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 كر وعرفانشُ                                  

دي حقو ؤ عادون.. وال يالحمد هلل الذي ال يبمغ مدحتو القائمون.. وال يحصى نعماءه ال

  .المجتيدون

تقدم بشكري وأمتناني الى المربي الفاضل وأستاذي المحترم المشرف عمى البحث االستاذ أ

عون لي في االرشاد والنصح وكان لو الدور الكبير في الدكتور حميد سراج جابر الذي كان خير 

 االحترام وجزاه اهلل خير الجزاء.اخراج الرسالة بيذا الشكل فمو فائق التقدير و 

الى عمادة كمية التربية لمعموم االنسانية ورئاسة قسم  الشكر والعرفان والتقدير الكبير

وتشجيعي عمى االستمرار في طمب  التاريخ وجميع االساتذة الذين كان ليم دور في ارشادي

 العمم.

 الشكر واالمتنان الى زمالء الدراسة والى موظفي ومنتسبي قسم التاريخ.أقدم 

الشكر والعرفان الى من وقفت الى جانبي بجميع الصعوبات التي واجيتني في كما أقدم 

سرتي وأصدقائي اهلل أمي الحنون والى والدي وجميع أفراد أطريق العمم بدعائيا وتضرعيا الى 

 وكل من وقف وساند ولو بكممة لو فائق الشكر واالمتنان.

ياكم الى ما يحب ويرضى انو السميع العميم... والحمد هلل رب العالمين ...  وفقنا اهلل وا 

 لو الطيبين الطاىرين.المرسمين أبي القاسم محمد وعمى ا وصمى اهلل عمى سيد
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 المقدمة                      

يرتكز المفيوم التاريخي عمى جممة مرتكزات عممية تخرج عن نطاق النقل والرواية 

الذي يمثل الشكل المميز لمنيجية  ساس العممية لتدور في محاور أخرى يجمعيا األالمجرد

قتصارىا عمى ما وصل ل لمبعض من إفيي منيجية تخضع لمقاعدة والقانون ال كما يخي ,التاريخ

 نقمت زمن بعد زمن.و لينا من أحداث إ

ن ورة إثباتية لتمك العممية ىي السنفي ىذا النطاق كص إن أىم ما يمكن اإلستناد إليو

, مقواعد والقوانين التي تحكم سيرهن الثبات في التاريخ وخضوعو لالتاريخية التي تترجم وتفصح ع

عداد  القرآنومن ىنا فقد طرح  الكريم تمك السنن أسوة بالسنن والقوانين الكونية بيدف تثقيف وا 

 الفرد لرسم مستقبمو بشكل منضبط.

ساس حرص اإلمام عمي عميو السالم عمى توظيف ىذه السنن في إعداد وعمى ىذا األ

المجتمع وتربيتو وتنمية المفاىيم البناءة فيو وعزل الرواسب والشوائب التي طغت عميو وذلك 

 بتشخيصيا وتحديد سبل المعالجة والتصفية ليا.

 واألدق تفصياًل لمتعبير عما أرادهومن المؤكد إن نيج البالغة ىو العينة األكثر تمثياًل 

 ةبين أيدينا والمعنونوع فكانت الدراسة التي عميو السالم وما طرحو عن ىذا الموض اإلمام عمي

)السنن التاريخية في نيج البالغة( تعنى بفكر اإلمام عمي عميو السالم من ناحية وبالمنيجية 

وضرورية في  ةوىي بال ريب أداة بناءمن ناحية أخرى رىا العممي المتمثمة بالسنن اوأطالتاريخية 

نما متعددة تحقيق عممية اإلصالح بجوانبيا كافة , فا لسنن غير متخصصة في جانب معين وا 
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ن الطرح يتعمق بالمفيوم وفمسفتو ومحدداتو وضوابطو وآثاره , ومن ىنا كانت أىمية الجوانب , أل

ذا ما عممنا بأن القوانين وباختالفاتو الزمنية , والسيما إ الدراسة لعالقتيا بالواقع العممي والنظري

والقواعد اإلليية واحدة فيي قاسم مشترك لكل البشر بغض النظر عن الزمان والمكان , ومن ثم 

 ن معرفتيا والتثقيف ليا لو أىمية قصوى في تحميل التاريخ وأحداثو.فإ

وعميو يمكن القول إن الدراسة ىدفت الى تحقيق جممة غايات رئيسية يمكن إدراجيا بما 

 :يمي

دراك فمسفتيا وضوابطيا ليتم تسخيرىا التاريخية ولفت االنظار إلييا وا   زيادة الوعي بالسنن_ أولا 

 وتتقدم نحو الخير والصالح.  مةموجبيا حتى تنيض األوالعمل ب

المقنن مع الجوانب كافة لمتصدي لمفيم السمبي الذي  في التعامل ضباطنالجدية واال ظيارا _ثانياا 

 .ن السنن ىي قواعد تاريخية واقعيةأل يعتقد بوجود الصدفة ومن ثم العبث ,

وليس اخباريًا فقط ,  نو يمثل جزءًا تطبيقياً براز الجانب العممي في التاريخ وأاظيار وا ثالثاا_

 ., وفق تمك القواعد والسنن في فمسفة التاريخ بشكل عام واعادة النظر

جتمعات عن طريق تسميط الضوء عمى الذي يصيب الم الكشف عن التدىور واالنحطاط رابعاا_

نحو  ية والسيرتنمية البشر ومن ثم حصول الة ا السنن التاريخيمم التي كشفتياب اليالك في األسبأ

 والصالح . النجاة
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م وفق األسس عميو السالعمي مام اإل الذي أرادهالتربوي والتثقيفي الكشف عن الجانب  خامساا_

 العممية.

الذي تتعدد الموسوعي المعروف بنيج البالغة  العممية لذلك الخطاب ةبيان القيم سادساا_

 , وتكتشف عمميًا بمرور الزمن. ت المكونة لومفاىيمو والمجاال

برز النتائج تتضمن أوتمييا خاتمة  يفيوسبقيا مقدمة تعر ربع فصول تالى أالرسالة قسمت  

التاريخية  , إذ تضمن  ول يتكمم عن مفيوم السننوكان الفصل األ ,التي وصل الييا الباحث

المبحث األول معاني السنن المغوية ومدلوالتيا االصطالحية , في حين كان الثاني عن مفيوم 

    .سالمفي فكر االمام عمي عميو الالتاريخية  السنن

 ولالتاريخية ومحدداتيا , تناول المبحث األ أنواع السنن بعنوانوكان الفصل الثاني 

                                                                                         .ومحدداتيا السنن التاريخية تحت عنوان ضوابط بينما المبحث الثانيأنواع السنن التاريخية, 

اريخية, إذ كان المبحث األول ساليب طرح السنن التل آليات وأأما الفصل الثالث فتناو 

                                 .وان اآلليات واألساليب الترىيبيةفيما كان المبحث الثاني بعن, بة اآلليات واألساليب الترغي بعنوان

و ول مناألنن التاريخية ومعطياتيا , فقد جاء المبحث آثار السفكان الفصل الرابع  أما

آثار تحدي السنن  آثار جريان السنن التاريخية , فيما كان المبحث الثاني بعنوان بعنوان

 .التاريخية
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 القرآنوعمى رأسيا وقد اعتمدت الدراسة عمى مجموعة من المصادر والمراجع الحديثة 

ي عمى يحتو  ة وىو المصدر االساس لمبحث , إذنيج البالغ الكريم ولعل ابرز المصادر المعتمدة

 .(ه608)تالسالم التي جمعيا الشريف الرضي خطب ورسائل االمام عمي عميو

عمى  وتأتي شروح نيج البالغة بالمرتبة الثانية بالنسبة لألىمية, إذ اعتمدت الدراسة

شرح نيج بحسب االستعمال األكثر واإلضافة لمبحث كتاب الشروح القديمة لمنيج كان أبرزىا 

 كتابه(, و 878شرح نيج البالغة البن ابي الحديد )تكتاب و  ه(,;89تالبالغة لمبحراني )

ديباج كتاب و  ه(795تمنياج البراعة لمراوندي )كتاب ه(,و 787تمعارج نيج البالغة لمبييقي )

وغيرىا من  ه(;96تف عن أسرار كالم الوصي لمعالمة الحسيني )الوضي في الكش

 الشروحات.

في ظالل نيج باإلضافة الى الشروحات الحديثة التي اعتمد عمييا البحث مثل كتاب 

تاب شرح وكه(, 0536منياج البراعة لحبيب اهلل الخوئي)توكتاب  ,ه(0600البالغة لمغنية)ت

نفحات الوالية لمكارم شيرازي وغيرىا الكثير من الشروحات  وكتابنيج البالغة لمموسوي, 

 .الحديثة

التبيان في  ىمياالتي كان من أن التفاسير الشريفة عدد مواعتمدت الدراسة أيضًا عمى 

ه( , وغيرىا الكثير :76, وتفسير مجمع البيان لمطبرسي )ته(680لمطوسي )ت القرآنتفسير 

 من التفاسير .
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الحديث مثل كتاب الكافي  نت الدراسة ىي كتبكذلك من المصادر االخرى التي اغ

ه(, 6ه( , وتحف العقول عن آل الرسول البن شعبة الحراني )ت.ق;53ي )تلمشيخ لمكمين

لسان العرب المحيط ألبن معجم منيا وأيضًا استندت الدراسة عمى عدد من المعاجم المغوية و 

ه(, 5;5جوىري )ته(, والصحاح لم097العين لمفراىيدي )ت(, ومعجم ه900منظور )ت

 ه(, والكثير من المعاجم االخرى.:67)ت والمخصص البن سيده

ايضًا استخدمت الدراسة المراجع المتخصصة بالسنن االليية مثل السنن التاريخية في 

عن فضاًل  لرشيد كيوس, در , وكتاب معممة السنن االلييةالكريم لمسيد محمد باقر الص القرآن

 نياية الرسالة. بيا في البحوث والدراسات المتخصصة األخرى , وقد وضع ثبت خاص

هلل رب العالمين وصمى اهلل عمى سيد المرسمين  وهلل الكمال وحده انو ولي التوفيق والحمد

 ابي القاسم محمد وعمى الو الطيبين الطاىرين.
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                                                                                                                               معاني السنن المغوية ومدلوالتها االصطالحية/االول المبحث            

 اواًل: السنة في المغة

وىو  واالصطالحيغم الواضح بين معناىا المغوي ن دراسة مفيوم السنن يرتبط ببيان ذلك التناإ       

جمعيا سنن , ن السنة و ومن ىنا فإ نسجام بين المعنيين ,ما يعكس ذلك االالثبات فييا عمى مر دال أ

 وسمم  ووال وحمد صمى اهلل عميم رسولجاء في قول ال إذ ,ٔ م قبيحةأحسنة كانت  ةالطريقة والسير  ىي

 أجورىم من ينقص نأ غير من بعده بيا عمل من جروأ جرىاأ فمو حسنة سنة االسالم في سن من):)

 أن غير من بعده من بيا عمل من ووزر وزرىا عميو كان سيئة سنة االسالم في سن ومن شيء

 .ٕ(( شيء أوزارىم من ينقص

ذو  , قويماً  ي بين طريقاً وسن اهلل سنة إ وأمره ونييو , حكاموىي أ وسنة اهلل تعالى مقت ا أطا 

 وفعالً  وندب اليو قوالً  ونيى عنو والو وسمممر بو الرسول صمى اهلل عمية في الشرع فإنما يراد بيا ما أ

 . ٖدلة الشرع الكتاب والسنةبو الكتاب العزيز وليذا يقال في أمما لم ينطق 

 

                                                           
 .ٕٕ٘/ٖٔابن منظور , لسان العرب ,   ٔ

؛ ابن حبان, صحيح ابن  ٙٚ/٘؛ النسائي, سنن النسائي , ٚٛ/ ٖ النيسابوري , صحيح مسمم ,مسمم  ٕ 
 .٘ٚٔ/ٗ؛ البييقي ,السنن الكبرى, ٔٓٔ/ٕحبان,

    .  ٘٘ٗ.وينظر: ابراىيم مصطفى واخرون ,المعجم الوسيط ,ص  ٕٕ٘/ٖٔابن منظور, لسان العرب , ٖ
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 ةىل السنأقيمة ولذلك قيل فالن من السنة الطريقة المحمودة المست :)ه(ٖٜٖ)وقال الجوىري

 والسنة ,بيوتيم عمى سنن واحدهيقال بنو فالسنن الطريقة والمثال و  ,(ٔىل الطريقة المستقيمةأمعناه من 

 .ٕ في خميقتو واهلل حكم ةو ذميمة وسنأالحميدة كانت 

اهلل تعالى قد تقال  ةوسن يحمدىاطريقتو التي كان  صمى اهلل عميو والو وسمم النبي ةسنف 

يختمف  ن اختمفت صورىا فالغرض المقصود منيا الا  فروع الشرائع و ف ,حكمتو وطريقة طاعتو ةلطريق

  .ٖيتبدل وىو تطيير النفس وال

فالسنن ي عمى وجيك وقصدك, وأمض عمى سنتك أ ٘ والوجية والنيج ٗالطبيعة ىي والسنة 

 . ٙوىمتو ىي القصد وسنن الرجل قصده

 كممة سنن بمعنى الطريقة والعادة والسيرة الثابتة التي ال تتغير ستعمالان أيتضح مما تقدم و 

 .العربكثر ورودًا في كالم وىو المعنى األ

 ه(:ٜٖ٘)والتتابع والدوام كما يقول ابن فارس طراداالتأتي كممة السنن والسنة بمعنى كذلك 

واالصل قوليم سننت الماء  في سيولة طرادهوااصل واحد مطرد وىو جريان الشيء السين والنون )

                                                           
 .ٖٓٓ/ٛٔوس ,؛ الزبيدي , تاج العر ٕٕٙ/ٖٔ؛  ابن منظور, لسان العرب ,ٜٖٕٔ/٘الصحاح,  ٔ
 .ٙ٘ٗ, المعجم الوسيط , صخرونآابراىيم مصطفى و  ٕ
 .ٜٕٗالكريم , ص  القرآنالراغب االصفياني , مفردات  ٖ
 .ٙ٘ٗ.وينظر: ابراىيم مصطفى واخرون ,المعجم الوسيط ,ص ٕٕٙ/ٖٔابن منظور, لسان العرب , ٗ
 .ٕٕٙ/ٖٔابن منظور, لسان العرب , ٘
 .  ٙ٘ٗ.وينظر: ابراىيم مصطفى واخرون ,المعجم الوسيط ,ص ٕٕٙ/ٖٔابن منظور, لسان العرب , ٙ
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مر معناىا األ سنةمعناىا الدوام , فقولنا  نإ ايضًا قيلو  ٔ(رسمتو ارساالً أا إذعمى وجيي اسنة سنًا 

 . ٕ بوصا واليت في إذومن قوليم سنن الماء  بإدامتو

ىذا الدالالت المغوية لكممة السنن مثل الطريقة والسيرة الثابتة واالطراد والتتابع والجريان ىي 

 الواضح لمسنة المعنى لتعطي  أتتكاف بينيا قواسم مشتركة  المعان هوىذالتي نقصدىا في ىذا البحث 

   .تغييرا كانت في حالة اطراد واستمرار وعدم إذال إفظ مال يطمق عمى الطريقة ىذا ال إذ

 حفي االصطال التاريخية نالسن: ثانياً 

األبعاد  مع لقد تعددت المفاىيم التي ترجمت مصطمح السنة وتنوعت بتنوع أسموب التعاطي

االصطالحي لمسنة  المتصدي لبيان مفيومفقد خضعت تمك المعاني لطبيعة ثقافة  ,لتمك السنن اإلليية

نو في كل االحوال فأن المحصمة النيائية ال تخرج بذلك المعنى عن مفيوم القانون التاريخية إال أ

نيا فقد طرحت ىذه السنن عمى أ ,الفعل البشري ىمى حاكميتو عوالنظام الذي يفضي ال ٖوالناموس

ا وعبر مسالكيا التي ليس الى الخروج عمييا سبيل النواميس التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفي))

  راً األنيا منبثقو من صميم التركيب البشري ومعطياتو المحورية الثابتة فطرة وغرائز وأخالقا وافك

  .ٗ((اإلنسانالوشائج الظاىرة والباطنة الذي يتحرك فيو ومن قمب العالقات و  وجداناً و  وعواطف

                                                           
 .ٓٙ/ٖمعجم مقاييس المغة ,  ٔ
 .ٖٖالشوكاني , ارشاد الفحول, ص؛ ٖٕٙ/ٖالزركشي ,البحر المحيط , ٕ
ناموس اهلل : شريعة اهلل(.  ال يخضع اال لناموس واحد ىو:)الناموس : والجمع النواميس  وتعني القانون أو الشريعة  ٖ

 .ٕٕ٘ٛ؛ احمد مختار مطر, معجم المغة العربية المعاصر, صٜٗ٘ينظر: ابراىيم مصطفى, المعجم الوسيط ,ص
 .ٛٓٔخميل ,التفسير االسالمي لمتاريخ ,ص ٗ
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ما يعني التناغم بين يعية البشرية وبين تمك النواميس الطبوقد تم الربط في ىذا الطرح بين 

ىو الحاكم في  وذلك االرتباط ,ىخر من جية ومحورية النواميس من جية أي اإلنسانالفطرة والفكر 

ذا الماضيين بسبب ذلك التناغم لي ىنيا جرت عمان لتمك السنن ولعل ما يؤكد ذلك إالحدوث والجري

ن ما يقع لمناس في ا  و  األمممر أ ولنظام الذي جرى عميىي ا)) التاريخيةن السنن قيل في فيم آخر إ

ك السنن التي ال تتحول وال وحياتيم مطبق لتم جتماعاتيمال زمان ومكان من الوجود في شؤون ك

 .ٔ((تتبدل

نما نجد التفاعل بين وليس ىذا فحسب   اً قد يأخذ طابعًا خاص التاريخيةوالسنن  اإلنسانوا 

ن ن فيي عممية غير جبرية حتى قيل إينما يميل عن السنن والقوا اإلنسانمع حركة وفعل  اً منسجم

دق ىي ذلك القانون من أيحكم سير الفعل البشري وبعبارة  ذلك القانون الذي))ىي  التاريخيةالسنن 

نون قا)) أو ىي ٕفي السمب وااليجاب((  وفي الطبيعة وىي تعبير عن اإلنسانالمنتزع من حركة وفعل 

ة ي الذي يظير ويتجمى في المعجزة والصدفة والضرور األمم نييارواالطبيعي يحكم عالمي النيوض 

وظيورىا شاىد عمى نوع ىذا التحرك  اإلنسانو يتحرك فيو أوالعدل ويتجمى في كل جزء تحرك 

 بمعنى ووليس فوق اإلنسانتجري من تحت يد  ريخيةالتان السنن إي أ ٖوماىيتو وكيفيتو ومصداقو((

  ًا.يالذي يكون اختياريًا وليس جبر  اإلنساننيا ترتبط بفعل أ

مة لممنظومة الكونية القواعد والقوانين الحاك )) ىي التاريخيةن السنن يو يمكن القول إعمو 

ل مباشر كبش اإلنسانسواء ما كان يخص منيا  ,والتي ليا خواص الثبات واالطراد ,واالجتماعية
                                                           

 .ٔٗٔ/ٔمحمد رضا رشيد, تفسير المنار , ٔ
 . ٘ٔص المجيد , القرآنالركابي ,السنن التاريخية في  ٕ
 . ٘ٔالمجيد,ص القرآنالركابي ,السنن التاريخية في  ٖ
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 ,االستدراج ,التدافع ,الستبدالا ,قانون أو سنة االستخالف والتمكينوالقوانين التاريخية الحاكمة مثل 

من  نسانلإلتعمق بالقوانين الكونية وما سخر او ما يخص التسخير الذي ي ٔالتمحيص ميال,اإل

 . ٕ((مظاىر الطبيعة

لتي المبشر  الرعاية اإللييةمن  ن مفيوم السنن التاريخية مشتقأات التعريف هويتضح من ىذ

النظرة العفوية والنظرة الغيبية المجردة لتفسير االحداث حيث قاوم  قاوم ألنو ,ٖالكريم القرآنعكسيا 

 وسباب والمسببات لذلك نبخارج دائرة األ ستسالمواالساس الصدفة ألألحداث عمى  اإلنسانتفسير 

خصائص ىذه السنن من الكريم  القرآنبين و , ٗن ىذا الساحة ليا سنن وقوانينأالى العقل البشري 

 خصائصالجممة من الصفات و بالتاريخية  اإللييةتتسم السنن  إذية التي توضحيا القرآناآليات  خالل

 :ومنيا يان غيرىا وتشكل المظير الموحد لتمييزىا ع التي

فيي  ,ىي االستمرارية ريخيةالتاالسنن  بياىم الصفات التي تتمتع أ: من  ٘طرادواال ستمراراال .اوالً 

 , لذلك فر االسباب والمسبباتاحين تو  وال تتخمف جريانياكل زمان ومكان وال ينقطع  مستمرة في

                                                           
 .سنأتي الى مفيوميا وتفصيميا في فصل االنواع ٔ
 .ٙية,صاإلنسانالتاريخية في الحيز التطبيقي لمعموم  القرآنحميد سراج جابر ,حركية سنن  ٕ
 الذي نقصده في ىذادل عمى المعنى جاءت مادة السنة في ثالثة عشر موضع وكممة سنن مرتين وجميعيا تلقد  ٖ

,ال ٖٕ,الفتح/٘ٛ,غافر/ٖٗ, فاطر/ٕٙوٖٛ, االحزاب/٘٘,الكيف/ٚٚ,االسراء/ٖٔ,الحجر/ٖٛالبحث. ينظر: االنفال/
 .ٕٙ, النساء/ٖٚٔعمران/

 .ٛٔالكريم ,ص القرآنحسن سممان قيمي ,السنن التاريخية في  ٗ
ي عدم تخمف الحكم أالفقياء التتابع بتنسيق وانتظام , ويعني ىذا المصطمح عند  االطراد: التكرار والجريان والتتابع ٘

؛ ابن ٛٛ/ٖعند وجود العمة, وعموم الحكم لجميع الجزئيات. ينظر: ابن االثير, النياية في غريب الحديث واالثر, 
 .  ٖٚ؛محمد قمعجي, معجم لغة الفقياء, صٕٛٙ/ٖمنظور, لسان العرب, 
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ىذه سن ن اهلل إومعناه  ٔ((ُسنََّة المَِّو الَِّتي َقْد َخَمْت ِفي ِعَباِدهِ ):) تعالى ووجاء بيان تمك الصفة في قول

ىنا الطريقة  بالسنةرادوا العذاب والمراد أا إذايمانيم  ينفعيمال  إذالماضية كميا  األممفي  السنة

وكذلك في  ,طراد وىي االستمرار واال الى ىذه الصفةأشاره وىنا  ٕدينمن فعمو بأعدائو الجاح المستمرة

ِلينَ ):)قولو تعالى   نبياءاألوا عمى تحزبعاده اهلل جارية عمييم في الذين  نّ أي أ ٖ(( َفَقْد َمَضْت ُسنَُّة اأْلَوَّ

 إذ ٗتقتضي التكرر في العرف ةنالس نّ أل ,وتدميرىمخذالنيم السالم من نصر المؤمنين عمييم و  عمييم

لتأكيد الطابع العممي  استيداففي السنن التاريخية ىو  لتأكيد عمى طابع االطرادا القرآن استيدافن إ

 .واالطراد وعدم التخمفىم ما يميز القانون العممي ىو التتابع أ نّ أل ٘ليذه لمسنن

و أي الثبات فيي غير قابمة لمتبديل خرى التي تتميز بيا السنن التاريخية ىالخاصية األ:  الثبات .ثانياً 

 االكريم الى ىذ القرآنشار أفقد  ,ال يتغير حكميا واحدف  ال يخمفيا اهلل بغيرىا التغيير بل ثابتة مستقرة

ُسنََّة المَِّو ِفي الَِّذيَن َخَمْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة المَِّو ):)قولو تعالى  كثر من آية ومنياأالثبات في 

حد يقدر عمى تغيير سنة اهلل أن ال أو  ٚي ولن تجد لسنة اهلل التي سنيا في خمقو تغييراأ ٙ((َتْبِدياًل 

فيذه السنة ليست مثل الحكم الذي يبدل وينسخ فإن النسخ يكون في األحكام , أما األفعال  ,ٛوابطاليا

                                                           
 .٘ٛغافر /  ٔ
 ٖٙ/ٙ؛  الكاشاني, زبدة التفاسير , ٔٙٗ/ ٛتفسير مجمع البيان ,  الطبرسي, ر: .وينظ ٕٓٔ/ٜالطوسي ,التبيان ,ٕ
 .ٜٔ٘/ٕالواحدي, تفسير الواحدي, ؛
 .ٖٛاالنفال/ ٖ
 .ٕٙٓ/ٜلوسي ,لوسي, تفسير األ؛ األٚٓٔ/ٖضاوي, تفسير البيضاوي,البي ؛ ٕٙٔ/ٕٔينظر: الرازي, تفسير الرازي, ٗ
 . ٓٙالكريم ,ص القرآنالصدر ,السنن التاريخية في  ٘
 .ٕٙاالحزاب/ ٙ
 .ٓٙ/ٕٕالطبري, جامع البيان , ٚ
 . ٓٚ/ٖالسمرقندي, تفسير السمرقندي , ؛ ٚٛٗ/ٖ,القرآنالجصاص ,احكام  ٛ
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(( ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْمَنا َقْبَمَك ِمْن ُرُسِمَنا َواَل َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِوياًل ):)وكذلك قولو تعالى   ٔواألخبار فال تنسخ
وتمك السنة ال خمف في  ٖظيرانييم فسنة اهلل أن ييمكيمويعني أن كل قوم أخرجوا رسوليم من بين ٕ

 وحتمية تطبيقيا في كلونفاذىا ن التاريخية يالقواعد والقوان فيذه دالالت واضحة عن ثبات ,ٗوعدىا 

 .زمان ومكان بنفس الثبات

قاعدة عامة  يخرى لمسنة التاريخية ىي العمومية والشمول فيالصفة األ: ثالثًا. العموم والشمولية  

 أمسواء عمى المستوى الفردي  واالجناس األقوامو  تجاىاتشاممة لكل المقامات واال ليس ليا حدود

مام القانون االليي وتحت طائمة السنن وىو أفالكل  ,و ديانةأو لون أال محاباة لجنس الجماعي 

ُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل ل ):)الكريم عن ىذه الخاصية في اآلية الكريمة  القرآنوقد كشف مقتضى العدل الرباني 

لكل أمة في عذابيا عمى تكذيب الرسل في  يأ ٘((ا َجاَء َأَجُمُيْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُمونَ إذ

ألمر او  ,ٙنفسوبل ييمكيم في ذلك الوقت  عن ذلك الوقت وال يتقدمون عميو وقت معموم فال يتأخرون

انحرفت عن مسير الحق , فسوف ال تكون  قط من يكذبون الرسل وانما أي أمةىنا ال يخص ف

فعندما ينحرف الناس عن قوانين الخمقة والطبيعة  ,اب اإلليي الذي ىو نتيجة أعماليامصونة من العذ

اآلية توضح  هوىذ ٚفسيبددون طاقاتيم وممكاتيم في فراغ ويسقطوا في النياية في ىاوية االنحطاط 

                                                           
 .ٖٕٔ/ٕ٘, تفسير الرازيالرازي,  ٔ
 .ٚٚاالسراء/ ٕ
 . ٜٛٔ/٘تفسير ابي السعود, السعود , و؛ ابٕٙٗالزمخشري, الكشاف , ٖ
 .ٖٖٓ/ٓٔ, القرآنالقرطبي , الجامع ألحكام  ٗ
 .ٖٗاالعراف/ ٘
 .ٖٓ٘/ٛ,القرآنالجامع ألحكام  القرطبي , ؛ٜٚٔ/٘مجمع البيان , الطبرسي , ٙ
 .ٖٗٚ/ٙمكارم شيرازي, التفسير االمثل, ٚ
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ك العمومية تنطبق عمى البشر جميعًا ومن يفيم تم إذ العموم والشمول في سنن اهلل التاريخيةخاصية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .لنتائجيا ستعدادااليستطيع التعامل معيا ويحسن  التي تتميز بيا السنة

بانية السنن يمحظ ر المقصود بكممة الربانية اي منسوبة الى الرب سبحانو وتعالى و و  :رابعًا. الربانية

ليست بديل عن  وىي, ٔبيذه السنن والنواميس الثابتة ح التربية فاهلل تعالى يربي عبادهفييا ممم

ذي والحكم االليي وبين اختيار العمل وتحقيق الشرط ال اإللييةنيا ال تفصل بين الرعاية ال أاالختيار إ

ربانية المصدر منو تستمد وبنوره  ياألنّ  ,ومرتبطة بوي بقدرة اهلل تعالى يييئ جريان السنة التاريخية ,أ

مر في صادر من صاحب الخمق واألما يفرغ عمييا قدسية ال نظير ليا الن ىذه السنن  وىذا تستضيئ

الكريم عمى ىذه الخاصية  القرآن, ويؤكد  ٖمن قوانين التاريخ ىو قرار ربانين كل قانون وا   ٕىذا الكون

 ُكلِّ  َرب   َوُىوَ  َربًّا َأْبِغي المَّوِ  َأَغْيرَ  لْ ق ):) ىقولو تعال ظاىر الخاصية في الكثير من اآليات ومنيا

 َقدْ  الَِّتي المَّوِ  ُسنَّةَ ):) تعالى قولو رود لفظ السنة بإضافتيا الى اهلل تعالى كما جاء فيو  وكذلك ٗ((َشْيءٍ 

فيي من خمق اهلل تعالى وتشير الى ارادة اهلل وحكمتو  ٘((تَْبِدياًل  المَّوِ  ِلُسنَّةِ  َتِجدَ  َوَلنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخَمتْ  َقدْ 

 .ٙرادة اهلل وىي ممثمو لحكمة اهلل وتدبيره في الكونس قدرتو من خالل  تمك السنن فيي إالن اهلل يمار 

 

                                                           
 .٘ينظر : رمضان خميس زكي , مفيوم السنن الربانية , ص ٔ
 .ٙص وخصائصيا , اإللييةرشيد كيوس ,السنن  ٕ
 .ٓٚص الكريم , القرآنالصدر, السنن التاريخية في  ٖ
 .ٗٙٔاالنعام / ٗ
 .ٖٕالفتح/ ٘
 .ٓٚالكريم ,ص القرآنالصدر, السنن التاريخية في  ٙ
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                      المبحث الثاني

 عمي عميه السالم اإلمامم السنن التاريخية في فكر مفهو 
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 :ودالالته الفكرية ة: مصطمح السن والً أ

 كان لو إذفي نيج البالغة  عميو السالمي عم اإلمامفي كالم  كثيراً  السنة مصطمحورد         

 عميو السالمعمي  اإلمامنجد  إذفيو ,  ىامدلوالت مباشرة ودالئل فكرية بحسب سياق الكالم وورود

وال َتْنُقْض ُسنًَّة  ):) عميو السالميقول  إذ ٔالى مالك االشتر وصيتة الشييرةفي  الموروثة السنةذكر ي

واْجَتَمَعْت ِبَيا األُْلَفُة وَصَمَحْت َعَمْيَيا الرَِّعيَُّة واَل ُتْحِدَثنَّ ُسنًَّة َتُضر   ِبَيا ُصُدوُر َىِذه اأُلمَّةِ  َعِملَ َصاِلَحًة 

بالسنة  رادالمو  َٕفَيُكوَن اأَلْجُر ِلَمْن َسنََّيا واْلِوْزُر َعَمْيَك ِبَما َنَقْضَت ِمْنَيا(( ٍء ِمْن َماِضي ِتْمَك الس َننِ ِبَشيْ 

مفيوم الشرعية الوارد ال ن كما أ ,اعوال فالقانون والقاعدة ال تصنع صنوا   ٖ ىنا العرفية ال الشرعية

 .  اإللييةحكام الفقيية , بل يعني يعني األ

تأتي عمى معنيين  نياأ :)في ىذا النص السنة الواردة كممة ويقول الشيخ مكارم شيرازي في معنى     

 ٗ(ةم حسنأسواء كانت سيئة  ءامقدسالف والمن األ الموروثةفأحيانا يراد منيا العادات والتقاليد 

كالم ن وأضاف أ ٘(والو وسمم وفعمو وتقريره وكالم النبي االكرم صمى اهلل عمي) : لمسنةوالمعنى الثاني 

وال تحدثن  ):)الجممة   بقرينةناظر الى المعنى االول  العبارةفي ىذه  عميو السالمعمي  اإلمامكالم 
                                                           

مالك االشتر: ىو مالك بن الحرث بن عبد النخعي و سمي باألشتر لضربة اصابتو يوم اليرموك ,عاصر النبي   ٔ
عمي عميو السالم وخاض معو معركتي الجمل  اإلمامعمي عميو السالم وكان من اوائل الناس الذين بايعوا  اإلمامو 

مصر بعد ان فسدت عمى يد  هالمؤمنين عميو السالم ,  ثم وال وصفين إذ كان لو دور كبير في صفين وذراع امير
ه. ٜٖيد الدىقان بمكيده من معاوية عام  محمد بن ابي بكر ولكن استشيد في العريش قبل ان يصل مصر بالسم عمى

؛  ٕٛٗ/ٖصابو,؛ ابن حجر ,األٖٗ/ٗ؛ الذىبي ,سير اعالم النبالء , ٜٓٗ/ٕينظر :المسعودي, مروج الذىب ,
 .ٔٗ/ٜمحسن االمين ,اعيان الشيعة ,

 .ٖٔٗص ,نيج البالغة  ٕ
 .ٕٙ/ٗمغنية, في ظالل نيج البالغة, ٖ
 .ٜٖٗ/ٓٔنفحات الوالية , ٗ
 .ٜٖٗ/ٓٔالوالية ,نفحات  ٘
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 اهلل عز وجل من العادات االجتماعية والعرفية دون اسنادىا الى تعتبر ن ىذه السننإذ أ ((سنو تضر

ذو ا كانت مثل اكرام اليتامى ومساعدة المحرومين فيي سنة حسنة ومحبذة إذف ,الشارع المقدسو  ا ا 

ومن ذلك  ,ٔكانت عمى خالف ذلك فيي سيئة وغير صالحة مثل عادة وأد البنات في الجاىمية 

من قبل  وألن والتبدل والزوال قابل لمتغيير ثابت غير في ىذا النص وضعي السنةمصطمح  نأيتضح 

 .الذي يتصف بالثبات واالستمراريةوليس من قبل اهلل سبحان وتعالى  اإلنسان

 عميو السالم خرى حينما أشارمفيوم السنن مرة أالنوع من الداللة الفكرية لىذا  وربما ظير 

نَّ َلُكْم ِفي الْ ):) المصطنعة بقولوالسنة الى  وَأْبَناُء اْلَعَماِلَقِة َأْيَن  َٕأْيَن اْلَعَماِلَقةُ  ُقُروِن السَّاِلَفِة َلِعْبَرةً واِ 

َأْيَن َأْصَحاُب َمَداِئِن الرَّسِّ الَِّذيَن َقَتُموا النَِّبيِّيَن وَأْطَفُئوا ُسَنَن اْلُمْرَسِميَن وَأْحَيْوا  وَأْبَناُء اْلَفَراِعَنةِ  ٖاْلَفَراِعَنةُ 

ىنا بين مفيومين متضادين لمسنن وقد جاء ذلك  عميو السالم اإلماموقد ميز  ُٗسَنَن اْلَجبَّاِريَن ((

                                                           
 .ٖٓ٘/ٓٔنفحات الوالية,  ٔ
العمالقة : ىم اوالد عمالق بن لوة بن سام بن نوح واخوه جديس  ولكن اسم العمالقة وقع عمى اوالد عاد وثمود ,  ٕ

بغْت في قد كانت العماليق و  مالقة الذين انقرضوا عن آخرىمواوالد جديس واوالد صحار واوالد وبار . فيؤالء العرب الع
االرض , فسمط اهلل عمييم مموك االرض فأفنتيا, فمما ممكيم عمالق بن طسم , بغى وأكثر الفساد في األرض , حتى 
ن كانت بكرا افتضيا قبل وصوليا إلى البعل , ففعل ذلك بامرأة من جديس   كان يطأ العروس ليمة إىدائيا إلى بعميا , وا 

عمالق الممك إليو . ودعا طسم وأىل بيتو فصنع أخوىا طعاما  غضب ليا أخوىا وتابعو قومو عمى الفتك بعمالق بن
ثّم وثب بو وبطسم فأتى عمى رؤسائيم ونجا منيم رياح بن مّر فصار إلى ذي جيشان بن تّبع الحميري ممك اليمن 
فاستغاث بو واستنجده عمى جديس وأتى ذو جيشان في حمير بالد جّو وىي قصبة اليمامة فاستأصل جديسا وأخرب 

؛  ٕ٘/ٕمامة . فمم يبق لجديس باقية وال لطسم إالَّ اليسير منيم ثّم أفناىم المَّو . ينظر :المسعودي ,مروج الذىب ,الي
؛البحراني ,شرح نيج البالغة  ٖٜ/ٓٔ؛ابن ابي الحديد ,شرح نيج البالغة , ٖٖٓالبييقي, معارج نيج البالغة, 

,ٖ/ٖٜٓ. 
فمنيم الوليد بن الريان فرعون يوسف , ومنيم الوليد بن مصعب , جمع فرعون , وىم مموك مصر ,  الفراعنة : ٖ

شرح  ,ت المقدس. ينظر : ابن ابي الحديدفرعون موسى . ومنيم فرعون بن األعرج الذي غزا بني إسرائيل وأخرب بي
 .ٜٖٓ/ٖ؛البحراني ,شرح نيج البالغة , ٖٜ/ٓٔنيج البالغة ,

 .ٖٕٙنيج البالغة ,ص ٗ
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بذلك فأنيا و  سمين الى مصطمح السننالمر  ففي المرة األولى أضاف ,قتران المصطمح مع ما يعرفوبإ

ذكر السنن مضافة الى  بينما ,والو وسمم وصمى اهلل عمي محمد ومنيا سنة النبي نبياءاألتدل عمى سنة 

وبذلك  ,الثابتة اإللييةتختمف عن السنن  اإلنسانكممة الجبارين وىي سنن وضعية سيئة من صنع 

 ل الى المفيوم المقصود قيد البحث والذي مثل القانون والقاعدة.و والمفاضمة لموصجرى التمييز 

بشكل مزدوج فيو مفيوم متغير بحسب  مصطمح السنن عميو السالمعمي  اإلماموقد ذكر  

َأْعَظُم َما اْفَتَرَض ُسْبَحاَنو ):) عميو السالم فقال الوالي والرعية حقوقحينما ذكر  الظرف المميد لمجريان

َحاَنو ِلُكلٍّ َعَمى ِمْن ِتْمَك اْلُحُقوِق َحق  اْلَواِلي َعَمى الرَِّعيَِّة وَحق  الرَِّعيَِّة َعَمى اْلَواِلي َفِريَضٌة َفَرَضَيا المَّو ُسبْ 

 واَل َتْصُمُح اْلواَُلُة ِإالَّ  ِبَصاَلِح اْلواَُلةِ ُة ِإالَّ َفَمْيَسْت َتْصُمُح الرَِّعيَّ  ُكلٍّ  َفَجَعَمَيا ِنَظامًا ألُْلَفِتِيْم وِعّزًا ِلِديِنِيمْ 

وَأدَّى اْلَواِلي ِإَلْيَيا َحقََّيا َعزَّ اْلَحق  َبْيَنُيْم وَقاَمْت َمَناِىُج  ِعيَُّة ِإَلى اْلَواِلي َحقَّوا َأدَّْت الرَّ إذفَ  ِباْسِتَقاَمِة الرَِّعيَّةِ 

وُطِمَع ِفي َبَقاِء الدَّْوَلِة  َفَصَمَح ِبَذِلَك الزََّمانُ  الس َننُ  ٔاَلِلَياإذوَجَرْت َعَمى الدِّيِن  واْعَتَدَلْت َمَعاِلُم اْلَعْدِل 

ذو  َيِئَسْت َمَطاِمُع اأَلْعَداءِ و   َتَمَفْت ُىَناِلَك اْلَكِمَمةُ اخْ  ِتوا َغَمَبِت الرَِّعيَُّة َواِلَيَيا َأْو َأْجَحَف اْلَواِلي ِبَرِعيَّ ا 

 . ٗالس َنِن َفُعِمَل ِباْلَيَوى(( ٖوُتِرَكْت َمَحاج   ِفي الدِّينِ  ٕاْلَجْوِر وَكُثَر اإِلْدَغالُ  وَظَيَرْت َمَعاِلمُ 

                                                           
 . ٜٖٚ/ٖ؛ الفيروز ابادي ,القاموس المحيط,ٖٔٓساس البالغة,أعمى مجارييا . ينظر: الزمخشري,  عمى إذالليا: ٔ
 .ٕ٘ٗ/ٔٔ؛ ابن منظور لسان العرب, ٗٙٔ/ٗاالدغال: الفساد أو الخداع. ينظر :ابن سيدة,المخصص, ٕ
 .ٖٔٓ/ٗمحاج السنن :جادة الطريق . ينظر: ابن االثير ,النياية في غريب الحديث واالثر, ٖ
 .ٖٖٖنيج البالغة ,ص ٗ
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نيا تدل إ :منيمفقد قال فريق  ,السنن مصطمح نىالى فريقين في  تحديد مع ونشارحال نقسماو 

ن السنة في ىذا إ :في حين قال الفريق الثاني ٔير المعصومر سول وىي قول وفعل وتقسنة الر  عمى 

 .ٕالنص ىي سنة اهلل وأحكامو الثابتة التي شرعيا في الخميقة

 الثابتة وذلك من ن معنى السنة ىو سنة اهللأالسالم  يوعم اإلماميتضح من خالل طرح و 

ر ثار حتمية بعد توفآوىي  ,واعتدال واستقامةصالح اتطبيقيا من ثار التي تعقب خالل بيان اآل

 حددوىذه السنة التي ت , لوالي والرعيةداء الحقوق بين اأفي ىذا النص فسباب والمسببات لحدوثيا األ

و إن ىذه  , ليست إال سنة الكون العادلة القائمة بيذا العدل,عميوالتي الحقوق  داءأب اإلنسان استحقاق

ثابتة ال تغير نفسيا وال شذوذ غ ابن أبي طالب بيا ترجع إلى جذور العدالة الكونية , القاعدة التي بمّ 

 . ٖينقضيا

عميو السالم ايضًا  اإلماموالخاصة بالثبات في طرح مصطمح السنة الفكرية ل الداللةوقد وردت 

َفالمَّو المَّو ِعَباَد المَّو َفِإنَّ الد ْنَيا َماِضَيٌة ِبُكْم ):)حينما قال الشمول في السنة بسبب ثباتياحينما ذكر ذلك 

ن أحكميا فكما كان من شأنيا  ال يختمف ةي عمى طريقة واحدأ ٗ(( وَأْنُتْم والسَّاَعُة ِفي َقَرنٍ  َسَننٍ َعَمى 

عددناىا فكذلك  تيوال الحيم الى االوصيرتما فعمت  وبأثارىمىمكت القرون الماضية وفعمت بيم أ

                                                           
 .ٕٔٚ/ٖ؛ مغنيو ,في ظالل نيج البالغة, ٖٗ٘/ٕينظر: الراوندي, منياج البراعة , ٔ
شمس الدين, دراسات في  ؛ ٖٖ٘/ٖرازي, توضيح نيج البالغة ,؛ الحسيني الشي ٖ٘٘/ٗٚالمجمسي, بحار االنوار, ٕ

 .ٓٓ٘/ٖالموسوي, شرح نيج البالغة, ؛٘ٗٔنيج البالغة ,ص
 .ٖٗجرداق, روائع نيج البالغة,صجورج  ٖ
 .ٕٔٛنيج البالغة,ص ٗ
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وىذه صفة من صفات  يختمف حكميا واحد الو  الواحدةىو الطريقة  السنةىنا نجد معنى و  ٔبكمفعميا 

 باقر السيد محمد قال كماومن ضمنيا السنو التاريخية  تغيرالالتي تتميز بالثبات وعدم  السنن الربانية

من و  ٕ((ان كل قانون من قوانين التاريخ ىو قرار رباني وارتباطيا باهلل سبحانو وتعالى:)) الصدر

 : ثالث معاني في السنةاطمق مصطمح  عميو السالمعمي  اإلمامن أتضح يتقدم  خالل ما

النبي صمى اهلل عمية والو وسمم واالئمة عمييم السالم  ةيدل عمى سن السنة: مصطمح  ولالمعنى ال 

  .من قول وفعل وتقرير

 .وال ز والالوضعية التي يصنعيا االشخاص وىي قابمة لمتغير  السنة:  المعنى الثاني

التاريخية وىو  ةمتغيير ومن ضمنيا السنل قابمةالالربانية الثابتة والمستمرة غير  السنة:  المعنى الثالث

 .ىنا ما ييمنا

بيانو بحسب معناه عمي عميو السالم اكثر من صورة في ترسيخ ىذا المفيوم و  اإلمامتخذ لقد أ

عميو و قول في سمفناأ من خالل المصطمح كما مباشر بشكلبين السنن  ولى ىو أنوولعل الصورة األ

ىنا أكد  إذ َٖفِإنَّ الد ْنَيا َماِضَيٌة ِبُكْم َعَمى َسَنٍن وَأْنُتْم والسَّاَعُة ِفي َقَرٍن (( َفالمَّو المَّو ِعَباَد المَّو:)) السالم

 عميو السالم ذكرىا مرة أخرىأنو  فيما نجد ,لمصطمحن بصورة صريحة من خالل طرح االسن ىعم

وَمْن َعِمَل ِلِديِنو  و َأْصَمَح المَّو َعاَلِنَيَتوَمْن َأْصَمَح َسِريَرتَ :)) عميو السالمقال  إذبصورة التطبيق والشرط 

                                                           
منياج  ؛حبيب اهلل الخوئي , ٕٚٓ/ٚبحار االنوار , . و ينظر : المجمسي ,ٕٚٓ/ٗشرح نيج البالغة , البحراني , ٔ

 .ٜٙٔ/ٔٔالبراعة ,
 .ٔٚالكريم,ص القرآنالسنن التاريخية  في  ٕ
 .ٜٖٔنيج البالغة ,ص ٖ
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 اإلمامبين  إذ َٔأْحَسَن المَّو َما َبْيَنو وَبْيَن النَّاِس ((  َكَفاه المَّو َأْمَر ُدْنَياه وَمْن َأْحَسَن ِفيَما َبْيَنو وَبْيَن المَّو

 .ٕالتي تعمل بيا السنن التاريخية بصورة شرطيةوالمحددات  الضوابط عميو السالم

ل الى جل الوصو أاالستقراء لمحوادث التاريخية من جاءت بطريقة الحث و فالثالثة  ما الصورةأ

الحسن  ماملإلفي وصيتو  عميو السالمبيا كما في قولو  تعاظواال لالعتبارالسنن التاريخية وحكميا 

ْن َلْم َأُكْن ُعمِّْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبِميَأْي :)) عميو السالم َفَقْد َنَظْرُت ِفي َأْعَماِلِيْم وَفكَّْرُت ِفي  ُبَنيَّ ِإنِّي واِ 

ِلِيْم مِّْرُت َمَع َأْخَباِرِىْم وِسْرُت ِفي آثَاِرِىْم َحتَّى ُعْدُت َكَأَحِدِىْم َبْل َكَأنِّي ِبَما اْنَتَيى ِإَليَّ ِمْن ُأُموِرِىْم َقْد عُ  َأوَّ

  ِٖإَلى آِخِرِىْم َفَعَرْفُت َصْفَو َذِلَك ِمْن َكَدِره وَنْفَعو ِمْن َضَرِره َفاْسَتْخَمْصُت َلَك ِمْن ُكلِّ َأْمٍر َنِخيَمو

ْيتُ  ىمية التدبر والتفكر أ الى عميو السالم اإلمامشار أفقد  َ٘لَك َجِميَمو وَصَرْفُت َعْنَك َمْجُيوَلو (( ٗوَتَوخَّ

بسنن تاريخية القوانين والقواعد التي تحكمو, فيو محكوم الى في حوادث التاريخ من اجل الوصول 

دعوة تمح عمى الناس أن يحركوا عجمة عقوليم  , وىي من المؤمنين والكافرين قجميع الخمثابتة تشمل 

بالسابقين وتخطيط  خ واالعتبار واالتعاظجل معرفة قوانين التاريأمن  ٙ, وينظروا في تاريخ  من قبميم 

 .ساس تمك القواعد أالمستقبل عمى 

                                                           
 .ٖٛٗنيج البالغة,ص ٔ
 سنأتي الى تفصيميا في الفصل الثاني. ٕ
 .ٜٗٗساس البالغة ,أ؛الزمخشري , ٕٗٙ/ٗفراىيدي ,العيننخيمة: التصفية واالختيار. ينظر: ال ٖ
 . ٕٕٛ/٘ٔتوخيت: تحريت واجتيدت. ينظر : ابن منظور , لسان العرب , ٗ
 .ٜٕٚنيج البالغة ,ص ٘
 اإلمام؛ حميد سراج جابر , فمسفة التاريخ في فكر ٕٖ_ٖٔ,صاإلنسانينظر: مركز الرسالة, دور العقيدة في بناء  ٙ

 .ٙٗعمي,ص
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السنة  في طرحالفسمجية سنن الكونية و عمي عميو السالم يوظف ال اإلمامن وتارة نجد أ

ِإنَّ اْلَمْوَت َطاِلٌب َحِثيٌث :))ولعل مصداق ذلك ما ذكره عن الموت حينما قال والتأكيد عمييا التاريخية 

ال يخمص منو الراضي بو المقيم لو , وال ينجو  ٕاي البد منو ٔواَل ُيْعِجُزه اْلَياِرُب ((  َيُفوُتو اْلُمِقيمُ اَل 

بغض النظر عن نوع عمى قدره اهلل وثبات سنتو  لمداللة ىنا الموتف ,ٖمنو الّساخط لو اليارب عنو 

 .والتاريخية في الخصائص والمميزات ىذه السنة وذلك بسبب التماثل بين السنن الكونية والفسمجية

ىي قواعد وثوابت شاممو  عميو السالمعمي  اإلمامالسنن التاريخية في فكر  نأ العموم ىوعم

من خالليا  ستطيعن والعمل والشروط الضوابطفي كل زمان ومكان بتوفر  متكررة قوانينفيي  ومطردة 

 . االعتبار واالتعاظ بياحداث التي تقع فيو وبالتالي فيم حركة التاريخ واأل

 حكم السنن التاريخية:ثانيًا: 

ا وليس عمى وفقيسير التاريخ يو  حاكمة ومسيطرةيجعميا  واطرادىا السنن التاريخيةن ثبات إ

تحكم الحق سبحانو ل نظمياكون بالمعادالت الرياضية قد شبو ما تأعبارة عن قوانين  ييف ,عشوائيًا 

التاريخ وتنظم ناموسية التغيير وتتحكم بالدورات الحضارية موضحو  حركة الكون والحياة وتحكم حركة

  .ٗعوامل السقوط وعوامل النيوض الحضاري

                                                           
 .ٓٛٔنيج البالغة ,ص ٔ
 .ٕٔٔ/ٖالبحراني, شرح نيج  البالغة, ٕ
 .ٔ٘ٔ/ٛحبيب اهلل الخوئي , منياج البراعة , ٖ
 .ٕواثرىا في فيم الواقع ,ص اإللييةمحمد الجربتمي, السنن  ٗ
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طريق واضح ومعموم يجري عمى  وألنّ فعالو أمتشابية ذلك فأن التاريخ محكوم وعمى وفق 

كمما توفرت فلألحداث التاريخية  ستقراروااليعطي ىذا الثبات التوازن  إذبحكم ثبات السنن الحاكمة لو 

ِإنَّ الدَّْىَر :)) وبقول عميو السالمعمي  اإلماممير المؤمنين أ هُ كدأوىذه ما  ,ذاتياالمسببات تكون النتائج 

ِلو اَل َيُعوُد َما َقْد َولَّى ِمْنو واَل َيْبَقى َسْرَمدًا َما ِفيو آِخُر ِقيَن َكَجْرِيو ِباْلَماِضيَن َيْجِري ِباْلَبا َفَعاِلو َكَأوَّ

بالحاضرين من الناس كما  ن حكم الدىرأ عميو السالم اإلمامبين  َٕأْعاَلُمو(( ُٔمَتَشاِبَيٌة ُأُموُره ُمَتَظاِىَرةٌ 

فكل يوم مر عمى  في الماضين بحمميم عمى وتيرة واحده وقاعدة واحدة وحكمة فييم مشترك وكان حكم

ودالالتو عمى شيمتو وطبيعتو وأفعالو الَّتي يعامل الناس بيا  ,ادعمى االبناء واالحف واالجداد يمر مثم

 متشابية ال وأفعالووال يبقى الدىر بل يفنى باستمرار  متعاضدة يتبع بعضيا بعضا, وحديثاً  قديماً 

 مور عمى نسق واحدة وطبيعة واحدة الأن ما فيو من أوقات وتبديل االشخاص و ال بتغير األإتفترق 

 .ٗمة من االصول تحكم تاريخ البشريةالن ىناك سمس ٖتختمف وال تتخمف

 نتائج القوانين تكون نّ دامت االحوال والظروف متشابية أل ن الحكم والمصير واحد ماإوبذلك ف     

السنن  ن حكمأل في المدى البعيد نتصرتوامام الحق أمة وقفت أو أقوم  فالتاريخ لم يذكر لنا ,واحدة

َمْن َصاَرَع اْلَحقَّ  :)) عميو السالمعمي  اإلمام ويتغير وىو ما قالة الحق ثابت ال مصارع في

 عمى والتاريخ شاىد ,ٔاي من تصدى لمعاندة الحق وحربو مستخفا بو وبأىمو فقد ىمك َ٘صَرَعو((

                                                           
 .ٕ٘ٔ؛ الرازي , مختار الصحاح ,ص ٕٓٙاساس البالغة , متظاىرة: متعاونة . ينظر: الزمخشري, ٔ
 .ٕٕٔنيج البالغة ,ص ٕ
؛ حبيب اهلل الخوئي ,منياج  ٜٕٙ/ٖ؛البحراني ,شرح نيج البالغة , ٕٕٔ/ٜابن ابي الحديد, شرح نيج البالغة, ٖ

 .ٜٔ/ٖالموسوي ,شرح نيج البالغة ,, ٕٖٔ/ٜالبراعة ,
 .ٕٔٔ/ٙمكارم شيرازي, نفحات الوالية , ٗ
 .ٛٗ٘نيج البالغة ,ص  ٘
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التي قاومت الحق وىمكت, فيذه قاعدة عامة توضح صورة ثبات حكم السنن  من األمم واألقوام الكثير

  .واحد والبعيد الن االحداث تجري عمى نظامالمستقبل القريب  التاريخية وبالتالي معرفة

معرفتيا حتى تستطيع الحكم عمى تحتاج الى وعي بالسنن التاريخية و  ولكن ىذه المعرفة

عمى زوال  عميو السالمعمي  اإلمامنالحظ حكم  الشأن اات وفي ىذوالمسببفعال ن خالل األحداث ماأل

 إذ األقوامو  األممتمرة النافذة عمى جميع مية من خالل الوعي بالسنن التاريخية الثابتة المسأدولو بني 

َلَتْعِرُفنََّيا ِفي َأْيِدي   َفُأْقِسُم ِبالمَّو َيا َبِني ُأَميََّة َعمَّا َقِميلٍ  :))شار الى تداول االيام عبر السنن في قولو أ

ُكْم َأاَل ِإنَّ َأْبَصَر األَْبَصاِر َما َنَفَذ ِفي اْلَخْيِر َطْرُفو َأاَل ِإنَّ َأْسَمَع اأَلْسَماِع َما َوَعى  َٕغْيِرُكْم وِفي َداِر َعُدوِّ

 اشد اعدائيم وىم بزوال ممك بني أمية عمى يد عميو السالم اإلمامخبر أ  ىناو  ٖ(( التَّْذِكيَر وَقِبَمو

 ٘ن دعوة الحق ال تموتا  ال يدوم , و سمطان الجور  نّ أل ٗويشير التاريخ الى تحقق ذلك ونالعباسي

  .بل يشمل الجميع اً حدالقانون التاريخي الذي ال يحابي أبحكم ثبات  وسيفعل بيم ما يفعمونو بالناس

َيُظنَّ الظَّان  َأنَّ الد ْنَيا َمْعُقوَلٌة َحتَّى :)) خر عن ىذا الشأنآفي موضع  عميو السالم قال وكذلك

َتْمَنُحُيْم َدرََّىا وُتوِرُدُىْم َصْفَوَىا واَل ُيْرَفُع َعْن َىِذه اأُلمَِّة َسْوُطَيا واَل َسْيُفَيا وَكَذَب الظَّان   َعَمى َبِني ُأَميَّةَ 

                                                                                                                                                                               
 .ٚ٘ٗ/ٗ.وينظر : الحسيني الشيرازي , توضيح نيج البالغة ,ٕٖٖ/ٗمغنية , في ظالل نيج البالغة , ٔ
طرف بصره يطرف طرفا , إذا أطبق أحد جفنيو عمى اآلخر . الواحدة من ذلك طرفة .يقال : " أسرع من طرفو:  ٕ

 .ٜٖ٘ٔ/ٗطرفة عين. ينظر: الجوىري ,الصحاح ,
 .ٕ٘ٔنيج البالغة ,ص ٖ
 ديباج الوضي؛الحسيني, ٕٔٔ/ٚ؛ابن ابي الحديد ,شرح نيج البالغة , ٙٗٗ/ٔينظر: الراوندي ,منياج البراعة ,  ٗ
 . ٕٛٔشمس الدين ,دراسات في نيج البالغة ,ص؛  ٖٕ/ٖ؛البحراني, شرح نيج البالغة , ٖ٘ٛ/ٕ,
 .ٖٔٔ/ٕمغنية, في ظالل نيج البالغة, ٘
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ةٌ  محبوسو عمييم كما  يأ ٖ((ثُمَّ َيْمِفُظوَنَيا ُجْمَمةً  َٕيا ُبْرَىةً ِمْن َلِذيِذ اْلَعْيِش َيَتَطعَُّمونَ  ِٔلَذِلَك َبْل ِىَي َمجَّ

محاربتيم لمحق تحتم ف ,ٗجميعيا بمرة ويرمونيا يطرحونياتعقل الناقة فتعطييم لبنيا لمدة من الزمن ثم 

 وىذا الحكم تقره السنن ىر خأ ةمأ يّ يحل بيا ما يحل بأمة تصادم السنن والقوانين أوكل  عمييم اليالك

 التاريخية الثابتة المطردة.

حدييا فيكون ن تم تإع وعدم المقدرة عمى تحدييا وحتى حتمية الوقو ىذا الثبات في الحكم و 

ثبات قدرة اهلل سبحانو وتعالى إدليل  وفي  , ٘طويمة  مدةال تقاوم ىذه السنة  إذعمى الشوط القصير 

ين والثوابت يم لمقوانيمكانية تحدإوىذا يعني عدم  اإللييةعند جميع الخمق والسيما المنكرين لمقدرة 

 .واليالكط قو سن نتيجة تحدييم لمسنن ىي الا  العممية التاريخية و 

جعل بحكم الثبات الذي ي ألنيا واقعو ال محالة تأتي وعدم تخمفيا ية السنن التاريخيةمحاكو   

صل عمى الفائدة التي حصمت عمييا القوانين التاريخية حتى تح ذهىوفق  عمى مة توجو حياتياأكل 

عن طريق من السنن  لالستفادة األممفيو دافع حركي لكل  ,ٙوخرى سمكت ىذا السبيل نفسأمة أ

االعتبار بحوادث  ىو ثمرات ثبات الحكم في السنن التاريخيةان من  إذاالعتبار والحذر من الميالك 

البد ألىل كل  إذ وتصحيح المسار وتجنب االخطاء بصورة عممية دقيقة األممالماضي وتجارب 
                                                           

؛ ابن منظور ,لسان العرب  ٜٕٚ/ٗ. ينظر: ابن االثير ,النياية في غريب االثر والحديث,مجو: نقط العسل  ٔ
,ٕ/ٖٕٙ. 
 . ٖٖٗ/ٙ؛الطريحي, مجمع البحرين , ٖٚ٘/ٕبرىة: مدة من الزمن فييا طول .ينظر : الصحاح ,الجوىري , ٕ
 .ٕٓٔنيج البالغة ,ص ٖ
؛التميمي, صفوة شروح  ٖٔٛ/ٙ. وينظر: ابن ابي الحديد ,شرح نيج البالغة , ٖ٘ٙ/ٔ,منياج البراعة , الراوندي ٗ

 .ٜ٘ٔنيج البالغة ,
 .ٔٚ,ص القرآنالصدر, السنن التاريخية في  ٘
 .ٜٓٔصديقي , تفسير التاريخ, ص ٙ
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مة في طريق األفمواضع الخطر  سالفيمأمن التعقيدات التي واجييا  نفسو ن يواجيوا النوعأعصر من 

 .ٔتكاد تكون نفسيا في الماضي والحاضر

 الحكم نَّ الماضي ألذر الناس مما حدث في حّ يُ ما  دائماً  عميو السالمعمي  اإلمامنجد  لذا   

 األممْحَذُروا َما َنَزَل بِ :)) عميو السالم وىو ما نفيمو من قولو والتحقق وعدم التخمف ذايدل عمى النف

َذُروا َأْن َتُكوُنوا َقْبَمُكْم ِمَن اْلَمُثاَلِت ِبُسوِء األَْفَعاِل وَذِميِم اأَلْعَماِل َفَتَذكَُّروا ِفي اْلَخْيِر والشَّرِّ َأْحَواَلُيْم واحْ 

ن ال تصدر من جيتيم ا  ة و كالعقوبات العظيمة الميم يحذر من عميو السالم اإلماموىنا  ٕ((َأْمثَاَلُيمْ 

 تمثل منطمقاتفعال التي عمال واألألفالتحذير من سوء ا ,ٖفيكونون امثااًل ليم في العقوبة المعاصي

 وجريانيا عمييم. الحكم تالسنة التاريخية التي تتصف بثبا تطبيق

ة داالبتعاد عن تمك االعمال واالعتبار بيا واالستفا السالم عمى ثقف امير المؤمنين عميو لقد 

االتعاظ واالعتبار بما حدث  عمى عميو السالم حث إذ في التاريخ ماضية ثابتة سنن اهلل نَّ أل ,منيا

واْنِقَطاِعُكْم َعْن َأْوَصِل  َفاْعَتِبُروا ِبُنُزوِلُكْم َمَناِزَل َمْن َكاَن َقْبَمُكمْ  ):)السالفة كما جاء في قولو  األممب

ن كانوا ا  و نفسو الحكم  بجريانعتبار بمن سبقيم االأشار عميو السالم الى التحذير و  إذ ٗ((ِإْخَواِنُكمْ 

م كما عمييم يمنازل من كان قبم واكما سكن مين يسكنون مساكنو خر آ مٌ قو  ويأتي فسيرحمون مثميمرحموا 

نفس ودائع موال واألن كافة األأفيذا دليل عمى  ,ميعرى القرابة حتى مع اقرب اخوان بانفصاماالتعاظ 

                                                           
 .ٔٛ,ص القرآنمن خالل آيات  األممحسن بن صالح الحميد, سنن اهلل في   ٔ
 . ٜٕٙبالغة, صنيج ال ٕ
 .ٕٖٚ/ٔٔ.وينظر: حبيب اهلل الخوئي , شرح نيج البالغة ,ٕٕٛٓ/ٗ, ديباج الوضيالحسيني,  ٖ
َسَكْنُتْم ِفي َمَساِكِن الَِّذيَن َظَمُموا َأْنُفَسُيْم َوَتَبيََّن َلُكْم َكْيَف ):). وفي ذلك اشارة الى قولو تعالى ٗٚٔنيج البالغة, ص ٗ

 (.٘ٗابراىيم /)َفَعْمَنا ِبِيْم َوَضَرْبَنا َلُكُم اأْلَْمثَاَل(( 
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 ,ٔعظم شاىد عمى ىذا االمرأالى يداوليا بين الناس والتاريخ سبحانو وتع وىي مخموقة جميعًا هلل وانو

ثابتة مستمرة بحسب الضوابط والشروط وىو تعاقب فيذا المداولة بين الناس في كل جوانب الحياة 

 .وال يظمم فييا احد اإللييةيجري عمى سنن العدل 

 من خالل ما تقدم نالحظ امرين ميمين لحكم السنن التاريخية:

ثبات السنن التاريخية وعدم تغييرىا يعني عدم وجود الصدفة والطبيعة في الحوادث التاريخية  ان :والأ

ن تكرر أ إذثية والصدفة في حوادث التاريخ الن السنن جارية قائمة عمى الثبات وال يوجد مجال لمعب

 .اريخيةالحوادث والتوازن واالستقرار الموجود في التاريخ داللو عمى حكم السنن الت

ويحيطيا االستقرار تثبت النفس و  ناً ئتجعل العقل البشري مطمالتاريخية واستمراىا ثبات السنة  ثانيًا:

ذر لمسير عمى الطريق حاالعتبار وال اإلنسانعمى  ن كل الحوادث ىي محكومة بقوانين وكل ماأحيث 

 الصحيح.

 وأهدافها فمسفة السنن التاريخية :ثالثاً 

  ألىميتيافي بيان السنن التاريخية وذلك  اً كبير  اً ىتمامواعناية  عميو السالمعمي  اإلمامأولى 

لكن قبل التطرق الى  ىداف اختمفت من سنة الى أخرى ,أن وراء ىذه العناية فمسفة و ما وا  ثرىا ,السيوآ

تحمل عالقة لم تكن موجوده في  التاريخية ن السننأر االشارة الى تجد ىداف العمومية من السنناأل

سائر الظواىر الكونية والبشرية والطبيعية االخرى وىي عالقة الظاىرة التاريخية بيدف عالقة نشاط 

ن ىدف إذنو عمل ىادف أالذي تحكمو السنن التاريخية ىو  فالعالقة التي يتميز بيا العمل ,بغاية
                                                           

 .ٛٓٔ/٘مكارم شيرازي, نفحات الوالية , ٔ
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عبثية ليست  يانأي أ ,ٔالذىني لإلنسان جودالسنن ىو الطموح والتطمع الى المستقبل من خالل الو 

 عميو السالمعمي  اإلمام تبمورت في طرحمور التي ىم األأومن مل اىداف تروم تحقيقيا نما تحا  و 

 سنن التاريخية ىي:لم

 ثبات الطابع العممي لمتاريخ :إ.1

 نقدم اليدف الميم الذي يتعمق بنا نأ ىداف السنن التاريخية يجبأو عند الحديث عن فمسفة 

معيا صناعة وثوابت يمكن نو عباره عن قواعد أية التاريخ و ممثبات عإكباحثين في التاريخ وىو 

لتأكيد العممية الكريم  القرآنفقد وظفيا  ,بعمومية االىمية التاريخيةوىذا اليدف يحكم  المستقبل

كونية و مع قوانين أقيم  وليس مع اإلنسانمن تعامميا مع  والصرامة في الثبات والتحقق عمى الرغم

تطبيقية في العموم القوانين التوجد  كذلك قوانين التطبيقية في العموم البحتةالفمثمما توجد  طبيعيةو 

لمسنن  الثبات والعممية االكريم ىذ القرآنعرض  إذ ,ٕالتي عرفت بالسنن التاريخية ىي ية وىذهاإلنسان

ُسنََّة المَِّو الَِّتي َقْد َخَمْت ِمْن َقْبُل ):)وبصوره صريحة كما جاء في قولو تعالى آيةكثر من أالتاريخية في 

ُسنََّة المَِّو ِفي الَِّذيَن َخَمْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة المَِّو ):) وكذلك قولو َٖوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة المَِّو تَْبِدياًل((

حد يقدر عمى تغيير سنة اهلل أ ن الأو  ٘اي ولن تجد لسنة اهلل التي سنيا في خمقو تغييرا َٗتْبِدياًل((

                                                           
 .ٛٚ,ص القرآنالصدر ,السنن التاريخية في  ٔ
 .ٔية ,صاإلنسانالتاريخية في الحيز التطبيقي لمعموم  القرآنحميد سراج جابر, حركية سنن  ٕ
 .ٖٕالفتح/ ٖ
 .ٕٙاالحزاب/ ٗ
 .ٓٙ/ٕٕالطبري, جامع البيان , ٘
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فيذه السنة ليست مثل الحكم الذي يبدل وينسخ فإن النسخ يكون في  ,ٕبل مستمرة ثابتة ٔبطالياا  و 

بع العممي لمقانون االطراد في السنة تأكيد عمى الطا ىذاو  ,ٖاألحكام , أما األفعال واألخبار فال تنسخ

ىم مميز يميز القانون العممي عن بقية المعادالت والفروض ىو التتابع واالطراد وعدم أالتاريخي الن 

العموم بسوة أبة التاريخ الى ساحة العمل بقوة ية من بوااإلنساندخل العموم المميزات ت تمكو  ,ٗالتخمف

  .٘ياالصرفة التي تشترك معيا بنفس الصفات في تطبيق عمميات

 اإلمامذكرىا  ياعممية السنن التاريخية من حيث الخواص التي تدخل في جريانل اإلثباتات ان

َمْن َأْبَدى ):) عميو السالمكما جاء في قولو لتاريخية كدىا في طرحو لمسنن اأو  عميو السالمعمي 

ال يمكن تغيير ىذا ف ,ٜاالطالق,عمى وجو ٛمن نابذ اهلل وحاربو ىمك ن إأي   ِٚلْمَحقِّ َىَمَك(( َٙصْفَحَتو

 إذ ,هالتي تحارب الحق وتقف ضد األممفراد و ستمر وثابت عمى جميع األىذا االمر بل ىو مطمق م

                                                           
 .ٓٚ/ٖ؛السمرقندي, تفسير السمرقندي , ٚٛٗ/ٖ,القرآنالجصاص ,احكام  ٔ
 .ٕ٘/٘الشوكاني, الفتح القدير , ٕ
 .ٖٕٔ/ٕ٘, تفسير الرازيالرازي,  ٖ
 .ٜٙالكريم , القرآنالصدر, السنن التاريخية في  ٗ
 .ٚية, صاإلنسانالتاريخية في الحيز التطبيقي لمعموم  القرآنحميد سراج جابر ,حركية سنن  ٘
 . ٘ٙ/ٗٔ_ ٘ٔ٘/ٕابداء الصفحة : اظيار الوجو , والوقوف أمام شيء. ينظر: ابن منظور, لسان العرب , ٙ
  .ٕٓ٘نيج البالغة , ٚ
؛ الحسيني ٕٕٖ/ٗ. وينظر : مغنية , في ظالل نيج البالغة ,ٕٔٚ/ٛٔابن ابي الحديد, شرح نيج البالغة , ٛ

 .ٖٛ٘/٘, الموسوي , شرح نيج البالغة ,ٕٖ٘/ٖالشيرازي , توضيح نيج البالغة ,
عميو  ماماإل.وقد فسر بعض شراح نيج البالغة ومنيم العالمة البحراني كالم ٕٔٙ/ٕٔالخوئي, منياج البراعة , ٜ

السالم عمى انو )) من تجّرد لنصرة الحّق في مقابمة كّل أحد ىمك عند جيمة الناس لضعف الحّق عندىم وغمبة حّب 
الباطل عمى نفوسيم . وكّنى بإبداء صفحتو عن إظيار نفسو ونصبيا لذلك(( وىذا المعنى بعيد عن ما نقصده  في 

 .ٖٔٗ/٘طرحنيا ىذا . ينظر: شرح نيج البالغة ,
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 اإلمامفي عمل السنة التاريخية والثبات دليل عمى عممية تمك السنن والتي ىدف ن ىذا االستمرار أ

 .الن الحكم واحد ال يتغير جل التثقيف واالعتبار باألثارأالى بيانيا من  عميو السالم

 عداد :.التعبئة وال2

تعبئة  أراد عميو السالم عميو السالم والمتعمق في مضامينو يجد أنو اإلمامن المتتبع لطرح إ

السنن  توظيفوالشدة وذلك من خالل  مواجيةات الوقأفي  عداد رجال قادرين عمى الثباتا  و  المؤمنين

 الى قموبيم ودفعيم الى تقديم المزيد  طمئناناال دخالوا  العزيمة  شدجل أمن التاريخية الثابتة الحتمية 

 اإللييةلسنة النصر  هوذلك عبر ذكر  حتى تكون الغمبة ليمبمدىم باألسباب التي تساىم في النصر 

 .ٔوسنأتي الى بيانيا بالتفصيل فيما بعدالتاريخية 

ة ورفع الروح ئبوىو التع ولكن ما نريد توضيحو في ىذا المقام ىو اليدف العمومي لمسنة

قال  إذ ٕاليرير ليموصفين معركة  في عميو السالمطرحو وىذا ما نجده في  المعنوية لممقاتمين

وا َعَمى النََّواِجذ َفِإنَّو َأْنَبى ):)صحابوأل مَعاِشَر اْلُمْسِمِميَن اْسَتْشِعُروا اْلَخْشَيَة وَتَجْمَبُبوا السَِّكيَنَة وَعض 

واْلَحُظوا اْلَخْزَر واْطُعُنوا  ي َأْغَماِدَىا َقْبَل َسمَِّياوَقْمِقُموا الس ُيوَف فِ  اْلَياِم وَأْكِمُموا الأْلَمةَ  َعنِ ِلمس ُيوِف 

  واْعَمُموا َأنَُّكْم ِبَعْيِن المَّو وَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل المَّو وِصُموا الس ُيوَف ِباْلُخَطا ٔوَناِفُحوا ِبالظ َبى ٖالشَّْزر

                                                           
 .60الفصل الثاني ,ص 1
كانت اشد واقسى ليمو ىوال وعنفا في  إذمن الطرفين معركو صفين واختمط الناس فييا وقتل مئات  ةاليرير: وىي ليم ٕ

جميع حروب صفين وسميت اليرير بذلك لتركيم الكالم كانوا ييرون ىريرا. ينظر: الطبري, تاريخ  الرسل 
 .ٜٚٗ|ٕ؛ ابن االثير , الكامل في التاريخ,ٖٙ|ٕ؛ المسعودي, مروج الذىب,ٖٙ\ٖوالمموك,

 .ٖٕٔ/ٙلفراىيدي ,العين ,اطعنوا الشزر: الطعن عن اليمين والشمال .ينظر :ا  ٖ
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ُكْم َنْفسًا َفَعاِوُدوا اْلَكرَّ واْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ َفِإنَّو َعاٌر ِفي اأَلْعَقاِب وَناٌر َيْوَم اْلِحَساِب وِطيُبوا َعْن َأْنُفسِ 

َواِق اْلُمَطنَّبِ وَعَمْيُكْم ِبَيَذا السََّواِد األَ  ٕواْمُشوا ِإَلى اْلَمْوِت َمْشيًا ُسُجحاً  َفِإنَّ  ُٖبوا ثََبَجوَفاْضرِ  ْعَظِم والرِّ

َر ِلمن ُكوصِ  َفَصْمدًا َصْمدًا َحتَّى َيْنَجِمَي َلُكْم َعُموُد  ِرْجاًل  ٗالشَّْيَطاَن َكاِمٌن ِفي ِكْسِره وَقْد َقدََّم ِلْمَوْثَبِة َيدًا وَأخَّ

التعبئة  يدل عمى في المعركة فيذا التعميم  ٙ((٘(وَأْنُتُم اأَلْعَمْوَن واهلل َمَعُكْم وَلْن َيِتَرُكْم َأْعماَلُكمْ  :)اْلَحقِّ 

والتعاليم العسكرية وكذلك  الحربية رشاداتاإلمن ىذه الخطبة بعض تتض إذ, مواجيةعداد لماإلو 

وىذا الدافع المعنوي ىو  ,ٚالماديةو  معنويًا حتى تكتمل القوتان المعنوية تقوية النفسب التوجيو المعنوي

ة بعد أن كانوا المؤمنون بالراحة والطمأنين معو الذي يشعر كسنة تاريخية لييبيان النصر اإلالمتحقق ب

 اإلمامنفيميا من طرح  التيالتمكين شروط أتباع النصر يحتاج الى العمل بأسبابو و  ايقاسون األلم وىذ

   عميو السالم ومنيا :

 .ثبات في ساحة المعركةالو وقوتيا النفس  : الصبر عمى الشدة وسكينةاوالً 

الميام واخذ كافة التدابير المادية التي ترسم ليم توزيع و  لمحرب :االستعداد العسكري المادي ثانيا 
 .خطوات النصر

                                                                                                                                                                               
ىي جمع ظبة السيف , وىو طرفو وحده وىو ايضا لتناول بأطراف السيوف , وفائدتو توسعة المجال  نافحوا بالضبا : ٔ

؛الطريحي , مجمع  ٙ٘ٔ/ٖ, فإن القرب من العدو يمنع ذلك .ينظر :ابن االثير ,النياية في غريب الحديث واالثر ,
 .ٕٓٗ/ٕالبحرين ,

 .ٖٕٗ؛الزمخشري ,اساس البالغة ,ص ٖٖٙ/ٔابن قتيبة ,غريب الحديث , :مو مستقيمة. ينظرسجحا :سي ٕ
 . ٜٜٖ/ٔ؛ابن فارس ,معجم مقاييس المغة , ٔٛٔٔ/ٖالحربي ,غريب الحديث , :ثبجو :وسطة .ينظر ٖ
 .ٔٓٔ/ٚابن منظور ,لسان العرب , :النكوص :الرجوع الى الوراء .ينظر ٗ
 .ٖ٘محمد/ ٘
 . ٜٚ,صنيج البالغة  ٙ
 .ٓٓٗ/ٔالموسوي ,شرح نيج البالغة , ٚ
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اِتُموُىْم ُيَعذِّْبُيُم المَُّو ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِىْم ق)) :و تعالىلقول يتحققو  بالنصر اهلل ليم وعدبعد ذلك يأتي   :اً ثالث 

مر اهلل تعالى المؤمنين بان يقاتموا ىؤالء أىنا  ٔ((َوَيْنُصْرُكْم َعَمْيِيْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن 

يا المؤمنين ا قاتموىم يعذب اهلل الكفار بأيدىم وينصركم ايإذالناقضين لمعيد البادئين بالقتال فأنيم 

ذ, والتمّكن من قتميم و ى الكفارلممؤمنين بالنصر عمىذا وعد  ٕبالنصر وعد إذركم اهلل نصب الليم , ا 

لذلك  هللالمؤمنين المجاىدين في سبيل اىي نصرة  اإلليية ةسنال فيذه ,ٖليثّبت قموبيم ويصّحح نّياتيم

 . ياد في سبيل اهلل عبئة لمحرب والجالت جلمرات عديدة  من ا عميو السالممي ع اإلماماستخدميا 

وفق عمى عداء اهلل أ مواجيةل استنياض الناسو  تصديالدعوة الى ال تشمل التعبئة ايضاً و 

نِّي َقْد َدَعْوُتُكْم ِإَلى ِقَتاِل َىؤاَُلِء اْلَقْوِم َلْياًل وَنَيارًا ا):) عميو السالم قال إذ السنن التاريخية مقياس اَل واِ 

ْعاَلنًا وُقْمُت َلُكُم اغْ وِسّرًا    المَّو َما ُغِزَي َقْوٌم َقط  ِفي ُعْقِر َداِرِىْم ِإالَّ َذل وا َفو ُزوُىْم َقْبَل َأْن َيْغُزوُكمْ واِ 

 عميو السالم اإلماماىم قد دعو  ٗ(( ْلُتْم َحتَّى ُشنَّْت َعَمْيُكُم اْلَغاَراُت وُمِمَكْت َعَمْيُكُم اأَلْوَطانُ إذَفَتَواَكْمُتْم وَتخَ 

القاعدة  يم عمىنبيو حوال وقات واألة واألزمنجميع األ في ثاليممأصحاب معاوية و أالى قتال  السالم

في قوم ما غزي  فو اهلل):)بقولو  وىي المشار اليياالمعمومة بالتجربة والبرىان الكمية التي ال ريب فييا 

وىمو بقوة وىام حيث تغزي في داره ىو األ وكان السبب في لحوق الذل بمن اال ذلوا (( عقر دارىم 

مبادرين في حرب الباطل الوىم والظن بالضعف الغير يصيب القاعدين  إذ ٘والضعف في نفسالعدو و 

                                                           
 .ٗٔالتوبة/ ٔ
 .ٗٛٔ/٘, ,التبيان الطوسي ٕ
 .٘ٛ/ٖالكاشاني, زبدة التفاسير, ٖ
 .ٜٙنيج البالغة ,ص ٗ
؛ حبيب اهلل الخوئي ,منياج ٖٗٗ, شرح نيج البالغة ,؛ شارح من القرن الثامن ٖ٘/ٖالبحراني ,شرح نيج البالغة , ٘

 .ٖٖٛ/ٖالبراعة ,
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حابو الى القيام والمبادرة وحث أصعميو السالم بالضعف وعدم المقدرة عمى ىزم العدو لذلك دعا 

قق وبث االطمئنان في نفوسيم حتى تتح يماستنياضو  تيمتعبئللسنة التاريخية الثابتة بذكر ا تصديبال

 . تخويفيم والتشديد عمييمبعد  اإللييةسنة النصر 

 :والتربية والتثقيف .التوعية3

 يى عمي عميو السالم لمسنة التاريخية اإلمامن نممسيا في طرح األىداف التي يمكن أىم أومن      

كل زمان ومكان عمى قاعدة  سموبو ومنيجو فيأو  تنمية شخصيتوالحث عمى ب اإلنسانالتثقيف وبناء 

جتمع عبر تمك الم وتربية توعية عمل عميو السالم عمى إذ ,لمقواعد والثوابت يخضع  يجابيإوبناء 

ة والقوانين التاريخي السنن نَّ أل نفسيا, االخطاء عدم الوقوع فيببيا  يعتبرحتى يتفيم الناس ليا و  السنن

تقبميا  الىالفرد دفع وبذلك تتخمف الستمرارية وعدم االثبات و المن قدم التجربة التي تمثل صفاتيا ت

 .واالخذ بيا وعدم تحدييا 

عمى االمر بالمعروف  والمجتمع اإلنسانالمؤمنين عميو السالم يربي  ومن ذلك اخذ امير

حدد مُ  االمر فيوالتي يتركيا االعراض عن ىذه  الحتمية والنيي عن المنكر من خالل توعيتيم باألثار

 ):)بقولو عميو السالمثار خطيرة عمى المجتمع كما اكدىا امير المؤمنين آضابطة تترتب عمى تركيا و 

 ٔ(( ْسَتَجاُب َلُكمْ اَل تَْتُرُكوا اأَلْمَر ِباْلَمْعُروِف والنَّْيَي َعِن اْلُمْنَكِر َفُيَولَّى َعَمْيُكْم ِشَراُرُكْم ثُمَّ َتْدُعوَن َفاَل يُ 

 منكرمر بالمعروف والنيي عن المرىم بمالزمة األأ إذ جل توعيتيمأ من ممسممينلىذه وصية عامة و 

                                                           
 .ٕٕٗنيج البالغة ,ص ٔ
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 ,ٔ ىم لتقصيرىم في دفع الطغاةب دعاؤ ظالمين واالشرار وال يستجاسمط الويت حتى ال ينتشر المنكر

 .ٕوالتراخي قاظ المجتمع من الغفمةيإوالتربية باألمر والنيي من اجل  وىذه االىتمام

 بالمعروف األمر األّمة راعت اإذ, فل مع السننالى التعام عميو السالم اإلمامدعا  ومن ىنا

 يولى حتى الىذا التثقيف وكان  وردت المظالم وبسط العدل فييا المجتمعصمح ا المنكر عن والنيي

 تاريخية الثابتة الحتمية الحدوثالسنن ال ةنت ىذه التوعية لدفع الضرر بواسطشرارىم فكاعمييم 

 .تحقيق شروطيا لضمان جريانيا ىوالتثقيف عم

خالل طرح السنن من  ميو السالمععمي  اإلمامخر ثقف لو آىناك جانب  فضاًل عن ذلك 

ضابطة اخرى  عن طريق بيان تقوية عالقة الفرد باهلل عز وجل عمى المجتمع تربية التاريخية وىو

واَل   ُيْخَدُع المَّو َعْن َجنَِّتوَىْيَياَت اَل ):) عميو السالم قال إذهلل  وىي الطاعة اإللييةتجري بيا السنن 

ن طاعة اهلل يجب ألَّ  ,وذلك ٗعة الحقيقية الخالصة دون الظاىرةالطاي أ ٖ((تَُناُل َمْرَضاُتو ِإالَّ ِبَطاَعِتو

عميو عمي  اإلمامرضا اهلل في طاعتو كما قال  نّ أل يايقدم عمي في كل خطوة المسممقدم عند ن تأ

من طاعتو فربما  شيئاً  اقضى رضاه في طاعتو فال تستصغرن ان اهلل تبارك وتعالى):) في ذلك السالم

 .٘تعمم (( رضاه وانت ال وافق

                                                           
 .ٕٖٔ/ٕٓ؛حبيب اهلل الخوئي , منياج البراعة , ٕٓٔ/٘ينظر :البحراني ,شرح نيج البالغة , ٔ
 . ٕٚٔشمس الدين ,التاريخ وحركة التقدم البشري,ص ٕ
 .ٛٛٔنيج البالغة ,ص ٖ
 .ٗٗٔ/ ٖالبحراني ,شرح نيج البالغة , ٗ
 .ٜٕٓصالصدوق,الخصال, ٘
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خر آبر محدد علفرد باهلل سبحانو وتعالى عالقة اعمى تقوية  عميو السالم اإلمامكذلك عمل 

  ْلَحْمُد ِلمَّو اْلَواِصِل اْلَحْمَد ِبالنَِّعمِ ا):) عميو السالمقال  إذهلل سبحانو وتعالى  شكر والحمدال وىو لمسنن

ي جعل الحمد والشكر سببًا لنعمتو عمى أ ٔ((والنَِّعَم ِبالش ْكِر َنْحَمُده َعَمى آاَلِئو َكَما َنْحَمُده َعَمى َباَلِئو

لوجود الشكر جعل النعم سببًا  يضاً أو  ٕ((َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ ):) كما جاء في قولو تعالى الشاكرين

ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو ِإَلْيِو ُتْرَجُعونَ َفاْبَتُغوا ِعْنَد المَِّو ):) ي اعبدوه لكونو مستحقًا لمعبادة لذاتو أ ٖ((الرِّ

 ستمرارىاوايؤثر في زيادة النعم  ن فالشكرإذ ٗواشكروا لو أي لكونو سابق النعم بالخمق وواصميا بالرزق

وال ينفر ويعمل لمخالص ميما ن يصبر أو  عند البالء حمد اهلل حتى ولفرد الذي يجب عميعمى ا

اهلل ووثق بحكمتو  ةن من عرف عظمأومن البدييي  ,ن طال البالءأاهلل و  استطاع وال ييأس من رحمة

 .يرضى بقضائو 

تربية  يستطيع لكيعبر الشكر  وقة بين العبد وربتقوية العال من عميو السالم اإلمام لقد ىدف 

 .اإلنسانبناء  فيثار ميمو آوقات الشدة والرخاء لما ليا من أعمى الحمد والشكر في  النفس البشرية

ضابطة  ستخدامبا ى تربية الذات البشرية ولكنعم عميو السالم اإلمام حثّ فضاًل عن ذلك فقد 

 مور الدنياأفي  اإلنسانثار كبيرة عمى آمن  لما ليا المناسباتمن  اخرى وىي التقوى في الكثير

واْعَمُموا ):)قال  إذ السالم عميو ومن ذلك قولو المؤمن اإلنسانلباس  ألنياتقربو من اهلل  فييواالخرة 

                                                           
 .ٜٙٔنيج البالغة ,ص ٔ
 .ٚابراىيم/ ٕ
 .ٚٔالعنكبوت/ ٖ
 .٘ٗ/ٕ٘الرازي , تفسير الرازي , ٗ
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ِمَن اْلِفَتِن وُنورًا ِمَن الظ َمِم وُيَخمِّْده ِفيَما اْشَتَيْت َنْفُسو وُيْنِزْلو َمْنِزَل  ٔ( َمْن َيتَِّق اهلل َيْجَعْل َلو َمْخَرجاً  ) َأنَّو

  ُؤَىا ُرُسُمواْلَكَراَمِة ِعْنَده ِفي َداٍر اْصَطَنَعَيا ِلَنْفِسو ِظم َيا َعْرُشو وُنوُرَىا َبْيَجُتو وُزوَّاُرَىا َماَلِئَكُتو وُرَفَقا

متربية ل التحمي بيايجب ن تقوى اهلل من اعظم الصفات التي أ إذ ٕ((َد وَساِبُقوا اآلَجاَل َفَباِدُروا اْلَمَعا

 .من اثر ايجابي اإلنسانذاتية لما تتركو في نفس ال

 فأني):) عميو السالمالحسن  ماملإل ووصيت في عمى وفق ذلك عميو السالم اإلمام كدأ قدو  

مره بامتثالو أ ةقبتو في السر والعالنية ومالزمي مراأ  ٖ((هصيك بتقوى اهلل اي بني ولزوم امر او 

من خالل  اإلنسانتربية  فيالعالقة بين العبد وربة تؤثر  ن العمل عمى تقويةأ إذ ٗووالمسارعة في فعم

 .التي ىي مفتاح االصالح والخير السنن التاريخية المشروطة بالتقوى

نسان كإ هالمجتمع الذي يؤدي فيو الفرد دور وتنعكس قوة العالقة ما بين الخالق والمخموق عمى 

ر تمك السنن باكد عمييا عو  هفي فكر  عميو السالم اإلماموىذا االمر طرحو  ,يؤثر ويتأثر بالواقع المحيط

وَمْن َعِمَل ِلِديِنو  َمْن َأْصَمَح َسِريَرَتو َأْصَمَح المَّو َعاَلِنَيَتو ):)عميو السالم قال  حينما حاكمةالتاريخية ال

فصالح باطن  َ٘كَفاه المَّو َأْمَر ُدْنَياه وَمْن َأْحَسَن ِفيَما َبْيَنو وَبْيَن المَّو َأْحَسَن المَّو َما َبْيَنو وَبْيَن النَّاِس((

وسّره باألخالق الفاضمة معّد إلفاضة المَّو عميو صالح أقوالو وأفعالو الظاىرة ألّنيا كالثمرات  اإلنسان

قامتو لحدود المَّو معّد لصالح حالو في معاشو وميّيئ لعواطف  اإلنسانلمباطن , وكذلك عمل  لدينو وا 

                                                           
 .ٙالطالق/ ٔ
 .ٕٙٙنيج البالغة ,ص ٕ
 .ٕٜٖنيج البالغة ,ص ٖ
 .ٜٕٕٚ/٘, ديباج الوضيالحسيني ,  ٗ
 .ٔ٘٘نيج البالغة ,ص ٘
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بتيم لمدنيا وفي معناه الكممة الثالثة فإّن إخالص العبودية لمَّو إذمج الخمق عميو الشتغالو بالمَّو عن

صالح معاممتو قاطع عن محّبة الدنيا والحرص عمييا الَّذي ىو سبب ال فساد بين الناس فكان معّدا وا 

 . ٔلرفع الفساد ودفعو 

العالقة بين صالح النفس وصالح العالقات االجتماعية مع الناس , وأن  يشير النص الى و 

 و السالمعمي اإلمامف, ٕياإلنسانما ىي تكامل في المجتمع القدوة الصالحة تكامل لإلنسان في نفسو ك

في ىنا يدعو الى اصالح النفس نحو االفضل من الداخل حتى يظير بالشكل الحسن والكمال 

فضل التي تعقبيا لك يؤثر في عممية التغيير نحو األاالعمال واالفعال التي يقوم بيا في المجتمع وبذ

حرص امير  والمجتمع الذي يعيش فيو لذلك وفسمستوى الفرد نكبيرة وميمة عمى  إيجابيةنتائج 

ابتة المشروطة من خالل طرح تمك القواعد والقوانين الث اإلنسانعمى بناء  عميو السالمالمؤمنين 

  .جل الصالحأبالعمل من 

عند  التي تؤكد عمييا السنن التاريخيةلألىداف فأن المحصمة النيائية والى جانب ما ذكرناه 

صحيح وتجنب الطريق الطريق الواضح وال جل السير عمىأالعبرة من  ىي عميو السالمعمي  اإلمام

مشروطة بالوعي  اإلمامشار الييا أالتي  ةحداث محكومة بقوانين وقواعد ثابتة وىذه العبر ن األالمظمم أل

ْن أ):)التي مر ذكرىا  عميو السالم الحسن لإلمام ووىذا ما قالو في وصيت بالتاريخ نفسو ْي ُبَنيَّ ِإنِّي واِ 

ِفي َأْعَماِلِيْم وَفكَّْرُت ِفي َأْخَباِرِىْم وِسْرُت ِفي آثَاِرِىْم َحتَّى  َفَقْد َنَظْرتُ  ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبِمي َلْم َأُكْن ُعمِّْرتُ 

ِلِيْم ِإَلى آِخِرِىمْ  ُعْدُت َكَأَحِدِىمْ  َفَعَرْفُت َصْفَو َذِلَك  َبْل َكَأنِّي ِبَما اْنَتَيى ِإَليَّ ِمْن ُأُموِرِىْم َقْد ُعمِّْرُت َمَع َأوَّ

                                                           
 .ٛٗٗ/٘البحراني , شرح نيج البالغة , ٔ
 .ٜٕٔ/ٕ,ىل البيت في بناء الجماعة الصالحة  أدور الحكيم,  ٕ
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ْيُت َلَك َجِميَمو وَصَرْفُت َعْنكَ  ِمْن َكَدِره وَنْفَعو ِمْن َضَرِره  يأ ٔ((َفاْسَتْخَمْصُت َلَك ِمْن ُكلِّ َأْمٍر َنِخيَمو وَتَوخَّ

ل لكل و وصالو  من تجارب الماضي ودون معاناة اعتمادًا عمى السنة التاريخية تحقيق العبرة والفائدة

تحدث  إذ ,ٕحوال الماضينأالسير والتفكر في  ن معاناه من جيد التجارب وذلك بمجردبدو  شيء

فالتفكر يحقق العبرة  ,والتاريخ وقوانين المسيطرة عمي ىنا عن التربية الفكرية لممجتمع من خالل اإلمام

 .ومن ثمة السنة التاريخية التي بني عمييا المستقبل 

َقْد َخَمْت ِمْن َقْبِمُكْم ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي ):)تعالى لقولو  اً تأكيدكان ىنا  عميو السالم اإلماموقول 

صمى اهلل عميو محمد  مةأسبحانو وتعالى اهلل  فقد وجو ٖ((اأْلَْرِض َفاْنُظروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبينَ 

راض عن ورسمو واالعالى تأمل احوال الماضين ليعد ذلك داعيا ليم في االيمان باهلل  والو وسمم

مع  من والمع مؤ  ال تبقىالدنيا  نَّ نن اهلل في المؤمنين والكافرين ألاد ىنا سالرياسة وطمب الدنيا والمر 

 ,فييا أعظم االعتبار واالتعاظ السالفة األمموآثار  ,ٗ ل في حال احد الطرفين يكفي لمعبدكافر والتأم

في  إلى العوامل التي كانت سبباً  وفكر فاحص وصوالً  لى تأمل أحداث التاريخ بنظر ثاقبفيي دعوة ا

عمى الناس أن يحركوا عجمة عقوليم وينظروا في و  ,مجتمعات وسقوط الحضارات أو نموىاتدىور ال

                                                           
 .ٜٖٗنيج البالغة ,ص ٔ
عمي عميو  اإلمامحميد سراج جابر ,فمسفة التاريخ في فكر  .وينظر:ٕ٘/ٖشرح نيج البالغة , ,الدخيل ٕ

 .ٙٗالسالم,ص
 .ٖٚٔال عمران / ٖ
 .ٕٔ/ٜ, تفسير الرازيالرازي , ٗ
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وىي دعوة ذات منيج  التائو يسير بال راع نحو المجيولحتى ال يكونوا كالقطيع  تاريخ من قبميم

 .ٔضارات السابقة ودراسة أسباب سقوطيامرسوم من أجل االستفادة من تجارب الح

ة يعكس الخصوصيات األخالقي وألن األمملكل أمة من ن لمتاريخ أىمية حيوية أيتضح و 

ن التاريخ مرآة أكما  كانت سائدة في األجيال السابقة, واألفكار التي واألعمال الصالحة وغير الصالحة

 .ٕالقادمة ك خير مرشد محذر لألجياللذلالحياة الروحية والمعنوية لممجتمعات البشرية وىو 

العبرة  يذكره لمسنن التاريخية ى فيالييا  عميو السالم اإلمامىداف التي سعى ىم األأن من إ

ِبُروا ِبَما َأَصاَب اعتف):)ومن ذلك قولو عميو السالم المشروطة بالتفكر لمسير عمى الطريق الصحيح

االعتبار أن يفكَّر العاقل ووجو  ٗ((ِٖمْن َبْأِس المَّو وَصْواَلِتو وَوَقاِئِعو وَمُثاَلِتو ُمْسَتْكِبِريَن ِمْن َقْبِمُكمْ الْ  األمم

ن طاعة المَّو والرفع عمى في حال أولئك فيرى ما أصابيم إّنما ىو بسبب استعدادىم باالستكبار ع

العقوبات  فينتقل ذىنو منو إلى نفسو ويقيس حال استكباره عمى استكبارىم فيما يمزمو من أمثال عباده

 .٘بيم

طبق تن التاريخية عندما أشار إلى أن السنة إلى أبعد من ذلك عميو السالم عمي اإلماموذىب 

المؤمنين  الكافرين والمستكبرين , بل تطال وال تقتصر عمى تدمير عمى الجميع في كل مكان وزمان

ذ, و بالمنيج اإلليي في الحياة ا لم يمتزموا عممياً إذأيضا ,   ا حادوا عن جادة الصواب وذلك حينا 

                                                           
 .ٕٖ,ص اإلنسانمركز الرسالة , دور العقيدة في بناء  ٔ
 .ٗٓٚ/ٕاالمثل ,مكارم شيرازي , التفسير  ٕ
 .ٖ٘ٔ؛الرازي ,مختار الصحاح ,ص ٙٔٛٔ/٘مثالتو :عقوباتو .ينظر :الجوىري ,الصحاح , ٖ
 .ٜٕٓنيج البالغة ,ص ٗ
 .ٜٖٛٔ/ٖ. وينظر :شبر ,نخبة الشرحين , ٕٓٚ/ٗالبحراني ,شرح نيج البالغة , ٘
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وَتَدبَُّروا َأْحَواَل اْلَماِضيَن ِمَن  ):)عميو السالم , وفي ىذا الصدد يقولٔتختمف الكممة وتسود الفرقة

 َٕكْيَف َكاُنوا ِفي َحاِل التَّْمِحيِص واْلَباَلِء ....َفاْنُظُروا َكْيَف َكاُنوا َحْيُث َكاَنِت اأَلْماَلءُ   اْلُمْؤِمِنيَن َقْبَمُكمْ 

َزاِئُم ِئُر َناِفَذًة واْلعَ ُمْجَتِمَعًة واأَلْىَواُء ُمْؤَتِمَفًة واْلُقُموُب ُمْعَتِدَلًة واأَلْيِدي ُمَتَراِدَفًة والس ُيوُف ُمتََناِصَرًة  واْلَبَصا

اُروا ِإَلْيو ِفي َواِحَدًة َأَلْم َيُكوُنوا َأْرَبابًا ِفي َأْقَطاِر اأَلَرِضيَن وُمُموكًا َعَمى ِرَقاِب اْلَعاَلِميَن َفاْنُظُروا ِإَلى َما صَ 

ُة وَتَشعَُّبوا ُمْخَتِمِفيَن وَتَفرَُّقوا آِخِر ُأُموِرِىْم ِحيَن َوَقَعِت اْلُفْرَقُة وَتَشتََّتِت األُْلَفُة واْخَتَمَفِت اْلَكِمَمُة واأَلْفِئدَ 

ظروا نأي أ ٖ((ُمَتَحاِرِبيَن  وَقْد َخَمَع المَّو َعْنُيْم ِلَباَس َكَراَمِتو وَبِقَي َقَصُص َأْخَباِرِىْم ِفيُكْم ِعَبرًا ِلْمُمْعَتِبِرينَ 

 ااذم, والى م واحدةعز والممك لما كانت كممتي, كيف كانت حاليم في الاألممخبار من قبمكم من أفي 

 ,ٗن تكونوا مثميم , وان يحل بكم إن اختمفتم مثل ما حل بيمأاليم حين اختمفت كممتيم فاحذروا آلت ح

, وتجنب االختيارات السابقة األمم ىت عمفالمواقف التاريخية تكشف عن تمك السنن التاريخية التي مر 

الموقف الصورة الواضحة لمواجية  انا ىذيويعط ٘والتجارب التي أدت إلى االنحطاط واالنييار

 .م االعتبارالمستقبل في ضوء الدالالت المستخمصة من الماضي بحك

ثار آوىو السير في االرض ومعرفة  ميم جداً  مرأاالعتبار يتوقف عمى ن أويتضح من ذلك    

وبالتالي استخراج الدروس والعبر   الذي يكشف عن السنن الحاكمةو  الماضيين والتفكر والتأمل فييا

 . والمجتمع وتسخير تمك السنن لصالح الفرد

                                                           
 .ٖٖ,ص اإلنساندور العقيدة في بناء  مركز الرسالة , ٔ
 . ٜٖٙ/ٔمجمع البحرين , ,ينظر :الطريحي .االمالء: الجماعات  ٕ
 .ٜٕٚنيج البالغة ,ص ٖ
 .ٔٚٔ/ٖٔشرح نيج البالغة , ,ابن ابي الحديد ٗ
 .ٓٔٔ,ص اإلنسانشمس الدين ,التاريخ وحركة تقدم  ٘
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 التاريخيةنواع السنن أ/ ولال المبحث                      

في صياغتيا  اً محدد اً ونموذج اً واحد ن السنن التاريخية لم تأخذ شكبلً إمن الطبيعي القول 

نماو , القرآنية  ر عن لكن بغض النظو  ة والمكانية والحاجات البشرية ,بتنوع البيئة الزماني تتنوع ا 

كان نيج الببلغة ممثل لذلك التنوع فقد طرح  ومن ىنا ىداف واحدة ,ذلك التنوع فأن الغايات واأل

ع السنن التاريخية والحكمة نواأناغم مع الطرح القرآني فيما يخص السبلم ما يت عميوعمي  اإلمام

  :نواع بما يأتيويمكن بيان تمك األ ,منيا 

تمثل سنة الدين أو الفطرة اإلطار العام لمسنن من جية : ٔالدين)الفطرة( ة. سنأولا 

إال  اإلنسانطار الخاص كسنة مستقمو من جية أخرى السيما وأنيا جارية ال يخرج عنيا واإل

ىي واحدة من القواعد والنواميس التاريخية الثابتة التي ال تتغير بل تستمر مطرده في , باختياره

ن إوال يمكن القول  ةية ثابتاإلنسانفالفطرة ,  األممو  األفرادكل زمان ومكان وتنطبق عمى جميع 

كل المقامات ن الدين شمولي لأ إذ , و توجو لممعبودأدين  ووليس لدي نسان ولد ممحداً اإل

 مدةو أىو مستمر ليس وليد عصر معين ليس ليا حدود وكذلك  ةقاعدة شاممفيو ,  تجاىاتواال

                               . ٕال عمى الشوط القصيرإن يتحداىا أستمرة ال يمكن لمفرد بل ىو قاعده م,  ةمحدد ةزمني

                                                           
1

أول حاالت المخموق التي يكون عمييا في بدء وجوده , وىي الفطرة : وتعني في المغة االبتداء واالختراع ,  
مسند احمد , ابن حنبلكل مولود يولد عمى الفطرة (():))وقال الرسول محمد صمى اهلل عميو والو وسمم 

ومعناه كلُّ مولوٍد ُيولد عمى معرفة اهلل تعالى واإِلقرار بو فبل َتِجد َأحدًا إال وىو ُيِقّر بَأن لو صانعًا ,  (,ٖٖ٘/ٖ,
ن َسمَّاه بغير اسمو , ولو َعَبَد معو غيره  .ٜ٘_ٙ٘/٘.ينظر : ابن منظور , لسان العرب , وا 

 .ٜٚالصدر ,السنن التاريخية في القران الكريم ,ص ٕ
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اريخ من سنن الت ةنن التاريخية وبذلك فأن الدين سنصفات الس الصفات ىي جميعاً  هفيذ

َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدّْيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة المَِّو الَِّتي َفَطَر :))القران الكريم بقولو  وىو ما ذكره اهلل عز وجل في

مرىم بأن أ إذ,  َٔتْبِديَل ِلَخْمِق المَِّو َذِلَك الدّْيُن اْلَقيُّْم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن((النَّاَس َعَمْيَيا اَل 

والمعنى خمق اهلل الخمق لمتوحيد  ,يوجيوا عبادتيم الى اهلل عمى استقامة وفطرة اهلل االسبلم

ير ليا يالوحدانية مترسخة فييم ال تغ نأ يا, ٕم بوىىذا الدين ال يتبدل الن اهلل امر واالسبلم و 

الدين قائم عند اهلل ثابت عمى ن أل,  ٖحتى إن سألتيم من خمق السماوات واألرض يقولون اهلل 

 اإلنساندام ما اإلنسانن ينفك عن أفالدين ال يمكن ,  ٗساس ىذه الفطرة ال يحول عنيا وال يزولأ

 ليية تاريخية قائمو بذاتيا تنطبق عمى جميع الخمق . إنسانًا, فيو سنة إ

عدم  الى حينما أشار تاريخيةال ةرة والسنتمك الفط السبلم عميوعمي  اإلمام وضحوقد 

 نأ إذاهلل سبحانو وتعالى  من اً لمدين وموجمبمغ  اً و وصيأ اً نبي رض من حجة سواء كانخمو األ

في  ومنيا قولو عميو السبلم ةيدل عمى تمك السن ليية في االرضإمصاديق كاستمراريو ىؤالء 

ٍة :)) ذكره الختيار االنبياء وَلْم ُيْخِل المَّو ُسْبَحاَنو َخْمَقو ِمْن َنِبيٍّ ُمْرَسٍل , َأْو ِكَتاٍب ُمْنَزٍل َأْو ُحجَّ

ٍة َقاِئَمةٍ  ُر ِبِيْم ِقمَُّة َعَدِدِىْم , واَل َكْثَرُة اْلُمَكذِّْبيَن َلُيْم , ِمْن َساِبٍق  ٘اَلِزَمٍة َأْو َمَحجَّ , ُرُسٌل اَل تَُقصّْ

ُسمَّْي َلو َمْن َبْعَده َأْو َغاِبٍر َعرََّفو َمْن َقْبَمو َعَمى َذِلَك َنَسَمِت اْلُقُروُن وَمَضِت الدُُّىوُر , وَسَمَفِت 

                                                           
 .ٔٛالروم/ ٔ
 .ٜ٘/ٛوينظر: الطبرسي , مجمع البيان ,.ٖٛٗ/ٛالطوسي, التبيان , ٕ
 .ٕٓٔ/ٕ٘تفسير الرازي , الرازي , ٖ
 .ٜٔ٘/ٕٔمكارم شيرازي, التفسير االمثل,  ٗ
 .ٕٗ/ٖالمخصص , , هينظر :ابن سيد.محجة  :الطريق  ٘
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فيي ىداية ,  ةاالرض من حجة قائم ن اهلل سبحانو وتعالى لم يخلإ إذ,  ُٔء((اآلَباُء وَخَمَفِت األَْبَنا

ولم يكن معو احد ثم كثرت الذرية واستمرت الحجة  اً سبقت الناس فكان ادم نبي إذو من اهلل سبحان

وىي السنن  ةو محجة قائمأوصي و تارة كتاب  وأفاليداية تارة تكون نبي ,   ٕالى يومنا ىذا

  .ٖوالمعقوالت الثابتة

ارتو الى جريانيا عبر العصور ذلك االطراد في ىذه السنة بإش السبلم عميو اإلمامكد أقد ل

َعَمى :)) عميو السبلم قولومن ما تقدم  ونقصد بذلك ,جيالوعدم استثنائيا لجيل من األ زمانواأل

 ووَسَمَفِت اآلَباُء وَخَمَفِت األَْبَناُء(( وىذه طريقة اهلل وسنتو فأنَذِلَك َنَسَمِت اْلُقُروُن وَمَضِت الدُُّىوُر , 

اقتضت سنة اهلل ىداية الناس  , فقدٗخر وىكذاآيأتي بعده  اً و نبيأ ما يرسل رسوالً سبحانو عند

ِلَيْسَتْأُدوُىْم :))وارشادىم عن طريق الحجج الذين يبينون فطرة اهلل لمخمق كما قال عميو السبلم 

الفطرة التي داء بموجب ميثاق وصياء من الناس العمل واألنبياء واألاي يطمب األَ٘ق ِفْطَرِتو((ِميثَا

و أاىر الدين وتكميف يكمف بو النبي ن اليداية ىي مظير من مظأ إذ ,التي ىي التوحيد والدين

هلل ارضا منذ قبض اهلل واهلل ما ترك ا:))الصادق عميو السبلم بقولو  اإلمام هوىو ما اكدالوصي 

                                                           
 .ٖٗنيج الببلغة ,ص ٔ
 .٘ٗ/ٔالموسوي , شرح نيج الببلغة , ٕ
 .ٚٚ/ٔالبراعة ,الرواندي , منياج  ٖ
 .٘ٗ/ٔشرح نيج الببلغة , الموسوي , ٗ
 .ٗٗص نيج الببلغة , ٘
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رض بغير امام حجة اهلل عمى وال يبقي األ هدي بو الى اهلل وىو حجة عمى عبادال فييا ييتإادم 

 ن فاألرض لم تخل من حجة بفعل سنة الدين الثابتة المطردة .     إذ, ٔ((هعباد

المَُّيمَّ َبَمى :))و القائم في االرض بقولو أوجود الحجة  فمسفةعمي عميو السبلم  اإلمامبين و       

مَّا َخاِئفًا َمغْ  ٍة ِإمَّا َظاِىرًا َمْشُيورًا واِ  ِلَئبلَّ تَْبُطَل ُحَجُج المَّو  ُموراً اَل َتْخُمو اأَلْرُض ِمْن َقاِئٍم ِلمَّو ِبُحجَّ

وذلك  اعتقاده و بما يوافقوتأويم حديد توجيو ىذا الكبلم أعتزالياً ن ابي البوقد حاول ا ٕوَبيَّْناُتو ((

ن المقصود ىو عدم خمو إ :قال إذبصرف تمك الحجية عن ائمة أىل البيت عمييم السبلم ,

, وىذا يكاد يكون تصريحا بمذىب عمييم عباده, ومسيطرالزمان ممن ىو مييمن هلل تعالى عمى 

نبوية عنيم , إال أن أصحابنا يحممونو عمى أن المراد بو االبدال الذين وردت االخبار ال يةاألمام

نيم ال يموتون حتى يودعوا أنيم في األرض سائحون, فمنيم من يعرف, ومنيم من ال يعرف , وا 

ء من القائمين نبياولكن من المعموم ان األ, ٖالسر , وىو العرفان عند قوم آخرين يقومون مقاميم

                                                           
 .ٗٙ/ٕالفيض الكاشاني ,الوافي ,؛ ٜٚٔ/ٔالكميني , الكافي ,  ٔ
 أنو عمى ةاإلمام أىل تفقومن ىنا اخذ الشيعة األمامية عقيدتيم و رأييم باإلمامة إذ ا .ٜٚٗنيج الببلغة ,ص ٕ
 المصمحة تمام بوجوده ويكون , المكمفين عباده عمى بو وجل عز اهلل يحتج موجود إمام من زمان كل في بد ال
, كما توكد األمامية أن اإلمامة واجبو وان االرض ال تخمو من حجة ,واإلمامة عندىم عيد من اهلل  الى الدين في

ذلك بقول اإلمام وتستدل عمى  والتوقيف عينو عمى بالنص إال لصاحبيا المعجز عدم مع تثبت ال االئمة إذ
 صمى ورسولو اهلل من عيد ولكن واهلل ال!  ؟ يريد من إلى يوصي منا الموصي أترونالصادق عميو السبلم :))

(.ينظر : الكميني ,الكافي ٕٛٚ/ٔ(()الكميني ,الكافي ,صاحبو إلى االمر ينتيي حتى فرجل لرجل وآلو عميو اهلل
 .ٓٗ؛ المفيد, اوائل المقاالت,صٛٚٔ/ٔ,
أما عن عقيدة وفكر المعتزلة باإلمامة فيو يختمف عن األمامية إذ يرون إن  .ٖٔ٘/ٛٔنيج الببلغة ,شرح  ٖ

اإلمامة واجبو في المجتمع اإلنساني ألنو بحاجة الى الحكام إلقامة العدل بين الناس إال أن وجوبيا ليس شرعيا 
نما نابع من حاجة المجتمع الييا ,اذ جاز عندىم خمو أزمان كثيرة  من امام , وقد اتفق المعتزلة عمى ان تمييز وا 

اإلمام وتنصيبو يكون باالختيار والبيعة لو من االمة وليس بالنص انطبلقًا من تبنييم مبدأ الشورى واالختيار 
 . ٓٗ؛ المفيد , اوائل المقاالت , صٔٙٔ/ٔالجاحظ , رسائل الجاحظ , .ينظر :
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وصيائيم ولم يكن بعد أنبياء ومن كان بمنزلتيم من ن يراد بالحجة األأفبلبد  ,هلل بحجة ببل خبلف

 ثنياالئمة ة ومن يقوم بالحجة سوى األوالو وسمم من يكون مثمو في العصم عميونبينا صمى اهلل 

 . ٔالسبلم بأجماع االمة معمييعشر 

فيم مكمفين ن اهلل سبحانو يحفظ الدين بيؤالء الحجج ويستقر الدين وال يندثر أ يلق الذ

كل زمان  ة بين الناس فياإلمامالسبلم بوجوب  عميو اإلمامىو تصريح من بيذا االمر المستمر و 

و يكون أ مشيوراً  ن يكون ظاىراً إما أقائم بحجة اهلل عمى خمقو  اإلمامن ا  ما دام التكميف باقيا و 

 . ٕلكثره اعدائو مستوراً  خائفاً 

وىو ما طريق الحق الذي ىو منار  اإلمامالى جادة الصواب تتطمب وجود  إن االىتداء

من مات ولم يعرف امام زمانو مات :))والو وسمم  عميومحمد صمى اهلل  نفيمو من قول الرسول

الخمق التي ال تتغير وفطرتو في سنة اهلل ل لزمان ىو جريانا وجود امام نأ إذ,  ٖميتو جاىمية((

 ال تتبدل.و 

الحاكمية ليس من الجانب ولعل التشريعات المرتبطة بالدين تمثل مظيرًا من مظاىر تمك        

لسنة واستحقاق العقوبات من جية وتحصيل ب بل ألنيا كاشفة عن ذلك جريان اسحالعممي ف

اْلَفَراِئَض اْلَفَراِئَض َأدُّوَىا :))عميو السبلم اإلمامالثواب والجنة من جية اخرى وىذا ما يفسر قول 

                                                           
 .ٕٓ٘/ٕبيج الصباغة , التستري , ٔ
 .ٕٖٙ/٘, شرح نيج الببلغة , البحراني  ٕ
الطوسي ,الرسائل العشر  ؛ ٜٓٗص , كمال الدين واتمام النعمة الصدوق, ؛ ٖٙٚ/ٔالكميني , الكافي ,  ٖ

 . ٕٕٔ/ٔابن شير اشوب ,مناقب ال ابي طالب , ؛ ٖٚٔ,ص
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والفرائض ىنا كممة جامعة مانعة تترجم بالطاعة الى سبحانو , ِٔإَلى المَّو ُتَؤدُّْكْم ِإَلى الجنة((

 وتعالى وتنفيذ أوامره.

 اإلنسانالتي تكون بموجبيا حركة  الثابتة المطردة , التاريخيةي القاعدة ىو : بتالءال ة: سنثانياا 

 و تجريخمق في اهللاختبارًا لئلنسان وتمحيصًا لو, فيي سنة  ,بما تتضمنو من انشطة وممارسات

االبتبلء والببلء و  ,ٕجراه اهلل عمى خمقوأي ليإألنيا قانون في كل زمان ومكان  األفرادو  األمم عمى

المصائب أقميا  ,عمى مستويات ثبلثة واالختبارات ,ٖيمتقيان في معنى االختبار واالمتحان 

 واأللم واألذى و المرض والفقر والجوعحباء أكفقد االعزاء واأل اإلنسانتعترض  والصعوبات التي

والورع عنيا, وعدم التسامح , وترك الشبيات صبر عمى اجتناب المحرماتال امتحان ,وأعمى منيا

, وعدم ليا وتكريس النفس ,عمييا والمداومة ,مى منيا اختبار الصبر عمى الطاعةوأع ,فييا

 :))كما في قولو تعالى  ٘و سيئاً أ وقد يكون الببلء حسناً  ,ٗرقى الدرجاتوىذه أ, التقصير فييا

خر آ التاريخية في موضع ةالسن هى ىذال شار القران الكريمأوقد  ٙ((َوَنْبُموُكْم ِبالشَّرّْ َواْلَخْيِر ِفْتَنةً 

                                                           
 .ٕٕٗنيج الببلغة ,ص ٔ
مكتبة الروضة الحيدرية ,االبتبلء .ينظر:ٖٔلسنة االبتبلء ,صسخيل ,االبعاد التربوية محمد اسماعيل ابو  ٕ

 .٘واالختبار في نيج الببلغة ,ص
ذ قال إائمة اىل البيت عمييم السبلم ,  .وقد ورد لفظ االمتحان في احاديث ٗٛ/ٗٔابن منظور ,لسان العرب,  ٖ

وعند امتحنوا شيعتنا عند ثبلث : عند مواقيت الصبلة كيف محافظتيم عمييا , :))الصادق عميو السبلم  اإلمام
لى أمواليم كيف مواسا الصدوق, الخصال  تيم إلخوانيم فييا(( .ينظر :أسرارىم كيف حفظيم ليا عند عدونا , وا 

 .ٓ٘ٔصالطبرسي ,مشكاة االنوار , ؛ ٖٜٕصروضة الواعظين , الفتال النيسابوري , ؛ٖٓٔص,
 .ٖ٘ٔص , االسوة الحسنة الشيخ محمد اليعقوبي , ٗ
 .ٖٕٙ/ٔالقران ,الجامع االحكام  القرطبي , ٘
 .ٖ٘االنبياء / ٙ
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َص َوِلَيْبَتِمَي المَُّو َما ِفي في قولو تعالى ) َما ِفي ُقُموِبُكْم َوالمَُّو َعِميٌم ِبَذاِت  ُٔصُدوِرُكْم َوِلُيَمحّْ

ُدورِ  تمحيص وىي واقعو بكم وبيم ال و  بلءبتااهلل جرت عمى عموم الناس من  ةسنف ٕ((الصُّ

  .ٖمحالو

 بل وردت ,عمي عميو السبلم اإلمام لم تكن غائبة في طرح التاريخيةالسنة  هىذ

ن ا  كقانون يسري عمى جميع خمق اهلل و كد عمييا وذكرىا أ إذ ,بصياغات مختمفة  في نيج الببلغة

وَأنَّ الدُّْنَيا َلْم :)) عميو السبلم كما جاء في قولو اإلنسانالدنيا ىي دار الببلء التي يمتحن فييا 

ن إي أ ٗواْلَجَزاِء ِفي اْلَمَعاِد (( النَّْعَماِء وااِلْبِتبَلءِ َن َتُكْن ِلَتْسَتِقرَّ  ِإالَّ َعَمى َما َجَعَمَيا المَّو َعَمْيو مِ 

ال بوجود االبتبلء والنعماء والخير والشر حتى تستقر ويكون ىناك إالدنيا ال تسير وال تستمر 

ن الدنيا تتراوح بين الخير إ:)فاالبتبلء ظاىرة عامو ال يستثني منيا احد وقد قيل في ذلك  , توازن

ن القانون االليي أل , ٘(شاء اهلل فأن شاء ليا ذلك وال يمكن التخمف عن مشيئتو تعالىوالشر كما 

 الجميع واالبتبلء خير مثال عمى ذلك. ن يقاوم فيو ينطبق عمىأرد ال يمكن االليي ثابت مط

يفصل و يجزئ  هالعام لسنة االبتبلء بل نجدالسبلم بالمفيوم  عميوعمي  اإلمام ولم يكتف

َأْحَواٌل  َيا واَل َيْسَمُم ُنزَّاُلَيااَل َتُدوُم َأْحَوالُ وَفٌة وِباْلَغْدِر َمْعُروَفٌة داٌر ِباْلَببَلِء َمْحفُ :)) ذلك الببلء بقولو 

                                                           
التمحيص :االبتبلء واالختبار ومنو محص الشيء اي يخمصو مما يشوبو .ينظر : ابن سيدة ,المخصص  ٔ
صل أ. وقال الراغب ان  ٔٛٔ/ٗلبحرين ,؛ الطريحي ,مجمع ا ٜ/ٚ؛ ابن منظور لسان العرب ,ٕٖٚ/ٖ,

 .ٔٙٚلفاظ القران ,صالمحص : تخميص الشيء مما فيو من عيب .ينظر: مفردات ا
 .ٗ٘ٔال عمران / ٕ
 .ٜٗ/ٗالميزان ,تفسير ,  الطباطبائي ٖ
 .ٜٖ٘ص نيج الببلغة , ٗ
 .ٗ٘/ٗالشيرازي , توضيح نيج الببلغة ,الحسيني  ٘
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َفةٌ ُمْختَ  الدنيا دار حفت  نإ ومعناه ٔاْلَعْيُش ِفيَيا َمْذُموٌم واأَلَماُن ِمْنَيا َمْعُدوٌم (( ِمَفٌة وَتاَراٌت ُمَتَصرّْ

و صدفو بل بني أيا والواقع ال محالو لم يكن عبث يذا الببلء الذي يحيط بالدنف, ٕوأحيطت بالببلء

 :ومنيا ةالسبلم في خطاب عميو عمي اإلمام مور وجيياأليية اريد فييا عدة إ ةوفمسف ةعمى حكم

المعاصي مره  ارتكاببتبلء وعدم سبب اال لمعرفةلى اهلل سبحانو وتعالى والرجوع ا ةالتوب_ٔ

كد ذلك امير المؤمنين عميو السبلم بقولو أاعة الى اهلل سبحانو وتعالى وقد والخضوع والطخرى أ

ْغبَلِق َخَزاِئِن  َبَرَكاتِ ِإنَّ المَّو َيْبَتِمي ِعَباَده ِعْنَد اأَلْعَماِل السَّيَّْئِة ِبَنْقِص الثََّمَراِت وَحْبِس الْ :)) واِ 

بين عميو السبلم غايو اهلل  إذ ْٖقِمٌع وَيَتَذكََّر ُمَتَذكٌّْر وَيْزَدِجَر ُمْزَدِجٌر((اْلَخْيَراِت ِلَيُتوَب َتاِئٌب وُيْقِمَع مُ 

ن اهلل يتقبل التوبة ا  ومنعيم من الضبللة و  حتى يبتعدوا عن الذنوب والمعاصي عز وجل من ذلك

 عرض عن ذكر اهلل ونسى ما قدمتأوية السعادة الدني غمرتوا إذ اإلنسانف, من العبدالصادقة 

ذيداه و  ويدعوه  ولم يجد ممجأ سوى اهلل فيتوب الي لضر من نقص الثمرات وحبس البركاتا مسو اا 

 . ٗويتقرب الى اهلل بخضوع وخشوع فيكون ذلك من اسباب ىدايتو 

فعال التي ليم حتى تظير األ اً متحانوا اً تبار بل اخ , وجزاءً  اً س عقابىنا لي بتبلءواال

قانون  بتبلءفاال الدنيا دار اختبار وليس دار جزاء, نَّ أل ,الثواب والعقاب اإلنسانيستحق بيا 

ن االئمة عمييم السبلم والمؤمنين واحباب اهلل ىم اكثر أ إذ, ٘حسنأساء ومن أمطرد يصيب من 

                                                           
 .ٜٖٗص نيج الببلغة, ٔ
 .ٕٖٗ/ٗٔمنياج البراعة , حبيب اهلل الخوئي , . وينظر : ٜٜٖ/ٕمنياج البراعة , الراوندي , ٕ
 .ٜٜٔص , نيج الببلغة ٖ
 .ٖٓٙ/ٔحدائق الحقائق , الكيذري البييقي ,.وينظر:  ٘ٔ٘صمعارج نيج الببلغة , البييقي , ٗ
 .ٖٙٔ/ٕفي ظبلل نيج الببلغة ,  ,مغنيو:ينظر  ٘
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ن اهلل :))السبلم  عميوالصادق  اإلمامكما قال  الناس ببلءً   ا أحب قوما ابتبلىم , فمن رضىإذوا 

جل التوجيو أن فمسفة االبتبلء وغايتو من أويظير ىنا  ٔ((فمو الرضى , ومن سخط فمو السخط 

إن :))عمي عميو السبلم حينما قال  اإلمامكده أوىو ما  اً ن يكون عقاب ابدأوال يمكن  رشادواإل

 .ٕ(( ةولؤلولياء كرام ,, ولؤلنبياء درجةولممؤمن امتحان ء لمظالم أدب,الببل

العمل  ةدر استحقاق االجر ومنزلقن الثواب يأتي عمى أ إذ معيار لمثواب والعقاب بتبلءاال _ٕ

ِإنَّ المَّو ُسْبَحاَنو َقْد َجَعَل الدُّْنَيا ِلَما َبْعَدَىا واْبَتَمى :)) عميو السبلم الى ذلك بقولو اإلمامار أش وقد

 يىميا ليعمم أييم أحسن عمبل , يعناختبر في الدنيا أأي  ِٖفيَيا َأْىَمَيا ِلَيْعَمَم َأيُُّيْم َأْحَسُن َعَمبًل((

ال فالمَّو لممبلئكة ولغيرىم, وليعمم رسل المَّو ذلككمف أىل الدنيا من العقبلء فييا ليظير العمم  , وا 

التي تبقى ويحاسب  ن االعمال ىيإ اإلمام كدأىنا , و ٗعالم لذاتو يعمم األشياء قبل وجودىا تعالى

االختبار  نَّ تحذير وموعظة لمناس أل سيبلقي العذاب لسوء اعمالو وفيو اإلنسانن أعمييا الفرد و 

لَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن :))ىو مصداق لقولو تعالى لصالح من االعمال والطالح منيا و سيبين ا

                                                           
 ؛ ٖٖٛٔ/ٕسنن ابن ماجو , ابن ماجة , ؛ٕٚٗ/٘ابن حنبل ,مسند احمد , ؛ٜٚٔ/ٔٔالصنعاني ,المصنف , ٔ

 .ٕٚ/ٗالترمذي ,الترمذي ,سنن 
قول السيدة فاطمة ويترجم ذلك ال .ٖٚٗ/ٕالطبرسي ,مستدرك الوسائل , , ٖٕ٘/ ٗٙبحار االنوار , المجمسي , ٕ

يا أىل الكوفة , يا أىل المكر والغدر والخيبلء , إنا أىل بيت ابتبلنا اهلل بكم , :))اىل الكوفة  بةالصغرى مخاط
(.ومفردة االبتبلء  ٜٛ؛ابن طاووس ,الميوف في قتمى الطفوف ,ص ٕٚ/ٕوابتبلكم بنا(()الطبرسي ,االحتجاج ,

ن استعممتيا السيدة فاطمة عمييا السبلم نفسيا في كبل االتجاىين اال ان مضمونيا ىل مختمف بين ابتبلء ا وا 
 . بأئمتياباألمة عن أبتبلء األمة  البيت عمييم السبلم 

 .ٙٗٗنيج الببلغة ,ص ٖ
 . ٖٕٔ/ٖالبراعة ,منياج  الراوندي , ٗ
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السماوات ن اهلل خمق أفي صوره استفيام والمراد  وامتحانيم لناسابيان االختبار  فيذأ((َعَمبًل 

تظير معادن النفوس  ةوقات الشدأالن  ٕسيئينمامتحانكم وتميز المحسنين منكم من ال ةلغاي

وبذلك يتميز العمل و سبحانو باهلل تعالى والتسميم المطمق ل الصبر والثقة ةطبائع القموب ودرجو 

 .الصالح من الطالح

لخمق بأنواع الشدائد بابتبلء ا ةرباني ةالتواضع في قموبيم وىي حكم ترسيخدفع االستكبار و _ ٖ

بواب الرحمة عمييم الن غايو االبتبلء ىو أبر وحثيم عمى التواضع حتى تنفتح التك درئ أجل من

ن وُيظير معدنيا األصيل ,كما أ ,, فاالبتبلء يصقل الشخصيةالرضا بقضاء اهلل والصبر عميو

بتبلء يظير النقائص في االوتظير النقي فكذلك  ,وائبالنار تفتن المعادن وتنقييا من الش

ترفع درجات  فضبًل عن كونيا ,اإللييةوفق السنن  عمى عى نحو عبلجياى يسالشخص حت

وَلِكنَّ المَّو َيْخَتِبُر :))يقول بيذه الشأن  عميو السبلم اإلماملذا نجد , ٖالمبتمى حينما ينجح فييا

ِإْخَراجًا ِلمتََّكبُِّر ِمْن ُقُموِبِيْم  ٗوَيْبَتِميِيْم ِبُضُروِب اْلَمَكاِره ِبَأْنَواِع اْلَمَجاِىدِ  ُىمْ َيَتَعبَّدُ َداِئِد و ِعَباَده ِبَأْنَواِع الشَّ 

ْسَكاناً  يمتحنيم  إذ َ٘أْسَبابًا ُذُلبًل ِلَعْفِوه((ْبَوابًا ُفُتحًا ِإَلى َفْضمو و وِلَيْجَعَل َذِلَك أَ  ِلمتََّذلُِّل ِفي ُنُفوِسِيمْ  واِ 

الببليا  نَّ أل ,ٙخراج العظمة والكبر من قموبيماجل أالمشاق العظيمة وبما يكرىون من  بأنواع

بأنو ضعيف ال يقدر عمى  اإلنسانوتشعر  تعالى صبر والطاعة هللالتحمل و الوالمشاق تظير 

                                                           
 .ٚىود/ ٔ
 .ٔ٘ٔ/٘ٔالطباطبائي, الميزان, ٕ
 .ٖ٘ٔاالسوة الحسنة ,ص ,اليعقوبيمحمد الشيخ  ٖ
 .ٖ٘٘/ٖٔلسان العرب , ابن منظور , ينظر : . اإلنسان: المشقة وىو جمع ما يكرىو  هالمكار  ٗ
 .ٜٕٗص ,نيج الببلغة ٘
 .ٜٕٔ/ٗ, ديباج الوضي ,الحسيني ٙ
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في قمبو  والذلة التواضعباهلل عز وجل وبذلك يدخل ال باالستعانة إمواجية المصاعب  شيء في

بقولو  نفسو الموضع في عميو السبلم اإلمام عميو كدأكما  اإلنسانوينفى التكبر من داخل نفس 

ْسِتْكَباِر وَلِكنَّ المَّو ُسْبَحاَنو َيْبَتِمي َخْمَقو ِبَبْعِض َما َيْجَيُموَن َأْصَمو َتْمِييزًا ِبااِلْخِتَباِر َلُيْم وَنْفيًا ِلبِل :))

ْبَعادًا ِلْمُخَيبَلءِ َعْنُيْم    .ٕ ِمْنُيم(( ٔواِ 

نو سبحانو يكمفيم بأحكام ال يعممون سرىا والغرض منيا ليميز المنقاد من المتمرد أيعني  

, ففييا نفى الخيبلء والتكبر عن ن العبادات خضوع وخشوع وذلةأل ٖوالمتذلل من المستكبر

الصواب ويخضع هلل تعالى وال يتكبر ويعتبر بحال  فمن خبلل تمك االبتبلءات يعرف ,ٗفاعمييا 

 .السبلم  عميو اإلمام حذر منو ما وىون ومنيم ابميس و اضين المتكبر الم

 وكبرىا عمى اساس صغرىا صائب والمصاعب وعدم التياون معيافي التعامل مع الم الموازنة_ٗ
َمْن :))السبلم  عميويقول  إذ , مراعاة لتجدد االبتبلءفأن ذلك  ,اإلنسانا بسبب طبيعة أو تعظيمي

 .٘((َعظََّم ِصَغاَر اْلَمَصاِئِب اْبَتبَله المَّو ِبِكَباِرَىا

واخراج  اإلنسان ةسمى من االختبار والببلء ىو تربياألفي المحصمة النيائية فأن اليدف -٘

شخصيتو لكي يشق طريقو نحو الحياة وال يخشى  ىتبنلطاقات الكامنة فيو حتى يتكامل و ا

                                                           
 .ٚٙ/٘المخصص , .ينظر: ابن سيدة ,الخيبلء :التكبر  ٔ
 .ٕٚٛ, ص  نيج الببلغة ٕ
 .ٕٗٚ/ٔٔمنياج البراعة , حبيب اهلل الخوئي , ٖ
 .ٖٖٔ/ٖٔشرح نيج الببلغة , ابن ابي الحديد , ٗ
 .٘٘٘ص نيج الببلغة, ٘
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وما خمق من  اإلنسانعمى كينونة  سنة االبتبلء في حقيقتيا ظاىرة صحية تحافظ نَّ أل ٔمصاعبيا

 . ٕالدنيا وليس ممموكًا ليا  همالكًا ليذ اإلنسانجمو فأن دراك حقيقة االبتبلء تجعل من ىذا أ

فأن كل الببليا التي تنزل بالخمق وتجري عمييم ىي فييا موعظة  ما تقدم فضبًل عما

 ةثاني ةر حتى ال يقع في الخطايا م خذ العبرة منياألركون الى عقمو ورشده و لممخموق لبلتعاظ وا

َلْم  مَّو ِباْلَببَلِء والتََّجاِربِ ومْن َلْم َيْنَفْعو ال:)) عمي عميو السبلم اإلمام ىذا ما يفسر قولويبتعد عنيا و 

ألّن تأثير الببلء والّتجارب في النفس أشّد  ٖ((َيْنَتِفْع ِبَشْيٍء ِمَن اْلِعَظِة وَأَتاه التَّْقِصيُر ِمْن َأَماِمو 

, والبمية والتجربة مدركة بالحّس الموعظة إحالة عمى الغائبف ,ى من تأثير النصح والموعظةوأقو 

 .ٗفمن ال ينفعو األقوى ال ينفعو األضعف

ور تمك االبتبلءات التي جسدىا صولعل بيان فمسفة االبتبلء تناغم وتكامل مع بيان 

الفرائض ب عز وجل البشر اهلل ابتمى إذ ,أوليا الفرائضىيم ومظاىر عدة و السبلم بمفا عميو اإلمام

 اإلمامقال  حمل والصبر ومنيا فريضة الصوم فقدومدى قدرتو عمى الت اإلنسانجل اختبار أمن 

َياَم اْبِتبَلًء إِلْخبَلِص اْلَخْمِق((:))عميو السبلم   إذ , الحج يضاً أومن ىذه الفرائض  ٘فرض اهلل الصّْ

ِليَن ِمْن َلُدْن آَدمَ  نَّ المَّو ُسْبَحاَنو اْختََبرَ اَل َتَرْوَن أَ :))فيو  السبلم عميو عمي اإلمامقال  ِإَلى  اأَلوَّ

َفَجَعَمَيا َبْيَتو اْلَحَراَم الَِّذي  ُع واَل تُْبِصُر واَل َتْسَمعُ اآلِخِريَن ِمْن َىَذا اْلَعاَلِم  ِبَأْحَجاٍر اَل َتُضرُّ واَل تَْنفَ 

                                                           
 .ٕٓص حقيقة الببلء وحتميتو , ينظر: الحيدري , ٔ
 . ٚٔ,االبعاد التربوية لسنة االبتبلء في ضوء الفكر االسبلمي ,ص محمد اسماعيل ابو سخيل ٕ
 .ٕٗ٘ص نيج الببلغة, ٖ
 .ٕٕٗ/ٓٔمنياج البراعة , حبيب اهلل الخوئي , ٗ
 .ٕٔ٘ص نيج الببلغة, ٘
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 َحانًا َشِديداً َعِظيمًا واْمتِ  ْبِتبَلءً اِبَقاِع اأَلْرِض َحَجرًا ....... ٔثُمَّ َوَضَعو ِبَأْوَعرِ  اً َجَعَمو ِلمنَّاِس ِقَيام

الحجارة التي ال ف,  َٕجَعَمو المَّو َسَببًا ِلَرْحَمِتو وُوْصَمًة ِإَلى َجنَِّتو (( ُمِبينًا وَتْمِحيصًا َبِميغاً  واْخِتَباراً 

 حتمالألالعالم, فيو امتحان عظيم واختبار  فع وموضعيا في الصحراء بأوعر بقاعال تنتضر و 

حتى يتبين المطيع المشاّق الكثيرة المتعبة في األسفار من المسافات البعيدة وترك مفاخر الدنيا 

 هل تمك العبادات يختبر اهلل عبادفمن خبل ,ٖطريق الى جنتو و لرحمتو  من العاصي وجعمو سبباً 

 اإلنسانيقطف ثمارىا  مادية ومعنوية ثار ايجابيةآداء ىذه الفرائض أيترتب عمى النجاح في  إذ

السبلم  عميو اإلماملذلك بين  واالخبلص في النية والرجوع الى اهلل وعدم التكبر بمن تطيير القم

نما, فيي ليست سنن و ىذه العبادات    . ٗتاريخيةالىي واحدة من عدة اختبارات في سنة االبتبلء  ا 

من االبتبلءات التي ف ,و سعة الرزقأخرى لبلبتبلء ىي ضيق العيش ومن المظاىر اال

تبارات عمى بني البشر االخ قسىأمن  وىذه, ىي صعوبة او وفرة الرزق  اإلنسانبتمي بيا ي

عمي  اإلمامقال  إذ, راضي بقسمتوالساخط برزقو والليتبين  طاعتيم هلل عز وجللقياس مدى 

يِق والسََّعةِ قدََّر اأَلْرَزاَق َفَكثََّرَىا وَقمََّمَيا وَقسََّمَيا :))عميو السبلم َد َمْن َأَرا َفَعَدَل ِفيَيا ِلَيْبَتِميَ  َعَمى الضّْ

ْبَر ِمْن َغِنيَّْيا و َفِقيِرَىا(( ِبَمْيُسوِرَىا وَمْعُسوِرَىا ن قمو العيش ابتبلء إ يأ ٘وِلَيْختَِبَر ِبَذِلَك الشُّْكَر والصَّ

كذلك سعو الرزق فيي  , ابتبلء لمناس ومقياس لمتحمل والصبر وعدم االعتراض عمى حكمة اهلل

                                                           
الفيروز ابادي ,القاموس  ؛ٕ٘ٛ/٘:ابن منظور, لسان العرب ,  ينظر. ُن ذو الُوُعوَرِة ضّد السَّْيل الوعر: المكا ٔ

 .٘ٗٔ/ٕالمحيط .
 .ٖٜٕص ,نيج الببلغة ٕ
 ٖٙٔ/ٖالموسوي, شرح نيج الببلغة , ؛ ٕٔٛ/ٗشرح نيج الببلغة , ينظر :البحراني , ٖ
 .ٕٛفمسفة االحكام في نيج الببلغة ,ص حميد سراج جابر , ينظر : ٗ
 .ٖٗٔص نيج الببلغة, ٘
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المستحقين منيا وعدم تبذيرىا  عطاءوا  النعمة  هوعدم التكبر وصيانو ىذمشكر ل قياس ايضاً 

 .نفاقيا في موردىا أو 

ر عمى المخموق في و االمتختمط فييا  إذ اإلنسانالببليا عمى شد أمن  ٔالفتنوتعد 

اتصالو طبيعة ثقافة المبتمى و ألساس الى يعود با إنما ذا االختبلطوى, تشخيص الحق من الباطل

ذو  ا َأْقَبَمْت َشبََّيتْ إذِإنَّ اْلِفَتَن :))عمي عميو السبلم بقولو اإلمامليو إشار أوىو ما  ,باهلل سبحانو  ا ا 

َياِح ُيِصبْ  َأْدَبَرْت َنبََّيتْ  نَّ  وُيْخِطْئَن َبَمداً َن َبَمدًا ُيْنَكْرَن ُمْقِببَلٍت وُيْعَرْفَن ُمْدِبَراٍت َيُحْمَن َحْوَم الرّْ َأاَل واِ 

ْت َبِميَُّتَيا  ُمْظِمَمٌة َعمَّْت ُخطَُّتَيا َفِإنََّيا ِفْتَنٌة َعْمَياءُ  َٕأْخَوَف اْلِفَتِن ِعْنِدي َعَمْيُكْم ِفْتَنُة َبِني ُأَميَّةَ  وَخصَّ

تكون في مبدأىا متشّبية بالحّق  إذ َٖيا((وَأْخَطَأ اْلَببَلُء َمْن َعِمَي َعنْ  اْلَببَلُء َمْن َأْبَصَر ِفيَياوَأَصاَب 

ذىان الخمق و إذفي  بين +الخمق عمى كونيا فتنة بعد وقوع اليرج والمرج  ىانذألا أدبرت نّبيت ا 

كالفساد في الدول مثبل الَّذي , الناس واضطراب أمورىم بسببيا وأكثر ما يكون ذلك عند إدبارىا 
                                                           

1
: الضبلل, والذي يفتن ىو المخادع الذي يزين قيل انيا و  واالختبار واالْمِتحانُ  االبتبلء معنى ِجماعُ الفتن:  

ابن منظور ,  ؛ٕٙٚٔ/ٙالجوىري ,الصحاح ,  المعاصي وىذه المعاني ىي التي نقصدىا في طرحنا ىذا. ينظر:
 . ٖٚٔ/ٖٔلسان العرب, 

وقعو الجمل ما قام بو بني امية من ثورات وحروب في عيد اإلمام عمي السبلم مثل  يقصد بيا: فتنة بني امية  ٕ
وحروب صفين واشعال فتيل موقعو النيروان حتى بثوا بذور النفاق والفرقة والشقاق في صفوف االمة االسبلمية 
الى ان تولوا الحكم ,إذ كانت حكومة بني امية من اعظم  وأعقد الفتن التي عصفت بالمسممين منذ انبثاق الدعوة 

ى عقب وصبغت الحكومة االسبلمية بصيغة االستبداد والتسمط االسبلمية اذ قمبت الحضارة االسبلمية رأسًا عم
 المَّو صمى المَّو رسول حرمة ىتكيمفييا ومنيا  الفتن عظموالغطرسة ,فقد استمرت ألكثر من ثمانين عام قاموا بأ

 وسبّ  , وحرقيا الكعبة بيدم اإلسبلم حرمة وىتك , وذرّيتو الّسبلم عميو الحسيناإلمام  وقتل وسمَّم وآلو عميو
بتوليتيم الحجاج و إراقت دماء المسممين , فقد كانت  الببلء من انتشر وما , سنة ثمانين الّسبلم عميو عمي اإلمام

. ينظر : أوفر فييا ونصيبيم , أعظم بميتيا من وشيعتيم السبلم عمييم البيت أىل حظ ولكن فتنة عامو شاممة
؛ حبيب اهلل الخوئي , منياج ٕٜٖ/ٕ؛ البحراني, شرح نيج الببلغة , ٖ٘/ٚابن  ابي الحديد ,شرح نيج الببلغة ,

 . ٗٗٔ/ٗ؛ مكارم شيرازي, نفحات الوالية ,ٛٛ/ٚالبراعة ,
 .ٖٛٔص نيج الببلغة, ٖ
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يعرف بو عاّمو الخمق كونيا فتنة وضبلال عن سبيل المَّو أكثر ما يكون في آخرىا فيكون مؤذنا 

 .ٔبزواليا وعبلمة مبّشرة 

عدادىا بشكل يقوم عمى طبيعة تنم إنماولعل شكل ىذه الفتن وتكامميا  يقيا وزخرفتيا وا 

 الخداع, لذا فأن فؤلنيا فتنة فيي غامضة ال يرى منيا سوى الظاىر ويستدرج الناس , مغرً 

لفتن يحاولون ن الفتن مجيولة عند االقبال الن اصحاب اإالشيخ ناصر مكارم شيرازي يقول: 

ىل الحق أإطار الحق ليستقطبوا الناس الييم وعمى صورتيم الكريية بتنميق ظاىرىم إلخفاء 

ىي فتنة بني  برزىا التي امتحن بيا اىل البيت عمييم السبلمأالحيطة والحذر من ىذه الفتن ومن 

 .ٕاميو ألنيا تتجاوز كل القيم والمفاىيم والمثل واالشخاص دون االلتفات الى سوابقيم ومواقفيم

  ن الببلء ىو االثم ويصيبا : بعضيمقال  إذالفتنة ,ب يسقطن من و الشارح شخصوقد  

من  نَّ أل المنكرا لم ينييم عن إذلم ينكر , والجاىل بذلك ال إثم عميو  إذلعالم بارتكابيم المنكر ا

ن الببلء فقط معنوي ال مادي أىذا الفيم ويتضح من  ,ٖال يمزمو إنكاره  ال يعمم المنكر منكراً 

ىل البيت أصاب أمر بعيد وال يتطابق مع ما وىذه اال لم ينكر الفتنة من يعمم بيا إذ ويتمثل باإلثم

وال يكتفي  شامبلً  اً كون عامبني امية, فالببلء يلد رفضيم ومعارضتيم بع ىآذعمييم السبلم من 

يصيبيم من  ان أىل العمم واالخبلص : قال إذا أكده الشارح محمد جواد مغنية ,وىذا م ,باآلثم

ن أمره , وال يممكون ما السيم األوفر لصدقيم ومعارضتيم, ويشاىدون المنكر ىنا وىناكعدواني

وأخطأ الببلء من عمي عنيا وبارك فييا سواء كان عن جيل وعمي أو عن قصد  ,وأمرىم شيئا
                                                           

 .ٛٚ/ٚ, وينظر: حبيب اهلل الخوئي, منياج البراعة.ٜٖٔ/ٕشرح نيج الببلغة , البحراني , ٔ
 .ٕٗٔ/ٗنفحات الوالية ,  ٕ
 .ٖ٘/ٚشرح نيج الببلغة , ابن ابي الحديد , ٖ
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فييا يختبر  نَّ أل اً واختبار  اً سميت الفتنة امتحانلذلك فيي ابتبلء لمصادقين المعارضين ليا  ,ٔوطمع

 .ٕالشجاع والجبان والجازع والصابر

 اإلمامن طرق التصدي والتعامل مع االبتبلء ال تخرج عن نطاق عممي عممي حدده أغير       

ىي  ول تمك الوصاياأو  ,تتبلءم مع طبيعة الطرح االسبلمي السبلم بتوصيات ىادفو عميوعمي 

السبلم بقولو  عميو اإلماملتصدي المثمى لمببلء وىو ما جسده االحث عمى الدعاء فيو وسيمة 

 وقريب الوقوع فانو يدفع بالدعاء  فالببلء ميما كان عظيماً , َٖأْمَواَج اْلَببَلِء ِبالدَُّعاِء((اْدَفُعوا :))

 وبذلك يتم دفعو  اهلل مره الىأء يسمم الن المخموق في الدعا الى اهلل سبحانو وتعالى لتجاءاالو 

ن الدعاء والببلء إ:))عمي بن الحسين السجاد عميو السبلم ذلك بقولو  اإلمام وقد اكد, اهلل ةبقدر 

برام مطمق من ا  فينا تأكيد و  ٗ(( ليترافقان إلى يوم القيامة , إن الدعاء ليرد الببلء وقد ابرم إبراما

والدعاء ىنا ال يتعارض مع القدر بل  ,المعصوم عمى اىميو الدعاء والتخمص من الببليا بواسطتو

 اإلنسانف,  ٘ال الدعاء ((إال يرد القضاء :))والو وسمم  عميويرده كما قال النبي محمد صمى اهلل 

  .هلل الذي ال تشوبو شائبو صالحة ومنيا الدعاء الخالصيستطيع تغيير مصيره باألعمال ال

عميو السبلم لمقاومو الببلء والخبلص منو ىو  اإلماممن الحمول التي طرحيا و      

 نفيمو من قولو عميو السبلموىو ما  , مص منو وينال الظفرالصبر عمى االمتحان حتى يتخ

                                                           
 .ٛ٘/ٕفي ظبلل نيج الببلغة ,  ٔ
 . ٚٛٗ/ٔحدائق الحقائق , الكيذري البييقي ,.وينظر: ٖٗٗصمعارج نيج الببلغة , البييقي , ٕ
 .ٜٙٗص نيج الببلغة, ٖ
 .ٖٙ/ٚوسائل الشيعة , ,الحر العاممي ؛ٚٚٗٔ/ٕ ,الوافي ,الفيض الكاشاني ؛ٜٙٗ/ٕالكافي , الكميني, ٗ
 .ٖٜٗ/ٔالمستدرك , ,النيسابوريالحاكم  ؛ ٖٖٓ/ٖ ,سنن الترمذي ,الترمذي ٘
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ِن ا:)) يتمثل بدفع  اً ممي اً عمى البموى يترك اثر  فالصبر َٔفِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْمُمتَِّقيَن(( َفاْصِبُرواْبُتِميُتْم واِ 

بالعمل  السبلم يتمثل عميوعمي  اإلمام وليإشار أن الصبر الذي إ إذ ,الببلء والخبلص منو

بأداء العبادات وعدم  يستمر إذلمخبلص وال يتذمر وال ييأس من روح المَّو وان طال الببلء 

 . وغيرىا من االعمال الصالحة التي توجب الجزاء والظفر و والدعاء الياالنحراف وشكر اهلل

والتسميم  عميووكذلك الحال بالنسبة لمشكر فيو وسيمة المبتمى بحمد اهلل تعالى والثناء 

 َواِصِل اْلَحْمَد ِبالنَّْعِم َحْمُد ِلمَّو الْ :)) بقولو اً ثر السبلم ذلك ورتب عمييا أ عميو اإلمامحدد  إذ هألمر 

ن كل ما يصل الينا من محن أ إذ, َٕكَما َنْحَمُده َعَمى َببَلِئو(( ْكِر َنْحَمُده َعَمى آاَلِئووالنَّْعَم ِبالشُّ 

فمذلك يستحق اهلل سبحانو الشكر  ,منح ونعمو من اهلل لمن يتحمل اعباءهوبموى في دار الدنيا ىو 

ى الحمد والشكر في اوقات عميو السبلم حث عم اإلمامف,  ٖعمى المحن كما يستحق عمى المنح

قة مع الخالق ن يربي المجتمع عمى القيام بيذه العمل الصالح وتقويو العبلأراد من ذلك أالشدة و 

ن مرحمة المواجية والتحمل بيّ  بشكل تشخيصي خرآفي موضع  عميو كدأحتى تدفع الببليا و 

 .ٗ((ا َأْبَمى واْبَتَمى وَعَمى مَ  َمُده َعَمى َما َأَخَذ وَأْعَطىحْ :)) عميو السبلم قال إذ, لبلبتبلءات

فيي مترابطة  ,بعدة عوامل السبلم تشترك فيما بينيا عميو اإلمامىذه الوسائل التي ذكرىا و 

ببلء وىي   ال ال منيا الصدقة والدعاء لدفععمأفالصبر تتخممو عدة  ,وال تنفصل عن بعضيا

هلل وتعبر عن ضعف المخموق ورجوعو الى  ةن تكون خالصأيجب  عمالأجميعيا عبادات و 

                                                           
 .َٜٗفاْصِبْر ِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْمُمتَِّقيَن((ىود/:)). وفي ىذا النص أشاره الى قولو تعالى ٗٗٔنيج الببلغة , ٔ
 .ٜٙٔص , نيج الببلغة ٕ
 .ٓ٘٘/ٔحدائق الحقائق , البييقي ,الكيذري  ٖ
 .ٜٖٔص نيج الببلغة, ٗ
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دى ىو مفيوم شمولي يتع , والحال ينطبق عمى الدعاء الذيالخالق الذي يجزي من يعمل صالحاً 

 المتفرع المعنوي , وكذلك الشكر الذي يجمع بين اإلطارابالصبلة والخضوع والتذلل وغيرى يامقال

فجميع تمك الوسائل ىي كاشفة عن طبيعة ثقافة المبتمى ودرجتو عند  ,المادي المفظي واإلطار

  . الباري عز وجل 

 والمجتمعات وال األممالسنن التاريخية التي تجري عمى  وىي من :: سنة التمكين والنصر اا لثثا

يقول  إذفالتمكين يعني المنزلة والقدرة والتسمط القدم , و يا التعطيل يعتري أو تتوقف

ىو امكن واستمكن وىو مكين عند السمطان و امكنتو منو )مكنتو من شيء و  ه(:ٖٛ٘)الزمخشري

وىي من السنن  ,النصر ةكمم ىي متمكين في المعنى االصطبلحي لمسنةوالمرادف ل ٔمن غيره (

ن يكون تمكين السمطان وتسميطو ىو أمن غير  ,لتطبيقيا األسبابفر الشروط و اتو التي تحدث ب

نماو  ,لسنةجريان طبيعي لتمك ا ولكن حين جمعيا بالمعنى ىو صيغة لغوية بحتو  من معنىورد  ا 

   .كثرأاالمور  حتى تتضحالذي يعني القدرة والتمكين ي االصطبلح

 عميو هفكر في  ةواسع ةً مساح حتمتا إذ السنة هعمى ىذ عمي عميو السبلم اإلمام كدأقد لو 

ثبات اليمم عمى ال ستنياضاجل أكة من الخطب التي كان يمقييا في ساحو المعر  السبلم والسيما

 ليمو اليرير بمعركة صفين حينما قال عميو السبلمسيما ما ذكره , والتى يتحقق النصروالتعبئة ح

وا َعَمى النََّواِجذ َفِإنَّو َأْنَبى ِلمسُّ :)) ُيوِف مَعاِشَر اْلُمْسِمِميَن اْسَتْشِعُروا اْلَخْشَيَة وَتَجْمَبُبوا السَِّكيَنَة وَعضُّ

 الشَّْزر  اْلَخْزَر واْطُعُنواواْلَحُظوا  اي َأْغَماِدَىا َقْبَل َسمّْيَ وَقْمِقُموا السُُّيوَف فِ  اْلَياِم وَأْكِمُموا الؤْلَمةَ َعِن 

َفَعاِوُدوا  َع اْبِن َعمّْ َرُسوِل المَّوواْعَمُموا َأنَُّكْم ِبَعْيِن المَّو ومَ وِصُموا السُُّيوَف ِباْلُخَطا  وَناِفُحوا ِبالظَُّبى
                                                           

  .ٜٓٔص اساس الببلغة , ٔ
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واْمُشوا ِسُكْم َنْفسًا وا َعْن َأْنفُ وِطيبُ اِب وَناٌر َيْوَم اْلِحَساِب َفِإنَّو َعاٌر ِفي اأَلْعقَ واْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرّْ  اْلَكرَّ 

َواِق اْلُمَطنَّبِ وَعَمْيُكْم ِبَيَذا السََّواِد اأَلعْ  َلى اْلَمْوِت َمْشيًا ُسُجحاً إِ  ْيَطاَن َفاْضِرُبوا ثََبَجو َفِإنَّ الشَّ  َظِم والرّْ

َر ِلمنُُّكوِص ِرْجبًل  وَقْد َقدََّم ِلْمَوْثَبِة َيداً َكاِمٌن ِفي ِكْسِره  ِمَي َلُكْم َعُموُد َصْمدًا َحتَّى َيْنجَ  َفَصْمداً  وَأخَّ

السبلم في ىذا  عميومؤمنين بين امير ال ٕ((ٔوَلْن َيِتَرُكْم َأْعماَلُكمْ  ) وَأْنُتُم اأَلْعَمْوَن واهلل َمَعُكماْلَحقّْ 

وىي اسباب تختمف عن المحددات سنة التمكين  لتحقيق المساعدةوالعوامل  األسباب الطرح

 األسبابالمادية من اىم  األسبابتعد   إذ ,الجانب المادي يدخل فييا بشكل مؤثروالضوابط ألن 

 اإلمامومن بين تمك العوامل التي اشار الييا , منصر االليي لممعركة فيي مكممة ل واالكثر حسماً 

 السبلم ىي:  عميو

السبلم أصحابو  عميوعمي  اإلماممر بيا ألمادية التي : من العوامل اعداد العدة والسالحااولا. 

 وىو ما جسده قولو عميو السبلمالت الحرب آوالدروع و  العسكرية مبلبسالعداد جميع االسمحة و ا

كمال أمر بإكمال الؤلمة إذ ,ٖوَقْمِقُموا السُُّيوَف ِفي َأْغَماِدَىا َقْبَل َسمَّْيا(( وَأْكِمُموا الؤْلَمةَ   :)) , وا 

اج إليو فيو وفائدتو بالبلمة جميع آالت الحرب وما يحتالدرع البيضة والسواعد ويحتمل أن يريد 

السبلم  عميو اإلماموكبلم , ٘يك السيوف كيبل تستعصي عن الخروجوكذلك تحر  ,ٗشدة التحّصن

َوَأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو :))ىو مصداق لقولو تعالى 

ُكْم َوَآَخِريَن ِمْن ُدوِنِيْم اَل َتْعَمُموَنُيُم المَُّو َيْعَمُمُيْم َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل ال  مَِّو ُيَوفَّ ِإَلْيُكمْ َوَعُدوَّ
                                                           

 .ٖ٘محمد/ ٔ
 .ٜٚص , نيج الببلغة ٕ
 .ٜٚنيج الببلغة ,ص ٖ
 .ٜٙٔ/٘شرح نيج الببلغة , ,ابن ابي الحديد. وينظر:  ٓٛٔ/ ٕشرح نيج الببلغة , البحراني , ٗ
 .ٖٖٚ/ٔ,في ظبلل نيج الببلغة  مغنية , ٘
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وكل ما ىو آلة لمغزو والجياد فيو من  ل ما يتقوى بو عمى حرب العدوكو  َٔوَأْنُتْم اَل ُتْظَمُموَن((

 .لتحقيق النصر  ةميم مقدمة ماديةفيذا االستعداد  ,ٕ جممة القوة

السبلم  عميو اإلمامالميمة التي ذكرىا  األسباب من :وىي التخطيط وتحديد الهدف ثانياا.

معركة حتى يتم لممؤمنين وبيا يتحقق النصر والغمبة فبلبد من تحديد اليدف والتخطيط لخوض ال

َواِق اْلُمَطنَِّب  :))السبلم عميومن قولو  و ما نفيموالنصر وى وَعَمْيُكْم ِبَيَذا السََّواِد اأَلْعَظِم والرّْ

العدد الكثير يعني  عميواتبعوا ما اجتمع  أي َٖفِإنَّ الشَّْيَطاَن َكاِمٌن ِفي ِكْسِره(( َفاْضِرُبوا ثََبَجو

فتحديد , ٘ويقصد بيم اىل الشام المجتمعين حول معاوية الذي وصفو بالشيطان, ٗاجماع االمة

مر ميم لكي تتم خطة المعركة عمى ضوء اليدف وبذلك يتم النصر ويجري القانون أالمقصد 

 االليي.

المعنوي ألنيا ضمن  لمعنوية التي تحقق التكامل مع اإلطارالمادية ا األسبابوال ننسى 

, لمظفر والنصر ىميتيانب ومعنوية من جانب آخر ومعروفة أمبادئ الحرب فيي مادية من جا

الروح المعنوية  رفع رشد المقاتمين الييا ألنيا االساس فيأبيا و  عميو السبلم اإلماموقد اعتنى 

من تمك و  الوعد االليي بالنصر زيد الثقة فييم وتطمئن قموبيم عمىالتي تنزل النصر من اهلل وت

 : العوامل

                                                           
 .ٓٙاالنفال / ٔ
 .٘ٛٔ/٘ٔتفسير الرازي , الرازي , ٕ
 .ٜٚص نيج الببلغة , ٖ
 .ٖٖٛ/ٔحدائق الحقائق , الكيذري البييقي , .وينظر: ٜٖٗيج الببلغة ,معارج ن البييقي ,ٗ
 . ٛٚٔ/ٕشرح نيج الببلغة , البحراني , ٘
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شرط اساسي في  وفييعتبر من اىم العوامل الكفيمة بالنصر  :عميهالتوكل يمان باهلل و اولا. اإل

 عميوثر في قمب المؤمن وىو ما عمل آلما لو من  مقاتل المسمم في المعارك والحروباعداد ال

مَعاِشَر اْلُمْسِمِميَن اْسَتْشِعُروا اْلَخْشَيَة :)) و حينما قال عميو السبلمطرح السبلم في عميو اإلمام

خبلص الن ىذا الخوف اساس االتقان واال ٕ ي اجعموا خشية المَّو شعاركمإ ٔوَتَجْمَبُبوا السَِّكيَنَة((

هلل عز وجل مر ميم في تحقيق النصر الن اأ عميووالتوكل  فالرجوع الى اهلل تعالى ,ٖفي العمل 

ْن َيْخُذْلُكْم ا:))كما جاء في قولة تعالى عميوتوكل ال يخذل من  ْن َيْنُصْرُكُم المَُّو َفبَل َغاِلَب َلُكْم َواِ 

اهلل فبل غالب لو  ن من نصرأ إذ َٗفْمَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن((َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُصُرُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعَمى المَِّو 

ومن ذلك فأن التوكل كان , ٘عميون ال يتوكل اال أر كمو بيد اهلل ووجب عمى المؤمن ن االما  و 

في ىزيمتيم كما حدث  كان سبباً والعكس صحيح بالنسبة لمكافرين فقد سببا في نصرة المؤمنين 

 . ٙفي معركة بدر

ومكمل  وميم والقدم في مواقع الحروب سبب رئيسن ثبات القمب إ:  والصبر ثانياا. الثبات 

 ,تصديمؤىبل لم ا تتوفر ىذه الصفة في المجاىد يصبحفي تحقيق النصر وعندم لمتجييز المادي
                                                           

 .ٜٚص نيج الببلغة , ٔ
؛ البحراني, شرح نيج ٛٙٔ/٘وينظر:ابن ابي الحديد, شرح نيج الببلغة ,.ٜٕٓ/ٔمنياج البراعة , الراوندي , ٕ

 .ٕ٘/٘؛ حبيب اهلل الخوئي, منياج البراعة, ٜٚٔ/ٕالببلغة, 
 .ٖٖٚ/ٔفي ظبلل نيج الببلغة , مغنية , ٖ
 .ٓٙٔال عمران/ ٗ
 .ٕ٘ٓ/ٗوينظر: الطبري, جامع البيان, .ٛٙ/ٜتفسير الرازي , الرازي , ٘
ذ بمغ عدد المقاتمين المسممين في االمكانيات المادية إ قي معركة بدر عمى الرغم من الفار فانتصر المسممون  ٙ
بقدرتيم ودينيم ساىم  سممين المعنوية العالية وأيمانيمولكن روح الم ,مشرك (ٜٓ٘) في مقابل (مجاىدٖٖٔ)

ابن االثير  ؛ٕٗٓواالشراف ,صالتنبيو  المسعودي , ؛ٖٛٔ/ٕتاريخ الرسل والمموك , بالنصر . ينظر: الطبري ,
 .ٛٔٔ/ٕالكامل في التاريخ , ,
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جل أح سنة النصر التاريخية من عمى الثبات عند طر  السبلم عميومير المؤمنين ألذلك جاء تأكيد 

 َٔفَصْمدًا َصْمدًا َحتَّى َيْنَجِمَي َلُكْم َعُموُد اْلَحقّْ((  :))ي نفوس المقاتمين وذلك حينما قالترسيخو ف

عطى الى أخر عندما آعمي السبلم الى الثبات في موضع  اإلمامشار أوقد  ,ٕ ثبتوا واصبرواااي 

َك َأِعِر المَّو َعضَّ َعَمى َناِجذِ  واَل َتُزلْ َتُزوُل اْلِجَباُل :))الراية يوم الجمل  ٖبن الحنفيةبنو محمد أ

واْعَمْم َأنَّ النَّْصَر ِمْن ِعْنِد  ى اْلَقْوِم وُغضَّ َبَصَركَ صَ اْرِم ِبَبَصِرَك َأقْ  ِتْد ِفي اأَلْرِض َقَدَمكَ  ُجْمُجَمَتكَ 

تشبييًا  فاألعراض عن االدبار ,الثبات في الحرب السبلم عميو اإلمامفقد بين  ٗالمَّو ُسْبَحاَنو ((

نيزام ألوثبات القدم سبب  ,اجذ يدفع الضررالن مىفأنيا ال تزول من مكانيا والعض ع بالجبال

ورمي البصر يشجع الفؤاد والنصر يتحقق من عند اهلل سبحانو , وغض البصر يزيل الجبن, العدو

ثبات عمى ال ه عميو السبلمدلذلك جاء تأكي لمنصر مقدمة ميمة في الميدان فالصمود ,٘وتعالى

 جل جريان سنة اهلل في النصر.أميما كانت الظروف شديدة من 

                                                           
 .ٜٚص ,نيج الببلغة ٔ
 .ٖٖٚ/ٔفي ظبلل نيج الببلغة , ,مغنية ٕ
محمد بن الحنفية :ىو محمد بن عمي بن ابي طالب كنيتو ابو القاسم وقيل ابو عبداهلل ,وامو خولو بنت جعفر  ٖ

ة بعد اإلمامر بن الخطاب ,وأتيم البعض محمد بأنو ادعى الحنفية كان مولده لثبلث سنوات بقيت من حكم عم
زين العابدين عميو  اإلمامالحسين عميو السبلم بل قيل ادعى الميدوية اال انو من الثابتين والمعتقدين ب اإلمام
منيم ا إمامتو وىو بريء فأدعو  ةعة انحرفت بأسمة دعوا بالكيسانيال ان جماإبلم وكان مبلزمًا لو ولم ينحرف, الس

راد أالحسين عميو السبلم حين  اإلمامان  عمى رفعتو مكانتو وعمو منزلتويم ,ومن الشواىد الحية ئومن ادعا
الخروج من المدينة الى مكة جعمو خميفتو ووصيو في المدينة ليطمعو عمى االخبار. وتوفي برضوى سنة ثبلث 

الحمبي  ؛ٜٚٔالمفيد ,الجمل ,ص ؛ٖٓٔصر ,ابن حبان ,مشاىير عمماء االمصا ثمانون ودفن بالبقيع .ينظر:و 
 .ٓٔٔ/ٗسير اعبلم النببلء , الذىبي ,؛ ٜٕ٘تقريب المعارف ,ص ,
 .٘٘نيج الببلغة,ص ٗ
 .ٕٜٔ/ٔالبييقي ,حدائق الحقائق,الكيذري  , ٕٕ٘معارج نيج الببلغة , البييقي ,   ٘
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ين عميو السبلم في كبلمو مير المؤمنأ وليإشار أ ميم لمنصر يرتبط بالثبات حافزوىناك      

فالصبر تكتمل بو قوة المؤمن  ,يقف وراء النصر اً رئيسي اً عنصر  دديع إذوىو الصبر  المتقدم

حينما  السبلم عميوعمي  اإلمام لو اوىذا ما دعويأتي معو النصر والظفر النفسية وشجاعتو 

ْبَر َفِإنَّو َأْدَعى ِإَلى النَّْصِر((:))قال  السبلم عميوالصادق  اإلمامنقل عن  وايضاً  , ٔواْسَتْشِعُروا الصَّ

كما جاء في  ن الكريماقاعدة ىذا الكبلم مثميا القر  في أنَّ  وال ريب ,ٕفاصبروا تظفروا((:))قولو 

َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَن َعَمى اْلِقتَاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِمُبوا :))قولو تعالى 

ْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َيْغِمُبوا َأْلًفا ِمَن الَّ  وىنا الشرط في  ِٖذيَن َكَفُروا ِبَأنَُّيْم َقْوٌم اَل َيْفَقُيوَن((ِماَئتَْيِن َواِ 

فيذه الغمبة , ٗمعنى األمر بمصابرة الواحد لمعشرة والوعد بأنيم أن صبروا غمبوا بعون اهلل وتأييده

عميو السبلم بشأن ذلك  اإلمامقول ي إذ ,وتيسيره ألنو من تكفل بالنصر اهلل نإذوالنصر تقع ب

الى وقوفيم بجانب الحق  شارهأوكبلمو ىنا   ٘واْعَمُموا َأنَُّكْم ِبَعْيِن المَّو وَمَع اْبِن َعمّْ َرُسوِل المَّو((:))

نتم عمى فأ ٙعمي مع الحق والحق مع عمي((:)) عمي عميو السبلم نفسو اإلمامبالحق المتمثل 

واهلل يشممكم بعونو  والو وسمم عميو تماما كما لوكنتم مع رسول اهلل صمى اهلل حق في ىذه الحرب
                                                           

 .ٛٙنيج الببلغة , ٔ
 ٜٙ/ٛٙ, بحار االنوار, المجمسي؛  ٛ٘صمشكاة االنوار , الطبرسي , ٕ
من انتصار الفئة القميمة بسبب الثبات والصبر , ومنيا عده حاالت  وجود. وتجدر االشارة ىنا الى ٘ٙل /االنفا ٖ

انتصار المسممين في أغمب المعارك التي كانت تجري بينيم وبين أعدائيم , عمى الرغم من قمة عددىم ,كما 
في االمكانيات المادية إذ بمغ عدد المقاتمين  قعمى الرغم من الفار تصر المسممون حدث في معركة بدر إذ ان

مشرك ولكن روح المسممين المعنوية العالية وأيمانيم  بقدرتيم ودينيم  (ٜٓ٘)في مقابل  (مجاىدٖٖٔ)ين المسمم
ن ؛ابٕٗٓالتنبيو واالشراف ,ص المسعودي , ؛ٖٛٔ/ٕتاريخ الرسل والمموك , ساىم بالنصر . ينظر: الطبري ,

 .ٛٔٔ/ٕالكامل في التاريخ , االثير ,
 ٕٓٔ/ٖتفسير البيضاوي , البيضاوي , ٗ
 .ٜٚنيج الببلغة ,ص ٘
 .ٓ٘/ٖمناقب ال ابي طالب , ,ابن شير شوب ؛ ٕٕٖ/ٗٔتاريخ بغداد , الخطيب البغدادي , ٙ
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و ييمك من وقف ضده  هىل الحق الذي ينصر من نصر أنيم أل ٕويراكم ويعمم اعمالكم ٔوعنايتو

لذا  ٖمن صارع الحق صرعو((:))عمي عميو السبلم في موضع اخر  اإلمامكما جاء في قولو 

 .فأن الثبات يتم بإيمان الفرد بقضيتو وىو مقدمو لتحقيق النصر

برزىا تمكين أبلم ولعل عميو السي عم اإلمام مصاديق التمكين في طرح تعدد وتنوعتلقد 

وانتشاره  همدين االسبلمي واستقرار لنتصار في تحقيق االمحمد صمى اهلل عميو والو وسمم  الرسول

 زر والثبات وتذكيريوم صفين من اجل التعبئة وشد األ ذلك  اإلماموقد ذكر  ,عمى مدى واسع

ْخَواَنَنا َنْقُتُل آَباَءَنا وَأْبَناَءنَ ا َمَع َرُسوِل المَّو ) ص ( وَلَقْد ُكنَّ  :))قال  إذأصحابو بنصر اهلل ليم  ا واِ 

وِجّدًا  وَصْبرًا َعَمى َمَضِض األََلِم  ٘وُمِضّيًا َعَمى المََّقمِ  ِإالَّ ِإيَمانًا وَتْسِميمًا  َما  َيِزيُدَنا َذِلكَ  ٗوَأْعَماَمَنا

َنا وَلَقْد َكاَن الرَُّجُل مِ  ِفي ِجَياِد اْلَعُدوّْ وِجّدًا  َيَتَخاَلَساِن  َيَتَصاواََلِن َتَصاُوَل اْلَفْحَمْينِ  نَّا واآلَخُر ِمْن َعُدوّْ

نَ  ِٙقي َصاِحَبو َكْأَس اْلَمُنونِ َأيُُّيَما َيسْ  َأْنُفَسُيَما َفَممَّا َرَأى المَّو  َنا ِمنَّاا وَمرًَّة ِلَعُدوّْ َفَمرًَّة َلَنا ِمْن َعُدوّْ

                                                           
 ٖٖٚ/ٔمغنية ,شرح نيج الببلغة , ٔ
 .ٖٚٔ/٘شرح نيج الببلغة , ,الحديدابن ابي .ينظر: ٜٕٔ/ٔة ,منياج البراع ,الراوندي ٕ
 .ٛٗ٘ص لببلغة,نيج ا ٖ
 اإلمامبقتميم األقارب في ذات اهلل , ومنيا قتل  الت الكثيرة في حروب صدر االسبلملقد حدثت مثل ىذه الحا ٗ

عمي عميو السبلم الوليد بن عتبة في معركة بدر وكذلك الجم الغفير من بنى عبد مناف وبنى عبد الدار في يوم 
, وقتل بن الخطاب يوم بدر خالو العاص بن ىشام بن المغيرة وىم عشيرتو وبنو عمو , وقتل عمر بدر وأحد , 

اف. ينظر: الطبري ,تاريخ عبد من ءنيما ابنابن ربيعة يوم بدر , وىو ابن عمو , ألحمزة بن عبد المطمب شيبة 
 . ٖٗ/ٗشرح نيج الببلغة , الحديد ؛ ؛ ابن ابيٖ٘ٔ/ٕ, والمموك الرسل

 .ٕٓٙ/٘مضيا عمى المقم :عمى الطريق الواضح .ينظر :ابن فارس ,معجم مقاييس المغة , ٘
اإلمام عميو صر أخندق , عندما ود العامري يوم ال عمي عميو السبلم وعمرو بن اإلمامونذكر ىنا ما حدث بين  ٙ

تنازال وتجاوال  فقد نزل عمرو عن فرسو فعقره أو ضرب وجيو ثم أقبل عمى عمي ف ,عميو السبلم عمى مبارزة عمرو
أن عميا عميو السبلم قد قتمو , وانكشف أصحابو حتى  ع التكبير تحتيا , فعمم المسممونة , وسمغبر وثارت بينيما 

نيا بمغت  طفرت خيوليم الخندق , وثوران الغبرة بينيما حتى حجبتيما عن االبصار دليل شدة المنازلة والمجاولة وا 
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َنا اْلَكْبتَ ِصْدَقَنا أَ  ئًا َأْوَطاَنو  ْصَر وَأْنَزَل َعَمْيَنا النَّ   ْٔنَزَل ِبَعُدوّْ َحتَّى اْسَتَقرَّ اإِلْسبَلُم ُمْمِقيًا ِجَراَنو وُمتََبوّْ

المؤدية لمنصر مع الرسول  األسبابصورة حية لتكامل  مير المؤمنين عميو السبلمأ وىنا رسم ٕ((

ل والجدية في القتا اصحابو الدين في قموب واستقرارواخبلص  ثباتاهلل عميو والو وسمم ل ىصم

بل  يمانبالنصر ال يتحقق بمجرد ادعاء اإل ييلالوعد اال نَّ أل وىي العوامل التي تطرقنا الييا

 ليم الثقةيعيد ليطمئنيم و عمي عميو السبلم ألصحابو  اإلمام ذكره فقد ,ستعدادواحركو فعالو 

 ليي ال ينقطع  وال بخل فيو وال منع بل ىو عاماإل الجود, الن  بالنفس حتى يثبتوا عمى ايمانيم

 واستعدادىم باستحقاقيم عممو إلى صدقيم المَّو برؤية وأشارالفيض عمى كل قابل استعد لرحمتو 

 ما منيم كلّ  عمى إفاضتو إلى لعدّوىم والكبت عمييم النصر بإنزالو  , بو أعّدىم الَّذي بالصبر

فمن صدق  ,سبابيا ويربط النتائج بالمقدماتأذلك الن اهلل يجري المسببات عمى و , ٖ لو استعدّ 

ن وعد اهلل أ إذ ,ٗمخمصا في عممو حصل عمى الغاية بتوفيق اهلل وعنايتو من العزم وعمل جاىداً 

  .ُ٘يْخِمُف المَُّو َوْعَدُه((ال :))ن يتخمفأال يمكن 

                                                                                                                                                                      

وكذلك بينو وبين مرحب الييودي  الغبار الذي حجبيما عن االبصار, اقصى درجات الشدة حتى اثارت ذلك
لذي لم يكن في أىل خيبر إذ خرج مرحب صاحب الحصن ا, في غزوة خيبر عام سبعة لميجرة  لتقيااعندما 

ضربتين فضربو بفاختمف ىو وعمي  , وعميو مغفر معصفر يما وحجر قد ثقبو مثل البيضة عمى رأسو أشجع منو
س مع عمي عمى ىامتو حتى عض السيف منيا بأضراسو وسمع أىل العسكر صوت ضربتو فما تتام آخر النا

, تاريخ المموك  ؛ الطبريٙ٘/ٕتاريخ اليعقوبي , عمي عميو السبلم حتى فتح اهلل لو وليم .ينظر : اليعقوبي ,
 .ٖٓٔ/ٔ؛ المفيد ,االرشاد ,ٖٔٓ و ٕٓٗ/ٕوالرسل ,

 . ٕٕٙ/ٔالصحاح , ينظر :الجوىري ,. االذالل  الكبت : ٔ
 .ٕٜص , نيج الببلغة ٕ
 .ٛٗٔ/ٕ,شرح نيج الببلغة  البحراني , ٖ
 .ٜٖٗ/٘مغنيو , في ظبلل نيج الببلغة , ٗ
 .ٙالروم/ ٘
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الرض ونصرىم بعد الظمم الذي تمكين اىل البيت عمييم السبلم واستخبلفيم في ا وجاء      

وىو االمر الذي  خرآكمصداق  م من الحكام والناس عمى حد سواءعمييم السبل مةئالا واجيو

َعْطَف  ا َعَمْيَنا َبْعَد ِشَماِسَياَلَتْعِطَفنَّ الدُّْنيَ  :)) بلم الضوء عميو حينما قالسعميو ال اإلمامسمط 

ُروِس َعَمى َوَلدِ   يَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض ) وُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَمى الَّذِ  وَتبَل َعِقيَب َذِلكَ  َىاالضَّ

الناقو السيئة الخمق تعض حالبيا ليبقى لبنيا  ىي الضروسو  ٕ((ٔوَنْجَعَمُيْم َأِئمًَّة وَنْجَعَمُيُم اْلواِرِثينَ 

لفظة الشماس لمدنيا باعتبار اعدادىا  عميو السبلم اإلمام لولدىا وذلك لفرط شفقتيا عميو واستعار

عدادىا لتمكنيم بعد ذلك عمييم وا ن يركب وشبو عطفوأ لذي يمنع ظيرهلممنعة وشبيا بالفرس ا

 عميو اإلماموجاء تأكيد , ٖوجو الشبو شدة العطفالضروس عمى ولدىا و  من الحكم فييا بعطف

نيا نزلت في حق إرىا السبلم عمى التمكين من خبلل استشياده باآلية القرآنية التي قيل في تفسي

 عميوالميدي  اإلمام اآلية نزلت في شأن أنَّ  قيلو , ٗبعد استضعافيم من قبل فرعون بني اسرائيل

, ويورثو ما كان في أيدي السبلم وأن اهلل تعالى يمن عميو بعد أن استضعف ويجعمو إماما ممكنا

نماومؤكد ان آيات القران الكريم غير محدده بزمن صبلحيو و  ,٘الظممة ىي عامو وشموليو من  ا 

( دي )عجيالم اإلمامحيث الزمان والمكان فيما ينطبق عمى اىل البيت عمييم السبلم ينطبق عمى 

 .ايضاً 

                                                           
 .٘القصص/ ٔ
 .ٙٓ٘نيج الببلغة,ص ٕ
 .ٜٖٗ/٘البحراني ,شرح نيج الببلغة , ٖ
 . ٖٔٛ/ٕتفسير الواحدي , ,,الواحدي ٖٖٕ/ٚ,تفسير الثعمبي , الثعمبي, ٖ٘/ٕٓالطبري ,جامع البيان ,  ٗ
 .ٜٕٔ/ٛالطوسي ,التبيان ٘
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بني  نَّ إ :المتقدم مير المؤمنينأبعد ذكر كبلم الصورة حينما قال الطبرسي قد قرب و 

 السبلم عميوالسجاد  اإلماملقول استنادًا  هالسبلم ىم بمنزلة واحداسرائيل واىل البيت عمييم 

بمنزلة موسى  ن األبرار منا أىل البيت وشيعتيمي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا إوالذ:))

ن عدونا وأشياعيم  بمنزلة فرعون وأشياعو(( وشيعتو   .ٔوا 

ليي ثبات الحكم اإلحوال و األ السبلم طرح اآلية لتشابو عميو اإلمامن أومما تقدم يتضح          

أقواتيم  , ويتسمطون عمىاألرض ىم الذين يضطيدىم األقوياءفالمستضعفون في , الذي ال يتغير

ا جاىدوا إذ, والمَّو سبحانو يمن عمييم بالحرية والخبلص من االضطياد ومقدراتيم ظمما وعدوانا

ا إذوثابروا واستماتوا من أجل حياتيم وكرامتيم تماما كما يمن سبحانو عمى المريض بالشفاء 

ن لمَّو سنة في خمقو  إ إذ, عممو ا عمل واتقنإذعمى الفبلح بالثمر استعمل العبلج الصحيح و 

 . ٖ((ٕولن تجد لسنة المَّو تبديبل:))وىي ان تجري األمور عمى أسبابيا والغايات عمى وسائميا  

ضيق الما اصابيم الببلء واالمتحان واالختبار و  ىل البيت بعدأئمة أجاء تمكين لقد 

م في ذلك قال عميو السبل إذفتنة بني العباس ة بني اميو و والجور من الحكام والفتن ومنيا فتن

وَخصَّْت  اانَّ َأْخَوَف اْلِفَتِن ِعْنِدي َعَمْيُكْم ِفْتَنُة َبِني ُأَميََّة َفِإنََّيا ِفْتَنٌة َعْمَياُء ُمْظِمَمٌة َعمَّْت ُخطَُّتيَ :))

المحن  بعد ىذه يأتيو  ٗ((َياوَأْخَطَأ اْلَببَلُء َمْن َعِمَي َعنْ   وَأَصاَب اْلَببَلُء َمْن َأْبَصَر ِفيَيا َبِميَُّتَيا

القائم  اإلمام ثو االرض الذي يأتي عمى يدالخبلص والنصرة وجريان سنة اهلل عمييم بالتمكين وورا

                                                           
 .ٗٔٗ/ٚ,مجمع البيان  ٔ
 .ٕٙاالحزاب / ٕ
 .ٛٗ/ٙمغنية ,في ظبلل نيج الببلغة , ٖ
 .ٖٛٔ, صنيج الببلغة ٗ
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والمَّو ُمْنِجٌز   َمْوُعوٍد ِمَن المَّو وَنْحُن َعَمى:))ير المؤمنين عميو السبلم مأالمنتظر )عج( كما قال 

 مييم السبلم بتحقق الوعدتمكين اىل البيت عقرار بالنصر االليي و إوىو  ٔ((َوْعَده وَناِصٌر ُجْنَده 

وعمميم  مر اهلل تعالىأل وتسميميم ى طاعتيم هلل وعدم تذمرىمنتيجة صبرىم ووثباتيم عم ليم

ن تكون النتيجة ثابتة وىي تمكينيم وىذه سنة أص من المحن والببليا عندئذ البد بأسباب الخبل

 مف.اهلل التي ال تختمف او تتخ

 األفرادتجري عمى  إذ الحاكمة عمى المجتمعات اإللييةالسنن  إحدى ىي :. سنه الستدراجرابعاا 

واالستدراج  ,ٕواالستغفار جبار يرفض التوبة نب كل مفتو ىو قانون يضر و  ,سواء حدٍ  عمى األممو 

اه واستدراجو اي ادن ٖجان مشيو الصبي والشيخر من كممو درج والدرجة ىي الرفعة والمنزلة والد

و أستدراج ىو االنتقال من منزلو ن االإيتضح من ذلك  إذ,ٗمن التدريج ودرج الرجل اي مشى

لى ان يأخذه كمما جدد العبد خطيئتو جدد اهلل لو النعمة وانساه االستغفار ااي  ,مرحمو الى اخرى

 اإلمامن وقد ورد أ ٘(( َيْعَمُمونَ  الَ  َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدِرُجُيمْ :))قال اهلل تعالى  إذ ,قميبل وال يباغتو

 ,معو النعمة لو فتجدد الذنب يذنب العبد نَّ إنيا تعني أ) الصادق عميو السبلم قال عن ىذه اآلية

 . ٙ(الذنب ذلك من االستغفار عن النعمة تمك تمييو

                                                           
 .ٕٗٓصنيج الببلغة, ٔ
 .ٖٔٔص ,االنحرافات الكبرى ايوب , ٕ
 .ٚٚ/ٙالعين , الفراىيدي , ٖ
 .ٖٖٔ/ٔالجوىري , الصحاح, ٗ
 .ٗٗالقمم / ٘
 .ٖٗٓٔ/٘؛ الفيض الكاشاني ,الوافي , ٕ٘المجمسي , روضة المتقين ,ص ؛ ٕ٘ٗ/ٕالكافي , الكميني , ٙ
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ج الحسين عميو السبلم ىذا المعنى عندما سأل عن االستدرا اإلماموضح أ وقد

ن يتضح إذ ٔ((االستدراج من اهلل سبحانو وتعالى لعبده ان يسبغ عميو النعم ويسمبو الشكر :))فقال

الكافرة عمى الرغم من  األممو  األفراد ىىو استمرار وتواصل تدفق النعم عممن ذلك ان االستدراج 

 استمرارىم بارتكاب المعاصي وبعد ذلك يتم االيقاع بيم الى الياوية بعقاب شديد يستحقونو.

التوبة عدم غترار بالدنيا والنعم و األ السبلم من عميوعمي  اإلمامومن ىنا جاءت تحذيرات 

اهلل عز  المستدرجين منالستدراج وكثره شار بصوره مباشره الى اأ فقد ,عن ارتكاب المعاصي

ُتوٍن وَمْغُروٍر ِبالسَّْتِر َعَمْيو وَمفْ  َتْدَرٍج ِباإِلْحَساِن ِإَلْيوَكْم ِمْن ُمسْ  :)) السبلم عميو حينما قالوجل 

عميو السبلم عدة انواع من  وبين ىنا  َٕلو(( اإلمبلءوَما اْبَتَمى المَّو َأَحدًا ِبِمْثِل  ِبُحْسِن اْلَقْوِل ِفيو

 :االستدراج منيا

ن النعم التي تصيبو ىي ناتجة عن مرضاة اهلل لكنو في أ اإلنسانيتوىم  إذ: اإلحسان اليه . اولا  

ن ال أشكر النعم و مى وجوب السبلم ع عميو اإلمامنبو  إذ ,حقيقة استدراج لو وعاقبتو اليبلكال

ن االستدراج يعني اخذ الكافرين والمنافقين إ إذ, ٖكثير ما يستدرج اإلنسانيغفل عنيا الن 

وا في المعاصي زادت عمييم النعم ,وىكذا ادز من حيث ال يعممون فكمما أوااليقاع بيم تدريجيًا 

حتى تنتيي ميمتيم و يتفاجأوا بالعذاب الذي يستحقونو وقد أحاط بيم وىم في ذروه سكر النعم 

 ب منعمٍ رُ :)) السبلم فيما نقل عنو عميو اإلمام عميو وىذه النوع من االستدراج اكد ,ٗواقبال الدنيا

                                                           
 .ٚٔٔ/٘ٚبحار االنوار , المجمسي , , ٕٙٗصتحف العقول , الحراني ,ابن شعبة  ٔ
 .ٜٛٗص ,ةنيج الببلغ ٕ
 .ٖٗٓ/٘شرح نيج الببلغة , ,البحراني ٖ
 .ٔسنة االستدراج ,ص ,اليعقوبي محمد الشيخ ٗ
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 العاصي هلل اإلنسانن تواصل تدفق النعم عمى أ إذ ,ٔ((وميو في نفسو مستدرج باإلحسان اليع

 ن اعمالو ال توحي بيذا االحسان. رات لو لكي يشكر ويرجع الى ربو ألىي تحذي إنما

الفرد المستمر في ارتكاب نواع االستدراج الذي يصيب أخطر أمن  وىو :ثانياا. ستر المعاصي

في  ذريعةفيكون  هستر  عميو ينزللستر من جية اهلل تعالى الذي يكون الفرد مخدوع با إذ, الفواحش

و يرجع عن ارتكاب أن يتوب أجل أستر اهلل لو من  نإ إذ ,ٕتيالكو في المعصية واالغراق فييا

ن أال إعمى الفرد فاالستدراج بالستر نعمو من نعم اهلل , ٖولذنوب لكنو يتمادى ويزداد في اثما

 اهلل لو. ستر من رغم عمى الصيانو يؤدي بو الى التيمكة استمرار ع

 إذعمي عميو السبلم,  اإلمامطرحيا  نواع االستدراج التيأ: واحد من سن القول فيهح   ثالثا.

جب بنفسو فيتع ,ٗمنافق  قالوا ىذا من السماء  ا كذب في مدحوإذلتصوراتو ف اإلنسانيستجيب 

فيذا النوع من االستدراج  ,وىذه االمور تكون سببًا في نيايتو وىبلكو  هويتفاخر ويتكبر عمى غير 

 .يمثل الغرور بالنفس وعدم التواضع 

يعني  اإلمبلء, ف اإلمبلءاالبتبلء ب اإلنسانشد االبتبلءات التي تصيب أمن و  :اإلمالء رابعاا.

االستدراج درجة  نَّ أل اإلمبلءن في مكن طبيعة االستدراج تا  و  ,٘طالو العمرا  االميال والتأخير و 

                                                           
 .ٕٙٙص عيون الحكم والمواعظ , ,الواسطيالميثي  ,ٙ٘ٔص تحف العقول , ,الحرانيابن شعبة  ٔ
 .ٕٓٔٛ/ٙ ديباج الوضي ,الحسيني ٕ
 .ٜٕٗ/٘,شرح نيج الببلغة  الموسوي, ٖ
 .ٜٛٗفي ظبلل نيج الببلغة , ,مغنيو ٗ
 .ٜٕٓ/٘ٔلسان العرب , ,ابن منظور ؛ ٖٖٙ/ ٗة في غريب الحديث االثر ,النياي ,ابن االثير ٘
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 اإلنسانيمد اهلل  إذ,  ٔقررىا اهلل لمن يريد استدراجو ثم يطيل اهلل مدة االستدراج فيصير امبلء

السبلم ىنا امتداد لقولو تعالى  عميو اإلماما وتتضاعف عقوبتو وكبلم بالعطاء حتى يزداد اثم

ُنْمِمي َلُيْم ِلَيْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُيْم َعَذاٌب  إنماَلُيْم َخْيٌر أِلَْنُفِسِيْم  ُنْمِمي إنمااَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا و :))

نماة خير و اي ان االميال ليس زياد ٕ ُمِييٌن(( مرىم أعمارىم صورة لبيان عاقبة أ ةطالإصبحت ا ا 

اي نحن نميميم  ,الم االرادة والغرضي ليزدادوا ىي الم العاقبة وليس فم بلوال ٖبازدياد االثم 

, بل ىي ازدياد ذنوبيم وأوزارىم من اإلثم, فاآلية ال تدل عمى الجبر مطمقالتكون عاقبة أمرىم 

, وىم بالتالي واإلصبلحقدوا كل قابمية لمتغيير ىؤالء ف نَّ أل ,واختياره اإلنساندليل عمى حرية  خير

واختياره أن يتركوا لشأنيم , ويوكموا إلى أنفسيم  اإلنسانمن الذين تقتضي سنة الخمق ومبدأ حرية 

 .ٗالسقوط الكامل , ويستحقوا الحد األكثر من العذاب والعقوبة ليصموا إلى مرحمة

 َكْيِدي ِإنَّ  َلُيمْ  َوُأْمِمي:))ليو اآلية القرآنية الكريمة كثر فيما أشارت إولعل االمر يتوضح أ

التعجيل بالعقوبة عمى الذنوب )واممي ليم ( الذي  موعد اإلمبلءاي اغتراىم باإلميال و  ٘((َمِتينٌ 

عطاء المزيد من الفرص لمتوبة وليس عجزًا أو ضعفاً  االستعجال ديدن  ألنَّ  ,ىو رحمة وشفقة وا 

                                                           
 .ٕٚص , اإللييةمعممة السنن  ,كيوسرشيد  ٔ
 .ٛٚٔ/ال عمران  ٕ
 .ٗ٘ٗ/ٕ, مجمع البيان ,الطبرسي ٖ
 .ٚٔ/ٖمكارم شيرازي ,التفسير االمثل , ٗ
 .ٖٛٔاالعراف / ٘
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وأنيم يستحقون من معيم شيء سيئ من يخاف من الفوت فيتوىمون أنيم عمى خير ولم يصدر 

 .ٔاهلل تعالى اغداق النعم

تحذير الناس عند اقبال النعم عمييم وىم في  عمى السبلم مير المؤمنين عميوأمل لذا ع

 اإلمامفالتحذير جاء بشكل مباشر من  ,وليس اىماالً  الن ذلك اميالٌ حالة ارتكاب المعاصي 

وَأْنَت َتْعِصيو  َنو ُيَتاِبُع َعَمْيَك ِنَعَموا َرَأْيَت َربََّك ُسْبَحاإذَيا اْبَن آَدَم  :))عندما قال  عميو السبلمعمي 

الى الطاعة والشكر اهلل  مما يوجب عميك المبادرةالنعم ىي استدراج  فقد تكون ىذه ,َٕفاْحَذْره((

لتي الدائمة لمنعم االمراقبة ي عميو السبلم الى تنبيو النفس و عم اإلمامفقد ىدف  ,سبحانو وتعالى

فيذه النعم تقودك الى الميالك مادامت ىناك معاصي ترتكبيا , تحيط بو وكيفية التعاطي معيا

لنعم عمى الفرد ىو لمتنبيو حتى ن ترادف اإ إذ عده كميا عن اهلل,ار وتباالستغف اإلنسانوتنسي 

ليم كما قال اهلل عز وجل  ىذا النعم ىي استدراج نَّ أعرفون سوء اعمالو لكنيم ال ييدرك 

ييم قميبل قميبل الى ما ييمكيم اي سندنٖ((والَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُيْم ِمْن َحْيُث اَل َيْعَمُمونَ :))

 . ٗيضاعف عقابيمو 

ن يقابميا بالشكر أو  الخوف والوجل من النعم عمى اإلنسانعميو السبلم  اإلمامثقف  قدل

الشكر لمنعم من  بعدمالن االستدراج  عميو االبتبلء بالصبر حتى ال تكون استدراجاً مثمما يقابل 

َأيَُّيا النَّاُس ِلَيَرُكُم المَّو ِمَن :))عميو السبلم  اإلمامولعل ىذا ما يفيم كبلم  اخطر انواع االستدراج

                                                           
 .ٖشيخ محمد اليعقوبي , سنة االستدراج ,صال ٔ
 .ٕٚٗصنيج الببلغة , ٕ
 .ٕٛٔ/االعراف  ٖ
 .ٖٖٔ/ٕالكشاف , ,الزمخشري ٗ
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 َكَما َيَراُكْم ِمَن النّْْقَمِة َفِرِقيَن ِإنَّو َمْن ُوسَّْع َعَمْيو ِفي َذاِت َيِده َفَمْم َيَر َذِلَك اْسِتْدَراجًا َفَقدْ  النّْْعَمِة َوِجِمينَ 

 ماماإلراد أفقد ,  َٔأِمَن َمُخوفًا وَمْن ُضيَّْق َعَمْيو ِفي َذاِت َيِده َفَمْم َيَر َذِلَك اْخِتَبارًا َفَقْد َضيََّع َمْأُمواًل((

الن طبيعة  ,عمى الشكر حتى ال يستدرج ويقع في الياوية اإلنسانعميو السبلم من ذلك تربيو 

كان االستدراج لمن صد عن منيج اهلل واصر  إنمااالستدراج ال تعني قصد ايقاع الشر بالعباد 

سنة االستدراج تأتي بعد الموعظة  نَّ أل ٕعمى ذلك واهلل ال يظمم العباد ولكن الناس انفسيم يظممون

 مو يصحو من غفمتو وينتبو الى نفسووالتذكير واالنذار والتحذير والتعريض لبعض االبتبلءات لع

 . ٖا تواتر عميو النعم فينسى ربو وينسى نفسوإذف

زمان  عمى ال تقتصر ةعظيمة ثابتة وحتمية ومستمر  يةتاريخ:وىي سنة  خامساا. سنة التدافع

والكفر  ,دفع  الشر بالخير ,تعنيىي وجود عمى ىذه االرض و الومكان محددين ألنيا مرتبطة ب

فرد  ن تخمو حياةأال يمكن و ,  ٗوالمنكر بالمعروف ,والباطل بالحق ,والفساد بالصبلح  ,باأليمان

ويكشف ,  ٘الطريق الى دفع الفساد عن االرض وألنوان التدافع المن لون من  األمممة من أو أ

َلْواَل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ :))عن ىذه السنة التاريخية قولو تعالى 

 َلُيدَّْمتْ  ِبَبْعضٍ  َبْعَضُيمْ  النَّاَس  المَّوِ  َدْفعُ  َوَلْواَل :))وقولو تعالى  ٙالمََّو ُذو َفْضٍل َعَمى اْلَعاَلِميَن((

                                                           
 .ٚٙٗص ,نيج الببلغة ٔ
 .ٖٚ,ص اإللييةمعممة السنن  ,كيوسرشيد  ٕ
3
 .ٖسنة االستدراج ,ص اليعقوبي,محمد الشيخ  

 .ٔٗٗ/ٛخطاب المرحمة , ,اليعقوبيالشيخ محمد  ٗ
 .ٕٕٙص , من خبلل آيات القران  األممسنن اهلل في  الحميد ,حسن بن صالح   ٘
 .ٕٔ٘البقرة / ٙ
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 اتوقد قيل في تفسير ىذه اآلي,  ٔ(( َكِثيًرا المَّوِ  اْسمُ  ِفيَيا ُيْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَمَواتٌ  َوِبَيعٌ  َصَواِمعُ 

 عمى المشركون لغمب ومرابطييم وسراياىم المسممين بجنود اهلل دفع لوال ول:نى األن, المعايمعن

يختص بالجانب ومعنى الدفع في ىذا المعنى , ٕوالمساجد الببلد وخّربوا المؤمنين فقتموا األرض

ن يدفع أما المعنى الثاني فيو أمجاىدين عن طريق القتال والحرب, العسكري ودفع المشركين بال

, ودفعو ببقية أخبلف الناس ولوال دفع اهلل بالبار عن الفاجري أ ٖاهلل بالبر عن الفاجر اليبلك

ه المعنى ويعني دفع الكفار بالمؤمنين وىذ, ٗبعضيم عن بعض لفسدت األرض بيبلك أىميا

 يشير الى الجانب الديني.

اهلل يدفع بمن يصمي  نَّ إ:))السبلم  عميوق دالصا اإلماموىذه المعنى ىو تصديق لقول 

ن اهلل يدفع بمن لو اجمعوا عمى ترك الصبلة ليمكواو  ,من شيعتنا عمن ال يصمي من شيعتنا , وا 

ن اهلل ليدفع لو اجمعوا عمى ترك الزكاة ليمكواشيعتنا و  يزكي من شيعتنا عمن ال يزكي من , وا 

ونبلحظ من  ٘يحج من شيعتنا عمن ال يحج من شيعتنا ولو اجمعوا عمى ترك الحج ليمكوا(( منب

                                                           
 .ٓٗالحج/ ٔ
مجمع البيان  ,وينظر: الطبرسي .ٔٛٔ/ٔالواحدي,الواحدي, تفسير  ؛ٕٕٗ/ٕالثعمبي , تفسير الثعمبي,ٕ
,ٕ/ٕٔ٘. 
 .ٜٔٔ/ٔ, ىصفالتفسير األ ,الكاشاني؛ ٕ٘ٔ/ٕمجمع البيان , الطبرسي , ؛ٖٔٓ/ٕالتبيان , ,الطوسي ٖ
 . ٕ٘٘/ٔمعاني القران , النحاس ,؛ ٗ٘ٛ/ٕجامع البيان , الطبري , ٗ
الدين في كل  عميو والو وسمم قولو :))يحمل ىذا . وقد ورد عن الرسول صمى اهللٗٛ/ٔتفسير القمي , القمي , ٘

قرن عدول ينفون عنو تأويل المبطمين وتحريف الغالين وانتحال الجاىمين كما ينفي الكير خبث الحديد(( .ينظر 
 .ٗ,إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ,ص البييقيالكيذري  ؛ٔٔ/ٔ:الطوسي ,اختيار معرفة الرجال ,
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ىو عام لكل وجوة في كافة شؤون الحياة  يقتصر عمى جانب القتال فقط بل ال الدفعن أمن ذلك 

 .ٔوكل موقع من مواقعيا وىذا ىو الذي ينمي الحياة ولوال ذلك ألسنت الحياة وتعفنت

خر أم عندما طرح سنة التدافع بجانب السبل عميوعمي  اإلمام عميو اكد الذي مراأل ووى

فقد ثقف ليا في مجال  , غير العسكري والديني ولكن المعنى واليدف والغاية واحدة ال تختمف

اْلُمِسيَء  ٕاْزُجر :))في ذلك المعنى  عميو السبلم قال إذ االحسان لمعاممين المجدينكريم و الت

 ٗا كافأت المحسن عمى إحسانو اقمع المسيء عن اساءتو طمبًا لممكافأةإذاي  ِٖبَثَواِب اْلُمْحِسِن((

ثر والنتيجة األ نَّ في إفبل ريب ,  ٘ألن ذلك بطبيعة الحال تأنيب وتقريع لممسيء عمى إساءتو 

 عميو اإلمامن طرح ىذه السنة من قبل أوىنا نجد ,  ٙمن ذلك الدفع تمثل طريق الحق والسداد 

                                                                       ىما : مور ىيعدة أجل أ السبلم من

                                                           
 .ٙٗٔ/ٕفي التصور االسبلمي,السنن الربانية  ,يوانش ٔ
 .ٖٛٔ/ٗينظر: ابن منظور ,لسان العرب ,. النيي واالنتيارالمنع و  :الزجر ٕ
 .ٔٓ٘ص نيج الببلغة , ٖ
 .ٛٔٚنيج الببلغة, ص ٗ
 .ٕٖٛ/ٗفي ظبلل نيج الببلغة , مغنية , ٘
السداد دفع المنكر :))الحسن عميو السبلم قولو  اإلمامولعل ما يدل عمى تحقق تمك النتيجة ما روي عن  ٙ

العاممي  ؛  ٖٙٔالحسن, , اإلمام؛ابن عساكر, ترجمة  ٛٙ/ٖالطبراني ,المعجم الكبير , بالمعروف ((. ينظر:
 .ٙٓ٘ص,الدر النظيم ,
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سنة  نَّ أل ,عاممينالغير دفع الفاسدين و ليتحفيز الطاقات وتفعيميا وجعل الجميع يعمل   _ٔ

وىذه ىي صفات الحركية التي تتمتع بيا السنن حين جريانيا ,  ٔالتدافع تعمل عمى ذلك االمر

 حال توفر الشروط .

فأن التغيير يأتي من الفرد  ردعيا وبذلكغير مباشرة وبصورة تقريع النفس و الدفع بطريقة _ٕ

 .ونفس

ثواب المجتيدين لدفع  السبلم لموضوع الدفع وىي عميو اإلماملية التي طرحيا _مناسبة اآلٖ

وغير ذلك ال يعتبر دفعًا  ول بمثميقاب ال مرأل كىذه السنة التاريخية ف همر تقر أ وىو ,المتكاسمين

ن كان إفساده وا  , بفكرة مثمو فكريا فبلبد من دحضو ا كان عمل العدو وىدموإذف ,وال تدافعا

اقتصاديًا أو اعبلميًا أو  ة مثميا ,وىكذا ان كان سياسيًا أمأخبلقيا فبلبد من مواجيتو بحمم

   . ٕاجتماعيًا أو عسكريًا ونحو ذلك فأنو يقابل بمثمو 

لتي ال تتبدل ا األفرادو  األممواحدة من السنن التاريخية الجارية في وىي : سنة التداول .سادساا 

,  ٖالزمان ودورانو واالنتقال من حال الى حال نقبلباوالتداول بالمعنى المغوي ىو  ,وال تتغير

نماال يخرج عنو و  إذالمعنى االصطبلحي  ىو نفسوو   .يسير بمساره ا 

                                                           
 .ٕٓٔ/ٕواثرىا في الدعوة االسبلمية , اإللييةفقو السنن  مصطفى ,ىادف  ٔ
 .٘ٗٗ/ٛ ,خطاب المرحمة اليعقوبي ,الشيخ محمد  ٕ
الفيروز ابادي ,القاموس المحيط ,  ؛ ٕٕ٘/ٔٔابن منظور, لسان العرب ,؛   ٓٓٚٔ/ٗالجوىري ,الصحاح ,ٖ
ٖ/ٖٚٚ. 
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ْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ا:))قولو تعالى المعنى ب ىذاالقران الكريم  وقد بين

اَء َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ ِمْثُمُو َوِتْمَك اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَيا َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَمَم المَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَيدَ 

ا عصى المؤمنون إذوتكون مرة لمكافرين  م اهلل عز وجلىتكون مرة لممؤمنين ليعز  اي ٔالظَّاِلِميَن((

ا إذف اإلنسان ةن التداول يحدث بأرادإ ونبلحظ ىناً , ٕا لم يعصوا فإن حزب اهلل ىم الغالبونإذفأما 

 . الخذ بأسباب النصر ال ييزم استمر في الطاعة وا

أن أيام الدنيا ىي دول بين  وىوسير اآلية يتضح من كبلم الرازي والمعنى الواسع لتف

الناس ال يدوم مسارىا وال مضارىا , فيوم يحصل فيو السرور لو والغم لعدوه , ويوم آخر بالعكس 

فاأليام عمى قديم الدىر ال تبقى  ,ٖمن ذلك , وال يبقى شيء من أحواليا وال يستقر أثر من آثارىا 

والجانب العسكري بل يشمل فالتداول ال يقتصر فقط عمى ايام الحرب ,  ٗمناس عمى حالة واحدة ل

 . يمجميعاألفراد مختمف مجاالت الحياة ويجري عمى 

  عمي عميو السبلم حول تمك السنة التاريخية اإلماميفسر لنا ما طرحو وىذا المعنى 

واْعَمْم ِبَأنَّ الدَّْىَر َيْوَماِن َيْوٌم َلَك وَيْوٌم َعَمْيَك :))٘عندما قال عميو السبلم في كتابو الى ابن عباس

                                                           
 .ٓٗٔال عمران/ ٔ
ينظر : السمعاني ,تفسير .ٕٛٔ/ٗبي ,الجامع ألحكام القران ,القرط؛ ٕٛٗ/ٔالنحاس ,معاني القران , ٕ

 .ٖٔٙ/ٔالسمعاني ,
 .٘ٔ/ٜتفسير الرازي , الرازي , ٖ
 .ٛٙ/ٖالبحر المحيط , االندلسي ,بو حيان ا ٗ
ىو عبداهلل بن عباس بن عبدالمطمب بن ىاشم بن عبد مناف بن ىاشم عم رسول اهلل  عبداهلل بن عباس : ٘

صمى اهلل والو وسمم وأمة ام الفضل لبابو بنت الحارث اليبللية , ولد قبل اليجرة بثبلث سنين , وىو والد الخمفاء 
لو الحبر والبحر اخذ عممو من الصحابة والزم اإلمام عميو السبلم واغترف من بحر اإلمام , العباسيين , ويقال 

وحضر معو يوم الجمل وكان عمى المسير يوم صفين وشيد قتال الخوارج ,واله اإلمام عمي عميو السبلم البصرة 
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ذه الحالة واليوم جار عمى ى ون حكما  ن الدىر ال ينفك عن ذلك و إ ومعناه ٔوَأنَّ الدُّْنَيا َداُر ُدَوٍل((

لو ما يمحقو فيو من النعماء ىو ما يمحقو فيو من الضر والبؤس واليوم الذي  الذي يكون عميو

احوال العالم ال تدوم  نَّ أيتضح  إذ ,ٕواالمور متعاقبةالخمق  بين ةالخير وىكذا االحوال متداولو 

نماعمى وتيرة واحدة و   .الى اخر حال ىو تغيير وانتقال من ا 

مرين, االول: عدم الركون الى الدنيا إعمى  ىنا ابن عباسعميو السبلم  اإلمامف قد ثقّ و 

من حقائق الدنيا وىي  وضعو امام حقيقة إذ,ينتقل من حاكم الى اخر  وألنواالستبداد في الحكم 

جل مرضاة اهلل أي: تحفيزه وتشجيعو عمى العمل من والثان, ٖالدىر يومان يوم لك ويومًا عميك

 . هالى غير  وخدمة المجتمع حتى ال يزول حكمو وينتقل

نن وفق سُ  عمى ىو تعاقب يجري إذعمى استحقاقات التداول وشروطو  تجري ىذه السنةو 

ل تح فقدت اىميتيا الحضارية وال إذفبل تسقط حضارة اال  حقورض لمن يستفوق األ اإللييةالعدل 

 يفسر ما ىمعنوىذه ال, ٗوالدول األممية لذلك واالمر يشمل جميع مىا استكممت االإذمحميا اال 

َفُأْقِسُم :)) مااليام وانتقاليا الى غيرىل عمي السبلم حول زوال دولة بني امية وتداو  اإلمامقالو 

ُكْم َأاَل ِإنَّ َأبْ  َصَر اأَلْبَصاِر َما ِبالمَّو َيا َبِني ُأَميََّة َعمَّا َقِميٍل  َلَتْعِرُفنََّيا ِفي َأْيِدي َغْيِرُكْم  وِفي َداِر َعُدوّْ

                                                                                                                                                                      

ينظر: ابن سعد ,الطبقات , وتوفي ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين لميجرة وصمى عميو محمد بن الحنفية. 
 .ٙ٘ٔ/٘ٔ؛ المزي ,تيذيب الكمال , ٖٚٙ_ٖٙٙ/ٕالكبرى , 

 .ٕٙٗنيج الببلغة ,ص ٔ
 .ٕٔٓٚ/٘, ديباج الوضي ,الحسيني ٕ
3
 ٗٛٔ/٘, شرح نيج  الببلغة  ,الموسوي 
 .ٕٕٛ,ص اإللييةفقو السنن  ,عيساويعادل بن بوزيد  ٗ
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ن أوىو ما تحقق فعبل بعد  ٔى التَّْذِكيَر وَقِبَمو ((َنَفَذ ِفي اْلَخْيِر َطْرُفو َأاَل ِإنَّ َأْسَمَع اأَلْسَماِع َما َوعَ 

يا وبذلك حق غيرىم لذلك فقدت اىميت االمويون ه الدولة عمى حساب الناس واغتصباقامت ىذ

 .ٕ تموت ال الحق دعوة نوا   , يدوم ال الجور سمطان ألن ,زالت وانتقمت الى غيرىم

 التتخمف و  عامة من سنن اهلل ونواميسو ال تاريخية نةسوىي  :الممسابعاا .سنة اهلل في هالك 

و تتوقف أوال تقتصر عمى قوم  األممخر , بل تنطبق عمى جميع آتتأجل وال تخص جيبًل دون 

واليبلك في  ,ٖفي عصر, فيي  سائدة عمى كل من عاند منياج اهلل وصراطو المستقيم

بين اهلل سبحانو وتعالى من وقد , ٗاالصطبلح ىو ما ينزلو اهلل بأعدائو من العذاب المستأصل

 التي طبق عمييا القانون االليي . األممخبلل آيات القران الكريم ىذه السنة وذكر االقوام و 

َفُكبلِّ :))حة قولو تعالى اآليات القرآنية التي ذكرت ىذه السنة  بصورة صريومن تمك 

ْيَحُة َوِمْنُيْم َمْن َخَسْفَنا ِبِو اأْلَْرَض َأَخْذَنا ِبَذْنِبِو َفِمْنُيْم َمْن َأْرَسْمَنا َعَمْيِو َحاِصبً  ا َوِمْنُيْم َمْن َأَخَذْتُو الصَّ

ي عاقبناىم بتكذيبيم أ َ٘وِمْنُيْم َمْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن المَُّو ِلَيْظِمَمُيْم َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُيْم َيْظِمُموَن((

وقوم اد ومنيم أخذتو الصيحة وىم ثمود عوقيل قوم  الرسل فمنيم بالحجارة وىم قوم لوط ,

ولم  وفرعون وقومو ومنيم أغرقنا يعني قوم نوح, ومنيم من خسفت بو االرض وىو قارون ,شعيب

ة واضحة وفي ىذا دالل ,الرسل ولكن بكفرىم وتكذيبيم أو قبل إزاحة العمة من غير ذنبيعذبيم 

                                                           
 .ٕ٘ٔص ,نيج الببلغة ٔ
 .113/ٕالببلغة ,في ظبلل نيج  ,مغنية ٕ

 .ٕٗص ,سنة اهلل في ىبلك األمم ,رمضان خميس زكي ٖ
 .ٚ٘ص ,سيبل, اسباب ىبلك األمم السالفة بابا ٗ
 .ٓٗالعنكبوت/ ٘
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, لما كان ىؤالء ىم  كما يزعمونفعل اهلل , فإن الظمم لو كان منعمى فساد مذىب أىل الجبر

فيذه اآلية جامعة , ٔفعل فييم الظمم تعالى اهلل عن ذلك الظالمين لنفوسيم بل كان الظالم ليم من

كدىا أمقدمة ليبلكيم وىي حقيقة ثابتة  لؤلمم واالقوام التي اىمكيا اهلل نتيجة اعماليم التي كانت

 القران الكريم .

بين المختمفة و  األممة المتفاعمة مع عمي عميو السبلم ىذه الحقيقة الرباني اإلماموقد ساير 

َأْىَمَك  إنما:))نيم منعوا الحق وعمموا بسموك اىل الباطل فيقول في ذلكال األممتمك  نيياراسباب أ

نّفرىم عن منع  فقد ٕوَأَخُذوُىْم ِباْلَباِطِل َفاْقَتَدْوه(( النَّاَس اْلَحقَّ َفاْشَتَرْوه َمْن َكاَن َقْبَمُكْم َأنَُّيْم َمَنُعوا

 إذذلك ىو سبب ىبلك من كان قبميم من أمثاليم  نَّ , ومعاممتيم الناس بالباطل, ألالحّق أىمو

فقد , ٖأي اقتدوا الباطل وسمكوا فيو مسمك من أخذىم ,لباطل لّما منعوا منوباعوه وتعّوضوا عنو با

مرىم باالبتعاد عنو والعمل عمى أو  حذرىم منوسباب اليبلك و أمن  اً السبلم سببيو عم اإلمامبين 

 داء الحق والوقوف الى جانبو.أ

ىبلك فرعون  ةقصأعماليم مثل وىبلكيم نتيجة  األممالقران الكريم قصص ىذه  طرح لقد

ومحاربة لمحق ولموسى وكيف نزل بو العذاب وتمت ابادتو بحكم السنن التاريخية كما جاء في 

                                                           
ام القران الجامع ألحك ,القرطبي ؛ ٚٙ/ٕ٘تفسير الكبير , ,الرازي .وينظر: ٕٙ/ٛجمع البيان ,م ,الطبرسي ٔ
 .ٜٖٔ/ٕٔ, التفسير االمثل ,؛مكارم شيرازي ٖ٘ٗ/ٖٔ,
 .ٙٙٗنيج الببلغة ,ص ٕ
حبيب اهلل الخوئي ,منياج  ؛ ٚٛٗ/ٖٖالمجمسي ,بحار االنوار , ؛ ٖٕٚ/٘شرح نيج الببلغة , البحراني , ٖ

 .ٔٔٗ/ٕٓالبراعة ,
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فصمنا بكم  ومعناه َٔفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأْنَجْيَناُكْم َوَأْغَرْقَنا َآَل ِفْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن(( إذ:))قولو تعالى 

فيذه القصة عبارة عن  ,ٕ وانتم تنظرون الى مصارعيم وىبلكيم البحر وىمكنا فرعون وقومو

لثوابت ساس القواعد واأالقصص القرآني تدور عمى  نَّ خية ألتطبيق عممي لتمك السنة التاري

خذ أجانب المظمم و جل استخبلص الجانب المشرق منيا وصرف الأالتاريخية وذكرىا جاء من 

 في تمك القصص . اإلنسانرادة أالعبرة ومعرفة 

ىو ابراز  طرحيا كشاىد واليدف منياو  ٖقصة عدة مراتملوىذا ىو سر تكرار القران 

َدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َكذَُّبوا كَ :))تعالى ذكرت في موضع آخر لقولو إذالسنة التاريخية 

اي كسنة آل فرعون  َٗوَأْغَرْقَنا َآَل ِفْرَعْوَن َوُكلّّ َكاُنوا َظاِلِميَن((ِبَآَياِت َربِّْيْم َفَأْىَمْكَناُىْم ِبُذُنوِبِيْم 

 األمممن , وتصدييم لحربو وعادة من قبميم بموسى نبي اهلل في تكذيبيم إياه , وفعميموعادتيم

التي أىمكناىا كانوا فاعمين  األممفأىمكناىم بذنوبيم أغرقنا وكل ىؤالء  ,المكذبة رسميا وصنيعيم

عقوبة اهلل تعالى ليؤالء الكفار  وىذه ٘ما لم يكن ليم فعمو من تكذيبيم رسل اهلل والجحود آلياتو

 .ٙكعقوبتو آلل فرعون مفر بمحمد صمى اهلل عميو والو وسمالمشركين في الك

                                                           
 .ٓ٘البقرة / ٔ
 ٕٚٓ/ٔ؛الطبرسي ,مجمع البيان ٛٚ/ٔ؛السمعاني ,تفسير السمعاني , ٜٗٔ/ٔالثعمبي ,تفسير الثعمبي , ٕ
وام التي جرت عمييا سنة اهلل في اليبلك وطبقت عمييا العقوبة اإلليية وقد ذكرىا القران الكريم كتطبيق من االق ٖ

لتمك السنة ىم بني اسرائيل وذلك عندما اقترحوا عمى نبييم موسى عميو السبلم ان يروا ويشاىدوا اهلل جيرة لكي 
ذْ في قولو تعالى :))يصدقوا بما اخبرىم , إذ نزل عمييم العذاب االليي كما  جاء   َلكَ  ُنْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى َيا ُقْمُتمْ  َواِ 

اِعَقةُ  َفَأَخَذْتُكمُ  َجْيَرةً  المَّوَ  َنَرى َحتَّى  .٘٘((البقرة/َتْنُظُرونَ  َوَأْنُتمْ  الصَّ
 .ٗ٘االنفال/ ٗ
 .ٖٖ/ٓٔجامع البيان , الطبري , ٘
 .ٕٕ٘/ٖالميسر , زاد ينظر :ابن الجوزي ,. و  ٔٛٗ/ٗالطبرسي ,مجمع البيان , ٙ
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كما جاء   اإلمامنة التي طرحيا ىذه السجريان اسباب ذلك فأن الظمم من  وفضبًل عن

ِمْن ِإَقاَمٍة َعَمى  ِة المَّو وَتْعِجيِل ِنْقَمِتووَلْيَس َشْيٌء َأْدَعى ِإَلى َتْغِييِر ِنْعمَ :))السبلم  عميوفي قولو 

السبلم  عميو اإلمام وفقد نب, ٔ((ُظْمٍم  َفِإنَّ المَّو َسِميٌع َدْعَوَة اْلُمْضَطَيِديَن وُىَو ِلمظَّاِلِميَن ِباْلِمْرَصادِ 

ظمم وجار  من نَّ أل ٕال النعم وتعجيل العقوبة والعذابفي زو  بب رئيسعمى ترك الظمم لكونو س

 .ٖق منو المقت واليوان دنيا وآخرة فقد عاند المَّو بالذات , واستح

 عميو اإلمام عميو ىو ما أكدارم في ىبلك االقوام بسبب الظمم ليي الصىذه القانون اإلو 

والظمم ىنا  ٗ((األمموييمك  الظمم يزل القدم , ويسمب النعم:))حينما قال  بمناسبة أخرى السبلم

نمان اليبلك ىو األخر ال يتعمق بجانب دون آخر و كما أ ,يشمل كل انواع الفساد والذنوب  ا 

 . شامل

القران الكريم من خبلل القصص و السبلم  عميو اإلمامكبلم  وىنا نبلحظ التناغم بين

َلَقْد :))كما جاء في قولو تعالى  سبحانو المسممين بيا اهللوتذكير  ٘اليالكة ألقواما عن القرآني

                                                           
 .ٜٕٗص , نيج الببلغة ٔ
 حبيب اهلل الخوئي , ؛ ٗٗٔ/٘شرح نيج الببلغة , البحراني , ؛ ٖٕٔ٘/٘, ديباج الوضي ينظر : الحسيني , ٕ

 .ٛ٘ٔ/ٕٓمنياج البراعة ,
 .ٕ٘/ٗفي ظبلل نيج الببلغة , مغنية , ٖ
 .ٚٛٔغرر الحكم ,ص االمدي , ٗ
5

عصيان اهلل تعالى والتمادي في ذلك الن الظمم الميمك ىو الذي م الذي يشمل ومن االقوام اليالكة بسبب الظم 
يصر أصحابو عميو وليس أي ظمم ومنيم طائفة من بني اسرائيل عندما عصوا اهلل من خبلل اصطياد االسماك 

ازير كما يوم السبت الذي جعل محرمًا عمييم فتن وببلًء فكان ذلك سببًا في ىبلكيم بالمسخ عمى ىيئة قردة وخن
 َسْبِتِيمْ  َيْومَ  ِحيَتاُنُيمْ  َتْأِتيِيمْ  ِإذْ  السَّْبتِ  ِفي َيْعُدونَ  ِإذْ  اْلَبْحرِ  َحاِضَرةَ  َكاَنتْ  الَِّتي اْلَقْرَيةِ  َعنِ  َواْسَأْلُيمْ قال عز وجل :))

ذْ  َيْفُسُقونَ  َكاُنوا ِبَما َنْبُموُىمْ  َكَذِلكَ  َتْأِتيِيمْ  اَل  َيْسِبُتونَ  اَل  َوَيْومَ  ُشرًَّعا  َأوْ  ُمْيِمُكُيمْ  المَّوُ  َقْوًما َتِعُظونَ  ِلمَ  ِمْنُيمْ  ُأمَّةٌ  َقاَلتْ  َواِ 
ا َيتَُّقونَ  َوَلَعمَُّيمْ  َربُّْكمْ  ِإَلى َمْعِذَرةً  َقاُلوا َشِديًدا َعَذاًبا ُمَعذُّْبُيمْ   السُّوءِ  َعنِ  َيْنَيْونَ  الَِّذينَ  َأْنَجْيَنا ِبوِ  ُذكُّْروا َما َنُسوا َفَممَّ



 
 

 
 

 الثــانيالفصـــل    
 أنـــىاع السنــن التــارخيية وحمدداتها      

85    

لما كفروا   أىل مكة أىمكناىم الماضية من قبل األممعني ي َٔأْىَمْكَنا اْلُقُروَن ِمْن َقْبِمُكْم َلمَّا َظَمُموا((

وقد نبيت  ,ي ىذه الدنياالظالمين والمجرمين ف األفرادوىنا اشارة الى معاقبة  , ٕوظمموا وأشركوا

 فسينتظرىم نفسو طريق ىؤالء ا سمكوا إذبعد أن أطمعتيم عمى تاريخ من قبميم إلى أنيم  المسممين

وال تحابي احد وبتوفر  األفرادو  األممجارية عمى جميع  اإللييةن السنة وذلك أل, ٖنفسو المصير

 . يصبح المصير واحد األسباب

عمي عميو السبلم سار عمى ما أراده القران الكريم في التثقيف  اإلمام نَّ أ والمبلحظ

والتخويف من جريان ىذه السنة ,واالمر ينطبق عمى ائمة اىل البيت عميو السبلم عمى وجو 

 .ٗالماضية وتشخيص اسبابيا األممالعموم وىدفيم االصبلحي في ذكر عقوبات 

                 

 

                                                                                                                                                                      

ا َيْفُسُقونَ  َكاُنوا ِبَما َبِئيسٍ  ِبَعَذابٍ  َظَمُموا الَِّذينَ  َوَأَخْذَنا ِقَرَدة  ُكوُنوا َلُيمْ  ُقْمَنا َعْنوُ  ُنُيوا َما َعنْ  َعَتْوا َفَممَّ
(.ينظر: حميد سراج جابر, احمد فاضل, فمسفة ائمة اىل البيت االصبلحية في ٙٙٔ_ٖٙٔ(()االعراف/َخاِسِئين

 .ٜٛ__ٜٙ, صسنة اهلل في ىبلك األمم ,رمضان خميس زكي ؛ٜ٘ٔتشخيص اسباب سقوط الحضارات,ص
 .ٖٔيونس / ٔ
 . ٖٚٔ/ٛالقرطبي ,الجامع ألحكام القران , , ٜٔٔ/٘تفسير الثعمبي , الثعمبي , ٕ
  .ٖٚٔ/ٙمكارم شيرازي ,التفسير االمثل , ٖ
اىل البيت االصبلحية في تشخيص اسباب سقوط فمسفة ائمة  حميد سراج جابر, احمد فاضل ,: ينظر ٗ

 ., جميع صفحاتو الحضارات
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  المبحث الثاني                  

         ضوابط ومحددات السنن التاريخية   
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 ومحدداتها: السنن التاريخيةضوابط 

ن تمك تمثل شروطًا أساسية لجريا ةالتاريخية عمى ضوابط ومحددات عد ترتكز السنن

شكال التي ىم األأن أ بثبات السنة وحتميتيا, والسيما التي تتحكم ن ىذه الشروط ىيأ إذ ,السنن

 اإلنسانرادة إ ويبنى الشرط باألساس عمى ,ٔالسنن التاريخية ىي شكل القضية الشرطية تخذتياا

والنتائج االيجابية التي ىي سمة القوانين  ثارر تحقيقو الرتباطو بتحصيل اآلفيو الذي يختا

لئلنسان في حياتو االعتيادية وتمعب دورًا في توجييو  ةكبير  ةالقوانين تقدم خدم هومثل ىذ ,اإلليية

  .ٕلئلنسان في حياتو اً عمميبوصفيا موجيًا 

سموب الشرط الذي يربط بين الشرط والجزاء ىو توجيو من أن مجيء السنن عمى نحو إ

اياتو رحمة من اهلل تعالى اهلل تعالى لئلنسان في سموكو وتبصره بالطريق الصحيح لموصول الى غ

و المطموبة أعمى الغايات والنتائج المرجوة  ىداىم الى المقدمات المطموبة لمحصول نَّ أ وبخمق

     .ٖثار غير المرغوبة لتوقي  اآل

السبلم في نيج الببلغة يجد ذلك التنوع في  عميون المتتبع لكبلم امير المؤمنين وا  

الجوانب ولعل ىذا التنوع يعكس التكامل في  ,شروط التي تتحكم بالسنن وجريانياالمحددات وال

 وبيانيا في ىذا المقام.وىي ما يمكن دراستيا  ,التي تمثميا تمك القواعد

                                                           
 .ٚٛص ,لسنن التاريخية في القران الكريما ,الصدر ٔ
 .ٚٛص ,الكريمالصدر, السنن التاريخية في القران  ٕ
 .ٕٓٔالسنن االجتماعية في الميدان االقتصادي, ص ,يوسف ٖ
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عمى الضوابط في  داالً  اً نموذج بوصفيابرزت  التي ٔالتقوىولعل أول ىذه المحددات 

كثر أمن  تكاد تكون إذالسبلم في نيج الببلغة  عميوعمي  اإلمامالسنن التاريخية التي ذكرىا 

وذلك الن تقوى اهلل تعالى من اعظم الصفات التي يجب  ٕعميو السبلم الموضوعات التي تناوليا

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم :))قولو تعالى في ن كماو م الناس عند اهلل ىم المتقالمؤمن فأكر  اإلنسانان يتحمى بيا 

نيا إ قيل في التقوى يضاً او  القران الكريم لممتقين , فيذه منزلو عظيمو ذكرىا ِٖعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم((

شرف الدنيا الغنى وشرف :))بي محمد صمى اهلل عميو والو وسممخرة كما جاء في قول النشرف اآل

 .ٗ((األخرة التقوى

 اإلماممن ىنا يتضح سبب جعل التقوى محددًا لمخروج من الفتن والمصاعب كما عدىا 

ِمَن اْلِفَتِن  وُنورًا  ٘واْعَمُموا َأنَّو ) َمْن َيتَِّق اهلل َيْجَعْل َلو َمْخَرجًا (:))عمي عميو السبلم حينما قال 

ِظمَُّيا  ِمَن الظَُّمِم وُيَخمّْْده ِفيَما اْشَتَيْت َنْفُسو وُيْنِزْلو َمْنِزَل الَكَراَمِة ِعْنَده ِفي َداٍر اْصَطَنَعَيا ِلَنْفِسو 

ن من خاف ربو ونيى نفسو عن اليوى يبتعد تمقائيا أي أ ٙوَّاُرَىا َمبَلِئك((َعْرُشو وُنوُرَىا َبْيَجُتو وزُ 

                                                           
 عّما الّنفس حفظ الّشرع في التَّْقَوى ,اليوى إليو يدعو ما باجتناب الردى من االمتناع:  واالتقاء ,التقوى : الحذر ٔ

الفيروز ابادي ,   ؛ٕٛٛاالصفياني , مفردات الفاظ القران الكريم,ص. ينظر :المحظور بترك وذلك , يؤثم
  ٜٗٗ/ٔالطريحي, مجمع البحرين , ؛ٔٓٗ/ٗالقاموس المحيط ,

؛ ٖٜٙصيل عمى موضوعات نيج الببلغة ,انصاريان ,الدل؛ ٕ٘ٛ-ٛ٘ٛصن , تصنيف نيج الببلغة ,بيضو  ٕ
 .ٜٙٔـــٔ٘ٔصاويس كريم ,المعجم الموضوعي نيج الببلغة,

 .ٖٔالحجرات/ ٖ
 .ٕٜ/ٖ, كنز العمال ,يالمتقي اليند ٗ
 .ٕالطبلق / ٘
 .ٕٙٙالببلغة , صنيج  ٙ
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 هتعمل ىذ إذ , ٔعن المزالف والميالك ومنيا الفتن واسبابيا وينتفع المتقي بنور عقمو وايمانو

نجد اإلمام عميو السبلم أكد لمصاعب لذلك خراج من يعمل بيا من كل الفتن واإالضابطة عمى 

ي يجعل لو مخرجا من الشدة الى أ:االستشياد باآلية القرآنية التي قيل في شرحيا  خبللعمييا 

الرخاء ومن الحرام الى الحبلل ومن النار الى الجنة فمن صبر واتقى جعل اهلل لو مخرجا من 

لذلك فأن المخرج الذي يترتب عمى العمل ,  ٖنجاتو من كل كرب في الدنيا واآلخرة و  ٕالضيق

وايضًا الفسحة ,  ٗ سميماً  ة, فالمتقي يخرج من الفتننتصار فيياواالمن الفتنة خروج بالتقوى ىو ال

ظمم الجيل بأنوار العموم من ية بعد الخبلص اإلنسانوالخير بعد الضيق والشر وضمان الكرامة 

,  ٙوليائوأص مّ في دار اصطنعيا لخُ  د األخرويوكذلك الخمو ,  ٘الحاصمة عن االستعداد بالتقوى

وتحقق  ,خر جزاء وىو المخرجو التقوى واآلن احدىما شرط وىان مترابطافالتقوى والمخرج حادث, 

ر ثان آالتاريخية ومن ثم ما يتبعيا م ىكذا تعمل السنن ,اء يكون نتيجة حتمية لتحقق الشرطالجز 

 يجابية نتيجة رعايتيا .إ

 أوليما مرين حركيينأعن ضابطة التقوى حدد  وم في كبلمالسبل وعمي اإلمامك نجد لذل

 ضابطةبيان  ثانييمابيا الخبلص من كل الفتن و  اإلنسانالتقوى العظيمة التي يستطيع  ةمنزل

                                                           
 .٘ٗ/ٖمغنيو, في ظبلل نيج الببلغة ,ٚ
 .ٛٛ/ٚزبدة التفاسير , الكاشاني , .وينظر:ٚٓٔٔ/ٕتفسير الواحدي , الواحدي, ٕ
 .ٙٚٔ/ٕٛالطبري ,الجامع ألحكام القران , ٖ
 .ٓٔٔ/ٖتوضيح نيج الببلغة , ,الشيرازيالحسيني  ٗ
 .ٗٓٗ/ٖشرح نيج الببلغة , ,البحراني ٘
 .ٜٖٓ/ٓٔحبيب اهلل الخوئي ,منياج البراعة ,: ينظر . و  ٕٗٔ/ٕقي ,حدائق الحقائق ,البييالكيذري  ٙ
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ونتائجيا التي تبنى عمييا الن التقوى حاجز يستطع بو الفرد الخبلص من كل شيء فقد  التقوى

 . ٔالتقوى حرز لمن عمل بيا((:))عمي عميو السبلم قولو  اإلمامنقل عن 

والبدع التي تقتحم الناس وترمي بيم الى  شبياتعن ال بتعادلبلسبيل  التقوى ايضاً 

لمخروج والتصدي ليا كما قال  لكن وجود التقوى شرطٌ  يامعرض لموقوع في اإلنسانف, التيمكة 

ِإنَّ َمْن َصرََّحْت َلو اْلِعَبُر  ٕ) وَأَنا ِبو َزِعيٌم ( مَِّتي ِبَما َأُقوُل َرِىيَنةٌ ذِ  :))عمي عميو السبلم  اإلمام

فالتقوى منعتو من الدخول في  َٗحَجَزْتو التَّْقَوى َعْن تََقّحِم الشُُّبَياِت (( َٖعمَّا َبْيَن َيَدْيو ِمَن اْلَمُثبَلتِ 

فعندما يعرف , ٙعرفان حقائق االمور الدنيوية يمنع عن الوقوع في الشبيات نَّ أل ,٘موارد التيمكة

ل زائمو عندئذ يفيض اهلل حقائق عن طريق العبرة ويرى االمور باطمو واالطبلال اإلنسانيعرف 

في تمك الشبيات  ون يمقي نفسأو ويمتنع عن التقوى والخشية ويرفع التقوى شعارًا ل وعمى قمب

السبلم في  عميو اإلمامجاء كبلم  إذلواضح عمى لوح نفسو باالعتبار الباطمة إلشراق نور الحّق ا

 . ٚصورة شرطية متصمة

الماضية وعرف  األمما اعتبر بما وقع من حوادث التاريخ عمى إذالعاقل  اإلنسانن إ

فبل  نالحاضرين كما جرت عمى الماضي ىوقوانين تجري عم اً هلل سنن نَّ أوالعمل وعرف  األسباب

                                                           
 .ٜٓٔصاالمدي, غرر الحكم , ٔ
 .ٕٚيوسف / ٕ
 .ٖ٘ٔصالرازي ,مختار الصحاح ,؛ ٙٔٛٔ/٘ينظر :الجوىري ,الصحاح ,.المثبلت : العقوبات  ٖ
 .ٚ٘ ص الببلغة , جني ٗ
 .ٕ٘ٓ/ٗ, مفتاح السعادة, الخراساني ٘
  .ٕٔٓ/ٔالكيذري البييقي ,حدائق الحقائق , .وينظر:ٖٖٕصمعارج نيج الببلغة , البييقي ,ٙ
 .ٗٛٔوينظر: شارح من أعبلم القرن الثامن , شرح نيج الببلغة ,ص .ٜٜٕ/ٔشرح نيج الببلغة , لبحراني ,ا ٚ
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السبلم بين  عميو اإلمامن أدخول الشبيات, ويتضح من ذلك ن ىذا االعتبار يمنعو عن في أشك 

التي تأتي بالتقوى لتكون خر يترتب عمى التقوى لكنو محدد ومشروط بالعبر والمعرفة آمخرج 

 مام الوقوع في الشبيات بعد مشاىدة االمور وتمييزىا.أحاجزًا 

ثارىا ضبط النفس آحالة روحية معنوية من ونيا ك السبلم التقوى ىنا عميو اإلماملقد وصف      

فر ضابطة ابتو  ةتحقق السن عطى المصداق والوعد فيم أالسبل عميو اإلماموامتبلك ازمتيا, ف

الحدوث بوجود   ةنا بو زعيم( اي حتميأقول رىينو و أي كبلمو السابق بقولو )ذمتي بما التقوى ف

 .اإلنسانن كل االمور تجري بالمحددات المرتبطة بإرادة أ إذالتاريخية  ةالسن ةالشرط وىي صف

السبلم  عميو اإلمامخر من الشروط التي حددىا آ ضابطة وشرطاً  الشكر هللويمثل   

نعميا عمى أمن نعم اهلل التي  ةيعد نعم إذ ,ٔ هفالشكر ىو عرفان االحسان ونشر  ,لجريان السنة

من د وربو فتحو اهلل لزيادة العبلقة بين العب إذبواب العبادة هلل سبحانو وتعالى أمن  اً وباب اإلنسان

َوَسَنْجِزي :))اء في القران الكريمواهلل يجزي من يشكره فقد ج خبلل االعتراف والخضوع

الشكر  ةعمي عميو السبلم حول ضابط اإلماموكان كبلم  ٖاي نعطييم جزاء الشكرٕالشَّاِكِريَن((

  .٘نعمتون من انشغل بشكر اهلل  زاده اهلل من أي أ ٗولئن شكرتم ألزيدنكم((:))لقولو تعالى اً امتداد

  .٘نعمتو

                                                           
 . ٕٙ/ٕالفيروز ابادي ,القاموس المحيط ,؛ٕٜٕ/٘الفراىيدي , العين ,ٔ
 .٘ٗٔال عمران , ٕ
 .ٕٕٚ/ٗالقرطبي ,الجامع ألحكام القران , :ينظر.و ٜٓٗ/ٕطبرسي , مجمع البيان ,ال ٖ
 .ٚابراىيم, ٗ
 .ٙٛ/ٜٔ,الرازيالرازي, تفسير  ٘
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لمشرط وذلك  نتيجةً السبلم  عميوعمي  اإلماملييا إشار أالفمسفة والغاية ىي التي  هوىذ

َياَدَة((:))حينما قال  بدوام فمسفتو بين منزلو الشكر و  اإلمامف , ٔوَمْن ُأْعِطَي الشُّْكَر َلْم ُيْحَرِم الزّْ

والصمة عن طريق شرط الشكر الحث عمى استمرار تمك العبلقة و  اإلنسانزيادة النعم عمى 

شكر بين الخالق واالعتراف لما في ذلك من بناء النفس عبر تمك العبلقة المتبادلة من عطاء و 

ال ينقطع المزيد من العطاء حتى ينقطع :))الباقر عميو السبلم  اإلماماليو  ارأشوالمخموق وىو ما 

ا كان الشكر بإخبلص كان إذ: السبلم  عميوعمي  اإلماموقيل في شرح كبلم  ٕالشكر من العباد((

عمى وفق  اليي ناطق بذلكمن واىبيا وىو شاىد  اإللييةسببا في اعداد النفس لقبول الصورة 

 . ٖمقتضى العمل

ليي تتحقق بو السنة إابطة الشكر ىي شرط ن ضأيتضح من كبلم العبلمة البحراني 

 وشرطو لشكرا يؤيد كبلمنا حول ضابطة ىو ماوفق العمل بو وباالستمرار عميو تدوم النعم و عمى 

ن تكون أبالصبلح ال  ةر وىو الزيادة مشروطن جواب الشكإال إ ,في جريان السنة التاريخية

الشكر هلل حتى في  يظير من ذلك شرطية, و ٗالزيادة فييا مفسدة ففي ىذا الحالة يمنع من الزيادة

 في الجريان ومستمرة وىو حال السنن التاريخية.  ةفر الضوابط تصبح مطمقاو تف االجابة 

                                                           
 َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُُّكمُ  َقالَ القران الكريم في قولو تعالى :)) في ذلك وتصديق .ٜٗٗ, صنيج الببلغة ٔ

 ٓٙ((غافر/
بحار االنوار  ,المجمسي؛  ٛٙصالطبرسي, مشكاة االنوار,؛ ٚ٘ٗص, تحف العقول الحراني,ابن شعبة  ٕ
,ٙٛ/٘ٙ. 
 .ٖٚٔ/٘, , شرح نيج الببلغة البحراني ٖ
 .ٕٖٕٛ/ٙ, ديباج الوضي الحسيني , ٗ
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ز وجل  وىذا الحق ىو الشكر, يترتب عمييا حق هلل ع ومن ذلك فأن نعم اهلل تعالى جميعاً       

 اإلماميذان بذىابيا وىو ما عكسو إمل بو كفران بتمك النعمة ومن ثم ه كفيل بدواميا وعدم العؤ وأدا

َر ِفيو َخاَطَر ِبَزَواِل نَّ إ:))السبلم بقولو  عميو ِلمَّو ِفي ُكلّْ ِنْعَمٍة َحّقًا  َفَمْن َأدَّاه َزاَده ِمْنَيا  وَمْن َقصَّ

ومعنى شكر النعمة أن ال يغتر بيا المنعم عميو ويطغى , وأن يحسن اإلنفاق منيا عمى  ِٔنْعَمِتو((

ن بقيت بقية أغاث  داء أوىي دعوة الى  ٕبيا مميوفا , ونّفس كربة عن بائسنفسو وأىمو , وا 

نماو  فقط ,ال تقتصر عمى ما يقولو المسان  الشكر التي ةومنيا وظيف اإلنسانالوظائف من قبل   ا 

مثبًل في اخراج حق الواجب من النعم واعطائيا الى مستحقييا حيث تنفقو عمى  تتعدى االفعال

وفي ىذا االمر حث عمى التكافل  ,الفقراء والمحتاجين وفي االمور التي تحقق رضا اهلل عز وجل

االجتماعي والتعاون ما بين افراد المجتمع عن طريق العمل بالشكر الذي يوفر النعمة وتستمر بو 

عميو السبلم ذلك في  اإلمامكد أ إذ , وفق مبدأ الشرطية التي تجري بيا السنن التاريخيةعمى 

ُيمُ   ِفي َأْيِديِيْم َما َبَذُلوَىا َفُيِقرَُّىا ِعَبادِ المَّو ِبالنَّْعِم ِلَمَناِفِع الْ  مناسبة اخرى بقولو )ِإنَّ ِلمَّو عَبادًا َيْخَتصُّ

َلَيا ِإَلى َغْيرِىْم((إذفَ  فيذه النعم مشروطة البقاء والدوام واالستمرار  ٖا َمَنُعوَىا َنَزَعَيا ِمْنُيْم ثُمَّ َحوَّ

عن البذل سحبيا اهلل من عنده وحوليا الى ا بخل العبد بيذا النعم وامتنع إذمادام البذل مستمر ف

ة نبلحظ العبلقة الموضوعية بين الشكر والزيادة ومتى ما تحقق الشكر تحققت الزياد إذ, ٗغيره

                                .      جميعيم الخمق ليي السائر عمىوفق المنيج اإلعمى مر يحدث وىذه األ

                                                           
 .ٕٔ٘ص , نيج الببلغة ٔ
 .ٕٖٙ/ٗفي ظبلل نيج الببلغة , مغنية , ٕ
 .٘٘ص نيج الببلغة , ٖ
 .ٗٔ٘/٘, شرح نيج الببلغو, الموسوي ٗ
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السنة  اذنففي  اإلنسانرادة إخرى التي تعتمد باألساس عمى من الضوابط والمحددات األ

الشرطية في جريان السنة التاريخية  أعمى مبد ةالذي يعد ركيزة دال الصبرالتاريخية ىو شرط 

ثارىا وما يترتب عمى العمل بيا ووجو آالقران الكريم ىذه الضابطة ووضح فقد بين , وتطبيقيا 

َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا :))كما جاء في قولو تعالى  همبتغالذلك في طريقو لتحقق  اإلنسان

ْبِر(( الصبر  ستشعاروان النفس عمى األمور تسييبل ليا االستعانة بالصبر في توطيوىنا  ِٔبالصَّ

 .فالصبر يحتاج الى ثبات ومقاومو واطمئنان النفس حتى يتم الظفر,  ٕىو توطين النفس إنما

السبلم من طرح الصبر كمحدد لتطبيق  عميوعمي  اإلمامغاية وفمسفة  وىذا الظفر ىو     

ْن َطاَل ِبو :))القوانين والنواميس التاريخية وذلك حينما قال عميو السبلم  ُبوُر الظََّفَر واِ  اَل َيْعَدُم الصَّ

َماُن(( اقبتو كشرط لتفعيل السنة غمب الشارحين لنيج الببلغة عمى معنى الصبر وعأوقد اتفق  ٖالزَّ

ا ثابر وصبر , إذفطالب العمم ينجح  , ٗهُ يحصل العامل بو عمى مراد إذالتاريخية الحتمية 

عمي  اإلمام, ومن ذلك  كانت غاية ٘ا استمر في الثورة إذوالشعب الثائر من أجل حريتو يتحرر 

ن أظفر حتى تطمعميو السبلم الحث عمى االستمرار بالصبر والعمل بو عبر تبشير الصابرين بال

التمكين  ةي تجري السنن التاريخية ومنيا سنالذي يتطمب الثبات والقوة لك هثر آنفسيم لمعمل و أ

 االستخبلف وما شابيا من سنن. ةوالنصر وسن

                                                           
 .ٖٓٔالبقرة/ ٔ
 ٙٗٔ/ٔ,ابن الجوزي ,زاد الميسر :ينظر .و  ٖٖ/ٕالطوسي,التبيان, ٕ
 .ٜٜٗص , الببلغةنيج  ٖ
 الشيرازي ,؛ الحسيني ٖٕٚ/ٕٔ؛ حبيب اهلل الخوئي , منياج البراعة , ٕٛ٘ٛ/ٙديباج الوضي , الحسيني , ٗ

 .ٖ٘ٗ/ٗتوضيح نيج الببلغة ,
 .ٕٖٔ/ٗشرح نيج الببلغة , مغنية , ٘
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واْسَتْشِعُروا :))السبلم  عميوعمي  اإلمامالداعية لمنصر كما قال  األسبابقوى أفالصبر من       

ْبَر َفِإنَّو َأْدَعى ِإَلى النَّْصِر(( ميما و  ٕقوى اسباب النصرومعناه اجعموه شعاركم فيو من أ ٔالصَّ

ب تيويو وتيسره عمى ن لذه النصر والفوز بالمطمو أوشاقا ف وميما كان دربو طويبلً  ومراً  كان قاسياً 

صبرت اال وظفرت وفي التاريخ شواىد كثيره وعمى راسيا امتنا اإلسبلمية في  ةمأىمو وما من أ

 عميو اإلمام وىذا ما اكد عمى مر العصور ال تتغير ةالصبر ثابت ةان عاقب إذ, ٖبداية تكوينيا

وكذلك ما نقل عن  ٗالصبر كفيل بالظفر((:))عمي عميو السبلم فيما نقل عنو في غرر الحكم 

ن سنن أومن ىنا يتضح  ٘الصبر يعقب خيرا فاصبروا تظفروا((:))الصادق عميو السبلم   ماماإل

اهلل الجارية من تمكين واستخبلف وتغيير ال يمكن ان تطبق اال بوجود محدد الصبر االساسي 

لتفعيل  السبلم ليذا المحدد والشرط عميوعمي  اإلمامتثقيف يان تمك السنن , لذا كان تأكيد و لجر 

 في  تطبيق القوانين وما تعكسو من اثار كبيرة ميمة تخدم مصالحة. اإلنساندور 

يترتب عمى  إذ االستغفارضابطة لحدوث السنن التاريخية  لمسبباتمن الضوابط واو

ء لكل ذنب ستمر االستغفار, فيذه الضابطة التي تعد دواأال تتغير طالما  ةثابت ةير ثار كثآوجوده 

 ةصمى اهلل عميو والو وسمم واالئم فقد دعا اهلل تعالى والرسول محمد ,اهلل سبحانووفييا رضا 

بعادىا عن ا  ثر ميم في تركيب النفس البشرية و ألسبلم الى االستغفار لما فيو من االطيار عمييم ا
                                                           

 .ٛٙص نيج الببلغة , ٔ
2

؛ الحسيني الشيرازي ٖٙٚ/ٖ. وينظر: حبيب اهلل الخوئي , منياج البراعة, ٕٛ/ٕالبحراني, شرح نيج الببلغة,  
 .ٚٗٔ/ٔ, توضيح نيج الببلغة ,

 .ٖٔٗ/٘شرح نيج الببلغة , ,الموسوي  ٖ
 .ٖٚٔص األمدي , ٗ
في الكافي الشريف  .وورد ىذه الحديثٜٙ/ٛٙالمجمسي ,بحار االنوار ,؛  ٛ٘صمشكاة االنوار , الطبرسي , ٘

 .ٜٛ/ٕ(( الكميني ,توجروا الصبر عمى أنفسكم ووطنوا فاصبروا , خيرا يعقب الصبرباختبلف الفاظ:))
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يا اييا الناس استغفروا اهلل وتوبوا :))قال النبي محمد صمى اهلل عميو والو وسمم  إذ, كل الذنوب

 .ٔ((ةاهلل واتوب اليو في اليوم مئة مر اليو فأني استغفر 

عمي عميو السبلم ذكر االستغفار ودعا اليو كشرط لتحقق السنن التاريخية  اإلمامفيما نجد أن     

فقد أراد امير المؤمنين عميو السبلم  ٕوَمْن ُأْعطَي ااِلْسِتْغَفاَر َلْم ُيْحَرِم اْلَمْغِفَرَة((:))وذلك في قولو 

من ذلك تيذيب النفوس بالمواظبة عمى االستغفار والتقرب من اهلل سبحانو وتعالى وكذلك محو 

الذي  اإلمامليو من قبل إلى النفس وىذا االستغفار المشار السيئات وادخال السكينة واالطمئنان ا

, اوالً  ٖمن واىبيا اإللييةهلل حتى يتقبل الرحمة  ن يكون خالصاً أيجب  امامو يذيب كل الذنوب

خرى أال يعود الى ارتكاب المعاصي مرة  إذن يتنزه المستغفر عن كل شيء محرم نيى اهلل عنو أو 

نمان ال يقتصر عمى القول فقط و أو ,  ثانياً  ٗبل يمتنع عنيا فاالستغفار ليس ما  ,برىنو باألفعالي ا 

  .ثالثاً  ٘داخل القمب يترجمو المسان ما في , المسان فحسب ةمقمقأعتاد عميو الناس من 

َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو :))مير المؤمنين عميو السبلم مصداقًا لقولو تعالى أوقد كان كبلم 

والمراد بيذه اآلية العموم والشمول لجميع َٙيْظِمْم َنْفَسُو ثُمَّ َيْسَتْغِفِر المََّو َيِجِد المََّو َغُفوًرا َرِحيًما((

                                                           
كنز  ,المتقي اليندي؛ ٕٚ/ٙالدر المنثور في بالتفسير بالمأثور , ,السيوطي ؛ ٗٔ٘ص الدعاء, الطبراني, ٔ

 .ٗٛٗ/ٔالعمال ,
 .ٜٗٗص , الببلغةنيج  ٕ
 .ٖٚٔ/٘شرح نيج الببلغة , البحراني , ٖ
 .ٛٛٚص صفوة شروح نيج الببلغة , التميمي , ٗ
 ٖٙٔ/٘,  شرح نيج الببلغة الموسوي , ٘
 .ٓٔٔنساء/ال ٙ
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وتظير ىنا سمات السنة التاريخية من شمول وعموم لكن ىذا االستغفار مشروط  بالتوبة   ٔالخمق

 .ٕا عزم عمى العودة فميس بتائبإذأي استغفار غير عائد , ألنو 

تترتب عمى العمل  إذ ةيق والشدن االستغفار ىو وسيمو لمنجاة والعبور في اوقات الضإ  

لمرزق والرحمة  فقد جعمو اهلل عز وجل سبباً  ,وفق السنن التاريخيةعمى ائج ايجابيو بو نت

كانت  إذ ٖعمي عميو السبلم في خطبو االستسقاء اإلماموىذا ما أكده  ةوالخبلص من كل شد

ْزِق  ااِلْسِتْغَفاَر َسَبباً و وَقْد َجَعَل المَّو ُسْبَحانَ :))المطر وذلك بقولو  ةتعاني من قم ةماأل ِلُدُروِر الرّْ

وُيْمِدْدُكْم  السَّماَء َعَمْيُكْم ِمْدراراً  ُيْرِسلِ  َربَُّكْم ِإنَّو كاَن َغفَّاراً ) اْسَتْغِفُروا  ِة اْلَخْمِق َفَقاَل ُسْبَحاَنووَرْحمَ 

فقد بين  َ٘فَرِحَم المَّو اْمَرًأ اْستَْقَبَل َتْوَبَتو(( ًٗا (َأْنيار ِبَأْمواٍل وَبِنيَن  وَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت وَيْجَعْل َلُكْم 

ن االستغفار , ألَّ ٙال ينقطع متواصبلً  يجعل الرزق دائماً  نَّ أجزاء شرط االستغفار ىو  اإلمام

 ٚرزق الذي يحتاج الى كد وعرق وعمليدر الو  يق إلى العملوالتوكل عمى المَّو مفتاح التوف

السبلم عمى ذلك باآلية التي أمر نوح عميو السبلم فييا قومو باالستغفار ,  عميو اإلمام ستدلوا

                                                           
 .ٖٓٛ/٘القرطبي ,الجامع ألحكام القران , ٔ
,مجمع  الطبرسي ؛ ٕٖٔ/ٖ,التبيان في تفسير القران,الطوسي  :ينظر .و  ٚٛ/ٕالنحاس ,معاني القران , ٕ

 .ٙٛٔ/ٖالبيان,
عمي عميو السبلم التي كانت يخطبيا بعد صبلة االستسقاء   اإلمامخطبة االستسقاء  :وىي واحده من خطب  ٖ

جد مكة . ينظر :المفيد , في مقام طمب الّسقيا وتوفير المياه وعادتًا تكون في الصحراء والبراري او في مسا
 .ٖٗٔ/ٔالطوسي ,المبسوط , ,ٚ٘ٔص ,اليداية

 .ٕٔنوح / ٗ
 .ٜٜٔص , الببلغةنيج  ٘
 .ٛٔ/ٕالدخيل, شرح نيج الببلغة ,  ٙ
 .ٖٚٔ/ٕ, شرح نيج الببلغة مغنيو , ٚ
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وأحب إلييم من األمور , يم الموعد بما ىو واقع في نفوسيم, وقدم إليالذنوبيعنى التوبة عن 

 . ٔىم الفوائد العاجمة ترغيبا في االيمان وبركاتو والطاعة ونتائجياآاآلجمة فمن

النص القرآني لتأكيد الحتمية لمبدأ الشرطية لكنو مشروط بالعمل عميو السبلم وظف لقد  

قامة دينو وأحكامو يسوق  الذي يوفر النتائج االيجابية , واآلية تيدف إلى أن الرجوع إلى اهلل وا 

المجتمع إلى النظم والعدل والقسط وفي ظمو تتركز القوى عمى بناء المجتمع عمى أساس صحيح 

وتظير ىنا الرابطة المعنوية المادية  , ٕينتج خبلف ذلك ىذه السنة كما أن العمل عمى خبلف, 

لذلك يعد االستغفار وسيمة لمرجوع الى  بين االيمان والخير والصبلح  وبين الكفر والشر والفساد ,

 اإلنساننزول الخيرات واالمطار عمى  من ثمة الى القانون االليي و اهلل وااليمان بو والعمل والعود

ونستنتج من ذلك  ,فارالسبلم الى الخبلص ووعدىم بالرزق شرط العمل باالستغ عميورشدىم أ إذ

 ين :مر أعمى  السبلم عميو اإلمامتأكيد 

انفتاح ابواب في البناء و  يكون سبباً  إذالصالح  اإلنسانفي بناء  ومنزلتو االستغفار ىميةأ_ٔ

 عمى عكس الكفر الذي يسبب الخراب.  الخيرات

ة باآلي عميو السبلم مير المؤمنينأتيجة االستغفار ومن ذلك استشياد الذي يأتي ن ثراإلثبات _ ٕ

مبدأ السببية قائم عمى التبلزم بين السبب والمسبب عمى  نَّ ثره, ألآالقرآنية التي تخص االستغفار و 

 قاعدة شرطية .

                                                           
 .ٛٚ/ٛ/ٜشرح نيج الببلغة , ابن  ابي الحديد , ٔ
 .ٖٙ٘ص االلييات , السبحاني , ٕ
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الذي يترتب  فالصدقة ىي المحدد التاريخية, ةخرى لتفعيل السنأ ةضابط الصدقة وتعد  

 ةدث السنن التاريخية سواء كانت سنفره يحاتو ن , إذ ألممسبب  اً ن يكون الجزاء مناسبأعميو 

كد أمن المواضيع التي  جعمتو ةكثير  اً ثار آ يخمف فالعمل بو, غيرىا من السننكين و التم مأالنصر 

التاريخية  ةلجريان السن اً سبببوصفيا مير المؤمنين عميو السبلم في نيج الببلغة وذكرىا أعمييا 

َدَقِة((:))جل تربية الناس عمى العمل وفعل الخيرات كما جاء في قولو أمن  ْزَق ِبالصَّ  ٔاْسَتْنِزُلوا الرّْ

والصدقة فيما بينيم حتى  المجتمع عمى المساعدة ةذلك تربي عمي عميو السبلم من اإلمامأراد  إذ

والحث عمى , والً أ تعود خيراتيا عمييم, فيي دعوة الى الخير وكسب الرزق عن طريق الصدقة

ال تممك و  اً حتى وان كنت فقير  ةومضاعف ةمربح ةمتاجره مع اهلل سبحانو فيي تجار  الصدقة ألنيا

َدَقِة(( َٕأْمَمْقُتمْ ا إذ:))خر أوىو ما يفسر قولو  في موضع  ,ثانياً ال القميل إ  .َٖفَتاِجُروا المَّو ِبالصَّ

 ٗن الصدقة سبب الستنزال الرزق وقسمتو من عند اهلل تعالى إ :وقد قيل في شرح ذلك

ْن تُْقِرُضوا المََّو َقْرًضا أ:))قال اهلل عز وجل في معنى ذلك  , فقد ٘ن لكل نفس رزق مقدرإمع 

ويتضح من , ٚربين إليو يجزكم بالضعف اي إن تنفقوا في طاعة اهلل متق َٙحَسًنا ُيَضاِعْفُو َلُكْم((

                                                           
 .ٜٗٗ ص نيج الببلغة, ٔ
 .ٖٕٙ/٘الطريحي ,مجمع البحرين ,؛ ٗٚٔ/٘ينظر :الفراىيدي ,العين ,.اممقتم :الفقر والحاجو  ٕ
 , أحيانا ألممق ني. ونذكر في ىذا المقام قول اإلمام الصادق عميو السبلم في ذلك :))إ٘ٔ٘ ص, نيج الببلغة ٖ

 .ٕٙٓ/٘ٚ(( .ينظر : المجمسي , بحار االنوار ,بالصدقة اهلل فأتاجر
 .ٖٕٗٛ/ٙ, ديباج الوضي الحسيني , ٗ
 .ٕٓٔ/ٕٔالخوئي ,شرح نيج الببلغة ,: حبيب اهلل ينظر.و  ٕٔقمي ,شرح حكم نيج الببلغة ,ال ٘
 ُسْنُبَمةٍ  ُكلّْ  ِفي َسناِبلَ  َسْبعَ  َأْنَبَتتْ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  اهللِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمواَلُيمْ  ُيْنِفُقونَ  الَِّذينَ  َمَثلُ .وكذلك قولو:))ٚٔالتغابن/ ٙ

 .ٕٔٙ((البقرة/ َحبَّةٍ  ِماَئةُ 
 .ٕٛ/ٖٓتفسير الرازي , الرازي , ٚ
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وكذلك مقرونًا باإلخبلص  لتقرب الى اهلل وفي سبيل مرضاتون يكون العطاء من اجل اأذلك 

ألنو   يزيد ويتضاعف لمخمق كمما اعطي هلل شيء وتصدق بون عطاء اهللا  و  ٔوطيب النفس

 المالك لكل شيء والقادر عميو. 

َمْن ُيْعِط ِباْلَيِد اْلَقِصيَرِة ُيْعَط ِباْلَيِد :))مام عميو السبلم خر لئلآوتكامل ىذا القول مع قول     

ء من مالو في سبيل الخير ن ما ينفقو المر إ): قال الشريف الرضي في معنى ذلك  إذ ٕالطَِّويَمِة ((

, عن النعمتين  ةواليدان ىنا عبار  كثيراً  عظيماً  الجزاء عميو فان اهلل يجعل ن كان يسيراً ا  والبر و 

بالقصيرة والطويمة فجعل تمك القصيرة  مياالرب ذكرى ةالعبد ونعم ةففرق عميو السبلم بين نعم

نعم اهلل اصل كانت  إذكثيره  تضاعف عن نعم المخموق اضعافاً  وىذه الطويمة الن نعم اهلل ابداً 

نفاق كما فيمو اء ىنا ال يقتصر عمى األلكن العط, ٖ(الييا ترجع ومنو تنزع ةالنعم كميا فكل نعم

وىنا تظير ,  ٗفي سبيل الخير اإلنسانالعمل والجيد الذي يقوم بو  الشريف الرضي بل يمتد الى

ومبدأ  وو فشمأيتوقف عمييا نجاح الفعل  ية التياإلنسانالتي ىي شرط لئلرادة  رمزية السنة

 األسبابخذ بالسبلم وىو الفعل واأل عميوير المؤمنين الشرطية في الفكر االسبلمي الذي يمثمو ام

 .لجريان السنة التاريخية المطمقة

                                                           
 .ٕٛٔ/ٕٛتفسير االلوسي , االلوسي ,؛ ٖٚٗ/٘تفسير البيضاوي, بيضاوي,ال؛ ٖٖ٘/ٗتفسير النسفي , النسفي,ٔ
 .ٜٓ٘ص نيج الببلغة , ٕ
 .ٙٚٙص عبده , شرح نيج الببلغة , ٖ
 .ٕ٘٘/ٗنيج الببلغة , لفي ظبل مغنية , ٗ
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مْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر :))السبلم مصداقًا لقولو تعالى  عميو اإلماموقد كان كبلم     

من خصال الطاعة فمو عشرة  ةلجزاء في الطاعات اي من جاء بخصموىو تضعيف ا َٔأْمثَاِلَيا((

فيذا أقل درجات الثواب وذلك أن الحسنة تصدر بظيور القمب , والسيئة , ٕامثاليا من الثواب

بظيور النفس , فأقل درجات ثوابيا أنو يصل إلى مقام القمب الذي يتمو مقام النفس في االرتقاء 

عمى ىذا االثر الذي يتحقق عمى القيام بالصدقة جاء , ٖتمو مرتبة العشرات لآلحاد في األعداد

نظام الحياة واجرى عميو مصالح العباد وقضايا  عميوقام اهلل أمبدأ الشرطية وىو مبدأ سنني وفق 

 .الجزاء والثواب, فيو ثابت ال يتغير ومطرد في كل زمان ومكان

القواعد والنواميس التاريخية التي  ساس لجريانأشرط  الطاعة وفضبًل عن الصدقة تعد         

لموصول الى الخير ومرضاة  ةفالطاعة مقدم, عمي عميو السبلم في نيج الببلغة اإلمامطرحيا 

السنة التاريخية  اذلنفمحدد ونو عميو السبلم ك اإلماماهلل عز وجل وقد جاء التأكيد عمييا من 

اي ال تنال الرضي بشيء من االشياء اال بطاعتو ِٗبَطاَعِتو ((واَل تَُناُل َمْرَضاُتو ِإالَّ :))حينما قال 

الوصول الى ما يريد من  اإلنسانيستحيل عمى  إذ,  ٘ هالتي تجب لو وىو اىل ليا دون غير 

لييا إلتي اشار الطاعة اوىذه  ,واتباع منيجو وشريعتو وسبلم وطمأنينة اال بطاعة اهللسعادة 

 مور:أعميو السبلم ىنا تحمل عدة  اإلمام

                                                           
 . ٜٛ((. النمل/ِمْنَيا َخْيرٌ  َفَموُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاءَ  َمنْ قولو تعالى :)).وكذلك ٓٙٔاالنعام/ ٔ
 .ٖٗٓ/ٗالطبرسي , تفسير البيان, ٕ
 .ٜٕٗ/ٔتفسير ابن عربي , ابن عربي , ٖ
 .ٛٛٔص , نيج الببلغة ٗ
 .ٓٚٓٔ/ٖ, ديباج الوضي الحسيني , ٘
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 الطاعو الخالصة التي تختمف عن الظاىرة._1

الباقر  اإلماموالتقرب من اهلل كما قال  رضاألالخبلص بالعمل وعدم الفساد في الطاعة ىنا ا_2

 .ٔواهلل ما يتقرب الى اهلل اال بالطاعة((:))عميو السبلم 

وامره كما اشار في قولو أاد وىو الطاعة لو واالنقياد الى ن حق من حقوق اهلل عمى العببيَّ _ 3

وَجَعَل َجَزاَءُىْم َعَمْيو ُمَضاَعَفَة  َعَمى اْلِعَباِد َأْن ُيِطيُعوهَلِكنَّو ُسْبَحاَنو َجَعَل َحقَّو :))عميو السبلم 

بًل ِمْنو((  . ٕالثََّواِب  تََفضُّ

التاريخية  ةالصبر فيو محدد لحدوث السنو  ثل سائر الشروط االخرى كالتقوىم الدعاء ويعد    

الدعاء في فضل من أوليس ىناك سبب  اإلنسانويعتبر من االعمال الصالحة التي يقوم بيا 

 ةم عمى الدعاء كضابطة لحدوث السنعمي عميو السبل اإلماموقد اكد  جمب الرزق ودفع الببلء

واالستجابة ىنا  ٖالدَُّعاَء َلْم ُيْحَرِم اإِلَجاَبَة((َمْن ُأْعِطَي :))في عدة مواضع ومنيا قولو  اإلليية

مشروطو بخموص النية وصفاء القمب والتوبة واصبلح النفس حتى يستجيب اهلل لمعبد  ايضاً 

مره الى أين الخالق والمخموق ويجعمو يسمم فالدعاء هلل عز وجل يعمق العبلقة ب ,ويقضي حاجتو

بة من قبل الخالق فقد قيل في االجا اً مضمون اً نجد الدعاء شرطلذلك , اهلل تعالى ويدفعو نحو ربو 

عن  ن يكون قائما بالواجبات مبتعداً أىميا أبد ربو مع استجماع شروط الدعاء و دعا الع إذ) :ذلك

                                                           
ابن ادريس ؛ ٜٕٗصاعظين,, روضة الو الفتال النيسابوري ؛ٕٔٔ, األماميةالعتقادات في دين ا ,الصدوق ٔ

 .ٖٙٙصالحمي, مستطرفات السرائر, 
 .ٖٖٖص نيج الببلغة, ٕ
 َربُُّكمُ  َوَقالَ وقول اإلمام عميو السبلم ىنا ممثل لما جاء في كتاب اهلل تعالى في قولو :)) .ٜٗٗص نيج الببلغة, ٖ

 ٓٙ((.غافر/َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني
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كانت  اإذكذلك االجابة مشروطو بالصبلح ف,  ٔ(هءمتزما بأمر اهلل استجاب اهلل دعاالمحرمات م

عمى الداعي أن يفيم سنن اهلل تعالى و  ٕالدنيا ال يجاب الدعاء فيياو مر الدين أفييا مفسده في 

التكوينية والتشريعية , وأن يدعو ضمن دائرة ىذه السنن , فميس من ميمة الدعاء أن يتجاوز ىذه 

 .ٖالسنن التي تمثل إرادة الخالق التكوينية ورحمتو ولطفو

ذوَ :))تعالى عميو السبلم ىنا مصداق لقولو  اإلماموكبلم  ا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنّْي َفِإنّْي َقِريٌب ا 

 ولمدعاء ىنا آدابٌ  ٗا َدَعاِن َفْمَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعمَُّيْم َيْرُشُدوَن((إذُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع 

ىل االجابة ومن أكان من فمن راعيا واستكمميا , سباب االجابة ونيل االمنية أوشرائط ىي 

فعند توفرىا  وىذه تأكيد عمى شروط وضوابط الدعاء واالجابة ,,   ٘واخل بيا لم ينل شيء أغفميا

 يصبح االمر مطمق في الجريان وىو سمو السنة التاريخية المستمرة الشاممة.

كان في بني :))نو قالأكد ىذه المفيوم بما ورد عنو أ السبلم عميوالصادق  اإلمامولعل       

فدعا اهلل ان يرزقو غبلما ثبلث سنين فمما رأى ان اهلل ال يجيبو قال: يا رب أبعيد اسرائيل رجل 

منك فبل تسمعني ام قريب انت مني فبل تجيبني قال: فأتاه آت في منامو فقال: انك تدعو اهلل 

غير نقي ونيو غير صافيو فأقمع عن بذائك  عز وجل منذ ثبلث سنين بمسان بذئ وقمب عاتٍ 

                                                           
 .ٖٙٔ/٘شرح نيج الببلغة , ,الموسوي ٔ
 .ٕٖٕٛ/ٙ, ديباج الوضي  ,الحسيني ٕ
 .ٛٛص , هالدعاء حقيقتو وآدابو واثار   ,مركز الرسالة ٖ
 .ٙٛٔالبقرة/ ٗ
 .ٙٚ/ٕتفسير الثعمبي . الثعمبي , ٘
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فأبواب , ٔك لتحسن نيتك ,قال: ففعل الرجل ذلك ثم دعا اهلل فولد لو غبلم ((وليتق اهلل قمب

عاء مفتوح من قبل العبد االستجابة التي يفتحيا اهلل عز وجل لممخموق ال تغمق مادام  باب الد

وُيْغِمَق ما كان ِلَيْفَتَح َعَمى َعْبٍد َباَب الدَُّعاِء :))بقولو  عمي عميو السبلم اإلمامشار اليو أوىذا ما 

وال يغمق عميو باب االجابة  لو ياي يوفقو الن يدعوه بجميع حوائجو ويقضيأ َٕعْنو َباَب اإِلَجاَبِة((

وىذا الدعاء مشروط بالعمل حتى ينال العبد ما ,  ٖالن ذلك ال يميق بحكمة اهلل تعالى وال بعدلو

ن يقضي أجل أا من العمل بيفجميع الحوائج ليا وسائل البد من  يريده من رزق ونجاح وظفر ,

ل او يسبقيا الن الدعاء قد اهلل تمك الحوائج وال يحل الدعاء محل تمك العوامل بل يعقب العم

لداعي ببل عمل :))عمي عميو السبلم  اإلماملمقدمة التي تترتب عمييا النتيجة, كما قال ايكون 

يدفعو العمل اليدف واالستجابة ما لم يوجيو و  ن الدعاء ال يصل الىإي أ,ٗكالرامي ببل وتر((

 يصيب دون الوتر الذي يدفعو.  ال كالسيم الذي 

في حصول حركية والتطبيق العممي لمقواعد  ياً ساسأ اً شرط اصبلح النفسيعد  كذلك 

ذالتي تأخذ الطابع التاريخي و  اإللييةوالنواميس  ا توافرت ىذه الضابطة تفعل سنة التمكين ا 

يستطيع الذات والمجتمع والحياة عموما و فيو منطمق ومحدد إلصبلح  ,5وما شابو واالستخبلف

من  يسرئدور  ألنو صاحب مختمف متطمبات الحياةبيا معالجة سائر القضايا وتحصيل  اإلنسان

 .اإلنسانالسنة التاريخية المرتبطة بفعل  خبلل العمل ومن ثم جريان
                                                           

 .ٖٚٔ/ٛ٘المجمسي ,بحار االنوار ,؛  ٚٓٔالمجمسي, روضة المتقين , ؛ ٕٖ٘/ٕكافي ,الكميني , ال ٔ
 .ٖ٘٘ص , نيج الببلغة ٕ
 .ٕٖ٘ٓ/ٙ, ديباج الوضي الحسيني , ٖ
 .ٖٗ٘ص نيج الببلغة , ٗ
 .ٜص , التوظيف الفكري لمسنن القران التاريخية  في مواجية االرىاب,جابرحميد سراج  ٘
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 :))عمي عميو السبلم ركز عمييا وثقف ليا ومنيا قولو عميو السبلم  اإلماملذا نجد     

َمَح المَّو َلو وَمْن َأْصَمَح َأْمَر آِخَرِتو َأصْ  و َما َبْيَنو وَبْيَن النَّاسِ َأْصَمَح المَّ  َمَح َما َبْيَنو وَبْيَن المَّوَمْن َأصْ 

فالرابطة بين العبد ورّبو ىي  َٔن َعَمْيو ِمَن المَّو َحاِفٌظ((َكا َكاَن َلو ِمْن َنْفِسو َواِعظٌ  وَمنْ  َأْمَر ُدْنَياه

رابطة العبودية واصبلح ما بين العبد والّرب بأداء ما يجب عميو من حّق اهلل وحسن الطاعة لو , 

وقد أمن اهلل فيما أوجب عمى عبده جميع ما يمزم لو من حسن المعاممة مع الناس وجمب موّدتيم 

وبين الناس أثر الزم يترّتب عمى إصبلح ما بينو وبين رّبو , كما أّن  لو , فإصبلح ما بينو

, فأصمح اهلل ة الفرائض والتجّنب عن كّل محّرم, أثره أداء وظيفة العبودّيةإصبلح أمر اآلخرة بإقام

, ومن يعظ نفسو فيو شاغل بيا مصمح ليا دائما العبد بكفالة رزقو وتحسين أحوالوأمر دنيا ذلك 

ثار كبيرة تخدم آمر ميم تترتب عميو أ االصبلح اىذ, ٕيا , فكان في حفظ اهلل تعالىومراقب عمي

فييا  اإلنسانفجميع المجتمعات المتحضرة والمتطورة والخالية من الفساد تجد  ,ومجتمعو اإلنسان

عكس المجتمعات  في عممية االصبلح حتى ينعكس ىذا االمر عمى المجتمع ,عمى ويبدأ بنفس

 من ثمو أواًل ولمجتمعيم ثانيًا فييا الفساد لعدم وجود افراد مصمحين ألنفسيم  تي ينتشرالمتدىورة ال

 .   األفراديخية الحاكمة لؤلمم و صبلح الدولة وتطورىا وىذه ما تقرره السنن التار ا

 اإلنسانعمال أن تكون العبلقة بين أعمي عميو السبلم عمى  اإلمامخر اكد أمن جانب 

في ىذا  عميو السبلم , إذ قالن تكون مختمفة أتماثمة ال الظاىرية وسريرتو الداخمية متطابقة م

َمْن َأْصَمَح َسِريَرَتو َأْصَمَح المَّو َعبَلِنَيَتو وَمْن َعِمَل ِلِديِنو َكَفاه المَّو َأْمَر ُدْنَياه  وَمْن َأْحَسَن :))الشأن

                                                           
 .ٕ٘٘صنيج الببلغة, ٔ
 .ٕٙٛ/ٕ,شرح نيج الببلغة  ينظر: الموسوي ,. و  ٖ٘ٔ/ٕٔمنياج البراعة , , حبيب اهلل الخوئي ٕ
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مال الظاىرة تبع لؤلعمال فبل ريب أن األع َٔأْحَسَن المَّو َما َبْيَنو وَبْيَن النَّاِس(( وِفيَما َبْيَنو وَبْيَن المَّ 

, وذلك الن القمب أمير مسمط عمى الجوارح , فمن صمح باطنو صمح ظاىره وبالعكس, الباطنة

وسموكو طيبو حسنو من الباطن كان سموكو  اإلنسانكانت اعمال  إذاي , ٕوالرعية تتبع أميرىا

ذا من الظاىر و طيب  عميو اإلمام ة من سريرتو السيئة وىو ما عززهكانت افعالو سيئة فأنيا نابع ا 

َفَما َطاَب َظاِىُره َطاَب  َظاِىٍر َباِطنًا َعَمى ِمثَاِلواْعَمْم َأنَّ ِلُكلّْ :))السبلم في موضع اخر بقولو

انعكاس لما في داخمو وىي حقيقو  اإلنسانالن افعال  َٖباِطُنو  وَما َخُبَث َظاِىُره َخُبَث َباِطُنو ((

 حترامواالذات  صبلحإجل أكقانون تاريخي ثابت من السبلم وطرحيا لمناس  عميو اإلمامادركيا 

  .النفس

صبلح إاوال ثم بإصبلح نفسو  الفردالسبلم  عميوعمي  اإلمامومن ذلك فقد ثقف وحث         

يمكنو احداث تغيير ايجابي في المجتمع  اليستطيع تغيير ما في نفسو  المجتمع الن من ال

اعجز الناس من عجز عن :))عمي عميو السبلم  اإلمامبسبب العجز الذي يصيبو كما قال 

 اإلنسانصبلح نفسو كيف يقدر عمى اصبلح غيره لذلك عمى إفالعاجز عن ,  ٗاصبلح نفسو((

ان ينصب جيوده إلصبلح نفسو ومعالجتيا لكي تتوفر االرضية الصالحة التي من خبلليا يتم 

 .اصبلح االخرين والمجتمع

                                                           
 .ٕ٘٘ص نيج الببلغة , ٔ
 .ٕٚٙ/ٛٙ.وينظر: المجمسي, بحار االنوار, ٛٙ/ٕٓشرح نيج الببلغة , ابن ابي الحديد , ٕ
 .ٙٔٔ ص  نيج الببلغة, ٖ
 .ٖٛص , االمدي, غرر الحكم ٗ
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قد شغل مساحة  السبلم عميو عمي اإلمامونبلحظ مما تقدم ان مبدأ الشرطية في فكر 

المبدأ عمى  اذعمى ى اً كمي اً ن جميع السنن تعتمد اعتمادا  ة وكبيرة بالنسبة لمسنن االخرى و واسع

عمي عميو السبلم عمى ارادة  اإلماموىذه يشير الى تأكيد , الرغم من انيا سنن قائمة بذاتيا 

 .مراعاة تمك السنن لمحصول عمى نتائج ايجابية ثانياً والدعوة والحث عمى العمل و , اواًل  اإلنسان
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ك أك لسةالسة  أم فكرة دةنة  أةصاؿ إ التي تتبع في لة كاإل لسمكباأل فٌ أ مف المعمكـ

الذم  لسمكبفضالن عف صاحب األ يامتمقةىذه الفكرة ك  عمى نكعنما ةعتمد إالى الناس  قتصادة ا

عمةو عمي  اإلماـحد مع أف ةتنافس بو أال ةمكف  مرأكىك  ,كامكانةتو وعممعمى درج  ةعتمد 

 لسمكبفقد كانت لو الستراتةجة  متكامم  في طرح األ ,الرلسكؿ صمى اهلل عمةو كالو كلسمـ بعد اللسالـ

ةجمع بةف الجانب الترغةبي كالجانب الترىةبي  ألسمكبكىك  ,االمثؿ الذم ةتنالسب مع كؿ الفئات

 كلكف بنلسب متكازن  حلسب طبةع  المقابؿ.

 اإلماـف نصكص نيج البالغ  زخرت بالجانبةف معان في طرح أا كجدنا إذلذا ال نلستغرب 

ىداؼ كاألعف اللسنف التارةخة  , لرغبتو عمةو اللسالـ بضماف تحقةؽ الغاةات  عمةو اللسالـعمي 

 . تغاة منياالمب

  ليات واالساليب الترغيبيةالمبحث االول /اآل                     

خذت أمةو اللسالـ في الجانب الترغةبي ك عمي ع اإلماـاأللسالةب التي اتخذىا  تدلقد تعد

الناس كترغةبيـ بتحقةؽ المكالسب عمى حلسب  كفؽ منيج بناء ةقكـ عمى تشجةععمى دة شكاؿ عأ

 ف ندرس ىذه االلسالةب كما ةأتي: أاطةيـ مع اللسن  التارةخة  كةمكف تع

في  عمةو اللسالـعمي  اإلماـ التي الستخدميا كاحد مف االلسالةب الترغةب : االغراء أسلوباوال. 

عمى الشيء كالتحرةض  ف االغراء  ةعني الحضأ إذ, االغراء ألسمكبىك  التارةخة التثقةؼ لملسن  
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, كةقاؿ االغراء  ُوكاالقباؿ عمة ولةإااللتفات  أجؿعمة  كالترغةب فةو ببةاف محالسنو كمنافعو مف 

 .ِمر لةمزموأ محمكد ىك تنبةو المخاطب عمى

المجتمع عمى العمؿ  كتثقةؼ غراءالا ألسمكببعض اللسنف ب عمةو اللسالـ اإلماـطرح  لقد  

كمف ذلؾ التثقةؼ  قدم  لمتنمة ,النتائج المترتب  عمى تطبةقيا م ف  أل ,بيا كعدـ تركيا كتحدةيا

ـى ًدةفي  :)) افةي عمةو اللسالـ اإلماـقاؿ  إذالدةف  التي ىي لسن  العكدة لمفطرةكالترغةب ب ىىذىا اإًللٍسالى

ٍمًقو  كأىقى  و ال ًذم اٍصطىفىاه ًلنىٍفلًسوالم   ٍةًنو كأىٍصفىاه ًخةىرىةى خى مىى عى ب ًتوكاٍصطىنىعىو عى مىى مىحى اًئمىو عى ـى دىعى ؿ  إذ ا

ٍفًعواألىٍدةىافى ًبًعز   عى اٍلًممىؿى ًبرى ـى أى  ًتو ككىضى ادٍّةو ًبنىٍصًره كىىدى ذىؿى ميحى ًتو كخى ٍركىافى كأىىىافى أىٍعدىاءىه ًبكىرىامى

ٍكًنو لىً  ًبري ـى ًلعي  قىى مىٍف عىًطشى ًمٍف ًحةىاًضوكلسى  الض الى ا عىمىو الى اٍنًفصى ٍمقىًتوثيـ  جى ًتو كالى فىؾ  ًلحى ـى  ٍركى كالى اٍنًيدىا

كىاؿى ًلدىعىاًئًموألىلسى  ًتو عيةيكنييىاكالى انٍ  الًسو كالى زى رى عى ًلشىجى اًبةحي شىب ٍت ًنةرىانييىا كمىنىاره اٍقتىدىل ًبيىا  ًقالى كمىصى

يى لسيف اريىىا كأىعٍ  اجي ـه قيًصدى ًبيىا ًفجى ًكمى ًبيىا كير اديىىا ًْىؿي كمىنىا ّاالى عىؿى ال رى ٍنتىيىى ًرٍضكىاًنوجى  كًذٍركىةى  م و ًفةو مي

ـى طىاعىًتو اًئًمو كلسىنىا ًفةعي اٍلبيٍنةى  دىعى ًثةؽي األىٍركىاًف رى عىًزةزي  بيٍرىىاًف ميًضيءي النٍّةرىافً ميًنةري الٍ  افً فىييكى ًعٍندى الم و كى

ثىارً الٍ اللسٍُّمطىاًف ميٍشًرؼي  نىاًر ميٍعًكذي اٍلمى عيكه مىكىاًضعىو مى ق و كضى فيكه كات ًبعيكه كأىدُّكا ًإلىٍةو حى   ٓ((فىشىرٍّ

                                                           
 .ِْٔ/ُ؛ الكفكم ,الكمةات , ِٗٓةنظر :المبرد , الكامؿ في المغ  كاالدب , ُ
. كىناؾ معنى لسمبي لإلغراء غةر الذم نقصده كىك ُٓٔابراىةـ مصطفى كآخركف , المعجـ الكلسةط ,ص ِ

ٍةنىا بىٍةنىييـي (()المائدة/ :))معناه التحرةش بةف القـك كما جاء في قكلو تعالى  (, كىنا االغراء تلسمةط بعضيـ ُْفىأىٍغرى
؛ ابف منظكر, للساف العرب, ّْٕ/ّةاف, ؛ الطكلسي, التبُْْ/ْةنظر: الفراىةدم, العةف,  عمى بعض.

ٔ/ِٕٗ. 
 .ْٕ/ّ؛ ابف لسةدة ,المخصص , ّّّ/ُفجاجيا: الطرةؽ الكالسع بةف الجبمةف . ةنظر :الجكىرم ,الصحاح , ّ
 .ْٖٖ/ٓ؛الطرةحي , مجمع البحرةف , ْٕ/ْمناىؿ: المكارد المةاه .ةنظر :الفراىةدم ,العةف , ْ
 .ُّّنيج البالغ  ,ص ٓ
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  ُلمترغةب فةو  داةأ عمي عمةو اللسالـ مف ذكر فضائؿ الدةف االلسالمي اإلماـأتخذ لقد 

 الدةف مف , كذلؾ ذكرة صفات ىذاِصالحو لكؿ عصر فيك ال ةتعارض مع العمـ كالعقؿ  كمنيا

 دةفكىك فطرة اهلل كال  بدةف اهلل عام عمةو اللسالـ اإلماـترغةب  اففقد ك ,ّالثبات كالدكاـ

راد مف ذلؾ حث كتثقةؼ الناس عمى دةف التكحةد كعدـ فأ,  االلسالمي المحمدم بصكرة خاص

بو مف ذكر الفضائؿ لممغرل مصةر التحدم اليالؾ, ك  ف  أل ,التارةخة  تحدم ىذه اللسن  االلية 

 االغراء. ألسمكبعمةو اللسالـ في  اإلماـىا الميم  التي اعتمد قكاعدال

ةاف اللسن  في الدةف كرغب فةو لضماف جر  ةان لسالسأ ان عمةو اللسالـ جزء اإلماـكربما خصص    

الجن  كيدؼ مف باالغراء فقد رغب  ألسمكبكلعؿ طبةع  االثر تؤكد  ,كتحقةؽ االثر كالنتةج 

ـٍ ًإلىى :))حةنما قاؿ  ْالفرائض داءاالىداؼ ةقكـ عمى أ اٍلفىرىاًئضى اٍلفىرىاًئضى أىدُّكىىا ًإلىى الم و تيؤىدٍّكي

ن  ً   ذلؾكاف عمةيا , كالصالة كالزكاة , ك مر بمزكـ الفرائض مف العبادات كالمحافظ  ا إذ ٓ((اٍلجى

راده اهلل منكـ تكصمكـ الى ثكاب اهلل أام احلسنكا تأدةتيا عمى الكجو الذم  ٔاالغراء ألسمكبب

تشمؿ  نماكا  داء العبادات فقط أكالفرائض ىنا ال تقتصر عمى  ٕيي جزاء عمةيافبدخكؿ الجن  

                                                           
 .ِْٓ/ّشرح نيج البالغ  ,البحراني ,  ُ
 .ُٗٗ/ّمغنة  , في ظالؿ  نيج البالغ  , ِ
 .ِِْٔ/ْ, دةباج الكضيالحلسةني ,  ّ
جمةع الفرائض : كىي في المغ  جمع فرةضو كتعني الشي المكجب اك  المقطكع ,اما  في الفقو  االلسالمي ىي  ْ

الملسمـ مف الصـك كالصالة كالزكاة كالحج كاالمر بالمعركؼ كالنيي عف  اإلنلسافالتي ةقـك بيا العبادات الكاجب  
ي كىي تدخؿ ضمف اركاف الدةف الذم اإلنلسانالمنكر كةتجاكز الى جمةع عمؿ فةو الخةر كالصالح لممجتمع 

 .َِِ/ٕ. ةنظر :ابف منظكر , للساف العرب ,األفرادك  األمـةعتبر لسن  تارةخة  حتمة  ثابت  تجرم عمى جمةع 
 .ِِْنيج البالغ ,ص ٓ
 .ِٖٗ/ٗابف ابي الحدةد , شرح نيج البالغ  , ٔ
 .ُّٕٗ/ّ, دةباج الكضيالحلسةني ,  ٕ
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مف اعماؿ تصب في مصمح  الفرد  في لسبةؿ الخةر كالصالح اإلنلسافو جمةع ما ةقكـ ب

كالمجتمع الذم ةحةط بو كالملساعدة كالتعاكف كالخركج عمى الظالـ كالكقكؼ بكجو الفالسد, عندئذ 

رغبا فةو لتأكةد االمر متكرار لفظ  الفرائض جاء  فإ إذ ,م اللسن  التارةخة  بدخكليـ الجن تجر 

عمةو  اإلماـ اعتمدىا مف القكاعد التيخرل ةمثؿ قاعدة أ كىذه التأكةد وكالحث عمى االقباؿ عمة

  االغراء الف التأكةد ىك اةصاؿ المعنى لملسامع. ألسمكبفي  اللسالـ

تحقةؽ الشركط  عمى عمةو اللسالـعمي  اإلماـ االغراء ىك تأكةد ألسمكبفي   الثالث قاعدةكال      

تحقةؽ  التي تترتب عمىء بالنتةج  لذلؾ كاف االغرا الميةأة لجرةاف اللسن  كتحقةؽ اإلثر كالضكابط

كلساؽ بقانكف اللسببة  الذم مجاؿ اللسنف االلية  الحقةقي قائـ عمى قدـ  فأل ,الضابط الشرط ك 

كمف المكارد الشرطة   ,ُالشركط تتحقق إذاالخذ باللسبب ةؤدم الى الكصكؿ لمنتةج   ف  أمؤداه 

ًمٍف :))قاؿ في ذلؾ  إذ كالملساعدة جتماعياال ىك التعاكف عمةو اللسالـ اإلماـالتي رغب فةيا 

كبً  ٍمييكًؼ كالت ٍنًفةسي عىًف اٍلمىٍكري فةيا فكائد ك  طاع  االغاث  ف  أل ِ((كىف ارىاًت الذُّنيكًب اٍلًعظىاـً ًإغىاثى ي اٍلمى

المظمكـ كتكطةف النفس عمى قير القكة الغضبة  كاكتلساب مكدات القمكب  ةمنيا زجر الظالـ كنجا

ذك  ةعكد  مف احلساف اإلنلساف, فما ةفعمو  ّعظةم ع  عظةمو كانت الكفارة لممعصة  ا كانت الطاا 

 بالنفع كالعكس صحةح كىك ما تحدده الضابط  الشرطة  التي تعمؿ بيا اللسن  التارةخة  , عمة 

ف بأ تمقيطمئناف كااللستقرار في نفس الماال المتقدـ ومف خالؿ طرح عمةو اللسالـ اإلماـبث فقد 

                                                           
 .ٖٗمجدم عاشكر , اللسنف االلية  مصادرىا كضكابطيا , ص ُ
الصادؽ عمةو اللسالـ قكلو بيذه  اإلماـ. كمف كفارات الذنكب االخرل ما كرد عف قاؿ ِْٕنيج البالغ ,ص ِ

 (.ُٕٔ/ّكفارة عمؿ اللسمطاف قضاء حكائج االخكاف(( )الصدكؽ , مف ال ةحضره الفقةو ,:))الشأف 
؛ البحراني ؛ شرح َٖٔ/ِ. كةنظر: الكةذرم البةيقي ,حدائؽ الحقائؽ , َِْالبةيقي, معارج نيج البالغ  , ّ

 .َِٓ/ٓنيج البالغ  ,
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كىك ترغةب كاغراء في الملساعدة كالتعاكف بةف افراد  كالن أ باإلغاث  كالتنفةس ةرفع الذنكبالقةاـ 

 .ان ثانة المجتمع

ىي الصدق  التي لسبؽ  عمةو اللسالـعمي  اإلماـمف االمكر الشرطة  التي رغب بيا  ان اةض

غةب بيا معرض التر  في عمةو اللسالـقاؿ  إذ,ف تكممنا عنيا كشرط لحدكث اللسن  التارةخة  ا  ك 

دىقىً  :)) ٍزؽى ًبالص  باب  ييف ,صدق  ككنيا لسببا اللستنزاؿ الرزؽالترغةب بال كقد جاء ُ((الٍستىٍنًزليكا الرٍّ

اهلل ىؿ أ قمكبلؼ آنفعا متعدةا ةلستمـز ت كنياذلؾ معد حصكلو كمف كجكه اعدادىا كعظةـ ل

قكل أعمى  دعاء اهلل لصالح حاؿ المتصدؽ كلتنبةو كاجتماع اليمـ عمى هكالصالحةف مف عباد

االلسباب الباعث  عمةيا كعمى البذؿ في كثر الخمؽ لةعتمد فةلسيؿ معو البذؿ كىك ثق  باهلل كالةقةف 

 .ِبالخمؼ منو

دة عقةدة دةنة  ةقكل بيا بيذا أف ةجعؿ اإلحلساف كالملساع عمةو اللسالـ اإلماـراد أ لقد 

مف أجدل األلسالةب  لسمكبىذا األ ف  أ في خةراتيا كثمراتيا, كلةس مف شؾو كتعكد عمة ,المجتمع

حتمة  البد عمي عمةو اللسالـ بيذا االغراء عف  اإلماـقد كشؼ , فّفي نجاح الدعكة إلى الخةر

ا ةضاعؼ اهلل رزقو كىذا كعد مف اهلل كاهلل ال إذ وبالنفع كالرزؽ عمى المتصدؽ نفلستتعمؽ منيا 

 .خمؼ كعدهة

                                                           
 .ْْٗنيج البالغ ,ص ُ
 .َُِ/ُِاهلل الخكئي , منياج البراع  ,حبةب  ؛ُّٗ/ٓشرح نيج البالغ  , البحراني , ِ

 .َّٔ/ْمغنة  , في ظالؿ نيج البالغ  , ّّ
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 محمد صمى اهلل عمة  كالو كلسمـ  امتداد لترغةب الرلسكؿ ىك االغراء النكع مفكىذا  

  ىذا الرزؽ الذم ةأػتي بصكره شرطة ُاكثركا مف الصدق  ترزقكا((:)) بالصدق  كذلؾ حةنما قاؿ

الى مفيـك  ىالصدق  كالعطاء الذم ةتجاكز فعؿ الشرط كىك ابعمى المتصدؽ لذلؾ كاف الترغةب 

كبر أةككف الجزاء  إذتعاكف ككؿ ما ةشمؿ عطاء الفرد كال اد في لسبةؿ اهلل  كالجيالملساعدة كاالعان

ٍف ةيٍعًط ًباٍلةىًد اٍلقىًصةرىًة ةيٍعطى ًباٍلةىًد الط ًكةمى ً :)) عمةو اللسالـةر المؤمنةف مأكثر كما قاؿ أك  ام  ِ((مى

, فالصدق  تعد المحفز الذم ةجرم بو ّةعةف الناس كالدةف كلك اعان  قمةم  ةعةنو اهلل اعانات كبةرة

نافع  لممعطي , كىذا االمر ةكضح رمزة  اللسن  التارةخة   آثارالقانكف التارةخي كما ةترؾ مف 

 .    حةف جرةانيا

بالعمؿ  الترغةب ألسمكبعمةو اللسالـ ب اإلماـالتي كردت في كالـ كاالمر ةنطبؽ عمى التقكل     

عمةو  اإلماـف  عام ةكالمجتمع بصكر   فرد خاصكفكائد كثةره لم ارآثالتي تترتب عمةيا ك بتقكل اهلل 

كىك ما بصكرة شرطة   طرحيا إذ, كنتةج  لمتقكلاالةجابة   اآلثارالناس بتمؾ  غبر ة اللسالـ

زى مىيىميو:))كمف ذلؾ قكلو عمةو اللسالـ  ةلسمى الشرط كالجزاء ٍف أىٍشعىرى الت ٍقكىل قىٍمبىو بىر  فىمى
كفىازى  ْ

ما عكس التالـز بةف ه الشرط خرج ذلؾ بصكر أتقكل اهلل ك ل الناس عمةو اللسالـفقد ثقؼ  ٓ((عىمىميو

                                                           
؛ ابف عربي ُُٓ/ُ؛ المنذرم, الترغةب كالترىةب في الحدةث الشرةؼ ,  ّّْ/ُابف ماجو , لسنف ابف ماجو , ُ

 .ُٕٔ/ْٕ؛ المجملسي , بحار االنكار ,  ُِٓ/ْ, الفتكحات الممكة  ,
 .َٗٓنيج البالغ  , ص ِ
 .ُّٕ/ْالحلسةني الشةرازم , تكضةح نيج البالغ  ,  ّ
؛ ابف منظكر ,  ّٕٓ/ْميم  : اللسكةن  كالتؤدة كالرفؽ .ةنظر :ابف االثةر , النياة  في غرةب الحدةث كاالثر , ْ

 .ّّٔ/ُُللساف العرب,
 .َُٗنيج البالغ , ص ٓ
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, اإلنلسافألنيا مف العناة  االلية  كالرحم  التي تنزؿ عمى  ُفي عمؿ الخةر كالتقدـالتفكؽ التقكل ك 

 . كالف اللسنف التارةخة  تأخذ ىذا الطابع 

 اإلنلساف ف  أشار الى أالثر المرتبط بشرط التقكل حةنما ذلؾ ا اللسالـ وعمة اإلماـكقد اكد  

لسن  التارةخة  بخالصو الذم تعصمو التقكل عف الخطأ كتبعده عف الرذةم  لستجرم عمةو الالمتقي 

ٍتقان األرضكلىك أىف  اللس مىاكىاًت ك :)) عمةو اللسالـ ذلؾ حةنما قاؿمف الظمـ ك  ٍبدو رى مىى عى ةفى كىانىتىا عى
ثيـ   ِ

عىؿى ات قى  ؽُّ الى  الم و لىو ًمٍنييمىا مىٍخرىجان  ى الم و لىجى فاللسماء  ّكالى ةيكًحشىن ؾى ًإال  اٍلبىاًطؿي ((  ةيٍؤًنلسىن ؾى ًإال  اٍلحى

مرتقةف منلسدةف كىك كناةو عف شدة الضةؽ ام لك كاف العبد في غاةو الشده كنياة   األرضك 

فظاىر , ْثـ اتقى اهلل لجعؿ لو مخرجا منيا األرضالفتؾ كالضةؽ بحةث ضاقت عمةو اللسماكات ك 

ب  إذ, كىك ملستمـز لراجةو مف مجا قاطعا لطمع المتٌقي مف الدنةاككف التقكل عند الستشعارىا لسبب

اللسالـ كصؼ ذلؾ  وعمة اإلماـ ف  أر كةظي ,ٓالنفس األٌمارة باللسكء عف الكقكع في شبيات الدنةا 

ـ بالحؽ كااللستئناس بو كاالبتعاد عف الباطؿ كتجنبو كىك المةزاف كصفا دقةقا حةنما حدده بااللتزا

 .االمر الذم ةعكس طبةع  ىذه التقكل 

 عد التيف القكاأ االغراء ةجد ألسمكبالذم طرحو ب عمةو اللسالـعمي  اإلماـكالمتتبع لكالـ 

في ترغةبو بلسن  الدةف  تقدـ كما عبادمال الطابع كليماأ ةف,طابعاخذت  لسمكبالستند عمةيا ىذه األ

 كضابطتي التقكل كالصدق .

                                                           
 .َّّ/ٖلبراع  ,.كةنظر : حبةب اهلل الخكئي , منياج اَِٖعبدة , شرح نيج البالغ  , ص ُ
 .ُُْ/َُرتقا :الحاـ ضد الفتؽ .ةنظر: ابف منظكر ,للساف العرب , ِ
 .ُٖٖنيج البالغ  , ص ّ
 .ِّٖ/ٖحبةب اهلل الخكئي, منياج البراعو, ْ
 .ُْٕ/ّالبحراني, شرح نيج البالغ  , ٓ
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 عمةو اللسالـعمي  اإلماـقد شجع ف عاـ المرتبط بالجانب العبادم اةضان الطابع ال كثانةيما

الف المعركؼ  بادلكىـ باإلحلسافحتى ة حلساف لمغةر في حضكرىـ كغةابيـعمى اإلفي ىذا المقاـ 

ـٍ تيٍحفىظيكا ًفي  ُأٍحلًسنيكا ًفي عىًقبً :)) عمةو اللسالـ ال ةضةع بةف اهلل كالناس كما جاء في قكلو ٍةًركي غى

)) ـٍ ًقًبكي عى
الف اكثر ما في الدنةا ةقع عمى لسبةؿ  ّفاإلحلساف مطمقان ةكجب الحفاظ عمى العقب ِ

 وقتؿ الناس فقتؿ عقب القرض كالمكافأة فقد رأةنا عةانا مف ظمـ الناس فظمـ عقبو ككلده كرأةنا مف

اب اىؿ النعـ فأحلسف اهلل الى ككلده كرأةنا مف اخرب دكرا فأخربت داره ك رأةنا  مف احلسف الى اعق

ممتيـ بأجمؿ احفادىـ كمعاباإلحلساف الى اكالد الناس ك عمةو اللسالـ  اإلماـرغبيـ  إذ, ْككلده وعقب

ةحدث ف بعدؾ الف ىذا االمر الذةف ةأتك  الى ذرةتؾ كاحفادؾ لكي تجرم اللسن  كةحلسفصكره 

 .  الثابت  التارةخةاللسن   كفؽ قانكفعمى 

ةكشؼ عف مالمح بنائة   لسمكباأل عمةو اللسالـ في ىذا اإلماـإف الستقراء ما طرحو 

 ىادف  كاضح  لتحقؽ كلعؿ أىميا :

 .ممتمقيل اللسالـ عمةو اإلماـ و  في اةصاؿ المعنى الذم ةيدؼ الة_اللسرعُ

 اإلنلساف ما ةدفع لطبةعتو الترغةبة  العبادة  قكل في نفس اللسامعأبمغ ك أ االغراء ألسمكبكاف _ِ

 لمعمؿ باللسنف كالضكابط المغرل بيا. 

 _التاكةد عمى المجمؿ العاـ لمعبادة كىك معامم  كرعاة  الناس كلةس أداء حركات العبادة  فقط.ّ

                                                           
 . ُْٖ/ُعقب غةركـ: كلده ك كلد كلده . ةنظر :الجكىرم ,الصحاح , ُ
 .ُِٓنيج البالغ  ,ص ِ
 .ُْٕ/ُْالتلسترم , بيج الصباغ  , ّ
 .ُِٓ/ُٗابف ابي الحدةد, شرح نيج البالغ  , ْ
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 الحث والتشجيع أسلوب: ثانيا  

في بةاف اللسن   عمةو اللسالـعمي  اإلماـلسالةب الترغةب التي الستخدميا أكاحد مف 

مى القةاـ ببعض ع عمةو اللسالـ اإلماـشجع  إذ ,كالعمؿ عمى جرةانيا كالتثقةؼ ليا التارةخة 

محفزة  عمؿ كالتكب  كالدعاء التي ىي عكامؿالتشجةع عمى الالحث ك  كمنياالكفةم  بذلؾ االفعاؿ 

ميكا كاٍلعىمىؿي ةيٍرفىعي :)) عمةو اللسالـ قاؿ إذ كارادتو, اإلنلسافبفعؿ  لمقانكف التارةخي المرتبط فىاٍعمى

اؿي ىىاًدئى ه  اًرةى ه  كالت ٍكبى ي تىٍنفىعي كالدُّعىاءي ةيلٍسمىعي كاٍلحى ـي جى كأنتـ في دار  م اعممكا الةكـأ ُ((كاألىٍقالى

ةرفع الى  فالعمؿ,  ّةـك القةام  غةر نافعالعمؿ  ف  أل,ِككف اختةارا ال اضطرارا تالتكمةؼ كأفعالكـ 

 ما دمتـف ,الذنب كمف ال ذنب لو التائب مف ف  أل ,كالتكب  تنفع,  وعمة ةباهلل تعالى فةقبمو كةث

 إذمف العمؿ ألخرتكـ  ف تتضرعكا هلل كتلسألكا الرحم  ألنكـ في حاؿ تمكنكـأاحةاء فتلستطةعكف 

 أجؿمف  وينا الحث عمى العمؿ كالتشجةع عمةف,  ْكتب لكـ ثكاب كما تعممكف مف الصالحاتة

 اللسنف الجارة  المطردة التي ال تختمؼ كال تتخمؼ . رعاة باأللسباب الباعث  لمنعـ ك  االخذ

حتى تحتاج لمعمؿ بضكابط اللسنف كالعكامؿ المميدة لمجرةاف  النتائج كالعكاقبفتحصةؿ 

بالعمؿ :)) عمةو اللسالـكما قاؿ امةر المؤمنةف بالتكالسؿ عف العمؿ  التي ال تحصد اآلثارتترؾ 

                                                           
ـو بىةٍّنى و فىالط ًرةؽي نىٍيجه :)).ككذلؾ قكلو عمةو اللسالـ ُّٓنيج البالغ  ,ص ُ مىى أىٍعالى ـي الم و عى ميكا رىًحمىكي ) ةىٍدعيكا  ٍعمى

ًحةحى ه ًإلى داًر اللس الـً ( كأىٍنتيـٍ ًفي دىاًر  اًرةى ه  كاألىٍبدىافي صى ـي جى حيؼي مىٍنشيكرىةه  كاألىٍقالى مىى مىيىؿو كفىرىاغو  كالصُّ ميلٍستىٍعتىبو عى
ٍقبيكلى ه(()نيج البالغ  ,ص  .(َُْكاألىٍللسيفي ميٍطمىقى ه  كالت ٍكبى ي مىلٍسميكعى ه كاألىٍعمىاؿي مى

 .َّْ/ِالراكندم ,منياج البراع  , ِ
 .ٔ/ُّح نيج البالغ  ,ابف ابي الحدةد ,شر ّ
 .ّّٓ/ّمغنة  , في ظالؿ نيج البالغ  , ْ
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كثر كىذا أكبر ك أف الجزاء كالنعـ تككف إؿ قمةال فف كاف العما  حتى ك  ُةحصؿ الثكاب ال بالكلسؿ(( 

 . ِاعممكا قمةال تنعمكا كثةرا((:))بقكلو  عمةو اللسالـالصادؽ  اإلماـكده أما 

الترغةب في تشجةع ك الكد عمةيا ىك أعمةو اللسالـ ك  اإلماـمف المكارد التي شجع عمةيا   

مةر أشجع  إذ المحلسفكدفع الردم بالجةد كالملسيء ب ,ّالتي مر الكالـ عنيا لسن  التدافعب العمؿ

مع منيـ زرع فةيـ ثقافو دفع اللسةئةف كتخمةص المجتالمجتمع عمى ذلؾ ك  و اللسالـةالمؤمنةف عم

دفع االشةاء قبؿ  ةشمؿ عمةو اللسالـ امةر المؤمنةف وعمة الدفع الذم حثٌ , ك ال ةتـ الستبداليـحتى 

كما قاؿ شجع عمى دفع الملسيء بتكرةـ المحلسف كمكافئتو  إذ, ف تحدثأبعد  كقكعيا كلةس فقط

ًر اٍلميلًسيءى ًبثىكىاًب اٍلميٍحلًسفً  عمةو اللسالـ طرؽ لو عدة لردع عف الجرةم  كااللساءة فا  ْ(()اٍزجي

ذلؾ بطبةع   ف  أل ,تشجةع المحلسف كجزاؤه بالحلسنى منيا عقاب الملسيء كتأدةبو كمنيا كالسالةب

الحاؿ تأدةب كتقرةع لمملسيء عف الساءتو كمنيا تكرةـ المتفكقةف كالعباقرة كالتشجةع عمى االجتياد 

  .ٓكالتقدـ

                                                           
.فقد عمؿ ائم  اىؿ البةت عمةيـ اللسالـ عمى ذـ الكلسؿ ُٖٔالمةثي الكالسطي ,عةكف المكاعظ كالحكـ ,ص ُ

مف داـ كلسمو خاب أممو كلساء عممو(()االمدم ,غرر :))عمي عمةو اللسالـ  اإلماـكالتحذةر منو كما جاء في قكؿ 
إةاؾ كالكلسؿ كالضجر , فإنيما مفتاح كؿ شر , مف :))الباقر عمةو اللسالـ اإلماـ( ككذلؾ قكؿ ُِّ,ص الحكـ

(,كاةضان قكلو ِٓٗكلسؿ لـ ةؤد حقا , كمف ضجر لـ ةصبر عمى حؽ(( )ابف شعب  الحراني , تحؼ العقكؿ ,ص
ملسي , بحار ج؛ المََّالحراني , تحؼ العقكؿ ,صالكلسؿ ةضر بالدةف كالدنةا(()ابف شعب  :))عمةو اللسالـ 

عدك العمؿ الكلسؿ(()الكمةني ,الكافي :))الصادؽ عمةو اللسالـ قكلو  اإلماـ( كما جاء عف َُٖ/ٕٓاالنكار ,
,ٓ/ٖٓ .) 
االشترم , ؛  َُٓ؛الطبرم , بشارة المصطفى , ُٖٓ؛ الطكلسي ,االمالي , , ُٓالصدكؽ , ثكاب االعماؿ , ِ

 .َِٓ/ِ,تنبةو الخكاطر 
 جاء الكالـ عنيا كتفصةميا في الفصؿ الثاني . ّ
 .َُٓنيج البالغ ,ص ْ
 .ِّٗ/ْمغنة  ,في ظالؿ نيج البالغ  , ٓ
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مجمةع عمى االحلساف كالعمؿ الصالح كبذلؾ ال ةبقى مجاؿ ل محفزاف ُثكابالتشجةع كالف     

تمع تخمةص المج وةتـ مف خالل إذ, النتائج االةجابة لمتفكةر بالعمؿ اللسيء كىذا الدفع تككف لو 

مف قبؿ  لذلؾ كاف التشجةع عمى القةاـ بو ,جرةاف اللسن  التارةخة  كتطبةقيا نتةج  مف الملسةئةف

الحلسف المجتبى  اإلماـجاء في معنى ذلؾ قكؿ  إذت عمةيـ اللسالـ كائمو اىؿ البة امةر المؤمنةف

 الشر ليي في دفعاإل منيجالفيذا ىك , ِاللسداد دفع المنكر بالمعركؼ((:))اللسالـ قكلو وعمة

اصالح المجتمع كدفع اللسةئةف  أجؿمف  والة عمةو اللسالـ اإلماـ كقد ثقؼ الصالحالفالسد بالخةر ك ب

 عنو. 

ملسأل  لسباب لجرةانيا ىك تي ترتبط بتفعةؿ اللسن  كتيةئ  األالتشجةع االخرل اللسالةب كمف أ      

لرأم كاحد الف الشكرل  االلستشارة كاخذ اآلراء لمعرف  الصح كالخطأ منيا كعدـ التلسرع كالتعصب

ىؿ الخبرة أالى الكاقع برأم  اإلنلسافةتكصؿ  إذ ئؿ لمكصكؿ الى الصكابفضؿ الكلساأتعتبر مف 

كىك ما تبدا برأةو كتجعمو ملس ةورغبات التي قد تلستكلي عمعف العكاطؼ كالمةكؿ كال بعةدان كالتجرب  

                                                           
الثكاب كالعقاب في تحقةؽ النتائج المرجكة كالتربة   ألسمكبالستخدمت المناىج الحدةث  كااللسالةب التربة  المتطكرة  ُ

الصحةح  كةعتبر عمماء التربة  اف الثكاب كالعقاب مف ابرز اشكاؿ التربة  كالضبط االجتماعي كتكجةو اللسمكؾ 
 لسمكبعمي عمةو اللسالـ في عشرات الكتب كالرلسائؿ التي ذكرت ىذا األ اإلماـلسبقيـ بو  ألسمكبكىك في الحقةق  

عمةو اللسالـ كبطرةق  خالةو مف العقاب المادم تقـك عمى البناء النفلسي  اإلماـنفرد بيا اتخدمو  بصكرة ككةؼ الس
تنافلسي إنلساني كىك ادؽ  ألسمكبكعدـ التضحة  بالملسيء كالمحافظ  عمى كةانو عف طرةؽ بناء نظاـ التحفةز ب

ٍنًزلى و لسىكىاءو  كالى ةى :))الى مالؾ االشتر  همكافأة بال عقكب  كما جاء في عيدنظاـ  كيكنىف  اٍلميٍحلًسفي كاٍلميلًسيءي ًعٍندىؾى ًبمى
مىى اإًللسىاءىًة كأىٍلًزـٍ  ـى  فىًإف  ًفي ذىًلؾى تىٍزًىةدان ألىٍىًؿ اإًلٍحلسىاًف ًفي اإًلٍحلسىاًف كتىٍدًرةبان ألىٍىًؿ اإًللسىاءىًة عى ا أىٍلزى ـٍ مى كيالًّ ًمٍنيي

الثكاب اـ العقاب, صفحاتو جمةعان, انتصار  التكجةوبدر محمد مالؾ,  (.ةنظر : ُّْنيج البالغ  ,صنىٍفلسىو(()
 كاظـ جكاد ,السالةب الثكاب كالعقاب في عممة  التعمةـ ,صفحاتو جمةعان.

؛  َٔٓالعاممي ,الدر النظةـ ,؛  ُّٔالحلسف, , اإلماـ؛ابف علساكر, ترجم   ٖٔ/ّالطبراني ,المعجـ الكبةر , ِ
 .ِّٖ/ٔالمزم , تيذةب الكماؿ ,
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طىإً :))في ذلؾ  عمةو اللسالـنةف امةر المؤمةفلسر قكؿ  كه اآلرىاًء عىرىؼى مىكىاًقعى اٍلخى   ُ((مىًف الٍستىٍقبىؿى كيجي

ةيما اصكب ةعرؼ مكاقع الخطأ في االمكر إلمتصفح لكجكه اآلراء كالمفكر في ف اأ فيكال شؾ 

كىك االصؿ في  ِكقكع فةياالكمظانيا كىك ترغةب في االلستشارة كالفكر اللستصالح االعماؿ قبؿ 

شةر الةو اللسن  التارةخة  عند األخذ بمحدداتيا التي تترؾ  , ىك ما تّمعرف  الصحةح مف الفالسد 

 االةجابي بعد تطبةقيا. اإلثر

مف  تؤخذف مف أااللستشارة البد ف أـ ئم  اىؿ البةت عمةيـ اللسالأعمي ك  اإلماـف كقد بة        

الى لدةيـ العمـ الكافي حتى تصؿ فات المتقةف الذةف ةخافكف ربيـ ك االشخاص الذةف ةحممكف ص

الستشةركا في أمركـ الذةف ةخافكف :)) عمةو اللسالـعبداهلل الصادؽ  كالمعرف  المطمكب  كما قاؿ اب

الف الذم ةخاؼ ربو ال ةزةف لؾ الرأم اللسيء كال ةشكه الرأم الصحةح بؿ ةدؿ عمى  ْربيـ ((

كبذلؾ تحقؽ النتائج المرجكة بعد العمؿ بضكابط اللسنف التارةخة  التي تعطي  الكاقع في االلستشارة

 . ان اةجابة  آثار 

 ان كبةر  ان مف االلستبداد بالرأم الذم ةأخذ مأخذ عمةو اللسالـ المؤمنةف رمةأؿ حذر بفي المقا      

فقد قاؿ  ,ٓليالؾ ال محال اف نتةج  االلستبداد ىك أ إذف االلستبداد كالعقؿ ال ةجتمعاف أل مف العقؿ

اؿى شىارىكىيىا ًفي كمىٍف شىاكىرى ىىمىؾى مىًف الٍستىبىد  ًبرىٍأًةو  :))  عمةو اللسالـ اإلماـ ف إ إذ ٔ((عيقيكًليىا الرٍّجى
                                                           

. عمى عكس مف ةجيؿ اآلراء فةككف االثر لسمبي كما كرد عف امةر المؤمنةف عمةو َُٓنيج البالغ  , ص ُ
 (.ُّٖمف جيؿ كجكه اآلراء أعةتو الحةؿ(()االمدم , غرر الحكـ ,ص:))اللسالـ 

 .ِِٕ/ْ. كةنظر : مغنة  , في ظالؿ نيج البالغ  ,ِّٕ/ٓالبحراني , شرح نيج البالغ  , ِ
 .ِّٗ/ْ.كةنظر : الحلسةني الشةرازم , تكضةح نيج البالغ  ,ّْٓ,صالبةيقي , معارج نيج البالغ  ّ
 ُْ/ُِ؛ الحر العاممي , كلسائؿ الشةع  , ِٗٔ/ْ؛ المجملسي , ركض  المتقةف , َُٔ/ِالبرقي ,المحالسف , ْ
 .ِِ, الجكدة كفملسف  اتقاف العمؿ ,ص جابر لسراجحمةد  ٓ
 .ََٓنيج البالغ  ,ص  ٔ
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مف خبراتيـ ال  ك االلستفادةأكامم  دكف االلستعان  باألخرةف  والذم ةأخذ االمكر عمى عاتق اإلنلساف

لممشارك  مع عقكؿ  والمجاؿ اماـ عقم حكةف بلسبب الستبداده برأةو كعدـ فلسنو مف اليالأفي شؾ 

ف مف ةتعامؿ مع اللسنف كالضكابط التي تحددىا ةفمح عمى عكس أكةتضح مف ذلؾ  , ُاالخرةف

كالتحذةر عمى التثقةؼ لممشاكرة  عمةو اللسالـ اإلماـمف ةيمؿ تمؾ الشركط كةتحداىا, لذا عمؿ 

, كىذا المنيج التثقةفي ىك منيج عادؿ ةأخذ بنظر االعتبار المرحمة  كالتتابع في الطرح مف تركيا

 . التكازف في النتائج  المرجكةكالعمؿ , مما ةقننو كةحدث 

 كذلؾ لما ةترتبكعدـ فضحيا  ِلعةكبلستر ا كمف المصادةؽ اةضان ما ةتعمؽ بالحث عمى        

تركو كالقةاـ بفضح مف عكس ال   عميلمفرد الذم ةعمؿ بو كالمجتمع عامإةجابة   آثارمف عمةيا 

الترغةب كالتشجةع عمى لستر لذلؾ كاف , عةكب الناس االمر الذم ةؤدم الى دمار المجتمع 

عمةو عمي بف ابي طالب  مةر المؤمنةفعمةو كما جاء في الكصة  الشيةرة أل العةكب كالتأكةد

                                                           
في  ؛ مغنة  ,ِِْ/ٓ؛البحراني ,شرح نيج البالغ  , ِّٖ/ُٖةنظر: ابف ابي الحدةد ,شرح نيج البالغ  , ُ

 .ِّّ/ْظالؿ نيج البالغ  ,
 أجؿلستر العةكب في االلسالـ : لقد حث االلسالـ عمى لستر العةكب كرغب فةو  كاتخذ عدة مف الكلسائؿ مف   ِ

حادةث النبكة  كاقكاؿ ائمو اىؿ البةت عمةيـ اللسالـ التي تتكمـ عف ذلؾ ,فقد كردت الكثةر مف اآلةات القرآنة  كاال
ـٍ عىذىابه أىًلةـه ًفي :))مكضكع اللستر ,كمنيا قكلو  تعالى   إف  ال ًذةفى ةيًحبُّكفى أىٍف تىًشةعى اٍلفىاًحشى ي ًفي ال ًذةفى آىمىنيكا لىيي

(()النكر/ ٍيرى ًباللسُّكًء ًمفى اٍلقى :))( ككذلؾ قكلو تعالى ُٗالدٍُّنةىا كىاآٍلىًخرىًة كىالم وي ةىٍعمىـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى ٍكًؿ الى ةيًحبُّ الم وي اٍلجى
ا(()النلساء/ ًمةمن كىافى الم وي لسىًمةعنا عى ـى كى (,ككذلؾ حث عمةو النبي محمد صمى اهلل عمةو كالو كلسمـ عمى ًُْٖإال  مىٍف ظيًم

مف لستر ملسمما في الدنةا لستره اهلل عز كجؿ في الدنةا  :))لستر الملسمـ كعدـ فضح عةكبو كما جاء في قكلو
عمي عمةو اللسالـ عف الكالـ  نيى عف الكالـ  اإلماـ(,كاةضان َٖٓ/ِكاآلخرة(() ابف ماج  ,لسنف ابف ماج  ,

و فةؾ(() االمدم , غرر الستر عكرة أخةؾ لما تعمم:))بعةكب الناس كاالنشغاؿ بعةكب النفس كما جاء في قكلو
داء العةكب الى اصاحبيا كما جاء في اقكاؿ ائمو البةت العةكب مفيـك كالسع ةتعدل الى اى ( ,كلسترُّالحكـ,ص

لةكف آثر الناس عندؾ مف أىدل إلةؾ عةبؾ , كأعانؾ عمى :))عمي عمةو اللسالـ اإلماـعمةيـ اللسالـ كمنيا قكؿ 
أحب إخكاني إلي مف أىدل :))الصادؽ عمةو اللسالـ  اإلماـ(, كقكؿ ُِٖنفلسؾ(( ) االمدم, غرر الحكـ ,ص

 (.ِٔٗكؿ ,ص؛ابف شعب  الحراني , تحؼ العق ّٗٔ/ِإلي عةكبي(()الكمةني , الكافي , 
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ؽُّ مىٍف :))لو  قاؿ إذ مصر هعندما كال مالؾ االشتر ىال اللسالـ ًإف  ًفي الن اًس عيةيكبان اٍلكىاًلي أىحى

ٍنؾى ًمٍنيىاف  عىم ا غىابى لسىتىرىىىا فىالى تىٍكًشفى  مىى مىا غىابى  عى ـي عى مىٍةؾى تىٍطًيةري مىا ظىيىرى لىؾى كالم و ةىٍحكي فىًإن مىا عى

ا تيًحبُّ لسىٍترىه ًمٍف رىًعة ًتؾى  ا الٍستىطىٍعتى  ةىلٍستيًر الم و ًمٍنؾى مى ٍنؾى فىالٍستيًر اٍلعىٍكرىةى مى كذكر ذلؾ مرغبان  ُ((عى

لستر عةكب الناس لةلستر اهلل عةكبو كىذا بمثاب   وةنبغي عمة اإلنلساف ف  أكىك اشارة الى , ِفةو

 كىذا الثكاب ةأتي كنتةج  لجرةاف ّفي االخر ةنتظرهعظـ أاب االليي في الدنةا كىناؾ ثكاب الثك 

, فتطبةؽ القانكف بعد حصكؿ المقدمات المتمثم  بلستر عةكب االخرةف التارةخة  اللسن  االلية 

  .العمؿ التارةخي ةعقب بنتائج مف جنس

ف ةككف في ىذه المقاـ ةصمح أ محمد صمى اهلل عمة  كالو كلسمـ كلعؿ ما كرد عف الرلسكؿ

كاف بالمدةن  اقكاـ ليـ عةكب فلسكتكا فألسكت اهلل عف :)) كالو كلسمـ وصمى اهلل عمةقاؿ  إذكشاىد 

فتكممكا في عةكبيـ الناس فماتكا كال عةكب ليـ عند الناس ككاف بالمدةن  اقكاـ ال عةكب ليـ 

فالقص  التارةخة  خةر  ْعةكب الناس فأظير اهلل ليـ عةكبا لـ ةزالكا ةعرفكف بيا الى اف ماتكا ((

بؿ  دكف محاباة فال ةشذ منيا المؤمف كالكافر األفرادمثاؿ عمى جرةاف تمؾ اللسنف عمى جمةع 

 . بشرط تكفر المقدمات  ختالؼاك ألسارة  عمى الجمةع دكف تخمؼ 

                                                           
ةا أةيا الناس طكبى لمف شغمو عةبو عف عةكب الناس , :)).ككذلؾ قكلو عمةو اللسالـ ِْٗنيج البالغ ,ص ُ

كطكبى لمف لـز بةتو , كأكؿ قكتو , كاشتغؿ بطاع  ربو , كبكى عمى خطةئتو , فكاف مف نفلسو في شغؿ , 
 (.ِٓٓكالناس منو في راحو(( )نيج البالغ  ,ص

 .ُُٖٕ/ْ. كةنظر : شبر, نخب  الشرحةف ,  ُْٓ/ٓنيج البالغ  ,البحراني , شرح  ِ
 .ِّٗ/َُمكاـر شةرازم , شرح نيج البالغ  , ّ
؛ المجملسي , بحار االنكار ِِٗ/ ُٓ؛ الحر العاممي, كلسائؿ الشةع  ,ْْصالشةخ الطكلسي ,األمالي , ْ
,ِٕ/ُِّ. 
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لمناس جمةعا  خراجياكا  ـ فضحيا لعةكبؾ كعد األفراد خفاءإ عمى العةكب ال ةتكقؼلستر ك        

 ف ةمنعاف الفرد مف القةاـ ةكالخجؿ المذ ف لستر عةكبو بنفلسو عف طرةؽ الحةاءةمكف لإلنلسا إذ

 وث الناس عمةكح عمةو اللسالـخر الذم رغب فةو امةر المؤمنةف مر األباألعماؿ القبةح  كىك األ

ٍةبىو:))كذلؾ في قكلو  ـٍ ةىرى الن اسي عى ةىاءي ثىٍكبىو لى ا كاف ةمتمؾ ممكو إذ اإلنلساف الف ُ((مىٍف كىلسىاه اٍلحى

ا انكشفت ليـ فعمو إذةخجؿ مف مقابم  الناس  ألنواء ةلستحي كةخجؿ كال ةرتكب عةبا قط الحة

ذكاف ةلستحي فمف ةقرب مف عةب ك  القبةح فمف ف ةركا اال إاس عف الن ا لـ ةقترؼ عةبا امتنعا 

لةرتدع بو عما تنزع إلةو نفلسو مف  اإلنلساففقد جعمو اهلل تعالى في  ,ِاالفعاؿ الطةب  الحلسن 

الحةاء   مكر بتحدةدىا بضكابط كمنيا ضابطكىذا طابع اللسن  التارةخة  في جرةاف اال ّالقبةح

 عادتوي مثمما ىي  اللسالـ عمةو اإلماـبيا ك  اإلنلسافالتي تعمؿ عمى لستر عةكب الناس كمما اخذ 

 المجتمع عمى طرةؽ الفكر اللسمةـ. كتربة  اإلنلساف بناء أجؿ مف عمى ذلؾ حثٌ  كدكرة ككظةفتو

التعبكم كالتشجةعي في  لسمكبالستخدـ األ عمةو اللسالـعمي  اإلماـما تقدـ فأف  فضالن عف

في طرح لسن   لسمكببيذا األ عمةو اللسالـ اإلماـطرح بعض اللسنف التارةخة  كغالبا ما كاف ةتكمـ 

التعبكم  لسمكبكالحركب لذلؾ كاف الستخداـ األ كاجياتكةف التارةخة  فيي تتعمؽ بالمالنصر كالتم

ؽٍّ )  :))في لةم  معركو صفةف عندما قاؿ ألصحابو  ـٍ عىميكدي اٍلحى ًميى لىكي ت ى ةىٍنجى ٍمدان حى ٍمدان صى فىصى

ـٍ كلى  ـٍ كأىٍنتيـي األىٍعمىٍكفى كاهلل مىعىكي ـٍ أىٍعمالىكي ٍف ةىًترىكي
عدك تعبكم بالصمكد كقصدا ال لسمكببإمرىـ أ إذ ُ((ْ

                                                           
عمةو  اإلماـ. باإلضاف  الى الحةاء ةعتبر العمـ اةضان ضابط  للستر العةكب كما كردعف َٖٓنيج البالغ  ,ص ُ

(, ُِٓمف كلساه العمـ ثكبو , اختفى عف الناس عةبو(( )ابف شعب  الحراني, تحؼ العقكؿ, ص:))اللسالـ في قكلو
 (.َِٕ,غرر الحكـ ,ص غطاء العةكب العقؿ(()االمدم:))ككذلؾ العقؿ كما قاؿ عمةو اللسالـ 

 .َّٖ/ٓالمكلسكم , شرح نيج البالغ  , ِ
 .ّٓٔ/ْ. كةنظر: الحلسةني الشةرازم , تكضةح نيج البالغ  , ْٓ/ُٗابف ابي الحدةد , شرح نيج البالغ  , ّ
 .ّٓ/ محمد ْ
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اهلل كفي لسبةؿ اهلل كاهلل  أجؿـ اصحاب الحؽ الذةف ةقاتمكف مف يالحؽ حتى ةنتصركا ألن أجؿمف 

فقد  ِـيـ شةئا مف ثكاب كجزاء اعماليـ النصر كلف ةنقصيمعو كىك الذم ةنزؿ عمة ما دامكاـ يمع

 : أجؿمف  لسمكبىذا األ عمةو اللسالـالستخدـ امةر المؤمنةف 

كقات الحركب لذلؾ أفي  لدل المقاتمةف الف الجانب المعنكم ميـ جدان  ّرفع الركح المعنكة -ُ

  .تغذة  المقاتمةف بالثق  كااللستعداد لخكض الحرب أجؿعمى ىذا الجانب مف  عمةو اللسالـعمؿ 

 ْاالطمئناف في قمكب المقاتمةف بالبشارة ليـ في تحقةؽ النصر االلييتلسكةف النفكس كبث -ِ

 الحؽ كفي لسبةؿ اهلل. أجؿالنيـ ةقاتمكف مف 

ذكر الحكادث التارةخة  التي انزؿ  نماكا  ر عمى ذكر اللسنف التارةخة  فقط كالتعبئ  لـ تقتص     

السباب النصر   فرتاف تك أفةو لسن  التمكةف التارةخة  بعد  الملسممةف كطبقت ىاهلل فةيا النصر عم

الو كلسمـ في حاب الرلسكؿ محمد صمى اهلل عمة  ك ةذكرىـ بأص عمةو اللسالـعمي  اإلماـا نجد إذ

عمةو ةقكؿ  إذاـ بجيكد كثبات ىؤالء االصحاب معارؾ صدر االلسالـ ككةؼ ثبت االلسالـ كق

نىا نىٍقتيؿي آبىاءىنىا كأىٍبنىاءى  (ن ا مىعى رىلسيكًؿ الم و )صلىقىٍد كي :)) ألصحابو في معركو صفةف كما السمفنا اللسالـ
                                                                                                                                                                      

 .ٕٗنيج البالغ  , ص ُ
؛ حبةب اهلل الخكئي ,  ُٕٓ/ٓ؛ ابف ابي الحدةد , شرح نيج البالغ  , ِّٗ/ُالراكندم , منياج البراع  , ِ

 .َُْ/ُ؛ المكلسكم ,شرح نيج البالغ  , ِٕ/ٓمنياج البراع  ,
3
مبدأ الركح المعنكة  مف مبادئ الحرب القدةم  إذ ادخؿ الرلسكؿ محمد صمى اهلل عمةو كالو كلسمـ ىذه المبدأ في  

 السالةب غاة  في الدق  كانيا لسبقتالحرب مف خالؿ السالةبو المحكم  في التعامؿ بيذا المبدأ كالتي ظير انيا 
كجاء بعد الرلسكؿ صمى اهلل عمةو كالو  األكربةةف الذةف اخذكىا مف الملسممةفجمةع القادة ك  المارشاؿ)مكنتجمرم (

. ةنظر: كلسمـ االماـ عمي عمةو اللسالـ باالىتماـ بالركح المعنكة  كالحث عمةيا كالتثقةؼ ليا بعد السالةب كعكامؿ
؛ شكرم ٓٔ_ْٗلدبمكمالسة  كقكاعد المكاجي  في فكر الرلسكؿ صمى اهلل عمةو كالو كلسمـ, صحمةد لسراج جابر, ا

 .َُِ_ُُٕناصر عبد الحلسف, االماـ عمي عمةو اللسالـ درالس  في فكرة العلسكرم,  ص
 .ُٕٗ/ِةنظر: البحراني , شرح نيج البالغ  , ْ
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نىا ٍخكىانىنىا كأىٍعمىامى ا ةىًزةدينىا ذىلً  كاً  انان كتىلٍسًمةمان مى مىى الم قىـً  ؾى ًإال  ًإةمى ًض األىلىـً  كميًضٌةان عى مىى مىضى ٍبران عى  كصى

ؿي  نىاكًجٌدان ًفي ًجيىاًد اٍلعىديكٍّ كلىقىٍد كىافى الر جي ري ًمٍف عىديكٍّ ؿى اٍلفىٍحمىةٍ  ًمن ا كاآلخى اكي ًف تىصى اكىالى الىلسىاًف ةىتىصى ًف ةىتىخى

ا ا ةىلسٍ  أىٍنفيلسىييمى اًحبىو كىٍأسى اٍلمىنيكفً أىةُّييمى نى  ًقي صى نىا فىمىر ةن لىنىا ًمٍف عىديكٍّ فىمىم ا رىأىل الم و ًصٍدقىنىا  ًمن اا كمىر ةن ًلعىديكٍّ

نىا اٍلكىٍبتى  مىٍةنىا الن ٍصرى  أىٍنزىؿى ًبعىديكٍّ ئان أىٍكطىانىو(( كأىٍنزىؿى عى ٍمًقةان ًجرىانىو كميتىبىكٍّ ـي مي ت ى الٍستىقىر  اإًللٍسالى حى
ُ . 

ةيـ التعبئ  كالحث عمى القتاؿ كالثبات كذكر جرةاف لسن  اهلل عم ففي ىذا المقاـ نجد أ

يذا بحراني بما قالو الشارح ال فربما ةظير أر الملسببات فةيـ ك بلسبب تكف ىي بالنصر كالتمكةف

ىك في  عمةو اللسالـ اإلماـف كالـ أ كاليدؼ المبتغى مف ةبتعد عف المعنى االلساسصدد ال

ما معةف تقصةرىـ بالنلسب  الى ذكره لةبةف لملسا إذ صحابو عمى ترؾ الحرب كالتقصةر فةوأ  ِتكبةخ

ف الكالـ ىنا كاف في أال إ ,ّكالو كلسمـ وجيادىـ زمف الرلسكؿ صمى اهلل عمة في وأكلئؾ عمة كاف

ذكرىـ بأصحاب الرلسكؿ  عمةو اللسالـمةر المؤمنةف أالتعبئ  كالحث كلةس التكبةخ الف معرض 

كةؼ كانكا ككةؼ نزلت فةيـ لسن  اهلل مف النصر كالتمكةف فيك حث كتشجةع حتى ةصبحكا مثؿ 

ف , كلةس شرطان أاصحاب الرلسكؿ صمى اهلل عمةو كالو كلسمـ لكي تجرم عمةيـ اللسن  التارةخة  

ف االطراؼ كىك التقصةر مف طرؼ م ةككف التذكةر بالقدكة الحلسن  كالرمزة  اليادف  دلةؿ عمى

عمي عمةو اللسالـ معنكةان كمادةان عف المحاؽ بو ,أال إف  اإلماـمر ال ةنفي تخمؼ أصحاب أ

 .ىك جزء مف الستراتةجة  مدركلس  لإلماـ عمةو اللسالـ   لسمكباألالستخداـ 
                                                           

 .ُٗنيج البالغ ,ص ُ
عمةو اللسالـ كثةرة جدان ,إذ كانت  اإلماـىنا اف عدد خطب التكبةخ التي كردت في كالـ  إلةوكما تجدر االشارة  ِ

 معظـ خطبو فةيا الجانب التكبةخي ككاف ةكبخ اصحابو لتخاذليـ عف الجياد كةبكخ عمالو لتقصةرىـ في العمؿ
.  كؿ الى اليدؼ مف الكالـلمكص ألسمكبالف التكبةخ كلسةمو ك  كالنفس كتكبةخ الخارجةف عمةو كةكبخ البخالء بالماؿ

 .ُْٕكٖٗك ٕٕةنظر :نيج البالغ , ص
 .ُْٖ/ِشرح نيج البالغ  , ّ
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ف إ: قاؿ  إذ رح عباس المكلسكمالشا لعؿ ما ةؤةد ىذا الطرح الذم ذكرناه ما رأةناه مفك 

الجياد كةدفعيـ الى القتاؿ كشرح كاقع  ىف ةحثيـ عمأ الكالـ ةد مف خالؿةر  اللسالـعمةو  اإلماـ

بيذا المشيد الحي ثـ ةبةف كةؼ انزؿ اهلل  اإلماـحةث ةذكرىـ  عاشكا مع النبيالملسممةف الذةف 

رفع اليمـ  أجؿالتعبكم مف  لسمكبمةر المؤمنةف ةلستخدـ األأليذا كاف  ,ُالنصر عمي الملسممةف

  .كشد العزةم  لدل المقاتمةف في المعارؾ عف طرةؽ طرح اللسنف التارةخة  الثابت  الملستمرة

ف التكبةخ كالتعبئ  كةمكف أ ألسمكبكةمكف لنا أف نجمع الرأةةف معان برأم ةتضمف جمع 

عمةو اللسالـ قد ذكرىـ بأصحاب الرلسكؿ صمى اهلل عمةو كالو كلسمـ لةكبخيـ عمى  اإلماـةككف 

  كاالندفاع في المعرك .ليـ كمف ثـ فيي تعبئ  ليـ كالستنفار لتغةةر كاقعيـ المادم كالمعنكم إذتخ

 

 

                        

 

                           

 

 
                                                           

 ّٔٔ/ُشرح نيج البالغ  ,  ُ
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       المبحث الثاني                       

 ليات واألساليب الترهيبيةاآل           
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 : االساليب الترهيبية

 أجؿلسالةب في طرح اللسن  التارةخة  مف ألةات ك آعدة  عمةو اللسالـعمي  اإلماـلستخدـ ا

تخكةؼ راد مف خالليا أكمنيا االلسالةب الترىةبة  التي  الى الناس كالمجتمع إلةوةصاؿ ما ةيدؼ إ

ك غةرىا مف أك التنبةو أك النيي أالتحذةر  ألسمكبالعمؿ الذم ةطرحو بالناس كابعادىـ عف الفعؿ ك 

 طمبان لممكعظ  كاالعتبار لسمكبالتي تتالئـ مع تمؾ اللسنف التي تطرح بيذا األااللسالةب الترىةبة  

 ك اىمالياأك التي تعقب تحدم تمؾ اللسنف أذا اللسنف   التي تعقب العمؿ بيةباللسم اآلثار ببةاف

  ىي: اللسالـ عمةوعمي  اإلماـىـ االلسالةب الترىةبة  التي الستعمميا أ كمف

 التحذير: أسلوب: وال  أ

منو ببةاف ك ةتكقى أك مذمكـ لةتجنبو أمر مكركه أتنبةو المخاطب عمى التحذةر ىك 

 ألسمكبعمي عمةو اللسالـ عمى طرح بعض اللسنف التارةخة  ب اإلماـلذا عمؿ  ,ُاضرارهملساكئو ك 

تمؾ اللسن   ئمحالسف كملساك لساس بةاف أعمى  الى المتمقي إلةوةصاؿ ما ةيدؼ إ أجؿتحذةرم مف 

زةادة درج  تعاطةيـ معيا  أجؿبما ةتنالسب مع فيـ اللسامع مف  ياك الضابط  لمحددة لجرةانأ

 . ي تلسخةرىا كبناء حةاتيـ كفقا لياكبالتال

 لسن بكصفيا منيا  اإلنلساف محذران  عمةو اللسالـعمي  اإلماـالمكاضع التي ذكرىا فمف  

تكالي النعـ عمى  قد حذر منيا كمفىي لسن  االلستدراج فتارةخة  ثابت  تجرم عمى الجمةع 

عمةو  حةنما قاؿذلؾ التحذةر بصكرة مباشرة كجاء ارتكاب الفكاحش العصةاف ك   في حال اإلنلساف

                                                           
 .ِٖٕ/ّالصباف ,حاشة  الصباف عمى شرح االشمكني أللفة  ابف مالؾ , ُ
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ـى  :)) اللسالـ انى إذةىا اٍبفى آدى ب ؾى لسيٍبحى مىٍةؾى ًنعىمىو ا رىأىٍةتى رى تحذةر يك ف ُكأىٍنتى تىٍعًصةو فىاٍحذىٍره((و ةيتىاًبعي عى

الماؿ كاالكالد نعـ الم و عمى عبده مف صٌح  البدف ككثرة  تا تكاتر إذ ألنو, الم ومعصة   مف

لما ركل اٌف الم و ةقكؿ ةا  اككد, كاف الستحقاقو لمعقاب كالستقام  االحكاؿ, كذلؾ العبد ةعصى رٌبو

 ,ِكتتمٌقت الٌى بالمعاصي بالٌنعـ كاتحٌبب الةؾ رل عمةؾ نازؿ كشٌرؾ الٌى صاعدخة بف آدـ

 أجؿكمف  اكالن  كةلستدرج بحكـ اللسنف التارةخة  فالتحذةر ىنا حتى ال تتضاعؼ عمة  العقكب 

  حتى ال تتحكؿ ىذه النعم  الى نقملسبحانو كتعالى كعدـ االلستمرار بالمعاصي اهلل الرجكع الى 

 .ثالثان  عمى فضةمتي الصبر كالشكر مف خالؿ التحذةر عمؿ عمى تثقةؼ الناسلمك  ,ان ثانة

تحذةر مف مصارع  الحؽ التنبةو كال ألسمكب عمةو اللسالـعمي  اإلماـلستخدـ اكما         

 إذكما مر الكالـ عنيا,   األمـفي جرةاف لسن  اهلل في ىالؾ  الف ذلؾ لسبب رئةس هكالكقكؼ ضد

مىٍف  :)) في قكلو عمةو اللسالـ كما جاء التي تصدر عنيا كبةاف النتةج  اللسمبة  بالتحذةرطرحو 

رىعىو(( ؽ  صى ارىعى اٍلحى صى
ةعني مف رد الحؽ عف مجراه كممضاه ككابر في نفكذه كعـز عمى رده  ّ

 . ْمف جي  نفلسو ذؿ كرجع صاغرا الةو ككاف بمنزلو مف صرع لجنبو فال ةلستطةع حةمو 

  اللسالـ مف مصارع وعمة اإلماـال محالو لذلؾ حذر اليالؾ لستككف حتمةو ك  النتةج ف إ 

كالفناء  الحؽ ككانت نياةتيـ اليالؾ االقكاـ التي كقفت بكجوك  األمـىناؾ الكثةر مف  ف  الحؽ أل

                                                           
 .ِْٕنيج البالغ  ,ص ُ
 .ِْ/ُِمنياج البراع  ,  . كةنظر: حبةب اهلل الخكئي ,ٕٔٗ/ِالبةيقي, معارج نيج البالغ  , ِ
 .ْٖٓنيج البالغ  ,ص ّ
 .َِّٖ/ٔ, دةباج الكضيالحلسةني ,  ْ
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فيذه  ,ُالتي كذبت االنبةاء كالرلسؿ المتفقةف عمى كمم  الحؽاللسابق   األمـكمنيا قصص 

ثبات الحكـ كجرةانو دم  الف فةيا عبرة كبةرة لألجةاؿ القاك  تطبةقات لتمؾ اللسنف القصص ىي

  .الجمةع بحكـ القكاعد التارةخة  الحاكم  في لسةر عممة  التارةخ عمى

ك ةنحرؼ عف طرةقو فقد قاؿ أمف ةقؼ ضده فقط بؿ حتى مف ةمنعو اةضان الحؽ ال ةيمؾ     

ـٍ فىًإن مىا :))االمراء كالقادة محذرا كمخكفا  نىعيكا ا أىٍىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي ـٍ مى ٍكه أىن يي ؽ  فىاٍشتىرى لن اسى اٍلحى

ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ فىاٍقتىدىٍكه  ذيكىي  ّكاألمكاؿ ؽ فاشترل الناس الحؽ منيـ بالرشام منعكا الناس الحأ ِ((كأىخى

كاف النحرافيـ عف  اللسابق  األمـىالؾ  ف  أ فقد بةف ,ْ تصٌرفاتيـ معيـ بالباطؿ فاقتدكه جعمكاك 

حكاـ ككالة االمر منعكا الناس الحؽ الذم ليـ كال القادةيـ ن  أل ,هالحؽ كاخذىـ طرةؽ الضالؿ كذكر 

 ,ٓـعمى الباطؿ مف ظمـ الناس كجكر عمةي ىـؿ النيـ ةرةدكف حقيـ كحممك فاشتركا حقيـ بالباط

الف نتةج  ذلؾ االبتعاد  مف االنحراؼ كاالبتعاد عف الحؽ عمةو اللسالـعمي  اإلماـكاف تحذةر  الذ

بؿ تشمؿ جمةع مف ةنحرؼ أك  ان التي ال تحابي احد لمجرةاف اللسنف التارةخة  لستككف اليالؾ طبقان 

 .ملسار الحؽ ماـةقؼ أ

                                                           
ـٍ :))قكلو  تعالى بلسبب تكذةبيـ لمرلسؿ اصحاب كمم  الحؽ  األمـكمف اآلةات التي دلت عمى ىالؾ  ُ كىذ بىٍت قىٍبمىيي

فً  اده كى ابي اأٍلىٍةكى  ٍرعىٍكفي ذيك اأٍلىٍكتىادً قىٍكـي نيكحو كىعى قىٍكـي ليكطو كىأىٍصحى ثىميكدي كى ًإٍف كيؿٌّ ًإال  كىذ بى الرُّلسيؿى فىحىؽ   ً  أيكلىًئؾى اأٍلىٍحزىابي كى
ـٍ قىٍكـي نيكحو كىأىصٍ :))(كقكلو تعالى ُْ_ًُِعقىاًب (()ص/ ثىميكدي كىذ بىٍت قىٍبمىيي ابي الر سٍّ كى ًفرٍ  حى اده كى ٍخكىافي ليكطو كىعى عىٍكفي كىاً 

ؽ  كىًعةًد(()ؽ/) قىٍكـي تيب عو كيؿٌّ كىذ بى الرُّلسيؿى فىحى ابي اأٍلىٍةكىً  كى لألنبةاء  األمـ(. كةنظر اكثر عف تكذةب ُْ_ُِكىأىٍصحى
اللسابق  :حمةد لسراج ,احمد فاضؿ ,فملسف  ائم  اىؿ البةت عمةيـ اللسالـ االصالحة   األمـكالرلسؿ كعقكباتيا في 

 .ُِٖ_ُٖٓك ْٕ_ٖٓات ,صفي تشخةص السباب لسقكط الحضار 
 .ْٕٔنيج البالغ  ,ص ِ
 .ٕٕ/ُٖابف ابي الحدةد , شرح نيج البالغ  , ّ
 .  ِّٕ/ٓالبحراني , شرح نيج البالغ  , ْ
 .َُِ/ٓالمكلسكم , شرح نيج البالغ  , ٓ
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 إذامة   كىمككا بلسبب معاداتيـ لمحؽ ىـ بن الذةف كمف الشكاىد التارةخة  عمى ذلؾ مف

ت اللسالـ كان ويـ لعمي عمةتكلكف محارب ُمدة ثمانةف لسن كاكالده عمةيـ اللسالـ  ان صارعكا عمة

كالقبم  المنصكب  في الشيرة , ككاللسنف  عمةو اللسالـ ىالكيـ كبقاء فضائؿ عميتعجةؿ لسبب في 

ف امةر المؤمنةف عمةو اللسالـ مع الحؽ كما قاؿ رلسكؿ اهلل صمى اهلل ال ِالمحفكظ  في الكثرة

 .ّعمي مع الحؽ كالحؽ مع عمي((:))عمةو كالو كلسمـ 

 ألنياغترار بيا كعدـ اإل تحذةر منياذكر الدنةا كال عمةو اللسالـعمي  اإلماـكما لـ ةنس       

بذكر اللسنف التارةخة  التي  كانكا لذلؾ حذرىـ منو امنأةقكاعد كقكانةف ثابتو تجرم بيـ ب محككم 

ا مىاًضةى ه فىًإف  الدٍُّنةى  فىالم و الم و ًعبىادى الم و:))في ذلؾ عمةو اللسالـ جرةاف عممة  التارةخ فقد قاؿ تحكـ

مىى لسىنىفو  ـٍ عى كأىٍنتيـٍ كاللس اعى ي ًفي قىرىفو (( ًبكي
عمى التخكةؼ ا مةر المؤمنةف عمةو اللسالـ ىنأكد أ إذ ْ

أم عمى طرةق  كاحدة ال  حذةر بككف الدنةا ماضة  عمى لسنفكعم ؿ ذلؾ الت بالتحذةر مف الدنةا
                                                           

اللسالـ  اإلماـ عمي عمةو امة  العدةد مف الكلسائؿ في محارب  ائمو البةت عمةيـ اللسالـ كمنيا لسب  كالستخدـ بن ُ
إنو كاف في أةاـ بني أمة  أكثر مف لسبعةف ألؼ منبر :))في ذلؾ  الشةخ االمةني المنابر كالمإذف , فقد قاؿ ىعم

ةاقكت كقاؿ  (َُِ/ِاالمةني , الغدةر , )ةمعف عمةيا عمي بف أبي طالب بما لسنو ليـ معاكة  مف ذلؾ ((
ككذلؾ  (ُٗ/ّمعجـ البمداف,  )ابر الشرؽ كالغرب((لعف عمي بف أبي طالب عمةو اللسالـ عمى من:))الحمكم اةضان 

 اإلماـىا معاكة  بحرب أبةت عمةيـ اللسالـ كشةعتيـ ,إذ بداىؿ ال ىامة  عم كألسمكب الحرب كالقتؿ التي شنيا بن
اىؿ البةت بقتؿ  ىق(, كبعدىا جاء ةزةد بف معاكة  لةكاصؿ الحرب عمّٕ) لسن عمةو اللسالـ في معرك  صفةف 

ق(, الستمر العداء ُٔفي العاشر مف محـر ) كاصحابو في فاجع  كربالء ءهبناأعمةو اللسالـ ك  اإلماـ الحلسةف
 زةف العابدةف  لسن  اإلماـاالمكم بقمع الثكرات كقتؿ ابناء االئمو كاصحابيـ, فقد قتؿ ىشاـ بف عبدالممؾ زةد بف 

عمي عمةو اللسالـ  اإلماـكضع الركاةات كاألخبار القبةح  عف  ألسمكبامة   كق(, فضالن عف ذلؾ الستخدـ بنُُِ)
كالبراءة منو ,كىكذا تكاصؿ العداء االمكم ألىؿ البةت عمةيـ اللسالـ حتى لسقكط دكلتيـ عمى  تقتضي الطعف فةو

؛ الطبرم , تارةخ الرلسؿ كالممكؾ ّْ_َْ/ِق(. ةنظر :الةعقكبي , تارةخ الةعقكبي ,ُِّةد العبالسةةف لسن  )
 ؛.ّٔ/ْ؛ ابف ابي الحدةد, شرح  نيج  البالغ , ِِْ/ٓ؛ ابف االثةر ,الكامؿ في التارةخ ,ّْ_َّ/ْ,
 .ِِْ/ُّابف ابي الحدةد, شرح نيج البالغ ,ةنظر: ِ
  ٕٗ/ُ؛ الطبرلسي ,االحتجاج , َِ؛ الخزاز القمي , كفاة  االثر ,َُٓالصدكؽ , االمالي , ّ
 .ُِٖنيج البالغ  ,ص ْ
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ىـ ما فعمت آثار ةختمؼ حكميا فكما كاف مف شأنيا أف أىمكت القركف الماضة  كفعمت بيـ كب

عمةو اللسالـ عمى  اإلماـتحذةر قاـ  , فقدُل تي عٌددناىا فكذلؾ فعميا بكـكصٌةرتيـ إلى األحكاؿ ا

,  طرحيا لمناس لالتعاظ كاالعتبار بيا اكالن ك  بةاف اللسنف التارةخة  الحاكم  ركاف عدة اىمياأ

  .ثانةان  اللسالف  األمـفي  لشكاىد التارةخة  عمى تطبةؽ تمؾ اللسنفكذكر ا

 إذ االعتباراالتعاظ ك  أجؿمف تحذةرىـ مما لسةقع بيـ كما كقع في الذةف قبميـ  قد جاءف

ـٍ ًفي :))االعتبار بالماضةةف بقكلو  الى ملسأل   صرةح ةشار بصكر أ ره  آثارأىكلىٍةسى لىكي ًلةفى ميٍزدىجى األىك 

ـي اٍلمى  ((اًضةفى تىٍبًصرىةه كميٍعتىبىره كًفي آبىاًئكي ف ما كقع في ابائيـ ىك كاقع فةيـ إ إذِ ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعًقميكفى

ىك االنزجار كاخذ العبرة ك  تحذةر مف الدنةالابحكـ الثبات الذم تطبقو اللسن  التارةخة  لذلؾ كاف 

كاللسةر نحكىا  عدـ االنجذاب الةيا اإلنلسافكعمى  الدنةا دار زكاؿو  ف  أل ,ّاالرتداع عف ما حـر اهلل

المصةر  ف  منيا أل عمةو اللسالـ اإلماـألنيا طرةؽ مظمـ ةؤدم الى التيمك  كمف ىنا كاف تحذةر 

 كاحد ال ةتغةر.

نف التارةخة  التي تجرم فةيا بذكر اللسعمةو اللسالـ ملساكئ الدنةا منفران فةيا  اإلماـثـ ذكر        

ةر ليا, فقد كاف ذـ الدنةا مف اىـ مالمح ىذه التحذةر لغرض التنف كىي عبارة عف قكانةف حاكم 

ٍحفي :)) عمةو اللسالـقكلو  كما جاء في عنيا ًء مى كفى ه دىاره ًباٍلبىالى يىا كالى الى تىديكـي أىٍحكىالي  كفى ه كًباٍلغىٍدًر مىٍعري

ـي نيز الييىا فى ه أىٍحكىاؿه ميٍختىمً  ةىلٍسمى رٍّ ٍعديكـه  اٍلعىٍةشي ًفةيىا مىٍذميكـه فى ه كتىارىاته ميتىصى ا أىٍىمييىا فً  كاألىمىافي ًمٍنيىا مى ن مى ةيىا كاً 

                                                           
؛ حبةب اهلل الخكئي ,  َِٕ/ٕ, كةنظر : المجملسي ,بحار االنكار ,َِٕ/ْيج البالغ  ,البحراني , شرح ن ُ

 .ُٔٗ/ُُمنياج البراع  ,
 .ُْٓنيج البالغ ,ص ِ
 . ِْٔ؛ التمةمي , صفكة شركح نيج البالغ  ,ص ُِِ/ِالحلسةني الشةرازم , تكضةح نيج البالغ  , ّ
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ـٍ ًبلًسيىامً  أىٍغرىاضه ميلٍستىٍيدىفى ه  اًميىاتىٍرًمةًي ـٍ ًبًحمى ا أىٍنتي  يىا كتيٍفًنةًي ـٍ كمى ـٍ ًفةو ًمٍف ىىًذه كاٍعمىميكا ًعبىادى الم و أىن كي

مىى لسىبً  الدٍُّنةىا  ـٍ ةًؿ مىٍف عى ى قىٍبمىكي ـٍ أىٍعمىاران كأىٍعمى  قىٍد مىضى ؿى ًمٍنكي  .ُ((ان آثار رى ًدةىاران كأىٍبعىدى ًمم ٍف كىافى أىٍطكى

فالبالء ةحةط بالدنةا  حذر مف الدنةا لكجكد البالء فةيا كلسن  تارةخة  ثابت  مطردة , لقد 

 مةر المؤمنةفأفةيا جعؿ  اإلنلسافالبالء لمدنةا كالمحف التي تصةب   ف مالزمكا   ِمف كؿ جانب

لسجف المؤمف كما قاؿ النبي  ألنيا زىد فةيا بالنلسب  لإلنلساف المؤمفةحذر منيا كة اللسالـ عمةو

 . ّلدنةا لسجف المؤمف كجن  الكافر((ا:))االكـر محمد صمى اهلل عمة  كالو كلسمـ 

عمي عمةو اللسالـ مف الدنةا بؿ كتنكعيا  اإلماـكالمالحظ تعدد الصكر التي حذر فةيا 

بلسن  التداكؿ  متمثالن خر لمدنةا آكصؼ  في مقاـ التحذةر عمةو اللسالـ اإلماـقد ذكر كاختالفيا, ف

دكاميا عمةو في حٌقو مف أحكاليا المعجب  لو  ةتكىـ اإلنلسافف ,ال تدكـ كال تبقى التارةخة  فالدنةا

كالماؿ كالصٌح  كالشباب فكأٌنو في مٌدة بقاء تمؾ األحكاؿ عمةو قد أخذ منيا عيدا فكاف التغٌةر 

فيي تغدر بذم الجاه كذم الماؿ كذم اللسمطاف , ْالعارض ليا الملستمـز لزكاؿ تمؾ األحكاؿ عنو

كال تلستمر عمى حال  كاحدة , بؿ تتقمب مف حاؿ إلى فتنزليـ عف رتبيـ , كتجعؿ غةرىـ مكانيـ 

  . ٓكتشمؿ كؿ مف نزؿ بيا حاؿ

                                                           
 .ّْٖنيج البالغ  ,ص ُ
؛ الحلسةني  ِِّ/ِالراكندم, منياج البراع  ,كةنظر : .   ِٕٓ/ُُالبالغ  ,ابف ابي الحدةد , شرح نيج  ِ
؛ حبةب اهلل الخكئي ,منياج البراع   ِّّ/ّفي ظالؿ نيج البالغ  , ,؛ مغنة  ُِِٖ/ْدةباج الكضي ,,
 .ِٔٓ؛ التمةمي صفكة شركح نيج البالغ  ,ص  ِّّ/ُْ,
؛ ُّٖٕ/ٖابف ماجو , لسنف ابف ماج ,؛ َُِ/ٖ؛ ملسمـ, صحةح ملسمـ ,  ِّّ/ِبف حنبؿ , ملسند احمد ,ا ّ

 .ّٖٓ/ّالترمذم ,لسنف الترمذم ,
 .ِّٓ/ُْ.كةنظر :حبةب اهلل الخكئي , منياج البراع  , ُٗ/ْالبحراني , شرح نيج البالغ , ْ
 ِّٓ/ُْ,منياج البراع  , . كةنظر :حبةب اهلل الخكئي ّٖٖ/ّالشةرازم , تكضةح نيج البالغ  ,الحلسةني  ٓ
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 بتمؾ الصكرة بؿ نجده ةحذر مف تكافر االلسباب لجرةاف عمةو اللسالـ اإلماـكلـ ةكتؼ 

ثؿ ما تعطةؾ فم ,نما متقمب ا  الستمرار احكاؿ الدنةا كميا لؾ ك  لسن  التداكؿ االلية  التارةخة  كعدـ

اةاه  في تكبةخو لمعاكة  محذران  عمةو اللسالـعمي  اإلماـةكما عمةؾ كما قاؿ كةكما لؾ ك تأخذ منؾ 

كؽو مىا لىٍةسى  ؾى أجمن ؾى لىلٍستى ًبلسىاًبؽو فىإً :))مف الدنةا  اًف  ةىٍكـه لىؾى  لىؾى  كالى مىٍرزي ـٍ ًبأىف  الد ٍىرى ةىٍكمى كاٍعمى

ؿو  مىٍةؾى  كأىف  الدٍُّنةىا دىاري ديكى ـٍ   كةىٍكـه عى مىٍةؾى لى ٍعًفؾى كمىا كىافى ًمٍنيىا عى مىى ضى فىمىا كىافى ًمٍنيىا لىؾى أىتىاؾى عى

)) ًتؾى ىذه الحال  كالةـك ف حكمو جار عمى أدىر ال ةنفؾ عف ذلؾ ك لف اأكمعنى ذلؾ  ُتىٍدفىٍعو ًبقيك 

ىك ما ةمحقو مف الضرر كالبؤس كالةكـ الذم لو ىك ما ةمحقو فةو مف النعماء  والذم ةككف عمة

 ونبو معاكة  عمى زكاؿ حكم إذ ِكالخةر كاف احكاؿ الدنةا متداكلو بةف الخمؽ كاالمكر متعاقب  

كعدـ الستمراره بحكـ ىذه القانكف التارةخي الثابت كىك المداكل  بةف  هكما ةممكو كانتقالو الى غةر 

خةر شاىد عمى جرةاف تمؾ اللسن  كانتقاؿ الحكـ الى  ّكما حصؿ مع معاكة  كبني امة  الناس

 .العبالسةةف

لـ  اإلنلساف فأالتحذةر بةف  ألسمكبصفات الدنةا ب عمةو اللسالـعمي  اإلماـف ذكر أكبعد 

بالعمؿ تزكؿ كامرنا اهلل تعالى  كىي الحةاة الباقة  التي ال نما خمؽ اآلخرةا  باللسعي ليا ك  ةؤمر

                                                           
 ِْٔنيج البالغ  , ُ
 َُِٕ/ٓبيج الصباغ  , التلسترم , ِ
اك حضارة أال كفقدت اىمةتيا الحضارة    لسنف العدؿ االلية  فال تلسقط دكل كفؽعمى فقد تجرم لسن  التداكؿ  ّ
مي كشرائعو بني امة  كمف اىميا االبتعاد عف تطبةؽ الدةف االلسال  كانت ىناؾ السباب عدةدة للسقكط دكلك 

في عيد ةزةد بف معاكة    البذخ كخاصكانتشار الظمـ كالفلساد في الدكل  , كانغمالسيـ في الشيكات كالترؼ كحةاة 
في لسقكط دكلو بني امة  كاشعاؿ الفتن  بةف الملسممةف , باإلضاف  الى الثكرات العدةدة  ان , كذلؾ التعصب ادل دكر 

ق(. ُِِق( كثكرة زةد بف عمي بف الحلسةف )ُٔعمةو اللسالـ عاـ ) الحلسةف اإلماـالتي حدث كمف ابرزىا ثكرة 
؛ الملسعكدم , مركج الذىب ْٕٗ/ٓ؛الطبرم , تارةخ الرلسؿ كالممكؾ , ِْْ/ِةنظر :الةعقكبي , تارةخ الةعقكبي ,

,ّ/ِِٖ . 
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 ُالى معاكة   ى ذلؾ التحذةر مف الدنةا في رلسالعمةو اللسالـ عم فقد أكد ,مف فةيا جؿيا كألجمأل

ًمٍقنىا كالى :))بقكلو ن مىا كيضً   ًباللس ٍعًي ًفةيىا أيًمٍرنىاكلىلٍسنىا ًلمدٍُّنةىا خي ًني الم و ًبؾى  ٍعنىا ًفةيىا ًلنيٍبتىمىي ًبيىاكاً  كقىًد اٍبتىالى

ؾى ًبي  ألنيا دار اختبار ا كاضح مف عدـ الرككف الى الدنةاىن عمةو اللسالـ اإلماـفتحذةر  ِ((كاٍبتىالى

 .ّلذلؾ كةعمؿ لو إلى غرض الدنةا كغاةتيا لةتنٌبو  أشار فقد كامتحاف لةعمـ المطةع مف العاصي

ف بمعاكة  بأف ةحاربو عمى مخالفتو لإلماـ كعصةانو هلل كطمبو  عمةو اللسالـ هبتالءا كا 

كما ابتمى  هف ةطةعو كال ةخرج عف امر أ عمةو اللسالـ اإلماـ, كابتالء معاكة  باألرضلمفلساد ب

حتى مع اعدائو  عمةو اللسالـي كاالرشادم لإلماـ عمي اإلنلسانكىنا ةظير الجانب  ْابمةس بأدـ

عمةو اللسالـ ىك جزء مف   اإلماـ, بؿ إف منطؽ مف خالؿ طرح اللسنف التارةخة  كمبغضةو

عمةو اللسالـ لمشر كالمركر بتدرجات االمر بالمعركؼ كالنيي عف  اإلماـالمرحمة  في مقابمو 

 المنكر . 

  اهلل في ىالؾمف لسن   عمي عمةو اللسالـ اإلماـالترىةبي ىك تحذةر  لسمكبمف صكر األك 

 فقد حذر ,ٓكبقة  اللسنف التي ذكرناىا لسابقان  األمـك  األفرادالذم ةجرم عمي جمةع  األفرادك  األمـ

                                                           
( ُٓ)مفثر عمي عمةو اللسالـ كمعاكة  فقد ذكر في نيج البالغ  اك اإلماـكانت ىناؾ الكثةر مف الرلسائؿ بةف  ُ

عمةو فةيا ةكبخ معاكة   اإلماـفي مختمؼ المكاضةع ككانت بعضيا جكابان عمى رلسائؿ معاكة  ,كقد كاف  رلسالو
كةحذره مف الدنةا الزائم  كةذكره بالظمـ الذم ارتكبو بحقو كالفتن  التي افتعميا في صفكؼ الملسممةف , كذلؾ لـ 

 عمةو اللسالـ عمى رغـ مف العداء بةنيـ. اإلماـةغب جانب االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عف رلسائؿ 
 .ْٓٓكْْٓكْْٔكِّْكَُْكَْٔكُّٗكّٖٓكِْٕكّٗٔكّٖٔكّٕٔكّٔٔةنظر: نيج البالغ  ,ص

 .ْْٔنيج البالغ  ,ص ِ
 .ُُٗ/ٓالبحراني , شرح نيج البالغ , ّ
 .ُِٕٔ/ٓ, دةباج الكضيالحلسةني ,  ْ
 في الفصؿ الثاني )فصؿ االنكاع(ةنظر  ٓ
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الف  ُبالخالؽ التكبر كالجبركت كالتشبو لسباب جرةاف ىذه اللسن  كىكأىـ أ عمةو اللسالـ مف

فيك  ,ف ال ةمثمكف لسكل ذرات في مقابؿ العظم  االلية  ةالف المتكبر االلية  لستككف كبةرة  العقكب 

ةر المؤمنةف عمي بف ابي مشار الةو اأ كال ةمكف الحد التشبو بو كىذا ماالقادر عمى كؿ شيء 

اةى :))قاؿ عمةو اللسالـ  إذ النخعي االشتر في كصةتو الشيةرة الى عمةو اللسالـطالب  ًإة اؾى كميلسىامى
ِ 

كًتو الم و ًفي عىظىمىًتو كا بىري ب ارو كةيًيةفي كيؿ  ميٍختىاؿو أىٍنًصًؼ الم و فىًإف  الم و لت شىبُّو ًبو ًفي جى ةيًذؿُّ كيؿ  جى

التكٌبر  كالف ْأف تتردل بالكبرةاء فإنيا رداء الم و  فيك تحذةر مف  ّكأىٍنًصًؼ الن اسى ًمٍف نىٍفلًسؾى ((

اف ككٌؿ مف ك رت كاختمت ةذل ؾ الم و كةيةنؾفإٌنؾ إف تجبٌ , ةلستمـز أف ةذٌؿ الم و صاحبو كةيةنو

  .ٓأف ةحذر مف الم و بترؾ التجٌبركذلؾ فةجب 

 حؽ مكتلسب لو اللسمط ف أب مف الشعكر الذم ةصةبو ةر لمحاكـر كىذا الطرح ىك تح

قائد لذا ةحتاج الحاكـ كال كةبتعد عف اداء حقكؽ الرعة  ,كدائـ كبذلؾ ةفقد االحلساس بالملسؤكلة  

كاف  ,صاحب الحكـ المطمؽ الذم ال ةنتييكانو تعالى  واهلل فكق  الى رادع كمرشد ةذكره بعظم

العقكب  المترتب   ف  أل ,وماـ عظم  الخالؽ كال ةتجاكز مكقعككةانو ا توالحاكـ قةم اإلنلسافةعرؼ 

عمةو الصادؽ  اإلماـفي نار جينـ كما قاؿ  ف اهلل لسةذلو كةيةنو كةمقةوأعمى ىذا التكبر ىك 

                                                           
؛ حمةد لسراج ُٖٔ_ُٓٓاللسالف , ص  األمـب ةنظر: بابا لسةال, السباب ىالؾ السبلممزةد كالتفصةؿ عف ىذه اال ُ

 .ُُْ_ُّٗجابر, احمد فاضؿ, فملسف  ائم  اىؿ البةت االصالحة  في تشخةص السباب لسقكط الحضارات, ص
,ابف منظكر ؛ للساف العرب  ُّٖ/ٕملساماة :مفاعم  مف اللسمك  كىك الرفع  .ةنظر :الفراىةدم ,العةف , ِ
 ,َْٓ/ُٗ؛ الزبةدم , تاج العركس , َُْ/ُْ,
 .ِْٖنيج البالغ  ,ص ّ
 .ُْٕ/ّالراكندم , منياج البراع  , ْ
 .ُّْ/ٓالبحراني , شرح نيج البالغ  , ٓ
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تجرم اللسن   إذ ُشةئا مف ذلؾ أكبو اهلل في النار ((الكبر رداء اهلل فمف نازع اهلل :)) اللسالـ

,كما حدث في قص  قاركف كىي احدل قصص  هلل في قكتو كجبركتواالتارةخة  في حاؿ المنازع  

 .ِالقراف الكرةـفي المتكبرةف 

عمي  اإلماـكد أفقد  األفرادك  األمـلسن  اهلل في ىالؾ  جرةافلسباب أ ف الظمـ لسبب مفأكبما       

ظمميـ الذةف ةككف عمى الظالمةف عكس  ان كملستمر  ان شدةدلسةككف  تعالىف عقاب اهلل أ اللسالـعمةو 

ظمميـ  فعمكا مف ةنقطع عف الظالمةف لما ال كاآلخرة ف عقاب اهلل في الدنةاإال إفقط في الدنةا 

مىى ةٍكـي اٍلمىٍظميكـً :))عمةو اللسالـ معرض تحذةره مف الظمـ عندما قاؿ لمعباد, كذلؾ في أىشىدُّ  الظ اًلـً  عى

)) مىى اٍلمىٍظميكـً ًمٍف ةىٍكـً الظ اًلـً عى
عقاب في ةكـ القةام  ةكـ المجازاة ب إذ كاف تحذةره بكعةد الظالـ ّ

ككذلؾ قد ةتعٌجؿ عمى الظالـ في  ان شدةدلسةككف العذاب  أذكانصافو فةو الذم ةأخذ حؽ المظمكـ 

بد فال, ْفي الٌدنةا قبؿ العذاب كالمجازاة في اآلخرة  ىالؾبؿ ال ةخمك الظمـ مف عقكب  ك  الٌدنةا

خر كما قاؿ أـ مف المخمكؽ عمى ةد ظالـ أقب لسكاء كانت العقكب  مف الخالؽ ف ةعاألمظالـ 

                                                           
 َُْ؛ الطبرلسي ,مشكاة االنكار , ُّٓ؛ابف شعب  الحراني , تحؼ العقكؿ , َُّ/ِالكمةني ,الكافي , ُ
ـٍ كى ا:))قاؿ تعالى ِ مىٍةًي كفى كىافى ًمٍف قىٍكـً ميكلسىى فىبىغىى عى وي لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىً  أيكًلي ف  قىاري فىاًتحى ا ًإف  مى آىتىٍةنىاهي ًمفى اٍلكينيكًز مى

ا آىتىاؾى الم وي الد ارى اآٍلىًخرىةى كىالى تىٍنسى نىًصةبىؾى  ٕٔاٍلقيك ًة إذ قىاؿى لىوي قىٍكميوي الى تىٍفرىٍح ًإف  الم وى الى ةيًحبُّ اٍلفىًرًحةفى )  (كىاٍبتىًغ ًفةمى
ا أىٍحلسىفى الم وي ًإلىٍةؾى كىالى تىٍبًغ اٍلفىلسىادى ًفي ًمفى ا ا أيكًتةتيوي  ًٕٕإف  الم وى الى ةيًحبُّ اٍلميٍفلًسًدةفى )  األرضلدٍُّنةىا كىأىٍحلًسٍف كىمى (قىاؿى ًإن مى

كًف مىٍف ىيكى أىشىدُّ ًمٍنوي قيك   ـٍ أىف  الم وى قىٍد أىٍىمىؾى ًمٍف قىٍبًمًو ًمفى اٍلقيري ـٍ ةىٍعمى لى مىى ًعٍمـو ًعٍنًدم أىكى ٍمعنا كىالى ةيلٍسأىؿي عىٍف عى ةن كىأىٍكثىري جى
ـي ا ا أيكًتيى قى  ٍٖٕلميٍجًرميكفى ) ذينيكًبًي ةىاةى الدٍُّنةىا ةىا لىٍةتى لىنىا ًمٍثؿى مى مىى قىٍكًمًو ًفي ًزةنىًتًو قىاؿى ال ًذةفى ةيًرةديكفى اٍلحى رىجى عى كفي (فىخى اري

ظٍّ عىًظةـو )  ٍةره  ًٕٗإن وي لىذيك حى ـٍ ثىكىابي الم ًو خى ٍةمىكي ـى كى قىاؿى ال ًذةفى أيكتيكا اٍلًعٍم ا كىالى ةيمىق اىىا ًإال  (كى اًلحن ٍف آىمىفى كىعىًمؿى صى ًلمى
كفى )  اًبري ًبدىاًرًه  َٖالص  لسىٍفنىا ًبًو كى مىا كىافى ًمفى اٍلميٍنتىًصًرةفى )  األرض(فىخى كنىوي ًمٍف ديكًف الم ًو كى ري فىمىا كىافى لىوي ًمٍف ًفئى و ةىٍنصي

 (.ُٖ_ٕٔ(( )القصص/ُٖ
 .ُُٓنيج البالغ , ص ّ
 ُّٔ/ْ؛ حبةب اهلل الخكئي , منياج البراع  ,ِّٔ/ٓحراني , شرح نيج البالغ  ,الب ْ
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 ان بألسكتككف العقكب  اشد  ُما انتصر اهلل مف ظالـ إال بظالـ ((:)) عمةو اللسالـالصادؽ  اإلماـ

كما قاؿ امةر المؤمنةف عمةو اللسالـ في  الظمـ ال تزكؿ كةبقى العقاب عمةو آثارالف كتنكةال بو 

كبيذه التحذةر أراد  ِكؿ عمف تظممو كةبقى كزره عمةؾ((إةاؾ كالظمـ فإنو ةز :))التحذةر مف ذلؾ

 :عمي اللسالـ عدة امكر منيا اإلماـ

طرح  تمؾ اللسن  منع الناس مف الظمـ كاشاعو ثقاف  اللسمـ بةف افراد المجتمع عف طرةؽ _ُ

  .العقابة  كتخكفةيـ منيا

 .حتمة  معاقب  الظالـ بعقاب شدةد كدائـ مف قبؿ اهلل عز كجؿ _ِ

حقو ال ةضةع عند اهلل  ف  أل ,ف ةطمئف كةصبرأمف الظالـ ك  وانصاؼ المظمكـ ببةاف اخذ حق_ّ

 .محتـك  اف نصرة المظمكـ حقان  إذلسبحانو كتعالى 

 عمةو اللسالـعمي  اإلماـالترىةبي اليادؼ فةما طرحو  لسمكبتضحت صكرة األكقد ا 

كالنتةج   ان االثر لسةككف لسمبة ف  أل ,كعدـ االلتزاـ بيا كتركيا مف االلستيان  بأمكر الدةفمحذران 

الى  :)) بقكلو عمةو اللسالـر التحذة ألسمكبب عمةو اللسالـلستككف مضاعف  االضرار لذلؾ طرحيا 

رُّ  ـٍ مىا ىيكى أىضى مىٍةًي ـٍ  ًإال  فىتىحى الم و عى ًح ديٍنةىاىي ـٍ اًللٍسًتٍصالى فقد  ًّمٍنو((ةىٍتريؾي الن اسي شىٍةئان ًمٍف أىٍمًر ًدةًنًي

ا بو ةعةش الذؿ كاليكاف كةمكت كىك ةتحرؾ إذالجياد لمحفاظ عمى حةاتو كدنةاه ف اإلنلسافةترؾ 

حقةق  ال ةمكف الحد اف ةنكرىا فالكثةر  هفيذ , ْخر االمرآفي  كقد ةقضي الظالمكف عمى حةاتو

                                                           
 ّٗٓ/ٗ؛ المجملسي , ركض  المتقةف , ِْٕالصدكؽ , ثكاب االعماؿ ,؛  ّّْ/ِالكمةني ,الكافي ,  ُ
 .ٕٗالمةثي الكالسطي , عةكف المكاعظ كالحكـ ,ص ِ
 .ْٕٖنيج البالغ  , ص ّ
 ِّٖ/.ٓالمكلسكم , شرح نيج البالغ  , ْ
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اصابيا اليالؾ كالبالء النيـ ترككا امر الدةف كابتعدكا عنو , كأكضح مثاؿ ليذه الحقةق   األمـمف 

ترككا الجياد كىك مف أقدس كاجبات االلسالـ كأىميا , ترككه كعاشكا  إذالملسممكف في ىذا العصر 

عزال مف كؿ لسالح ةرىبكف بو الذئاب الضارة  كالكحكش الكالسرة التي تحةط بيـ مف كؿ ناحة  , 

ترككا دةنيـ كتارةخيـ بترؾ الجياد كالستلسممكا لمترؼ كالكلسؿ , كالكالـ الفارغ , فأضاعكا بالدىـ , 

 ,االكؿ مف الدنةا كاالنشغاؿ بيا كالرككف الةيا :مف امرةفىنا التحذةر ف ,ُرامتيـككأدكا حرةتيـ كك

 وماالمر مف اثر لسمبي عمى الفرد كاألكالثاني النيي عف ترؾ لسن  الدةف كشرائعيا لما ةخمفو ذلؾ 

ذا ما تذكرنا أجمةعان  عمةو اللسالـ لما لسةجره  اإلماـف الدةف لسن  حتمة  ثابت  كمطردة أمكف فيـ , كا 

 . ترؾ أمكر الدةف مف الفلساد المادم كالمعنكم كلسةادة اليمجة  كالذل 

لستحقاقي في تحذةراتو كالذم ةمثؿ نتةج  حتمة  الجانب اال عمةو اللسالـعمي  اإلماـطرح 

ا تىًدةفي تيدىافي ككىمىا :)) عمةو اللسالـقكلو  كىذا ما ةفلسر لناالتارةخة  لملسن   دي ككىمى كمىا   تىٍزرىعي تىٍحصي

مىٍةو غىدان قىد ٍمتى الٍ  ـي عى ـٍ ًلةىٍكًمؾى فىاٍميىٍد  ةىٍكـى تىٍقدى ذىرى أىةُّيىا اٍلميلٍستىًمعي كاٍلًجد  اٍلًجد  أىةُّيىا  ًلقىدىًمؾى كقىدٍّ ذىرى اٍلحى فىاٍلحى

تجازل بفعمؾ كما تجازم غةرؾ ف اإلنلسافعاـ شامؿ تلسةر كفقو حةاة قانكف  كىذا ِاٍلغىاًفؿ((

تعامؿ اهلل معؾ ةككف حلسب تعاممؾ معو فأف عممت بالطاع  كالتقكل , ف ّكبحلسب ما عممت

كذلؾ االفعاؿ التي تقكـ بيا  ,اهلل ادخمؾ النار كجزاؾ بما فعمتف عصةتو أك  جزاؾ اهلل خةران 

 .لسمبة  أـةف تفعؿ معؾ لسكاء كانت إةجابة  لألخر 

                                                           
 َِٖ/ْمغنة , في ظالؿ نيج البالغ  ,  ُ
 .ُِْنيج البالغ  ,ص ِ
؛المكلسكم  َِٗ/ٗ.كةنظر: حبةب اهلل الخكئي , منياج البراع  , َُٔ/ٗابف ابي الحدةد, شرح نيج البالغ  , ّ

 .َْٗ/ِ,شرح نيج البالغ  ,



 

 

 الفصـــل الثالث   
 آليــات وأساليب طرح السنــن التــارخيية   

140    

عمى الحذر مف لسكء االعماؿ كالتقصةر في العمؿ  اللسالـ عمةوعمي  اإلماـلذا كاف تأكةد       

 مةرأكما قاؿ  عمةو ىاآثار  كترجع اإلنلسافحتى ال ةعاقب عمةيا لسبحانو كتعالى اهلل  اتجاه

ا اٍلمىٍرءي مىٍجًزمٌّ ًبمىا أىلٍسمىؼى كقىادً :)) في ذلؾ عمةو اللسالـالمؤمنةف  ن مى ـى كاً  ا قىد  مىى مى الف بةف  ُ((ـه عى

كعممو خةرا كاف أك شٌرا ارتباط خاٌص ال ةرجع إال  إلةو كال ةجزل إال  بو كال ةقدـ إال   اإلنلساف

تطبؽ عمى جمةع االعماؿ كاالفعاؿ كال ةمكف الحد التخمؼ عنيا  ّكمة  كبرل ةفيذه قاعد, ِإلةو

 . ك اللسمبأه بحلسب نكع الفعؿ باإلةجاب آثار ككؿ ما تفعمو لستعكد عمةؾ 

ف ىاركف أرلسؿ إلى إ إذ ذلؾ ما حدث مع ىاركف العبالسيكمف الشكاىد التارةخة  عمى 

ؾ ر اكةؼ رأةت مافعمت بؾ مف خراب د) :ةحةى بف خالد كىك في محبلسو ةقرعو بذنكبو كةقكؿ لو

فمما عاد الرلسكؿ إلةو بالجكاب كجـ  ,فقاؿ ةحةى لسةفعؿ بو كما فعؿ بي كقتؿ كلدؾ كنيب امكالؾ,

 .ْ( ةقؿ لي شةئا قط إال ككاف كما قاؿطكةال كحزف , كقاؿ : كاهلل لةككنف ما قاؿ , فإنو لـ 

                                                           
 .ِٕٕنيج البالغ ,ص ُ
 .ُّٗ/ْالمكلسكم , شرح نيج البالغ  , . ةنظر: ّّْ/ُٖحبةب اهلل الخكئي ,منياج البراع  , ِ
 .ُْٗ/ْالمكلسكم ,شرح نيج البالغ  , ّ
في الدكل  العبالسة  , فقد كاف   لةاع و.ككانت لمبرامك  مكان ُِٓ/ُٗغ  ,ابف  ابي الحدةد , شرح نيج البال ْ

ةحةى بف خالد البرمكي ملسؤكؿ عف تربة  ىاركف , كىك الذم حافظ عمى حقو في كالة  العيد ,اال اف ىناؾ عدة 
السباب دفعت ىاركف لمقضاء عمى البرامك  كقتميـ جمةعان ,مف تمؾ االلسباب التي ذكرتيا المصادر ىك الستغالؿ 

لسنكات مف بةع  االكبر عبداهلل المأمكف بعد ثماف  وبأف ةعقد بةع  كالة  العيد البن البرامك  لنفكذىـ كاقناع ىاركف
االمةف ,ككذلؾ مف االلسباب نكب  البرامك  ىي عالق  العبالس  اخت ىاركف كجعفر بف ةحةى  وىاركف االكلى البن

بلسبب الستبداىـ عمى  البرمكي الذم كاف خمةؿ ىاركف في مجاللسو , كقةؿ اف ألسباب انقالب ىاركف عمى البرامك 
طمقكا رجال مف آؿ أبي طالب كاف في أةدةيـ, انيـ إة  كالتدخؿ في امكر الحكـ, كقةؿ الدكل  كاخذىـ امكاؿ الجبا

ىذه االلسباب دفعت ىاركف بأف ةأمر كاتب  بكتاب  الرلسائؿ الى جمةع كالتو امرىـ فةيا بقطع  رؤكس البرامك  
قطع رأس جعفر بف ةحةى في تمؾ المةم  ,كما امر بإدخاؿ ةحةى بف خالد كارلساؿ امكاليـ الى بةت الماؿ كأمر ب

ق(. ةنظر ُٖٕالبرمكي الى اللسجف كمعو ابنائو كأمر بضرب ركلسيـ في الصباح كمعيـ الؼ برمكي لسن  )
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التحذةر كالغاة  منو  لسمكبعمي عمةو اللسالـ أل اإلماـلسباب اختةار ف أكمما تقدـ ةتضح أ

 :تكمف فةما ةمي 

ثر تأثةرا فةيـ ألك ف  , ألإلةصاؿ مراده الى اللسامعةف لسمكبعمةو اللسالـ ىذه األ اإلماـالستعمؿ _ُ

الف خةر ألف   ,ةترؾ اثران في نفس المخاطب , فيكلسمكباللسنف كالمكاضةع التي طرحيا بيذه األب

 .رادع لإلنلساف عف االعراض عف ضكابط اللسنف اك تحدةيا

باالبتعاد عف ما ةكجب ىالكو بكالسط   بطتحذةر ةمثؿ النصةح  كتنبةو المخاف _أتضح أِ

 ضمف االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.ؿ ةدخىذه االمر اللسنف التارةخة  ك 

_غاة  التحذةر مف عدـ االخذ بضكابط اللسنف التارةخة  كتحدةيا تتمثؿ في تكجةو النفس   ّ

 اليالؾ كالنياة . لتتجنب الكقكع في اللسنف تمؾ ة  لمعمؿ بتمؾ الشركط كالضكابط كرعاة اإلنلسان

 النهي: أسلوب. ثانيا  

طرح اللسن  التارةخة  في  عمي عمةو اللسالـ اإلماـمف االلسالةب الترىةبة  التي اتخذىا 

كال تجرم العقكب  ال ةقعكا في التيمك   ىتعمى الترؾ ح يـكحث الناس نيي ألسمكب كىكببةانيا 

ترؾ االمر بالمعركؼ كالنيي عف  عفالناس  نيى قد هفمثالن نجد ُاألىمر خالؼ كالنييعمةيـ ,

ك :))عمةو اللسالـ اللسبب كذلؾ حةنما قاؿ ذالي المنكر  ًؼ كالن ٍييى عىًف اٍلميٍنكىرً ال تىٍتريكيكا األىٍمرى ًباٍلمىٍعري

                                                                                                                                                                      

؛ ابف ملسككة  , تجارب ّٖٔ/ّ؛ الملسعكدم , مركج الذىب ,ْْٖ_ْْٖ/ٔ:الطبرم , تارةخ الرلسؿ كالممكؾ ,
 .ِّٓ/ّ,  األمـ

1
 .ّّْ/ُٓابف منظكر , للساف العرب , 
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ـٍ (( ابي لىكي ـٍ ثيـ  تىٍدعيكفى فىالى ةيلٍستىجى ـٍ ًشرىاريكي مىٍةكي ل ى عى فىةيكى
ةلستمزمو كةعٌد نٌفر عف ذلؾ الترؾ بما كقد  ُ 

األمر بالمعركؼ كالنيى  لستجاب  دعاء الداعةف منيـ ,الف ترؾلو مف تكل ى األشرار عمةيـ كعدـ ا

عف المنكر ةلستمـز ثكراف المنكر كقم   المعركؼ مف طباع األشرار كةعٌد اللستةالئيا كغمبتيا ككالة  

مميـ عف الستنزاؿ رحم  الم و أىميا كذلؾ ةلستمـز كثرة الشٌر كاألشرار كقم   الصالحةف كضعؼ ى

 .ِتعالى بأدعةتيـ فةدعكف فال ةلستجاب ليـ 

فةيما ةكلد لسةطرة االشرار كالتلسامح  كانيترؾ ذلؾ الف الت مةر المؤمنةف عفأنياىـ  قدل

لنيي عف بالمعركؼ كا الميم  لألمرمصادةؽ الحد أالف  عمةيـ كقةاـ حككم  ظالم  طاغة ,

كلك  اللسمط  كالحككم  فةما لك ارتكبكا مخالفات شرعة  كدلستكرة  قكلالمنكر تتمثؿ في التصدم ل

فيناؾ  ,مـترؾ الناس ىذةف االمرةف لكجد الحكاـ انفلسيـ احراران كتكغمكا في خط االنحراؼ كالظ

 .ّاالمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرترؾ ك  حككم  االشرارعالق  منطقة  بةف 

 كجاء التأكةد عمةيا مف قبؿ األمـكىذه العالق  المنطقة  حتمة  تنطبؽ عمى جمةع 

 كالو كلسمـ  وصمى اهلل عمةقاؿ النبي محمد  إذ , ْكائم  اىؿ البةت عمةيـ اللسالـ محمد الرلسكؿ

 , األفرادك  األمـ مىقانكف تارةخي ثابت ةجرم ع اكىذ ٓتككنكا ةكلى عمةكـ((  كما:))في ذلؾ

                                                           
 .ِِْنيج البالغ ,ص ُ
 .ُٓٗٔ/ ْ. كةنظر: شبر ,نخب  الشرحةف ,ُِِ/ٓالبحراني, شرح نيج البالغ , ِ
 .ِِِ/َُمكاـر شةرازم , نفحات الكالة  , ّ
عف المنكر أك لةلستعممف عمةكـ شراركـ فةدعك  لتأمركف بالمعركؼ كلتنيكف :))الكاظـ عمةو اللسالـ  اإلماـقاؿ   ْ

؛العالم   ُٕٔ/ٔ؛ الطكلسي , تيذةب االحكاـ , ٔٓ/ٓخةاركـ فال ةلستجاب ليـ (( ةنظر: الكمةني ,الكافي ,
 .ّٕٓ/ٖ؛الجرجاني , شرح المكاقؼ , ِّٗ/ِالحمي , تحرةر االحكاـ ,

؛  ٕٗٔ/ِ؛ االنصارم , مغنى المبةب , ٖٗ/ٔ؛ المتقي اليندم ,كنز العماؿ ,  ِّ/ٔالبةيقي ,شعب االةماف ,ٓ
 .ُِٖ؛ الفتني , تذكرة المكضكعات ,صِْٗ/ِاللسةكطي ,الجامع الكبةر



 

 

 الفصـــل الثالث   
 آليــات وأساليب طرح السنــن التــارخيية   

143    

كال قضة   لةس لدةيا رألالمنكر ك  تنيى عفعندما تككف االم  متفكك  ال تػأمر بالمعركؼ كال ف

ا عمى العكس تمامان عندم ,صمحتيا عندئذ ةكلى االشرار عمةيام أجؿتدافع عنيا كال تعمؿ مف 

بحقكقيا تختار مف ةمثميا كبذلؾ تككف حككمتيا   اعة  كقكة  مؤدة  كاجباتيا كعارفتككف االم  ك 

ف ىناؾ العدةد مف االقكاـ تركت االمر بالمعركؼ كالنيي عف إ إذ ,تعمؿ لخدم  االم  صالح 

اف :))النبي محمد صمى اهلل عمة  كالو كلسمـ  ىنا قاؿ زؿ بيـ البالء كالمصائب كمفالمنكر ن

كا األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لعنيـ اهلل األحبار مف الةيكد كالرىباف مف النصارل لما ترك

 .ُعمى للساف أنبةائيـ , ثـ عمكا بالبالء((

ألف حكـ  ,األفرادك  األمـعمى جمةع  تؤكد لسرةاف اللسن  التارةخة  كىذه الشكاىد التارةخة 

عمي عمةو  اإلماـلذا نجد  اهلل كاحد بالنلسب  لجمةع البشر كال ةخص فقط النصارل كالةيكد ,

ميـ االشرار ككذلؾ ال ةحك عف ترؾ االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر حتى ال اللسالـ نيى

, ِفي الكالـ عف ضابط  الدعاء كما السمفناالدعاء ةحتاج الى عمؿ ألف   ,ىـؤ ةلستجاب دعا

عمي  اإلماـفقد قاؿ  اللسابق  األمـب تكما فعم  االلية  عنملاحؿ عمةيـ ت ذلؾ حتى ال كفضالن عف

ـٍ ةىٍمعىفً  :)) عمةو اللسالـ في ىذا الشأف انىو لى فىًإف  الم و لسيٍبحى
ـٍ  اٍلقىٍرفى  ّ ـي  اٍلمىاًضيى بىٍةفى أىٍةًدةكي ًإال  ًلتىٍرًكًي

كًؼ كالن ٍييى عىًف اٍلميٍنكىًر (( األىٍمرى ًباٍلمىٍعري
لسبب ىالؾ األقكاـ  عمةو اللسالـبةف امةر المؤمنةف  إذ ْ

                                                           
 . ُُُ؛ الذىبي ,الكبائر ,ص ٖٓٓاألشترم , تنبةو الخكاطر ,ص ُ
 في الفصؿ الثاني )مبحث المحددات(.ةنظر  ِ
؛ الفةركز  ّٕٖ/ ْمنظكر , للساف العرب ,؛ ابف  ٖٗٓالمعف: الطرد . ةنظر: الزمخشرم ,الساس البالغ  , ّ

 . ِٕٔ/ْابادم ,القامكس المحةط ,
احمد فاضؿ  ,جابرالقدةم  :حمةد لسراج  األمـ. كةنظر عف اثر ىذا الترؾ في عقكبات ِٗٗنيج البالغ ,ص ْ

 .ْْ_َْ,فملسف  ائم  اعؿ البةت عمةيـ اللسالـ االصالحة  في تشخةص السباب لسقكط الحضارات ,ص
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كامتناعيـ عف االمر بالمعركؼ  رتكابيـ لممعاصيال ُالسرائةؿ)القرف الماضي( ككىـ بن  اللسابق 

  مةخمي األ الف االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ,المعف النيي عف المنكر فكاف ةنزؿ عمةيـك 

مف االنحرافات اللسمككة  كالركحة  لذلؾ تركيما ةحدث العكس كةكلى االشرار كتككف النتائج  

لتارةخة  بثبات الحكـ عمى مف ةتقاعس عف العمؿ باألمر بالمعركؼ ,ىذا عمؿ اللسن  اكخةمو 

  .ثران  اةجابةان بالعمؿ كلسمبةان بالترؾكر , الف القانكف التارةخي ةترؾ آكالنيي عف المن

 النتائج ةترتب عمةو إذحؽ كالتخمي عنو كتشجةع الباطؿ كذلؾ االمر ةنطبؽ عمى ترؾ ال      

ـٍ :)) عمةو اللسالـمؤمنةف امةر ال تكطةف االشرار كالطغاة كما قاؿمف  نفلسيا أةُّيىا الن اسي لىٍك لى

ؽٍّ إذخى تىتى  ٍف نىٍصًر اٍلحى ـٍ تىًيني  ليكا عى ـٍ ةىٍطمىٍع كا عىٍف تىٍكًىةًف اٍلبىاًطًؿ كلى ـٍ لى ٍف لىٍةسى ًمٍثمىكي ـٍ مى ةىٍقكى مىٍف  كلىـٍ  ًفةكي

ـٍ  مىٍةكي ـٍ تً  قىًكمى عى تىاه بىًني ًإلٍسرىاًئةؿى لىًكن كي ٍيتيـٍ مى
لسبب الطمع كقةاـ  عمةو اللسالـ اإلماـ بةفكىنا  ُ(( ِ

                                                           
؛ حبةب اهلل الخكئي  ِِٗ/ْ؛ البحراني ,شرح نيج البالغ  ,َِْٓ/ْ, دةباج الكضيلسةني , الحةنظر:  ُ

؛ مكاـر شةرازم ,نفحات الكالة  ُِِ/ّالشةرازم ,تكضةح نيج البالغ  ,الحلسةني ؛ُٓ/ُِ,منياج البراع  ,
 .ُُِْ/ْ؛ شبر , نخب  الشرحةف ,ّٖٔ/ٕ,
ميكا ةىا قىٍكـً :))متاه بني السرائةؿ : قاؿ تعالى   ِ ـٍ  األرضاٍدخي مىى أىٍدبىاًركي ـٍ كىالى تىٍرتىدُّكا عى اٍلميقىد لسى ى ال ًتي كىتىبى الم وي لىكي

الًسًرةفى )  كا ًمنٍ  ُِفىتىٍنقىًمبيكا خى كا ًمٍنيىا فىًإٍف ةىٍخريجي ت ى ةىٍخريجي مىيىا حى ن ا لىٍف نىٍدخي ب اًرةفى كىاً  يىا (قاليكا ةىا ميكلسىى ًإف  ًفةيىا قىٍكمنا جى
ٍمتيميكهي فىإً  ِِفىًإن ا دىاًخميكفى )  ـي اٍلبىابى فىإذا دىخى مىٍةًي ميكا عى ا اٍدخي مىٍةًيمى ـى الم وي عى افيكفى أىٍنعى ًف ًمفى ال ًذةفى ةىخى اًلبيكفى (قىاؿى رىجيالى ـٍ غى ن كي

ك ميكا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنةفى )  مىى الم ًو فىتىكى بُّؾى ( قىاليكا ةىا ميكلسىى  ِّكىعى ا دىاميكا ًفةيىا فىإذىىٍب أىٍنتى كىرى مىيىا أىبىدنا مى ًإن ا لىٍف نىٍدخي
بىٍةفى اٍلقىٍكـً اٍلفىالًسًقةفى )  ِْفىقىاًتالى ًإن ا ىىاىينىا قىاًعديكفى )  (  ِٓ( قىاؿى رىبٍّ ًإنٍّي الى أىٍمًمؾي ًإال  نىٍفلًسي كىأىًخي فىاٍفريٍؽ بىٍةنىنىا كى

ـٍ أىٍربىًعةفى لسىنى ن ةىًتةييكفى ًفي قىاؿى فىًإن يىا مي  مىٍةًي ر مى ه عى (()المائدة/  األرضحى مىى اٍلقىٍكـً اٍلفىالًسًقةفى قاؿ  (,ِٔ_ُِفىالى تىٍأسى عى
الطبرلسٌي قاؿ المفلسركف: لما عبر مكلسى عمةو اللٌسالـ كبنك إلسرائةؿ البحر كىمؾ فرعكف أمرىـ الم و لسبحانو بدخكؿ 

ا عمى نير األردف خافكا عف الدخكؿ فبعث مف كٌؿ لسبط رجال كىـ الذةف ذكرىـ الم و المقٌدلس  فمما نزلك  األرض
ذى اهللي ًمةثاؽى بىًني ( فعاةنكا مف عظـ شأنيـ كقٌكتيـ شةئا عجةبا فرجعكا إلى بني إلسرائةؿ  لىقىٍد أىخى تعالى في قكلو ) كى

مف لسبط ابف ةامةف كقةؿ إنو كاف مف لسبط  فأخبركا مكلسى بذلؾ فأمرىـ أف ةكتمكا فكفى اثناف منيـ ةكشع بف نكف
ةكلسؼ عمةو اللٌسالـ ككالب بف ةكحنا مف لسبط ةيكدا كعصى العشرة كأخبركا بذلؾ . كقةؿ كتـ الخملس  منيـ 
كأظير الباقكف كفشا الخبر في الناس فقالكا إف دخمنا عمةيـ تككف نلسائنا كأىالةنا اغنم  ليـ , كىمكا باالنصراؼ 

ككالب كأرادكا أف ةرجمكىما بالحجارة فاغتاظ لذلؾ مكلسى كقاؿ  ) قاؿى رىبٍّ ًإنٍّي ال أىٍمًمؾي  إلى مصر كىمكا بةكشع
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عف نصرة الحٌؽ كتضاعفيـ عف  ليـاذتخ, كذلؾ اللسبب ىك معاكة  كأصحابو كىك الباطؿ

ك مكاف معةف أـ في ىذا العبارة ال ةختص بزماف عمةو اللسال اإلماـكما ذكره , ِإضعاؼ الباطؿ

ثـ شبو  باطؿ معمكؿ لضعؼ الحؽكاالمصار كاف  في اف تنامي ال لإلعصارصؿ كمي أبؿ ىك 

 .ّتمؾ الفئ  ببني السرائةؿ اثر ابتعادىـ عف الحؽ كتةييـ اربعةف لسن  

ربط لسةطرة الباطؿ الضعةؼ في ابتعاد  عمةو اللسالـعمي  اإلماـ ف  أكمما تقدـ ةتضح  

اللسنف التارةخة  ذات الحكـ الملستمر الذم ال ـ مف حكلو كىذا عمؿ يالناس عف الحؽ كتفكك

معاداتيـ لمحؽ اللسن  بعد تمؾ ذكر بني السرائةؿ كشاىد تارةخي لجرةاف  كقد ,ةتغةر كال ةتخمؼ

لذا كاف النيي كالترىةب مف , الحكـ عند تشابو الظركؼ كاالحكاؿشارة الى ثبات إكابتعادىـ ,كىك 

  النتائج لسمبة .تظير حتى ال عف نصرة الحؽ  ؿاذكالتخالتفكؾ 

عف االبتعاد  عمةو اللسالـعمي  اإلماـنيى  فقد ْةنطبؽ عمى كفراف النعـ نفلسواالمر 

لىًئٍف :))في ظاىر اآلة  الشرةف    الشكر لسبب مطرد لزةادة النعـ كما ألفٌ  ,رد مف الشكركالتش

                                                                                                                                                                      

نما ةخرج منيـ مف لـ ةعص الم و في ذلؾ  األرضًإال  نىٍفلًسي (  فأكحى الم و إلةو إنيـ ةتةيكف في  أربعةف لسن  كا 
كىـ لستمائ  ألؼ مقاتؿ ال تتخٌرؽ ثةابيـ كتثبت  فبقكا في التةو أربعةف لسن  في لست  عشر فرلسخا كقةؿ تلسع فرالسخ

 .َّٖ/ّمعيـ كةنزؿ عمةيـ المٌف كاللسمكل .ةنظر : الطبرلسي , مجمع البةاف ,
 .ُِْنيج البالغ ,ص ُ
 . ُّٕ/ّالبحراني ,شرح نيج البالغ  , ِ
 . ِٗٔ/ٔمكاـر شةرازم, نفحات الكالة  , ّ
كخرابيا ىك الكفر بأنعـ اهلل كعدـ شكرىا , لذا اراد ائم  اىؿ  األمـكفراف النعـ: مف اىـ السباب عقاب كىالؾ  ْ

ئو كنعمائو لتدـك عمةيـ ىذه اك نالسةان كجاىالن لشكر اهلل اآل البةت عمةيـ اللسالـ التنبةو كالتذكةر مف  كاف غافالن 
ك تحصةنيا بالشكر كى و كأدامتيابقاء النعمـ كاالشارة الى ما ةلستكجب النعـ كذلؾ مف خالؿ ذـ كتحرةـ كفراف النع

حاطتيا عمى الدكاـ بالحمد كعدـ الكفراف ,فعف  عمي عمةيـ اللسالـ عف النبي  اإلماـالرضا عف آبائو عف  اإلماـكا 
؛الخطةب  َْٓالسرع الذنكب عقكب  كفراف النعـ (()الطكلسي ,األمالي ,ص:))صمى اهلل عمةو كالو كلسمـ قاؿ 

الذنكب التي تغةر النعـ ....كفراف :))اللسجاد عمةو اللسالـ قاؿ  اإلماـ(,كعف ُّْ/َُالبغدادم , تارةخ بغداد , 
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) ـٍ ىًزةدىن كي النعـ   عف ترؾ الشكر الف الترؾ لسبب لقم مةر المؤمنةف نيىأ نجد لذلؾ ُ(شىكىٍرتيـٍ ألى

ـٍ أىٍطرىاؼي إذ :)) النيي ألسمكببقاؿ في ذلؾ  إذكانقطاعيا كالشكر ةعمؿ عمى زةادتيا  مىٍت ًإلىٍةكي ا كىصى

اىىا ًبًقم ً  الشٍُّكًر(( كا أىٍقصى ا كقع في ةدؾ طرؼ مف النعم  فاجتيد في إذ كمعناه ِالنٍّعىـً  فىالى تينىفٍّري

ذك  ّاللسابؽ كةجمب الالحؽ ياآلخر بكثرة الشكر فاف الشكر ةبقتحصةؿ الطرؼ  ا كاف كجكده ا 

ةككف معو  عرضةان  لسببا لكجكد النعـ كبقائيا كاتصاؿ أكاخرىا بأكائميا كاف عدمو أك قمتو لسببان 

ف إام , ْلنفار النعـنيـ بقم  شكرىـ لسبب ةر إلةيـ فألالتنف , فنلسب نفارىا ال لقصكر مف مفةضيا

 لخةرات االلية  فقمو الشكر ةحـرلسبب اللستنزاؿ ا ألنوعدـ الشكر ةحـر اصحاب النعـ منيا 

في  عمةو اللسالـعمي  اإلماـ ألسمكبمنيا لذلؾ كاف  وي اةدةمف باقي النعـ كةذىب ما ف اإلنلساف

, كما ةترتب عمةو مف تفعةؿ اللسن  بةاف ذلؾ ىك الترىةب بالنيي عف ترؾ ىذا الفعؿ الحلسف

 االلية  كجرةاف العقكبات كأثر مترتب عمى كفراف النعـ. 

                                                                                                                                                                      

(, ُٗٗ؛ ابف فيد الحمي, عدة الداعي ,صَِٕالنعـ  كعدـ الشكر  ....(()الصدكؽ, معاني االخبار, ص
يـ ككفراف النعـ كجحكدىا نجده في قص  قـك لسبأ مف بالد الةمف الذةف جحدكا كانكركا اآلء اهلل بعد  اف كلسع  عمة

ن تىاًف عىٍف :))لسبحانو مف خالؿ االعراض عف شكر اهلل كالكفر بيا قاؿ تعالى  ـٍ آىةى ه جى لىقىٍد كىافى ًللسىبىإو ًفي مىلٍسكىًنًي
كا لىوي بىٍمدىةه طىةٍّبى ه كىرىبٌّ غىفيكره )  ـٍ كىاٍشكيري بٍّكي ًشمىاؿو كيميكا ًمٍف ًرٍزًؽ رى ٍمنىا ُٓةىًمةفو كى كا فىأىٍرلسى ـٍ لسىٍةؿى  ( فىأىٍعرىضي مىٍةًي عى

(()لسبأ/ اخبر اهلل لسبحانو عف " لسبأ " كىي القبةم  مف الةمف انو أنعـ عمةيـ بالجنتةف كبالبمدة  فقد (ُٔ_ُٓاٍلعىًرـً
الطةب  , كأمرىـ بشكر نعمو " فأعرضكا " عف ذلؾ , فمـ ةشكركه ككفركه كجحدكا نعمو , كلـ ةقبمكا ممف دعاىـ 

زاىـ اهلل عمى ذلؾ بأف ارلسؿ عمةيـ لسةؿ العـر , كلسمبيـ تمؾ النعم  كانزؿ بيـ البمة  إلى اهلل مف أنبةائو كرلسمو جا
؛ حمةد ّٕٖ/ٖ, فاللسةؿ الماء الكثةر الذم ال ةمكف ضبطو كال دفعو. ةنظر :الطكلسي :التبةاف في تفلسةر القراف ,

ب لسقكط الحضارات لسراج ,احمد فاضؿ , فملسف  ائم  اىؿ البةت عمةيـ اللسالـ االصالحة  في تشخةص السبا
 .َٖ_ْٕ,ص

 .ٕابراىةـ/ ُ
 .َْٕنيج  البالغ  ,ص ِ
 .ّٔعبدالكىاب, شرح كممات امةر المؤمنةف,ص ّ
 .ُٖٖالبحراني, شرح مئ  كمم  ,ص ْ
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 الوعظ : أسلوبثالثا . 

في طرح اللسنف التارةخة   عمةو اللسالـعمي  اإلماـلستخدميا ألسالةب التي مف األ كىك

كاف غالبا ما ةؤكد  عمةو اللسالـامةر المؤمنةف  فإ إذ ُكةعني النصح كالتذكةر بالعكاقب ,اكبةاني

نحك الكماؿ كةدعكه الى ترؾ ما  اإلنلسافةعمك ب ان ركحانة ان نداء دالتي تع عمى الكعظ كالمكعظ 

 . ِعمة  مف لسكء كغفم 

عمؿ عمى تثقةؼ ة فيك لسمكبعمى المكعظ  حتى باأل ةحث عمةو اللسالـ اإلماـ كاف 

مر أ إذة  حتى قبؿ ذكر اللسنف نفلسيا االتعاظ باللسنف االلية  الجار  ىالناس كالمجتمع عم

اللسابق  ككةؼ صارت أحكاليـ كتطبةؽ القكانةف االلية  عمةيـ لكي ال  األمـبالمكعظ  كاالعتبار ب

فىات ًعظيكا :))في ذلؾ  عمةو اللسالـقاؿ امةر المؤمنةف  إذمف كاف قبميـ فةو ةقع الناس فةما كقع 

كا ًباآلمً  ًعبىادى الم و ًباٍلًعبىًر الن كىاًفعً  كاٍعتىًبري
كا ّ اللس كىاًطًع كاٍزدىًجري

ًبالنُّذيًر اٍلبىكىاًلًغ كاٍنتىًفعيكا ًبالذٍٍّكًر  ْ

كاٍلمىكىاًعًظ((
ؼ التارةخ كحكادثو التي عمي اللسالـ مخاطبةو عمى التأمؿ بلسال اإلماـحمؿ  إذ ٓ

عظماء التارةخ  لةتذكركالما ةخدـ مصةرىـ كعاقبتيـ  دركس كعبر بغة  تكظةفيا ىتنطكم عم

كةؼ  الكادع  ثـ المرفي ماضكف كالحةاة ل وطةف كالثراء العظةـ الذم كاف عمةككبكبو الممكؾ اللسال

اتى الدىر عمةيا كاحاليا ركاما بعد اف ابادىـ مف اخرىـ فمـ ةبقى مف قصكرىـ الشاىق  لسكل 

                                                           
 .ٖ/ْابف منظكر , للساف العرب , ُ
 .ٓصمكتب  الركض  الحةدرة  , المكعظ  في نيج البالغ  , ةنظر : ِ
ىي النعـ عمى خالؼ جمةع الشارحةف لمنيج الذةف  مباآل: اف المقصكد الكضيدةباج قاؿ الشارح الحلسةني في  ّ

 .َّٔ/ِاهلل اك اآلةات القرآنة  . ةنظر: آثارقالكا انيا 
 . ُّٖ/ْالزجر: النيي كالمنع . ةنظر: ابف منظكر , للساف العرب , ْ
 .ُُٔنيج البالغ  ,ص ٓ
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امرىـ  ثـ ُنلسةافالنخرة فقد ذىبكا كاكميـ الاالطالؿ بؿ لـ ةبقى مف اجلساميـ لسكل العظاـ 

كبراىةنيا اللساطع   الم و كعجائب مصنكعاتو أك آةات القرآف المعذرة كالمنذرة آثارباالعتبار بآةات 

 . ِتحصةؿ ثمرة الذكر كالمكعظ  عنيما المشرق  ك 

ردع المجتمع  موالكعظي الذم الستخد لسمكبىذا األ عمي عمةو اللسالـ مف اإلماـلقد أراد 

كتكعة  الناس مف خالؿ التفكر كاالعتبار بأحكاؿ الماضةةف ككةؼ طبقت عمةيـ اللسنف كالقكانةف 

 االلية  كمعرفتيا عبر الحكادث التارةخة .

لحاكم  ليا التي تكشؼ عف القكانةف االعبر االتة  مف لسالؼ التارةخ كلكف ىذه الدركس ك 

 اإلماـف لـ ةكف ىنا الستعداد باطني مف داخؿ النفس لتقبؿ الكعظ, لذا كجو إال ةمكف االتعاظ بيا 

عمةو قاؿ  إذبالشكؿ اللسمةـ مف خالؿ االتعاظ بالماضةةف  ئيااللسالـ نحك زجر النفس كبناعمةو 

مىى نىٍفلًسو كاٍعمىميكا أىن و:))في ذلؾ الشأف اللسالـ ـٍ ةيعىٍف عى ٍف لى ت ى ةىكيكفى لىو ًمٍنيىا كىا مى ـٍ حى ًعظه كزىاًجره لى

ٍةًرىىا الى زىاًجره كالى كىاًعظه(( ةىكيٍف لىو ًمٍف غى
نفلسو , كلـ م مف لـ ةعف الكاعظةف لو كالمنذرةف عمى أ ّ

, الف ىكل نفلسو ةغمب كعظ كؿ كاعظ كزجر كؿ ـ ةنتفع بالكعظ كالزجرقاىران  ليا لةكف معيـ 

 . ْزاجر

كالكعظ الزاجر مف داخؿ النفس ىك العقؿ اللسمةـ أك الضمةر الحي أك الكجداف الةقظ   

, كةعرؼ الحكادث قبؿ كقكعيا ملستندا في ذلؾ إلى ما رؾ النتائج كالعكاقب عمى حقةقتياالذم ةد

                                                           
 .ِٖٗ/ّرازم , نفحات الكالة  ,مكاـر شة؛  ُُٖ/ٔحبةب اهلل الخكئي, منياج البراع  , ُ
 .ُُٖ/ٔحبةب اهلل الخكئي, منياج البراع  ,؛ ِٕٔ/ِالبحراني , شرح نيج البالغ  , ِ
 .ُِّنيج البالغ  ,ص ّ
 . َِّصفكة شركح نيج البالغ  , ,. ةنظر: التمةمي , ّٕٗ/ٔابف ابي الحدةد , شرح نيج البالغ  , ْ
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 اإلنلسافالى زجر النفس كمحالسبتيا مف قبؿ  عمةو اللسالـ كجو ىنا امةر المؤمنةف إذ ,ُشاىد كرأل

 لقبكؿ التغةةر. ان ف لـ ةكف لدة  الستعدادإالف ال ةمكف ألم شخص التأثةر  نفلسو

لـ ةكف فةيا الستعداد ال تقبؿ ام شيء مف المؤثرات الخارجة  ميما كانت قكتيا  فإفالنفس       

ا الستعداد لتقبؿ الرحم  لذا ثقؼ ائم  اىؿ البةت عمةيـ اللسالـ لمحالسب  النفس لكي ةككف لدةي

مف لـ ةجعؿ اهلل لو مف نفلسو كاعظا , فإف مكاعظ :)) عمةو اللسالـ الباقر اإلماـاؿ كما قااللية  

الحث عمى محالسب  الشخص لنفلسو في كؿ ةكـ ككؿ لساعو  إم ِالناس لف تغني عنو شةئا ((

فأف  واالخرةف كعمةىـ مف مكاعظ أالف تغةر النفس  وتـ التغةةر لدةكتقبؿ االخرةف حتى ةتعظ كة

في قكلو  عمةو اللسالـالكاظـ  اإلماـ إلةومر ضركرم لزجرىا كىذا ما اشار أمحالسب  النفس 

ف لةس منا مف لـ ةحالسب نفلسو في كؿ ةكـ فإف عمؿ خةرا الستزاد اهلل منو :)) كحمد اهلل عمةو كا 

 زف االعماؿ كمحالسبتيا قبؿ الحلساببك  كىذه كصة  ّالستغفر اهلل كتاب إلةو (( عمؿ شةئا شرا

 .منفس لزاجرةف الحتى ةككف الفرد مف المتقةف الكاعظةف 

 ألسمكبنو ذكر القكاعد التارةخة  نفلسيا بأةجد  عمةو اللسالـعمي  اإلماـالمتتبع لطرح  فٌ إ

قكانةف كاحكاـ ثابت  ال تتغةر فيي طرةؽ كاضح تلسةر  ما تتضمنو مفرح الحةاة ك ط إذالمكعظ  

 عمةو اللسالـقاؿ في ذلؾ  إذف ةكقفيا أككؿ احداث الدنةا كال ةمكف الحد فةو االعمار كاللسنةف 

((:)) ق عو آتو كيؿُّ مىٍعديكدو ميٍنقىضو ككيؿُّ ميتىكى
م اف كؿ االشةاء المعدكدة كالمتكقع  ىي اتة  ال محالو أ ْ

                                                           
 .ّٕ/ِةنظر: الحلسةني الشةرازم , تكضةح نيج البالغ ,ك .  َْٔ/ُمغنة , في ظالؿ نيج البالغ  , ُ
 .ٕٓٔ/ُ؛االمةف ,اعةاف الشةع  ,ِْٗالحراني, تحؼ العقكؿ ,ابف شعب   ِ
؛ ابف طاككس , فالح ِٕ؛ الشةخ المفةد , االختصاص ,ص ّْٓ/ِ؛ الكمةني ,الكافي , ٕٔالككفي ,الزىد , ّ

 .ُِٖ/ُ؛ الدةممي ,ارشاد القمكب , ُِِاللسائؿ ,ص
 .َْٖنيج البالغ  ,ص ْ
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نقص جزء   لسن تا ذىبإذمعدكد بلسنةف ف اإلنلسافكال مفر منيا كما ةعد ةنقص كةفنى فمثال عمر 

ف ةعمؿ لالتي كةصرؼ النظر أبد لإلنلساف الكةترقب مجةئو ةأتي ال محالو ف مف العمر كما ةتكقع

 . ِكىذا الكالـ مف المشيكرات الخطابة  في معرض المكعظ  ُعف المنقضي

ف ف كؿ شيء متكقع ةأتي ألأالى حقةق  كقاعدة ثابت  كىي  عمةو اللسالـ اإلماـشار أفقد 

لذا ال ةمكف اف ةتخمؼ ما داـ ىناؾ  كتعالى كحلسب قكاعد اللسنف التارةخة  , بعمـ اهلل لسبحانو

 لسمكبكمف ىنا كاف األ ,قكانةف تحكمو كضكابط متكفر تعمؿ عمى جرةاف تمؾ اللسنف التارةخة  

بما ةخدـ  الكعظي مقدم  حقةق  لربط العمؿ بالملسببات المنطقة  التي تفعؿ اللسن  التارةخة 

 .إنما ةنتج مف نكعة  الفعؿثر الف األ اإلنلساف

                                                           
 .ِِٗ/ْالحلسةني الشةرازم , تكضةح نيج البالغ  , ُ
 .ِٕٓ/ٓالبحراني , شرح نيج البالغ , ِ
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 لسنن التاريخيةا جريان / آثارالمبحث االول                

و أىذا الكون ومنيا السنن الطبيعية تحكم حركة  التي اإللييةالسنن  جريان جميعن إ

حركة الشمس واالرض وىو قانون  فمثلً  ,وعواقب ونتائج ميمة  اً آثار تترك ميا ك خيةالسنن التاري

وىكذا السنن , ثراه التناسل والتكآثار وسنة التقاء الذكر واالنثى  ,ه وىو الميل والنيارأثر طبيعي لو 

 . األممو  األفرادونتائج ميمة عمى حياة  آثارفجميعيا ليا  التاريخية ايضاً 

خرى الن السنن أىي مقدمة لبداية وتطبيق سنة  ةينسنة مع أثرو أوقد تكون نتيجة  

الذي يترتب عمى سنة اهلل في  ثراأل فمثل ,ٔومعنوياً  مادياً  ارتباطاً  فيما بينيا التاريخية مترابطة

وكذلك النتائج ,  األممخرى وىي سنة اهلل في ىلك ألتطبيق سنة تاريخية  يكون مقدمة االستدراج

عمييا سنة اهلل في سباب االصلح يترتب أومنيا  خذ باألسبابلتي تترتب عمى سنة اهلل في األا

سباب وىكذا بقية األ ,الرزق االخذ بأسباب الرزق يترتب عمييا حدوث سنة اهلل في وايضاً  ,التغيير

 .خرىأتاريخية  النتائج مقدمو لبداية سنن تكون إذ

ال إن يراىا أة المدى ال يمكن لمفرد بعيد آثارالسنن التاريخية غالبا ما تكون  آثارن أال إ

 اإلنسانعمى  جداً  كبيرة معطيات وىيحتمية الحدوث ولو بعد حين,  لكنيا بعد مدة زمنية طويمو

خذ عند األ و ايجابيةا تم تحدي السنن أإذسمبية  اآلثارفقد تكون ىذه  ةعام ةوالمجتمع بصور 

  .والمجتمعات األفرادبحسب نوع السنة الجارية عمى  باألسباب

 

                                                           
 .ٔالكريم ,ص القرآنفي   اإللييةينظر: فلح المسمي, السنن  ٔ
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 ومعطيات االخذ باألسباب آثار .اوالً 

فاعل الفرد معيا إنما ىا القائمة عمى تآثار السنن التاريخية وتحقيق معطياتيا و  إن جريان

خذ باألسباب والمحددات الكفيمة بجريانيا بشكل يساىم في التنمية بمختمف اشكاليا يأتي من األ

 والمعطيات بما يأتي :  اآلثارومن ىنا يمكن تحديد ىذه 

 التنموية وتحقيق االهداف البعيدة اآلثار_ 1

التي تخمفيا السنن  االيجابية اآلثارىم أالرزق واحد من  الرزق: التنموية: أ_ اآلثارأواًل. 

 ةن االرزاق مقسمإفعمى الرغم من  ,نيا وىو نتيجة حتمية لشروط معينةرياالتاريخية بعد ج

نزال الرزق إل اً وشروط اً بابسأك الكن ىن ,بحانو عز وجل كما ىو معروفمن اهلل س ةوموزع

 .عمى الفاعل بو ثراألبحكم السنن التاريخية وعندما يتم العمل بالشرط يترك  زيادتوو 

فقد  ,ريخيةبحكم السنة التا ةمرزق االستغفار فيو سبب لحدوثلالباعثة  ىم االسبابأومن  

الناس للستغفار في خطبة االستسقاء لكي ينزل المطر عندما كانوا  عميو السلمعمي  اإلمامدعا 

ْزِق  َحاَنو ااِلْسِتْغَفاَر َسَبباً ))وَقْد َجَعَل المَّو ُسبْ  عميو السلمقال  إذمطار يعانون من قمة اال ِلُدُروِر الرِّ

ْمِدْدُكْم ُيْرِسِل السَّماَء َعَمْيُكْم ِمْدرارًا  ويُ  َربَُّكْم ِإنَّو كاَن َغفَّاراً ) اْسَتْغِفُروا  ِة اْلَخْمِق َفَقاَل ُسْبَحاَنووَرْحمَ 

فقد بين  َٕفَرِحَم المَّو اْمَرًأ اْستَْقَبَل َتْوَبَتو(( َٔأْنيارًا ( وَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت وَيْجَعْل َلُكمْ  ِبَأْمواٍل وَبِنينَ 

                                                           
 ٓٔنوح/ ٔ
 ٜٜٔنيج البلغو, ٕ
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دون انقطاع  متواصلال ٔالرزق  بحانو جعل االستغفار سببا في درّ أن اهلل س عميو السلم اإلمام
ن تطبق السنة التاريخية أيحدث بعد  أثرن نزول الرزق يأتي كنتيجة للستغفار فيو إي أ, ٕ

النازلة عمى بني  رزاقو غيرىا من انواع األأبناء ا  و اموال و أ اً وقد يكون الرزق مطر بتوفر شرطيا 

 ادم من قبل اهلل عز وجل.

سنة كمحدد لنفاذ ال عميو السلمعمي  اإلماملو وذكره  اً أثر السبب االخر الذي يكون الرزق 

َدَقِة(())اْسَتْنِزُلوا )) عميو السلمفقد قال  ,ىو الصدقة ةجاريالتاريخية ال ْزَق ِبالصَّ لرزق ن اإ إذ ٖالرِّ

 اإذف ولكن وصول ىذه الزرق المقسوم مشروط بالتكسب واالستنزال فردمقسوم ومقدر من اهلل لكل 

 األفرادعمى  ىو ميم جداً  ثراألفيذا , ٗوسائل كسبة الصدقة ان من إذفميتصدق  انسانقل رزق 

نتيجة  وىوو مستمر باألسباب الدالة عميالعمل والمجتمعات ويضمن ليم العيش السميم مادام 

 هتعالى في رزق عباد واية لسنتويكون بد مادي تخمفو جريان السنة التاريخية يجابيإ أثرو  حتمية

 . ٘جعل الرزق يصميم بأسباب يباشرونيا باختيارىم وجعميا موصمة الى اكتساب الرزق  إذ

التي  اآلثاربيذه الخصوص استند عمى بيان  عميو السلم اإلمامطرح  نَّ أ والملحظ

وفق مبدأ التوازن في العبادة بين الجانب المادي والمعنوي وىو االمر الذي ال عمى بالرزق تمثمت 

                                                           
 .ٛٚ/ٜ, ابن ابي الحديد , شرح نيج البلغة ,ٛٙ/ٕالراوندي , منياج البراعة , ٔ
 .ٛٔ/ٕالدخيل, شرح نيج البلغة ,  ٕ
 .ٜٗٗنيج البلغة, ص ٖ
 . ٕٓٔ/ٕٔ؛ حبيب اهلل الخوئي ,شرح نيج البلغة , ٖٕٗٛ/ٙالحسيني, ديباج الوصي ,  ٗ
 .ٕٕٔ, ص األفرادو  األممفي  اإللييةزيدان ,السنن  ٘
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ساس تحقيق التكافل االجتماعي من ناحية وتحقيق من غاية وىدف تكاممي يقوم عمى أيخمو 

 االتصال الروحي مع اهلل سبحانو من ناحية أخرى.

 ٕاإللييةالسنن  مراعاةالميمة التي تتركيا  اآلثارمن  أحدىودوامها : 1زيادة النعم ب_ 

 نتيجة لمصبر ثراألويأتي ىذا  اإلنسانىو زيادة النعم ودواميا عمى  األممو  األفرادوالقيام بيا عمى 

بقولو ))واْسَتِتمُّوا  عميو السلمكده امير المؤمنين أمر الذي عمى الطاعة وعدم المعصية وىو األ

ورغَّب بالصبر وعدم المعصية   ٖواْلُمَجاَنَبِة ِلَمْعِصَيِتو (( ْبِر َعَمى َطاَعِتوِنَعَم المَّو َعَمْيُكْم ِبالصَّ 

ولّما كان استمزامو ليا كالثمرة لو وكانت ثمرة الصبر  ,يستتّم بو نعمة المَّو عمييم  باً بكونو سب

كانت تمك النعم الثمرة ىي دوام النعم وزيادتيا سواء  هوىذ ,ٗبذكرىاقّدميا ليحمو الصبر حلوة  

 . ةمعنوي مأمادية 

يكون استمرار  والذي يوجب بقاء النعمة ودواميا ويمنع من نفورىا ىو شكر النعمة, إذ 

ْلَواِصِل ))َحْمُد ِلمَّو ا عميو السلمعمي  اإلمامما قال كداء حق النعم أًا عمى القيام بالشكر و أثر النعم 

                                                           
والنعم ىنا ال تعني الجانب المادي فقط كالمال والحياة المرىفة بل تشمل النعم المعنوية كالعافية وصحة البدن  ٔ

وااليمان باهلل وسولو ووالية اىل البيت عمييم السلم  ومن ذلك قول الرسول  محمد صمى اهلل عميو والو وسمم 
 ولا(,وعنو صمى اهلل عميو و ٛٙٔ/ٗٙ,االنوار  ))الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان( ( ) المجمسي , بحار

قال  عميو السلم(,وعن امير المؤمنين ٖٗوسمم))نعمتان مكفورتان : األمن والعافية (()الصدوق , الخصال ,ص
إضاعة , أال إن من النعم سعة المال , وأفضل من سعة المال صحة البدن وأفضل  ))الصحة بضاعة , والتواني

 (.ٖٔٔمن صحة البدن تقوى القمب(()الراوندي , الدعوات ,ص
,ويمكن القول ان مراعاة السنن ىو مراعاة في المغة ىي : الُمناَظرة والُمراَقَبة والمحاَفظة واإِلْبقاُء عمى الشيء ال ٕ

 . ٕٕٚ/ٗٔينظر :ابن منظور , لسان العرب ,  .االصطدام بياالسير وفقيا وعدم 
 .ٜٕٚنيج البلغة ,ص ٖ
 ٕٜٔ/ٗالبحراني , شرح نيج البلغة , ٗ
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 في ن الشكر يؤثرإ إذ َٔكَما َنْحَمُده عَمى َبَلِئو(( َمُده َعَمى آاَلِئووالنَِّعَم ِبالشُّْكِر َنحْ  اْلَحْمَد ِبالنَِّعمِ 

لمسنن  لمضمون اإلنسانيتحقق من رعاية  ثراأليجابي معنوي مادي وىذ إتأثير  اإلنسان

 .التاريخية

مور عتمد بالدرجة االساس عمى األأ ثراألحول ىذه  عميو السلم اإلمامن كلم ويتضح أ

العبادية التي تجري بيا السنن التاريخية وبالتالي تحقيق المعطيات, فالصبر اختبار لإلنسان في 

نكار النعم واستمرار التواصل عدم إكيفية المحافظة والتعامل مع النعم, والشكر يمثل العرفان و 

  عز وجل.  الروحي مع معطي تمك النعم وىو اهلل

 تحقيق االهداف البعيدة المدى: :ثانياً 

الميمة التي تتركيا السنن التاريخية بعد جريانيا ىي النجاة من  اآلثارمن  النجاة والخالص: أ_

مل عمى حدوث السنة الضوابط التي تعتحقيق المصاعب والشدائد بموجب  التيمكة والخلص من

والنجاة الخلص ف ,لألفراد والمجتمعات جميعاً  ةفائدة عظيم ايكون ذ أثرتخمف  ومن ثمالتاريخية 

) ))واْعَمُموا َأنَّو  عميو السلمحتمي البد منو كما قال امير المؤمنين  أثر وىو اإلنسانلتقوى  أثر

وُنورًا ِمَن الظَُّمِم وُيَخمِّْده ِفيَما اْشَتَيْت َنْفُسو وُيْنِزْلو َمْنِزَل  ِمَن اْلِفَتنِ  ٕاهلل َيْجَعْل َلو َمْخَرجًا ( َمْن َيتَّقِ 

 اآلثاريذا ف  ٖالَكَراَمِة ِعْنَده ِفي َداٍر اْصَطَنَعَيا ِلَنْفِسو  ِظمَُّيا َعْرُشو وُنوُرَىا َبْيَجُتو  وُزوَّاُرَىا َمَلِئك((

                                                           
قال ))ثمرة الشكر زيادة النعم(() الميثي الواسطي ,عيون المواعظ  عميو السلم. وعنو ٜٙٔنيج البلغة ,ص ٔ

قولو ))ال تدوم النعم إال بعد ثلث: معرفة بما يمزم هلل  عميو السلمالصادق  اإلمام(, وعن ٕٚٓوالحكم ,ص
 (.ٖٛٔسبحانو فييا , وأداء شكرىا , والتعب فييا(()ابن شعبو الحراني , تحف العقول ,ص

 .ٕالطلق/ ٕ
 .ٕٙنيج البلغة, ص ٖ
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تن والظممات والمنزلة العظيمة التي يحصل التي تتركيا التقوى عمى الفرد من الخروج من الف

لذلك فأن المخرج الذي يترتب عمى العمل بالتقوى ىو الخروج والنصر عمى الفتنو,  ,عمييا الفرد

 . ٔفالمتقي يخرج من الفتنو سميماً 

في دار اصطنعيا اهلل  خروينما يشمل الخمود األإال يقتصر فقط عمى الدنيا  واألثر

كذلك تحدث مع المجتمعات عند  األفرادفيي معطيات ميمو جدا وايجابية عمى  ٕلخمص اوليائو

عظيم يخمص الفرد من اليلك والسير في الطريق الخاطئ  أثرالقيام بيا فالخروج من الظمم 

 واالخذ بيده نحو المسار الصحيح .

ىذا ما و  ,التقوى كفيمة بالخروج منيا نّ أال إد والمحن ميما كانت شديدة وقوية الشدائإن 

))وَلو َأنَّ السََّماَواِت واأَلَرِضيَن َكاَنَتا َعَمى َعْبٍد َرْتقًا ُثمَّ اتََّقى   عميو السلمعمي  اإلمامقول  يفسر

 اإلمام بين وقد  ٖواَل ُيوِحَشنََّك ِإالَّ اْلَباِطُل ((  ُيْؤِنَسنََّك ِإالَّ اْلَحقُّ اَل  ْنُيَما َمْخَرجاً م المَّو َلَجَعَل المَّو َليم

وشرط ذلك الشدة الى النور والخير و بالخلص من ضيق الحال  والبشارة ثراألىنا  عميو السلم

                                                           
 ٓٔٔ/ٖالشيرازي , توضيح نيج البلغة , ٔ
 .ٜٖٓ/ٓٔحبيب اهلل الخوئي , منياج البراعة , . وينظر :  ٕٗٔ/ٕالكيذري البييقي , حدائق الحقائق , ٕ
 َيتَّقِ  َوَمنْ الكريم كما جاء في قولو تعالى )) القرآنومن آثار التقوى التي ذكرىا اهلل في  .ٛٛٔنيج البلغو,ص ٖ

 َقدْ  َأْمِرهِ  َباِلغُ  المَّوَ  ِإنَّ  َحْسُبوُ  َفُيوَ  المَّوِ  َعَمى َيَتَوكَّلْ  َوَمنْ  َيْحَتِسبُ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقوُ  ( ٕ)  َمْخَرًجا َلوُ  َيْجَعلْ  المَّوَ 
ِئي ( ٖ)  َقْدًرا َشْيءٍ  ِلُكلِّ  المَّوُ  َجَعلَ  ِئي َأْشُيرٍ  َثَلَثةُ  َفِعدَُّتُينَّ  اْرَتْبُتمْ  ِإنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيضِ  ِمنَ  َيِئْسنَ  َواللَّ  َلمْ  َواللَّ

 َأْنَزَلوُ  المَّوِ  َأْمرُ  ِلكَ ذ ( ٗ)  ُيْسًرا َأْمِرهِ  ِمنْ  َلوُ  َيْجَعلْ  المَّوَ  َيتَّقِ  َوَمنْ  َحْمَمُينَّ  َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُمُينَّ  اأْلَْحَمالِ  َوُأواَلتُ  َيِحْضنَ 
 .٘_ٕ((الطلق/  َأْجًرا َلوُ  َوُيْعِظمْ  َسيَِّئاِتوِ  َعْنوُ  ُيَكفِّْر  المَّوَ  َيتَّقِ  َوَمنْ  ِإَلْيُكمْ 



 
 

 
 

 الفصـــل الرابـــــع   
 آثــــار السنــن التــارخيية ومعطيــاتها     

158  

  

سباب التي تترتب عمييا خذ األألل لمراعاة الفرد نتيجة ترتبمادية ت ةمعنوي آثاروىي  ٔالتقوى

 معطيات كثيرة .

فيو صورة حية لطبيعة ولعل المخرج المقصود ىو ما يميز السنن التاريخية ويثقف ليا , 

إن كلم  إذبرز صوره وعلماتو العامة , الواقع الديني الذي تعد التقوى أ التعامل البشري مع

المميزة لمسنن التاريخية بل ىو فرز لمعبادة الحقو  اآلثارال يعني فقط  عميو السلماإلمام 

 المنضبطة الواعية الموصوفة بالتقوى.

 األممو  األفرادخمفيا جريان السنن التاريخية عمى يالميمة التي  اآلثارمن  النصر والغمبة :ب_ 

وقد  اً و معنويأ اً مادي ثراأليعد من المعطيات االيجابية الحتمية ويكون ىذا  إذىو النصر والغمبة, 

نو يأتي ال محالة وتأخذ االقوام حقيا وينتصر المستضعف المظموم بحكم ثبات أيتأخر حدوثو اال 

 . السنن التاريخية

ن تؤخذ حين كذلك المظمومي ن ينتصروا ولو بعدإن يقفون الى جانب الحق البد ليم فالذي

َأَشدُّ  يْوُم اْلعدل َعَمى الظَّاِلمِ )بقولو ) عميو السلمالمؤمنين  ميرأ هكدأحقوقيم وينتصروا وىذا ما 

النصر والغمبة التي  السلمعميو مير المؤمنين أا نإذ بين ى ِٕمْن َيْوِم الجور َعَمى اْلَمْظُموِم((

وال يقتصر عمى يوم القيامة  ٖالمظموم عندما يعاقب الظالم في يوم العدل وىو يوم القيامةيستحقيا 

                                                           
 . ٕٓٛ/ٕ؛ شبر, نخبة الشرحين , ٙٗٔ/ٖينظر :البحراني , شرح نيج البلغة , ٔ
 .ٖٗ٘نيج البلغة,ص ٕ
؛ الشيرازي ,  ٕٙٗ/ٕٔ, حبيب اهلل الخوئي , منياج البراعة, ٜٓٗ/٘البحراني ,شرح نيج البلغة ,ينظر : ٖ

 .٘٘ٗ/٘؛ الموسوي ,شرح نيج البلغة , ٕٗٗ/ٗتوضيح نيج البلغة ,
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دائم شد و أو االخرة, يكون ىذا الجزاء ألمظمم سواء في الدنيا  جزاء اهلل وعقابو تفقط بل ىو وق

 البد منو. أثروىو 

المظموم بعدة طرق ومنيا ضرب الظالمين بعضيم ببعض وىذا ما  نتصاراوقد يكون 

لمسنة التاريخية بقولو تعالى )) َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض  ثراألالكريم في ذكر ىذا  القرآناشار الية 

من الجميع  اي ينتقم المَّو تعالى من الظالم بالظالم , ثم ينتقم ٔالظَّاِلِميَن َبْعًضا ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن((

ما انتصر اهلل من ظالم اال بظالم وذلك قول اهلل )) عميو السلمالصادق  اإلمامكما قال   ٕبنفسو 

 .ٖلمين بعضا بما كانوا يكسبون " ((" وكذلك نولي بعض الظا

عالى الن اهلل سبحانو وت ووىذا انتصار بالنسبة لممظموم عندما يعذب الذي ظممو واخذ حق

 ,الحاكم العادل بين الناس جميعاً  نوألوجل لمجميع من الظالمين  وينتصر عزال يظمم عنده احد 

من  فيأثرىا االنتصار مستمر لممظمومين متى ما وقع عمييم الظمم بحكم ثبات السنن التاريخية و و 

 تجري عمييم. 

المصير المحتوم ألىل البيت عمييم السلم وأن الدنيا  عميو السلمعمي  اإلماموقد بين 

وابتمى  تتركو السنة التاريخية عمى من استضعف أثرىو  ييميا عمحستنقاد ليم بعد تمردىا وجمو 

في االرض وسمب منو حقو حيث سيأتي يوم يرد الحق لو وتصبح السمطة والسيادة ليم عمى ىذا 
                                                           

 .ٜٕٔاالنعام / ٔ
 .٘ٗٔ/ٔ.وينظر : السمعاني , تفسير السمعاني , ٖٙالتستري , تفسير التستري ,ص ٕ
.وانتصار ٕٗٚ؛ الصدوق , ثواب االعمال , ٖٖٗ/ ٕالكميني ,الكافي ,؛  ٖٙٚ/ٔ, تفسير العياشي ,العياشي  ٖ

ى اهلل إلى نبي من وسمم))أوح محمد صمى اهلل والواهلل لممظموم خير من انتصاره لنفسو كما جاء قول الرسول 
أنبيائو . . . إذا ظممت بمظممة فارض بانتصاري لك , فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك(()الكميني , 

 (ٕٚٚ/ٓٚ؛ المجمسي , بحار االنوار , ٖٗٓ/ٕالكافي ,
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جاءىم  االبتلءاتم بعدما القوا المحن والمصائب و السل ىل البيت عمييمأ ةالعالم وىنا نقصد ائم

َيا َعَمْيَنا َبْعَد )) َلَتْعِطَفنَّ الدُّنْ  عميو السلمعمي  اإلمام كما قال النصر من قبل اهلل عز وجل

ُروِس َعَمى َوَلِدَىاعَ  ِشَماِسَيا وَتَل َعِقيَب َذِلَك ) وُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَمى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي  ْطَف الضَّ

االرض بعد تمك الشدائد وىكذا ىي  إن وراثةإذ  ٕ((ٔاأَلْرِض وَنْجَعَمُيْم َأِئمًَّة وَنْجَعَمُيُم اْلواِرِثيَن(

ترجع بأن التي واجيوىا ن يتحقق بعد االبتلءات أليي البد إبة االنبياء والمرسمين وىو وعد عاق

قيل في معناه نحن اىل البيت نمتحن بضروب البلء تمحيصا لنا  إذالييم وتعطف نحوىم ,

 .ٖوتيذيبا ثم يأتي بعد ذلك الخلص والفمح والنصرة 

ىذه النتيجة التاريخية وىي سنة االبتلء و  اإللييةلواحدة من السنن  أثراً ىذا النصر كان و 

بحتمية  عميو السلم اإلماماخرى ىي سنة النصر والتمكين, فيو تطمين من قبل  ةىي مقدمو لسن

 النصر بعد الشدة والبلء, وتثقيف لبقاء االمل في حياة افضل مؤزرة بالنصر االليي.

داء الفرائض أبدين اهلل ودين رسولو و  اإلنسانًا لقيام أثر وقد يكون ذلك النصر الحتمي ىو 

))َفالمَّو المَّو َمْعَشَر اْلِعَباِد  عميو السلممير المؤمنين أريخية ثابتة كما قال وىو سنة تا الدين ةونصر 

                                                           
 .٘القصص/ ٔ
ٍد ) في اىل البيت وواليتيم ووراثتيم لألرض ايضًا ))اَل  عميو السلم.وقال ٙٓ٘نيج البلغة,ص ٕ  ُيَقاُس ِبلِل ُمَحمَّ

ِة َأَحٌد , واَل ُيَسوَّى ِبِيْم َمْن َجَرْت ِنْعَمُتُيْم َعَمْيو َأَبدًا , ُىْم َأَساُس الدِّيِن وِعمَ  اُد اْلَيِقيِن , ِإَلْيِيْم ص ( ِمْن َىِذه اأُلمَّ
ِواَلَيِة , وِفيِيُم اْلَوِصيَُّة واْلِوَراَثُة , اآلَن ِإْذ َرَجَع اْلَحقُّ ِإَلى َيِفيُء اْلَغاِلي وِبِيْم ُيْمَحُق التَّاِلي , وَلُيْم َخَصاِئُص َحقِّ الْ 

 .ٚٗنيج البلغة ,ص َأْىِمو وُنِقَل ِإَلى ُمْنَتَقِمو(( ينظر:
 .ٕٚٗالبييقي, معارج نيج البلغة ,ص ٖ



 
 

 
 

 الفصـــل الرابـــــع   
 آثــــار السنــن التــارخيية ومعطيــاتها     

161  

  

ِة َقْبَل السُّْقمِ  حَّ يِق  َفاْسَعْوا ِفي َفَكاِك ِرَقاِبُكْم ِمْن قَ  ٔوَأْنُتْم َساِلُموَن ِفي الصِّ ْبِل وِفي اْلُفْسَحِة َقْبَل الضِّ

وُخُذوا ِمْن  ُكْم وَأْنِفُقوا َأْمَواَلُكمْ واْسَتْعِمُموا َأْقَدامَ  ُبُطوَنُكمْ  َٕأْسِيُروا ُعُيوَنُكْم وَأْضِمُروا َأْن ُتْغَمَق َرَىاِئُنَيا

) ِإْن َتْنُصُروا اهلل  َفَقْد َقاَل المَّو ُسْبَحاَنو َأْجَساِدُكْم َفُجوُدوا ِبَيا َعَمى َأْنُفِسُكْم واَل تَْبَخُموا ِبَيا َعْنَيا

) َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهلل َقْرضًا َحَسنًا  َفُيضاِعَفو َلو وَلو  وَقاَل َتَعاَلى ْٖرُكْم وُيثَبِّْت َأْقداَمُكْم (َيْنصُ 

اْسَتْنَصَرُكْم وَلو ُجُنوُد السََّماَواِت  ْم َيْسَتْقِرْضُكْم ِمْن ُقلٍّ َفَمْم َيْسَتْنِصْرُكْم ِمْن ُذلٍّ ولَ  َٗأْجٌر َكِريٌم (

وتحرير االنفس  الى فكاك رقابيم ىنا عميو السلم اإلمامعا د إذ ْ٘رِض وُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم((واألَ 

ق االموال في انفامن النار عن طريق العبادات والسير في طاعة اهلل والصيام والصلة والقيام و 

 . ٙسبيل اهلل وبذلك تحيوا انفسكم وتنقذوىا من النار

قد قيل في ليي و ية الخاصة بالنصر اإلالقرآنباآلية  السلم عميو اإلماموقد استشيد 

 مان تنصروا دين اهلل ودين النبي بالقتال والجياد ينصركم في الدنيا واالخرة ويثبت اقدامك :شرحيا

نفس االمارة بالسوء ر دينو وشريعتو واالنتصار عمى الفمن ينصر اهلل وىو نص,  ٚعمى الصراط

في  عميو السلمكما قال امير المؤمنين  عالية جداً  ةويجعمو في منزل  سبحانو وتعالىينصره اهلل

                                                           
؛ ابن منظور ,لسان العرب  ٖٓٛ/ٕ, ثرالسقم: المرض. ينظر : ابن االثير ,النياية في غريب الحديث واأل ٔ
 .ٜٕٔ/ٗ؛ الفيروز ابادي ,القاموس المحيط, ٕٛٛ/ٕٔ,
 .ٕٕٚ/ٕ؛ الجوىري ,الصحاح , ٔٗ/ٚاضمروا: اليزال وخفة لحم )لحوق البطن( . ينظر :الفراىيدي ,العين , ٕ
 .ٚمحمد/ ٖ
 .ٔٔالحديد/ ٗ
 .ٕٚٙنيج  البلغة ,ص ٘
 .ٕٛٓ/ٖالموسوي, شرح نيج البلغة , ؛ ٚٓٗ/ٖالبحراني ,شرح نيج البلغة , ٙ
 .ٕٖٕ/ٙٔ, القرآن.و ينظر: القرطبي , جامع ألحكام  ٗٙٔ/ٜالطبري , مجمع البيان , ٚ
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والمنزلة العظيمة التي يتحصل عمييا  ثراألىذا  ٔتكممو خطبتو ))َتُكوُنوا َمَع ِجيَراِن المَّو ِفي َداِره((

 االخرة. أم والو وسمم سواء كان في الدنيا ويالفرد بعد نصرتو لدين اهلل ولنبيو محمد صل اهلل عم

حول ىذه النتيجة التي تخمفيا السنن  عميو السلمعمي  اإلماموالملحظ من طرح 

 التاريخية عدة امور اىميا:

فر ا_النصر يحتاج الى مقدمات مادية ومعنوية ليتحقق بفعل القانون التاريخي الحتمي بعد تو ٔ

 الضوابط.

د تعرضيم لمظمم ومواجيتيم لو بع اإللييةانتصار المظموم والمستضعف ىو اقرار لمعدالة _ٕ

 بالصبر وتسميم االمر هلل عز وجل.

_اىمية الدين في النصر, إذ ينصر من يرعاه ويتعامل معو كسنة تاريخية مطردة تحطم من ٖ

 .وبأجزائيايتحداىا وتنصر من يعمل بيا 

 التوعوية واالصالحية: اآلثار. 2

 األممو  األفرادالميمة التي تتركيا السنن التاريخية عمى  اآلثارمن  :عتدالاالصالح واالاواًل. 

 ةنحو االفضل وبصور  األممو  األفرادوالمجتمعات بعد جريانيا عمييم ىي اصلح وتغيير احوال 

 ماعي ممتاز لكن ىذه االصلح يأتي بعدايجابية حيث تنعم تمك المجتمعات بحياة وتعايش اجت

)) َمْن  في ذلك عميو السلمر المؤمنين ميأكما قال  شرطال تحقق نتيجةالتي وابط ضالالقيام ب

                                                           
 .ٕٚٙنيج البلغة ,ص ٔ
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َمَح المَّو َلو َأْمَر وَمْن َأْصَمَح َأْمَر آِخَرِتو َأصْ  و َما َبْيَنو وَبْيَن النَّاسِ َأْصَمَح المَّ  َمَح َما َبْيَنو وَبْيَن المَّوَأصْ 

 عميو السلمعمي  اإلمام بين إذ ٔوَمْن َكاَن َلو ِمْن َنْفِسو َواِعٌظ  َكاَن َعَمْيو ِمَن المَّو َحاِفٌظ(( ُدْنَياه

يصمح اهلل علقتو بالمجتمع  إذعمى اصلح علقة الفرد باهلل  والمعطيات التي تترتب اآلثار

ر الدنيا من مأدون مشاكل ومصاعب وكذلك اصلح من م والناس ويتم التعايش السممي بيني

 .مر االخرة أخمفيا اصلح يالميمة التي  اآلثار

ن أعمى اصلح ما بينو وبين ربو كما الزم يترتب  أثرصلح العبد ما بينو وبين الناس ن اإ    

فبعد قيام  ,ٕمر الدنيا لمعبد بكفالة رزقو وتحسين احوالوأصلح اهلل اداء وظيفة العبودية ىو أ أثر

    .ونتيجة لسنة اهلل في االخذ باألسباب أثرالفرد بتمك االفعال تتم سنة التغيير وىي عبارة عن 

جتمعات وصلح الم عتدالاا السنن التاريخية ىي الميمة التي تتركي اآلثارمن  ايضاً 

والرعية كما قال بأداء الحقوق بين الوالي و  ٖباالستقامةمشروط  ثراألولكن ىذا  الزمان وقوة الدولة

))َأْعَظُم َما اْفَتَرَض ُسْبَحاَنو ِمْن ِتْمَك اْلُحُقوِق َحقُّ اْلَواِلي َعَمى الرَِّعيَِّة عميو السلمر المؤمنين امي

ِتِيْم وِعّزًا َفَجَعَمَيا ِنَظامًا ألُْلفَ  وَحقُّ الرَِّعيَِّة َعَمى اْلَواِلي َفِريَضٌة َفَرَضَيا المَّو ُسْبَحاَنو ِلُكلٍّ َعَمى ُكلٍّ 

ا َأدَّْت إذِعيَِّة فَ ِلِديِنِيْم َفَمْيَسْت َتْصُمُح الرَِّعيَُّة ِإالَّ ِبَصَلِح اْلواَُلِة واَل َتْصُمُح اْلواَُلُة ِإالَّ ِباْسِتَقاَمِة الرَّ 
                                                           

 .ٕ٘٘نيج البلغة,ص ٔ
 .ٖٗٔ/ٕٔحبيب اهلل الخوئي, منياج البراعة , ٕ
ُل االستقامة : ىي لزوم طاعة اهلل عز وجل كما في ظاىر قولو تعالى ))ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا المَُّو ثُمَّ اْسَتَقاُموا َتتَ  ٖ َنزَّ

( ٖٔ. وينظر :االحقاف/َٖٓعَمْيِيُم اْلَمَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا واََل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن(()فصمت /
))كيف يستقيم من لم يستقم دينو(()الميثي الواسطي , عيون عميو السلمعمي  اإلمامواالستقامة ىي الدين كما قال 

(  وعنو ايضًا  ))من لزم االستقامة لزمتو السلمة(() الديممي ,اعلم الدين في صفات ٖٖٛالمواعظ والحكم ,ص
( ٙٔتعالى ))َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَمى الطَِّريَقِة أَلَْسَقْيَناُىْم َماًء َغَدًقا(())الجن/ ىا قالآثار ( وفي ٚٛٔالمؤمنين,ص

 (.ٚٙٔ))من استقام فإلى الجنة , ومن زل فإلى النار(()نيج البلغة , عميو السلم اإلماموالجنة ايضًا كما قال 
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ُيْم وَقاَمْت َمَناِىُج الدِّيِن واْعَتَدَلْت الرَِّعيَُّة ِإَلى اْلَواِلي َحقَّو وَأدَّى اْلَواِلي ِإَلْيَيا َحقََّيا َعزَّ اْلَحقُّ َبْينَ 

َماُن وُطِمَع ِفي َبَقاِء الدَّْوَلِة وَيِئَسْت َمَطاِمُع إذَمَعاِلُم اْلَعْدِل وَجَرْت َعَمى  اَلِلَيا السَُّنُن َفَصَمَح ِبَذِلَك الزَّ

ذاأَلْعَداِء و  اْلَكِمَمُة وَظَيَرْت َمَعاِلُم  ِبَرِعيَِّتو اْخَتَمَفْت ُىَناِلكَ  ا َغَمَبِت الرَِّعيَُّة َواِلَيَيا َأْو َأْجَحَف اْلَواِليا 

ِعَمل وُعطَِّمِت اأَلْحَكاُم وَكُثَرْت  اْلَجْوِر وَكُثَر اإِلْدَغاُل ِفي الدِّيِن وُتِرَكْت َمَحاجُّ السَُّنِن َفُعِمَل ِباْلَيَوى

 شيئا من الحقوق إال بأدائو حقوقاأال يستحق  اإلنسانىذه السنة التي تفرض عمى و  ٔ((النُُّفوسِ 

ورعايتيا من  اإللييةفالقيام بيذه السنة ,  ٕعميو , ليست إال سنة الكون العادلة القائمة بيذا العدل

ألنيا قائمة عمى مبدأ التكافؤ بين  ةة ومعنوية ميممادي آثار ب عميياتتتر  الحقوق داءأخلل 

وبيذا التضامن والترابط بين الحاكم والمحكوم تستقيم األمور , ومن أجل ىذا جعمو  الوالي والرعية

 االيجابية: اآلثارومن اىم تمك  ٖ ونظام قائم لو سبحانو دستور الحكم وأساسو

 .ه_ان سياسة المساواة تقوي شأن الحاكم داخميًا وخارجيًا من خلل وقوف المجتمع معو واسنادٔ

 قيام مناىج الدين وطرقو باالستقامة عمى قوانينوو  الحّق بينيم ولم يكن لو مخالف عز _ٕ 

في  ةمعنوية ميم آثاروىي  ,ٗجور فييا تدال معالم العدل ومظاّنو بحيث الوالعمل بيا واع

 .استمرار الدولة وقوتيا

ن أبعد  ٔ_جريان االمور عمى مجارييا وطرقيا وصلح الزمان وسلمتو من الفتن والمحن ٖ

  ينعكس ذلك عمى الزمان. إذاصمح الرعية والوالي انفسيم 
                                                           

 .ٖٖٖنيج البلغة ,ص ٔ
 ٖٗ,قرداح , روائع نيج البلغة جورج  ٕ
 .ٕٙ/ٖمغنية , في ظلل نيج البلغة , ٖ
 . ٕٔٓٔ/ٖ.وينظر: شبر , نخبة الشرحين , ٖٗ/ٗالبحراني , شرح نيج البلغة , ٗ
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عميو كما قال  _استمرار الدولة وثباتيا ألنيا قائمو عمى قواعد واسس ال يستطيع احد النيل منياٗ

ي يولد الرعية والوال بين العدل الن ٕفي ىذا الشأن))ثبات الدولة بإقامة سنن العدل(( السلم

 تبطل جميع محاوالت االعداء لمسيطرة عمييا.وبذلك  وتحصينيا,استقرار الدولة 

 فيه أثر ولكل منيما  بعضيما تداخل مع  ن صلح الرعية والواليأح من ذلك ويتض 

 إذوالو وسمم  عميومحمد صمى اهلل في دولة الرسول االكرم  وىذا االمر كان واضحا جمياً االخر 

عميو مير المؤمنين أفي دولتو كذلك دولة  اآلثارمك تلمحقوق وكيف ظيرت  اً كان اعظم مؤدي

 . ٖ الكثير من الحكومات عبر التاريخ وغيرىا في ةمستقيم ةوكيف كانت الدولة عادل السلم

 الناتجة عن تقاعس وعدم تأدية الحقوق اآلثارالى بيان عميو السلم  اإلمامثم تطرق  

 واختلفالتفرق  :المجتمع والدولة ومن اىميا سمبية خطرة عمى آثاررعية وىي الراعي وال بين

ن استبد الحاكم أوذلك بعد  ,ٗوتعطيل االحكام الشرعيةاآلراء وانتشار الظمم والفساد في الدين 

وضح أوعدم رعايتيا ويظير ذلك في  اإللييةىمال تمك السنة ا  وطغى وعدم قيام المحكوم بواجبو و 

                                                                                                                                                                      
 .٘ٗٚٔ/ٗ؛ الحسيني , ديباج الوصي , ٖٗ٘/ٕالراوندي , منياج البراعة , ٔ
 .ٖٔٔاالمدي , غرر الحكم ,ص ٕ
خير مثال لقيام حكومة اهلل العادلة  عميو السلمعمي  اإلمام ةدول دتع. ٘ٛٔ/ٛمكارم شيرازي , نفحات الوالية , ٖ

))جمال السياسة العدل(()الميثي  عميو السلمعمى وجو االرض وذلك لتطابق القول فييا مع الفعل والعمل إذ يقول 
(, وقد جعل العدل مطمبو في الحكم فقد قال ابن عّباس )) دخمت ٖٕٕالواسطي, عيون المواعظ والحكم ,ص

بذي قار وىو يخصف نعمو , فقال لي : ما قيمة ىذه النعل ؟ فقمت : ال قيمة ليا , فقال  عميو السلمعمي عمى 
(, بل ٙٛ/ٔ: والمَّو ىي أحّب إلّي من إمرتكم , إال أن أقيم حقا أو أدفع باطل(()ابن حمدون ,التذكرة الحمدونية ,

مد ان ابي بكر ))ْخِفْض َلُيْم َجَناَحَك وَأِلْن َلُيْم ركز عمى المساواة والعدل حتى في نظرة العين كما يوصي مح
َعَفاُء ُعَظَماُء ِفي َحْيِفَك َلُيْم َجاِنَبَك واْبُسْط َلُيْم َوْجَيَك وآِس َبْيَنُيْم ِفي المَّْحَظِة والنَّْظَرِة  َحتَّى اَل َيْطَمَع الْ  واَل َيْيَأَس الضُّ

 (.ٖٖٛ,ِمْن َعْدِلَك َعَمْيِيْم(()نيج البلغة 
 .ٕٔٓٔ/ٖ. وينظر :شبر , نخبة الشرحين , ٖٗ/ٗالبحراني ,شرح نيج البلغة , ٗ
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امثال دولة بني  عميو السلمعمي  اإلمامة في الحكومات التي عقبت دولة ر صو 

 . ه(ٙ٘ٙ_ٕٖٔ)ودولو بني العباس ه(ٕٖٔ_ٔٗ)امية

وينبغي اإلشارة إلى أن حق الرعية عمى الراعي ثابت مطمقا , سواء أقامت الرعية بما 

ح الراعي , قيامو بما أما حق الراعي عمى رعيتو فمقيد بصل ,لم تقم ممييا من حق الراعي أع

 .ٔفإن أىمل فل تجب طاعتو , بل يجوز خمعو وعزلو عميو من حق

 من العدل سيكون هساس راحة المجتمع ومن ضاق صدر أالعدل ن أ ويتضح مما تقدم

))َفِإنَّ ِفي اْلَعْدِل َسَعًة وَمْن َضاَق  عميو السلم اإلمام وقال ما اما ساد الجور والظمم وىذ إذاضيق 

بو نظاميم وقوام  إذمقتضى العدل فيو وسعة لمّناس فالعمل ب َٕعَمْيو اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَمْيو َأْضَيُق((

العدل  ضاق عميو القيام بالحكم الذي اقتضاه ومن أمورىم , ولواله الختّل الّنظام وضاع القوام

الن  ٖعو أضيق عميو في الّدنيا واآلخرةفالجور الذي أقدم عميو بمقتضى ىوى نفسو وميل طب

ظالم وال  ل ذي حّق حقو, وال يبقى في دولةالعدل يضع األمور في مواضعيا , ويعطي لك

ن أرىا لذلك نلحظ واستقرا األممميم جدا تتركو السنن التاريخية عمى قيام  أثروىذا  ٗمظموم

يسودىا العدل دول غير مستقرة ومتفككة وكثيرة الحروب عمى عكس البمدان التي  الدول التي ال

 .نظاميا العدل واداء الحقوق والواجبات يحقق 

                                                           
 .ٖٛٚ,شرح رسالة الحقوق ,ص عميو السلمزين العابدين  اإلمام ٔ
 . ٚ٘نيج البلغة, ص ٕ
 .ٕٗٔ/ٖالخوئي , منياج البراعة , ٖ
 .ٖٓٔ/ٔمغنية , في ظلل نيج البلغة , ٗ
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 األممو  األفرادالتي تنتج عن جريان السنة التاريخية عمى  اآلثارىم أ من المعرفة والعبرة : .ثانياً 

ىي المعرفة العامة واخذ العبرة من الحوادث التاريخية التي تقع بفعل حدوث السنن التاريخية 

عن الحاضر  ةواضح ةوصور يعطي لنا السير في احداث الماضيين معرفة كبيرة  إذعمييا 

 الميالكفي من خلل ذلك تسخير الواقع لصالحو وعدم الوقوع  اإلنسانويستطيع  والمستقبل

ن التاريخية والتعرف عمييا نتتبع الس أثرفي  عميو السلمقول امير المؤمنين مر  إذالمصاعب و 

ْن َلْم َأُكْن ُعمِّ ))  وَفكَّْرُت ِفي َأْخَباِرِىمْ  ِفي َأْعَماِلِيمْ  َفَقْد َنَظْرتُ  ْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبِميَأْي ُبَنيَّ ِإنِّي واِ 

ِلِيْم َقْد ُعمِّْرُت مَ  َتَيى ِإَليَّ ِمْن ُأُموِرِىْم ِىْم َبْل َكَأنِّي ِبَما انْ ِىْم َحتَّى ُعْدُت َكَأَحدِ آثار وِسْرُت ِفي  َع َأوَّ

 َك ِمْن ُكلِّ َأْمٍر َنِخيَمو َفاْسَتْخَمْصُت لَ  َكَدِره وَنْفَعو ِمْن َضَرِره َفَعَرْفُت َصْفَو َذِلَك ِمنْ  ِإَلى آِخِرِىْم 

ْيُت َلَك َجِميَمو وَصَرْفُت َعْنَك َمْجُيوَلو  . ٔ((وَتَوخَّ

ميمة من السير في احوال الماضيين  آثارعدة  عميو السلمبين لنا امير المؤمنين  فقد

لتفادي  وة الطريق الصحيح الذي تسير عميومنيا معرفة الماضي ومعرفة الرديء من الجيد ومعرف

مور وقراءة المستقبل ليتحكم فيو وكذلك معرفة عواقب األ ميمكالعواقب السيئة من الطريق ال

التي يتركيا  اآلثارف ,تمك السنننطاق التاريخ وحوادثو ال يخرج عن  ألنّ  ٕوويسيطر عمي اإلنسان

 اإلنسانمطالعة تاريخ الماضين تجعل عمر ف ,السنن التاريخية الحاكمة لمتاريخ آثارالماضي ىي 

 .طويل بقدر أعمارىم حقا , ألنيا تضع مجموعة تجاربيم خلل أعمارىم تحت تصرفو واختياره
                                                           

في ذلك ايضًا قال )) َأْحِي َقْمَبَك ِباْلَمْوِعَظِة وَأِمْتو ِبالزََّىاَدِة ....   ميو السلمع.وقال ٜٖٗنيج البلغة , ص ٔ
ِليَن وِسْر ِفي ِدَياِرِىْم و  ِىْم  َفاْنُظْر ِفيَما آثار واْعِرْض َعَمْيو َأْخَباَر اْلَماِضيَن وَذكِّْره ِبَما َأَصاَب َمْن َكاَن َقْبَمَك ِمَن اأَلوَّ

ا اْنَتَقُموا وَأْيَن َحمُّوا وَنَزُلوا َفِإنََّك َتِجُدُىْم َقِد اْنَتَقُموا َعِن اأَلِحبَِّة وَحمُّوا ِدَياَر اْلُغْرَبةِ َفَعُموا وعَ    وَكَأنََّك َعْن َقِميٍل َقْد ِصْرَت مَّ
 .(َٕٜٕكَأَحِدِىْم (()نيج البلغة ,ص

 . ٜٓٗ/ٖظلل نيج البلغة ,؛ مغنية , في ٚٔ/٘ينظر :البحراني , شرح نيج البلغة , ٕ
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اتعظ  بارىم عبرا لمن اعتبر وموعظة لمنحوال الماضيين والوقوف عمى اخأان مراجعة 

من  واالرتفاع بتحسين واقعو ةشخصي ةرؤيعنده المرء  ن عرض سجلت الماضي يجعلإ إذ

لفرد عند قراءة عام تتركو جميع السنن التاريخية عمى ا أثرفيذا , ٔالحضيض الى التكامل والسمو

  وتنتيي فيو. عميو األممتمر كل  إذام الحضارات والدول واندثارىا لقي التاريخ الن مكان

وعدم باالعتبار يستطيع حفظ ما بقى من حياتو والسير عمى الطريق الصحيح  اإلنسانف

))وَلِو  عميو السلمعمي  اإلماميتركو االعتبار كما قال  أثرالوقوع في الميالك والمصاعب وىو 

االعتبار بما مضى من العمر أو من  نّ عمى أكد أفقد  ٕ((اْعتََبْرَت ِبَما َمَضى َحِفْظَت َما َبِقيَ 

أحوال الدنيا والقرون الماضية لغاية حفظ ما بقي من العمر أن يضّيع في الباطل أو حفظ ما 

 الماضي آثاراالعتبار والنظر الى ن إ إذ ٖيبقى من السعادة اأُلخروّية بالسعي في تحصيميا

يجعمك تتطمع الى المستقبل وتحفظ  اآلثارالتدبر في و  وحكمتيم م السنن التاريخيةت بيوكيف وقع

بمغ من التاريخ والحوادث الواقعة في أال يوجد درس وال عبرة  نّ أل ,الحالك الباقي وتصمح ر عم

 .طياتو 

 اً آثار تخمف  اإلنسانان سنة االبتلء واالختبار االليي التي تصيب : زجر النفسالتذكير و ثالثًا. 

زجر االبتلءات ىي التوبة والتذكير و ىم تمك النتائج التي تخمفيا أالفرد المبتمى ومن  فيكبيرة 

تمك السنة كما قال امير المؤمنين  والذنوب والمعاصي وىو ما تيدف اليالنفس وابتعادىا عن 

                                                           
 .ٖٕالموسوي ,الوصية الخالدة ,ص ٔ
 ُيْشِبو َبْعَضَيا َفِإنَّ  ِمْنَيا َبِقيَ  ِلَما الدُّْنَيا ِمنَ  َمَضى ِبَما واْعَتِبْر )) عميو السلموايضًا قولو .ٖٕٗنيج البلغة,ص ٕ

ِلَيا اَلِحقٌ  وآِخَرَىا َبْعضاً   .ٜ٘ٗ(( نيج البلغة,ص ِبَأوَّ
 .ٗٛٗ/ٖٖ.وينظر : المجمسي , بحار االنوار , ٕٚٔ/٘البحراني , شرح نيج البلغة , ٖ
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ْغَلِق  َبَرَكاتِ ثََّمَراِت وَحْبِس الْ ِبَنْقِص ال ِعْنَد اأَلْعَماِل السَّيَِّئةِ ))ِإنَّ المَّو َيْبَتِمي ِعَباَده  عميو السلم واِ 

إذا ساعدتو  اإلنساناّن  َٔذكٌِّر وَيْزَدِجَر ُمْزَدِجٌر((وُيْقِمَع ُمْقِمٌع وَيَتَذكََّر ُمتَ  اْلَخْيَراِت ِلَيُتوَب تَاِئبٌ  َخَزاِئنِ 

ذو  ,اعرض عن ذكر المَّو, ونسى ما قّدمت يداه السعادة الدنيوية, من نقص الثمرات  ا مّسو الّضرّ ا 

, فيتوب اليو ويدعوه ويتقّرب الى المَّو بخضوع وخشوع , لم يجد ممجأ سوى المَّو البركاتوحبس 

االبتلء ىو التوبة والرجوع  أثريكون  إذ, ٕفيكون ذلك الخشوع واالنابة من اسباب ىدايتو ونجاتو 

يجعمو يسمك الطريق الصحيح ويبتعد عن االنحراف  اإلنسانميم في حياة  أثراهلل وىذا  الى

 .ويتقرب من اهلل عز وجل 

 إذالرجوع الى اهلل عز وجل وعدم التكبر يقاظ الشعور من الغفمة و إقد يؤدي التذكير الى و 

 عميو السلممير المؤمنين أال كما ق اإلنسانيترتب عمى سنة االبتلء التي تصيب  ثراألان ىذا 

وَيَتَعبَُّدُىْم ِبَأْنَواِع اْلَمَجاِىِد وَيْبَتِميِيْم ِبُضُروِب اْلَمَكاِره   الشََّداِئدِ َباَده ِبَأْنَواِع وَلِكنَّ المَّو َيْخَتِبُر عِ  ))

ْسَكاناً  ِلمتََّكبُِّر ِمْن ُقُموِبِيمْ  ِإْخَراجاً  وَأْسَبابًا  ْبَوابًا ُفُتحًا ِإَلى َفْضِمووِلَيْجَعَل َذِلَك أَ  ِلمتََّذلُِّل ِفي ُنُفوِسِيمْ  واِ 

 نَّ أل ٗإلعداد النفوس إلخراج الكبر منيا اإللييةفاالبتلءات اسبابا غائّية من العناية  ُٖذُلًل ِلَعْفِوه((

                                                           
ي ذلك اشارة الى قولو تعالى )) وَلَنْبُمَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف واْلُجوِع وَنْقٍص ِمَن فو   .ٜٜٔنيج البلغة ,ص ٔ

اِبِريَن((  .٘٘ٔلبقرة / ااأَلْمواِل واأَلْنُفِس والثََّمراِت وَبشِِّر الصَّ
؛ الحسيني الشيرازي ,  ٘ٛٔ/ٖ. وينظر :البحراني , شرح نيج البلغة , ٖٕ٘البييقي , معارج نيج البلغة , ٕ

 .ٕٕٚ/ٕتوضيح نيج البلغة , 
 ))ولو أراد اهلل أن يخمق آدم من نور يخطف عميو السلم.وجاء في ىذا الشأن قولو ٜٕٗنيج البلغة ,ص ٖ

لفعل , ولو فعل لظمت لو األعناق خاضعة , ولخفت البموى فيو عمى الملئكة , ولكن اهلل األبصار ضياؤه . . . 
, تمييزا باالختيار ليم ونفيا للستكبار عنيم(()نيج يبتمي خمقو ببعض ما يجيمون أصمو سبحانو

 .(ٚٛٔالبلغة,ص
 .ٖٕٛ/ٗالبحراني ,شرح نيج البلغة ,ٗ
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عمى أنو ضعيف ال  اإلنسان, وتمطَّف األفئدة عن خشونتيا و ترشد  اإلنسانالمشاق تصّفى نفس 

فضمو تعالى ا عمل بالمشاق نال ذإيقدر عمى شيء فيسكن الذل واالنكسار في قمبو وان الشخص 

في  تصحيح  ايجابي ميم جداً  أثروىذا , ٔ, فان العفو عن المذنب ال يكون إال باإلطاعةوعفوه

التي تنتج عن سنة االبتلء  اآلثارن ىذه إ إالوتغييره نحو االصلح والتكامل,  اإلنسانمسار 

 .تجاوبو معياورعايتو ليا و تختمف حسب طبيعة تعاطي الفرد مع تمك السنة التاريخية 

وجزاء ميم تعطيو تمك  أثر ليايكون  اإلنسانن جميع االبتلءات التي تقع عمى إ

عمي  اإلمامكده أبحسب نوع االبتلء وشدتو وىو ما ويختمف عظم الجزاء  اإللييةختبارات اال

ن إ إذ َٕكاَنِت اْلَمُثوَبُة واْلَجَزاُء َأْجَزَل (( َبْمَوى وااِلْخِتَباُر َأْعَظمَ بقولو ))ُكمََّما َكاَنِت الْ  عميو السلم

نواحي المادية والمعنوية االجر يكون عمى قدر المشقة والثواب يكون اجزل عمى الفرد من جميع ال

والو وسمم ))ان عظيم البلء يكافأ بو عظيم  عميورسول اهلل صمى اهلل  وليإشار أوىو ما 

 .ٖالجزاء((

 هآثار ويتضح من ذلك ان االبتلء يمثل محور زجر النفس واإلخلص هلل تعالى وتكون 

ببناء الشخصية  ةمادي اآلثارت ىذه التاريخية سواء كان نلسنعمى وفق اإيجابية تربوية حتمية 

                                                           
 .ٕٕٓ/ٖالشيرازي , توضيح نيج البلغة , ٔ
 .ٕٜٕنيج البلغة ,ص ٕ
؛ الحراني , تحف العقول  ٛٔ؛ الصدوق, الخصال ,ٖٖاالسكافي ,التمحيص ,ص؛  ٖٕ٘/ٕالكميني ,الكافي , ٖ

.وفي ذلك الشأن نذكر ما قالو الرسول محمد صمى اهلل عميو والو سمم ))يود أىل العافية يوم القيامة حين ٔٗ,ص
قرضت في الدنيا بالمقاريض(( .ينظر: الترمذي , سنن الترمذي   يعطى أىل البلء الثواب لو أن جمودىم كانت

 .ٖ٘ٚ/ٖ؛ البييقي , السنن الكبرى ,ٜٕٓ/ٗ,
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عظيمة لامصالح فيذه ال, اتمعنويًا بالثواب والحسن موتطييرىا من شوائبيا أية وصقميا اإلنسان

 يى العدل االليي.بمثابة التعويض لمفرد المبتمى وىو منت تكونكبيرة ال اآلثارو 

 ر السنن التاريخية في التخطيط واالستراتيجية المستقبميةاآث .ثانياً 

من خلل تعميل  وفي في قراءة المستقبل والتنبؤ والتأثير اً كبير  اً تمعب السنن التاريخية دور 

, ة لمتاريخ واالحداث التي تقع فيوالقراءة العمميتظير  إذات التاريخية لألمم والحضارات المسار 

للستفادة منيا  اإلنسانما يؤىل التغير واالستمرارية لثبات وعدم اوذلك الن السنن تتميز بطابع 

 في معرفة وتحميل الوقائع التاريخية والتنبؤ بالمستقبل من خلل تمك السنن.

من  والمستقبل تعتبر عممية منظمة تبدأ بدراسة الماضي بكل ما في ٔوعممية استشراف

احداث وسنن, لتمر بالحاضر المعاش وتنظر الى ذلك بالبصر والبصيرة في استشراف المستقبل 

الذي تنشده, وال يتم العمل بالشكل الصحيح إال بدراسة السنن التاريخية فيما سبق من االقوام 

 .ٕنافذ البصيروالنظر الى التاريخ بعين ال

نياية دولة بني امية من خلل السنن التاريخية التي اإلمام عمي عميو السلم  قرأوقد 

عميو قال  حينماعرضوا عنيا وظمموا الناس واستباحوا حقوقيم لذلك حكم عمييم باليلك أتحدوىا و 
                                                           

1
صرك يدل عمى العمو واالرتفاع , والشريف الرجل العالي , واستشرفت الشي إذا رفعت ب: المغة  االستشراف في  

: وضع يده عمى حاجبو كالذي  يستظل من الشمس حتى يبصره ويستبينو وتشرف الشيء واستشرفو  ,  وتنظر الي
. أما االستشراف اصطلحًا فيو عبارة عن ذاك التطمع لممستقبل ومحاولة امتلك االدوات المناسبة التي تعين 
, عمي تحسين وتوضيح الصورة لممستقبل الذي ننشده وعميو فاالستشراف تفقد وتطمع وتأمل . ينظر :ابن فارس 

؛ عماد عبدالكريم , خضر ابراىيم , السنن  ٔٚٔ/ٜ؛ ابن منظور , لسان العرب , ٖٕٙ/ٖمعجم مقاييس المغة , 
 .ٙودورىا في استشراف المستقبل ,ص اإلليية

 .ٕٔالكريم ودورىا في استشراف المستقبل , ص القرآنفي  اإللييةعماد عبد الكريم, خضر ابراىيم  ,السنن  ٕ
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وَأْوَلُجوا ِفيو ِنْقَمًة   ْٖدَخَمو الظََّمَمُة َتْرَحةً ِإالَّ وأَ  ٕواَل َوَبرٍ  ٔ))  فعْنَد َذِلَك اَل َيْبَقى َبْيُت َمَدر السلم

ٌر واَل ِفي اأَلْرِض َناِصٌر َأْصَفْيُتْم ِباأَلْمِر َغْيَر َأْىِمو وَأْوَرْدُتُموه إذَفَيْوَمِئٍذ اَل َيْبَقى َلُيْم ِفي السََّماِء عَ 

َمْأَكٍل وَمْشَربًا ِبَمْشَرٍب ِمْن َمَطاِعِم اْلَعْمَقِم وَمَشاِرِب َغْيَر َمْوِرِده وَسَيْنتَِقُم المَّو ِممَّْن َظَمَم َمْأَكًل بِ 

نََّما ُىْم َمَطاَيا اْلَخِطيَئاِت وَزَواِملُ  ِبِر واْلَمِقِر  وِلَباِس ِشَعاِر اْلَخْوِف وِدثَاِر السَّْيِف  واِ  اآلثَاِم   ٗالصَّ

ْن َبْعِدي َكَما ُتْمَفُظ النَُّخاَمُة  ُثمَّ اَل َتُذوُقَيا واَل َتْطَعُم ِبَطْعِمَيا َأَبدًا  ُأَميَُّة مِ  َ٘فُأْقِسُم ُثمَّ ُأْقِسُم  َلَتْنَخَمنََّيا

فييم من ىلك النيم  خبارىم وما سيقعأو يخبرىم عن زوال ممك بني امية و في َٙما َكرَّ اْلَجِديَداِن((

يبدليم المأكل الطيب والمشرب الخلفة عنيم و  ازاحةحق اىل البيت عمييم السلم و  اظمموا وبخسو 

تستسيغو فبدل المطعم الطيب مطاعم العمقم وبدل مشارب  ي بغيرة مما ال تقبمو النفوس والالين

ليم الذي ويستبدل أمنيم بالخوف الملزم  اإلنسانالطيبة المشارب المريرة التي ال يكاد يتجرعيا 

وفق قوانين عمى ىذا اليلك حدث  ٚرياا كانوا والسيف ايضا فالمطاردة نفسيا وعسكمنيطاردىم اي

وتمنح القدرة عمى التنبؤ بمستقبل  عميوىا يطول كل من وقعت أثر التاريخ الثابتة التي ال تتغير و 

الظواىر التاريخية وىذا القدرات ال تقل اىمية عن القدرات الكشافة التي تتيحيا لنا السنن والقوانين 

ن يتنبأ بمستقبل أالعمم ية الطبية والفمكية فكما يستطيع الطبيعية في فيم مستقبل الظواىر العمم
                                                           

 . ٖٖٛ/ٛمدر : قطع طين يابس . ينظر : الفراىيدي , العين ,  ٔ
 .ٕٔٚ/٘وبر :صوف االبل  االرانب ونحوىا . ينظر :ابن منظور  , لسان  العرب  ,  ٕ
 . ٖٗٗ/ٕ؛ الطريحي , مجمع البحرين ,ٛٚترحة: الحزن . ينظر : الزمخشري ,اساس البلغة ,ص ٖ
؛  ٖٓٔ/َٔٔيْحِمل عميو متاعو وطعامو. ينظر :ابن منظور ,لسان العرب ,زوامل: بعير َيْسَتْظِير بو الرجُل  ٗ

 .ٖٖٔ/ٗٔالزبيدي , تاج العروس ,
لبزقة التي تخرج من أقصى الحمق , ومن مخرج الخاء المعجمة . ينظر :ابن االثير ,النياية في  لتنخمنيا: ٘

 .ٖٗ/٘, ثرواألغريب الحديث 
 .ٖٕٕنيج البلغة ,ص ٙ
 .ٕٚ/ٖميج البلغة ,الموسوي , شرح  ٚ
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الظواىر الطبيعية كذلك يستطيع المختصون في السنن التاريخية اكتشاف ما يصيب المجتمع من 

 .ٔخلل تمك السنن

فاألمم واالقوام التي اخذت باألسباب وتعاممت معيا بجدية حصمت عمى الفوز والنجاح 

تمكين يفمح وينصر ويعرف الن التاريخية, فمن يعمل بضوابط النصر و وكان ليا ما تريد وفق السن

عاقبتو , عمى عكس من يعرض عن تمك االسباب ويتحدى السنة ويعمل بأسباب اليلك من ظمم 

ومحاربة الحق فيكون مصيره معروف عن طريق معرفة السنن التاريخية التي تتمتع  بخصائص 

  تتيح ليا استشراف المستقبل.

رحيا ىنا فيو االستشراف والتخطيط بالسنن التاريخية من القضايا الميمة التي نطإن 

فالمستقبل وليد فعل الحاضر   ,من لوازم صناعة المستقبل والتحكم فيو ةضرورة حياتية والزم

التخطيط واالستشراف يحتاج  لكن ىذا ,ٕو البعيدأن الحاضر وليد الماضي القريب أا الواعي كم

حتى تتحول السنن التاريخية الى  وابط وتسخير االمكانيات المتوفرةسباب والضالى العمل باأل

ا يحتاج ىذا ذاالمطموب في الحصول عمى الظفر وم عميو السلممير المؤمنين أ واقع كما بين

وىنا   ٖقال )) الظََّفُر ِباْلَحْزِم واْلَحْزُم ِبِإَجاَلِة الرَّْأِي والرَّْأُي ِبَتْحِصيِن اأَلْسَراِر(( أذاالمر حتى يتحقق 

لمظفر والنجاح , وان أي عمل  بيذا إلى أن التخطيط شرط أساسعميو السلم  اإلماميشير وىنا 

لتخطيط من غير تصميم وتخطيط يذىب سدى وربما كان ضررا محضا و الشرط األساسي في ا

                                                           
 .ٕٛٗ,ص اإللييةعيساوي ,فقو السنن  ٔ
 .ٖٕ٘,ص اإللييةعيساوي , فقو السنن  ٕ
 .ٚٚٗنيج البلغة ,ص ٖ
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بإجالة الرأي أي بالدراسة العممية عمى أن تبقى ىذه الدراسة طي الكتمان   اإلمامزم  وفّسره االح

 . ٔا إال بعد التجربة والنجاح التامال يعمن عني

قياسا  األممعمى الوضع الحالي بما يتعمق بالتطور العالمي في  االمر ينطبقوىذا 

لتاريخية ىي التي تحكم ذلك التطور السيما ان خططيم ن رعاية السنن اإ إذاالسلمي بالمجتمع 

طويمة االمد ومستقبمية عمى المستوى المادي واالنتاجي وال يوجد تحدي لتمك السنن عند الغرب 

لسنن التاريخية عالمية ال تحابي في االمور الدنيوية عمى الرغم من انيا مجتمعات كافرة لكن ا

وىذا من   ٕكافرًا تحقق لو نتائجيا في الدنيا مأكانت مؤمنًا اإلليية سواء سنة الخذ بأومن  اً حدأ

 .المادية الميمة والواضحة لرعاية السنن التاريخية اآلثار

ع حوالو من تردي االوضاأصبحت أكيف  تمعنا االسلميعمى العكس من واقع مج

, عنيا واالعراض اإللييةنتيجة عدم رعاية السنن  القوم الحكم شرارالفساد بأنواعو وتولي  وانتشار

 ى ىدييا تترتب عمييا نتائج وخيمةوذلك الن التقصير في تحصيل سنن اهلل التي امرنا بالسير عم

 قام ذيمناموس الكوني اللو خرق أمن اهلل  اً التقصير في تحصيميا مددومن ثم ال يأتي عمى ىذا 

نتظار خرق أل اهلل ال يأتي بمعصيتو, ولذلك فالنتائج بالمقدمات وفض رتباطانظام الحياة فيو عمى 

الخيبة  ومالأباب المطموبة شرعا يعد وىما االس اذواتخالناموس الكوني دون السعي الحثيث 

  ٖوالخسارة

                                                           
 .ٕٚٗ/ٗمغنية ,في ظلل نيج البلغة , ٔ
 .ٚٛٗ_ٜٔٗص, القرآنمن خلل آيات  األممسنن اهلل في ينظر: الحميد,  ٕ
 .ٕٜٔصلطائف وبصائر , اإللييةكيوس ,السنن رشيد  ٖ
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تبار اي بمعنى تحدييا إنما التاريخية وضوابطيا ومحدداتيا بعين االعخذ السنن إن عدم أ

المتحدي ولكنيا بالتأكيد توازنية عادلة بالنسبة لممجتمع الذي يحتاج ىذه  يترك أثارًا تدميرية في

العدالة في معاقبة المتجاوزين الفوضويين ونقصد من يتحدى السنن والقوانين, ومن ىذه اآلثار 

 م واألفراد ىي اليلك والنياية والخزي في الدنيا واالخرة.التي تصيب األم
ن أتعالى بعد فاهلل سبحانو و  ومن السنن التي يعقب حدوثيا اليلك ىي سنة االستدراج

 اً يكون االستدراج سبب أذوىو مستمر في ارتكاب المعاصي  عميويستدرج العبد باستمرار النعم 

سنستدنييم قميل  ائوالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَلَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُيْم((تعالى )) كما قال اهلل سبحانو و  ليلكو

سيقع في الشخص المستدرج ال  ومن ذلك فان اليلك ,ٕقميل إلى ما ييمكيم ويضاعف عقابيم

وىو  اً ر والجيل عندئذ يكون العقاب شديدزاد في الغرو لم تنبيو تمك النعم من الغفمة و  إذ ةمحال

 .حكم السنن التاريخية الثابتة المطردة

 نإذ أىي مصارعة الحق ومحاربتو ىا اليلك أثر مور التي تكون نيايتيا و ألايضًا من ا

 َمنْ بقولو )) عميو السلمعمي  اإلمام والتيمكة والخزي وىذا ما اشار اليالنتيجة تكون حتمية وىي 

 سببٌ  فمقاومو الحق ,ٗمن خاصم الحق فقد صار ىالكا بوويقصد  ٖ((َىَمكَ  ِلْمَحقِّ  َصْفَحَتو َأْبَدى

النصر لمحق  نَّ أل ,من يقف بوجو الحق معرض لميلك, و ٘الحق يعمو وال يعمى عميوفليلكو 

                                                           
 .ٕٛٔاالعراف/ ٔ
 .ٚٛ/ٖ. ينظر: البيضاوي , تفسير البيضاوي , ٖٖٔالزمخشري ,الكشاف ,ص  ٕ
 .ٕٓ٘نيج البلغة,ص ٖ
 .ٔٚٔ/ٔالراوندي , منياج البراعة , ٗ
 .ٕٖ٘/ٗالشيرازي , توضيح نيج البلغة , ٘
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مخيف لبني البشر وعمييم  أثر اوىذوأصحابو, فيذه القانون عام شامل ثابت في كل زمان ومكان 

والتاريخ  األممقوام و ما جرى عمى عدد كبير من األ والحذر من ذلك كما مر ذكره سابقا, وى

ه أثر يكون  ذلك التحدي الذيمير المؤمنين عميو السلم أ بينلذا  ,ٔكثيرة يحتوي عمى شواىد

 .مواجيتيالالسبل والوسائل  مبيناً اليلك 

 ترك الناس يا ومن ذلكاالعراض عن اآلثار السمبية التي تتركيا السنن التاريخية نتيجةومن       

ىو  العظيمة المسؤولية ىذه عن أداء تخميالو كما أسمفنا االمر بالمعروف والنيي عن المنكر 

))اَل  عميو السلم عندما قال عميو السلموىذا ما حذر ونيى عنو امير المؤمنين  تولي االشرار

  ٕ(( َعَمْيُكْم ِشَراُرُكْم ثُمَّ َتْدُعوَن َفَل ُيْسَتَجاُب َلُكمْ  َفُيَولَّى ِف والنَّْيَي َعِن اْلُمْنَكرِ َتْتُرُكوا اأَلْمَر ِباْلَمْعُرو 

مر بالمعروف والنيي عن المنكر داء األأالتي يتركيا عدم  اآلثارىنا  عميو السلم اإلمامبين  إذ

ترك االجتماع عمى األمر بالمعروف والنيى عن المنكر  نَّ أل ,ومنيا تسمط االشرار والظالمين

ن ال ٖيستمزم ثوران المنكر وقمَّة المعروف من طباع األشرار ويعّد الستيلئيا وغمبتيا ووالية أىميا

المنحرفين واألشرار في  يؤدي إلى خمق الظروف الملئمة لتماديىذا االمر التخمي عن أداء 

                                                           
وذلك الحق ىو توحيد اهلل سبحانو وتعالى ىم  لو بسبب الترفع عن الحق وعدم االنقياد األمممن صور ىلك  1

 قوم عاد بعدما استكبروا  وانكروا تفرد اهلل سبحانو وتعالى بالعبادة , إذ قال تعالى في عاد)َ)اُلوا َأِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد المَّوَ 
اِدِقيَن(()االعراف/َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن َيْعُبُد َآَباُؤَنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْن ُكْنَت مِ  (, فقد اىمك ىذه االمة َٓٚن الصَّ

يَح  المستكبرة عمى ربيا بأشد اصناف العذاب وىو الريح كما جاء في قولو تعالى))َوِفي َعاٍد ِإْذ َأْرَسْمَنا َعَمْيِيُم الرِّ
ِميمِ  ٔٗاْلَعِقيَم )  لريح التي ليس فييا ا(,والعقيم: ٕٗ_ٔٗ(()الذاريات/( َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء َأَتْت َعَمْيِو ِإالَّ َجَعَمْتُو َكالرَّ

 .ٚ/ٕٚبركة وال تمقح الشجر وال تسوق مطرًا . ينظر: الطبري, جامع البيان, 

 .ٕٕٗصنيج البلغة , ٕ
 ٖٓٔ/ٕٓينظر :حبيب اهلل الخوئي ,منياج البراعة ,. ٖٕٔ/٘بحراني ,شرح نيج البلغة ,ال ٖ
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يأمنون من عدم  إذمتابع عمييم زالتيم وفسادىم , ع ليم , والغياب الراد أثرانحرافيم وشرىم 

  .ٔاالعتراض وعدم الملحقة 

م الظمم يع عندئذ خذ بزمام االمور ,أو  ا غاب المصمح ظير الفاسدإذمر طبيعي وىذا األ

, تداء عمى جميع الحرمات والمقدساتواالع والجور واالعتداء عمى األنفس واالعراض واألموال ,

العلقات االجتماعية , وتفكك كيان األسرة التي ىي نقطة  فساد األخلق وتحمميا , وضعفوعم 

الناشئ , والحفاظ عمى سلمتو الروحية , وحينئذ سيفتقد األمان  البدء في اصلح الجيل

 .ٕوالطمأنينة  واالستقرار

استجابة  لو السابق ىو عدمفي قو  عميو السلممير المؤمنين أ هاالخر الذي ذكر  ثرواأل

المجتمع الذي و  , ٖولكشف ما ىم فيو من البلء والضر بسبب تقصيرىم في دفع الظالمين الدعاء

الن صلح المجتمع واستجابة الدعاء مرتبط  ينتشر فيو الفساد والظمم ال تفتح اليو ابواب السماء

  بالمعروف والنيي عن النكر . باألمر

بحكم السنن  االمر بالمعروف والنيي عن المنكروالنتيجة النيائية التي تترتب عمى ترك 

نَّ  عميو السلماالليي كما قال امير المؤمنين  العذاب والطردوالقوانين التاريخية الثابتة ىو  ))واِ 

َفَل َتْسَتْبِطُئوا َوِعيَده َجْيًل ِبَأْخِذه وَتَياُونًا  اِرِعو  وَأيَّاِمو وَوَقاِئِعوِعْنَدُكُم اأَلْمثَاَل ِمْن َبْأِس المَّو وَقوَ 

ِكِيُم اأَلْمَر ِبَبْطِشو وَيْأسًا ِمْن َبْأِسو َفِإنَّ المَّو ُسْبَحاَنو َلْم َيْمَعِن اْلَقْرَن اْلَماِضَي َبْيَن َأْيِديُكْم  ِإالَّ ِلَترْ 

                                                           
 .ٚٓٔوالنيي عن المنكر,صمركز الرسالة ,االمر بالمعروف  ٔ
 .ٚٓٔمركز الرسالة ,االمر بالمعروف والنيي عن المنكر,ص ٕ
 .ٕٓٛٗ/٘ديباج الوضي, الحسيني , ٖ
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 ٔلمَّو السَُّفَياَء ِلُرُكوِب اْلَمَعاِصي واْلُحَمَماَء ِلَتْرِك التََّناِىي  ((َفَمَعَن ا ِباْلَمْعُروِف والنَّْيَي َعِن اْلُمْنَكرِ 

تنبيو ليم عمى أّن لعنة المَّو لمقرن الماضي بين أيدييم قبل اإلسلم كان الزما مساويا لتركيم 

األمر بالمعروف والنيى عن المنكر منحصرا فيو , وكانت لعنتو لسفيائيم وناقصي عقوليم 

يم عّما يم المعاصي المنكرة , وأّما لمحكماء منيم ولذوي العقول فمعدم إنكارىم وتناىيلركوب

ن دين المَّو ايجابي ال سمبي , فيو ال يرضى منك أن تترك إ إذ ,ٕيشاىدونو من ذلك المنكر

 .ٖالمنكر وكفى , بل عميك أيضا أن تنيى عنو

ارتكابيم لممعاصي وسكوت عممائيم ب ىلك األقوام السابقة ىو اسبأ ومن ذلك فأن من

عمييم وامتناعيم عن االمر بالمعروف و النيي عن المنكر فكان ينزل عمييم ليذا السبب العذاب 

معن ىنا ليس عقابا روحيا وأخرويا فقط , إنو الو  من اهلل وىذه حكم عام شامل لجميع البشرية,

 ورعايتو , وىذا يعني أن الممعون ىنا يأخذ معنى سياسيا , إن المعن  ىو البعد عن رحمة اهلل

مثل يو  ٗيتعرض لمنكبات السياسية واالجتماعية التي تؤدي بو في النياية إلى االنحطاط واالنييار

ىذه المعن النتيجة النيائية لترك االمر بالمعروف والنيي عن المنكر بعد تسمط الفاسدين وغياب 

الرسول  هى ينزل العذاب االليي وىو ما أكدالمصمحين وعدم استجابة الدعاء من قبل اهلل تعال

                                                           
 .ٜٜٕنيج البلغة ,ص ٔ
 .ٖ٘ٓ/ٗالبحراني , شرح نيج البلغة , ٕ
 .ٜٗٔ/ٖمغنية , في ظلل نيج البلغة  , ٖ
 .ٕٛٔشمس الدين , التاريخ وحركة التقدم البشري ,ص ٗ
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والو وسمم ))لتأمرن بالمعروف , ولتنين عن المنكر , أو ليعمنكم عذاب  عميومحمد صمى اهلل 

 .ٔاهلل((

 ومن ما تقدم تتضح عدة امور اىميا:

_  ان تحدي السنن التاريخية ىو االعراض عن االخذ باألسباب والضوابط التي تعمل بيا ٔ

 التاريخية وعدم رعايتيا ,كذلك عدم االعتبار واالتعاظ بما حل باألقوام السابقة .السنة 

_ التحدي يترك آثارًا خطيرة واىميا اليلك الذي تتنوع عقوباتو كالمسخ واآلفات االمراض ٕ

 والعذاب اآلخروي والتسمط الخارجي والمعن او قد يكون زوال نعمة ونفارىا.

سلم من ذلك الطرح تخويف الناس وتحذيرىم من اليلك بذكر _ أراد اإلمام عمي عميو الٖ

 تطبيقات عن األمم اليالكة وبيان اسباب ىلكيا.

ىي زوال النعم وعدم دواميا بسبب السنن التاريخية تحدي خمفيا ياآلثار التي  ومن تمك

))واْيُم المَّو َما َكاَن َقْوٌم َقطُّ  عميو السلمعمي  اإلمام وىو ما يفسر قولالذنوب والمعاصي  رتكابا

ٍم  ٗاِلَتَرُحوَىا َٖفَزاَل َعْنُيْم ِإالَّ ِبُذُنوٍب اْجَتَرُحوَىا ْن َعْيشٍ ِنْعَمٍة مِ  ِٕفي َغضِّ  ) َأنَّ اهلل َلْيَس ِبَظلَّ

َعُم  َفِزُعوا ِإَلى َربِِّيْم ِبِصْدٍق ِمْن ِنيَّاِتِيْم وَلْو َأنَّ النَّاَس ِحيَن َتْنِزُل ِبِيُم النَِّقُم وَتُزوُل َعْنُيُم النِّ  ِ٘لْمَعِبيِد (

                                                           
 .ٖ٘ٔ/ٙٔوسائل الشيعة , الحر العاممي , ٔ
 . ٖٖٛ/ٕ؛ الفيروز ابادي ,القاموس المحيط ,ٜٙٔ/ٚغض: طرية . ينظر : ابن منظور ,لسان العرب , ٕ
 . ٔ٘ٗ/ٔ؛ ابن فارس ,معجم مقاييس المغة , ٛٚ/ٕينظر :الفراىيدي ,العين ,. اجترحوىا :اكتسبوىا ٖ
؛ ابن منظور , لسان ٙٛٔ, ص ثرواألابن االثير , النياية في غريب الحديث ينظر: ترحوىا : ال تقطعوىا . ال ٗ

 .ٚٔٗ/ٕالعرب ,
 .ٕٛٔال عمران/ ٘
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ي جعل سبب زوال النعمة أ ٔوَوَلو ِمْن ُقُموِبِيْم  َلَردَّ َعَمْيِيْم ُكلَّ َشاِرٍد وَأْصَمَح َلُيْم ُكلَّ َفاِسٍد ((

ن القوتان ىاتا عميوالذنوب الن مرجع الذنوب الى استيلء القوة الشيوانية والغضبية ومن استولى 

مساك النعمة بسبب عجزة عن امساكيا ويكون زوال نعمتو في الدنيا مكافأة أفيو ال يقدر عمى 

ًا سيئًا في أثر ن كل ذنب يترك إذ إ ٖقانون طبيعي وسنة كونية جعميا اهلل في الكون وىذا ٕلذنوبو

 الفرد والمجتمع عمى السواء والمذنب يلقي جزاءه حتمًا.

ن محمد جواد مغنية إال إاإلمام عميو السلم عمى الفيم السابق لكلم  ٗالشارحينتفق اغمب أو  

قوم » كما ىو الظاىر من كممة  األفراديتكمم عن الجماعة دون  عميو السلم اإلمامان  )عبر عنو

وان مراده من النعمة الحياة الكريمة بالخصوص , ومن الذنوب الفرقة والشتات أي قوم أنعم « 

ثم تشاحنوا  بدولة كريمة تصونيم من االعتداء وتحقق ليم الطمأنينة واالستقرار مييمالمَّو ع

التحميل يتفق مع  اوىذ ٘ (وتباغضوا  تزول عنيم ىذه النعمة , ويصبحون لقمة سائغة لكل طامع

عميو السلم بين  اإلمامىا حتمي, فأثر مع مفيوم السنن التاريخية الثابتة التي تنطبق عمى الجميع و 

سباب زوال النعم عن االقوام ومن ثم ىلكيم بعد ذلك بين ليم سبيل الخروج من النقم وزوال أىنا 

حتى يتخمصوا من ذلك  وايا صادقة والعمل بأسبابو وسننوالنعم الى الرجوع الى اهلل عز وجل بن

ِجَد ِلُسنَِّت الن سنة اهلل ثابتة ال تتبدل وال تتغير في جميع جوانب الحياة كما قال تعالى ))  َوَلْن تَ 
                                                           

. وفي ىذا القول إشارة الى قولو تعالى ))إنَّ المََّو اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ٕٛ٘نيج البلغة, ص ٔ
 (.ِٔٔبَأْنُفِسِيْم(( )الرعد/

 .ٜٗ/ٕ.وينظر: الكيذري البييقي ,حدائق الحقائق , ٖٔٙالبييقي , معارج نيج البلغة , ٕ
 .ٖٓٙٔالموسوي, شرح نيج البلغة , ٖ
؛ الحسيني ٕٗ٘/ٓٔ؛ حبيب اهلل الخوئي , منياج البراعة , ٖٔٚ/ٕينظر : البحراني , شرح نيج البلغة  , ٗ

 .ٖٛٗ/ ٙي , نفحات الوالية ,؛ مكارم شيراز ٜٚ/ٖالشيرازي ,توضيح نيج البلغة ,
 .ٜ/ٖمغنية ,في ظلل نيج البلغة , ٘
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ن المجتمع والجماعة والقوم إنما ىم مجموع ٔاهلِل َتْحِويًل (( , غير إن ىذا ال يمنع التخصيص وا 

إفراد وثقافات , وقد يكون الذنب فردي ولكن المساعدة والمساندة  والسكون والرضا ىي مقدمات 

 .ٕللجتماع والعموم , كما ىو الحال في عاقر ناقة صالح وتعميم العذاب

ية فيو دليل واضح عمى قانون القرآنباآلية  عميو السلم اإلمامما فيما يخص استشياد أ      

دون سبب , وال يزيد في عقاب من يو حقيقة أن اهلل ال يعاقب أحدا االختيار وحربة اإلرادة , وف

 . ٖأحد دون دليل

 

 

                                                           
 .ٖٗفاطر/ ٔ
عميو ية والروايات عن ائمة اىل البيت عمييم السلم فيما يخص ناقة صالح القرآنوردت الكثير من اآليات  ٕ

يم بسبب تأييدىم )ثمود( وىلك قومو بسبب عقرىا عمى الرغم من إن فاعميا واحد , لكن العذاب شمميم كم السلم
اَل َتَمسُّوَىا ِبُسوٍء عقرىا وسكوتيم ومنيا قولو تعالى )ُ) وَيا َقْوِم َىِذِه َناَقُة المَِّو َلُكْم َآَيًة َفَذُروَىا َتْأُكْل ِفي َأْرِض المَِّو وَ 

َة َأيَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغْير (َفَعَقُروَىا َفَقاَل َتَمتَُّعوا ِفي َداِرُكْم َثَلثَ  َٗٙفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َقِريٌب ) 
))ايَيا النَّاُس ِإنََّما َيْجَمُع النَّاَس الرَِّضا والسُّْخُط   عميو السلمعمي  اإلمام(وكذلك قول ٘ٙ_َٗٙمْكُذوٍب(()ىود/

ُيُم المَّو ِباْلَعَذاِب َلمَّا َعمُّوه ِبالرِّضَ  نََّما َعَقَر َناَقَة َثُموَد َرُجٌل َواِحٌد  َفَعمَّ ا  َفَقاَل ُسْبَحاَنو  ) َفَعَقُروىا َفَأْصَبُحوا ناِدِميَن واِ 
 .ٗٔ,الشمس/ ٘ٚٔ(. وينظر :الشعر /ٜٖٔ(  َفَما َكاَن ِإالَّ َأْن َخاَرْت َأْرُضُيْم ِباْلَخْسَفِة(( )نيج البلغة,

 .ٖٔٗ/٘ٔمكارم شيرازي ,التفسير االمثل , ٖ
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 الخاتمة                            

 :وبعد إكمال الدراسة يمكن الخروج بجممة من النتائج

_إبراز المنيج التثقيفي التوعوي الذي يضطمع بو نيج البالغة كمترجم لخطاب اإلمام عمي عميو 1

 السالم ببعدية النظري والعممي.

إن طرح االمام عمي عميو السالم لمسنن التاريخية يعكس الفكر االسالمي الحقيقي في  _2

 التعامل مع القوانين اإلليية , فيو خير من مثل الدين االسالمي والقران الكريم. 

, ن يفيميااريخية دقيقة وينبغي عمى كل فرد أاهلل تعالى خمق البشر وسخر ليم سننًا ت إن _3

 ,والفشل بسبب تحدييا في معرفتيا والعمل بيا , اليالكح والتطور واالبداع طريق النجا ألن  

في  االفراد واالمم تتمثل مراعاة السنن التاريخية لو آثاٌر ومعطيات سمبية فياألعراض وعدم ف

 راعاتيا .م صحيح عندالعكس و  سيادة العشوائية وانحطاط المجتمعات ,

ما رفة من حيث الثبات واالستمرارية القوانين في العموم الص_ إن السنن التاريخية تتشابو مع 4

 يحكم بعممية التاريخ كما العموم األخرى.

و التي تحكم االحداث نيقوان تستفيد من التاريخ عن طريقالتي ىي االمم  _ان االمم المتقدمة5

عاني من عمى عكس االمم التي ت التدىور ,لتطور والتحضر واسباب االنحالل و ومعرفة اسباب ا

 .عن فيم حركة التاريخ واستيعاب القواعد والقوانين التي تحكمو , ألنيا عاجزةالضعف والجمود



 
 

 
 

185  

  

 اخلامتة   

         

رادتو, بل انيا  _6 ان جريان جميع السنن التاريخية ال يتصادم أو يتعارض مع اختيار االنسان وا 

جبرية لتاريخ ال يعني ان ىناك إن الحديث عن سنن اإذ  تجري من تحت يده وبمحض ارادتو,

وانما  م دون ان يكون ليم حرية االختيارليية تفرض عمى البشر في قرارتيم وتتحكم في تصرفاتيإ

وىو دليل عمى ان اهلل  ,مقدمات تتحكم في النتائج واالثارىو حديث عن حركة ضوابط وشروط و 

ك وفق نظام دقيق يييمن عمية قانون السببية ويمكن لإلنسان التعرف عمى ذلعمى خمق الخمق 

من خالل الحقائق واالفعال التي يقوم بيا وبذلك يعرف نتائجيا في مختمف األزمنة واالماكن 

 النيما ال يمثالن عائق امام السنن التاريخية بل ىما ميدان لتمك السنن.
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 أواًل: المصادر 

 الكريم القرآن

 ه 636الحسن بن ابي الكرم محمد بن محمد ,ت الدين ابو ابن االثير, عز         

                                                      م. 1966.الكامل في التاريخ ,دار صادر ,بيروت1
   ه666مجد الدين ابي السعادات الجزري ,ت ,ابن االثير

قم مؤسسة اسماعميان , 4ط  .النياية في غريب الحديث واالثر ,تح طاىر احمد الزاوي ,2
                                                                             . ش1364

  ه598عبداهلل محمد بن احمد ,ت ابو ,ابن ادريس الحمي

                                                                                                   .م2668النجف ,العتبة العموية المقدسة ,1تح محمد ميدي الخرسان ,طمستطرفات السرائر, .3
 .ه336عمي محمد بن ىمام ,ت االسكافي ,ابو

                                             . )د.ت( قممدرسة االمام الميدي , م الميدي ,.التمحيص ,تح مدرسة االما4
                        ه  665الحسن ورام بن ابي فراس المالكي,ت ابو ,األشتري

                 .ش 1368طيران الكتب االسالمية ,دار  ,2ط ,تنبية الخواطر ونزىة النواظر.5
 ه745حيان ت االندلسي, ابو

, دار الكتب العممية ,بيروت 1.تفسير البحر المحيط, تح عادل احمد, محمد عمي معوض ,ط6
                                                                                م.2661

 م761محمد عبداهلل جمال الدين بن يوسف المصري , االنصاري ,ابو

 ه .                         1464.مغنى المبيب ,تح محمد محي الدين عبدالحميد ,مكتبة المرعشي ,قم 7
 ه699ميثم بن عمي بن ميثم ,ت ,البحراني
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مجموعة البحوث ,1تح محمد ىادي االميني ,ط ,.اختيار مصباح السالكين8
 .ه1468ايراناالسالمية,

 .ش 1363قم مكتب االعالم االسالمي , , 1شرح نيج البالغة ,ط.9

                                     (. د.ت) قممؤسسة النشر االسالمي , شرح مئة كممة,  تح مير جالل الدين الحسيني ,.16
 ه274جعفر احمد بن محمد بن خالد ,ت ابوالبرقي ,

            . ش 1376طيران  ,دار الكتب االسالميةجالل الدين الحسيني , تح ,.المحاسن11
 ه1694البقاء الكفوي , ايوب بن موسى ,ت ابو

                                  م  .                                                    1998, بيروت 2.الكميات , ط12
 ه  683,تبن عمر بن عميناصر الدين عبداهلل  ,البيضاوي

                                                              .  بيروت)د.ت( ,.تفسير البيضاوي13
 ه458بكر احمد بن الحسين ,ت ابو ,البييقي

دار الكتب االسالمية  , 1,ط وبسيوني زغمول ىاجر محمد السعيد تح ابو ,.شعب االيمان14
 . م1996بيروت ,

                                                        . ت(.بيروت )د ,دار الفكر ,.السنن الكبرى15
 ه565الحسن عمي بن زيد ,ت البييقي ,ابو

                                 .1469هقم مكتبة المرعشي ,,1تح محمد تقي دانس,ط ,.معارج نيج البالغة16

 ه279عيسى محمد بن عيسى,ت ابو ,الترمذي

                                                   . م1983  بيروت ,دار الفكر ,2تح عبدالوىاب عبدالمطيف ,ط ,.سنن الترمذي17
 ه427,تبن ابراىيم النيسابوري بن محمد احمد  ,الثعمبي
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احياء التراث العربي دار ,1,تح محمد بن عاشور ,ط القرآن.الكشف والبيان من تفسير 18
                                                                     . م 2662بيروت,

 ه255ت ,عثمان عمرو الجاحظ, ابو

                                                                .رسائل الجاحظ, تح عبداهلل محمد ىارون, القاىرة)د.ت(.19
 ه816بن محمد السيد الشريف ,ت عمي, الجرجاني

                              . .معجم التعريفات ,تح صديق المنشاوي ,القاىرة )د.ت( 26
                               ه 376بكر احمد بن عمي ,ت الجصاص, ابو

                               .م 1995بيروت ر الكتب العممية ,اد دالسالم محمود شاىين ,تح عب ,القرآن.احكام 21
 ه597ابن الجوزي ,ابي الفرج حمال الدين عبدالرحمن بن عمي بن محمد ,ت

بيروت ار الكتب العممية ,, د 1مد بن عبدالرحمن ,طتح مح ,.زاد الميسر في عمم التفسير22
                                                                      . م 1987

 ه393اسماعيل بن حماد ,تالجوىري ,

                  .م 1987بيروت ار العمم لمماليين, د ,4,طتح احمد عبدالغفور العطار ,.الصحاح تاج المغة23
 ه354حاتم محمد,ت ابوابن حبان ,

 .م1993 بيروت .صحيح ابن حبان, تح شعيب االنوط ,مؤسسة الرسالة24

دار الوفاء لمطباعة والنشر , 1مرزوق عمي ابراىيم ,ط.مشاىير عمماء االمصار ,25
                                                                 .المنصورة)د.ت( ,

 ه853ابن حجر العسقالني ,احمد بن عمي ,ت
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 دار الكتب العممية,, 1تح احمد عبد الموجود عمي محمد ,ط .االصابة في تمييز الصحابة ,26
                                                               .  ه1415بيروت 

 ه 656تعز الدين عبد الحميد بن ىبة المة,ابن ابي الحديد ,

 .م 1965قم دار احياء الكتب العربية ,,2,طابراىيمتح محمد ابو الفضل  ,.شرح نيج البالغة27
 ه1164.ت الحر العاممي محمد بن الحسين

                                        ه .                    1414تح مؤسسة اىل البيت ,مؤسسة اىل البيت ,قم , وسائل الشيعة .28
 ه285الحربي ,االمام ابي اسحاق ابراىيم بن اسحاق,ت

حث العممي واحياء التراث بمركز ال ,1طتح سميمان ابن ابراىيم العابر ,  ,.   غريب الحديث29
                                                        .ه 1465 جدة االسالمي ,

 ه 669الحسن يحيى بن حمزة بن عمي,ت الحسيني ,ابو

 ,1,طلبالغة ,تح خالد بن قاسم المتوكلي في شرح كالم الوصي وشرح نيج ا.ديباج الوض36
                                       .م  2666النجف مؤسسة االمام زيد بن عمي, 

  ه447صالح تقي بن نجم ت الحمبي ,ابو

                                              ش.1375.تقريب المعارف, تح فارس تبريزيان,)د.م(31
 ه726ت المطير بن يوسف بن الحسن منصور أبو الدين جمال العالمة الحمي ,

 .ه 1426مؤسسة االمام الصادق ,قم  , 1ر االحكام ,تح الشيخ ابراىيم البيادري ,طي.تحر 32
 ه562ت عمي بن محّمد بن الحسن بن حّمد ابن حمدون, 

 م.1996, دار صادر , بيروت1ط ,اسعب بكر و اسعب حسان.التذكرة الحمدونية, تح 33
 الرومي الحموي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين شيابالحموي, 
 ه626,تالبغدادي
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                     م.                     1979معجم البمدان, دار احياء التراث , بيروت .34
  ه241ابن حنبل ,االمام احمد ,

                                                               .د.ت( ), بيروت دار صادر, .مسند احمد 35
  ه466القاسم عمي بن محمد بن عمي ,ت الخزاز القمي ,ابو

                                      .ه1461قم  ,انتشارات بيدا ,عبدالمطيف الحسينيتح  ,.كفاية االثر36
 ه 463بكر احمد بن عمي ,ت الخطيب البغدادي ,ابو

                          م. 1997,بيروت دار الكتب العممية,1تح مصطفى عبدالقادر عطا , ط ,بغداد .تاريخ37
 8قت.الديممي ,الحسن بن محمد ,

  ه. 1414قم , انتشارات الشريف الرضي, 2.ارشاد القموب ,ط38

                                                     قم)د.ت(..اعالم الدين في صفات المؤمنين, تح مؤسسة اىل البيت ألحياء التراث, 39
 ه276محمد عبداهلل بن مسمم بن قتيبة ,ت الدينوري ,ابو

                                       ه. 1468,دار الكتب العممية ,قم 1عبداهلل الجبوري ,ط .غريب الحديث ,تح46
  ه748الذىبي ,شمس الدين محمد بن احمد ,ت

 م.1993, بيروت 9.سير اعالم النبالء ,تح عمي ابو زيد ,ط41

                                                       م.2663 اإلمارات, 2.الكبائر ,تح مشيور بن حسن ال سممان ,ط42
 ه 666,تمحمد بن عمر فخر الدينالرازي ,

                                                          ..ت(د ()م ,)د.3تفسير الرازي ,ط.43
     ه721الرازي ,محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ,ت

                                                 .م 1994بيروت  دار الكتب العممية,, 1.مختار الصحاح ,تح احمد شمس الدين ,ط44
 ه425تابو القاسم الحسين بن محمد, الراغب االصفياني ,
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               ه. 1427,طميعة النور ,قم 2الكريم ,تح صفوان عدنان داوود ,ط القرآن.مفردات 45
 ه574الراوندي, قطب الدين ابي الحسين,ت

 ,قم)د.ت(.1.الدعوات, تح مدرسة االمام الميدي, ط46

قم مكتبة المرعشي ,,  تح عبدالمطيف الكوىكموي .منياج البراعة في شرح نيج البالغة ,47
                                                                  . ه1466

   ه794بدر الدين محمد بن بيادر ,ت ,الزركشي

م.           2666بيروت  دار الكتب العممية, تح محمد محمد تامر , ,في اصول الفقو .البحر المحيط48
 ه538الزمخشري ,ابو القاسم محمود بن عمر ,ت

 .م1966القاىرة دار ومطابع الشعب , .اساس البالغة ,49

مكتبة ومطبعة مصطفى  .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوة التأويل ,56
                                                        .م  1966مصرالبابمي,

 ه94االمام زين العابدين, عمي ابن الحسين ,ت

  ه. 1466قم مطبعة اسماعيميان , .شرح رسالة الحقوق ,تح حسين سيد عمي القبانجي ,51
 ه.236ابن سعد, ت

                .الطبقات الكبرى, دار صادر, بيروت )د.ت(.                           52
 ه951بن محمد تمحمد  ابو السعود ,

                                                         .د.ت(  ()د .م) ,حمد بن محمد العماديسعود ,تح .تفسير ابو ال53
 ه383ابو الميث ,ت ,السمرقندي

                           . بيروت )د.ت ( ,دار الفكرتح محمود مطرجي , ,.تفسير السمرقندي54
 ه 489,تالسمعاني 
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                            م.1997الرياض  دار الوطن,, 1.تفسير السمعاني ,تح ياسر بن ابراىيم ,ط55
    ه458,ابي الحسن عمي بن اسماعيل النحوي االندلسي ,ت ابن سيده

                               .بيروت )د.ت(دار احياء التراث العربي , ,.المخصص ,تح لجنة التراث العربي56
  ه911,ت عبد الرحمن جالل الدينابو الفضل  ,السيوطي

                 .  (د.ت )بيروت دار المعرفة لمطباعة والنشر , ,لدر المنثور في التفسير بالمأثور.ا57
 ه 8شارح من اعالم القرن الثامن ,ت.ق 

                                                               .ش 1375, قماليادي, مطبعة 1زيز اهلل عطارد ,ط. شرح نيج البالغة ,تح ع58
 ه4شعبة الحراني , محمد الحسن بن عمي ,ت .ق واب

قم مؤسسة النشر االسالمي , , 2العقول عن ال الرسول ,تح عمي اكبر الغفاري ,طتحف . 59
                                                                                                                                 .ه 1464

 ه                588عبداهلل محمد بن عمي ,ت ابن شير اشوب ,مشير الدين ابو

النجف االشرف المكتبة الحيدرية ,.مناقب ال ابي طالب ,تح لجنة من اساتذة النجف ,66
                                                                     . م1956

  ه381الصدوق, محمد بن عمي بن بابوية القمي ,ت

 ه .1414,دار المفيد, لبنان  2االعتقادات في دين االمامية, تح عصام عبد السيد ,ط .61

 ه.1417,قم 1مؤسسة البعثة ,طاألمالي, تح قسم الدراسات االسالمية  .62

 .ش1368قم منشورات الشريف الرضي,تح محمد ميدي الخرسان , ,ثواب االعمال.63

 . ه1463قملخصال .تح عمي اكبر الغفاري ,مؤسسة النشر االسالمي,.ا64

 ه .1465كمال الدين واكمال النعمة ,تح عمي اكبر غفاري ,مؤسسة النشر االسالمي ,قم  .65
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 ه. 1379االخبار, تح عمي اكبر غفاري ,مؤسسة النشر االسالمي,قممعاني  .66

   .ه1415.المقنع ,تح مؤسسة االمام الميدي, مطبعة اعتماد 67

  , قم)د.ت(.2.من ال يحضره الفقيو, عمي اكبر غفاري ,ط68

                         ه.                1418, قم1.اليداية, تح مؤسسة االمام اليادي,ط69
 ه211عبدالرزاق ,ت ,الصنعاني

                                            ..ت(()د)د .م منشورات المجمس العممي ,تح حبيب اهلل االعظمي , ,المصنف.76
 ه664طاووس ,رضى الدين ابو القاسم عمي بن موسى ,تابن 

  ..ت( د().فالح السائل ,)د.م71

                                                                     ه.1417ايران قم , 1الميوف في قتمى الطفوف, ط.72
 ه366القاسم سميمان بن احمد ,ت الطبراني ,ابو

  .م1993بيروت دار الكتب العممية,,1.الدعاء ,تح مصطفى عبدالقادر,ط73

                              ..ت(دار احياء التراث العربي ,بيروت)د , 2تح حمدي السمفي ,ط  ,الكبير .المعجم 74
 ه548عمي الفضل بن الحسن ,ت ,ابو الطبرسي

 تح السيد محمد باقر الخرسان ,دار النعمان ,النجف االشرف )د.ت( .                االحتجاج, .75

,مؤسسة االعممي, بيروت 1تفسير مجمع البيان ,تح نخبة من العمماء المختصين ,ط .76
م.                                                                      1995

 ه7, ت .ق بن الشيخ رضي الدين بن ابي عمي الفضلالفضل عمي  الطبرسي ,ابو

 . ه1418, دار الحديث ,قم 1ىوشمند ,ط تح ميدي .مشكاة االنوار في غرر االخبار,77
 ه316الطبري ,محمد بن جرير ,ت
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 .تاريخ الرسل والمموك, تح نخبة من العمماء ,بيروت )د.ت(.78

, تح خميل الميس ,صدقي جميل العطار , مؤسسة االعممي القرآن.جامع البيان في تأويل 79
                                          م  .                                        1995,بيروت 

  ه525الطبري ,محمد ابن ابي القاسم ,ت

                                  . 1426,ايران قم  1تح جواد االصفياني ,ط ,.بشارة المصطفى86
 ه1685,تبن محمد بن عمي النجفي الطريحي ,فخر الدين 

                            ش1362طيران  مرتضوي, ,1جمع البحرين ,تح احمد الحسيني ,ط.م81
 ه466جعفر محمد بن الحسن ,ت ابوالطوسي ,

 ه.1464.اختيار معرفة الرجال ,تح ميدي رجائي, مؤسسة اىل البيت, قم82

  .ه1414قم  دار الثقافة,, 1.األمالي ,قسم الدراسات االسالمية مؤسسة البعثة ,ط83

ايران , مكتبة االعالم االسالمي, 1,تح احمد حبيب العاممي ,ط القرآن.التبيان في تفسير 84
 .ه1462

                           .ش1364طيران دار الكتب االسالمية, , 2.تيذيب االحكام ,تح حسن الخرسان ,ط85
    ه664العاممي ,جمال الدين يوسف بن حام الشامي ,ت

   ..ت(قم )د مؤسسة النشر االسالمي ,.الدر النظيم ,86

                                                                  .المبسوط, تح محمد تقي الكشفي ,المكتبة المرتضوية ألحياء اثار الجعفرية,)د.م()د.ت(. 87
  ه6ق .عبدالوىاب , ت

قم مؤسسة النشر االسالمي ,شرح كممات امير المؤمنين ,تح جالل الدين الحسيني ,.88
                                                                       . ه1396
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محي الدين  عبداهلل محمد بن عمي بن محمد بن احمد بن عبداهلل ,ابن عربي
 ه638,ت

 .ه1414 دار الكتب العممية ,بيروت, 1.تفسير ابن عربي ,تح عبد الوارث محمد عمي ,ط89

                                                         . م1977القاىرة , المكتبة العربيةحيى عثمان ,.الفتوحات الممكية ,تح ي96
 ه571ت ين بن ىبة اهلل الشافعي سالقاسم عمي بن الح ابو ابن عساكر,

 .1415هبيروت , دار الفكرتح عمي شيري,  ,ريخ مدينة دمشقا.ت91

مجمع احياء الثقافة االسالمية , 1تح محمد باقر المحمودي, ط ,.ترجمة االمام الحسن92
                                                                      . 1986بيروت,

  ه46عمي ,االمام ,ت

                                    .م 1967,بيروت  1.نيج البالغة ,ضبط صبحي صالح ,ط93
      ه326العياشي ,محمد بن مسعود ,ت

                                           .طيران )د.ت(, المكتبة العممية االسالمية .تفسير العياشي ,تح ىاشم الرسولي ,94
 ه 395الحسين احمد بن فارس بن زكريا ,ت بن فارس ,ابوا

                        .ه1464قم  مكتبة االعالم االسالمية,,تح عبد السالم محمد ىارون , .معحم مقاييس المغة95
    ه568,ت بن الحسن محمدعمي  ابو الفتال النيسابوري ,

               .ت(.قم) دمنشورات الشريف الرضي ,.روضة الواعظين ,تح محمد ميدي الخرسان ,96
 ه986الفتني ,محمد طاىر بن عمي ,ت

                                                                                                                               .ت(   .د.تذكرة الموضوعات ,)د. م ( )97
    ه175عبدالرحمن الخميل بن احمد ,ت الفراىيدي ,ابو
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                ه .1469قم دار اليجرة, ,  2السامرائي ,ط.العين ,تح ميدي المخزومي ,ابراىيم 98
 ه         841,احمد ت الحمي فيد بنا

                      قم)د.ت(.           احمد الموحدي , .عدة الداعي ونجاح المساعي, تح 99
 ه 817ين محمد بن يعقوب ,تدال الفيروز ابادي ,مجد

                                                         .د.ت( ط ,)د.م().القاموس المحي166
 ه1164الفيض الكاشاني ,محمد محسن ,ت

, 1.التفسير االصفى ,تح  مركز الدراسات االسالمية, مطبعة المكتب االسالمي, ط161
 ه. 1418قم

                                . ه1469اصفيان  مكتبة امير المؤمنين عمية السالم,.الوافي ,تح ضياء الدين الحسيني ,162
 ه 671القرطبي ,محمد بن احمد االنصاري ,ت

بيروت  ,دار احياء التراث العربي ,1,تح احمد عبد الحميم,ط القرآن .الجامع ألحكام163
                                                                      .م1936

 ه329  الحسن عمي ابن ابراىيم ,ت القمي ,ابو

                            . 1464قم دار الكتاب, تح سيد طيب الموسوي , ,.تفسير القمي164
 ه988,تبن شكر اهلل مال فتح اهلل  ,الكاشاني

                                                                             .ه 1433تح  مؤسسة المعارف ,مؤسسة المعارف االسالمية,قم  ,.زبدة التفاسير165
 ه329جعفر محمد بن يعقوب ,ت ابو ,الكميني

 .     ش1367طيران , دار الكتب االسالمية , 3تح عمي اكبر الغفاري ,ط ,.الكافي166
 ه8,ت .قمحمد بن الحسين بن الحسن نالكندري البييقي, قطب الدي
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                                    ه.                               1416, مطبعة اعتماد,قم 1.حدائق الحقائق ,تح عزيز اهلل العطاردي ,ط167
  ه 3الكوفي ,الحسين بن سعيد ,ت ق

                           .ه 1399قم المطبعة العممية, .الزىد ,تح ميرزا غالم رضا ,168
 ه6الواسطي ,كافي الدين عمي بن محمد ,ت .قالميثي 

ش.                 1376,دار الحديث ,قم  1.عيون الحكم والمواعظ ,تح حسين الحسيني ,ط169
 ه275ابن ماجة ,محمد ابي عبداهلل بن يزيد القزويني ,ت

                                         .ت( .                               دار الفكر, بيروت)د ,تح ,محمد فؤاد عبدالباقي.سنن ابن ماجة ,116
 ه 285العباس محمد بن يزيد ,ت المبرد ,ابو

                             م.1998القاىرة  دار العموم, .الكامل في المغة واالدب ,تح عبدالحميد ىنداوي ,111
 ه                                    975ي اليندي ,عالء الدين عمي بن حسام ,تالمتق

                                           .م1989بيروت مؤسسة الرسالة ,.كنز العمال ,تح بكري حياني ,112
    ه 1111المجمسي , محمد باقر ,ت

                               . م1983بيروت  سسة الوفاء,مؤ  ,2عبدالرحيم الشيرازي ,طبحار االنوار, تح .113
    ه1676المجمسي ,المولى محمد تقي ,ت

 بنياد فرىنك اسالمي, تح حسين الموسوي , ,في شرح من ال يحضره الفقيو.روضة المتقين 114
                                                                        . .م( ()د)د.ت

 ه742المزي ,جمال الدين بن الحجاج يوسف,

                           . م1987بيروت , مؤسسة الرسالة, 4يب الكمال ,تح بشار عواد معروف ,ط.تيذ115
 ه346المسعودي ,عمي بن الحسين بن عمي ,ت

 .  .التنبية واالشراف , بيروت )د.ت(116
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                                             .م 1965, دار اليجرة ,قم  2.مروج الذىب ومعادن الجوىر ,ط117    
 ه421,احمد بن محمد  الرازي ت ابن مسكويو

 .                            م2661سروش لمطباعة والنشر,طيران , دار2ابو القاسم امامي,ط .تجارب االمم, ت118
 ه 361بوري ,تالنيسام مسم

                                        .صحيح مسمم ,دار الفكر,بيروت )د.ت(.                                                     119
 ه413ابي عبداهلل محمد بن النعمان ,ت ,المفيد

 .ه1993بيروت دار المفيد ,, 2تح عمي اكبر الغفاري ,ط ,.االختصاص126

 م.1993, دار المفيد لمنشر والطباعة , بيروت2.االرشاد, تح مؤسسة اىل البيت ,ط121

 م.1993,دار المفيد لممطبوعات, بيروت  2.اوائل المقاالت ,تح ابراىيم االنصاري ,ط122

 م.1983ايران قم, 3الجمل, ط

 .ه 1424قم مي, مطبعة االعالم االسم ,1المجيد ,تح محمد عمي  ,ط القرآن.تفسير 123
 ه656ت القوي عبد بن العظيم عبد الدين زكي الحافظ المنذري,

                              م.1988.الترىيب والترغيب, تح مصطفى محمد عمارة, دار الفكر ,بيروت124
 ه711ابن منظور ,جمال الدين بن محمد بن مكرم المصري ,ت

                                                             . ه1465ايران  ادب الحوزة,.  لسان العرب ,125
 ه 338,ت احمد بن محمد بن اسماعيل جعفر ابوالنحاس ,

                                                         .1989السعودية , جامعة ام القرى, 1,تح محمد عمي الصابوني ,ط القرآن.معاني 126
   ه 363ت بن شعيب بن عمي بن دينار ,احمد النسائي , 
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                                                    .م1936بيروت  دار الفكر,, 1.سنن النسائي ,ط127
   ه527البركات عبداهلل بن احمد بن محمود ,ت النسفي ,ابو

                                                                     . ( د.ت)د.م().تفسير النسفي ,  128
   ه465ت, عبداهلل الحاكم  النيسابوري ,ابو

                                        ..المستدرك,تح يوسف عبدالرحمن ,بيروت )د.ت(129
   ه468تابي الحسن,  ,الواحدي

             .م1415بيروت ,دار القمم ,1الواحدي ,تح صفوان عدنان داوودي ,ط.تفسير 136
 ه284ت ,واضح ابن وىب بن جعفر بن يعقوب أبي بن حمداليعقوبي, 

  . تاريخ اليعقوبي, دار صادر, بيروت )د.ت(.131

                                                                                                                               

 المراجع ثانيًا:

 ابراىيم مصطفى وآخرون    

                                                   م .2664,القاىرة  4عجم الوسيط ,ط.الم132
 ه1276لوسي ,تاآل

                                                   .م .ت( م().تفسير االلوسي, )د.133
   ه1373االمين , سيد محسن , ت

               م.1983دار التعارف لممطبوعات ,بيروت  اعيان الشيعة , تح حسن االمين,.134
 ه1392ت النجفي احمد الحسين عبد االميني, 
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                                                  م.1977,دار الكتب العممية ,بيروت  4.الغدير,ط135
 انصاريان ,عمي      

                        ش . 1396.الدليل عمى موضوعات نيج البالغة ,انتشارات ياسر, طيران 136
                                  اويس كريم

, المقدسة الرضوية اآلستانة والنشر الطبع مؤسسة  ,1طالمعجم الموضوعي لنيج البالغة, .137
                               ه.                                 1468مشيد
 سعيد ,ايوب

                                          .م 1992بيروت دار اليادي, ,1.االنحرافات الكبرى ,ط138
                                              سعيد بابا سيال, محمد

                         م.2666 ,دار ابن الجوزي الرياض 1,طاسباب ىالك االمم السالفة .139
 لبيب  ,بيضون

 .ه1468طيران  مكتب االعالم االسالمي,, 2.تصنيف نيج البالغة ,ط146

 التستري ,محمد تقي       

                            م. 1997طيران  دار امير كبير لمنشر,, 1.بيج الصباغة في شرح نيج البالغة ,ط141
  التميمي ,اركان 

                            م. 2664بيروت  ,مؤسسة العارف,2.صفوة شروح نيج البالغة ,ط142
 حميد سراج جابر,

 .م2612دمشق ,مطبعة تموز  ,1ط .الجودة وفمسفة اتقان العمل في فكر االمام عمي ,143

 .م2612, مطبعة تموز, دمشق 1.الدبموماسية وقواعد المواجية في فكر الرسول)ص(,ط144
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.فمسفة ائمة اىل البيت عمييم السالم االصالحية في تشخيص اسباب سقوط 145
 م. 2617, دار الكفيل لمطباعة والنشر,كربالء1الحضارات,ط

غة, دار الكفيل العتبة فمسفة التاريخ في فكر االمام عمي دراسة في نيج البال.146
 م.2617كربالءالحسينية,

                                                                مخطوط. كتاب .فمسفة االحكام في نيج البالغة,147
 جرداق ,جورج 

 م.              1997مركز الغدير لمدراسات االسالمية قم  , 2.روائع نيج البالغة ,ط148
 ه1424حبيب اهلل الخوئي , الياشمي ,ت

 ., دار اليجرة ,قم )د.ت(4الميانجي, ط.منياج البراعة في شرح نيج البالغة , تح ابراىيم 149
 ه1422الحسيني الشيرازي ,محمد,ت

 ..توضيح نيج البالغة ,دار التراث الشيعية ,طيران )د.ت( .1456

 م2664الحكيم ,محمد باقر ,ت               

 المجمع العالمي ألىل, 2سالم في بناء الجماعة الصالحة ,طدور ائمة اىل البيت عمييم ال.151
                                                                     م. 1425البيت 

 الحميد ,حسن بن صالح 

 . المنصورة مصر )د.ت(,  دار اليدى النبوي,1الكريم ,ط القرآنخالل آيات .سنن اهلل من 152
 الحيدري, السيد احمد ىيثم

, مؤسسة عموم نيج البالغة, 1حقيقة البالء وحتميتو ودور الدنيا في بالء االنسان, ط.153
                      م.                                        2615كربالء

  الخرساني ,محمد تقي النقوي 



 
 

 
 

 املصادر   

203  

  

                                                       .طيران )د.ت(  مكتبة المصطفوي, . مفتاح السعادة ,154
 خميل, عماد الدين

                                            . م 1981بيروت دار العمم لمماليين,  ,3طالتفسير االسالمي لمتاريخ ,.155
 محمد عمي ,الدخيل

                                                                         .ت( م.م() ,)د.البالغة   شرح نيج.156
     رضا , محمد رشيد

                                                           م.1947القاىرة  دار المنار,, 2تفسير المنار ,ط.157
 الزبيدي ,محب الدين السيد مرتضى الحسيني 

                            م. 1994بيروت دار الفكر ,,تح عمي شيري ,..تاج العروس 158
                                                                               رمضان خميس ,زكي

  م. 2614,القاىرة 1.سنن اهلل في ىالك االمم ,ط159

                                          ()د.ت(.                    .مفيوم السنن الربانية ,)د.م166
 عبد الكريم  زيدان ,

                                         م. 1993مؤسسة الرسالة ,بيروت .السنن االليية في الجماعات واالمم ,161
      السبحاني , الشيخ جعفر

                              .  م1989بيروت  دار االسالمية, العاممي ,االلييات ,تح حسن محمد مكي .162
     السيسي ,محمد

                                         .( د.ت, جامعة قطر )الكريم القرآن.السنن االجتماعية في 163
 شبر ,عبداهلل 
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                                                         .م2664قم  انتشارات المحبين, ,1.نخبة الشرحين ,ط164
 محمد ميديشمس الدين ,

 التاريخ وحركة التقدم البشري,)د.م()د.ت(. .165

 م. 1973, دار الزىراء ,بيروت  2دراسات في نيج البالغة ,ط .166

 ه 1255الشوكاني ,محمد بن عمي ,ت         

مطبعة مصطفى الحمبي ,مصر  ,1ل , طمن عمم االصو .ارشاد الفحول الى تحقيق الحق 167
 .م1937

                                                                  ..ت( د ()م)د ..الفتح القدير ,168
 ه1266ت محمد بن عمي, ,الصبان

                                                                                               . د.ت()د.م ().حاشية عمى شرح االشموني االلفية ابن مالك, 169
  محمد باقر ,الصدر

                                  م. 2611بيروت دار احياء التراث العربي , ,1ط  , الكريم القرآنالسنن التاريخية في .176
    عبدالحميد صديقي,

                                               . م1986دار القمم  تفسير التاريخ,.171
 ه  1462الطباطبائي ,محمد حسين ,ت

                                                           مؤسسة النشر االسالمي ,قم )د.ت( .                                                                ,.تفسير الميزان172
 ه1326ت ,ميرزا حسين نوري ,الطبرسي

                                                                م. 1988بيروت مؤسسة اىل البيت ألحياء التراث, , 2.مستدرك الرسائل ,ط173
 عبده ,محمد
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                                          .م 2611بيروت  دار الفكر, , 2,ط .شرح نيج البالغة174
 عيساوي ,عادل بن بوزيد 

                                                  .م2612قطر مركز البحوث والدراسات , ,1السنن االليية,ط.فقة 175
                                                          ه1359القمي ,عباس ,ت

                                                     .قم )د.ت(  دار االنصار,.شرح حكم نيج البالغة ,176
 كيوس ,رشيد ابو اليسر

   السنن االليية وخصائصيا ,)د.م()د.ت(..177

 .ه  2615المنصورة, دار الكممة ,1.معممة السنن االليية ,ط178

 مركز الرسالة          

 .ه1426قم مركز الرسالة, ,1.االمر بالمعروف والنيي عن المنكر ,ط179

 .ه1419قم مركز الرسالة, ,1,ط .الدعاء حقيقتو وآدابو واثارة186

                                      .  ه  1418قم مركز الرسالة ,دور العقيدة في بناء االنسان ,.181
    ه1466,ت    مغنية ,محمد جواد

 .م1981دار العمم لمماليين, بيروت , 3.تفسير الكاشف ,ط182

                            .ه1427 , انتشارات كممة الحق ,1ط .في ظالل نيج البالغة ,183
 مكارم شيرازي ,ناصر

 اهلل المنزل ,)د.م()د.ت(..التفسير االمثل في كتاب 184

                       ه .                                                           1426.نفحات الوالية , مدرسة االمام عمي ابن ابي طالب ,قم 185
 مكتبة الروضة الحيدرية
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 م.2611النجف االشرف .االبتالء واالختبار في نيج البالغة, العتبة العموية المقدسة, 186
           الموسوي ,عباس 

 .م 1998بيروت  ار الرسول االكرم ,,د 1.شرح نيج البالغة ,ط187

                          م. 1985بيروت دار االضواء ,, 1,ط .شرح الوصية الخالدة 188
 اليعقوبي , محمد الشيخ

 م.2614.االسوة الحسنة, دار الصادقين, النجف189

                                                                                          م.2614. خطاب المرحمة ,دار الصادقين ,النجف 1896

 البحوث ثالثًا: 

 حميد سراج ,جابر 

مجمة  في مواجية االرىاب وتداعياتو ,التاريخية الكريم  القرآن.التوظيف الفكري لمسنن 191
 م.2617لندن ,5البحوث, العدد 

.حركية السنن التاريخية في الحيز التطبيقي لمعموم االنسانية  ,وقائع مؤتمر , تركيا 192
                                                                      م. 7102,

  جواد, انتصار كاظم

مجمة الجامعة االسالمية,  عممية التعميم,اساليب الثواب والعقاب واىميتيا في .193
                                                                    .,الجامعة المستنصرية بغداد)د.ت(2العدد

 مجديعاشور, 

 م.2664, لبنان 11مسمم المعاصر ,العددمجمة ال مصادرىا وضوابطيا ,.السنن االليية 194
 ابراىيمعماد كريم, خضر 
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, 2الكريم ودورىا في استشراف المستقبل, مجمة المنارة, العدد القرآن.السنن االليية في 195
                                                                          م.2669

 رشيد ابو اليسر كيوس ,

 القرآنلصادرة عن الييئة العالمية لتدبر  مجمة تدبرالسنن االليية الكونية واالجتماعية , .196
                                                     م. 2616قطر  ,العدد االول , بقطر

 يوسف ابراىيم يوسف ,

 ..السنن االليية في الميدان االقتصادي ,كمية الشريعة والقانون جامعة قطر ,)د.ت(197

 

 الرسائل واالطاريح رابعًا: 

 ابو سيخل, محمد اسماعيل  

.االبعاد التربوية لسنة االبتالء في ضوء الفكر االسالمي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية 198
م.                                                 2667الجامعة االسالمية في غزة ,

 قيمي, حسن سممان 
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      Abstract  

 

The present thesis, which is entitled"  Historical traditions in nahij and 
balagha " ,studies historical and holy  rules ,laws and norms that are 
stable and sustained applied to all nations and individuals in any time or 
in any place whatsoever stated by Imam Ali (peace be upon him) in that 
book. This thesis explains the importance of those norms and the great 
role they play in paving the historical process and in proving scientific 
features that this book has shown to be stable and sustainable as well 
as its comprehensiveness . besides, this work shows how Imam Ali put 
these into practice to affirm the scientific  process and stability in history 
so that individuals can deal with these norms and rules and never defy 
them. Thus working on these traditions and norms has great impacts 
that ultimately result in a great service for individuals and societies.       

       


