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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثناء 
بــا قــدم مــن عمــوم نعــٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها 
والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه 

الطاهرين.

ــت  ــي ارتبط ــق الت ــرز احلقائ ــن أب ــإن م ــد: ف ــا بع أم
بالعــرة النبويــة هــي حقيقــة املازمــة بــن النــص القــرآين 
والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن )عليهــم 

الســام أمجعــن(.

إليــه يف املصاديــق حَلديــث  وإّن خــر مــا ُيرجــع 
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي« هــو صاحيــة 
ــة  ــع صاحّي ــًا م ــة متازم ــكل األزمن ــرآين ل ــص الق الن



6

سلسلة دراسات يف العهد العلوي

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالب 
الرمحــة  )عليــه  األشــر  ملالــك  عليــه(  اهلل  )صلــوات 
املئــات  بــن  مــن  واحــدًا  أنموذجــًا  إال  والرضــوان( 
ــزت  ــي اكتن ــامية والت ــة اإلس ــا املكتب ــرت هب ــي زخ الت
ــك  ــرة بذل ــة مظه ــول املعرفي ــن احلق ــر م ــا الكث يف متوهن
احتيــاج اإلنســان إىل نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

مــن هنــا: ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة 
املعــريف  نتاجهــا  ضمــن  معرفيــًا  حقــًا  ختصــص  أن 
التخصــي يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  
ــف  ــده الرشي ــن عه ــذة م ــره، مّتخ ــام( وفك ــه الس )علي
إىل مالــك األشــر )رمحــه اهلل( مــادة خصبــة للعلــوم 
اإلنســانية التــي هــي أرشف العلــوم ومــدار بناء اإلنســان 
وإصــاح متعلقاتــه احلياتيــة وذلــك ضمــن سلســلة 
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف عهــد 
اإلمــام عــي )عليــه الســام( ملالــك األشــر )رمحــه اهلل(، 
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التــي ســتصدر بــإذن اهلل تباعــًا، حرصــًا منهــا عــى إثــراء 
املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية بتلــك الدراســات 
العلميــة والتــي هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه النصــوص يف 
ــة متازمــة مــع هــدف  ــاء اإلنســان واملجتمــع والدول بن
ــة واملفعمــة  ــاة اآلمن القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام احلي

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي ــر والعط باخل

العهــد  يف  الدمــاء  بـ)حرمــة  املوســوم  والبحــث 
العلــوي( واحــد مــن هــذه األبحــاث التــي ركــزت 
ــوق  ــال حق ــف يف جم ــد الرشي ــون العه ــار مكن ــى إظه ع
اإلنســان ومحــرة دمــه بغيــة فــرض التعايــش الســلمي يف 

املجتمــع الواحــد.

ــد هلل رب  ــزاء واحلم ــر اجل ــث خ ــزى اهلل الباح فج
ــن. العامل

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى 
الطيبــن  بيتــه  آل  وعــى  واملرســلن  األنبيــاء  خاتــم 

املنتجبــن... وأصحابــه  الطاهريــن 

وبعد...

ــن  ــإن مســألة )الدمــاء( مــن املســائل املهمــة يف دي ف
التســامح واملســاواة والعــدل )اإلســام(، وقــد دفعــت 
اجلــور  جــراء  زالــت  وال  الغزيــرة  دمائهــا  البرشيــة 
والظلــم واإلرهــاب والعنــف، فللدمــاء حرمــة يف ديــن 
اإلســام أكدهتــا اآليــات القرآنيــة الكريمــة والُســنة 
النبويــة املطّهــرة وســرة آل البيــت النبــوي األطهــار 

عليهــم الصــاة والســام.
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ولعــل أمهيــة املوضــوع تنبــع ممــا يواجهــه املســلمون 
ــر  ــا ظه ــع م ــفكها م ــاء وس ــة الدم ــن اراق ــم م يف باده
مــن دعــاوى التكفــر واإلرهــاب مــن مجاعــات تدعــي 
ــاد  ــكال االضطه ــن اش ــًا ع ــا، فض ــًا هل ــام منهج اإلس
والظلــم والتنكيــل الــذي متارســه أنظمــة حاكمــة يقودها 
مســلمون، ممــا أســاء إىل صــورة اإلســام وشــّوه ســمعة 
املســلمن يف العــامل، فّصــورت وســائل األعــام الغــريب 
واملعــادي أمــة اإلســام عــى أهنــا أمــة تســرخص الدماء 

وتســتهن بإنســانية اإلنســان.))(

إن مــن املبــادئ اإلســامية اهلامــة عــى املســتوى 
ــاء والنفــوس واألعــراض  ــدأ عصمــة الدم اإلنســاين مب
هــي  اإلســام  يف  األساســية  فالقاعــدة  وحرمتهــا، 
حمقونيــة الدمــاء وعصمتهــا بغــض النظــر عــن هويــة 

ــرة  ــراءة يف ظاه ــف، ق ــام والعن ــن، اإلس ــن اخلش ــيخ حس ))( الش
التكفــر، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء ـ املغــرب 2006 

ص64.
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اصحاهبــا املذهبيــة والدينيــة، ألن القتــل وســفك الدمــاء 
مصداقــًا  بوصفــه  والعقــاء  العقــل  حكــم  يف  قبيــح 
واضحــًا للظلــم وهــو ممــا أســتقل العقــل بقبحــه، وأمــا 
يف رشيعــة الســاء فــأن حفــظ النفــوس مــن أهــم املقاصد 

ــا.))( ــراء إىل حتقيقه ــة الغ ــت الرشيع ــي هدف الت

لقــد كان أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( جتســيدًا 
الســامية،  اإلنســانية  ومبادئــه  اإلســام  لــروح  حيــًا 
التــي تضمنهــا القــرآن املجيــد والُســنة النبويــة املطهــرة، 
واله  مــن  إىل  الســام(  )عليــه  عهــده  يف  مثــلَّ  وقــد 
مــر، مالــك بــن احلــارث األشــر النخعــي عــام)38ه 
/658م( أســس احلكــم الرشــيد العــادل الــذي ُتقــاس 
ــية يف كل  ــم السياس ــة احلك ــاح أنظم ــتويات ص ــِه مس ب

ــان. ــكان وزم م

وإن كان هنــاك موضــع للمقارنــة، مــع مــا وضعتــه ُ 
البرشيــة يف سلســلة تطورهــا وارتقائهــا القانــوين متمثــًا 

))( اإلسام والعنف، قراءة يف ظاهرة التكفر: ص64.
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يف املواثيــق والعهــود واملعاهــدات التــي نــادت بحقــوق 
ــفي  ــدام التعس ــع اإلع ــاة ومن ــق احلي ــا ح ــان ومنه اإلنس
ــه  ــا تضمن ــأن م ــة ف ــادة اجلاعي ــي واإلب ــر العرق والتطه
ــديد  ــر ش ــن حتذي ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــد اإلم عه
وهنــي وحتريــم ســفك الدمــاء إال بحلهــا، حالــة متقدمــة، 
اســتمدت  واملواثيــق  العهــود  تلــك  أن  يف  شــك  وال 
نصوصهــا وروحهــا مــن العهــد، وهــو يمثــل تراثــًا 
والســيايس  القانــوين  الــراث  ضمــن  خالــدًا  إنســانيًا 
واحلضــاري العاملــي الــذي تســتوحي منــُه نصــوص 

ــا. ــام مضامينه ــدويل الع ــون ال ــد القان وقواع

إن مــن رضورات إقامــة احلكــم الصالــح الــذي 
ــه يف نواحــي  يفتقــد العــامل وجــوده، وتظهــر احلاجــة إلي
ــاة والوجــود اإلنســاين، أن تســتقي نصــوص ذلــك  احلي
ــا  ــى مضامينه ــي أرس ــادئ الت ــن املب ــه م ــم ورشعيت احلك
بــن  اإلمــام عــي  املؤمنــن  أمــر  والواقعيــة  احلقيقيــة 
أيب طالب)عليــه الســام( يف ســنن خافتــه القصــرة 
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املضطربــة املمزوجــة باألحــداث اجلســام )35 ــــ 40هـــ 
ــده إىل  ــطرها يف عه ــي س ــك الت /655 ــــ 660م(، وتل
اهلل  )رضــوان  النخعــي  األشــر  احلــارث  بــن  مالــك 
عليــه(، فلــم تكــن املبــادئ جمــرد أفــكار مثاليــة غــر قابلــة 
للتطبيــق أو صــادرة مــن شــخص جلــس وحيــدًا يفكــر 

ــكان. ــان وامل ــداث الزم ــن اح ــدًا ع ــر بعي وينّظ

إن احلالــة املثــى للحكــم الصالــح الرشــيد التــي 
العقــل  يف  الســام(  )عليــه  املؤمنــن  أمــر  أوجدهــا 
والوجــدان والتاريــخ اإلســامي هــي املعاجلــة الواقعيــة 
ملــا تواجهــه األمــة مــن أزمــات هتــدد كياهنــا ووجودهــا 

واالنحــال. بالتدهــور 

لذلــك بــات مــن الــرضوري البحــث والدراســة 
هلــذا الفيــض الراقــي للفكــر اإلنســاين الــذي مثلتــه 
ــه  ــم مفاصل ــدى أه ــوي، ويف أح ــد العل ــوص العه نص
املمثلــة يف )حرمــة الدمــاء( التــي وصــف أثرهــا الكبــر 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــم، أم ــى احلك ــر ع واخلط
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بأهنــا ُتضعفــه وتوهنــه، بــل تزيلــه وتنقلــه، وقــد أثبتــت 
يســتدعي  ممــا  مصداقيتــه،  وأحداثــه  التاريــخ  وقائــع 
رعايتــه مــن قبــل والة األمــر والساســة الذيــن تقــع 
ــاح  ــاد وص ــور العب ــؤولية إدارة أم ــم مس ــى عواتقه ع
يف  اخلــوض  تقــدم  مــا  دراســة  وتقتــي  شــؤوهنم، 

املســائل اآلتيــة:

أوالً: العهود واملواثيق الدولية.

ثانيًا: القرآن املجيد.

ثالثًا: الُسنّة النبوية.

رابعًا: العهد العلوي.

خامسًا / ُحرمة الدماء يف العهد.
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أواًل / العهود واملواثيق الدولية.
واملواثيــق  العهــود  إىل ترشيــع  الوصــول  يكــن  مل 
الدوليــة اخلاصــة بحايــة حقــوق اإلنســان وابرزهــا حــق 
ــت  ــر دفع ــاض عس ــرَّ بمخ ــل م ــرًا ب ــرًا يس ــاة، أم احلي
األنظمــة االســتعارية  البرشيــة ضحايــا جــّراء  ثمنــه 
والظاملــة واحلــروب التــي ُزجــت يف أتوهنا شــعوٌب وأمٌم 
كثــرة وواجهــت ويــات واحداثــًا مروعــة ُســفكت 
ــا  ــرة، وســقطت مــن جراءهــا ضحاي فيهــا الدمــاء الغزي
عديــدة، وُهدمــت وُخربــت شــواهد حضاريــة وثقافيــة 
ومدنيــة واســتنزفت مــن خاهلــا ثــروات طائلــة، حتــى 
ــه مــن فقــر شــديد  ــة إىل مــا وصلــت إلي وصلــت البرشي
وحرياتــه  اإلنســان  حلقــوق  وانتهــاكات  وجماعــات 
األساســية، دفعــت الضمــر اإلنســاين إىل وضــع قواعــد 
قانونيــة دوليــة حاولــت احلــد مــن تلــك االنتهــاكات 
ــادي عــدم  ــا يمكــن إصاحــه وتف ــاج واصــاح م وع

ــة. ــآيس البرشي ــك امل ــرار تل تك
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ــس  ــن تلم ــي يمك ــة الت ــة املهم ــق الدولي ــن الوثائ م
ــاء،  ــفك الدم ــه وس ــدم انتهاك ــاة وع ــق احلي ــوع ح موض

اآليت:

اإلعالن العامل��ي حلقوق اإلنس��ان )اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة 10 كانون األول / ديس��مرب 1948(.

صــدر االعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان بعــد هنايــة 
احلــرب العامليــة الثانيــة، التــي تســببت واحلــرب العامليــة 
األوىل خــال النصــف األول مــن القــرن العرشيــن، 
والتدمــر  املــوت  واجتــاح  االصابــات  بمايــن 
والتخريــب أوروبــا وأفريقيــا وآســيا، واســتخدمت فيهــا 
التقليديــة والبايلوجيــة والنوويــة،  األســلحة الفتاكــة 
يف  البرشيــة  النفــس  يف  الــرش  حقيقــة  عكســت  وقــد 
واألنظمــة  االســتعارية  الــدول  وحكومــات  أنظمــة 

السياســة التابعــة هلــا.

التــي  العظمــى  القــوى  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
واوجــدت  وأسســت  وانتــرت  احلــرب  خاضــت 
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منظمــة األمــم املتحــدة لتكــون منظمــة أمميــة قــادرة عــى 
ضبــط الراعــات الدوليــة واحليلولــة دون حــدوث 
حــرب عامليــة ثالثــة مدمــرة للبرشيــة مــع تنامــي صناعــة 
األســلحة النوويــة وتطويــر وســائل ايصاهلــا باســتخدام 
التنافــس  عــن  فضــًا  والعلمــي،  التقنــي  التقــدم 
ــدء  ــع ب ــتخدامها م ــتعداد الس ــدويل واالس ــراع ال وال
ــراكية  ــن االش ــن الكتلت ــا ب ــاردة م ــرب الب ــور احل ظه
والرأســالية، فــأن تلــك القــوى أرادت أن تضــع قواعــد 
قانونيــة حلايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه ومعاجلــة 
وأبرزهــا  البرشيــة  تواجــه  التــي  اخلطــرة  القضايــا 
أنظمــة  وانتهــاكات  األهليــة  واحلــروب  الراعــات 
ــي  ــاة وه ــعوهبا يف احلي ــوق ش ــم االســتبدادية حلق احلك
ــق  ــى مناط ــس ع ــاردة والتناف ــرب الب ــج احل ــدى نتائ اح
النفــوذ واهليمنــة يف العــامل مــن قبــل القــوى الدوليــة 

نفســها وتوابعهــا مــن الــدول واألنظمــة احلاكمــة.

ديباجــة  تناولتهــا  التــي  اإلنســانية  ولاعتبــارات 



18

سلسلة دراسات يف العهد العلوي

ميثــاق األمــم املتحــدة بالقــول: » نحــن شــعوب األمــم 
األجيــال  ننقــذ  أن  أنفســنا  عــى  آلينــا  وقــد  املتحــدة 
املقبلــة مــن ويــات احلــرب التــي  يف خــال جيــل 
واحــد جلبــت عــى اإلنســانية مرتــن أحزانــًا يعجــز 
ــوق  ــي حلق ــان العامل ــاء اإلع ــد ج ــف«، فق ــا الوص عنه
امليثــاق  صــدور  مــن  ســنوات  ثــاث  بعــد  األنســان 
وتأســيس األمــم املتحــدة.))( وتضمــن االعــان يف أهــم 
نصوصــه، )املــادة3( ))لــكل فــرد حــق يف احليــاة واحلرية 

ويف األمــان عــى شــخصه((.

ــاة منحهــا  ــاة يعنــي حــق اإلنســان يف حي وحــق احلي
اهلل لــه منــذ والدتــه حتــى وفاتــه، ويتضمــن هــذا احلــق 
الســامة اجلســدية والنفســية وعــدم اهنــاء احليــاة بالقتل، 

))( وقــع ميثــاق األمــم املتحــدة يف 26 حزيــران / يونيــو 945) يف 
ــام  ــاص بنظ ــدة اخل ــم املتح ــر األم ــام مؤمت ــكو يف خت ــان فرانسيس س
اهليــأة الدوليــة وأصبــح نافــذًا يف 24 ترشيــن األول / أكتوبــر 945), 
ويعتــرب النظــام األســايس ملحكمــة العــدل الدوليــة جــزءًا متمــًا 

ــاق. للميث
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أو باإلعــدام  أو التطهــر العرقــي و اإلبــادة اجلاعيــة 
أســاس  مــن دون  النظــام احلاكــم  قبــل  مــن  مُتــارس 
قانــوين رشعــي. إن هــذه املارســة كانــت والزالــت 
والشــعوب  واألمــم  الــدول  مــن  كثــر  يف  موجــودة 
نتيجــة احلكــم اجلائــر والشــمويل والظــامل الــذي يعاقــب 
املواطنــن باإلعــدام والقتــل اجلاعــي ألســباب عنريــة 

أو دينيــة أو طائفيــة أو سياســية.

وعــى هــذا األســاس تضمــن اإلعــان، وكامتــداد 
هــذا  يف  تصــب  تفاصيــل  األســاس،  املــادة  هلــذه 
احلــق، عــرب النصــوص األخــرى، ومنهــا )م4(حظــر 
التعذيــب  حظــر  )م5(  واالســتعباد،  االســرقاق 
والعقوبــة القاســية والاإنســانية أو االحاطــة بالكرامــة، 
ــاواة  ــة، )م7( املس ــخصية القانوني ــراف بالش )م6( االع
أمــام القانــون، )م8( حــق اللجــوء إىل املحاكــم الوطنيــة 
لإلنصــاف، )م9( حظــر اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو 
ــة، )م12(  ــة العادل ــق املحاكم ــفيًا، )م11( ح ــه تعس نفي
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حياتــه  يف  تعســفي  لتدخــل  أحــد  تعريــض  وحظــر 
ــاته  ــكنه أو مراس ــه أو مس ــؤون ارست ــة أو يف ش اخلاص
فضــًا عــن حقــوق أخــرى تضمنهــا اإلعــان يف مــواده 

الثاثــن. 

العه��د الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياس��ية 
)اجلمعية العام��ة لألمم املتحدة 16 كانون األول / 

ديسمرب 1966(.

النــاس  )))ـ  العهــد  مــن   )14 )املــادة  تضمنــت 
مجيعــًا ســواء امــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى 
ــه  ــه أو يف حقوق ــه إلي ــة توج ــة جزائي ــة هتم ــل يف أي الفص
والتزاماتــه يف أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه حمــل 
نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل حمكمــة خمتصــة مســتقلة 

ــون. ــم القان ــأة بحك ــة منش حيادي

2ـ مــن حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتــرب 
ــًا إىل أن يثبــت عليــه اجلــرم((. بريئ

تعرضــه  لعــدم  لإلنســان  ضانــة  املــادة  وتعتــرب 
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ــه  ــه وســلب حريت ــة تــربر اعتقال إلجــراءات غــر قانوني
أو إهنــاء حياتــه دون حماكمــة قانونيــة تتيــح لــه دفــع 

التهمــة املوجهــة إليــه وممارســة حــق الدفــاع.

ت. ضمان��ات تكف��ل محاي��ة حق��وق الذي��ن 
يواجه��ون عقوب��ة اإلع��دام )اجملل��س االقتص��ادي 
واالجتماع��ي / األم��م املتح��دة 25 آي��ار / مايو1984(.

يقصــد باإلعــدام إهنــاء حيــاة اإلنســان ألســباب 
بارتــكاب جرائــم يعاقــب  الشــخص  قانونيــة كقيــام 
عليهــا القانــون باإلعــدام، ويكــون ذلــك بحكــم قانــوين 
صــادر مــن حمكمــة خمتصــة. وقــد يكــون هنــاك تعســف 
إلهنــاء  القانونيــة  العقابيــة  النصــوص  اســتخدام  يف 
حــق اإلنســان باحليــاة فتخــرج عــن نطــاق الرشعيــة 
أو  احلاكــم  النظــام  يتبعهــا  ألســباب سياســية غالبــًا، 
ــدم  ــا تق ــوء م ــى ض ــة، وع ــه القمعي ــاته وأجهزت مؤسس
وضــع املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي التابــع لألمــم 
املتحــدة ضانــات ألولئــك الذيــن يواجهــون عقوبــة 
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االعــدام يف الفقــرات:

ــدام، ال  ــة اإلع ــِغ عقوب ــي مل تل ــدان الت ))). يف البل
جيــوز أن تفــرض عقوبــة االعــدام إال يف أخطــر اجلرائــم 
يتعــدى  أال  ينبغــي  نطاقهــا  مفهومــًا  يكــون  أن  عــى 
ــة أو غــر  ــم املعتمــدة التــي تســفر عــن نتائــج مميت اجلرائ

ــورة. ــة اخلط ــج البالغ ــن النتائ ــك م ذل

4. ال جيــوز فــرض عقوبــة االعــدام إال حينــا يكــون 
ذنــب الشــخص املتهــم قائــم عــى دليــل واضــح ومقنــع 

ال يــدع جمــاالً ألي تفســر بديــل للوقائــع.

5. ال جيــوز تنفيــذ عقوبــة االعــدام إال بموجــب 
حكــم هنائــي صــادر مــن حمكمــة خمتصــة بعــد اجــراءات 
قانونيــة توفــر كل الضانــات املمكنــة لتأمــن حماكمــة 

ــة. عادل

احلــق  باإلعــدام  عليــه  حيكــم  مــن  لــكل   .6
أختــاذ  وينبغــي  أعــى،  حمكمــة  لــدى  باالســتئناف 
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ــًا. ــتئناف إجباري ــذا االس ــل ه ــة بجع ــوات الكفيل اخلط

يف  احلــق  باإلعــدام  عليــه  حيكــم  مــن  لــكل   .7
التــاس العفــو، أو ختفيــف احلكــم، وجيــوز منــح العفــو 
ــدام. ــة اإلع ــاالت عقوب ــع ح ــم يف مجي ــف احلك أو ختفي

ــم الفصــل يف  ــدام إال أن يت ــة اإلع 8. ال تنفــذ عقوب
ــو  ــراءات تتصــل بالعف ــتئناف أو أي إج ــراءات االس إج

أو ختفيــف احلكــم.

ــة اإلعــدام، تنفــذ بحيــث ال  9. حــن حتــدث عقوب
ــاة((. تســفر إال عــن احلــد األدنــى مــن املعان

ث. مب��ادى املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام 
خ��ارج نطاق القان��ون واإلع��دام التعس��في واإلعدام 
دون حماكم��ة. )أوص��ى به��ا اجملل��س االقتص��ادي 
واالجتماع��ي / األم��م املتحدة 24 آي��ار / مايو1989(.

نظــرًا لكثــرة اإلجــراءات التعســفية مــن قبــل أنظمــة 
احلكــم وأجهزهتــا القمعيــة التــي أرشت حالــة الفتــة 
مــن أحــكام اإلعــدام الكثــرة ضــد اخلصــوم السياســين 
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واملعارضــة، يف هنايــة ثانينــات القــرن العرشيــن، والتــي 
شــهدت هنايــة احلــرب البــاردة وحتــول اهتــام املجتمــع 
حقــوق  واحــرام  الديمقراطيــة  إقامــة  نحــو  الــدويل 
اإلنســان وكأهنــا صحــوة للضمــر العاملــي باجتــاه احرام 
ــن  ــد م ــاة واحل ــُه يف احلي ــة حق ــان وخاص ــوق اإلنس حق

ــفي. ــدام التعس ــاالت اإلع ح

لذلــك أوىص املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي 
ــي  ــع والتقــي( والت ــادئ )املن ــع لــألم املتحــدة بمب التاب

ــأيت: ــا ي ــة( م ــراءات الوقائي ــاء يف )اإلج ج

ــع  ــون مجي ــب القان ــات، بموج ــر احلكوم ))). حتظ
عمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام 
اعتبــار  وتكفــل  حماكمــة،  دون  واإلعــدام  التعســفي 
هــذه العمليــات جرائــم بموجــب قوانينهــا اجلنائيــة، 
يعاقــب عليهــا بعقوبــات مناســبة تراعــي خطورهتــا. 
ــك  ــا يف ذل ــتثنائية، ب ــاالت االس ــذرع باحل ــوز الت وال جي
حالــة احلــرب أو التهديــد باحلــرب، أو عــدم االســتقرار 
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الســيايس الداخــي، أو أي حالــة طــوارئ عامــة أخــرى، 
ــذه.  ــدام ه ــات اإلع ــر عملي لتربي

2. حتظــر احلكومــات عــى الرؤســاء والســلطات 
العامــة اصــدار أوامــر ترخيــص ألشــخاص أخريــن 
ــون أو  ــواع اإلعــدام خــارج نطــاق القان ــوع مــن أن اي ن
اإلعــدام التعســفي أو اإلعــدام دون حماكمــة أو حترضهم 

عــى ذلــك((.

اجلماعي��ة  اإلب��ادة  جرمي��ة  من��ع  اتفاقي��ة  ج. 
واملعاقب��ة عليها. )اجلمعية العامة األمم املتحدة 12 

كان��ون األول / يناي��ر1951(.

حــق  عــى  والتجــاوز  القتــل  حــاالت  جتــاوزت 
ــادة وقتــل مجاعــي  ــح إب ــة، لتصب ــاة احلــاالت الفردي احلي
ملجموعــات عرقيــة ودينيــة وسياســية معارضــة لألنظمة 
ــفك  ــع وس ــاالت القم ــاد ح ــؤرش ازدي ــا ي ــية مم السياس
ــة أو خــارج نطــاق القانــون، وهــو  الدمــاء غــر القانوني
الــذي دفــع املجتمــع الــدويل إىل الوقــوف عندهــا وتوقيع 
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اتفاقيــة هبــذا اخلصــوص عــام )95)م وتضمنــت اآليت: 
))م2: يف هــذه االتفاقيــة، تعنــي اإلبــادة اجلاعيــة أيــًا 
مــن األفعــال التاليــة، املرتكبــة عــى قصــد التدمــر الــكي 
أو اجلزئــي جلاعــة قوميــة أو أثنيــة أو عنريــة أو دينيــة 

بصفتهــا هــذه: 

قتل أعضاء من اجلاعة.. )

 إحلــاق اذى جســدي أو روحــي خطــر بإعفــاء . 2
مــن اجلاعــة.

إخضــاع اجلاعــة، عمــدا ً، لظــروف معيشــية . 3
ــًا. ــًا أو ُجزئي ــادي كلي ــا امل ــا تدمره ــراد هب ُي

فــرض تدابــر تســتهدف احلــؤول دون إنجــاب . 4
األطفــال داخــل اجلاعــة.

نقــل اطفــال مــن اجلاعــة، عنــوة، إىل مجاعــة . 5
أخــرى((
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ح. يف عقد التس��عينات من القرن العش��رين شهدت 
اإلنس��انية صراعات عرقية وعملي��ات تطهري وقتل 

مجاعي يف يوغس��الفيا 1993 و رواندا 1994،

ونتــج عنــه ُإصــدار أنظمــة احلايــة اجلنائيــة حلقــوق 
اإلنســان متمثلــة بالنظــام األســايس للمحكمــة اجلنائيــة 
للمحكمــة  األســايس  والنظــام  ليوغســافيا  الدوليــة 
رومــا  نظــام  عــن  فضــًا  لروانــدا  الدوليــة  اجلنائيــة 
998)م  الدوليــة  اجلنائيــة  للمحكمــة  األســايس 
يوغســافيا  حمكمــة  نظــام  مــن   )4 )املــادة  ومنحــت 
994) للمحكمــة الدوليــة ســلطة حماكمــة األشــخاص 
وهــي  األجنــاس،  إبــادة  جريمــة  يرتكبــون  الذيــن 
)الفقــرة 2( تعنــي ))أي فعــل مــن األفعــال  حســب 
التاليــة ُيرتكــب بقصــد القضــاء كليــًا أو جزئيــًا عــى 
مجاعــة وطنيــة أو أثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة، باعتبارهــا 
مجاعــة هلــا هــذه الصفــة((. واألفعــال هــي: قتــل أفــراد 
بالــغ  عقــي  أو  بــدين  رضر  وإحلــاق  اجلاعــة،  هــذه 
بأفــراد اجلاعــة وإرغــام اجلاعــة عمــدًا عــى العيــش يف 
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ظــروف ُيقصــد هبــا أن تــؤدي كليــًا أو جزئيــًا إىل القضــاء 
ــع  ــا من ــد هب ــر ُيقص ــرض تداب ــًا، وف ــاًء مادي ــا قض عليه
التوالــد يف اجلاعــة، ونقــل األطفــال قــرًا إىل مجاعــة 
ــة يف  ــم املرتكب ــادة 5( اجلرائ ــت )امل أخــر.....(( وتضمن
ــرقاق،  ــادة، االس ــل، اإلب ــي ))القت ــانية وه ــق اإلنس ح
األبعــاد، الســجن، التعذيــب، االغتصــاب، االضطهــاد 
ألســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة، فضــًا عــن ســائر 

األفعــال غــر اإلنســانية((.

يف  يوغســافيا  حمكمــة  مــواد  صيــغ  وتكــررت 
ــدا  ــة لروان ــة الدولي النظــام األســايس للمحكمــة اجلنائي
ــة وتأكــدت تلــك  ــة والثالث عــام994) يف املادتــن الثاني
النصــوص اجلنائيــة يف نظــام رومــا األســايس للمحكمــة 
يف  أكثــر  بتفاصيــل  998)م  عــام  الدوليــة  اجلنائيــة 

املادتــن السادســة والســابعة.
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ثانيًا / القرآن اجمليد.
     عــى الرغــم مــن كثــرة وتعــدد املواثيــق والعهــود 
يف  البرشيــة  أبدعــت  التــي  الدوليــة  واالتفاقيــات 
مــن  للحــد  القانونيــة  قواعدهــا ونصوصهــا  صناعــة 
الراعــات واحلــروب وســفك الدمــاء والقتــل الفــردي 
واجلاعــي وجرائــم إبــادة اجلنــس واإلبــادة اجلاعيــة 
تفلــح يف وضــع حــد  أهنــا مل  العرقــي، إال  والتطهــر 
لتلــك االنتهــاكات وبقيــت تلــك النصــوص إمــا عاجــزة 
ارتــكاب  حــاالت  لــكل  واالســتيعاب  اإلملــام  عــن 
ــع  ــا وترشي ــا وأوصافه ــد عنارصه ــم وحتدي ــك اجلرائ تل
القواعــد اخلاصــة بمعاجلتهــا، وإمــا أهنــا مل يتــم تطبيقهــا 
إيقــاع  أو  وفــرض  اجلرائــم  هــذه  اقرفــوا  َمــْن  عــى 
ــك  ــكاب تل ــتمرار ارت ــن اس ــًا ع ــم، فض ــة عليه العقوب

اجلرائــم بوتائــر متصاعــدة وهــي يف تزايــد مســتمر.

إن َمــْن يتفحــص قواعــد القانــون الــدويل العــام 
والقانــون الــدويل اإلنســاين جيــد أهنــا، وإن اختلفــت يف 
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الصياغــات الشــكلية، إال أهنــا متفقــة مــع املســار العــام 
للقواعــد القانونيــة اإلنســانية الرفيعــة التــي وجــدت 
الرفعــة  عاليــة  مبــادى  تضمنــت  والتــي  اإلســام  يف 
وفــق  عــى  وحقوقــه،  اإلنســان  احــرام  يف  والســمو 
ترشيــع إهلــي كامــل ال يعريــه النقــص صالــح لــكل 
ــي  زمــان ومــكان. إن أول مصــدر هلــذا الترشيــع اإلهل
عــى  امُلنــّزل  اهلل  كام  املجيــد،  القــرآن  هــو  احلكيــم 
الرســول الكــرم حممد)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، 
ومــن خــال اآليــات الكريمــة يمكــن االســتدالل عــى 
كرامــة اإلنســان وإعــاء منزلتــِه وحرمــة دمــه وعرضــه 
ومالــه والتأكيــد عــى حــق احليــاة مــن دون املســاس هبــا 
بــأي حــال مــن األحــوال، إال يف حــاالت وظــروف 
يتســبب اإلنســان يف فعلهــا وارتكاهبــا فتكــون عقابــًا 

ــه. ــًا ل دنيوي

لقــد كــرم اهلل ســبحانه وتعــاىل اإلنســان، وأعــى 
منزلتــه يف املخلوقــات، وســخر لــُه ممــا خلــق، فاســتحق 
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قــال  املعمــورة))(،  الرفيعــة يف هــذه  املكانــة  يتبــوأ  أن 
ــاىل: تع

ــِر  ــَرِّ َواْلَبْح ــْم يِف اْل ْلنَاُه ــا َبنِــي آَدَم َومَحَ ْمنَ ــْد َكرَّ ﴿َوَلَق
ـْن  َـّ ْلنَاُهــْم َعــَى َكثِــٍر مِّ ــَن الطَّيَِّبــاِت َوَفضَّ َوَرَزْقنَاُهــم مِّ

َخَلْقنَــا َتْفِضيــاًل﴾)2( .

ذلــك التكريــم يقــي أيضــًا وجــوب احلفــاظ عــى 
ــك  ــوز أن ينته ــا جي ــراض، ف ــوال واألع ــات األم ُحرم

شــيئًا منهــا.)3(

لقــد ورد )ســفك الدمــاء( يف القــرآن املجيــد بقــول 

))(  د. ســاجد أمحيــد عبــل الــركايب: اإلســام واإلرهــاب » دراســة 
يف مبــادْي الســام واحلــرب يف الرشيعــة اإلســامية »املركــز الوطنــي 

للدراســات االجتاعيــة  والتارخييــة. البــرة 2006/ ص46
)2(  سورة اإلرساء / اآلية 70.

)3(  د. قحطــان عبــد الرمحــن الــدوري: اإلســام واإلرهــاب. يف: د. 
رشــدي حممــد عليــان وآخــرون: الديــن واإلرهــاب. بحــوث النــدوة 
ــة  ــداد ))/988/4) مطبع ــة بغ ــة / جامع ــة الرشيع ــة لكلي الفكري

الرشــاد بغــداد 988) ص0) ـ )).
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املائكــة هلل تعــاىل وتســاؤهلم حــن أخربهــم بخافــة 
ــاىل: ــه تع ــان يف األرض بقول اإلنس

ــَك لِْلَماَلئَِكــِة إِنِّ َجاِعــٌل يِف األَْرِض  ﴿َوإِْذ َقــاَل َربُّ
َعــُل فِيَهــا َمــن ُيْفِســُد فِيَهــا َوَيْســِفُك  َخلِيَفــًة َقاُلــوْا َأَتْ
ــاَل إِنِّ  ــَك َق ُس َل ــدِّ ــِدَك َوُنَق ــبُِّح بَِحْم ــُن ُنَس ــاء َوَنْح َم الدِّ

َأْعَلــُم َمــا الَ َتْعَلُمــوَن﴾))(.

ــاء  ــوع الفســاد وســفك الدم لقــد فهــم املائكــة وق
إن  )إذ  َخلِيَفــًة﴾  األَْرِض  يِف  َجاِعــٌل  ﴿إِنِّ  مــن قولــه: 
املوجــود األريض بــا أنــه مــادي مركــب مــن القــوى 
التزاحــم، حمــدودة  دار  والــدار  والشــهوية،  الغضبيــة 
معــرض  يف  مركباهتــا  املزامحــات،  وافــرة  اجلهــات، 
ــاد  ــة الفس ــا يف مظن ــا واصاحاهت ــال، وانتظاماهت االنح
باحليــاة  إال  فيهــا  احليــاة  تتــم  ال  البطــان،  ومصــب 
باالجتــاع  إال  فيهــا  البقــاء  يكمــل  وال  النوعيــة، 
والتعــاون، فــا ختلــو مــن الفســاد وســفك الدمــاء، 

))( . سورة البقرة / اآلية 30.
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ففهمــوا مــن هنــاك إن اخلافــة املــرادة ال تقــع يف األرض 
ــي  ــم يق ــي بينه ــام اجتاع ــراد ونظ ــن األف ــرة م إال بكث

والســفك(.))( الفســاد  إىل  باآلخــرة 

ــي يف  ــيد الطباطبائ ــر الس ــا يذك ــكام، ك ــذا ال وهك
تفســره، يف مقــام التعــرف عــى مــا جهلتــه املائكــة 
واسســتيضاح مــا أشــكل عليهــم مــن أمــر هــذا اخللفيــة، 
ــل  ــة يف يشء، والدلي ــراض واخلصوم ــن االع ــس م ولي
ــُم  ــَت اْلَعِلي ــَك َأن ــا حــكاه اهلل تعــاىل عنهــم: إِنَّ قوهلــم في

ــُم)2(: احْلَِكي

ــَك  ــا إِنَّ ْمَتنَ ــا َعلَّ ــا إاِلَّ َم ــَم َلنَ ــْبَحاَنَك الَ ِعْل ــوْا ُس ﴿َقاُل
ــُم﴾)3( كِي ــُم احْلَ ــَت اْلَعلِي َأن

ــزان.  ــر املي ــزان يف تفس ــي: املي ــن الطباطبائ ــد حس ــيد حمم ))( . الس
مؤسســة النــرش اإلســامي.مجاعة املدرســن.قم 423)هـــ / ج) 

ص5)).
)2( . املصدر السابق: ص5)).

)3( . سورة البقرة / اآلية 32.
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لقــد عظــم فعــل القتــل وســفك الدمــاء عنــد اهلل 
حتــى جعــل قتــل إنســان بمنزلــة قتــل النــاس مجيعــًا 
واحيــاء نفــس إنســان كإحيــاء النــاس مجيعــًا، بقولــه 

وتعــاىل: ســبحانه 

ــُه  ائِيــَل َأنَّ ﴿ِمــْن َأْجــِل َذلِــَك َكَتْبنَــا َعــَى َبنِــي إِْسَ
ــَا  ــاٍد يِف األَْرِض َفَكَأنَّ ــٍس َأْو َفَس ــْرِ َنْف ــًا بَِغ ــَل َنْفس ــن َقَت َم
ــاَس  ــا النَّ ــَا َأْحَي ــا َفَكَأنَّ ــْن َأْحَياَه ــًا َوَم ــاَس مَجِيع ــَل النَّ َقَت

مَجِيعــًا﴾))(.

ــة  ــًا ذوي حقيق ــاس مجيع ــون الن ــن ك ــة ع ــو كناي وه
واحــدة إنســانية متحــدة فيهــا، الواحــدة منهــا واجلميــع 
ــم  ــد منه ــي يف الواح ــانية الت ــد اإلنس ــن قص ــواء، فم س

ــع. ــي يف اجلم ــانية الت ــد اإلنس ــد قص فق

ــَا َأْحَيــا النَّــاَس  امــا قولــه تعــاىل ﴿َوَمــْن َأْحَياَهــا َفَكَأنَّ
مَجِيعــًا﴾ فالــكام فيــه كالــكام يف اجلملــة الســابقة، 

))( . سورة املائدة / اآلية 32.
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واملــراد باإلحيــاء مــا ُيعــد يف عــرف العقــاء إحيــاء 
كإنقــاذ الغريــق وإطــاق األســر )إن القتــل مــن شــاقة 
أمــره أن الــذي يقــع منــه عــى نفــٍس واحــدة كالــذي يقــع 
منــه عــى النــاس مجيعــًا وأن مــن أحيــا نفســًا كأنــا أحيــا 

ــًا(.))( ــاس مجيع الن

لذلــك تــم حتريــم القتــل بغــر احلــق فقــال ســبحانه 
وتعــاىل:

ــقِّ َذلُِكــْم  َم اهللُّ إاِلَّ بِاحْلَ ﴿َوالَ َتْقُتُلــوْا النَّْفــَس الَّتـِـي َحــرَّ
ُكْم َتْعِقُلــوَن﴾)2(. اُكــْم بـِـِه َلَعلَّ َوصَّ

فالنفــس املحــّرم قتلهــا هــي نفــس املســلم واملعاهــد 
دون احلــريب، واحلــق الــذي يســتباح بــه قتــل النفــس 
املحــّرم قتلهــا ثاثــة أشــياء: القــود والزنــا بعــد إحصــان 
والكفــر بعــد إيــان أو إســام، وأن كانــت كافــرة مل 

))( . الســيد الطباطبائــي: امليــزان يف تفســر القــرآن: مصــدر ســابق.
ج5 ص6)3 ــ 7)2.

)2( . سورة املائدة / اآلية )5).
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يتقــدم، كفرهــا إســام فــإن ال يكون تقــدم قتلهــا عهٌد أو 
أمــان مصداقــًا لقــول الرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه 
ــه وســلم(: »ال حيــل دم أمــريء مســلم إال بإحــدى  وآل
ثــاث: كفــر بعــد إيــان وزنــا بعــد إحصــان وقتــل نفــس 
ــبب  ــول س ــى حص ــرى ع ــة أخ ــت آي ــق«. ودل ــر ح بغ

رابــع وهــو قولــه تعــاىل:

اِرُبــوَن اهللَّ َوَرُســوَلُه َوَيْســَعْوَن  ــَا َجــَزاء الَِّذيــَن ُيَ ﴿إِنَّ
ُبــوْا َأْو ُتَقطَّــَع َأْيِدهيـِـْم  يِف األَْرِض َفَســادًا َأن ُيَقتَُّلــوْا َأْو ُيَصلَّ
ــْم  ــَك َلُ ــْن ِخــالٍف َأْو ُينَفــْوْا ِمــَن األَْرِض َذلِ َوَأْرُجُلُهــم مِّ

ــْم يِف اآلِخــَرِة َعــَذاٌب َعظِيــٌم﴾))(. ْنَيــا َوَلُ ِخــْزٌي يِف الدُّ

الكفــر  وهــو  تبــن ســبب خــاص  أخــرى  وآيــة 
تعــاىل: قــال  األصــي، 

َوَأْخِرُجوُهــم  َثِقْفُتُموُهــْم  َحْيــُث  ﴿َواْقُتُلوُهــْم 
ــْن َحْيــُث َأْخَرُجوُكــْم َواْلِفْتنَــُة َأَشــدُّ ِمــَن اْلَقْتــِل َوالَ  مِّ

))( . سورة املائدة / اآلية 33.
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ــَراِم َحتَّــى ُيَقاتُِلوُكــْم فِيــِه َفــإِن  ُتَقاتُِلوُهــْم ِعنــَد امْلَْســِجِد احْلَ
اْلَكافِِريــَن﴾))(. َجــَزاء  َكَذلِــَك  َفاْقُتُلوُهــْم  َقاَتُلوُكــْم 

فضــًا عــن أســباب أخــرى أبداهــا الفقهــاء كتــارك 
ــال  ــاحر إذا ق ــط، و الس ــافعي، والائ ــد الش ــاة عن الص
ــا بســحري وجــّوز بعضهــم قتــل مــن يمنــع  قتلــت فان

ــأيت البهيمــة.)2( ــزكاة أو ي ال

لقــد تكــرر قــول اهلل ســبحانه وتعــاىل يف حتريــم قتــل 
ــرة  ــباب كث ــدة وألس ــع عدي ــة يف مواض ــس البرشي النف

منهــا قولــه تعــاىل:

َم اهللُّ إاِلَّ بِاحَلــقِّ َوَمــن  ﴿َوالَ َتْقُتُلــوْا النَّْفــَس الَّتـِـي َحــرَّ
ف يفِّ  ــِه ُســْلَطانًا َفــاَل ُيــْرِ ــا لَِولِيِّ ُقتِــَل َمْظُلومــًا َفَقــْد َجَعْلنَ

))( . سورة البقرة / اآلية )9).
)2( . أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي: جامــع البيــان يف تفســر 
القــرآن. دار احلديــث. القاهــرة 987). م8، ج5)، ص58، أبــو 
الفضــل بــن حســن الطــربيس: جممــع البيــان يف تفســر القــرآن. 

منشــورات مكتبــة احليــاة. بــروت )د.ت(م3, ج8 ص)23.
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ــُه َكاَن َمنُْصــورًا﴾))(. اْلَقْتــِل إِنَّ

وهــو هنــي عــن قتــل النفــس املحرمــه إال باحلــق أي 
ــإن يســتحق ذلــك لقــود أو  إال أن يكــون قتــا ً باحلــق ب
ــل يف  ــة، ولع ــباب الرشعي ــن األس ــك م ــر ذل ردة أو بغ
ــد،  ــر تقيي ــن غ َم اهللُّ( م ــرَّ ــه )َح ــس بقول ــف النف توصي
إشــارة إىل حرمــة قتــل النفــس يف مجيــع الرشائع الســاوية 

فيكــون مــن الرشائــع العامــة.)2(

وكذلك احلال يف  قوله تعاىل:

ــًا آَخــَر َواَل َيْقُتُلــوَن  ــَع اهللَِّ إَِل ﴿َوالَِّذيــَن اَل َيْدُعــوَن َم
ــقِّ َواَل َيْزُنــوَن َوَمــن َيْفَعــْل  َم اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلَ النَّْفــَس الَّتـِـي َحــرَّ

َذلِــَك َيْلــَق َأَثامــًا﴾)3(.

وكذلــك هنــى جــل شــأنه عــن القتــل ألســباب 

))( . سورة اإلرساء / اآلية 33.
)2( . الطباطبائي: امليزان يف تفسر القرآن.ج3)ص90.

)3( . سورة الفرقان / اآلية 68.
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اخلشــية مــن الفقــر، كقولــه تعــاىل:

﴿َقــْد َخــِرَ الَِّذيــَن َقَتُلــوْا َأْوالََدُهــْم َســَفهًا بَِغــْرِ 
ــوْا  اء َعــَى اهللِّ َقــْد َضلُّ ُمــوْا َمــا َرَزَقُهــُم اهللُّ اْفــِرَ ِعْلــٍم َوَحرَّ

ــَن﴾))(. ــوْا ُمْهَتِدي ــا َكاُن َوَم

وقوله تعاىل:

ــْم  ــُن َنْرُزُقُك ْح ــاَلٍق نَّ ــْن إْم ــم مِّ ــوْا َأْوالََدُك ﴿َوالَ َتْقُتُل
ــْم﴾)2(. اُه َوإِيَّ

وقوله تعاىل:

ْحــُن َنْرُزُقُهــْم  ﴿َوالَ َتْقُتُلــوْا َأْوالَدُكــْم َخْشــَيَة إِْمــالٍق نَّ
اُكــم إنَّ َقْتَلُهــْم َكاَن ِخْطئــًا َكبـِـرًا﴾)3(. َوإِيَّ

ــه  ــزاد ومن ــال وال )اإلمــاق( هــو االفــاس مــن امل
ــد  ــر، وق ــار وفق ــوف أقت ــاق( خ ــية إم ــق، و)خش التمل

))( . سورة األنعام / اآلية )4).

)2( . سورة األنعام / اآلية )5).
)3( . سورة اإلرساء )3.
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كانــت هــذه الُســنة اجلاريــة بــن العــرب يف اجلاهليــة 
لتــرع اجلــدب والقحــط إىل بادهــم فــكان الرجــل 
ــن أن  ــًا م ــل أوالده تأنف ــادر إىل قت ــاس ب ــدده االف اذا ه
يراهــم عــى ذلــة العــدم واجلــوع، وقــد علــل النهــي 
اُكــم﴾ اي إنــا تقتلوهنــم خمافــة  ْحــُن َنْرُزُقُهــْم َوإِيَّ بقوله:﴿نَّ
أن التقــدروا عــى القيــام بأمــر رزقهــم ولســتم برازقــن 
هلــم بــل اهلل يرزقكــم وإياهــم مجيعــًا فــا تقتلوهــم، ويف 
ــي  ــورة اإلرساء هن ــن س ــرى م ــة األخ ــذه واآلي ــة ه اآلي
شــديد عــن قتــل األوالد خوفــًا مــن الفقــر واحلاجــة 
ــل  ــًا تعلي ــو أيض ــم﴾ ه اُك ــْم َوإِيَّ ــُن َنْرُزُقُه ْح ــول ﴿نَّ والق
َقْتَلُهــْم َكاَن ِخْطئــًا  ﴿إنَّ  للنهــي ومتهيــد لقولــه بعــده 

َكبِــرًا﴾))(.

     ومــن اوجــه القتــل األخــرى التــي هنــى عنهــا 

))( . الطباطبائــي: امليــزان يف تفســر القرآن.ج7ص))37ــــ372(، 
ج3)ص85. وكذلــك الطــربي: جامــع البيــان يف تفســر القــرآن 

م8ج5)ص57.
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اهلل ســبحانه وتعــاىل، وهــو مــا تعارفــت عليــه العــرب يف 
ــه  ــك قول ــى ويف ذل ــل الذكــر عــى األنث ــة بتفضي اجلاهلي

جــل وعــا:

ــَوّدًا  ــُه ُمْس ــلَّ َوْجُه ــى َظ ــْم بِاألُنَث َ َأَحُدُه ــرِّ ﴿َوإَِذا ُب
 َ ــرِّ ــا ُب ــوِء َم ــن ُس ــْوِم ِم ــَن اْلَق ــَواَرى ِم ــٌم * َيَت ــَو َكظِي َوُه
اِب َأالَ َســاء َمــا  َ ــُه يِف الــرُّ بِــِه َأُيْمِســُكُه َعــَى ُهــوٍن َأْم َيُدسُّ

َيُْكُمــوَن﴾))(.

لذلك كانت عادة وأد البنات كا يف قوله تعاىل:

﴿َوإَِذا امْلَْوُؤوَدُة ُسئَِلْت*بَِأيِّ َذنٍب ُقتَِلْت﴾)2( .

يقصــد باملــؤودة اجلاريــة املدفونــة حيــه، وكانــت 
املــرأة إذا حــان وقــت والدهتــا حفــرت حفــرة وقعــدت 
عــى رأســها فــأن ولــدت بنتــًا رمــت هبــا يف احلفــرة، وإن 

ولــدت غامــًا حبســته.

))( . سورة النحل / اآليتان 58 ـــــ 59.
)2( . سورة التكوير / اآليتان 8 ـــــ 9.
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ومعنــى اآليتــان، إن املــؤودة ُتســأل فيقــال هلــا بــأي 
ذنــٍب ُقتلــت. ومعنــى ســؤاهلا توبيــخ قاتلهــا ألهنــا تقــول 
)قتلــت بغــر ذنــب(. وقيــل إن معنى ﴿ُســئَِلْت﴾ طولب 
قاتلهــا باحلجــة يف قتلهــا وُســئل عــن ســبب قتلهــا، وعــى 
هــذا فيكــون القتلــة هنــا هــم املســؤولون عــن احلقيقــة ال 

املقتولــة، وإنــا املقتولــة مســؤول عنهــا.))(

     لقــد توعــد جــل ثنــاؤه باجلــزاء األليم ملــن يرتكب 
جريمــة القتل وســفك الدم بقولــه تعاىل:

َجَهنَّــُم  َفَجــَزآُؤُه  ــدًا  َتَعمِّ مُّ ُمْؤِمنــًا  َيْقُتــْل  ﴿َوَمــن 
ــًا  ــُه َعَذاب ــدَّ َل ــُه َوَأَع ــِه َوَلَعنَ ــا َوَغِضــَب اهللُّ َعَلْي ــدًا فِيَه َخالِ

.)2 َعظِيــًا﴾)

واآليــة هتديــد شــديد ووعيــد أكيــد ملــن أقــرف 
ــم، وقــد أغلــظ اهلل ســبحانه وتعــاىل  هــذا الذنــب العظي

))( . الطربيس: جممع البيان يف تفسر القرأن. م6 ج3ص49.
)2( . سورة النساء / اآلية 93.
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يف وعيــد قاتــل املؤمــن متعمــدًا خملــدا ً يف النــار، غــر أن 
ــه تعــاىل: قول

َك بِِه﴾))(. ﴿إِِنَّ اهللَّ الَ َيْغِفُر َأن ُيْرَ

وكذا قوله تعاىل:

ُنوَب مَجِيعًا﴾)2(. ﴿إِنَّ اهللََّ َيْغِفُر الذُّ

تصلحــان لتقييــد هــذه اآليــة فهــذه اآليــة ُتوعــد 
بالنــار اخلالــدة لكنهــا ليســت رصحيــة يف احلتــم فيمكــن 

ــفاعة.)3(  ــة أو ش ــو بتوب العف

القتــل  وتعــاىل جلريمــة  اهلل ســبحانه  لقــد جعــل 
ــًا  ــًا دنيوي ــة عقاب ــس املحّرم ــاق النف ــدم وإزه ــفك ال وس
فضــًا عــن العقــاب األخــروي، وذلــك يف قولــه تعــاىل:

))( . سورة النساء / اآلية 48.
)2( . سورة الزمر / اآلية 52.

)3( . الطباطبائــي: امليــزان يف تفســر القــرآن.ج5 ص39 , الطــربي: 
ـــ 37) , ص 56). جامــع البيــان يف تفســر القرآن. م4 ج5 ص36)ـ 
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ُكْم  ﴿َوَلُكــْم يِف اْلِقَصــاِص َحَيــاٌة َيــْا ُأوِلْ األَْلَبــاِب َلَعلَّ
َتتَُّقوَن﴾))(.

مــا  ودفــع  الترشيــع  حكمــة  إىل  إشــارة  واآليــة 
ربــا يتوهــم مــن ترشيــع العفــو والديــة وبيــان املزيــة 
واملصلحــة التــي يف العفــو وهــي نــرش الرمحــة وإيثــار 
الرأفــة، أن العفــو أقــرب إىل مصلحــة النــاس، وحاصلــه 
ــف والرمحــة،  ــه مــن التخفي ــا في ــه م ــوكان في ــو ل أن العف
فــإن  بقصــاص.)2(  قائمــة  العامــة  املصلحــة  لكــن 
احليــاة ال يضمنهــا إال القصــاص دون العفــو والديــة 
وال كل يشء ممــا عدامهــا، حيكــم بذلــك اإلنســان إذا 
القتــل،  أي  َتتَُّقــوَن﴾  ُكــْم  ﴿َلَعلَّ وقولــه  لــّب  ذا  كان 

))( . سورة البقرة / اآلية 59).
)2( . القصــاص مصــدر , قــاص يقــاص , مــن قــص أثــرُه إذا تبعــه ومنُه 
القصــاّص ملــن حيــدث باآلثــار واحلكايــات , كأنــه يتبــع  اثــار املــايض , 
فتســمية القصــاص بالقصــاص ملــا فيــه مــن متابعــة اجلــاين يف جنايتــه 
فيوقــع عليــه مثــل مــا اوقعــُه عــى غــره. الطباطبائــي: امليــزان يف 

ــرآن. ج2 ص 434. ــر الق تفس
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وهــو بمنزلــة التعليــل لترشيــع القصــاص. إن اآليــة 
ــى أن  ــدل ع ــاة لي ــر احلي ــاص وتنك ــف القص ــا تعري فيه
النتيجــة أوســع مــن القصــاص وأعظــم وهــي مشــتملة 
ــان حقيقــة املصلحــة وهــي  ــان النتيجــة وعــى بي عــى بي
احليــاة، وهــي تتضمــن حقيقــة املعنــى املفيــد للغايــة فــإن 
القصــاص هــو املــؤدي إىل احليــاة، دون القتــل فــإن مــن 

ــاة.))( ــؤدي للحي ــس ي ــًا لي ــع عدوان ــل مايق القت

ثالثًا / الُسنة النبوية امُلطهرة.
لقتــل  حتريــًا  الرشيفــة  النبويــة  الســنة  تضمنــت 
النفــس البرشيــة إال باحلــق فقــال )صــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم(: »ال حيــل دم امــرئ مســلم إال بإحــدى ثــاث؛ 
لدينــه  والتــارك  بالنفــس،  والنفــس  الــزاين،  الثيــب 

املفــارق للجاعــة«.

 وقولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: »ال حيــل 

))( . الطباطبائي: املصدر السابق ج2 ص233.
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دم امــرئ مســلم إال بإحــدى ثــاث ؛ رجــل كفــر بعــد 
ــل«.))( ــل فُيقت ــه، أو قت ــد إحصان ــى بع ــامه، أو زن إس

الرســول  فــأن  البرشيــة  النفــس  حلرمــة  وتأكيــدًا 
ــى  ــدد ع ــد ش ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص الكري
هــذا األمــر، فعــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســام( قــال:  إن 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وقــف بمنــى 
حــن قــى مناســكها يف حجــة الــوداع، فقــال: أي يــوم 
ــهر  ــأي ش ــال: ف ــوم. ق ــذا الي ــوا: ه ــة ؟ قال ــم حرم أعظ
أعظــم حرمــة ؟ قالــوا: هــذا الشــهر )ذي احلجــة(، فقــال 
فــأي بلــد أعظــم حرمــة ؟ قالــوا: هــذا البلــد )مكــة( قال: 
فــإن دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم 
ــه،  ــوم تلقون ــذا إىل ي ــم ه ــذا يف بلدك ــهركم ه ــذا يف ش ه
ــم،  ــوا: نع ــت، قال ــل بلغ ــم أال ه ــن أعالك ــألكم ع فيس

ــب  ــود يف ترتي ــة املعب ــاعايت: منح ــا الس ــن البن ــد الرمح ــد عب ))( . أمح
مســند الطيالــي أيب داود , ج2  املطبعــة املنريــة باألزهــر 372)ه 

ص)29.
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قــال: اللهــم أشــهد أال مــن كانــت عنــدُه أمانــه فليؤّدهــا 
ــه  ــلم وال مال ــرئ مس ــل دم ام ــُه ال حي ــه فإن ــن ائتمن إىل م
إال بطيبــة نفســِه وال تظلمــوا أنفســكم وترجعــوا بعــدي 

كفــارًا.))(

وآلــه  عليــه  اهلل  )صــى  الكريــم  الرســول  وقــال 
وســلم( أيضــًا: ] والــذي بعثنــي باحلــق لــو أن أهــل 
ــوا  ــلم ورض ــرئ مس ــوا يف دم ام ــاء واألرض رشك الس
بــِه ألكبهــم اهلل عــى مناخرهــم، يف النــار، أو قــال: عــى 
وجوههــم.)2( وعــن أيب جعفر)عليــه الســام( قــال: 
قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: أول 
مــا حُيكــم اهلل فيــه يــوم القيامــة الدمــاء فيوقــف أبنــي أدم 

ــات ,  ــاب الدي ــكايف. كت ــروع ال ــي: ف ــن يعقــوب الكلين ))( . حممــد ب
ــى بــروت 3)20 ص788). ــل )72)(دار املرت بــاب القت

)2( . املصــدر الســابق: ص 787), الســاعايت: ج2 ص289, عبــد 
العظيــم بــن عبــد القــوي املنــذري: الرغيــب والرهيــب مــن احلديث 
الرشيــف. مــج2 , ج3 دار مكتبــة احليــاة بــروت 987) ص83) ــــ 

.(86
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فيفصــل بينهــا ثــم الذيــن يلوهنــا مــن أصحــاب الدمــاء 
ــم  ــك ث ــد ذل ــاس بع ــم الن ــد ث ــم أح ــى منه ــى ال يبق حت
ب يف دمــِه وجهــِه فيقــول:  ــِه فيتشــخَّ ــول بقاتل ــأيت املقت ي
هــذا قتلنــي، فيقــول: أنــت قتلتــه فــا يســتطيع أن يكتــم 
اهلل حديثــًا.))( وروى أبــن ماجــة عــن عبــد اهلل بــن عمــر 
فقــال رأيــُت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: 
يطــوف الكعبــة ويقول)مــا أطيبــِك، ومــا أطيــب رحيــِك، 
ومــا أعظمــِك ومــا أعظــم حرمتــِك، والــذي نفــس حممد 
بيــده حلرمــة املؤمــن عنــد اهلل أعظــم مــن حرمتــك: مالــه 

ــِه،)2( ودم

كــا أنــُه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: أكــد عظمــة 
الذنــب الــذي يرتكبــة بقتــل النفــس وجعلــه بمنزلــة 
الــرشك بقولــه الرشيــف: »كل ذنــب عســى اهلل أن يغفــره 

))( . الكليني: فروع الكايف. املصدر السابق ص786).
)2( . الساعايت: ج2 ص289, املنذري: م2 ج3 ص83) ــ 86).
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ــدًا«))(  ــًا متعم ــل مؤمن ــرشكًا أو يقت ــوت م ــل يم إال رج
وكذلــك ذكر)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: »مــن أعــان 
ــه  ــن عيني ــب ب ــة ُكت ــطر كلم ــلٍم بش ــريٍء مس ــى دم ام ع

يــوم القيامــة: آيــٌس مــن رمحــة اهلل«.)2( 

وذكــر )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف موضع آخر 
ــه  ــام الرضا)علي ــن اإلم ــن اهلل، فع ــون م ــل ملع إن القات
الســام( أّنــهُ  قــال: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله 
وســلم(: »لعــن اهلل مــن قتــل غــر قاتلــه أو رضب غــر 
ضاربــه«، وقــال )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: لعــن اهلل 
مــن أحــدَث حدثــًا أو أوى حُمدثــًا قيــل ومــا املحــدث ؟ 
ــه  ــه وآل قــال: مــن قتــل. وزاد عــن ذلــك )صــى اهلل علي
وســلم(: بإنــه قــال: إن أعتــى النــاس عــى اهلل عــزَّ وجــل 

))( .الساعايت: ج2 ص289 املنذري: م2ج2 ص83)ــ86).
)2( . الســاعايت: املصــدر الســابق ج2 ص290, واملنــذري: املصــدر 

ــابق ص87). الس
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مــن قتــل غــر قاتلــه ومــن رضب مــن مل يرضبــه))( .

عــى  الدمــاء  وســفك  القتــل  حتريــم  يقتــر  ومل 
ــة،  ــل الذم ــدات وأه ــًا املعاه ــِمل أيض ــل َش ــلمن ب املس
إذ قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ]مــن 
قتــل معاهــدًا يف كنهــه حــّرم اهلل عليــه اجلنــة [ وقولــه 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ] مــن قتــل نفســًا معاهدة 
بغــر حقهــا مل جيــد رائحــة اجلنــة وإّن ريــح اجلنــة ليوجــد 

ــة عــام[.)2( مــن مســرة مائ

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــول الكري ــل الرس ــد مّث لق
وســلم( بخلقــِه الرحيــم مــع املســلمن وأهــل الذمــة 
أنموذجــًا حُيتــذى بــِه يف الســاحة والعــدل وَدفــِع الظلــم 

ــه: ــال عــز وجــل في ــم العنــف، وهلــذا ق وحتري

))( . الكليني: مصدر سابق ص788).
ــابق  ــدر س ــذري: مص ــابق ص290 املن ــدر س ــاعايت: مص )2( . الس

ص87).
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﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة﴾))(

أن  قــط، إال  أحــدًا  الكريمــة  بيــدِه  يــرضب  فلــم 
ــن يشء  ــم م ــا أنتق ــاىل، وم ــبيل اهلل تع ــا يف س ــرضب هب ي
ــم  ــم فل ــن ث ــة اهلل.)2( وم ــك حرم ــه إال أن تنته ــع إلي صن
يكــن عقابــه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بغــرض 
الرشيعــة  تطبيــق  بغــرض  وإنــا  والثــأر  االنتقــام 
الســمحاء واحلفــاظ عــى الديــن القيــم. لذلــك فهــو 
تطبيــق  عــن  حيــد  مل  وســلم(  وآلــه  عليــه  اهلل  )صــى 
ــل  ــف والقت ــم العن ــامية يف حتري ــة اإلس ــادئ الرشيع مب
واألخــذ بالقصــاص عــى حرمــة دمــاء املســلمن وأهــل 
الذمــة.)3(، )فعــن أنــس أن هيوديــًا رّض »رضــخ« رأس 

))( . سورة األحزاب / اآلية )2.
)2( . أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل: إحيــاء علــوم الديــن. مج2  

دار الكتــب العلمية بــروت 986)ص395.
)3( . د. حممــد محيــد هلل احليــدر آبــادي: جمموعــة الوثائــق السياســية 
ــة التأليــف والرمجــة  للعهــد النبــوي واخلافــة الراشــدة. مطبعــة جلن

القاهــرة ط2 /376)ه ـ 956)م ص 282.



52

سلسلة دراسات يف العهد العلوي

جاريــة بحجريــن، فقيــل هلــا: مــن فعــل هــذا بــِك؟ فــان, 
أو فــان ؟ حتــى ســمي اليهــودي فأومــأت برأســها 
بــه النبي)صــى اهلل عليــه  بــِه فأعــرف فأمــر  فجــيء 
وآلــه وســلم( فــرّض رأســِه بحجريــن اعتــادًا للماثلــة 

وحكــًا هبــا(.))(

يف الوقــت ذاتــه كان )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
ــوا  ــاء وإِن كان ــفكون الدم ــن يس ــبة الذي ــديدًا يف حماس ش
ــو  ــك ه ــى ذل ــة ع ــوادث الدال ــرز احل ــن أب ــلمن وم مس
ــد  ــن الولي ــد ب ــلم( خال ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــِه )ص َبعثِ
حيــث أفتتــح مكــة داعيــًا ومل يبعثــُه مقاتــًا ومعــُه قبائــل 
ــا رأه  ــر، فل ــن عام ــة ب ــي جذيم ــوا بن ــرب فوطئ ــن الع م
ــد: ضعــوا الســاح  ــال خال القــوم أخــذوا الســاح، فق
فــإن النــاس قــد أســلموا. فلــا وضعــوا الســاح أمــر هبم 

))( . أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي: الســنن الكــربى 
ــاد الدكــن ،  ــدر آب ــة، حي ــرة املعــارف العثاني ،ج8 مطبعــة جملــس دائ

اهلنــد، 356)هـــ، ص282.
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خالــد فُكتفــوا ثــم عرضهــم عــى الســيف فقتــل َمــْن قتــل 
ــى  ــم )ص ــول الكري ــرب إىل الرس ــى اخل ــا أنته ــم. فل منه
ــال  ــم ق ــاء ث ــه إىل الس ــع يدي ــلم( رف ــه وس ــه وآل اهلل علي
ــد«.  ــن الولي ــد ب ــع خال ــا صن ــك مم ــرأ إلي ــّم أين أب »الله
ــه وســلم( اإلمــام  ــه وآل ــم دعــا رســول )صــى اهلل علي ث
ــي  ــا ع ــال: »ي ــام( فق ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ع
أخــرج إىل هــؤالء القــوم فأنظــر يف أمرهــم، وأجعــل 
أمــر اجلاهليــة حتــت قدميــك«. فخــرج اإلمــام عــي 
)عليــه الســام( حتــى جاءهــم ومعــُه مــال قــد بعــث بــِه 
ــم  ــوّدى هل ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس
الدمــاء ومــا ُأصيــَب هلــم مــن األمــوال، حتــى إنــُه ليــدي 
ميلغــة الكلــب))(، حتــى إذا مل يبــَق يشء مــن دم وال مــال 
إال وّداه، بقيــت معــه بقيــة مــن املــال، فقــال اإلمــام عــي 
ــم دم  ــي لك ــل بق ــم، ه ــرغ منه ــن ف ــام( ح ــه الس )علي

))( . ميلغــة الكلــب: مــا حيفــر مــن اخلشــب ليلــغ فيــه الكلــب 
الغنــم . ويكــون عنــد أصحــاب 
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ــم  ــإين أعطيك ــال: ف ــوا: ال، ق ــم ؟ قال ــود لك ــال مل ي أو م
هــذه البقيــة مــن هــذا املــال احتياطــًا لرســول )صــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم( ممــا ال يعلــم وال تعلمــون. ففعــل ثــم 
رجــع إىل الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( فأخربه 
اخلــرب فقــال )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ]أصبــت 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــام رس ــم ق ــنت[ ث وأحس
ــُه لــُرى  وســلم( فأســتقبل القبلــة شــاهرًا يديــه حتــى أن
مــا حتــت منكبيــه يقــول: ]اللهــّم أين ابــرأ إليــك ممــا صنــع 

ــد[ ثــاث مــرات.))( ــن الولي ــد ب خال

اهلل  )صــى  النبــي  أن  األخــرى،  احلــوادث  ومــن 
عليــه وآلــه وســلم( قــد غّلــظ حملــم بــن جثامــة بــن قيــس 

))(  أبــو حممــد عبــد امللــك بــن هشــام: ســرة النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــد.  ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي ــق حمم ــة وحتقي ــلم( . مراجع ــه وس آل
مطبعــة حجــازي القاهــرة 937)، ج2، ص428 ــــ )43. البيهقــي: 
الســنن الكــربى: ج9، ص5)) كذلــك: عــاد الديــن أبــو الفــداء 
أبــن كثــر: الســرة النبويــة، ح3 حتقيــق مصطفــى عبــد الواحــد. دار 

املعرفــة بــروت 976) ص)59 ــــ 592. 
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ــرَّ  ــا م ــط األشــجعي عندم ــن األخب ــر ب ــل عام ــا قت عندم
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــاب النب ــن أصح ــر م ــى نف ع
ــّلم  ــا س ــوا م ــم، فقال ــّلم عليه ــم فس ــُه غن ــلم( ومع وس
ــه  ــة فقتل ــه جثام ــوذ منكــم، فحمــل علي عليكــم إال ليتّع
ــُه  ــال ل ــه فق ــره وغنم ــذ بع ــه وأخ ــه وبين ــيٍء كان بين ب
ــن  ــى م ــى ع ــلم(: »إن اهلل أب ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي )ص
قتــل مؤمنــًا، قاهلــا ثــاث مــرات«، وقــال ملحلــم )أمنتــُه 
ــام،  ــّرة اإلس ــاحك يف غ ــه بس ــه( أو قتلت ــم قتلت ــاهلل ث ب
ــر  ــم ال تغف ــلم( »الله ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــا )ص ودع
ملحلــم بــن جثامــة« ثــاث مــرات بصــوت عــاٍل))(، 

ــد  ــداهلل حمم ــو عب ــربى ج9 ص6))، أب ــنن الك ــي: الس ))( . البيهق
بــن اســحاق بــن اليســار املطلبــي: ســرة النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــوب  ــن أي ــن هشــام ب ــد امللــك ب ــو حممــد عب ــه وســلم(. هذهبــا أب وآل
احلمــري، حتقيــق حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، ج4، مطبعــة 
املــدين، القاهــرة، 383)هـــ ـ 963)م، ص043)ــــ 045)، كذلك: 
أبــو عبــداهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي: اجلامــع ألحــكام 
القــران، مطبعــة دار الكتــب املريــة القاهــرة، )38)هـــ ـ )96)م، 

ص339. ج5، 
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وحــوادث أخــرى يذكرهــا أصحــاب الســر واملغــازي 
تدلــل عــى حــرص النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
ــة وحتريــم ســفك  وتشــديده عــى حرمــة النفــس البرشي
الــدم والقتــل، و إن دل ذلــك عــى يشء فإنــه يــدل عــى 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــي الكري ــاحة النب س
لســاحة  وتأكيــٍد  للنــاس  وتألفــه  العظيــم  وُخلقــِه 
ــل  ــه كان يمث ــك كل ــامية.))( وذل ــه الس ــام ومبادئ اإلس
ــن أيب  ــه اإلمــام عــي ب ــذي نشــأ يف كنف ــاخ ال ــة واملن البيئ
طالــب )عليــه الســام( وتربــى عليــه، فهــو ربيــب النبــي 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ووصيــه وقــد ترشبــت يف 
نفســِه الكريمــة هــذه املبــادىء الســامية والراقيــة ليضعها 

ج4  اســحاق:  أبــن  ســرة  يف:  احلــوادث  تفاصيــل  ينظــر   . )((
القــرآن ج5،  ـــــ 040) والقرطبــي: اجلامــع ألحــكام  ص039) 
دار  مــج3،  الكــربى.  الطبقــات  ســعد:  أبــن  وكذلــك  ص339 
بــروت للطباعــة 978)، ص35 ــــ 37. و حممــد بــن عمــر بــن واقــد 
الواقــدي: املغــازي، ج2 حتقيــق الدكتــور مارســدن جونــس، دار 

ص725.  (965 القاهــرة،  املعــارف 
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ــه. ــه ورعيت ــه وصحب ــق عــى نفســِه وأهل موضــع التطبي

رابعًا / العهد العلوي.
مّثــل عهــد أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب 
)عليــه الســام( امتــدادًا للقــرآن املجيــد والســنة النبويــة 
املطهــرة يف املجــاالت كافــة، وهــي جــزء أســاس يف 
سلســلة البنــاء العقائــدي والفكــري واحلضــاري لألمــة 

ــامية. اإلس

يف هــذا العهــد أســند أمــر املؤمنن)عليــه الســام( 
ســلطات أساســية متثــل أركان بنــاء أّي دولــة مؤسســات 
للــدول  واملتقدمــة  املتطــورة  القياســات  وفــق  عــى 
واحلكومــات احلديثــة يف عرنــا هــذا، أســندها إىل َمــْن 
هــو حمــل ثقــة وقــرب مــن أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( 
احلــارث  بــن  مالــك  وهــو  املخلصــن  أتباعــه  ومــن 

ــة: ــلطات الرئيس ــذه الس ــي وه ــر النخع األش

جبايــة اخلــراج: وهــي الوظائــف املاليــة وخيــص . 1
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ــة  ــال خلزين ــل امل ــوارد حتصي ــة وم ــة الدول ميزاني
الدولــة.

ــة . 2 ــل السياســة اخلارجي جهــاد العــدو: وهــي متث
ــدول األخــرى. والتعامــل مــع ال

استصالح األهل: ومتثل السياسة الداخلية.. 3

عارة البالد: وهي التنمية االقتصادية))(.. 4

يلتــزم  أكمــل وجــه،  عــى  هبــا  القيــام  ولغــرض 
ــه أمــر مــر التــي وصفهــا أمــر املؤمنــن  ــْن ُعهــد إلي َم
)عليــه الســام( بأهنــا )بــاد قــد جــرت عليهــا دول 
قبلــك، مــن عــدل وجــور( أي إهّنــا ُخــربت أصنــاف 
ــدل  ــن الع ــا ب ــات، م ــات والسياس ــن احلكوم ــة م خمتلف
واجلــور )الظلــم( وهــي إشــارة إىل أهنــا بــاد ليــس مــن 

بــن أيب طالــب )عليــه الســام( ملالــك  ))( . عهــد اإلمــام عــي 
األشــر. وثيقــة إســامية ذات أبعــاد قانونيــة ــــ سياســية ــــ اجتاعيــة ــ 

.alfeker.net ،ــر ــبكة الفك ــكرية. ش ــة ــــ عس ــة ــــ اقتصادي إداري
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ــح  ــاذ الصال ــوب اخت ــا، ووج ــر فيه ــة األم ــهل والي الس
مــن اإلدارة والقــدرة عــى سياســة األمــور باجتــاه مبتغــى 
ــا. ــادل هل ــم الع ــام( يف احلك ــه الس ــن )علي ــر املؤمن أم

لذلــك فــإن أمــر املؤمنن)عليــه الســام( َفّصــل 
تتعلــق  وتعليــات  قواعــد  ووضــع  األمــور  دقائــق 
وسياســية  ودســتورية  قانونيــة  دقيقــة،  بتفاصيــل 
ــم  ــوز حاك ــا حي ــة، قل ــكرية واجتاعي ــة وعس واقتصادي
أو ويل أمــر العلــم واملعرفــة الدقيقــة فيهــا، واثقــًا إن 
املهمــة ثقيلــة عــى بــاد واســعة ومهمــة مــن الواليــات 
اخلافــة  ســنوات  يف  آنــذاك  اإلســامية  والبلــدان 
املضطربــة واحلــوادث اجلســام التــي واجهتهــا األمــة 
اإلســامية، ولكنــه )عليــه الســام( كان عــى ثقــة تامــة 
ــذي واله أمــر مــر )األشــر النخعــي(. بالشــخص ال

لقــد تضمنــت تلــك التفاصيــل حصانــة احلاكــم 
وســعي  لــُه  اجلمهــور  ورقابــة  بالرعيــة  وعاقتــه 
الراعــي لنيــل رضــا الرعيــة وحتقيــق العــدل االجتاعــي 
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ــار  ــام واختي ــرأي الع ــلطان ال ــة وس ــيادة األم ــدأ س ومب
املستشــارين وأهــل الثقــة القريبــن مــن احلاكــم وطبقات 
والقضــاة  وقادهتــم  اجلنــود  مــن  االجتاعيــة  اهليــأة 
واملوظفــن والــوزراء وأصحــاب الصناعــة والتجــارة 
ــه  ــوايل عــن رعيت ــن احتجــاب ال ــر م ــال، والتحذي والع
وبطانــة الســوء ومســؤولية القائــد اجتــاه األمــة واحلــرب 
ســفك  حتريــم  عــن  فضــًا  الــوالة  وآداب  والصلــح 

الدمــاء بغــر حقهــا.))(

ويمكــن القــول إن تلــك اهليــاكل واألبنيــة التــي 
ــة  ــة إســامية مثالي وضــع هندســتها وتصميمهــا -لدول
للديــن  الســاوية  الرســالة  وجوهــر  لــروح  مطابقــة 
ــه الســام( قــد  احلنيــف اإلســام- أمــر املؤمنــن )علي
ســبقت بقــرون مــا اجتهــد يف وضــع قواعــده ونصوصــه 
الدســتورية والقانونيــة فقــاٌء ومرشعــون وفاســفة بعــد 
ــِه  ــة إلدراك ــًا باهض ــة أثان ــت البرشي ــل دفع رصاع طوي

))( . املصدر السابق: ص5 ــ 3).
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وجتســيدِه عــى أرض الواقــع، إال أهنــا مل ُتفلــح حلــد اآلن 
ــزة. ــة وناج ــورة كامل ــه بص يف حتقيق

     لقــد ســبق أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( عــرُه 
وعصــورًا أعقبــت عــره وتظافــرت جهــود هدامــة 
يف احليلولــة دون حتقيقــُه وآلــت األمــور إىل مــا آلــت 
ــور  ــاط وتده ــن انحط ــوم م ــلمن الي ــاع املس ــه أوض إلي

ــاع. وضي

العهــد  يف  الدمــاء  بحرمــة  األمــر  تعلــق  وبقــدر 
العلــوي ملالــك األشــر)رضوان اهلل عليــه( فــإن دراســتُه 
ــك  ــد، ويف ذل ــل العه ــي تفاصي ــن باق ــزل ع ــم بمع ال تت

ــتى:  ــباب ش ــا ألس ــن إمهاهل ــة ال يمك ــة وثيق رابط

إن جريمــة قتــل النفــس وســفك الــدم هــي . )
والة  وفســاد  واجلــور  للظلــم  حتميــة  نتيجــة 
األمــر وبطاناهتــم الســيئة والفقــر والتجويــع 
واالضطــراب والضعف العســكري والســيايس 
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وفشــل السياســات العامــة وخماطــر التمــردات 
واحلــرب األهليــة ثــم ممارســة القمــع اجتــاه مــن 

يعــارض هــؤالء الــوالة.

وهــي -أي جريمــة قتــل النفــس وســفك الــدم . 2
احلــرام- أيضــًا ســبٌب يف تفاقــم النقمــة الشــعبية 
وكراهيــة احلاكــم والتمــرد عليــه، بنــاًء عــى 
ــارص  ــن العن ــل ب ــاء التفاع ــإن كيمي ــدم ف ــا تق م
العنــف  مســتوى  حتــدد  نظــام  ألي  املكونــة 
ــًا، ولذلــك فــإن  وســفك الدمــاء، ســلبًا أم إجياب
ــه الســام( يؤكــد بقــوة عــى  أمــر املؤمنن)علي
تلــك العاقــة اإلجيابيــة مــا بــن الراعــي والرعية 
فيقــول: )وأشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة واملحبــة 
لــم، واللطــف هبــم، وال تكونــن عليهــم ســبعًا 
ــا أًخ  ــان: إم ــم صنف ــم فأهن ــم أكله ــًا تغتن ضاري
ــن، أو نظــرًا لــك يف اخللــق.....(.  لــك يف الدي
ــم  ــز احلاك ــي متّي ــانية الت ــة اإلنس ــي قم ــك ه وتل
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وهــي  الرشــيد،  واحلكــم  الصالــح  العــادل 
»أال  الرشيــف  النبــوي  للحديــث  مصــداق 

ــه«. ــن رعيت ــؤول ع ــم مس ــم راٍع وكلك فكلك

إن مــا يمكــن االســتدالل عــى أن ســفك الدمــاء 
هــي نتيجــة لعوامــل وأســباب تصيــب احلكــم وتــؤدي 
بــه إىل اخلــروج عــن جــادة الصــواب واإليغــال يف قتــل 
ــر  ــا أم ــدم هل ــد ق ــا وكان ق ــرم اهلل قتله ــي ح ــس الت النف
التحذيــر  ليكــون  عهــده  يف  الســام(  املؤمنن)عليــه 
)إيــاك والدمــاء وســفكها بغــر حلهــا( يف هنايــة العهــد، 
ــًا للمتلقــي كــي يعــي أمــور  ــدًا نفســيًا وعقلي فــكان متهي

ــدًا. ــم جي احلك



64

سلسلة دراسات يف العهد العلوي

ومن هذه األفكار التمهيدية اليت ذكرها العهد: 

قول أمري املؤمنني)عليه السالم(: )وال تنصنب 
نفسك حلرب اهلل

ــد  ــه ال ي ــور« فإن ــم واجل ــه بالظل ــة رشيعت »أي خمالف
ــن  ــك ع ــى ب ــا«، و ال غن ــك هب ــة ل ــه »ال طاق ــك بنقمت ل
عفــوه ورمحتــِه، وال تندمــن عــى عفــٍو، و ال تبجحــن 
بعقوبــة »كفــرح لفظــًا ومعنــى«، و ال ترعــن إىل بــادرة 
»مــا يبــدو مــن احلــدة عنــد الغضــب يف القــول أو الفعــل 
»وجــدت منهــا مندوحــة »املتســع، أي املخلــص«، و ال 
ــٌر »أي مســّلط« أمــر فأطــاع، فــإن ذلــك  تقولــن: إين ُمؤمَّ
ــن  ــة للدي ــب، ومنهك ــاد« يف القل ــال الفس ــال »أدخ إدغ
ــدل  ــان بتب ــوادث الزم «ح ــن الِغَرْ ــرب م ــة وتق »مضعف

ــدول....(. ال

مــا تقــدم يمثــل الفســاد، والظلــم واجلــور وهــو 
بدايــة لــكل آثــام احلكــم اجلائــر الظــامل.
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العظمة والكربياء والزهو الذي يصيب احلاكم

فيحــذر منــه أمــر املؤمنــن عــي )عليــه الســام( 
بقولــه: )وإذا أحــدث لــك مــا أنــت فيــه مــن ســلطانك 
أهبــة »العظمــة والكربيــا« أو خميلــة »اخليــاء والُعجــب« 
فأنظــر إىل ِعظــم ُملــك اهلل فوقــك وقدرتــُه منــك عــى مــا 
ال تقــدر عليــه مــن نفســك، فــإن ذلــك ُيطامــن »خيفــض 
ــَك  ــن غرَب ــك م ــن عن ــك، ويك ــن طاح ــك م ــه« إلي من
»احلــدة« ويفــيُء »يرجــع« إليــك بــا َعــَزَب »غــاب« 

ــك(. ــن عقل ــك م عن

اإلحساس بالسمو والعلو

)إيــاك ومســاماة »املبــاراة يف الســمو، أي العلــو »اهلل 
ــذل كل  ــإن اهلل ي ــه، ف ــه يف جربوت ــبه ب ــه، والتش يف عظمت

جبــار وهيــن كل خمتــال(.

ظلم العباد واإلقامة على ظلم

الســام(  املؤمنن)عليــه  أمــر  يقــدم  ذلــك  ويف 
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قاعــدة  وهــي  الصالــح  للحكــم  األساســية  القاعــدة 
)اإلنســان( وتركهــا يعنــي الظلــم، فيقــول )أنصــف اهلل 
ــك،  ــة أهل ــن خاص ــك، وم ــن نفس ــاس م ــف الن وأنص
ومــن لــك فيــه هــوًى مــن رعيتــك، فإنــك إال تفعــل 
تظلــم؛ ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه دون عباده، 
ــل«، وكان هلل  ــه »أبط ــض حجت ــه اهلل أدح ــن خاصم وم
ــه، أو  ــن ظلم ــع ع ــزع« يقل ــى ين ــًا »حت ــًا »أي حمارب حرب
ــه الســام( عــى ذكــر  ــأيت أمــر املؤمنن)علي ــوب( وي يت
نتيجــة ذلــك فيقــول: )وليــس يشء أدعــى إىل تغيــر 
نعمــة اهلل وتعجيــل نقمتــه مــن إقامــة  عــى ُظلــم، فــإن اهلل 
ســميع دعــوة املضطهديــن، وهــو للظاملــن باملرصــاد(.

اختيار املستشارين

وأمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ينصــح بإبعــاد ذوي 
اخلصــال الســيئة مــن املستشــارين عــن جمالــس احلــكام 

ملـِـا يؤثــرون فيــه ســلبًا بقوله)عليــه الســام(:

بــك  يعــدل  بخيــًا  مشــورتك  تدخلــن يف  )و ال 
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عــن الفضــل »اإلحســان«، ويعــدك الفقــر »خيوفــك 
ــور، و  ــن األم ــك ع ــًا يضعف ــت«، وال جبان ــو بذل ــه ل من
ال حريصــًا يزيــن لــك الــرّشه »أشــد احلــرص« باجلــور، 
ــع  ــتى »طبائ ــز ش ــرص غرائ ــن واحل ــل واجلب ــإن البخ ف

ــاهلل(. ــن ب ــوء الظ ــا س ــه« جيمعه متفرق

بطانة السوء:

وزالتــه  أخطــاءه  للحاكــم  تزيــن  التــي  وهــي 
وتصورهــا اعــاالً عظيمــة وحتجبــه ُ عــن الرعيــة وال 
غاصبــة  طامعــة  النــاس،  مــع  الصلــة  أمينــة  تكــون 
ــر  ــال أم ــك ق ــاد ويف ذل ــرّشه والفس ــاز بال ــوق متت للحق
املؤمنن)عليــه الســام(: )إن أيقــن رش وزرائــك مــن 
ــام،  ــم يف اآلث ــن رشكه ــرًا، وم ــك وزي ــألرشار قبل كان ل
فــا يكونــن لــك بطانــة »بطانــة الرجــل خاصتــه، وهــو 
مــن بطانــة الثــوب خــاف ظهارتــه«، فإهنــم أعــوان 
األَثمــة »مجــع إثــم وهــو فاعــل اإلثــم، أي الذنــب، 
وأنــت واجــد منهــم خــر اخللــف ممــن لــُه مثــل آرائهــم 
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»الذنــب  آصارهــم  مثلــه  عليــه  وليــس  ونفاذهــم، 
ــم  ــب واإلث ــو الذن ــع وزر وه ــم »مج ــم« وأوزاره واإلث
ــِه وال  ــى ظلم ــًا ع ــاون ظامل ــن مل يع ــم مم ــًا«  وآثامه أيض

آثــًا عــى إثمــِه...(.

مساواة السيء واحلسن من الناس

بمنزلــة  عنــدك  واملــيء  امُلحســن  يكونــن  ال  )و 
ســواء فــإن ذلــك تزهيــد ألهــل اإلحســان يف اإلحســان 
كًا  فالــزم  اإلســاءة  عــى  اإلســاءة  ألهــل  وتدريــب 
منهــم مــا ألــزم منــه ُ أدبــًا منــك ينفعــك اهلل بــِه وتنفــع بــِه 

أعوانــك(.

سوء اختيار املوظفني

واليــه  الســام(  )عليــه  املؤمنــن  أمــر  ينصــح 
عــى مــر بحســن اختيــار املوظفــن »العــال« فهــو 
)عليــه الســام( يقــول: )ثــم أنظــر إىل أمــور عالــك 
ــان« وال  ــاَل باالمتح ــم األع ــارًا »َوهلِّ ــتعملهم اختب وأس
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توليهــم أمــورك حمابــاًة »أي اختصاصــًا وميــًا منــك 
فــإن  مشــورة«  بــا  اســتبداد  »أي  وأثــرة  ملعاونتهــم« 
وينصــح  واخليانــة(،  اجلــور  مجــاع  واألثــرة  املحابــاة 
أمــر املؤمنن)عليــه الســام( يف جمــال االختيــار لواليــة 
األعــال فقــال: )فاصطــِف لواليــة أعالــك أهــل الــورع 
والعلــم والسياســة، وتــوخَّ منهــم أهــل التجربــة واحليــاء 
مــن أهــل البيوتــات الصاحلــة والقــدم يف اإلســام، فإهنم 
أكــرم أخاقــًا وأصــح أعراضــًا وأقــل يف املطامــع إرشافــًا 
وأبلــغ يف عواقــب األمــور نظــرًا مــن غرهــم، فليكونــوا 
أعوانــك عــى مــا تقلــدت(، وال يكتــف بذلــك، إنــا 
ــا  ــة إن ــار والتولي ــد االختي ينصــح أن األمــر ال يقــف عن
يف املتابعــة واملراقبــة فينصــح )عليــه الســام( قائــًا: 
ــل  ــن أه ــم م ــون عليه ــث العي ــم وأبع ــد أعاهل ــم تفق )ث
الصــدق والوفــاء فــإن تعهــدك يف الــر أمورهــم حــدوة 
هلــم »أي ســوق هلــم وحــث« عــى اســتعال األمانــة 
والرفــق بالرعيــة( ثــم تــأيت مرحلــة العقــاب: )فــإن أحــذ 
منهــم بســط يــده إىل خيانــة اجتمعــت هبــا أخبــار عيونــك 
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اكتفيــت بذلــك شــاهدًا فبســطت عليــه العقوبــة يف بدنــه 
وأخذتــه بــا أصــاب مــن عملــِه ثــم نصبتــه بمقــام املذلــة 
مــا  وهــو  التهمــة(،  عــار  وقلدتــُه  باخليانــة  فوســمتُه 

ــاد اإلداري(. ــة الفس ــوم )مكافح ــه الي ــح علي يصطل

االستغالل االقتصادي البشع والفقر وإهمال 
العمارة واالحتكار

ــه  ــر املؤمنن)علي ــا أم ــدة ذكره ــه عدي ــك أوج لذل
الســام( منهــا: إمهال عــارة األرض والســعي لتحصيل 
اخلــراج فقال)عليــه الســام(: )وليكــن نظــرك يف عــارة 
األرض أبلــغ مــن نظــرك يف اســتجاب اخلــراج، ألن 
ذلــك ال يــدرك إال بالعــارة، ومــن طلــب اخلــراج بغــر 
عــارة أخــرب البــاد، وأهلــك العبــاد، ومل يســتقم أمــر 

ــًا(. إال قلي

ومنهــا االحتــكار املحــرم فقــد قــال )عليه الســام(: 
)وأعلــم ــــ مــع ذلــك ــــ إن يف كثــر منهــم » أي التجــار« 
قبيحــًا،  »البخــل«  وشــحًا  املعاملــة«  »عــر  ضيقــًا 
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النــاس ال  املطعــوم ونحــوِه عــن  واحتــكارًا »حبــس 
ــًا يف  ــع، وحتك ــة« للمناف ــان فاحش ــِه إال بأث ــمحون ب يس
البياعــات وذلــك بــاب مــرّضة للعامــة، وعيــب عــى 

الــوالة(.

احتجاب الوالة وفقدان ثقة الشعب بهم:

األشــر  الســام(  املؤمنن)عليــه  أمــر  نصــح 
النخعي)رضــوان اهلل عليــه( بعــدم االحتجــاب عــن 
ــاب  ــإن احتج ــه: )ف ــك بقول ــوء ذل ــح س ــة وأوض الرعي
الــوالة عــن الرعيــة شــعبة مــن الضيــق، وقلــة علــم 
علــم  عنهــم  يقطــع  منهــم  واالحتجــاب  باألمــور، 
مــا احتجبــوا دونــِه فيصغــر عندهــم الكبــر ويعظــم 
الصغــر، ويقبــح احلســن، وحيســن القبيــح، ويشــاب 
احلــق بالباطــل(، ويف ذلــك ســوء النتائــج بشــيوع اليــأس 
يف احلاكــم )فــا أرسع كــف النــاس عــن مســألتك إذا 
أيســوا مــن بذلــك »العطــاء« مــع أن أكثــر حاجــات 
ــكاة«  ــن ش ــك، م ــِه علي ــة في ــا ال مؤون ــك مم ــاس إلي الن
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شــكاية مظلمــة، أو طلــب أنصــاف يف معاملــة.

 استئثار البطانة اخلاصة بالوالي:

فيذكرهــم أمــر املؤمنن)عليــه الســام( بقولــه: )ثم 
إن للــوايل خاصــة وبطانــة، فيهــم اســتئثار، وتطــاول، 
وقلــة إنصــاف يف املعاملــة(، ولذلــك عــى احلاكــم أن 
حيســم أمرهــم ويقطــع مــادة رشورهــم وينصــح  )عليــه 
الســام(: )وال تقطعــن ألحــد مــن حاشــيتك، وحامتك 
يف  منــك  يطمعــن  وال  قطيعــة،  والقرابــة«  »اخلاصــة 
اعتقــاد عقــدة، تــرض بمــن يليهــا مــن النــاس، يف رشب 
»نصيــب مــن املــاء« أو عمــل مشــرك، حيملــون مؤونتــه 
عــى غرهــم، فيكــون مهنــأ ذلــك »العاقبــة« هلــم دونــك، 

ــرة(. ــا واآلخ ــك يف الدني ــه علي وعيب

العيوب النفسية واالجتماعية يف شخصية 
احلاكم:

عهــده  يف  منهــا  العديــد  الســام(  )عليــه  يذكــر 
إىل مالــك األشــر)رضوان اهلل عليــه(، وحيــذره أمــر 
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ــِم  ــؤدي إىل الظل ــي ت ــا فه ــام( منه ــه الس ــن )علي املؤمن
ــر  ــي ُتذك ــوب الت ــذه العي ــن ه ــدوان، وم ــور والع واجل

بصيــغ التحذيــر:

بــا . ) والثقــة  بنفســك،  واألعجــاب  )وإيــاك 
يف  »املبالغــة  االطــراء  وحــب  منهــا  ُيعجبــك 
الثنــاء«، فــإن ذلــك مــن أوثــق ُفــرص الشــيطان 

يف نفســه ليمحــق مــا يكــون مــن إحســان(.

أو . 2 بإحســانك،  رعيتــك  عــى  واملــن  )وإيــاك 
التّزيــد »إظهــار الزيــادة يف االعــال عــن الواقــع 
مــن  كان  فيــا  االفتخــار«  معــرض  يف  منهــا 
فعلــك. أو أن تعدهــم فتتبــع موعــدك بُخلفــك، 
فــإن املــن ُيبطــل اإلحســان، والتزيــد يذهــب 
ــد اهلل  ــف يوجــب املقــت عن ــور احلــق، واخلُل بن

والنــاس(.

أو . 3 أواهنــا،  قبــل  باألمــور  والعجلــة  )وإيــاك 
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التهــاون« فيهــا عنــد إمكاهنــا، أو  التســقط » 
اللجاجــة فيهــا إذا تنكــرت » مل يعــرف وجــه 
ــا  ــف » عنه ــن » الضع ــا« أو الوه ــواب فيه الص
إذا اســتوضحت، فضــع كل أمــر موضعــه  و 

أوقــع كل أمــر موقعــه(.

)وإيــاك واالســتئثار »ختصيــص النفــس بزيــادة« . 4
بــا النــاس فيــه أســوة »أي متســاوون« والتغــايب 
وضــح  قــد  عــا   ِ بــه  ُتعنــى  عــا  »التغافــل« 

ــرك(. ــك لغ ــوذ من ــُه مأخ ــون، فإن للعي

ــس  ــيئة يف النف ــص الس ــات واخلصائ ــذه الصف إن ه
ــور  ــو اجل ــر نح ــاالً أكث ــم مي ــن احلاك ــل م ــة، جتع البرشي
والظلــم تســاعده وتنّمــي فيــهِ هــذه الــروح بطانــة الســوء 
واملقربــن، فيبتعــد عــن رعيتــه وحيتجــب ويتغافــل عــن 
كثــر مــن أمــور رعيتــه ويقســو قلبــه و جيفــو وال يتــورع 
ــه  ــزل قدم ــايص فت ــام واملع ــكاب اآلث ــن ارت ــد ذاك ع عن

ويبغــي عــى خلــق اهلل.
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املســتبد  احلكــم  مراحــل  اســوأ  تــأيت  ذاك  وعنــد 
فتســفك الدمــاء وتقتــل النفــس املحــرم قتلهــا إال باحلــق، 
وعــى ذلــك فــإن هــذه املســألة مــن أخطــر املســائل 
والقضايــا التــي عانــى منهــا احلكــم منــُذ عهــود بنــي 
أميــة )عليهــم اللعنــة( وبنــي العبــاس وحتــى اليــوم، ويف 
ذلــك يشــدد أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( عــى حرمــة 

ــاء. الدم

خامسًا / ُحرمة الدماء يف العهـد.
حُيــّذر أمــر املؤمنن)عليــه الســام( واليــه عــى مر 
بقولــه: )إيــاَك والدمــاء وســفكها بغــر حلهــا...(، ولفظ 
)إيــاَك( ضمــر منفصــل مبنــي عــى الفتــح يف حمــل نصب 
مفعــول بــِه منصــوب عــى التحذيــر لفعــل حمــذوف 

تقديــره  احــذر.

أي احــذر ســفك الدمــاء بغــر حقهــا أو األســباب 
الرشعيــة التــي تســتدعي ســفك الــدم وهــو تعبــر عــن 
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قتــل النفــس املحــرم قتلهــا إال بحقهــا.

وقــد ذكــرت تلــك األســباب الرشعيــة لســفك الــدم 
ــّرة،  ــة املطه ــنة النبوي ــد والُس ــرآن املجي ــبق يف الق ــا س في
املحظــور  يف  الوقــوع  عــدم  يعنــي  التحذيــر  وذلــك 
قبــل  مــن  مــرشوع  مــادام غــر جائــز و ال  واملحــّرم 
ــه  ــول)صى اهلل علي ــل الرس ــن قب ــدس أو م ــارع املق الش

ــلم(. ــه وس وآل

إن التحذيــر الشــديد مــن ســفك الدمــاء بغــر حلها، 
ــار  ــد األمص ــر أح ــوايل ألم ــم أو ال ــع احلاك ــو ملن ــا ه إن
اإلســامية مــن عواقــب ذلــك، بقولــه )عليــه الســام(: 
ــُه ليــس يشء أدنــى لنقمــة، و ال أعظــم لتبعــة، و ال  )فإن
أحــرى بــزوال نعمــة، وانقطــاع ُمــّدة، مــن ســفك الدمــاء 

بغــر حقهــا..(.

وبذلــك فــإن هــذا الفعــل املحــّرم يــؤدي إىل نقمة اهلل 
وغضبــه، وينتــج عنــه تبعــة أو مســؤولية عظيمــة، تــؤدي 
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إىل زوال نعمــة األمــن واألمــان، واالســتقرار والنــاء 
والعيــش الكريــم، فضــًا عــن انتهــاء مــدة احلكــم و 
الفعــل  ذلــك  بســبب  عــى ســوء  بنهايتهــا  التعجيــل 

ــاء. ــفك الدم ــّرم يف س املح

ويؤكــد )عليــه الســام( مــا ســبق أن حتــدث بــه 
وحــّذر منــه الرســول الكريــم حممــد )صــى اهلل عليــه 
باحلكــم  مبتــدئ  ســبحانه  ]اهلل  بــأن  وســلم(  وآلــه 
ــة[.  ــوم القيام ــاء ي ــن الدم ــافكوا م ــا تس ــاد في ــن العب ب
ملــا لفظاعــة هــذا الفعــل وتأثــره العظيــم عــى كيــان 
املجتمــع واســتقراره، وهضــًا حلقــوق النــاس يف احليــاة، 
حتــى جعــل عقوبــة القصــاص، فعــن أيب عبــداهلل )عليــه 
الســام( أنــُه قــال: قــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: 
)مــن خــاف القصــاص كــّف عــن ظلــم النــاس( ثــم 
ــه  ــى اهلل علي ــرم )ص ــول األك ــن الرس ــث ع أورد احلدي
وآلــه وســلم(،))( وبذلــك ُعــدَّ القصــاص مبعثــًا للحيــاة 

اإليــان  كتــاب  الــكايف  أصــول  الُكلينــي:  يعقــوب   حممــد   . )((
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ــراره  ــل وتك ــكاب الفع ــن ارت ــة م ــة رادع ــة دنيوي كعقوب
ــاة. ــِه يف احلي ــن حق ــان م ــرم اإلنس ليح

ــي  ــرب النه ــر ع ــى م ــه ع ــويص والي ــك ي ــد ذل وبع
عــن تقويــة الســلطان بســفك الــدم فقال)عليه الســام(: 
ــك  ــإن ذل ــراٍم، ف ــفك دٍم ح ــلطانك بس ــن س ــا تقّوي )ف
يف  إن  وينقلــه..(.  يزيلــه  بــل  ويوهنــه،  يضعفــه  ممــا 
ذلــك حكمــة بليغــة رائعــة اســتقرأت احــداث التاريــخ 
ــه الســام(  قبــل عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )علي
ــعوب  ــدول والش ــم وال ــداث األم )35 - 40هـــ( وأح
بعــده، فــكل املالــك واإلمرباطوريــات وأنظمــة احلكــم 
الغاشــمة والطاغيــة التــي قامــت عــى ســفك الدمــاء 
والظلــم واجلــور قــد اهنــارت وزالــت وأصبحــت نســيًا 

ــة. ــة ثابت ــي حقيق ــيا، وه منس

وعــى الرغــم مــن معرفــة أمــر املؤمنــن )عليــه 

والكفــر/ بــاب الظلــم، دار املرتــى، بــروت 2)20  ج2، ص640 
و642.
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الســام( بمــن كلفــُه واليــة مــر، وصلتــه الوثيقــة 
الظــروف  قــادة جيوشــِه وخــربة يف أشــد  بــِه كأحــد 
اإلمــام  منــُه، كمنزلــة  منزلتــه  وأقســاها، حتــى شــّبه 
ــه الســام( نفســِه مــن النبــي الكريم)صــى اهلل  عي)علي
عليــه وآلــه وســلم(، فإنــه يشــدد عليــه يف القــول: )و ال 
ــه  ــد،  ألن ــل العم ــدي يف قت ــد اهلل و ال عن ــك عن ــذر ل ع
فيــه قــود البــدن »القصــاص، هــو و أضافتــه للبــدن ألنــه 
يقــع عليــه«(. ودل هــذا القــول بأنــه ليــس لــُه شــفاعة يف 
ــد  ــل العم ــاص يف القت ــو القص ــدود اهلل وه ــن ح ــد م ح
ــدام  ــوم »اإلع ــمى الي ــك ويس ــرشوع لذل ــبب م دون س

التعســفي«.

اخلطــأ  ارتــكاب  حالــة  يف  نصحــِه  يف  ويبــدأ 
بقوله)عليــه الســام(: )وإن ابتليــت بخطــأ، وأفــرط 
عليــك ســوطك أو ســيفك أو  يــدك بالعقوبــة »أي عجل 
بــا مل تكــن تريــده، فــأردت تأديبــًا فأعقــب قتــًا، أي 
القتــل اخلطــأ«، فــإن يف الوكــزة »الرضبــة بجمــع الكــف 
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ــن  ــا تطمح ــًة، ف ــا مقتل ــا فوقه ــة« ف ــه، اللكم أي قبضت
تــؤدي إىل  بــك نخــوة ســلطانك عــن أن  »ترتفعــن« 
أوليــاء املقتــول حقهــم(. وذلــك يرتــب عــى الــوايل أو 
احلاكــم يف حالــة القتــل اخلطــأ وغــر املقصــود دفــع الدية 
ــه  ــر املؤمنن)علي ــه أم ــا فعل ــذا م ــول، وه إىل ذوي املقت
الســام( بنفســِه عــى الرغــم مــن إنــُه مل يرتكــب قــط مثل 
هــذا الفعــل عمــدًا أم خطــأً وأراد أن يعلــم األمــة املبــادئ 
الســامية احلقيقيــة لإلســام واحــرام حقــوق النــاس 
يف احليــاة، فعــن أيب عبــداهلل )عليــه الســام( إن أمــر 
ــدُه  ــّذب عب ــل ع ــه رج ــع إلي ــام( رف ــه الس املؤمنن)علي
ــُه مائــة نــكاالً وحبســُه ســنة وأغرمــُه  حتــى مــات فرضب
قيمــة العبــد فتصــدق هبــا عنــُه. وعــن أيب عبــداهلل )عليــه 
الســام( قــال: قــى أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف 
رجــل وجــد مقتــوالً ال يــدري مــن قتلــه. قــال: )إن 
ــِه  ــه أعطــوا ديت ــون ديت ــاء يطلب ــُه أولي كان ُعــرف وكان ل
ــلم  ــرئ مس ــل دم ام ــلمن وال يبط ــال املس ــت م ــن بي م
ألن مراثــه لإلمــام، فكذلــك تكــون ديتــه عــى اإلمــام، 
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ــُه(.))( ــه ويدفنون ــون علي ويصّل

كــا قى)عليــه الســام( يف رجــل زمحــُه النــاس 
يــوم اجلمعــة فــات، أن ديتــه مــن بيــت مــال املســلمن، 
ــام  ــاَت يف زح ــْن م ــام(: )َم ــه الس ــال )علي ــك ق ويف ذل
النــاس يــوم اجلمعــة، أو يــوم عرفــه أو عــى جــر ال 
يعلمــون مــن قتلــه فديتــه مــن بيــت املــال(، وقال)عليــه 

ــلم(. ــرئ مس ــل دم ام ــام(: )ال يبط الس

املؤمنن)عليــه  أمــر  أن وصيــة  تقــدم  مــا  ويــدل 
اإلســامية  الرشيعــة  عــى  مبنــي  وعهــده  الســام( 
والنهــي عــن القتــل والعــدوان الــذي ال يســيغه الديــن، 
وهــو يضعــف الســلطان وهيدمــُه وهــو تعريــف بــأن 
القتــل العمــد يوجــب القــود »القصــاص« فقــال لــه 
»قــود البــدن« أي جيــب عليــك هــدم صورتــك كــا 
ــة  ــذه اللفظ ــِه هب ــراد إرهاب ــول، وامل ــورة املقت ــت ص هدم

القتــل  بــاب   / الديــات  كتــاب   , الــكايف  فــروع  الُكلينــي:   . )((
(848  ،(847 ص0)8)، 
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ــال  ــم ق ــه القــود، ث ــإن في ــُه ف ــغ مــن أن يقــول ل فإهنــا أبل
ــوط  ــرضب بالس ــد كال ــبه عم ــأ ً أو ُش ــَت خط ــُه إن قتل ل

فعليــك الديــة.))(

لقــد تســامى أمــر املؤمنن)عليــه الســام( يف رفعــة 
شــأنه ومنزلتــه عــن باقــي البــرش، يف أحــرام النفــس 
الشــجاع  الباســل  املقاتــل  يكــن، وهــو  البرشيــة، ومل 
الــذي قــى ســنن طــوال مــن عمــره يف معــارك نــرة 
اإلســام ومواقعهــا الكبــرة، ذلــك الســّفاك للدمــاء 
ــِه،  ــى مــع خصوم ــل كان متســاحمًا حت ــل، ب املحــب للقت
وبلــغ رقيــه اإلنســاين يف وصيتــُه )عليه الســام( للحســن 
واحلســن )عليــه الســام( ملــا رضبــُه ابــن ملجــم )لعنــُه 
اهلل(، يوصيهــا بقاتلــِه خــرًا بقولــه: )إنُه أســر فأحســنوا 
نزلــه وأكرمــوا مثــواه فــإن بقيــت قــد قتلــت أو عفــوت، 

ــن  ــي، اب ــة اهلل املدائن ــن هب ــد ب ــد عبداحلمي ــن أيب حام ــز الدي ))( . ع
أيب احلديــد، هنــج الباغــة، م4، ج7). دار الكتــب العربيــة الكــربى 

القاهــرة، 329)هـــ. ص80.
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وإن مــُت فاقتلــوه قتــي و ال تعتــدوا إن اهلل ال حيــب 
املعتديــن(. وأوىص أيضــًا )إىل أكــرب ولــدي غــر طاعــن 
ــه الســام(: )أال  ــرج(. وقولِه)علي ــن و ال ف ــِه يف بط علي
ال تقتلــن يب إال قاتــي، أنظــروا إذا أنــا مــُت مــن رضبتــِه 
ــل،  ــوا بالرج ــة، و ال متثل ــة برضب ــوه رضب ــذِه، فأرضب ه
فــإن ســمعت رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 

ــور(.))( ــب بالعق ــو بالكل ــة ول ــم وامُلثل ــال: ] إياك ق

ــك  ــة،  ص2)) ــــ 3)). وكذل ــج الباغ ــد: هن ــن أيب احلدي ))( . أب
ــن ســعد: الطبقــات الكــربى، م3، ص35 ــــ 36 أب
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اخلامتة
الفكــر  صعيــد  عــى  ومتميــز  رائــع  أنمــوذج 
ــب  ــة يف جوان ــة العملي ــد املارس ــى صعي ــاين، وع اإلنس
احليــاة االجتاعيــة والقانونيــة والسياســية واالقتصاديــة 
والعســكرية، ذلــك مــا أبدعــُه أمــر املؤمنــن اإلمــام 
عــي )عليــه الســام( مــن وثيقــة قانونيــة، دســتورية، 
امتــداد  يف  متكاملــة  إســامية،  اخاقيــة،  اجتاعيــة، 

لنهــج القــرآن املجيــد والُســنة النبويــة املطهــّرة.

وأمــر املؤمنن)عليــه الســام( مل يكــن ليصــدر هــذه 
ــه عــى مــر، عــى أهنــا كتــاب خــاص  الوثيقــة إىل والي
مــن حاكــم أعــى إىل حاكمــِه يف مســتوى أدنــى يف اإلدارة 
ــَل عمــٍل يف ظــرف زمــاين حمــدود  واحلكــم، لتكــون دلي
ــون  ــاءت لتك ــا ج ــر(، إن ــو )م ــدد أال وه ــكان حم وم
ترشيعــًا دينيــًا ودنيويــًا ينظــم أحــوال البــاد والعبــاد 
جوهــر  هــي  ومبــادئ  وقواعــد  ُأســس  عــى  كافــة، 
اإلســام احلنيــف التــي نطقــت هبــا آيــات القــرآن املجيــد 
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وأقــوال وأفعــال النبــي الكريم)صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــلم(. وس

ــة الدمــاء  إن مــن أساســيات العهــد العلــوي، حرم
والتحذيــر مــن ســفكها بغــر حلهــا، ملــا للدمــاء مــن 
حرمــة عظيمــة عنــد اهلل ورســولِه يقابلهــا عقــاب أليــم يف 
الدنيــا ومقيــم يف اآلخــرة، ذلــك ألن هــذا اجلــرم العظيــم 
ــاء املجتمــع والدولــة وُيضعــف  يوهــن امُللــك وهيــدم بن
كيــان األمــة وُيســهم يف قيــام حكــم اجلــور والظلــم 

ــان. والطغي

العوامــل  الدقيقــة  تفاصيلــه  العهــد يف  بــن  لقــد 
والسياســية  واالقتصاديــة  االجتاعيــة  واألســباب 
والنفســية التــي تتفاعــل لتنتــج نظــام الظلــم واجلــور 
الــذي يــؤدي إل قتــل النفــوس الربيئــة، وقــد شــدد 
ــذ  ــًا األخ ــام( ناصح ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــا أم عليه
بأفضــل األســباب لتجنبهــا، وقــد ابتــدأ )عليــه الســام( 
ــه  ــيته وبطانت ــم وحاش ــس احلاك ــاح نف ــاه يف إص وصاي
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ومنزلــة العلــاء واحلُكــاء منــُه قربــًا أو بعــدًا، فضــًا 
ــباب  ــذ بأس ــاد واألخ ــاح العب ــاد وإص ــارة الب ــن ع ع
مــع  التعامــل  وأســلوب  كافــة،  جماالتــه  يف  النــاء 
طبقــات املجتمــع املختلفــة مــن ُجنــد وقــادة وقضــاة 
ووزراء ومستشــارين وجتــار وُصنــاع وفقــراء ومســاكن 
أمــر  يّدخــر  ومل  واملرىض)الزمنــى(،  حاجــة  وذوي 
املؤمنن)عليــه الســام( وِســعًا يف وضــع خطــط إصــاح 
لألمــة يف مفاصلهــا الدقيقــة وجوانــب حياهتــا كافــة.

إن مــا توصلــت إليــِه الدراســة مــن نتائــج مهمــة 
ــوي  ــد العل ــارص العه ــط عن ــرب رب ــا ع ــن ماحظته يمك
بعــد تفكيكهــا لتصــب يف جوهــر أســاس هــو قيــام 
ــام  ــادى اإلس ــد ومب ــق قواع ــى وف ــيد ع ــم الرش احلك

الســامية. اإلنســانية 

 ولعل أهم النتائج التي أثمرهتا الدراسة اآليت:

). إن حرمــة ســفك الدمــاء بغــر حلهــا، التــي حذر 
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أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( منهــا واليــه عــى مــر، 
ــة  ــا جترب ــرة تفرزه ــات كث ــل معطي ــاج تفاع ــي نت ــا ه إن
احلكــم يف بلــد مــا، ســلبًا أم إجيابــًا، تــؤدي إىل زيــادة 
نســبة جرائــم القتــل أو انخفاضهــا تبعــًا لنــوع نظــام 

ــك. ــل تل ــة التفاع ــم، ودرج ــة احلاك ــم وطبيع احلك

إن حرمــة ســفك الــدم هلــا أســباهبا التــي أكــدت . 5
النبويــة  والُســنة  الكريمــة  اآليــات  عليهــا 
ــْرِ  ــًا بَِغ ــَل َنْفس ــن َقَت ــاىل: ﴿َم ــال تع ــرة، ق املطه
ــاَس  ــَل النَّ ــَا َقَت ــاٍد يِف األَْرِض َفَكَأنَّ ــٍس َأْو َفَس َنْف
النَّــاَس  َأْحَيــا  ــَا  َفَكَأنَّ َأْحَياَهــا  َوَمــْن  مَجِيعــًا 
مَجيَعــًا﴾)1(، فقتــل النفــس الواحــدة بمنزلــة قتــل 
املجتمــع بــأرسه والنــاس فيــه مجيعــًا، وإحياءها، 
وإنقاذهــا مــن املــوت هــو إحيــاء جلميــع النــاس 
ــة  ــة حياتي ــي بادئ ــك فه ــع. لذل ــك املجتم يف ذل
ــة  ــانية احلقيقي ــا اإلنس ــدرك أبعاده ــة مل ي جمتمعي

))(  املائدة: 32.
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غــر اإلســام وتوصــل إىل عقائيتهــا املجتمــع 
ــوم. ــدويل الي ال

إن حرمــة ســفك الــدم وقتــل النفــس التــي أكــد . 6
وشــدد عليهــا أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف 
آخــر عهــِدِه هــي امتــداد للقــرآن املجيــد والُســنة 
خليفــة  يوليــه  عهــد  وآخــر  املطهــرة  النبويــة 
املســلمن حقــِه حتــى اليــوم، أكــد تفاصيــل 
ارتــكاب  إىل  تــؤدي  التــي  األمــور  ودقائــق 
الفعــل اإلجرامــي، وأســتكملُه ببحــث نتائجــُه 
وإصــاح  منــه،  والوقايــة  أســبابه  ومعاجلــة 
الــرضر مــن وقوعــِه بســبب الغفلــة أو التــادي 
أو زهــو الســلطان وأفــراط ســوطه أو يــده أو 

ــيفه. س

لقــد أدركــت البرشيــة وبعــد قــرون مــن عهــود . 7
واملجــازر  واحلــروب  واالســتبداد  الطغيــان 
ــبب  ــعوب بس ــم والش ــا األم ــت هل ــي تعرض الت
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دوهلــم  أجهــزة  وطغيــان  وحكامهــا  ملوكهــا 
وآثارهــا  اجلريمــة  وحقيقــة  معنــى  القمعيــة، 
ونتائجهــا اهلدامــة التــي أفضــت إىل اخلــراب 
الشــعوب  مــن  للعديــد  اإلنســاين  والتدهــور 

والــدول واألمــم.

أفــى هــذا األدراك املتأخــر لألثــان الباهضــة عــى 
صعيــد املعانــاة اإلنســانية لتكاليــف إقامــة )حضــارات( 
و)دول مدنيــة حديثــة( قائمــة عــى انتهــاك حقــوق البرش 
ــم  ــذه األم ــوم ه ــتقرار، أن تق ــان واألس ــاة واألم يف احلي
العظيمــة بقدراهتــا االقتصاديــة والعســكرية والسياســية 
الدوليــة،  العاقــات  إدارة  يف  املتحكمــة  والعلميــة، 
االتفاقيــات  وتوقيــع  واملواثيــق  العهــود  بإصــدار 
ملواجهــة  اجلنائيــة،  املحاكــم  إنشــاء  و  واملعاهــدات 
ــر  ــاة وحظ ــان يف احلي ــق اإلنس ــيمة حل ــاكات اجلس االنته
ــادة اجلنــس  أعــال وإجــراءات اإلعــدام التعســفي، وإب
البــرشي واإلبــادة اجلاعيــة والتطهــر العرقــي عــى وفــق 
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مبــادى إنســانية كريمــة ســبقهم هبــا الديــن احلنيــف عــن 
طريــق القــرآن املجيــد والُســنّة النبويــة املطهــرة والقواعد 
ـــ اإلنســانية التــي أوجدهــا أمر  ــــ الدســتوريةـ  القانونيــةـ 
املؤمنن)عليــه الســام( عــى صعيــد الفكــر واملارســة.

ــه . ) ــا في ــوي ب ــد العل ــد العه ــا أن نعتم ــريٌّ بن ح
ــد  ــانية وقواع ــادئ إنس ــامية ومب ــم إس ــن قي م
يف  ورشــيد  صالــح  حكــم  وفلســفة  قانونيــة 
إقامــة بنــاء الدولــة ومؤسســاهتا و أجهزهتــا و 
إن يكــون دليــل عمــل لــوالة األمــر بــا يصلــح 

أحــوال البــاد والعبــاد.

     واحلمــد هلل رب العاملــن والصــاة الســام عــى 
حممــد وآل حممــد. 
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