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 مقدمة

F 
 ,د خامت النبيني وسيد املرسلنيوالصالة والسالم على حمّم ,العاملني احلمد هلل رّب

 الغر امليامني. وعلى آله

لم كان وما زال حقيقة وأصاًل تنشده اإلنسانية أفراد وجمتمعات ودوال, إن الِس

بشر اليت سعادة ال هوهدفا تسعى إليه طيلة األحقاب الزمنية املرتامية يف تارخيها, كما أن

حلم كل إنسان ودعوى كل قانون, إنه الغاية جملتمعه ال ميكنها  يهدف إليها اإلنسان, وهو

ن تتحقق إال يف ظل السالم الدائم, فيصبح السالم هو القاعدة الدائمة, واحلرب هي أ

 .االستثناء

توازن حيث مل يقم إال على  ,سالمه مهددو ,واليوم العامل بأسره يعيش يف قلق

الرعب النووي, ومل يعد للدول سالم حقيقي مامل تكن هلا القوة الكافية اليت ترهب 

 العدوانية.وختيف أصحاب النزعات 

ويف هذا البحث حناول أن نستعرض السياسة العلوية السلمية من خالل بيان فقه 

وأبرز املبادئ اليت ثبتها  ,ببيان بعض األحكام ˆالسلم عند اإلمام علي بن أبي طالب 

 ةالبحث إىل مقدمة وثالث مُتيف اجملتمع اإلسالمي ومزاياها العملية الواقعية, وقد قّس

لب األول مفهوم السلم يف اللغة, واملطلب الثاني مفهوم السلم يف , يف املطوخامتة مطالب

, ˆاملنظور القرآني, واملطلب الثالث سياسة السلم عند اإلمام علي بن أبي طالب 

 قد أوجزت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي هذا. وخامتة

شف عن احلقيقة بأن من أجله وهو الك عيُتمل أن أصل ولو إىل بعض ما َسآوأنا 
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ن أجل ذلك كان وِم ,رجل سالم وسلم, وإمنا احلروب ُفرضت عليه ˆاإلمام علي 

الشغب والفنت اليت أثارها النفعيون  ةداعية السلم األكرب مع كثر ˆاإلمام علي 

نشكره  ,ّيوالوصوليون يف طريق سريته اإلصالحية, فإن أصبت فمن توفيق اهلل عَل

  .أواًل وآخرًا وحنمده

أحينا بسالم وأمتنا بسالم  ,السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالماللهم أنت 

 وابعثنا بسالم وكرمنا برضاك عن عملنا وجازنا بالعفو من الزلل يف دار السالم.

 

 

 

 املدرسة املهدية الدينية يف النجف األشرف

 عباس كاشف الغطاء                

 هـ5341/ذي احلجة/ 6    

 النجف األشرف العراق/   
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 املطلب األول

 مفهوم السلم يف اللغة

 ؛ومنه قيل للجنة دار السالم ,والسالم: التعري من اآلفات الظاهرة والباطنةالسلم 

ألنها دار السالمة من اآلفات, والسالم: اسم من أمساء اهلل تعاىل, قيل: ُوصف بذلك 

 من حيث ال يلحقه العيوب واآلفات اليت تلحق اخللق.

لسالمة من اهلل والسالم يكون مبعنى السالمة. وقول الناس: السالم عليكم, أي: ا

عليكم. واإلسالم: االستسالم ألمر اهلل تعاىل وهو االنقياد لطاعته, والقبول ألمره. 

 والسَّلم: ضد احلرب, ويقال: السَّلم والسَّلم واحد.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ  يَا]قال تعاىل:  والسالم والِسلم والَسلم: الصلح,

 .(4)[وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا]وقال تعاىل:  ,(5)[كَافَّةً

سلم كل واحد لم, وهو أن ُياحلرب, واإلسالم: الدخول يف الس الِسلم بإزاء وقيل:

 منهما أن يناله من أمل صاحبه.

عظيم, كأنه ُسمي العتقادهم أنه سليم من اآلفات,  لم والسالم: شجٌروالَس

 (4)ة.والِسالم: احلجارة الصلب

لم, الِسلم: الصلح بفتح وكسر وُيذكر ويؤنث, وجاء يف لسان العرب, إن الَس
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 لم, وقد سامله مساملة وسالمًا.لم: السالم كالِسوالَس

وكذلك  ,ين, وقوٌم ِسلم وَسلٌم: مساملون,ملن سامل لٌمِس لم: املسامل, تقول: أناوالِس

 .وَسلٌم امرأة ِسلٌم

 لم: الصلح.السني والالم: االستسالم واإلذعان, والِسم بفتح َلوقال اخلطابي: الَس

 (5)وضد احلرب أيضًا. ,لم: االستسالملم والَسوُحكي: الِس

 (4).خالف احلرب هوولم: سالم, أمان, لم, ِسعجم الوسيط: َساملوورد يف 
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 املطلب الثاني

 مفهوم السلم يف املفهوم القرآني

اإلسالم يوجب على أتباعه حل املنازعات بينهم وبني غريهم بالطرق السلمية, 

تعامل فحضارات متعددة وديانات خمتلفة, فنجد اإلسالم عرب قرون عديدة يف مواجهة 

 باحلكمة والتعايش وذلك من خالل التوجيه احلكيم واإلرشاد األمني.

تلفة وذلك يف مائة ( يف القرآن الكريم بصيغ ودالالت خمموردت مادة )س ل 

 (5)وأربعني موضعا.

وَإِنْ جَنَحُوا ]وقد جاءت يف مائة واث,ين عشر موضعا بصيغة االسم, منها قوله تعاىل: 

, فهو أمر بقبول السلم إذا ما مال إليه العدو ورغب فيه, يقول الفخر (4)[لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

 .(4)م قبول الصلح(الرازي يف تفسريه: )إذا مالوا إىل الصلح فاحلك

تعبري القرآن باجلنوح عن امليل فيه إشارة إىل ترجيح داعي السلم يف اإلسالم  وإّن

حد عن امليل إىل أ فهو تعبري ,على داعي احلرب, فإن اجلنح واجلنوح مأخوذ من اجلناح

ح يف رغبة اإلسالم العميقة يف فاآلية تلّو (3)اجلانبني املتقابلني داعي السلم وداعي احلرب.
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 السالم وقوة دعوته إليه.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  يَا]ووردت يف مثانية وعشرين موضعا بصيغة الفعل, منها قوله تعاىل: 

 .(5)[صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رئيسية, وقد وردت هذه املادة اللغوية يف القرآن الكريم دالة على مثانية معان 

  :وهي ,باإلضافة إىل معناها اللغوي وهو الصلح

هُوَ اللَّهُ الَّذِي الَ إِلَهَ إِالَّ ]فقد ورد يف قوله عز وجل:  ,اسم من أمساء اهلل تعاىل, السالم

فالسالم يف اآلية اسم من أمسائه سبحانه, ومن هذا القبيل قوله  ,(4)[هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّالَمُ

 (3), فدار السالم هنا تع,ين دار اهلل.(4)[مْ دَا ُ السَّالَمِ عِنْدَ  َِِّهِمْهلُ] :تعاىل

 ,(1)[يَهْدِي ِِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ  ِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالَمِ]أما السالم مبعنى اإلسالم فمنه قوله تعاىل: 

 (6)أي طرق السالمة من العذاب باإلسالم.

روى العياشي عن , (1)[أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً يَا]وحنو قوله تعاىل: 

   .(2)واألئمة املعصومني من بعده( ˆ: )السلم والية اإلمام علي ˆ اإلمام الصادق

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ]وأما السالم مبعنى التحية املعروفة, فقد وردت يف قوله تعاىل: 
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 iأو انه من الرسول  iفالسالم هنا بوساطة رسول اهلل  ,(5)[ِِآيَاتِنَا فَقُلْ ساَلَمٌ عَلَيْكُمْ

ومثل  (4),مباشرة, وهو على كال االحتمالني دليٌل على القبول والرتحيب والتفاهم واحملبة

, جاء يف تفسري اآلية (4)[أَنفُسِكُمْفَإِذَا دَخَلْتُمْ ُِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى ]هذا املعنى يف قوله تعاىل: 

فإن كان فيه أحد ُيسلم  قال: )إذا دخل الرجل منكم بيته ˆالكرمية عن اإلمام الباقر 

 ِعْنِد ِمْن يًَّةحِتَ :عليهم, وإن مل يكن فيه أحد فليقل: السالم علينا من عند ربنا, يقول اهلل

 .(3)(َطيَِّبًة ُمباَرَكًة اهلل

نُوحُ اهْبِطْ  قِيلَ يَا]والسالم كذلك مبعنى السالمة من كل شر, ومن ذلك قوله تعاىل: 

فالسالم يشري إىل , (6)[ادْخُلُوهَا ِِساَلَمٍ آمِنِنيَ], ومن هذا القبيل قوله تعاىل: (1)[ِِساَلَمٍ

 (1)السالمة من أي أذى وأمل واألمن من كل خطر.

ساَلَمٌ ]ور القرآني كذلك الثناء اجلميل, ومنه قوله تعاىل: ظومن معاني السالم يف املن

كافة الصعاب واآلالم منحه اهلل سبحانه وتعاىل  ˆ, فبعد حتمل نوح (2)[عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِنيَ

 .(51)[ساَلَمٌ عَلَى إِِْرَاهِيمَ]وحنو ذلك قوله تعاىل:  (9)وسامًا خالدًا يفتخر به يف العاملني,

وَإِذَا خَاطَبَهُمْ ]ومن معاني السالم يف القرآن الكريم اخلري, ومن ذلك قوله تعاىل: 
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, فالسالم هنا ال مبعنى سالم التحية الذي هو عالمة احملبة ورابطة (5)[الْجَاهِلُونَ قَالُوا ساَلَمًا

م الصداقة, بل هو عالمة الالمباالة املقرتنة بالعظمة, وليس الناشئ من الضعف, والسال

الدال على عدم املقابلة باملثل حيال اجلهلة واحلمقى, سالم الوادع ألقواهلم غري 

 .(4)[فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ ساَلَمٌ] :هذا املعنى يف قوله تعاىل ومثل (4)املرتوية.

وأما السالم الذي هو مبعنى خلوص الشيء من كل شائبة فمن قبيل قوله تعاىل 

 (1), أي خالصًا لواحد ليس لغريه عليه سبيل.(3)[لِرَجُلٍوَ َجاُلً سَلَمًا ]

سالم يرغب يف السالم وحيرص عليه, ويدعو إليه, ويعتربه هدفًا أن اإل فامللحوظ

وهو أيضًا يكره احلرب  ,أصياًل لدعوته, كما يتجلى ذلك يف تعاليمه وأحكامه وآدابه

 قوقعت حياول أن يضّي , وإذا مااستطاعوينفر منها, وحيرص على أن يتفاداها ما 

 دائرتها, وأن يقلل خسائرها, وخيفف من آثارها ما وجد إىل ذلك سبياًل.

ومن دالئل ذلك إن السالم واالسالم مشتقان من مادة واحدة وهي )س ل م( وقد 

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً واَلَ تَتَّبِعُوا  اي]قال تعاىل 

وبهذا تكون اآلية  (1),رت كلمة السلم يف اآلية بالسالم املقابل للحربّس, وقد ُف(6)[مُبِنيٌ

 عوا إليه.ه إذا ُدعن واوال يعرض منني أن يدخلوا يف السالم مجيعًا,دعوة للمؤ

 ,ةسالم كاّفاإل أي: ادخلوا يف شعب (2),باإلسالمالسلم رت أيضا كلمة وفّس
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بذلك يف السلم احلقيقي سواء أكان  واعقائده وعباداته وأخالقياته وتشريعاته, فتدخل

 أنفسكم أم مع جمتمعاتكم أم مع الناس كافة. معذلك 

 سالم.لسالم يف اجملتمع, وجعله حتية اإلشاعة كلمة اإ ومن الدالئل على ذلك أيضًا

رب َعُيصلح احلديبية بـ)الفتح املبني(. و نية بهذا الشأن أنه مّسىااللتفاتات القرآومن 

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ : ]القرآن الكريم عن ذلك بسورة الفتح بقوله تعاىل

فهو هنا ال مينت بكف أيدي , (5)[وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ِِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ َِعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

يضًا أ املشركنياملؤمنني عن  ييدأيضا بكف أاملشركني عن املؤمنني فقط, بل مينت 

شاعة السالم بني إالدالئل على حتبيب  عنصأوهذا من  .[وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ِِبَطْنِ مَكَّةَ]

 الطرفني.

سالمي تشريع اإل أن األمل السلمي هو الركيزة األساسية يف الومن ذلك يتبني

القات أم طار هذه العإضاق أسواء  ,سالميةجماالت العالقات اإلوالقرآني يف خمتلف 

فاملضمون السلمي من املضامني الثابتة يف  نساني بأوسع نطاقاته.اتسع ليشمل االجتماع اإل

 (4)التشريع االسالمي.

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى أَيُّهَا النَّاسُ  يَا] :يه بوضوح قوله تعاىلوهذا ما يدل عل

 .(4)[وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوًِا وَقَبَائِلَ لِتَعَا َفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ

ويؤكد هذا النص القرآني على مبدأ التعارف, وهو مبدأ ال ميكن أن حيصل من 

فالذي جيب أن ينبثق من حالة  فسية والعملية من دون جو وإطار سلميني.الناحيتني الن

هو تنمية العالقات السامية بني اجلماعات املتنوعة ليكون مآل ذلك إىل حالة  عالتنّو

التكامل بني الناس, وهذا يع,ين أنه ال جيوز أن يتحول التحول الذي حيمل إمكانية 
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 (5)نسانية عن حالة السلم.اعات اإلبعد اجلمالتواصل التكاملي إىل تناقص ُي

واحملافظة  ,نسانية كافة بتوثيق السلم بينهماالنص يوجه دعوة إىل اجلماعات اإل فهذا

قليمية إن اختالفهما يف اإلو ,عليه بالتعاون والتعارف والتآلف, ونبذ التعادي والتقاتل

املتكونة من ذكر وأنثى تعيش على  كاألسرةألنه يف األصل  ؛للتنافر والشعوب ليس موجبًا

 (4)احملبة واملودة.

الَ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ] :ثل هذه الدعوة للتعاون قوله تعاىل أيضًامبو

 .(4)[هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِنيَفِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَا ِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ

تطبيقات قرآنية كثرية حتث على التعامل بأعلى مستويات السلوك السلمي وإن  قائمة

واَلَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ  .. أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا] :كما جاء يف قوله تعاىل خر سلميًامل يتعامل اآل

, (3)[اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى واَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى

 سلميًا  حيمل معنى وبهذا تكون هذه اآلية القرآنية قد دعت إىل التعامل مع فعل هدامي ال

 سلمي مبستوى الرب والتقوى. بتصرٍف

ويف الوقت الذي حيث القرآن الكريم املؤمنني باهلل على الدخول يف سلم عام 

خمالفته عمل عدواني من خطوات الشيطان اليت  مع الناس مجيعًا, فإنه يعترب أن وشامل

الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً واَلَ تَتَّبِعُوا أَيُّهَا  يَا] :يريد بها الوقيعة بني الناس, قال تعاىل

 .(1)[خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِنيٌ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ] :كما تتضح أولوية السلم يف التشريع القرآني يف قوله تعاىل

                                                           

 .44دراسات يف نهج البالغة/ الشيخ حممد مهدي مشس الدين/ ص. 5

؛ 363اإلسالم عقيدة وشريعة/ شيخ حممود شلوت/ القاهرة/ دار القلم/ بدون تاريخ/ ص. 4
 .41/ ص5963العالقات الدولية يف االسالم/ حممد أبو زهرة/ القاهرة/ دار القوصية/ 

 .2سورة املمتحنة/ اآلية . 4

 .4ائدة/ من اآلية سورة امل. 3

 .412سورة البقرة/ اآلية . 1



[54] 

 

سِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ َِعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ َِعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ وَجَاهَدُوا ِِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُ

إاِلَّ صْرُ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَالَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّ

سالم , فامليثاق السلمي حمرتم يف اإل(5)[عَلَى قَوْمٍ َِيْنَكُمْ وََِيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ ِِمَا تَعْمَلُونَ َِصِريٌ

 م, وإن كان فيه بعض الضرر على بعض املسلمني.ومقّد

 على املسلمني. ربقي السلم, وال ميارس احلسالم مقاتلة من يلكذلك مل جيّوز اإل

فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ ] :املعنى قوله تعاىل يؤيد هذا

 .(4)[لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيالً

سالم املواجهة باملثل من أجل عدوان على املسلمني, فقد أباح اإلأما يف حالة صد ال

ل العدواني طار الفعإنه مل يبح أي فعل خيرج عن حد أضرورة السالمة واألمن, إال 

الشَّهْرُ الْحَرَامُ ِِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ] :يقول اهلل تعاىلاملقابل, 

 .(4)[نَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِنيَفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ِِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَ

, صالة تكون للسلمولوية واألن األإيظهر  صوص التشريعية القرآنية املتقدمةومن الن

ساسية يف أن السلم قاعدة إسالمية, ول يف العالقات الدولية للدولة اإلصوإنه هو األ

إليه طلقتها الضرورة. وهذا ما ذهب أن احلرب حالة استثنائية إسالمي, والنظام اإل

 (3)سالميني احملدثني.مجهور الباحثني اإل
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 املطلب الثالث

 ˆسياسة السلم عند اإلمام علي 

يات القرب والتماس مع بأعلى مستو ˆمتتاز سياسة السلم عند اإلمام علي 

على الصعيد سواء أكان ذلك  -املار الذكر يف املنظور القرآني -سالمي السلمياملنظور اإل

 النظري أم على الصعيد التطبيقي العملي, وميكن بيان ذلك يف ما يلي:
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 املبحث األول 

 اجلانب النظري

رجل السلم ورائده, ففي الوقت الذي  ˆكان أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

حدى خطبه املروية عنه إر ذلك يف يرى نفسه صاحب احلق يف اخلالفة واإلمامة كما عّب

نه يعلم أن حملي منها إو ,صها فالنعروفة باخلطبة الشقشقية, فقال: )أما واهلل لقد تقّموامل

وقد كان بإمكانه أن  .(5)ينحدر ع,ين السيل وال يرقى إلي الطري( ,حمل القطب من الرحى

ينربي للدفاع عما يعتقد أنه حق له, وكان يعلم أن يف توليه اخلالفة مصلحة لألمة 

, وميزق وحدة أن هذا التصدي وهذا املوقف يضر بالسالم لألمة والرسالة, ولكنه وجد

أمور  ْتما سلم )واهلل ألسلمّن: ولذلك مل يطالب حبقه وإمنا أعلن املسلمني ويضعفها؛

فيما  ذلك وفضله, وزهدًا ألجرالتماسا  ؛ةخاّص عليَّ اّل, ومل يكن فيها جور إاملسلمني

 .(4)(هوزبرج تنافستموه من زخرفه

جيب  قد أكد مبدأ السلم بوصفه أصاًل ˆفمن الناحية النظرية جند أن اإلمام علي 

 ,وهذا ما يربز يف نصوص عدة أشار بها ,أن يكون له الصدارة يف التعامل مع اآلخر

  تقاتلن إال من قاتلك.. وال تدُن).. وال :ه إىل الشامذومنها قوله ألحد قادة اجليش ملا أنف

 (4)احلرب(. بيد أن ينشن يرَم من القوم دنَو

ليه عدوك وهلل فيه إلحًا دعاك ).. وال تدفعن ُص :وقوله يف عهده ملالك االشرت
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 .(5)همومك, وأمنًا لبالدك(من يف الصلح دعة جلنودك, وراحة  رضى, فإّن

حممد مهدي مشس الدين على هذا النص قوله: )يف ذلك الشيخ وجاء يف تعليق 

هلا هو أوىل منها, وهو السلم, ل بديال.. وإن ًاخيارن احلرب ضرورة وليست إىل أشارة إ

ومن هنا تبدو أولوية  ,عدوانية فدا.. وليس هلا أهن احلرب ال تكون ألجل احلاكمإو

 .(4)( ˆالسلم يف نظر اإلمام علي 

ينظر إىل السلم حبالة من أسس وارتكازات شرعية  ˆوهكذا فإن اإلمام علي 

ات موضوعية تثمر على من انعكاس هل اومب ,توجب اعتماده واألخذ به من جهة

 نسانية واالجتماعية وأمن البالد بنتائج إجيابية من جهة أخرى.العالقات اإل

, واحلاكم الناجح هو الذي يواجه حبزم األحقاد االجتماعية, والعقد النفسية

 (4)نسان املربي واملصلح االجتماعي.ويصنع هلا العالج من منظار اإل

 .(3))أطلق عن الناس عقدة كل حقد(يف عهد األشرت:  ˆ قوله وهذا ما يتضح يف

يف أتباعه أخالق الرمحة والعدل حتى يف أشد احلاالت  ˆلقد غرس اإلمام علي 

 مع شتات األمة وجعلها متحدة ومتآلفة مساملة.جل حثيثًا سعى سعيًا قدمع خمالفيه, ف

االستسالم أو  –مطلقا  –ال تع,ين  ˆمام علي جتدر اإلشارة أن املساملة عند اإلو

ن يف هبداللة ما جاء يف قوله: )وجدت املساملة ما مل يكن و ,اخلضوع املذل أمام العدو

 .(1)اإلسالم أجنع من القتال(

الوقوع يف شراكه ومكائده  –حني يدعو هلا  –كما ال تع,ين أولوية الصلح مع العدو 
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لألشرت بعد أن دعاه  ˆ قولهجهاز عليها الحقا, وهذا ما يظهر يف كفريسة يستهدف اإل

ولكن احلذر من  لصلح: )..للكن بشروط موضوعية وتقديم الصلح على القتال,  إىل

عدوك بعد صلحه, فإن العدو رمبا قارب ليتغفل فخذ باحلزم واتهم يف ذلك حسن 

 .(5)الظن(
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 املبحث الثاني 

 اجلانب العملي

ىل ما إمتتد جذورها  ˆة لإلمام علي ين اجلانب العملي والتطبيقي للسياسة السلمإ

ول الرسول االكرم حممد , فمنذ رحيل قائدها األسالميةلحكومة اإلقبل تاريخ قيادته ل

i أن للقيادة السياسية وعلى طول تلك الفرتة الزمنية نرى  ˆمام علي وحتى تولي اإل

والرسالة ستخلف على حفظ الشرع مام املف مبقتضى كونه اإلكان يتصّر ˆمام اإل

 ن مل يكن هو احلاكم فعليا., وعلى صياغة الواقع اإلسالمي وإسالميةاإل

حُق بها من غريي, أني أ)لقد علمتم  :وتتضح فحوى هذه السياسة بإعالنه الصريح

التماسًا  ,ةومل يكن فيها جوٌر إال علّي خاّص ,مور املسلمنيأما سلمت  وواهلل ألسلمّن

 . (5)تنافستموه من زخرفه وزبرجه(فيما  وزهدًا ,ألجر ذلك وفضله

شد أىل ما هو إسالمي دئي بضرورة عدم احندار الواقع اإلفه هذا االلتزام املبوقد كّل

لى غالية ع أكالفًاكثر فرقة للمسلمني كمجتمع إىل ما هو أسالم كعقيدة, وعلى اإل خطرًا

 (4), وعلى مستوى حقوقه الشخصية كذلك.صعيد حقوقه الدينية والسياسية

سالمية فقد قاطعه مجاعة ومل اإل للحكومة ˆمام علي ومنذ انطالق قيادة اإل

 (4)حاالت السلم. بأعلىنه تعامل معهم أال إ ,يبايعوه

ن أ, وكانت سياسته أن ُيجيبهم وال ميسهم بسوءال إومل يكن موقفه من هؤالء النفر 
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   (5)معهم حبجة احلق. يظل متحاججًا

 ˆمام علي واالختالف اليت واجهتها حكومة اإلوىل مواقف االضطراب أن وِم

)لو  :ˆ لإلمامذ جاءته مجاعة فقالوا إ ؛عقب مقتل اخلليفة عثمانأهو املوقف الذي 

الناس من هذا  ّنإ)..  :ˆمام اإل فأجابهم  ,(4)جلب على عثمان(أعاقبت قوما ممن 

, وفرقة ال ال ترون, وفرقة ترى ما ترون فرقة ترى على ما ,مورأعلى  –كذا ُحّرإ–مر األ

ترى هذا وال ذاك, فاصربوا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ احلقوق 

 .(4)مسمحة(

ولوية املعاجلة السليمة أيف الوقت الذي يدل فيه على  ˆمام علي وجواب اإل

فته الواسعة ىل درايته العميقة ومعرإنه يف ذات الوقت يشري إحلوادث االضطراب, ف

اصطفافات , وتصنيفه الدقيق مليوالت وسالمي يف تلك الفرتة الزمنيةاجملتمع اإلباجتاهات 

 اجلماعات.

خر آدا فبجد , وإذا مل أمر ما استمسك: )وسأمسك األيف املناسبة ذاتها ˆوقال 

ن ممارسة القمع أكثر النصوص صراحة على بيان أوهذا النص من  .(3)(الكيالدواء 

ذ ِخبل وحتى عندما اُت .ˆمام خري يف سياسة اإلخليار األال اإد ال ميثل باجتاه التمّر

وتشكيل املعسكرات القتالية  ,صفة مجاعية ˆمام علي د من حكومة اإلموقف التمّر

ل ذلك جبماعات الناكثني حيث متّث ,علنت جهارا االبتداء باحلربأاملعادية واليت 

حة جتاه هذه التمردات واالنشقاقات املسّل ˆمام أن سياسة اإلوالقاسطني واملارقني, جند 

ىل احلل العسكري إل االضطرار بقد استفرغت اجلهد يف اعتماد احلل السلمي ق

 والقتالي.

أبنائه ب يتعامل مع أد معاجلة تربوية كعاجل حركة التمّر ˆمام علي ن اإلإ 
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وضاع بالقوة ن واجبة تهدئة األأيرى  ساس كونه حاكمًاعلى أفهو مل يتعامل  ,شقياءاأل

 ,ول حلظةن أوِم ه املتمردين على حكمه بقوة السالحللحكم لواج مام متلهفًاولو كان اإل

 (5)جهز عليهم حتى ال يستشري وجودهم ويطغى(.أو

مة سفك الدماء ومتزق ن جينب األأكل ما يف وسعه  ˆمام علي لقد بذل اإل

هم الشروط أن ِم ن قيادة احلكم الصاحل تتطلب شرطًاأومما ال شك فيه الصف, 

دارة احلكم مبختلف شؤونه واستحقاقاته, وهو شرط سعة الصدر يف إاملوضوعية يف 

ويع,ين  ,(4)لُة الرياسة سعة الصدر(آ) :يف ذلك ˆمام علي يقول اإل ,شخصية احلاكم

 (4)هذا ضرورة احلرص على الرعية والتماس العذر هلا من احلاكم.

يفكر باخلصم املسلم مبنتهى سعة الصدر,  -دون شك– ˆمام ولقد كان اإل

 و الدي,ين, وحيسب مجيع احلسابات للعناية به خشية الظلم ودفعًاأباجتهاده السياسي 

 (3)للفرصة(. عطاء إللنزاع و

 ˆمام علي ن السياسة السلمية اليت اعتمدها اإلأىل إحد الباحثني أشار أهذا وقد 

 ,وهلا: تقديم النصح, وثانيها: التحاورأثة, يف حكومته قد ارتكزت على مبادئ ثال

 وثالثها: املصاحلة.

 ميكن تلخيصها باالجتاهات التالية: ˆعلي  لإلمامن السياسة السلمية إ 

 جبار:: حرية البيعة وعدم اإلولالفرع األ

ق طلأم غري مسلم, بل أكان  مسلمًا ,على البيعة له حدًاأمل جيرب  ˆمام علي ن اإلإ

بالقول: ).. وبايع,ين  ˆليه إيشري  و عدمها, وذلك ماللناس يف البيعة أ احلرية كاملة
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 .(5)رين(بل طائعني خمّي ,الناس غري مستكرهني وال جمربين

ما  يف صدد حديثه عن جيش اجلمل املعادي بالقول: ).. يف جيٍش يضًاأوذكر ذلك  

 .(4)غري مكره( طائعًا الطاعة ومسح لي بالبيعة نيعطاأوقد  اّلإمنهم رجٌل 

وبهذا , (4)على طلحة والزبري ˆمام علي أيضا احتج اإلوبنفس هذا املضمون 

ن إ).. ف :ˆا قوله ّمأو ,(3)ياي فلتة(: )مل تكن بيعتكم إمر البيعةأاملعنى يأتي قوله يف 

, طالقًاه ال يشري إىل عكس ذلك إّنإف  ,(1)..( لوِتبى ُقأن إف ,عتبشاغب اسُت َبشَغ

 .أصالة املبدأ السلمي يف سياسة اإلمام احلكوميةس كّرما ُيّنإو

 ولوية النصح وتأخري القتال:أالفرع الثاني: 

يثاره إ, وللبدء بالقتال مع اآلخر ˆمام علي فاضت مصادر التاريخ بكراهية اإل

فقد ذكر اليعقوبي يف  ,ه للحرب ما استطاع على ذلك سبيالللهداية والنصح, ودفع

أن , عسكران قبالة بعضهمامقدمات حرب اجلمل حينما اصطف املمعرض حديثه عن 

تضربوا بسيف ..  , وال, وال تطعنوا برمحترموا بسهم صحابه: القال أل ˆمام علي اإل

من  ُموا بسهاٍمن ُقتل منهم ثالثة نفر ُربعد أ اّلإباحلرب  ألصحابه يأذناعذروا, ومل 

 (6), وكانت احلرب.أشهد اهلل على ذلكالعدو, ف

مة ق األفّرُي اّلأالرجوع, و ألهسإىل معاوية وي ˆمام علي ه اإلويف حرب صفني وّج

  (1).احلرب اّلإبسفك الدماء, فأبى 

م مبباشرة القتال ضد اجليش ذنه هلإ ˆمام وحينما استبطأ الكثري من جيش اإل
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 فأجابهم ,قد كره املوت ˆمام علي ن اإلأ, وهو عجيبًا موي حتى اتهموه اتهامًااأل

و أىل املوت إبالي دخلُت أفواهلل ما  ؟ذلك كراهية املوت ّلُكأ :ا قولكمّمأحينئذ بالقول: )

نا أو اّلإ دفعُت احلرب يومًا هل الشام, فواهلل ماأشكًا يف  :ا قولكمّمأ, وإليخرج املوت 

أن أقتلها ن ِم لّيإحُب أوذلك  ,ىل ضوئيإق بي طائفة فتهتدي بي وتعشوا حن تلأطمع أ

 .(5)(ن كانت تبوء بآثامهاإالهلا وعلى ض

أن تندرج ص منه قاعدة ذهبية ميكن لن تستخأويتوفر هذا النص على معنى ميكن 

و ال تكون أن احلرب ال تصح أبداللة  ,سالمييف إطار املذهب الدفاعي العسكري اإل

و زيادة أو جغرافية بهدف التوسع أو اقتصادية أمشروعة حينما تكون ملصاحل عسكرية 

يف صياغة اخلطط  رئيسًا اليت تعترب مؤشرًا املسوغاتو غريها من أالقوة والفعالية 

ساسها حركة اجليوش القدمية واحلديثة, ال سيما جيوش أ علىالعسكرية اليت تتحدد 

 حداث.قليمي على مسرح األأو إثري عاملي أالدول اليت هلا ت

ىل احلق قبل إخر على دعوة اآل - كل احلرص -حريصا  ˆمام علي كان اإل

مباشرة القتال معه, وقد كان مبدأ عدم االبتداء بالقتال هو املبدأ احلاكم يف كل احلروب 

أم اليت سواء  تلك اليت قادها بنفسه  ˆمام والواجهات العسكرية اليت خاضها اإل

 اّلإ تقاتلّن )وال :حدى وصاياه, وقد جاء بهذا املعنى يف إالهو عّمأحد قادته أليها انتدب إ

ن وال تباعد عنهم تباعد َم ,شب احلربنن يأن يريد ن قاتلك.. وال تدن من القوم دنَو َمَم

ائهم واالعذار عم قبل دوال حيملنكم شنآنهم على قتاهل ,مريأيهاب البأس حتى يأتيك 

 .(4)(ليهمإ

ن إو - خرو احلرب مع اآلأىل احلكم بعدم جواز البدء بالقتال إس وهذا النص يؤّس

, ىل مسالك احلقإمن دعوتهم  - كانت عداوة املعسكر املقابل بادية ويف حالة استعار

 .وباملنطق اللني الصريح

 :ق الشيخ حممد مهدي مشس الدين بالقولوخبصوص النص العلوي املتقدم يعّل
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ا رد اّلإ, فالقتال ال يكون , هي فكرة السالمع منهشن الفكرة اليت تسيطر على النص وتإ)

 .(5)(حنرافوان يكشف عن تصميم العصاة على االعلى عد

جليشه قبل لقاء العدو يف  ˆمام علي ملعنى املتقدم ما جاء يف وصية اإلويشابه ا

ياهم حتى إوترككم  ,نكم حبمد اهلل على حجةإ, فوكمتقاتلوهم حتى يبدؤ صفني: )ال

 .(4)(أخرى لكم عليهمكم حجة ويبدؤ

على عدم البدء بالقتال بالرغم من  ˆمام اإل وهذا النص يكشف عن مدى حرص

 صحابه على حجة.أنه وأاليقني الراسخ ب

 مناا إ)ولكّن :واجهة بينه وبني حركة اخلوارجسس امليف وصف أ يضًاأ ˆوقال 

دخل فيه من الزيغ واالعوجاج والشبهة  سالم على مانقاتل اخواننا يف اإل أصبحنا

ا بيننا, رغبنا مىل البقية فيإتدانى بها ناهلل بها شعثنا ونا يف خصلة يلُم عفاذا طم التأويل,و

 .(4)ا سواها(مسكنا عّمأفيها, و

يف االجتماع على قاسم  ˆمام علي وهذا يكشف عن الرغبة األكيدة لدى اإل

 سباب احلرب والقتال.أساسه أوتنأى على  ,مشرتك حتصل من خالله نتيجة السلم

حد عمال أىل إ ˆمام علي رسلها اإلأ ويؤكد هذا املعنى ما ورد يف مكاتبٍة

قلت أو ,عذرت يف الدعاءأ).. ف :فيها ˆيقول  ,بعد انقضاء حرب اجلمل (3)األمصار

تل ن ُقتل َمفُق ,قتالي, فاستعنت باهلل عليهم اّلإبوا أوناشدتهم عهد بيعتهم, ف ,العثرة

فقبلت العافية  ,ليه قبل اللقاءإىل مصرهم, وسألوني ما كنت دعوتهم وولوا مدبرين إ

 .(1)ورفعت السيف(
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 قاصد: خر بني قاصد للباطل وبني مشتبه الالفرع الثالث : تصنيف اآل

قدرته اهلائلة على التمييز  ˆمام علي هم الصفات الذاتية يف شخصية اإلألعل من 

بني حمتوى احلق وبني حمتوى الباطل, وتلمس االلتباسات اليت جتعل من العسري التمييز 

: ).. ˆذ يقول , إل عن علة تسميتها بذلكئبينهما بداللة تعريفه البليغ للشبهة حني ُس

 .(5)تشبه احلق( ألنهايت الشبهة شبهة ا مّسإّنمو

ن مزاج احلق مل خيف على ص ِمَلن الباطل َخأ : )فلوˆخر قال آويف موضع 

ولكن يؤخذ  ,لسن املعانديناحلق خلص لبس الباطل انقطعت عنه أ ّنولو أاملرتادين, 

 .(4)من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان(

ن هذه املعرفة تكشف عن اختصاصه بالشأن التشريعي, وقد أومما ال شك فيه 

زمات اليت واجهتها هذه املعرفة على جممل سلوكه القيادي جتاه التمردات واأل انعسكت

يمه ومتييزه يبرز ما ميكن ذكره يف هذا االطار تقأو ,حكومته منذ البدء وحتى نهاية املطاف

 :ح يف هذا اخلصوص بالقولذ صّرإ ,املوضوعي بني حركة اخلوارج وبني حركة معاوية

 .(4)فليس من طلب احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه( ,تقاتلوا اخلوارج بعدي )ال

ىل معاوية إشارة إ)كمن طلب الباطل فأدركه( ففيه  :ˆا املقصود بقوله ّمأ

 (3)صحابه.أو

 ؟عن مقاتلة اخلوارج بعده ˆ مام علية نهي اإلّلوجدير بالذكر: االستفهام عن ِع

ة استحقاق القتل تتمثل يف ّلن ِعأمبعنى  ؛ة املوجبة لذلكوجوابه: هو انتفاء العّل

 (1)باطل, لكنها منتفية يف حقهم فينتفي الزمها, وهو استحقاق القتل. ألنهطلب الباطل 

وحرصه  ,خالصه العميق للدينتؤكد إ ˆن سرية االمام علي إ ,ويف اخلتام
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مة وسالمتها ونشر السلم والسالم بني ربوعها, فهو صلوات اهلل الشديد على وحدة األ

ىل إك بها كطريق ويتمّس ,وجل باحلفاظ على الوحدة ىل اهلل عزد إعليه يتعّبوسالمه 

و أة سياسية ن تكون قضّيأثواب اهلل ورضوانه. فالوحدة مبدأ دي,ين وفريضة شرعية قبل 

 –)وليس رجل  :حينما قال ˆمري املؤمنني علي بن ابي طالب أ َقَدوَص ,مصلحة وقتية

, ك حسن الثواببتغي بذل, أيلفتها مّنأو iد مة حمّمأحرص على مجاعة أ -فاعلم 

 .(5)وسأيف بالذي وأيت على نفسي( ,املآبوكرم 
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 اخلامتة 

 –مر يف واقع األ –واليت هي  ,بيانه حول السياسة العلوية السليمة ن خالل ما مّتوِم

 ة منها:حكام عّدأترمجة وامتداد للمنظور القرآني التشريعي, تربز 

, وال ساس االختيار احملضأن تكون على أن مبايعة القائد العام للدولة جيب إ .5

 غ.ي مسّوأكراه حتت جيوز فيها اإلجبار واإل

سالمي ساس يف التشريع اإلىل السلم بوصفه الركيزة األإجيب امليل والركون  .4

ىل إيف حال االضطرار  اّلإبل احلرب والقتال ىل ُسإوالقرآني, وعدم االجنرار 

 ذلك.

 -القولية والفعلية –يف سياسته  ˆمام علي ده اإلّكأ سالمي, وماالتشريع اإل ّنإ .4

ىل منطق إعذار له قبل اللجوء خر والنصح واإلية اآلاد وتوجب مبدأ هدتؤّك

 القوة والقتال.

غ خر ال يسّواالعتقاد باصطفاف احلق وامتالك احلجة واليقني ببطالن اآل ّنإ .3

السلمية على  ˆمام علي كدت سياسة اإلأاملبادرة على البدء بالقتال, بل لقد 

 خر.كراه االبتداء بالقتال مع اآلإ

 ,على كفره وظالله ًاصّرُم كان معاندًاأ, لآلخرجيب التمييز بني النوايا اجلوهرية  .1

 يكال به. معياٌر حينئٍذ ر به, ولكٍلو مغّرأ ,عليه م مشتبٍهأ
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 املصادر

 ما نبتدئ به القرآن الكريم. خري

رة/ دار القلم/ بدون اإلسالم عقيدة وشريعة/ شيخ حممود شلوت/ القاه .5

  تاريخ.

 اإلسالم والنصرانية/ اإلمام حممد عبده.  .4

 أصول النظام االجتماعي/ ابن عاشور.  .4

األمثل يف كتاب اهلل املنزل/ الشيخ ناصر مكارم الشريازي/ دار إحياء الرتاث  .3

-هـ5344للطباعة والنشر والتوزيع/ بريوت/ لبنان/ الطبعة األوىل/ العربي 

 م.4114

بو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت أ/ (مم وامللوكتاريخ األ)تاريخ الطربي  .1

 م.4112(/ دار إحياء الرتاث العربي/ بريوت/ لبنان/ الطبعة االوىل/ هـ451

/ حتقيق هـ(423)ت  تاريخ اليعقوبي/ امحد بن ابي يعقوب بن جعفر اليعقوبي .6

شركة االعلمي للمطبوعات/ بريوت/ لبنان/ الطبعة االوىل/  مهنا/ مرياأل عبد

 .م4115

 التشريع اإلسالمي لغري املسلمني/ الشيخ املراغي.  .1

/ مؤسسة األعلمي هـ(5195)ت  الفيض الكاشانيحممد حمسن تفسري الصايف/  .2

 م.4112للمطبوعات/ بريوت/ لبنان/ الطبعة األوىل/ 

/ طهران/ دار الكتب هـ(616)ت  تفسري الكبري/ الفخر الرازي حممد بن عمرال .9

 العلمية/ الطبعة الثانية/ بدون تاريخ.

تفسري املنار/ حممد رشيد رضا/ بريوت/ دار املعرفة/ الطبعة الثانية/ بدون  .51

 تاريخ طبع.
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دراسات يف نهج البالغة/ الشيخ حممد مهدي مشس الدين/ الطبعة الثانية/ دار  .55

 م.5914 -هـ 5494الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع/ بريوت/ لبنان/ 

 الدستور القرآني/ عبد اهلل دروزه.  .54

 الرسالة اخلالدة/ عبد الرمحن عزام.  .54

 السبيل إىل دعوة احلق والقائم بأمرها/ حممد البهي. .53

 السالم يف اإلسالم/ حسن البنا.  .51

 السياسة الشرعية/ عبد الوهاب اخلالق.  .56

البالغة اجلامع خلطب وحكم ورسائل أمري املؤمنني علي ابن ابي  شرح نهج .51

/ هـ(616)ت  / مجع الشريف الرضي/ ابن ابي احلديد املعتزليˆطالب 

 م.4113بريوت/ لبنان/ 

/ بريوت/ هـ(619)ت  شرح نهج البالغة/ كمال الدين ميثم علي البحراني .52

 .بدون تاريخ

 م.5963هرة/ القاهرة/ دار القوصية/ العالقات الدولية يف االسالم/ حممد أبو ز .59

رجل املعارضة والدولة/ الدكتور حسن باقر القزوي,ين/  ˆعلي بن أبي طالب  .41

دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة األوىل/ بريوت/ لبنان/ 

 م.4113

علي سلطة احلق/ عزيز السيد جاسم/ حتقيق وتعليق صادق جعفر الروازق/  .45

 .م4111باعة والنشر والتوزيع/ الطبعة االوىل/ الغدير للط

عهد االشرت/ الشيخ حممد مهدي مشس الدين/ املؤسسة الدولية للدراسة  .44

 م.4111والنشر/ الطبعة الثانية/ 

التميمي/ مؤسسة األعلمي  يمدعبد الواحد اآلغرر احلكم ودرر الكلم/  .44

 هـ.5311للمطبوعات/ الطبعة األوىل/ بريوت/ 

 .م5912طه حسني/ دار املعارف/ القاهرة/ الطبعة التاسعة/  الفتنة الكربى/ .43

 فقه السنة/ السيد سابق. .41

هـ(/ 155لسان العرب/ مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور االفريقي )ت  .46
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 م.5991الطبعة األوىل/ دار صادر/ بريوت/ 

املعجم املفهرس أللفاظ القرن الكريم/ حممد فؤاد عبد الباقي/ ضبطها ورتبها  .41

 م.4111حممد سعيد الفحام/ دار املعرفة/ بريوت/ لبنان/ الطبعة اخلامسة/ 

املعجم الوسيط/ الدكتور أنصار أمحد وآخرون/ دار إحياء الرتاث العربي  .42

 م.4112للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة األوىل/ 

سني بن حممد املعروف بالراغب املفردات يف غريب القرآن/ ابو القاسم احل .49

هـ(/ ضبط هيثم طعيمي/ دار إحياء الرتاث العربي/ 114ي )ت صفهاناال

 م.4112بريوت/ لبنان/ الطبعة األوىل/ 

/ هـ(5314)ت  امليزان يف تفسري القرآن/ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي .41

حتقيق اياد باقر سلمان/ قدم له السيد كمال احليدري/ دار إحياء الرتاث 

 .4116/ العربي/ بريوت/ الطبعة االوىل
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