
1 
 

 جوانب من الفكر الرتبوي اإلسالمي
  شرحيف  (ع)يف خطب اإلمام علي بن أبي طالب

 
هج

َ
 بن أبي احلديدإلالبالغة  ن

ة                    أ.د.قحطان محيد كاظم العنبكي        
ّ
ةكلي

ّ
ياىل الرتبي

َ
ة/جامعة د

ّ
 األساسي

 67712717770موبايل:                           drqahatanhamed@gmail.com البريدااللكتروني:

 ملخص البحث

)صلىّاهللّّبعدّالرسولّمحمدّاإلسالمي ةأهمّالشخصياتّّمن(ّعشخصيةّاإلمامّعلي)ُّتعدّ 
فهوّأقربّالناسّإلىّ،ّاجتماعي ة،ّوعلمي ةّوسياسي ةّوسلم(ّلماّلهّمنّمكانةّوصحبهّعليهّوآلهّ
ّ،ّوأعالهمّهمةّ،اوأولّالقومّإسالمّ ّ،ّوأبوّالسبطين،ّّوزوجّالزهراءّالبتول،ّمحمد)ص(ّرسولّاهلل
اّّووأكثرهمّ ّّ.ّمعرفةعلم 

ّ ّعلي)ع(كان ّوأفعاله،ّاموجهّ ّاإلمام ّوأقواله ّووصاياه ّخطبه ّمن ّكثير ّفي إلىّّومعلم ا
،ّّتعالىاهللّّأمرّبهاالصالحةّالتيّّالتربي ةةّالسويةّعنّطريقّوبناءّالشخصيّ ّ،تهذيبّالنفوس

ّ.المجتمعيّمنّخاللّموافقةّالعلمّبالعملّوبماّيؤديّإلىّالتغييرّوالتطورّ
ّ،(عإلمامّعليّبنّأبيّطالب)لالتربويّّمنّالفكرّنبواالبحثّلتسليطّالضوءّعلىّجّيهدفّّّّّ

أبيّالحديدّالمعتزلي،ّواستنتاجّّبنإلالبالغةَّّنهجُّشرحّبعضّخطبهّوتوجيهاتهّفيّّعنّطريق
ّمنها.ّالتربوي ةاألفكارّّوّالقيمبعضّ

الباحثّّقسمهولتحقيقّهدفّالبحثّّ،الوصفيّالتاريخيّالتحليليَّنهجُّماستعملّالباحثّال
ّاستنتاجاتّّوأربعةّمقدمةّإلى ّعن ّوالتطبيقاتّّلخصتمباحثّفضال  ّاألفكار فيّّالتربوي ةأهم

مفهومّّ.ّتناولّالمبحثّاألولّإلبنّأبيّالحديدّالبالغةّشرحَّنهجُّفيّكتابّّمامّعلي)ع(خطبّاإل
اّالتربي ةّوالفكرّالتربوي ،ّودرسّالمبحثّالثانيّمالمحّالفكرّالتربويّّاإلسالميّلغةّواصطالح 

وتطرقّالمبحثّالثالثّإلىّلمحاتّمنّسيرةّاإلمامّعليّبنّأبيّاإلسالميّومصادرهّوسماتهّ،ّ
ّالبالغة،ّ ّوكتابَّنهُج ّاالجتماعيةّطالب)ع( ّالتربي ةّوالتعليمّوأبعادها وبي نّالمبحثّالرابعّأهمية

ّّ.مّعلي)ع(ّفيَّنهُجّالبالغةفيّضوءّخطبّاإلما
نّاعتمدّالباحثّعلىّجملةّمنّالمصادرّوالمراجعّالعربي ةّيأتيّفيّطليعتهاّكتابّاهلل)القرآ

 .ّالبالغةّشرحّابنّأبيّالحديدّالمعتزلي(َّنهجُّالكريم(ّ،ّوكتابّ)
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 املقدمة
ّّّّّ أساسّّالتربي ةّوّ،ةّوهويتهاثقافةّاألمّبلورةفيّّةةّالمهمهيّأحدىّالمجاالتّالتطبيقيّ ّالتربي ةإن 

ّالغربيةّوانتهاجها،ّالتربوي ةاألفكارّوقدّراجتّ.عامةاللمجتمعّانسانّوتكوينّثقافةّبناءّشخصيةّاإل
ّ ّمؤسساتنا ّالمكتباتّ،التربوي ةفي ّأصبحت ّأن ّبالمؤلفاتّمليئةّاإلسالمي ة،ّمجتمعاتناّفيّبعد

ّعلىّالّالغربي،ّالتربويّالفكرّمنّالمقتبسةّالتربوي ة، ّمالئمتها ّمنّعدم ّلمجتمعناأرغم ّ،ّغلبها
ّ.ّالحنيفّسالمياتهّ،ّوتقاليدهّوتعاليمّالدينّاإلوعاد

وهذاّماّحملّالباحثّعلىّالكتابةّّ،ّاإلسالمي ةالعودةّإلىّتراثّاألمةّّومنّاألهميةّبمكان،ّّّّّّ
ّاأُلمةّةّلدراسةّاآلثارّالعلميّ ّعنّطريقسالميّالفكرّاإلعنّ ،ّّةالفكريّ ّسالمي ةاإلَعَلمّمنَّأْعالِم

ّوممارساتهّّوّ)ع(،بنّأبيّطالبّاإلمامّعلي ّمنّأفكاره ّّالتربوي ةاالستفادة مواجهةّالمشكالتّل؛
ّّّّّّّّ.اآلنيةحاجاتّمجتمعاتناّّوّاإلسالمي ةّالتربوي ةبماّيتفقّمعّالقيمّّو،ّّالمعاصرةّالتربوي ةةّّوالفكريّ 
ة،ّوالسي ماّنسانيّ اإلحياةّّأضاءّالذيّسالمياإلّالتراثّهّيبحثّفيإنفيّّأهميةّالبحثتكمنّّّّّّ

ّّالتربي ةفيّمجاالتّ ّالشعوبأل؛ ّفيّتقدم ّأساسية ّعملية ّاألممّنها ّالّوّونهضة مجتمعّإلىّدفع
البالغةّمنّأكثرّالكتبّالتيّأكدتّوتحدثتَّّنهجُّإنّكتابّّ.االستمرارّفيّاتجاهّاالرتقاءّوالتطور

ّجانبّالتربي ةّعندوالسي ماّلتربي ةّفيّالفكرّاإلسالميّسلطّالضوءّعلىّمفهومّاكونهّيّالتربي ةّعن
نّدُّّاالمامّعلي)ع(ّالذي ّعنّالردرسّفهوّيحتاجّإلىّالكثيرّمنّالبحثّوالدراسةوا  علىّّ،ّفضال 

ّالتربوي ةمواجهةّالتحدياتّّوّ،لمسلمينّينحصرّفيّالنقلّعنّالشعوبّالغربيةّاّأثربأنّالقائلينّ
 .يإلسالمأخذتّتتغلغلّفيّالمجتمعّاّالتي
َنهُجّشرحّكتابّلإلمامّعلي)ع(ّفيّمجموعةّمنّالخطبّّفقدّجرىّاعتمادحدودّالبحثّأماّّّّّّ

بعضّالخطبّالتيّلهاّّوالسي ما،ّفيهاّالتربوي ةوبيانّالجوانبّ،ّبنّأبيّالحديدّالمعتزليّإلّالبالغة
ّّ.ّالتربي ةصلةّمباشرةّب

تحليلّفكرّاإلمامّلّالمالئمَّنهجُّحليليّكونهّالمالوصفيّالتاريخيّالتَّنهجُّالمالباحثّاستعملّّّّّّ
ّع)علي ّوآرائه ّوأّرّ.التربوي ة( ّمقدمة ّالبحثّعلى ّمباحثّواستنتاجاتّّبعةوزعتّمادة تناولّ،

ّ،ّودرسّالمبحثّالثانيّّالمبحثّاألول ا ّالتربي ةّوالفكرّالتربويّاإلسالميّلغةّواصطالح  مفهوم
اتهّ،ّوتطرقّالمبحثّالثالثّإلىّلمحاتّمنّسيرةّمالمحّالفكرّالتربويّاإلسالميّومصادرهّوسم

ّالتربي ةّوالتعليمّ ّالبالغة،ّوبي نّالمبحثّالرابعّأهمية ّوكتابَّنهُج اإلمامّعليّبنّأبيّطالب)ع(
ّ.ّوأبعادهاّاالجتماعيةّفيّضوءّخطبّاإلمامّعلي)ع(ّفيَّنهُجّالبالغة
ّف ّيأتي ّالعربي ة ّوالمراجع ّالمصادر ّمن ّجملة ّعلى ّالباحث ّطاعتمد ّاهلل)القرآنّي ّكتاب ليعتها

ّ)الكريم( ّوكتاب َّنهجُّ، ّّشرح ّومراجعّإلالبالغة ّمصادر ّعن ّفضال  ّالمعتزلي(، ّالحديد ّأبي بن
 .هوامشّالبحثّومصادرهّعديدةّبينتّتفاصيلهاّفيّ
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 املبحث األول
ةمفهوم 

ّ
ا اإلسالميالرتبوي والفكر  الرتبي

ً
 لغة واصطالح

،ّرباهّأيّأحسنّالقيامّعليهّحتىّّوالصبيّيربهّ،ّربىّولدهفيّاللغةّمأخوذةّمنّّالتربي ةّّّّّّّ
ّ(1)أدرك ّاللغويّالتربي ةّو. اّبمدلولها ّوالتغذيّ أيض  ّبالرعاية ّالطفل ّتعهد ّتعني ّالماديّ ، ّوالمعنويّ ة ةّة

ّّوّ،حتىّيشب ّوالعلماء ّالفالسفة ّاهتم ّقد ّوالمحدثين ّالقدماء ّالمفهوم، ّعددّ بهذا ّله منّّاوأوجدوا
ّإن ّالتي ّّالتفسيرات ّجوهرها، ّفي ّمتفقة ّفهي ّشكلها، ّفي ّاختلفت ّبعضّالمفكرينّومن أقوال

ّ ّالكميّ ّإلىّ(ق.م342-472)ونأفالطّأشارالقدامى ّجميعّالناحية ّبمزاولة ّوذلك ّالتربي ة، ّمن ة
سمّوالروحّكلّماّيمكنّمنّهيّإعطاءّالجّالتربي ة((:ةّلكمالّالفردةّالمؤديّ ةّوالبدنيّ األنشطةّالعقليّ 

ةّمنّالناحيةّالمهنيّ علىّّ(ق.م377-334أرسطوّ)ّكدأ.ّّو(2)(يمكنّمنّالكمال(وكلّماّّالجمال،
هوّأنّيستطيعّالفردّعملّكلّّالتربي ةالغرضّمنّ):(التربي ةّلماّفيهّمنفعةّالفردّوسعادتهّفيّدنياه

نّيقومّبماّهوّنبيلّوخيرّمنّاألعمالّليصلّإلىّأوريّفيّالحربّوالسلم،ّّوماّهوّمفيدّوضّر
ةّالنواحيّالروحيّ علىّ(م1316-1314)سيمونّالفيلسوفّالفرنسيّجولزّركزّو.(3)(حالةّالسعادة(

ّيكونّالعقلّعقال ّحرّ هيّالطريقّالتربي ة)):منّالتربي ة ّالتيّبها ّويكونّالقلبّقلبّ ة ّحرّ ا، ّ(اا )(4).ّ
ّتعريف ّأوثق ّالغزاليولعل ّقاله ّما ّهما: ّللتربية ّ)(:ه404-440)ين ّفعلّّالتربي ةومعنى ّيشبه ،

ّ ّاألجنبيّ الفالح ّالنباتات ّويخرج ّالشوك، ّيقلع ّبينالذي ّمن ّويكملّّالزرعّة ّنباته ّليحسن ،
)إنهاّعمليةّصوغّوتكوينّلفعاليةّاألفرادّثمّصبّلهاّفيّقوالبّ)وماّقالهّجونّديوي:ّ.ّ(4)((ريعه

ّّ.ّ(6)((عملّاجتماعيّمقبولّلدىّالجماعةّمعينةّـّأيّتحويلهاّإلى
بعضّماّيعلمّّعملّالعقلّفيهّورتبأاّفكرّ ّ–فيّاألمرَّّفَكَر،ّ:لغةّ عرفّفيُّّالفكرّتعريفأماّّّّّّ

والِفكُرّإعمالّالعقلّّ(ّإعمالّالعقلّفيّمشكلةّللتوصلّإلىّحلها:،ّو)التفكيرليصلّإلىّمجهول
الفكرّأماّّوّ.(7)يةفيّالمعلومّللوصولّإلىّمعرفةّالمجهولّويقالّليّفيّاألمرّفكرّ:ّنظٌرّورّو

                                                           

م1133ّدراسةّمقارنةّ،ّدارّالتعارفّللمطبوعات،ّبيروتّ،ّاإلسالمّفيّالتربويّالنظامّ،ّالقرشيّشريفّباقر(.1)
ّالفكر،ّدارّ،القاموسّّجواهرّمنّالعروسّتاجّ،الزبيديّّالمرتضىّالرزاقّعبدّبنّمحمدّبنّمحمدّ؛41ّص
 .761صهّ،1414ّّ،ّبيروتّ،1ج
 .122-126صّ،ّم1164ّبيروتّ،ّصادر،ّمطبعةّةّ،التربيّ ّالعبداهللّ،ّوعليّسليمانّكامل(.2)
ّ.122صّنفسه،ّالمصدر(.3)
 https://forums.alkafeel.net:ّّعلىّالموقعّاإللكترونيّّالكفيلّمنتدى ؛ّنفسهّالمصدر(.4)
ّبيروت،ّ،ّالكاثوليكيةّالمطبعةّ،ّالصباغّتوفيقّترجمةّالوالد،ّأيهاّرسالةّاليّ،الغّزّمحمدّبنّمحمدّحامدّأبي(.4)

 .32صّم،1141
 .17صّ،ّم1120ّ،ّبيروتّ،1جّ،ّميخائيلّوزكرياّعقراويّمتىّترجمةّة،والتربيّ ّة،ّالديمقراطيّ ديويّجون(.6)
 .613صّ،ّم7004ّ،ّالقاهرة،ّّةالدوليّ ّالشروقّمكتبة،4ّّطّ،ّالوسيطّالمعجم(.7)
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ّماّمعرفةّإلىّاإلنسانّخاللهاّمنّيصلّةعقليّ ّعملية..))ّ:بأنهّّنيالعلواعرفهّفقدّّااصطالحّ 
ّكآلياتّىالقّوّهذهّسيرّخطّرسمّثمّةوالنفسيّ ّةالعقليّ ّالملكاتّكلّفشملتّآليتهاّذكرّثمّ،ّيريد
ّالفكرّعليّالفتالويّالباحثّيعرفّوّ.(8)((الفكرّإلعمالّكنتاجّالهدفّالنهايةّفيّوذكرّللفكر
تكونّلهاّصفاتّمعينةّوأهدافّالتيّيتوصلّإليهاّالعقلّالبشريّّونشاطاتّجميعّال)):بأنهّانظريّ 

ومنّالناحيةّّ.(9)((محددةّتعتمدّعلىّالمثيراتّالبيئيةّالكفيلةّبإيجادّالحلولّالمناسبةّللمشكالت
التيّوردتّفيّبعضّّالتربوي ةمحاولةّقراءةّاألمورّ)):عرفهّالباحثّعليّالفتالويّبأنهّةّاإلجرائي
ّ.(10)((عليهّالسالمّعليّاإلمامخطبّ
ّالتربويّأماّّّّّ ّحسنّجميلّالفكر ّبأنه:ّفيعرفه ّالمبادئّالفكريّ ))ّطه ّمن ّوالمنطلقاتّجملة ة

ة،ّويعبرّعنّةّالتيّتحكمّالعملّالتربويّوتحددّطبيعتهّومساراتهّفيّالبيئاتّاالجتماعيّ األساسيّ 
ّالمبادئّوالمنطلقاتّ ّاألساسيّ ّعنّطريقهذه ّالمفاهيم ّللتحديد ّوالتدريبّة ّوالتعليم ّوالتربي ة تنشئة

 .(11)((ةّالشموليةّفيّأيّمجتمعّبمختلفّمستوياتهة،وهيّالعناصرّالرئيسةّللتربيّ والتثقيفّوالتوعيّ 
ويتكونّمنّافتراضيةّّفلسفةّقبلّأنّيكونّأيّشيءّآخر،ّهو))بأنه:ّّخالدّالعمريّويرىّالباحث

ة،ّتتمخضّعنهاّاطرّةّوالبيئيّ طبيعتهّالنظريّ ةّّوالعقليّ ّاإلنسانةّتلقيّالضوءّعلىّأنشطةّأساسيّ 
اآلراءّ)):بأنهّانظريّ الفتالويّّعلييعرفهّالباحثّّوّ.(12)((ةوالمنطلقاتّالتعليميّ ّالتربوي ةلألطروحاتّ

والمجتمعّبناءّّاإلنسانلىّبناءّإالعقولّالنيرةّوتهدفّّالتيّتطرحهاّالتربي ةوالنظرياتّالمتعلقةّب
جميعّاألفكارّ)):انهّاإجرائيّ ّالباحثّنفسهّويعرفهّ.(13)((يحققّالمصالحاّمنّالشوائبّّواّخاليّ سليمّ 

َّنهجُّ(التيّنلمسهاّفيّبعضّخطبّععلي)ّاإلمامةّفيّفكرّالتيّحملتّبينّطياتهاّلمحاتّتربويّ 
ّ.(14)((منّجوانبهّالمختلفةّاإلنسانوالتيّتعملّعلىّبناءّالبالغةّ
ّّّّّّّ ّيهمنا ّالبحثّذكروما ةّتفسرّمنّأفكارّتربويّ ّ،ّ(ع)عليّاإلمامنّـــــــماّصدرّعّفيّهذا

هوّغايةّالوجود،ّومنّأجلهّخلقّاهللّّاإلنسان(ّأنّع)اإلمامّعلييرىّ؛ّإذّّالتربي ةحقيقةّمفهومّ

                                                           

 .72ّمّ،ّص1ّّ،1117الفكرّالتربويّاإلسالميّ،ّمجّ،ّطهّجابرّالعلواني(.8)
ّالتربويّ،ّالفكرّفيّقراءةّ-ّالبالغةّنهجّفي(ّالسالمّعليه)ّعليّاإلمامّخطبّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.9)

 .1374صّ،ّم7014ّ،(4)العددّ،(73)ّالمجلدّبابل،ّجامعة/ّةنسانيّ اإلّالعلومّمجلة
 سهّ.المصدرّنف(.10)
ّللطباعةّوالنشر،ّ،1طّ،ّةالفلسفيّ ّوجذورهّالمعاصرّالتربويّالفكرّ،ّطهّجميلّحسن(.11) ّعمان،ّدارّالمسيرة

 .11صّم،7002
ّاليرموك،ّجامعةّاليرموك،ّأبحاثّمجلةّاألردن،ّفيّةالحكوميّ ّالمدارسّلمديريّالتربوي ةّالعمري،الفلسفةّخالد(.12)

 .31ّصّ،ّم1117ّ،(7)ّالعددّ،3ّّمج
 .1376صّ،المصدرّالسابقّّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّليع(.13)
ّالمصدرّنفسهّ.(.14)
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،ّّ،ّوأتمّمرافقهّإذّبعدّأنّخلقّتعالىّالكونّورتبهّأحسنّترتيب،ّونظمهّأجملّتنظيمّ؛ّماّخلق
ويمضيّ..،ّسكنهّفيهّعلىّأنّيكونّخليفتهّفيّأرضه،ّوأاإلنسان،ّأخرجّإليهّ..علىّأكملّوجهّ

ّاهلل ّوفقّأحكام ّومقاصده، ّونواياه، ّوأفعاله ّمطيعّ فيّأقواله رادته ّمذعنّ ّاّوا  ّشاكرّ ، ّأنهّّاا، ّإال ،
،ّفجذبتهّالدنياّإليهاّوحجبتّعنهّالرؤيةّّ،ّوسلكّبوحيّمنّنفسهّاألمارةّبالسوءّخالفّأمرّاهلل

ّّ.(14)تهالسليمةّفباتّأسيرّأوهامهّوشهوا
والتعليمّحتىّتستقيمّنفسهّويقوىّعلىّمقاومةّالضاللةّّالتربي ةأخذهّبّاإلنسانّوتوجبّعلىّّّّّ

ّ ّّووالفساد. ّالتربي ةأنّهذه ّفقطّإلىّمبادئّنظريةّالّصلة ّمنهاّ،ّالّتستند ّبلّتتخذ ّبالواقع، بها
وكثيرةّهيّالخطبّّ.(16)يعضدهّالعلمّوالعملّواإليمانّبهدفّمنفعةّالعبادّوخيرهمّاَنهجّ ومّاطريقّ 

(ّوهيّتدعوّإلىّطلبّالعلمّوأخذهّمنّأيّمصدرّالبالغةَّنهجُّ)كتابّوالكلماتّالتيّتضمنهاّ
ّ؛ّمجردّنظرياتّالّفائدةّمنهاّفيّعالمّالواقعّالتربي ةكان،ّكماّوتحثّعلىّالعملّحتىّالّتبقىّ

ّ ّفإن ّاّ(ع)عليّاإلماملذلك ّبه ّيشهد ّالذي ّالحق ّهو ّوهذا ّبالعمل ّالقول ّوالتقدمّيدعم لعمران
،ّفمنّعلمّعمل..ّإذّالّخيرّّ)العلمّمقرونّبالعمل):تطورّالحاصلّفيّالمجتمعاتّمنّذلكوال

ولقدّ .(17)((فيّعلمّبالّعمل.ّوالبدّللعارفّمنّأنّيكونّعامال ّحتىّالّيكونّعلمهّحجةّعليه
ثهّعنّيبدوّذلكّفيّحديّو(ّهذاّاألمرّوطبقهّعلىّسائرّمجرياتّحياته،ّععليّ)ّاإلمامأدركّ

ّ ّالذين ّثالثّيتعلمونالعلماء ّلغايات ّبرأيه ّوالحيل ،ّوالجدلّللمراء))ّ:، للفقهّ ،ّلالستطاعة
،ّقدّتسربلّبالتخشعّوتخلىّّللرجالّفيّأنديةّالمقالّا)فإنكّتراهّمماريّ )أماّاألولّ .(18)ّ((والعمل

ّخيشومه ّمنه ّوقطع ّحيزومه ّهذا ّمن ّاهلل ّفدق ّالورع. ّ)((.من ّالثاني ّيس)وأما ّعلىّفإنه تطيل
أشباههّمنّأشكاله،ّويتواضعّلألغنياء،ّمنّدونهم،ّفهوّلحلوائهمّهاضم،ّولدينهّحاطم،ّفأعمىّ

فتراهّذاّكآبةّوحزن،ّقامّالليلّفيّ)وأماّالثالثّ).ّ(19)ّ((اهللّمنّهذاّبصره،ّومحىّمنّالعلماءّأثره
ّوانحنىّفيّبرنسهّحندسه ّويعملّويخشىّ، ،ّّ ّوأعطاه ّأركانه ّاهللّمنّهذا ّفشد ّالقيامةّ، يوم
ّّ.(20)((أمانه

                                                           

 https://forums.alkafeel.net:ّّعلىّالموقعّاإللكترونيّالكفيلّمنتدى ينظر:(.14)
ّالمصدرّنفسهّ.ّ(.16)
ّنهجّشرحّ،ّالمدائنيّالحديدّأبيّابنّالحسينّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّاهللّهبةّبنّحامدّأبوّالدينّعزّ (.17)
ّوسوفّ.734صّ،ّم1132ّ،ّبيروتّ،11ج،ّّالجيلّدار،1ّّطّ،ّإبراهيمّالفضلّأبوّمحمدّتحقيق،ّّبالغةال

 ّ.ّالحديدّأبيّبإبنّاليهّاشير
ّالصياغة،ّمشكوةّفيّالبالغةّمصباحّبـّالموسومّالبالغةّنهجّالطباطبائي،ّمستدركّالميرجهانيّحسنّالسيد(.18)

ّ.374-374هّ،ّد.مّ،ّص1ّ،1333،ّمكتبةّالزهراء،ّجpdfنسخةّالكترونيةّ
ّالمصدرّنفسهّ.(.19)
 https://forums.alkafeel.net:ّّاإللكترونيّالموقعّعلى الكفيلّمنتدىّ:ّينظر(.20)
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ة،ّألنهاّالّتغنيّعنّالسلوكّالحسنّ(ّكثرةّالعلومّالنظريّ ع)عليّاإلمامفليسّالمهمّبنظرّّّّّّّ
ّالخيرة ّفّوالسيرة ّالكميّ ّالتربي ة، ّإلىّالتيّتعتمد ّدامتّالّتستند ّما ّليستّمقبولة ّفيّأساليبها ة

ةّفالعلمّالّيرادّلذاته،ّمنهاّإذاّلمّتقترنّبالفاعليّ ةّالّفائدةّ.ّإالّأنّهذهّالنوعيّ (21)ةةّوالنوعيّ الكيفيّ 
ّيقولّعليهّالسالم:ّبلّألجلّالتغييرّوالنموّفيّشخصيةّالفرد الّتجعلواّعلمكمّ))والمجتمعّكما

ذاّتيقنتمّفأقدموااهال ّويقينكمّشكّ ج إالّأنّالعملّقدّيجرّالويلّعلىّّ.(22)((،ّإذاّعلمتمّفاعملواّوا 
أساسّروحيّخلقيّوماّنراهّاليومّدليال ّعلىّذلك،ّفالذرةّقدّتستعملّّالمجتمع،ّإذاّلمّيستندّإلى

ّالمنحىّأوّذاك،ّهوّ ذاتهّالذيّّاإلنسانللبناءّوقدّتستعملّللفناءّوالدمارّوالذيّينحىّبهاّهذا
وقدّّ،ةّالبد ّمنهاّفيّصياغةّكيانّالفردّوتفكيرهّوخلقهةّالخلقيّ الروحيّ ّالتربي ةلذلكّكانتّّ؛اكتشفها

َواْبَتِغِّفيَماّآتَاَكّاهلُلّالدَّاَرّاآلِخَرَةَّواَلَّتْنَسّّ﴿ةّبقولهّتعالى:ةّوالدنيويّ الدينيّ ّالتربي ةالمّبينّجمعّاإلس
ّاّوعمقّ (هيّأكثرّشموالّ ع)عليّاإلمامبهاّّامتازةّالتيّةّللتربيّ هذهّالنظريّ .ّ(23)﴾َنِصيَبَكِّمَنّالدُّْنَيا

ّالتربويّ(ّفيّالنشاطع)عليّاإلماميتوسعّّإذلذكر،ّمنّتلكّالتيّأوحتّبهاّالتعريفاتّالسالفةّا
ّّ.(24)ةةّوالدنيويّ والدينيّ ّ،ةواألخالقيّ ،ّةّواالجتماعيّ ّ،ةليشملّجميعّنواحيهّالفكريّ 

 
 املبحث الثاني
  مالمح الفكر الرتبوي اإلسالمي

 
  ومصادره

 
 ومساته

  مالمح الفكر الرتبوي اإلسالميأوًًل: 
ّ:ّهيالفكرّالتربويّاإلسالميّّمنّأهمّالمالمحّالتيّتميزّّّّّ

إالّبماّيتناسبّمعّّولمّيفرقّاإلسالمّبينهماّ،كانّأمّأنثىّابالفردّذكرّ ّـّاهتمامّالتربي ةّاإلسالمي ة1
ّمنهما ّ(24)كل ّتعالى:، ّقوله ّفي ّهدفّيتمثل ّأجل ّمن ّاإلنسانّخلق ّّ﴿ وأن ّاْلِجنَّ َّخَلْقُت َوَما

ِّلَيْعُبُدونِّ ْنَسِّإالَّ ّّ.(26)﴾َواإْلِ
ّاإلسالمي ةّـ2ّ ّالتربي ة ّالذينّيقولونّوالّّاهتمام ّالقرآنّالكريم ّحذر بالجانبّالعمليّالتطبيقيّإذ

َكُبَرَّمْقت اِّعْنَدّاللَِّهَّأْنَّتُقوُلواَّماّّ.َياَّأيَُّهاّالَِّذيَنَّآَمُنواِّلَمّتَُقوُلوَنَّماّاَلَّتْفَعُلونَّ﴿يفعلون،ّقالّتعالى:

                                                           

https://forums.alkafeel.netّ:ّّاإللكترونيّالموقعّعلى الكفيلّمنتدىّ:ّينظر(.21)
ّ.164صّ،11جّالسابق،ّالمصدرّالحديد،ّأبيّابن:ّّينظر(.22)
ّ.القصصّ(ّمنّسورة22ية)منّاآل(.23)
 https://forums.alkafeel.net:ّّاإللكترونيّالموقعّعلى الكفيلّمنتدى:ّّينظر(.24)
 .1331-1330صّ،المصدرّالسابقّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.24)
 .منّسورةّالذارياتّ(46)اآليةّ(.26)
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وأمسكّّوأنفقّالفضلّمنّماله،ّمامّعليّ)ع(ّ))طوبىّلمنّعملّبعلمه،وقالّاإل،ّ(27)﴾اَلَّتْفَعُلونَّ
ّ.(28)الفضلّمنّقوله((

وقدّوردتّالكثيرّمنّاآلياتّالكريمةّفيّّ،بتعليمّالفردّوتربيتهّوثقافتهّـّاهتمامّالتربي ةّاإلسالمي ة3
ّبهّوكانتّأولّآيةّمنّالقّرّ،كريمالقرآنّال آنّنزلتّواألحاديثّالنبويةّتحضّعلىّالعلمّواألخذ

ّالكريم ّالرسول َّخَلقَّ﴿هي:ّ)ص(ّعلى ّالَِّذي َّربَِّك ِّباْسِم ّأعالمّ(29)﴾اْقَرْأ ّعند ّوالتعليم ّوالتربي ة .
والتعليمّيحتاجّإلىّمعرفةّ)المربينّالمسلمينّمهنةّتحتاجّالىّمرانّومراسّفقدّقالّابنّعبدونّ)
طفّوتأنيسّحتىّيرتاضّودرايةّولطفّفإنهّكالرياضةّللمهرّالصعبّالذيّيحتاجّالىّسياسةّول

ّ.ّّّّ(30)((ويقبلّالتعليم
ّأهلّّوقالّاهللّسبحانهّوتعالىّ.(31)بينّالعلماءّوالجهالالفكرّالتربويّاإلسالميّّميزـ4ّ مفضال 

 .(32)﴾ْلَبابُِّقْلَّهْلَّيْسَتِويّالَِّذيَنَّيْعَلُموَنَّوالَِّذيَنّاَلَّيْعَلُموَنِّإنََّماَّيَتَذكَُّرُّأْوُلواّاأْلَّ﴿ :العلمّوالتربي ة
ّ.وتوفيرّمستلزماتهّقدرّالمستطاعّّـّاهتمامّالفكرّالتربويّاإلسالميّبإلزاميةّالتعليم4ّ

 
ً
 ا : مصادر الفكر الرتبوي اإلسالمي .ثاني

لحياةّالمسلمينّفيّاّودستورّ ّاألولّـّالقرآنّالكريم:يعدّالقرآنّالكريمّهوّمصدرّالتشريعّاإلسالميأ
ّ.(33)مختلفّجوانبها

ّـ ّقاّالنبوية:ّالسنةّب ّاإلسالمي ّالفكر ّمصادر ّمن ّالثاني ّالمصدر ّهي ّالنبوية ّالسنة لّتعد
وماّّ(ّوأفعالهّ،مدّ)صــــــالنبيّمحنةّأقوالّــــــشملّالس.ّوت(34)﴾لنَّاِسَّماُّنزَِّلِّإَلْيِهمِّْلتَُبيَِّنّلِّ﴿تعالى:

ّأقرهّمنّأفعالّالمسلمين.
َوَمْنُّيَشاِقِقّالرَُّسوَلِّمْنَّبْعِدَّماّتََبيََّنَّلُهّاْلُهَدىّ﴿ـّاإلجماعّ:ّودليلّحجةّاإلجماعّقولهّتعالى:ّج

 .ّّ(34)﴾َوَيتَِّبْعَّغْيَرَّسِبيِلّاْلُمْؤِمِنيَنُّنَولِِّهَّماَّتَولَّىَّوُنْصِلِهَّجَهنََّمَّوَساَءْتَّمِصير ا
                                                           

 منّسورةّالصف.ّ(3-7)اآليةّ(.27)
ّالفكرّالرشدانّزاهيّاهللّعبد(.28) ّ،األردنّّ–عمانّ،ّوالنشرّللطباعةّوائلّدارّ،1طّ،ّاإلسالميّويالتربّ،

 .14-14ّم،ّص7004
 (ّمنّسورةّالعلق.1اآلية)(.29)
 .124،ّصّم1160،ّالقاهرةّ،ّةالمصريّ ّنجلواالّمكتبةّ،ّةاإلسالميّ ّةالتربيّ ّتاريخّ،ّشبليّأحمد(.30)
م،1113ّّمصر،ّعالمّالكتبّ،ّالقاهرةّ،ّفيّوالتعليمّالتربي ةّتاريخّ،ّعليّإسماعيلّمرسيّأحمدّوسعيدّسعد(.31)

 .146ص
 (ّمنّسورةّالزمر.1منّاآلية)(.32)
 .1331صّالمصدرّالسابق،ّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.33)
 (ّمنّسورةّالنحلّ.44اآلية)(.34)
  (ّمنّسورةّالنساء.114اآلية)(.34)
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ّمااالجتهادّـّد ّعلىّوفق ّللمشكالتّالمعاصرة ّالحلول ّاليجاد ّالمسلمون ّإليه ّيلجأ ّفيّّ: جاء
ويبدوّأنّهذاّاألسلوبّقدّظهرّبعدّانتشارّاإلسالمّوبروزّمسائلّّ.(36)الكتابّوالسنةّواالجماع

ّتتطلبّإصدارّأحكامّشرعيةّمماّأظهرّلناّالعديدّمنّالمذاهبّالفقهي ةّاإلسالمي ة.
ا: 
ً
ة:ثالث

ّ
ة اإلسالمي

ّ
 مسات الرتبي

 .(37)الحّوتعدهّأكبرّأهدافهاّوأشملهاالتربي ةّاإلسالمي ةّتهدفّالىّإيجادّالمواطنّالصّأـّإن
ّ.هاجميعّتشملّالتربي ةّاإلسالمي ةّأنواعّالمعرفةّالمفيدةّللفردّوالمجتمع.ب
ةّأوّةّعلىّحسابّالعلومّالعمليّ تتصفّبالتوازنّبينّأنواعّالمعرفة،ّفالّتزيدّمنّالعلومّالنظريّ .ّج

 .ّ(38)العكس
 .ّ(39)ومسلمةّريضةّعلىّكلّمسلمالعلمّفّفطلبّتهتمّبإلزاميةّالتعليمّومجانيته،.د
ّاإلسالميّّ.ـه ّالمجتمع ّوأفراد ّللجميع ّالتعليم ّالفرصّفي ّتكافؤ ّعلى ّاإلسالمي ة ّالتربي ة تعتمد

َياَّأيَُّهاّالنَّاُسِّإنَّاَّخَلْقَناُكمّمِّنَّذَكٍرّّ﴿:قولهّتعالىبمتساوونّفيّالتعليمّوقدّأكدّالقرآنّهذاّالمعنىّ
ّاللََّهَّعِليٌمَّخِبيرٌَّوُأنَثىَّوَجَعْلَناُكْمّشُّ َّأْكَرَمُكْمِّعنَدّاللَِّهَّأْتَقاُكْمِّإنَّ ّ.(40)﴾ُعوبا َّوَقَباِئَلِّلَتَعاَرُفواِّإنَّ

ّ ّتعالى:و. ّقال ّبالتعليم ّواالهتمام ّالمعلم ّقيمة ّاَلّ﴿ترفع َّوالَِّذيَن َّيْعَلُموَن ّالَِّذيَن َّيْسَتِوي َّهْل ُقْل
ّ.(41)﴾َيْعَلُمونَّ

ّالتربي ةّز. ّالقيمّّتعتمد ّمع ّتتنافى ّال ّبما ّمكان ّأي ّمن ّالمفيدة ّالمعرفة ّأخذ ّعلى اإلسالمي ة
ّ.ّ(42)اإلسالمي ة

ـّاالهتمامّبالجانبّالروحيّأوّالتربي ةّالروحية،ألنّالتربي ةّاإلسالمي ةّغايتهاّعقدّالصلةّالدائمةّّح
ّّّ.ىلبينّاإلنسانّواهللّسبحانهّوتعا

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           

 .11-10صم،1112،ّعمانلتوزيع،ّواّللنشرّالمناهجّ،دار7طة،اإلسالميّ ّالثقافة،السيدّوآخرونّطهّعزمي(.36)
 .1331صّالمصدرّالسابقّ،ّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.37)
 نفسهّ.المصدرّ(.38)
 .المصدرّنفسهّ(.39)
 (ّمنّسورةّالحجرات.13اآلية)(.40)
  (ّمنّسورةّالزمر.1منّاآلية)ّ(.41)
 .1337صّالمصدرّالسابق،ّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.42)
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 املبحث الثالث
 البالغة (ع)علي بن أبي طالب حملات من سرية اإلمام

 
هج

َ
 وكتاب ن

  (ع)أوًًل: حملات من سرية اإلمام علي
عليّبنّأبيّطالبّبنّعبدّمنافّبنّعبدّالمطلبّبنّهاشمّبنّهوّ :امسه ونسبه ووًلدته.1

سمتهّأمهّحيدرهّوهوّّ.(43)عبدّمنافّبنّقصيّبنّالياسّبنّمضرّبنّنزارّبنّمعدّبنّعدنان
أمهّّ.(44)اّوقيلّإنّذلكّاسمّقريشّكانتّتسميهّبهلبّاسمهّوسماهّعليّ اسمّاألسدّ،ّفغيرّأبوّطا

اّوفيّهذاّوهيّأولّهاشميةّولدتّهاشميّ ّ.(44)فاطمةّبنتّأسدّبنّهاشمّبنّعبدّمنافّبنّقصي
ّاإلمام ّبها ّامتاز ّالنسبع)عليّمزية ّحيث ّمن ّّوّ،(46)( ّوالدته ّكانت ّفي ّالمشرفة يومّالكعبة

ّ.(47)لّقبلّالبعثةّالنبويةّبخمسّسنواتعامّالفيّرجبّبعدّثالثينّسنةّمن13الجمعةّ
فيّمقدمةّالجزءّاألولّمنّاإلمامّعلي)ع(ّيصفّإبنّإبيّالحديدّ :ومسات شخصيتهّنشأته.2

منّصفاتّالكمال،ّومحمودّ(ّع)ّبنّأبيّطالبّإلمامّعليكتابّشرحّنهجّالبالغةّ:))اجتمعّل
المّيتهيأّلنقيةّ،ّوالنفسّالمرضي ةّ،ّم؛ّمعّالفطرةّاالشمائلّوالخالل،ّوسناءّالحسبّوباذخّالشرف

..،ّواختصّبقرابتهّالقريبةّمنّالرسولّعليهّالسالم،ّفكانّابنّعمه،ّوزوجّلغيرهّمنّأفذاذّالرجال
هّ،ّوأحفظهمّابنته،ّوأحبّعترتهّاليهّ،ّكماّكانّكاتبّوحيهّ،ّوأقربّالناسّالىّفصاحتهّوبالغت

؛ّفظهمّوأوعاهمّ؛ّوأدقهمّفيّالفتياضاهم،ّواح،ّفكانّمنّافقهّأصحابهّوأقلقولهّوجوامعّكلمه..
ّ.(48)ىّالصوابّ؛ّوحتىّقالّفيهّعمر:ّ))الّبقيُتّلمعضلةّليسّلهاّأبــــــــوّالحسن..((مّإلـــوأقربه

ّّ: ـنّمراميّاهللّعلىّعدوهّ،ّ))سهم اّصائب اّمّوكانّعليهّالسالمّكانّكماّوصفهّالحسنّالبصري 
ّهذهّاألمـــــــــةّوذاّف والّبالملومةّفيّدينّّ،ّلمّيكنّبالنئومةّعنّأمرّاهللّضلهاّوسابقتها..،ورباني 

ّ.(49)،ّففازّمنهّبرياضّمونقةّوأعالمّمشرقة((ّأعطىّالقرآنّعزائمهوقةّلمالّهلل،ّ،ّوالّبالسّرّاهلل
ّفيّطفولتهع)اإلمامّعليكانّّوّّّّّ ّمبكرّالنماءّسابقّ ّ( ّطفال  ّوالقدرة ّفيّالفهم ّألنداده ّا ألنهّ؛

فهمهاّعلىّمنّكانّّصعباّمنّالدعوةّالنبويةّالتيّيالسادسةّأوّالسابعةّمنّعمرهّشيئّ ّأدركّفي
ّّ.(40)فيّمثلّهذهّالسنّالمبكرة

                                                           

ّ،.ّت،ّدّلبنانّ–،ّبيروتّالمعرفةّ،ّدارّالقربىّذويّمناقبّفيّالعقبىّذخائرّ،ّالطبريّأحمدّالدينّمحبّ(.43)
 .102-106ص
 .16صّم،7011،ّبيروت،ّّاألميرةّدار،1ّطّ،ّالطالبيينّمقاتلّ،ّاألصفهانيّالحسينّبنّعليّالفرجّأبو(.44)
 .11صّ،ّم1136ّ،ّبيروتّ،3ج،ّصادرّّدارّّ،ّالكبرىّتالطبقاّ،ّسعدّابنّالقاسمّعبدّأبوّسالمّإبن(.44)
 .ـ133-137صّه،1473،ّنينوىّّ،1ّطّ،ّةالقرآنيّ ّللمعاهدّاإلسالميةّالمناهجّ،ّالهاشميّجعفر(.46)
 .133صّالمصدرّنفسهّ،(.47)
 .4-3ص،1ّ،ّجالسابقّالمصدرّالحديد،ّأبيّبنإ(.48)
 .4-4ص،ّّالمصدرّنفسه(.49)
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يذكرّأصحابّالسيرّوالباحثونّوهوّابنّعشرّسنينّوقالّّ)عليهّالسالم(كماوكانّإسالمهّ
 .(41)(عآخرونّابنّتسعّسنينّ،ّوهيّعنّالحسنّبنّزيدّبنّالحسنّبنّعليّبنّأبيّطالب)

ّالكثير ّّويرجح ّوالباحثين،من ّأنهّالمحققين، ّوالتاريخ ّكتبّالسير، ّابنّّفي ّوهو ّاإلسالم دخل
ّأظفاره، ّنعومة ّمنذ ّاإلسالمي ة ّالتربي ة ّظل ّفي ّنشأته ّعلى ّيدل ّوهذا ّسنوات، ورسختّّثماني

ربي ةّاّمنّأعالمّالتمبادئهاّفيّحسهّوضميرهّمماّجعلهّينهلّمنّهذاّالمعينّالذيّجعلهّبحقَّعَلمّ 
وتربيتهّفيّ،ّ(ّبكلّخصائصهاّالموروثةّمنّآبائهّعوتكاملتّشخصيةّاإلمامّعليّ)ّ،فيّاإلسالم
ّاّوأخالقّ خصائصّوصفاتّوآدابّ ّالتيّمنحتهّحجرّالنبوة ّمتازّبهاّعنّغيرهّمنّمعاصريهّ.اا

ّ ّفصال ،فكان ّيقول ّالقوى ّالمدىّشديد ّّبعيد ّعدال  ّويحكم ،ّ ّجوانبه ّمن ّالعلم ّيتفجر وتنطقّ،
،ّيعظمّأهلّالدينّويحبّّويستأنسّبالليلّوظلمتهّيستوحشّالدنياّوزهرتها،،ّلحكمةّمنّنواحيهّا

ّّ.ّ(42)المساكينّالّيطمعّالقويّفيّباطلهّوالّييأسّالضعيفّمنّعدله
ّقطّوالّارتاعّمنّكتيبةّوالّبارزّأحدّ هوّ(ّع)عليكانّ ماّّاّإال ّقتله،الشجاعّالذيّماّفرَّ

لىّإلىّثانية،ّوجملةّاألمرّأنّكلّشجاعّفيّالدنياّإليهّينتهيّضربّضربةّقطّواحتاجتّاألّو
وأماّالجهادّفمعلومّعندّأعدائهّقبلّمحبيهّانهّ.ّ(43)وباسمهّينادىّفيّمشارقّاألرضّومغاربها

تتلخصّبكلمةّّو(ّتقومّعلىّحريةّاإلنسانّعفلسفةّالحياةّعندّاإلمامّعليّ)ّوّ،سيدّالمجاهدينّ
ّّ.(44)(ا(كنّعبدّغيركّوقدّجعلكّاهللّحرّ الّت))ّ(:عقالهاّلولدهّالحسنّ)

وهوّالذيّّ،سيدّالزاهدينّفيّالدنياّيكنسّبيتّالمالّثمّيصليّفيهاالمامّعلي)ع(ّوكانّ
وكانتّالدنياّكلهاّبيدهّإالّّ(.ّوهوّالذيّلمّيخلفّميراثا ،(صفراءّوياّبيضاءّغر يّغيريّياّ)قال:)

ّال ّالحلمّوالصفحّفكانّأحلم ّكانّفيّالشامّ.وأما ناسّعنّالمذنبينّوأصفحهمّعنّالمسيئينّما
الجملّحيثّظفرّبمروانّبنّالحكمّوكانّأعدىّالناسّلهّمعركةّوتتجلىّصحةّهذاّالقولّيومّ

ّ.ّ(44)اّفصفحّعنهوأشدهمّبغضّ 
(ّهيّالتيّجعلتّمنّشخصيتهّمثارّإعجابّودراسةّوبهذاّعإنّعنايةّاهللّباإلمامّعليّ)ّّّّ

أيّقبلّ-ولمّيولدّقبلهّ))فيماّيرويهّعنّالحاكمّالنيشابوريّّالصددّيقولّالحافظّالكنجيّالشافعي

                                                                                                                                                                      

 .14هـ،ص1426ّوالنشر،بيروت،ّللطباعةّالفكرّ،دار(السالمّعليه)عليّاإلمامّةالعقاد،عبقريّمحمودّعباس(.40)
 .100صّ،ّهـ1314ّ،ّطرابلسّ،ّالفاتحّجامعةّ،7جّ،ّالتربويّاالجتماعّعلمّأسسّالخطيب،ّالكريمّعبد(.41)
 .33-32صّم،1117،ّبيروتّ،1ج،ّالمعرفةّدارّ،ّالصحابةّحياةّ،ّالكاندهلويّيوسفّمحمد(.42)
 .71-70صّ،1،المصدرّالسابق،جّالحديدّأبيّبنإ(.43)
ّللمطبوعاتّاألعلميّمؤسسةّالحضاري،ّوفكرهّالذاتيةّسيرتهّعليّاإلمامّالمهاجر،ّالحميدّعبد(.44) ّ،1ج،

 .41صّم،1117ّبيروت،
 .77صّ،1السابق،ّجّ،ّالمصدرّالحديدّأبيّبنإ(.44)
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جالال ّلمحلهّفيّالتعظيمّافيّبيتّاهللّالحرامّسواه،ّإكرامّ والّبعدهّمولودّّ-يعل ّّ(46).((لهّبذلكّوا 
فضائلهّعليهّالسالمّأكثرّمنّأنّتحصى،ّومناقبهّأبعدّمنّأنّتتناهى،ّوكيفّتعدّمناقبّرجلّّو

)ص(ّيومّبرزّلعمروّبنّعبدّودّالعامري:ّبرزّاإليمانّكلهّإلىّالشركّقالّفيهّالرسولّاألعظمّ
قالّعبدّاهللّبنّّوّ،كله،ّوقالّفيهّبعدّماّقتله:ّضربةّعليّلعمروّيومّالخندقّتعدلّعبادةّالثقلين

ّالسالمّ:ّعليهّ.ّواكتفيّبعرضّخمسّآياتّمماّنزلّفيه(47)عباس:ّنزلّفيّعليّثالثمائةّآية
َخ ْوٌفَع لَ َالَِّذينَ ﴿قولهّتعالى:ّ َر بِِّهْمَو َل  نِي ًةَف  ل ُهْمَأ ْجُرُهْمَِعْند  َأ ْمو ال ُهْمَبِاللَّْيِلَو الن َّه اِرَِسرًّاَو ع َل  َيُ ْنِفُقون  ْيِهْمَو َل 

َيُِقيمَُ ﴿:قولهّتعالىّو،  (58) ﴾ُهْمَي ْحز نُونَ  َآ م ُنواَالَِّذين  ة َو يُ ْؤُتون َالزَّك اة َِإنَّم اَو لِيُُّكُمَاللَُّهَو ر ُسوُلُهَو الَِّذين  ون َالصََّل 

َبِاللَِّهَو اْلي  ْوِمَاْْل ِخِرَ﴿:قولهّتعالى، و(59)﴾و ُهْمَر اِكُعونَ  َك م ْنَآ م ن  أ ج ع ْلُتْمَِسق اي ة َاْلح اجَِّو ِعم ار ة َاْلم ْسِجِدَاْلح ر اِم
َاللَِّهَو اللَّ َِعْند  َي ْست  ُوون  َِفيَس ِبيِلَاللَِّهََل  َي  ْهِديَاْلق ْوم َالظَّاِلِمينَ و ج اه د  و الَِّذيَج اء َ﴿:قولهّتعالى، و(60)﴾ُهََل 

َُهُمَاْلُمت َُّقونَ  َبِِهَُأول ِئك  َآ م ُنواَو ع ِمُلواَالصَّاِلح اِتَس ي ْجع ُلَل ُهُمَ﴿:قولهّتعالى،ّّو(61)﴾بِالصِّْدِقَو ص دَّق  ِإنََّالَِّذين 
ّ.  (62)﴾الرَّْحم ُنَُودًّا

(ّمنذّبعثتهّوحتىّوفاتهّيشيدّبأميرّصلمّيزلّالرسولّاألعظمّ)(ّثّالرسولّ)صفيّأحاديّوّّّّّ
ّمنّ ّجاء ّما ّإحصاء ّيمكن ّوال ّومحفل، ّومنتدى ّومجمع، ّناد ّكل ّفي ّالسالم ّعليه المؤمنين

أحاديثّفيّفضلهّعليهّّثالثةّونذكرّهنا(ّفيّاإلمامّعليهّالسالم،ّصأحاديثّالرسولّاألعظمّ)
ّ ّالحقّوالحقّمعّعلي))ّ()صقالّرسولّاهللّالسالم: ّ((عليّمع قالّعمرّبنّالخطاب:ّّوّ،

(ّلسمعتهّيقول:ّإنّالسمواتّالسبع،ّواألرضيينّالسبع،ّلوّوضعاّصأشهدّعلىّرسولّاهللّ)))
ّفيّصحيحيّالبخاري،ّّو((فيّكفةّثمّوضعّإيمانّعليّفيّكفةّلرجحّإيمانّعليّبنّأبيّطالبّ

(ّخلفّعليّرضيّاهللّعنهّفيّغزوةّصّ)إنّرسولّاهللّ))ومسلمّعنّسعدّبنّأبيّوقاص:ّقال:
تبوكّفقال:ّياّرسولّاهللّأتخلفنيّفيّالنساءّوالصبيانّ؟ّقالّ)صلىّاهللّعليهّوالهّوسلم(:ّأماّ

ّ.ّ(63)(ترضىّأنّتكونّمنيّبمنزلةّهارونّمنّموسىّإالّأنهّالّنبيّبعدي(

                                                           

ّعليه)طالبّيــــــــأبّبنّيــــــــــعلّماماإلّالمؤمنينّأميرّحياةّفيّتربويةّنفحاتّ،ّالجبوريّرزوقيّالحسينّعبد(.46)
 http://burathanews.com/arabic:ّّالرابطّعلى(م10/11/7001)ّبراثا،ّنباءأّوكالةّ،(السالم

ّ.نفسهّالمصدر(.47)
 .ّ(ّمنّسورةّّالبقرة274اآلية)ّ(.48)
 .ّ(ّمنّسورةّّالمائدة44اآلية)ّ(.49)
 .ّ(ّمنّسورةّّالتوبة11اآلية)ّ(.60)
 .ّ(ّمنّسورةّّالزمر33ية)اآلّ(.61)
  .ّ(ّمنّسورةّّمريم16اآلية)ّ(.62)
 المصدرّالسابقّ.ّ،ّالجبوريّرزوقيّالحسينّعبد(.63)
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 .أبناؤه 3
ّ(عوهمّالحسنّوالحسين)(ّع(ّأوالدّمنّفاطمةّالزهراء)عأصبحّلإلمامّعليّبنّأبيّطالب)

ومنّبعدهاّتزوجّبأمّالبنينّّ،ّ(عولمّيتزوجّأخرىّفيّحياةّفاطمةّ)ّ،ّوأمّكلثومّوزينب،ّومحمدّ
وأمّحبيبة،ّوليلىّبنتّمسعودّوأسماءّّة،وخولهّبنتّجعفرّبنّقيسّبنّالحنفيّ ّ،ةبنتّحزامّالكالبيّ 

ّ.ّ(64)بنتّعميس
َّتْفَعْلَّفَماَّياَّأيَُّهاّاّ﴿حينّنزلتّهذهّاآلية:ّ.خالفته:4 ْنَّلْم لرَُّسوُلَّبلِّْغَّماُّأْنِزَلِّإَلْيَكِّمْنَّربَِّكَّواِ 

ّاْلَكاِفِرينَّ ّاْلَقْوَم َّيْهِدي ّاَل ّاللََّه ِّإنَّ ّالنَّاِس ِّمَن َّيْعِصُمَك َّواللَُّه ِّرَساَلَتُه ّاهللّّ(64)﴾َبلَّْغَت ّرسول صعد
غةّووعظّفيهاّثمّزجرّوقالّفيّآخرّ(ّوقامّوخطبّخطبةّبليعاّ)إلىّالمنبرّوخرجّمعهّعليّ )ص(

قمّياّعليّّ:ّبلىّياّرسولّاهللّ،ّثمّقالّ:لستّأولىّبكمّمنّأنفسكمّ؟ّفقالواأيهاّالناسّا)كالمه:ّ)
فأخذهّبيدهّورفعهّحتىّظهرّبياضّإبطيهّوقال:ّأالّفمنّكنتّموالهّفهذاّعليّموالهّاللهمّوالّ

ومّبأجمعهمّياّرسولّاهللّذلهّفناداهّالقمنّواالهّوعادّمنّعاداهّوانصرّمنّنصرهّواخذلّمنّخ
هّّو(ّوهنأع)اّوجاءّأصحابهّإلىّأميرّالمؤمنينطعناّأمرّاهللّورسولهّبقلوبناّوألسنتناّوأيدينأسمعناّّو
ّاآليةّ،(66)((بالوالية ِّنْعَمِتيَّوَرِضيُتّ﴿ونزلّجبرائيلّبهذه َّعَلْيُكْم َّوَأْتَمْمُت ِّديَنُكْم َّلُكْم َّأْكَمْلُت اْلَيْوَم

ِّدين اَلكُّ ْساَلَم ّاإْلِ عثمانّبنّالخليفةّوبويعّعليّبنّأبيّطالبّ)ع(ّفيّاليومّالذيّقتلّفيهّ(67)﴾ُم
ّأربعّّ،)رض(عفان ّوقيل ّأيام ّوثمانية ّأشهر ّسنينّوتسعة ّأربع ّاستشهد ّإلىّأن فكانتّخالفته

ّ.ّ(68)اسنينّوتسعةّأشهرّإالّيومّ 
ّّ :ومن أقواله يف فضل أهل العلم وجمالستهم ّعلمه.5

ا،ّاّمفوهّ ا،ّوأديبّ اّحاذقّ وفيلسوفّ ّ،ّااّبارعّ ا،ّوحكيمّ اّفذّ عالمّ ّ)ع(كانّاإلمامّعليّبنّأبيّطالبّّّّّ
ّالعصور ّمر ّعلى ّأحد ّينله ّلم ّما ّالبديهة ّوسرعة ّالخطابة ّوقوة ّالبالغة ّمن ّّوّ،نال بحقّهو

ّالعلمي ة ّالمنزلة ّيستحقّهذه ّقال: ّعندما ّصدقّرسولّاهللّ)ص( ّوقد ّّو))، ّالعلم ّمدينة ّعليٌّأنا

                                                           

ّم،7000،ّبيروت،ّالقاريءّدارّ،14طّاللحد،ّالىّالمهدّمن(ّالسالمّعليه)عليّالقزويني،اإلمامّكاظمّمحمد(.64)
 .731ص
 منّسورةّالمائدة.ّ(62) اآلية(.64)
 .731صّ،المصدرّالسابقّّلقزويني،اّكاظمّمحمد(.66)
 منّسورةّالمائدة.ّ(3)ّمنّاآلية(.67)
ّاألعلميّمؤسسةّ،ّالجوهرّومعادنّالذهبّمروجّ،ّالمسعوديّعليّبنّالحسينّبنّعليّالحسنّأبي(.68)

ّ.366صّ،ّم7000ّ،ّبيروتّ،7ج،ّّللمطبوعات
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يحثّالمسلمينّّتهخالفّنهايةمنذّبدايةّالدعوةّاإلسالمي ةّوحتىّاإلمامّعلي)ع(ّأخذّّ.(69)((بابها
علىّطلبّالعلمّوالمعرفة،ّوأدىّذلكّإلىّانتشارّالعلماءّواألدباءّوالخطباءّفيّعصرهّبشكلّلمّ

ّمثيل ّله ّالعربيّ ّيسبق ّاللغة ّوبدأتّقواعد ّفيّعصّر، ّالوجود ّإلى ّتبرز ّة ّانتشّ،ه ّالخطّكما ر
ّعنّذلك،ّّ.(70)العربيّبزخارفهّوفنونهّالمختلفة )ع(ّجهودّخاصةّفيّجمعّكانّلإلمامّعليفضال 

،ّ..قالّابنّالمنادي:ّحدثنيّالحسنّبنّالعباس))النديمّفيّفهرستهّذلكّبقوله:ّويرويّابنّ،القرآن
رداءهّ)ص(ّفأقسمّأنهّالّيضعّعنّظهرهّةّعندّوفاةّالنبيعنّعليّ)ع(ّأنهّرأىّمنّالناسّطيّر

ّفيهّ ّأولّمصحفّجمع ّفهو ّالقرآن، ّحتىّجمع ّأيام ّثالثة ّفجلسّفيّبيته ّالقرآن، حتىّيجمع
ّّ.(71)((القرآنّمنّقلبه

منّأروعّماّّدّ فيّفضلّالعلمّتعّ)ع(مقالة ّلإلمامّعليّ(العقدّالفريد)ّفيويذكرّابنّعبدّربهّّّّّّ
،ّعنّأبيّمخنف،ّ..ّسليمانّحدثناّأيوبّبنّ))قيلّفيّالعلم،ّفيذكرّابنّعبدّربهّذلكّبقوله:ّ

ّفخرجّبيّإلىّناحيةّ ّاهللّوجهه، ّبيديّعليّبنّأبيّطالبّكرم ّأخذ ّقال: عنّكميلّالنخعي،
ّالقلوبّ ّإنّهذه ّكميل، ّيا ّقال: ّثم ّتنفسّالصعداء، ّأصحرّ)يعنيّبلغّالصحراء( ّفلما الجبانة،

ّأقولّلك:ّالناسّثالثة:ّعالمّرباني،ّ ّأوعاها،ّفاحفظّعنيّما ومتعلمّعلىّسبيلّأوعية،ّفخيرها
النجاة،ّوهمجّرعاع،ّأتباعّكلّناعق،ّمعّكلّريحّيميلون،ّلمّيستضيئواّبنورّالعلم،ّولمّيلجأواّ

ياّكميل،ّالعلمّخيرّمنّالمال:ّالعلمّيحرسكّوأنتّتحرسّالمال،ّوالمالّتنقصهّّإلىّركنّوثيق.
ّكميلّالنفقة،ّوالعلمّيزكوّعلىّاإلنفاق،ّومنفعةّالمالّتزولّبزواله. ماتّخز انّالمالّوهمّّ،ّيا

ّبقيّالدهر،ّأعيانهمّمفقودةّأحياء ّإنّّ،ّوأمثالهمّفيّالقلوبّموجودةّ،ّوالعلماءّباقونّما .ّها
ّلعلمّ  ّجمّ هاهنا ّّ-اا ّإلىّصدره َّحَمَلةلوّّ-وأشارّبيده ّبموتّّ..،ّوجدتّله كذلكّيموتّالعلم

ا،ّاّمغمورّ ا،ّأوّخائفّ اّمشهورّ هرّ اّظا،ّالّتخلوّاألرضّمنّقائٍمّبحجةّاهللّإمامّ ّحامليه.ّاللهمّبلى
لئالّتبطلّحججّاهللّوبيناته،ّوكمّذا،ّوأين؟ّأولئكّواهللّاألقلونّعددا ّواألعظمونّعندّاهللّقدرا ،ّ
بهمّيحفظّاهللّحججهّحتىّيودعوهاّنظراءهم،ّويزرعونهاّفيّقلوبّأشباههم،ّهجمّبهمّالعلمّعلىّ

واّماّاستخشنّالمترفون،ّوأنسواّبماّاستوحشّمنهّحقيقةّاإليمانّحتىّباشرواّروحّاليقين،ّفاستالن

                                                           

ّ،(3123)العددّالبحرينية،ّلوسطاّجريدةّ،ّالعلمّطلبّعلىّوحثه(ّع)ّعليّاإلمام سرحان،ّمحمدّمنصورّ(.69)
 http://www.alwasatnews.com/news:ّّّّالرابط:مقالّمنشورّعلىّّم7013ّتموز73ّ
ّنفسهّ.المصدرّ(.70)
ّ.24ّوالنشر،ّبيروتّ،ّد.تّ،ّصّللطباعةّالمعرفةّدار النديمّ،ّالفهرستّ،ّاسحاقّبنّمحمدّالفرجّبيأ(.71)
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ّبالرفيقّاألعلى. ّمعل قٌة ّالدنياّبأبداٍنّأرواحها اهللّفيّّياّكميل،ّأولئكّخلفاءّالجاهلون،ّوصحبوا
ّ.ّ(72)ّ((..ّأرضه،ّوالدعاةّإلىّدينه

)ع(ّبحقّالعلماءاإلمامّّقالكذلكّّّّ ة،ُّتَسلِّمّأنّأتيَتهّإذاّعليكَّّالعِالمّحقّ))من:عليُّ ّعليهّخاصَّ
َّتُقلّوالّبَعْيلْيك،َّتْغِمزّوالّبيدك،ّتِشرّوالُّقَدامه،ّوَتْجلسّالقومّعامَّة،ّوعلى ّخالفَّّفالنّقال:
ّيزالّالّالتيّالمرطبة،ّالَنخلةّبمنزلةّهوّفإنماّالسؤال،ّفيّعليهُّتلحََّّّبثْوبه،ّوالّتأخذّوالّقولك،
ّ.(73)شيء((ّمنهاّعليكَّيْسقط

ا: أهمية كتاب
ً
 البالغة ثاني

 
هج

َ
َنهُجّالبالغةّاسمّوضعهّالشريفّالرضيّعلىّكتابّجمعّ : ن

ّكتبَّنهُجّالبالغةّمنّأبرزكتابّّويعدّ ّ،ّبنّأبيّطالب)ع(ّيفيهّالمختارّمنّكالمّاإلمامّعل
ّاإلسالمي ّإذّالتراث ّالخطبّ؛ ّمن ّكبير ّعدد ّعلى ّالكتاب ّ،ّوالعهودّ،ّوالمواعظّ،ّاشتمل

ّالتراثّالق يمّأحاولّابنّّ.(74)ّ،ّياّواآلدابوالوصاّ،ّوالحكمّ،ّوالرسائل بيّالحديدّفيّشرحّهذا
أماُّمصنفَّنهُجّالبالغةّفهوّ .(74))ع(علياإلمامّإلىّانتقاءّأبلغّوأجملّاألحاديثّالمرويةّعنّ

ّاإلسالمي ةّالشخصياتّمنّالرضيّ،ّويلقبّبالشريفّموسىّبنّالحسينّبنّمحمدّالحسنّأبو
ّولدالهّالرابعّالقرنّفيّالبارزة ّوقد(ه406)عامّوتوف يّ(،ه349)عامّبغدادّفيّجري، دو نّّ،

 .(76)سنواتّبستّوفاتهّقبلّأي(،ّه400)ّعامّالشريفّالرضيَّنهُجّالبالغة
،ّالبالغةَّنهجُّّمقدمةّفيّالرضيّالشريفّواسعة،ّوكتبّشهرةّعلىّالبالغةَّنهجُّّكتابّحازّّّّّ
ّّاليساجلّالذيّالبحرّمنّفهو،ّكالمهّ))أما:يقول ّليّيسوغّإنّوأردت،ّاليحافلّالذيّلجموا،

ّالسالمّعليه)بهّاالفتخارّفيّالتمثيل ّياّجمعتناّاذاّبمثلهمّفجئتنيّآبائيّأولئكّ:الفرزدقّبقول(
لهم:ّّثالثةّأقطابّعلىّيدور(ّالسالمّعليه)ّكالمهّورأيتّالمجامعّجرير ،ّواألوامرّالخطبّأو 
ّباختيارّاالبتداءّعلىّتعالىّاهللّبتوفيقّفأجمعت.ّوالمواعظّالحكمّوثالثها،ّوالرسائلّالكتبّوثانيها
ّ.(77)ّواألدب((ّالحكمّمحاسنّثمّالكتبّمحاسنّثمّالخطبّمحاسن
ّالفصحاءّإمام(السالمّعليه)(:))عليالبالغةّعلى)َنهجُّّشرحهّمقدمةّفيّالحديدّأبيّإبنّقالّوّّّّّ
ّالخطابةّالناسّتعلمّمنهّو،ّالمخلوقينّكالمّوفوقّاالخالقّدونّقيلّكالمهّوعن،ّالبلغاءّّوسيد

                                                           

،2ّّدارّالكتبّالعلمي ة،ّجّالفريدّ،ّتحقيقّمفيدّمحمدّقميحةّ،ّالعقدّرب هّاألندلسيّ،ّعبدّأحمدّبنّمحمدّبن(.72)
 .37ّ-31ّم،ّص1133بيروت،ّ

 .11ّ،ّصّالمصدرّنفسه(.73)
ّ.2،ّص1المصدرّالسابقّ،جبنّأبيّالحديدّ،ّإ(.ينظر:74ّ)
 http://www.ar.islamic-sources.com/book(.ينظرّالموقعّااللكترونيّ:74ّ)
http://www.haydarya.comّنظرّالموقعّااللكترونيّ:ّ(.ي76)
 .2ّ،ّص1البالغةّ،ّشرحّإبنّأبيّالحديدّ،ّالمصدرّالسابق،ّجّنهجّعلىّالرضيّالشريفّمقدمة:  (.ينظر77)
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ّاألسبقّمصرّمفتي)ّعبدهّمحمدّالشيخّوقالّ.(78)والكتابة(( ّ))وبعدّ:شرحهّمقدمةّفي( ّفقد،
،ّصفاحتهّبعضّفتصفحت،ّ..مصادفةّالبالغة(ّكتاب)َنهجُّّعلىّباالطالعّالقدرّحكمّليّأوفى

ّكلّفيّليّليخيّ ّفكان.ّّمتفرقاتّومواضيع،ّّمختلفاتّمواضعّمن،ّّعباراتهّمنّجمالّ ّوتأملت
ّشب ـتّحروب اّأنّمقام ّشن تّوغارات، ن، ّدولةّللبالغةّوا  ّكلماّكنتّبلّ،..صولةّوللفصاحة،

ّعالمّفيّأجدنيّكنتّفتارةّالمعاهدّوتحو ل،ّّالمشاهدّي ربتّأحس،ّّموضعّإليّموضعّمنّانتقلت
ّالزاهيةّالعبراتّمنّحللّفيّعاليةّأرواحّالمعانيّمنّيعمره ّ،..ّةالزاكيّالنفوسّعليّتطوف،
ّاليشبهّعقالّ ّأنّأشهدّكنتّوأحيان ا ّواتصلّ،االلهيّالموكبّعنّفصلّ،جسداني اّخلق اّنوراني ا
،ّّأمرّاألمةّوأولياءّ،الكلمةّبأعلياءّيناديّالحكمةّخطيبّأسمعّكأنيّوآناتّ،..اإلنسانيّبالروح
ّإلىّرشدهموي،ّاالضطرابّّمزالقّويحذرهم،ّّاالرتيابّمواضعّويبص رهم،ّالصوابّمواقعّيعرفهم
ّ.(79)ّ((...الكياسةّطريقّويهديهم،ّّالسياسةّدقائق
ّ:(80)منهاّوالبقاءّالخلودّأرديةّالبالغة(ّ)لَنهجُّّنسجتّومتضافرةّمتعددةّعلالّ ّثم ةّأنّويبدوّّّّّ

ّأبيّطالبّأميرّشخصيةّحولّيتمحورّالمهمّالسببّإنّ.1 ّعليّبن ّع)ّالمؤمنين )ّ ،ّالفذ ة
ّقالّفيّتجل تّالتيّوالخصالّللصفاتّوجامعيته ّإذ ،ّ ّوبالغته ّيحيىّبنّالحميدّعبدّكالمه،
ّابنّفاضت((،ّوقالّثمّففاضتّخطبّاألصلعّمنّخطبةّسبعينّ:))حفظتّ(ه132ت)ّالعامري

ّمواعظّمنّفصلّمائةّحفظتّ،وكثرةّسعةّإالّ ّاإلنفاقّاليزيدهّكنزّالخطابةّمنّ))حفظت:نباتة
ّ.(81)طالب((ّأبيّبنّعلي
ّسياسيّكتابّأمامّأنهّمعهاّالمرءّاليحس ّّالتيّالكلماتّوجامعيةّالمفاهيمّ.تنوع2 ،ّأخالقيّ،

ّ.وتاريخيّ،ّعقائديّ
النبيّّرحيلّبعدّاإلسالميّالمجتمعّبهاّمرّالتيّالسياسي ةّالتطوراتّتاريخّيعكسّالبالغةّ.َنهج3ُّ

ّداخليةّأزماتّصادفتّوالتي،اإلمامّعليّ)ع(ّلحكومةّالقصيرةّالمدةّتلكّنتاجّ،ّوهو(ص)ّمحمد
ّمنّالسالم(ّ)عليهّفخرج،ّّوالناكثينّوالمارقينّمنّالقاسطينّ،مختلفةّاجتماعيةّوتياراتّ،اد ةح

ّالرأس.ّمرفوعّمنتصر اّذلكّجميع
ّإذّصورّالنفسّعلمّمنّنوعّنهجّالبالغةّعلىّاشتملّ.4 تصوير اّّالبالغةَّنهجُّّاالجتماعيّ،

ّالمختلفة.ّالناسّدقيق اّلنفسيات

                                                           

 .74صّ،1ّالحديد،ّالمصدرّالسابق،ّجّأبيّبنإّشرحّمقدمة:ّ(.ينظر78ّ)
لبنان،ّد.ّّ-بيروتّ،ّوالنشرّللطباعةّالمعرفةّدارّ،ّالبالغةّنهجّعلىّعبدهّمحمدّالشيخّشرحّمقدمةّ:(.ينظر79)

ّ.4ّ-3ت،ّص
http://www.almaaref.orgّّّّ:ّمقالّبعنوان:ّأهميةّنهجّالبالغة،ّشبكةّالمعارفّاإلسالمي ةّ:(.ينظر80ّ)
 .74ّّّّصّ،1جّ،المصدرّالسابق،ّالحديدّابيّبنإ(.81)
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ّوكمالهّأوجهِّّإلىّفيهّخاضّميدان اّالكتابّولجّ.كلما4 ّوالقاصعةّهم امّفخطبة، ّترسيمّفيهما،
ّمنّبصفاتّمشحونّاالشترّالنخعيّواليهّعلىّمصرّمالكّإلىّ،ّوعهدهّالمتقينّلمالمحّدقيق

دارةّللحكمّيتصد ي ّووصيتهّالبالدّوا  ّع)الحسنّاإلمامّإلىّ، ّوالسلوكّالوصاياّبأنواعّحفلت(
ّوخطبتهّوالفرديّاالجتماعي ّوخطبةّخلقهّوعجائبّالخالقّبعظمةّالتذكيرّفيهاّلىاألّوّ، ،ّ
ّتعرضّالتيّوالمحن(،ّص)رسولّاهللّوفاةّأعقبتّالتيّالمريرةّالحوادثّالىّتلميحّفيها،ّالشقشقية

ّّ.وغرائبةّعجائبةّاستجالءّعلىّوحثٌّ،ّالكريمّالقرآنّتمجيدّفيها(176)والخطبة(ّع)البيتّأهلّلها
 رابعاملبحث ال

ةأهمية 
ّ
 اإلماميف ضوء خطب اًلجتماعية  وأبعادها التعليمو الرتبي

 يف  (ع)علي
 
هج

َ
 البالغة ن

ةأوًًل: أهمية 
ّ
  ووظائفها علي)ع( اإلماموالتعليم لدى  الرتبي

)ع(ّبنشرّالعلمّبينّالمسلمينّوطالبهمّباالغترافّمنّمناهلهّوالتسلحّبه،ّفهوّعليّاإلماماهتمّّّّ
ّ ّلبقاء ّوسيلة ّتفكيرهّوجاّ،ّوخلودهّاإلنسانأفضل ّعمق ّمدى ّتبين ّوخطبه ّوحكمه ّأقواله ءت

ا،ّفبرزّفيّعهدهّعلماءّاللغةّاّوأدبيّ وفلسفتهّالواضحةّالتيّأدتّإلىّتطويرّالمجتمعّالعربيّثقافيّ 
عليّفيّفضلّالعلمّنوردّّاإلمامومنّبينّماّقالهّّ.(82)وجهابذتهاّوجمهرةّمنّالخطباءّوالمفكرين

ّع))التالي: ّطالُب ّيشبعان، ّال ّدنيامنهومان ّوطالُب ّحسنة،ّ))ّ((،لٍم ّتعل مه ّفإن ّالعلم تعل موا
.ّ((ومدارستهّتسبيح،ّوالبحثّعنهّجهاد،ّوتعليمهّمنّالّيعلمهّصدقةّوهوّعندّاهللّألهلهّقربة

ّأنّكمالّالدينّطلبّالعلمّوالعملّبه)) ّالناسّاعلموا العالمّأفضلّمنّالصائمّالقائمّ))،ّ((أيها
ذاّماتّالعالمُّثِلمّ كفىّبالعلمّشرفا ّأنّ)).ّ((فيّاإلسالمّثلمٌةّالّيسدهاّإالّخلفّمنهالمجاهد،ّوا 

ّفيه ّمنهّمنّهو ّأنّيبرأ ّوكفىّبالجهلّذما  ّنسبّإليه، ّإذا ّويفرحّبه .ّ((يد عيهّمنّالّيحسنه،
ّ:(83)ا...ّوفيّهذاّالصددّقالّشعرّ ((قيمةّكلّامرئّماّيحسنه))

ّالهدىّلمنّاستـــهدىّأدالءُّّعلىّّّّّّّّّّّّّّّّإنهـمّالعـلمِّّماّالفضلّإالّألهلِّّّّّّّّّّ

ّأعداءّالعلمِّّوالجاهلـونّألهــلِّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمرءّماّقدّكانّيحسنهُّّوقيمةُّّّّّّّّّّ

ّفالناسّموتىّوأهلّالعلمّأحياءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفقـمّبعلمّوالّتـطلبّبـهّبـدال ّّّّّّّّّّ

                                                           

 .74ّّّّصّ،1جّ،ّالمصدرّالسابقّ،ّالحديدّابيّبنإ(.82)
 .74ّّّّص ،نفسهّّمصدرال(.83)
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نّوجهةّنظرّتختلفّعمفهومّالتربي ةّمنّوجهةّنظرّاإلمامّعليّبنّأبيّطالبّ)ع(ّّّإنّ ّّّّّ
(ّالّيريدّالعلمّمنّأجلّالعلمّأوّمنّأجلّشيءّآخرّإنماّيريدهّمنّأجلّع)عليّاإلمامفاآلخرينّّ

لذلكّلمّيؤمنّبالكميةّدونّالنوعيةّوالنوعيةّبدونّفاعليةّ.ومنّخاللّهذاّّ؛التغييرّوالتبديلّوالنمو
جوداتّومنّأجلّذاتهّخلقّالمفهومّالتربويّيرىّاإلمامّأنّاإلنسانّهوّالغايةّاألخيرةّلهذهّالمّو

))ّفاهللّّعنّغايةّالتربي ةّبقوله:ّ)عليهّالسالم(اهللّماّخلقّمنّطبيعةّوكونّووجودّوعبرّاإلمام
سبحانهّقبلّأنّيخلقّاإلنسانّخلقّالكونّورتبهّأحسنّترتيبّونظمهّأجملّتنظيمّومهدّاألرضّ

العيونّواألنهار،ّوأعدّأنواعّّوأتمّمرافقهاّعلىّأكملّوجهّ،ّفخلقّفيهاّالهواءّالطلقّوأجرىّفيها
ّ.(84)األطعمةّواألشربة((

التربي ةّّوأهدافهاّوطبيعتهاّفهوّيلخصّمفهومهّعنّماهيةّالتربي ةاإلمامّعلي)ع(ّقدّوضعّلّّّّّ
والعملّعلىّبناءّاإلنسانّ،ّعدادّللبيئةّمنّجانبّالمتعلمّاّ مّاإليمانّبمبدأّالتكيفّالعاقلّّوبمفهّو

والتربي ةّ،ّّ)ص(الرسولّمحمدَنهُجّوسنةّالدينّاإلسالميّوالعملّبمّبماّجاءّبهّاإلسالمّومَنهجُّ
صالحّللفردّوالمجتمعّوتنظيمّلعالقةّالمخلوقّبالخالقّوعالقةّاإلنسانّبنفسهّومجتمعهّ. ّبناءّوا 

ّ:فهيّكاآلتيّوظائفّالتربي ةّعندّاإلمامّعليّ)عليهّالسالم(أماّّّّّّ
ذيّيريدّلنفسهّالبقاءّواالستمرارّإنماّيتأتىّلهّذلكّبفضلّالمجتمعّالّنّ إأّـّنقلّالتراثّالثقافيّ:ّ

التقاليدّّإلىّالصغارّنقلّالثقافاتّواألعرافّّوّطريقّعمليةّالنقلّواالتصالّالثقافيّويتمّذلكّعن
أيّبنيّوانّلمّأكنّعمرتّعمرّ))ّيقول:إذّكماّيظهرّفيّكالمهّمعّابنهّالحسنّ)ع(ّّالناشئين

لهمّوفكرتّفيّأخبارهمّوسرتّفيّآثارهمّحتىّعدتّكأحدهمّمنّكانّقبليّفقدّنظرتّفيّأعما
بلّكأنيّبماّأنتهيّإلىّمنّأمورهمّ،ّقدّعمرتّمعّأولهمّإلىّآخرهمّفعرفتّصفوّذلكّمنّكدرهّ

ّضرره، ّمن ّعنكّّونفعه ّوصرفت ّجميله ّلك ّوتوخيت ،ّ ّنخيله ّأمر ّكل ّمن ّلك فاستخلصت
ّ.(84)مجهولة((

االنتقالّمنّحالةّمعينةّإلىّغيرهاّأوّمنّمستوىّمعينّيقصدّبالتغييرّّبّـّالتغييرّاالجتماعيّ:
ّ.أنّالتغييرّالذيّنعنيهّهناّهوّتغييرّنحوّاألحسنّّوّ،إلىّمستوىّآخرّجديدّ

(،23ّالخطبةّ)المساواةّبينّالناسّفيّاألرزاقّوأثرّصلةّالرحم:ّأشارّاالمامّعلي)ع(ّفيّّ:ّج
)أاَلّاَلَّيْعِدَلَنَّأْحَدُكْمَّعْنّالَقراَبةَّيَرىّنصّالخطبةّ:ّ)ّوّفيّقسمةّاألرزاقّبينّالناسّوصلةّالرحم

ْنِّبهاّالَخصاَصةَّأْنَّيَسْدهاّبالِذيّاَلَيِزيَدُهَّأْنَّأْمَسَكُهّ،ّّواََلُّيْنِقَصُهَّأْنَّأهَلَكُهّ،َّوِمْنَّيْقِبضَّيَدُهّعَّ

                                                           

 .1337صّالمصدرّالسابق،ّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.84)
 .1333صّ،ّنفسهالمصدرّ(.84)
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َعنُهَّأيٍدَّكِثيَرةَّوِمْنَّتُلْنّحاِشَيتُهَّيْسَتدمَّعِشيَرتُه،ّفإنماّتُْقَبْضّمِنُهَّعْنُهْمَّيدّواِحَدةّ،َّوتُْقَبْضِّمْنهمّ
ّ.ّ(86)ِّمْنَّقومهّاْلَمَودةّ((

ضلهّعلىّ(ّبعدّأنّقرََّظّالثناءّوالذكرّالجميل،ّوفعقالّابنّأبيّالحديد:إنّاإلمامّعليّ)
ّاألهل ّبمواساة ّّوالمال،أمر ّالرحم، ّوصلة ّفقاأ، ،ّ ّبه ّيواسى ّما ّعنّقل ّأحدكم ّيعدلن ل:))أال

ّالمعنىّفأكثرواوقدّقالّالناسّّ..((،القرابة اإلمامّويرىّالباحثّعليّتركيّشاكرّأنّّ.فيّهذا
وأمرّبمواساةّاألهلّوصلةّالرحمّألنهاّتزيدّفيّالرزقّّفضلّالثناءّوالذكرّالجميلّعلىّالمال،

ّالَِّذيَّخَلَقُكمّمِّن﴿ قالّتعالى:ّ(87)وتطيلّالعمر َّربَُّكُم نَّْفٍسَّواِحَدٍةَّوَخَلَقِّمْنَهاَّّياَّأيَُّهاّالنَّاُسّاتَُّقوْا
ّالل هَّ ِّإنَّ َّواأَلْرَحاَم ّالَِّذيَّتَساءُلوَنِّبِه ّالل َه َّوِنَساءَّواتَُّقوْا َّكِثيرا  ِّرَجاال  ِّمْنُهَما َّوَبثَّ َّعَلْيُكْمَّّزْوَجَها َكاَن

َّمعَّ﴿ّ،(88)﴾َرِقيباّ  َّوَجاَهُدوْا َّوَهاَجُروْا ِّمنَّبْعُد ّآَمُنوْا َّبْعُضُهْمَّوالَِّذيَن ّاأَلْرَحاِم َّوُأْوُلوْا ِّمنُكْم َّفُأْولَـِئَك ُكْم
َّشْيٍءَّعِليٌمّ ّالل َهِّبُكلِّ ّ.ّ(89)﴾َأْوَلىِّبَبْعٍضِّفيِّكتَاِبّالل ِهِّإنَّ

ّعلىّالتماسكّاالجتماعيّألنهّيزيدّمنّقوةّالمجتمعات،وأكد)عليهّالسالم(:االجتماعيّالتماسك د.
لجماعةّأكثرّمنّحاجتهمّإليهّوامتناعهّعنهمّسيمنعهمّعنهّوهمّالعددّويبينّلناّأنّالفردّّبحاجةّا

ّ.ّاألكبرّمماّيؤثرّفيّعالقاتهّومكانتهّاالجتماعية
أهميةّالكرمّوالبذلّوالعطاءّفيّالحفاظّعلىّبناءّعليهّالسالمّويؤكدّوالعطاء:ّّوالبذلّالكرم .ه

دامةّالمودةّفيها،وهوّالّينقصّمنّمالّاإلنسانّ .ّ(90)ورزقهّفاألرزاقّمقدرةّمنّاهللالمجتمعاتّوا 
ِّبَرآدِّيِّرْزِقِهْمَّعَلىَّماّ﴿قالّتعالى:ّ ُلوْا ْزِقَّفَماّالَِّذيَنُّفضِّ َلَّبْعَضُكْمَّعَلىَّبْعٍضِّفيّاْلرِّ َوالل ُهَّفضَّ

ّ.(91)﴾َمَلَكْتَّأْيَماُنُهْمَّفُهْمِّفيِهَّسَواءَّأَفِبِنْعَمِةّالل ِهَّيْجَحُدونَّ
ّو ّوالصد. ّّقالوفاء ّفيّالخطبة: ّعلي)ع( ّّذكرّاإلمام ّتوَءُمّّ(41)رقم ّالوفاَء ّ))إنَّ ّنصه: ما

دقِّ َّقِدّ،ّالصِّ ّفيَّزَماٍن َّأْصَبْحنا َّولَقْد ّكيَفّالَمرِجُع. َّيغِدرّمنَّعِلَم َّوما َّأوقىّمنُه، ُّجنَّة  والَّأعلُم
ُحْسِنّالِحيَلِة.ّمالُهْمّقاَتلُهُمّاهلُل!َّقْدَّيرىّّاتََّخَذّأكثُرّأهلِهّالَغْدَرَّكْيس ا،ّوَنَسَبهمّأهُلّالْجْهِلّفيِهّإلى

ّالُقدرِةّ َّبعَد َّعْيٍن ّرأَي ّ،َفَيَدُعها َّوَنهيِه ّاهلِل َّأْمِر ِّمْن ّماِنٌع ّوُدوَنها ّالِحيَلِة َّوْجَه ّالقلُب ُل اْلحوَّ
ّالدِّينِّ ّفي ّلُه َّحِريَجَة ّال َّمْن ُّفرصتها ّأ(92)((َعليها،َوينتهُز ّالحديد ّأبي ّإبن ّويقول ّاإلمامّ. ن

                                                           

 .313،ّص1بنّأبيّالحديدّ،ّالمصدرّالسابق،ّجإ(.86)
 .1334صّالمصدرّالسابق،ّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.87)
 (ّمنّسورةّّالنساءّ.1اآلية)(.88)
 (ّمنّسورةّاألنفال.24اآلية)(.89)
 .1334صّالمصدرّالسابق،ّ،ّالفتالويّشاكرّتركيّعلي(.90)
 .(ّمنّسورةّالنحل21اآلية)(.91)
 .317،ّص7.إبنّأبيّالحديدّ،ّج(92)
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ّوأخص،ّوكلّ ّأعم  ّالوفاءّصدٌقّفيّالحقيقة،ّوكأنهما علي)ع(ّجعلّالوفاءّتوءمّالصدق؛ّألن 
ّصدقّوفاءّ.ّوأنّالوفاءّمحفوظّمنّاهللّ،ّمشكورّبينّالناس،ّونهىّعنّوفاءّصدقّوليسّ كل 

الغدرّ؛ّألنهّيحبطّاإليمانّ،ّوالمكرّمنّالذكاءّوذمّعليهّالسالمّلمنّيعتقدّبأنّالغدرّوحسنّ
ّالوفاءّ ّوعدو ّوالكذب ّالحيل ّالى ّيلجأ ّله ّايمان ّأو ّالدين ّمن ّوأن ّالتدبير، ّوصحة الحيلة

ارةّإلىّخصومهّعليهّالسالمّفيّمعركةّصفين،ّوماّكانواّيقولونّفيّ.ّوفيّهذهّإشّ(93)بالوعود
ّعمرّبنّالعاصّوالمغيرةّبنّشعبةّوينسبونّذلكّإلىّالدهاءّوالفطنة.ّّ

ا: 
ً
ةد ابعاألثاني

ّ
 خطب يف  ةيوالتعليم الرتبوي

 
هج

َ
 البالغة ن

 .دور األسرة وأهميتها1
هّالقاعدةّالجليلةّالتيّجعلهاّالقرآنّالّنكادّنجدّفيّتشريعّما،ّأرضيّأوّسماوي،ّمثلّهذّّّّّ

ّالحقوقّوالواجبات ّالزوجينّمن ّبين ّإلىّما ّاألنظار ّولفتّبها ّالزوجية ّللحياة ّتلكّ(94)أساسا  ،
ِّباْلَمْعُروفِّ﴿القاعدةّالتيّوردتّفيّقولهّتعالى:ّ ِّمْثُلّالَِّذيَّعَلْيِهنَّ  .(94)﴾َوَلُهنَّ

ّّوّّّّّ ّالمّؤع)عليّاإلماميشير ّهذه ّإلىّأهمية ّّو( ّفيقول:سسة ّوالمجتمع ّعلىّالفرد )أيهاّ)أثرها
ّمالّعنّعشيرتهّودفاعهمّعنهّبأيديهمّوألسنتهم،ّوهمّالناس، نّكانّذا إنهّالّيستغنيّالرجلّوا 

أعظمّالناسّحيطةّمنّورائهّوألم همّلشعثهّوأعطفهمّعليهّعندّنازلةّإنّنزلتّبهّولسانّالصدقّ
ّاهللّللمرءّفيّالناسّخيرّلهّمنّالمالّي ّّ.(96)(ورثهّغيره(يجعله )إالّالّيعدلنّ)إلىّأنّيقول:

أحدكمّعنّالقرابةّيرىّبهاّالخصاصةّأنّيسدهاّبالذيّالّيزيدهّإنّأمسكه،ّوالّينقصهّإنّأهلكه،ّ
ومنّيقبضّيدهّعنّعشيرته،ّفإنماّتقبضّمنهّعنهمّيدّواحدة،ّوتقبضّمنهمّعنهّأيدّكثيرة،ّومنّ

ّ.(97)(تلنّحاشيتهّيستدمّمنّقومهّالمودة(
 لنزعة والعصبية العشائرية .ا2

ّالصلةّمنّأجلّتحقيقّع)عليّاإلمامتداركّّّّّ ّمنّاستغاللّالبعضّلهذه ّالناجم ّالظلم ّهذا )
ّمآربّشخصيةّولمّيتسامحّفيّأيّعملّيستحقّالمؤاخذةّومنّأيّمصدرّكانّقريبا ّأمّبعيدا ،

ّاهللّبنّعباسّواليّ ّتنكرّعبد ّعليّبنّأبيّطالبفعندما ّالبنّعمه ّع)البصرة وسرقّأموالّ(
يعنفهّويوبخهّويتوعدهّبالقتلّإنّلمّيرجعّللناسّّاإلمامحقهّفيماّأخذ،ّكتبّإليهّّاالمسلمينّمدعيّ 

                                                           

 .313-317،ّص7جّ،ّالحديدّأبيّإبن.(93)
ّالديمقراطيةّجونّديوي(.94) ّترجمة ،ّةوالتربيّ ّ، ّوالترجمةّالتأليفّلجنةّمطبعةّميخائيل،ّوزكرياّعقراويّمتى:

 .20ّصّم،1946ّ،،ّالقاهرة1جّ،والنشر
ّ.البقرةّ(ّمنّسورة228منّاآلية)(.94)
ّ.144صّ،16بنّأبيّالحديد،ّالمصدرّالسابق،ّجإ:ّّينظر(.96)
 https://www.aqaed.com:ّااللكترونيّالموقعّ؛168صّالمصدرّنفسه،(.97)
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ّالتيّسرقها ّفيق(98)أموالهم ،ّ ّ)ول: ّهؤالء ّإلى ّواردد ّاهلل ّثمّال)فاتق ّتفعل، ّلم ّفإنك ّأموالهم، قوم
ّض ّوألضربنكّبسيفيّالذيّما ّإلىّاهللّفيك، ّألعذرن ّإالّدخلّأمكننيّاهللّمنك، ّأحدا  ربتّبه

 .(99)((النار
ّف ّفعلهّابنّع)عليّاإلماموهكذا (ّأقسمّأنّولديه،ّعلىّقربهماّمنهّوكرامتهماّعليه،ّلوّفعالّما

ّفي ّهوادة ّعنده ّكانتّلهما ّلما ّالحقّمنهما،ّألنهّالّيخشىّفيهّلومةّّعباسّمنّالخيانة، أخذ
ذيّفعلتّماّكانتّلهماّعنديّهوادة،ّوالّ)واهللّلوّأنّالحسنّوالحسينّفعال ّمثلّال)الئم.ّفيقول:ّ

 .(100)(ظفراّمنيّبإرادةّحتىّآخذّالحقّمنهما،ّوأزيحّالباطلّعنّمظلمتهما(
شفقةّأوّأنّيكونّنصيرا ّللحق،ّثابتا ّعليه،ّفالّتأخذهّفيهّّاإلنسان(ّمنّع)عليّاإلماملقدّأرادّ

ّفيّتقويةّالصلةّرحمةّأوّعاطفةّأوّعصبية ّكانّللعصبيةّشأنها ذا ّوا  ّفإنّ، ّالعشيرة بينّأفراد
(ّيسموّبهاّإلىّدرجةّتحدّمم اّيلحقّبهاّمنّمظالمّوأحقادّويجعلهاّسببا ّلمكارمّع)عليّاإلمام

 األخالق.
فهوّإذّيوبخّالناسّعلىّتعصبهمّللباطلّالذيّتثورّبهّالفتن،ّوتسفكّبسببهّالدماء،ّلسٍبّواٍه،ّ

ّ ّلهم: ّويقول ّألصله، ّآدم ّعلى ّإبليس ّف)كتعصب ّنظرت ّالعالمينّ)ولقد ّمن ّأحدا  ّوجدت ما
ّالسفهاءّ ّتليطّبعقول ّحجة ّأو ّالجهالء ّتمويه ّتحتمل ّإالّعنّعلة ّمنّاألشياء يتعصبّلشيء

،ّ.ّفإنهّيحذرهمّمنّهذاّاألمرّ(101)(غيركم،ّفإنكمّتتعصبونّألمرّماّيعرفّلهّسببّوالّعلة(
رفّوالنجدةّمنّالتيّتفاضلّبهاّأهلّالمجدّوالشّيّأنّتكونّله،ّوهيّمكارمّاألخالقوماّينبغ

ّ ّفيقول: ّالقبائل ّوسادات ّالعرب ّلمكارمّ)بيوتات ّتعصبكم ّفليكن ّالعصبية ّمن ّالبد  ّكان )فإن
ّاألمورالخصال ّومحاسن ّاألخالق، ّومحامد ،..))(102)ّ ّ)؛ ّاإلمام ّحاول ّيصرفعلذلك ّأن ) 

ّبطريقةّتكفلّالسالمةّالنفسية.ّإذّالّيمكنّكبتّتلكّالقوىّألنهاّسوفّترتدّالعمياءّّالعصبية
إلىّالالشعورّأوّالجانبّالمظلمّمنّالنفس،ّوتصبحّمنّالدوافعّالالشعوريةّوالرغباتّالمكبوتةّ

كماّفيّأحالمّ..،ّ)الّتستقرّوالّتهدأّبلّتحاولّجاهدةّأنّتعبرّعنّنفسهاّبشتىّالصورّ)التيّ
ّك ّعالنوم ّرمزي ّالالشعور،ــــــتعبير ّمحتويات ّعّن ّتعبر ّفــــــــكما ّنفسها ّأمراضّّيـــــــــــن صورة
 .(103)((عصابية

                                                           

 .166صّ،13جّ،السابقّّالمصدرّالحديد،ّأبيّبنإ(.98)
 .166صّ،13جّ،نفسهّّالمصدر(.99)
-،ّبيروتّوالتوزيعّوالنشرّللطباعةّالعربيةّالنهضةّ،ّدار8ّطّالمعاصر،ّالنفسّالمليجيّ،ّعلمّحلمي(.100)

ّ.114مّ،ّص2000لبنان،ّ
 https://www.aqaed.com:ّااللكترونيّالموقعّ؛166صّ،المصدرّنفسهّ(.101)
ّ.271صّ،18بنّأبيّالحديد،ّالمصدرّالسابق،ّجإّ:ّينظر(.102)
 .224م،ّص2006ّبيروت،ّالعربية،ّالنهضةّدار،4طّالنفسي،ّالمنعمّالمليجي،النموّالمليجيّوعبدّحلمي.(103)
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 ّّ.مبدأ الثواب والعقاب3
ّالثوابّوالعقابّولقدّّتربوي(ّأسلوبّع)ّعليّلإلمامّّّّّ فيّتوجيهّدوافعّالفرد،ّتمثلّفيّمبدأ

ّ ّتشجيع ّأجل ّمن ّأوّّاإلنساناعتمده ّالثواب ّفي ّلما ّالشر، ّفعل ّعن ّونهيه ّالخير ّفعل على
 ّوذلكّيتحققّعنّطريق:ّرغباتهّودوافعهّالعقاب،ّالماديّأوّالمعنوي،ّمنّأثرّفيّإصالح

 أ. العواطف
نّكانتّمنّالروابطّالهامةّبينّأفرادّاألسرةّالواحدةّإالّأنهّالّينبغيّأنّتصلّّّّّّ والعاطفة،ّوا 

ّ ّلنفسية ّمضرّومفسد ّالتفريطّألنّكالهما ّاإلفراطّأو ّيقولّاإلنسانإلىّحد ّالسالمّكما :ّعليه
(ّعنّهذهّالعاطفةّع)عليّاإلمامّ،ّولقدّعبرّ(104)(مفسد()فكلّتقصيرّبهّمضر،ّوكلّإفراطّلهّ)

(ّ ّبقوله: ّوكأنّ)النبيلة ّأصابكّأصابني، ّلو ّحتىّكأنّشيئا  ّبلّوجدتكّكلي، ووجدتكّبعضي،
ّّ.(104)(الموتّلوّأتاكّأتاني،ّفعنانيّمنّأمركّماّيعنينيّمنّأمرّنفسي(

 ب. احلقوق والواجبات
سنينّوكشفّعماّيعتورهّمنّرذائلّومفاسدّفيقول:ّ(ّهذاّالعصرّومنذّآالفّالع)اإلمامأدركّّّّّ

يأتيّعلىّالناسّزمانّالّيقربّفيهّإالّالماحلّوالّيظرفّفيهّإالّالفاجرّوالّيضعفّفيهّإالّ))
 .(106)(المنصفّيعدونّالصدقةّفيهّغرما ،ّوصلةّالرحمّمن ا ،ّوالعبادةّاستطالةّعلىّالناس(

بتةّفيّبناءّالمجتمعاتّوتقدمهاّفإنّماّتحدثّبهّونظرا ّألهميةّاألسرةّكإحدىّالركائزّالثاّّّّّ
(ّيدعوّإلىّتدعيمهاّوتوثيقّالصلةّبينّأفرادهاّمنّخاللّربطهاّبحقوقّوواجباتّتكفلّع)ّاإلمام

لهاّاالستمرارّوالتقدمّفجعلّلألبناءّحقا ّعلىّاآلباء،ّوكذلكّلآلباءّعلىّاألبناء،ّوألزمّكال ّمنهماّ
 واجباتّتجاهّاآلخر.ّ

ّمنّعالماتّالمؤمنّلقولهّتعالى:ّإنّطاّّّّّ ِّإذاّ﴿عةّالوالدينّوبرهما ّاْلُمْؤِمِنيَن َّقْوَل ّكاَن ِإنَّما
َّوَأَطْعنا َّسِمْعنا َّيُقوُلوا َّأْن َّبْيَنُهْم ِّلَيْحُكَم َّوَرُسوِلِه ّاهلِل ِّإَلى ّببرّ(107)ّ﴾ُدُعوا ّسبحانه ّأوصى ّولقد ،

ّ ّالكريم: ّقوله ّفي ّوصلتهما ّ﴿الوالدين ْيَنا ّالدنياّّ(108)ّ﴾ِبواِلَدْيهِّّساناإلنَوَوصَّ ّفي ومعاملتهما
ّ: ّوجل  نّخالفاّقولّالحقّلقولهّعز  ْنّجاَهداَكَّعلىَّأْنُّتْشِرَكِّبيّماَّلْيَسّ﴿بالمعروفّحتىّوا  َواِ 
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َّمْعُروفاّ  َّفالُّتِطْعُهماَّوصاِحْبُهماِّفيّالدُّْنيا ِّعْلٌم ّالقائل:ّ(109)ّ﴾َلَكِّبِه َّلُهماّ﴿،ّوقولهّعز  َفالَّتُقْل
َّوالَّتْنَهْرُهماَّوُقْلَّلُهماَّقْوال َّكِريماّ   .(110)ّ﴾ُأفٍّ

وهكذاّفحقّاآلباءّعلىّاألبناءّهوّالبرّوالطاعةّفيّكلّشيءّإالّفيّمعصيةّاهللّسبحانه،ّوعدمّ
ّ ّأوّالتأففّمنهما َّربَّّ﴿زجرهما َّكما ّاْرَحْمُهما َّربِّ َّوُقْل ّالرَّْحَمِة ِّمَن ّالذُّلِّ َّجناَح ياِنيَّواْخِفْضَّلُهما

 .(111)﴾َصِغيراّ 
منّوالثانيّ،ّتحسينّاالسماألولّّهيّ:ّأربعةعلىّاآلباءّفيتجلىّفيّأمورّأماّحقّاألبناءّّّّّ

(ّأنّلبنّاألمّهوّأكثرّععليّ)ّاإلمامحقّالولدّعلىّوالديهّأيضا ّحسنّاختيارّمرضعته.ّويرىّ
لصبيّأعظمّبركةّ)ماّمنّلبنّيرضعّبهّا)فائدةّللصبيّمنّلبنّأيةّمرضعةّأخرىّكماّيقول:ّ

ذاّتعذرّذلكّفإنهّيوجبّالنظرّفيّاختيارّالمرضعةّفيقول:ّ(112)ّ(عليهّمنّلبنّأمه( )انظرواّ)،ّوا 
)إنّمنّ).ّوقدّعبرّعنّذلكّابنّسيناّفيّقوله:ّ(113)(منّيرضعّأوالدكمّفإنّالولدّيشبّعليه(

ّإحسان ّعلىّوالديه ّكيّالّتكونّحمقاءّوالّردهّحقّالولد ّاختيارّظئرة ّثم اءّوالّذاتّتسميته
فيّتحسينّاألدب:ّوالطفلّأمانةّوالديه،ّونفسهّوالثالثّّ.(114)(عاهةّفإنّاللبنّيعديّكماّقيل(

ّوالعلومّ ّالنبيلة ّواألخالق ّباآلدابّالصالحة ّلذلكّوجبّأخذه ّنقش، ّكل ّمن ّخالية ّنقية جوهرة
وينهىّعنّالشرّّفيّتعليمهمّالقرآن:ّوماّذلكّإالّألنّالقرآنّيأمرّبالخير،ّمرّالرابعاألّوالنافعة.ّ

ويجنبّقبائحّاألخالقّويدعوّإلىّمحاسنّالفضائلّواآلدابّوفيهّشفاءّمنّالنفاقّوهدايةّمنّ
واعلمواّأنّهذاّالقرآنّهوّالناصحّ)(ّعنّفضلّالقرآنّبقوله:ّ)ع)ّعليّاإلمامالضالل.ّوقدّعبرّ

ّالذيّالّيغش،ّوالهاديّالذيّالّيضل،ّوالمحد ثّالذيّالّيكذبّ ّأنهّش..، افعّمشفع،ّواعلموا
فكونواّمنّحرثتهّوأتباعهّواستدلوهّعلىّربكمّواستنصحوهّعلىّأنفسكم،ّواتهمواّ..،ّوقائلّمصدقّ

 .(114)(عليهّآراءكمّواستغشواّفيهّأهواءكم(
ّأظهرتّ ّولقد ّاألسرة ّعاتق ّعلى ّتقع ّإنما ّالطفل ّتربية ّفي ّاألولى ّالمسؤولية ّأن ّمن ّشك وال

هّالخلقيةّوالعقلية،ّباعتبارهّمطبوعّعلىّاالقتداءّبهمّاألبحاثّوالدراساتّتأثرّالطفلّبصفاتّآبائ
)أكثرّأخالقّالطفلّوسجاياهّيأخذهاّمنّالوسطّالذيّيعيشّفيه،ّ)هم.ّذلكّألنَّنهجُّوالسيرةّعلىّ
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فتنموّفيهّوتترسخّلكثرةّاستعمالهاّوالمداومةّعليها،ّفترةّطويلة،ّإلىّأنّتصبحّعادةّمتأصلةّفيّ
ّالمسّ.(116)ّ(طبعه( ّلهذه ّفالّعجبّأنّيمتدحهاّونظرا  ّعلىّعاتقّاألسرة، ّالملقاة ّالكبيرة ؤولية
فيقول:ّ)وأكرمّعشيرتكّفإنهمّجناحيكّالذيّبهّتطيرّوأصلكّّا(ّويوصيّبهاّخيرّ ع)عليّاإلمام

 .ّويدعوّإلىّحسنّمعاملةّكلّفردّمنّأفرادها.(117)ّالذيّإليهّتصير،ّويدكّالتيّبهاّتصول(
جلّفيّتعاملهّمعّزوجتهّوولدهّوخدمهّباعتبارهّسيدّوتتضمنّأسلوبّالّرّ:سياسة األسرة  ج.

ّاألسرةّومدبرهاّومنظمّشؤونها.
ّالمرأة1 ّسياسة .ّ ّيقولّمحمدّ(ع)عليّاإلمامإنّموقفّ: ّبالذات. ّهوّموقفّاإلسالم منّالمرأة

وآراءه،ّوواقعهّهوّواقعّاإلسالمّوأقوالهّهيّأقوالّالقرآن،ّالّيفترقانّّاإلمام)إنّأقوالّ)جوادّمغنيةّ
 .(118)((..(ّكماّجاءّفيّالحديثّالشريف.صدا ،ّحتىّيرداّالحوضّعلىّرسولّاهللّ)أب

،ّولمّيفاضلّبينهماّإالّبالتقوىّكماّاةّوالرجلّرغمّاختالفهماّبيولوجيّ لقدّساوىّاإلسالمّبينّالمرأ
َّأْكَرَمُكْمِّعْنَدّاهلِلَّأْتقاُكمّْ﴿قالّسبحانه:ّ واجباتّلقولهّّ.ّوضمنّللمرأةّحقوقا ّورتبّعليها(119)ّ﴾ِإنَّ
ّ: ّوجل  َّدَرَجةٌّ﴿عز  ِّباْلَمْعُروِفَّوِللرِّجاِلَّعَلْيِهنَّ ِّمْثُلّالَِّذيَّعَلْيِهنَّ ّلفكفلّلهاّحقّالعمّ(120)﴾َوَلُهنَّ

ّمّالذينّيفضلونّالرجلّعلىّالمرأةوهاجّالزوج..ّوحقّاختيارّوالملكيةّنة،والكسبّوالعشرةّالحس
ّ ّتعالى: ّلقوله ّاألنثى ّمن َّكِظيٌمّوَّ﴿ويتشاءمون َّوُهَو ُّمْسَود ا  َّوْجُهُه َّظلَّ ِّباألُْنثى َّأَحُدُهْم ُّبشَِّر ذا اِ 

ّماّ ّساَء َّأال ّالتُّراِب ِّفي َّيُدسُُّه َّأْم ُّهوٍن َّعلى َّأُيْمِسُكُه ِّبِه ُّبشَِّر ّما ُّسوِء ِّمْن ّاْلَقْوِم ِّمَن َيَتوارى
 .(121)﴾َيْحُكُمونَّ
لهاّمثلّالذيّعليهاّفإنّهذاّالّيمنعّمنّّاهيّالعنصرّاألضعفّوكونهاّإنسانّ ّلكنّالمرأةّّّّّ

ّعنّ ّتصدر ّالتي ّتصرفاتها ّخالل ّمن ّاإلسالم ّوصفها ّولقد ّالرجل، ّفلك ّفي ّسائرة ّتكون أن
َّعلىَّبْعٍضّ﴿طبيعتهاّوفطرتها.ّقالّتعالى:ّ َّبْعَضُهْم ّاهلُل َل َّفضَّ ِّبما َّعَلىّالنِّساِء َّقوَّاُموَن الرِّجاُل

ِّمْنَّأْموالِّ َّأْنَفُقوا )حقّالقوامةّمستمدّمنّ).ّوالّينقصّهذاّمنّشخصيةّالمرأةّألنّ(122)﴾ِهمَّْوِبما
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التفوقّالطبيعيّفيّاستعدادّالرجل،ّومستمدّكذلكّمنّنهوضّالرجلّبأعباءّالمجتمعّوتكاليفّ
 .(123)(الحياةّاألسرية(

ولدهّالحسنّّافقالّموصيّ ّلصورةّالتيّوضعهاّالقرآنّللمرأة(ّعنّاععليّ)ّاإلماملمّيتخلفّّّّّّ
ّع) ّ)أوصيكمّ)(: ّقال: ّأن ّنبيكم ّبه ّتكلم ّما ّفإنّآخر ّملكتّأيمانكم، ّوما )اهللّاهللّفيّالنساء

 .(124)(بالضعيفين:ّالنساءّوماّملكتّأيمانكم(
دخلتّمعهّفيّحربّضروسّ،ّالتيّّ)رض(عائشةلسيدةّوليسّأدلّعلىّذلكّمنّمعاملتهّلّّّّّ

ّويعدوّشرفها ّيشينّكرامتها ّبما ّيتصرفّمعها ّلم ّذلك، ّبماّّومع ّبالرحيلّوجهزها ّلها ّأذن بل
 ّ.(124)تحتاجهّمنّمركبّوزادّومتاعّوسارّفيّوداعهاّعدةّأميال،ّوهوّيدعوّلهاّبالمغفرة

ّ ّكلماته ّالسالمأما ّأوّّعليه ّإليها ّاإلساءة ّوعدم ّبها، ّفهيّتتراوحّبينّاالهتمام فيّحقّالمرأة،
(ّ ّفيقول: ّطبيعتها ّوالكشفّعن ّبأذى، ّتهيجوا)التعرضّلها ّوال ّشتمنّّ... ن ّوا  ّبأذى، النساء

 .(126)(أعراضكمّوسببنّأمراءكمّفإنهنّضعيفاتّالقوىّواألنفسّوالعقول(
ياكّومشاورةّالنساء..)بقولهّّةّالمرأة(ّإلىّعدمّمشاوّرع)ّاإلمامنّدعوةّإّّّّّ الّيمكنّّ(127)ّ(()وا 

وعليّ)أماّنهيّالنبيّ)(،ّيقولّمغنية:ّصأنّينسحبّإالّعلىّالمرأةّالجاهلةّكماّفعلّالنبيّ)
ّالعلمّ ّآنذاكّفيّمعزلّعن ّالنساء ّوكانّأكثر ّالجاهلة ّفيحملّعلىّمشورة ّالنساء، عنّمشورة
ّمنّطينةّ ّبأنها ّالعلم ّمع ّتربيتها ّفي ّالرجل ّقصر ّفيّذلكّإذا ّذنبّللمرأة ّوال وتجاربّالحياة

ّالمرأةّويكونّاحتجاب.ّ(128)فيّالمسؤوليةّعلىّقدمّالمساواة(ّالرجل،ّوطبيعتهماّواحدةّ)يشتركان
فيّالبيت،ّوقيامهاّعلىّراحةّزوجهاّوأوالدهاّأفضلّبكثيرّمنّاندماجهاّفيّالمجتمعّوهذاّهوّ

 .(129)(جهادّالمرأةّحسنّالتبع ل()بقوله:ّ)ّاإلمامجهادّالمرأةّالحقيقيّالذيّعبرّعنهّ
ّالعقليةّوالجسديةّفإنّالشفقةّ:ّّ.ّسياسةّالولد7 ّالولدّفهوّأمانةّوالديه،ّونظرا ّلضعفّقواه أما
كماّقالّ)عليهّّ(130)()حص نّعقوبتكّمنّاإلفراط()جبةّعليه،ّفالّينبغيّاإلسرافّفيّمعاقبته:ّوا

ّفإنّّالسالم(. ّالعامة، ّفيّمجالّالحياة ّعلىّالرفاهيةّع)ّاإلمامأما ّالولد ّتنشئة ّيوصيّبعدم )

                                                           

 https://www.aqaed.com:ّااللكترونيّالموقعّ؛ 44صّ،م1976ّ،1عّ،7مّالفكر،ّعالمّمجلة(.123)
ّمؤسسةّ،ّ(ص)ّالرسولّآلّعنّالعقولّتحفالحرانيّ،ّّشعبةّبنّالحسينّبنّعليّبنّأبوّمحمدّالحسن(.124)

 .140م،ّص2002لبنانّ،ّّ-ّبيروتّاألعلميّللمطبوعات،
 المصدرّنفسهّ.ّ(.124)
ّ.104صّ،14بنّأبيّالحديد،ّالمصدرّالسابق،ّجإ:ّّينظر(.126)
 .122صّ،16جّنفسهّ،ّالمصدر(.127)
ّ.431صّ،3جّ،نفسهّّالمصدر(.128)
ّ.79صّ،المصدرّالسابق،ّالحرانيّشعبةّبنّالحسينّبنّعليّبنّالحسنّمحمدّأبو(.129)
 .318صّ،20،جّالسابقّالمصدرّالحديد،ّأبيّبنإ:ّّينظر(.130)
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ّ)الّتحمدن)فيقول:ّّأنّتفسدهّوتسببّلهّالهالكّلحرصهّعليهاّالتربي ةوالسخاءّال،ّمنّشأنّهذهّ
ّضعفا ( ّفيّيده ّيعطيّما نما ّوا  ّالسخاء، ّالّيعرفّفضيلة ّفإنه ّكانّسخيا ، ّ.(131)ّ(الصبيّإذا

وفيماّيتعلقّبمهنةّالولد،ّفإنهّيؤكدّعلىّضرورةّاالهتمامّبميولهّواهتماماتهّورغباته،ّإالّأنهّيتعلمّ
ىّنصفّمنّعملّعملّأبيهّكف)مهنةّأبيهّبسرعةّلشغفهّفيّتقليدهّومحاكاتهّفيّعمله،ّلذاّفإنّ)

 .(132)ّ(التعب(
ّالعبيد3 ّسياسة ّآمنّّ:. ّلقد ّع)علياإلمام ّبإنسانية ّعلىّاإلنسان( ّيوقظه ّما ّوألقىّفيّنفسه ،

أصلّمنّأصولّوجوده،ّوهوّأنّطبيعةّالكونّجعلتهّحرا ّالّيتمردّوالّيطيعّوالّيعملّوالّيقولّ
نّعبدّغيرك،ّوقدّ)الّتك)لذلكّفهوّيتوجهّإليهّبقوله:ّ؛ّّعلىّأساسّمنّهذاّالحقّالطبيعيإال

بكدهّوعرقّّالعبيد(ّالعديدّمنّع)ّعليّاإلمامإذنّأنّيعتقّّافليسّغريبّ ّ.(133)ّ(جعلكّاهللّحرا (
)أعتقّألفّعبدّمنّكدّيده،ّكلّمنهمّ)جبينهّكيّيعيدّإليهمّحقهمّفيّحياةّحرةّكريمة.ّلهذاّفقدّ

 .ّ(134)ّ(يعرقّفيهّجبينهّوتحفىّفيهّكفه(
 سياسة األصحاب واألعداءد. 
ّحا ّفقال: ّالخلق ّحسن ّثمرة ّالغزالي ّاعتبرها ّوقد ّالبشر، ّبين ّطبيعية ّالمصاحبة ّأنّ)جة )اعلم

)عليهّالسالم(ّمنّّاإلمامولقدّحذرّّ.(134)ّ((..ّسنّالخلقّوالتفرقّثمرةّسوءّالخلقاأللفةّثمرةّح
وحدةّوطنيةّمتراصةّدونّّعنّطريقالفرقةّواالختالفّودعاّإلىّاجتماعّالكلمةّولملمةّالصفوفّ

ّوالتطورّاعت ّأيّاعتبارّآخرّفيّسبيلّتحقيقّالهدفّالمشتركّفيّالتقدم ّلونّأو بارّلدينّأو
والمصاحبةّّ.(136)ّ()فإنّجماعةّفيماّتكرهونّمنّالحقّخيرّمنّفرقةّفيماّتحبونّمنّالباطل()

ّعلىّ ّلنّيكونّإالّبحسنّاختيارّاألخوانّوالتأكيد ّوهذا ّفيّالخلقّوالمواقف، تتطلبّاالنسجام
 :انوعّالمصاحبةّوأثرهاّفيقولّشعرّ (ّععليّ)ّاإلماميحددّ،ّّوذاّاألمرصالحيتهمّله

ي ـــــــــــــــــاهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفالّتصـــــحبّأخـــــاّالجــــهِلّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ي ــــــــــــاكّوا   وا 
 ــــــــَنّآخـــــاهحيـّاَحِليـــــــــمّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفكمّمـــــــــنّجــــــــاهلّأردىّّّّّّّّّّّّّّّّ
 إذاّمـــــــاّالمــــــــــــرءّماشاهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيقــــــــــاسّالمـــــــرُءّبالمرءّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 مقايـــــــــيسّوأشــــــــــــــباهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوللشـــــــيءّمـــــنّالشـــــيءّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

ّ.330صّ،20جّ،ّالسابقّالمصدرّالحديد،ّأبيّإبن(.131)
 https://www.aqaed.com:ّااللكترونيّالموقعّ؛334صّنفسه،ّالمصدر(.132)
ّ.93صّ،16،ّجّالسابقّالمصدرّالحديد،ّأبيّبنإّ:ّينظر(.133)
 .110صّ،4جّ،ّنفسهّالمصدر(.134)
ّ-،ّبيروت2،ّدارّابنّحزمّللطباعةّوالنشر،ّج1طّالدين،ّعلومّإحياءدّمحمدّبنّمحمدّالغزالي،ّأبيّحام(.134)

 .147صّم2004لبنان،
 .171صّنفسه،ّالمصدر(.136)
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 (137)دليلّحـــــــينّيلــــــقاهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقــــلبّّّّّّّّّوللقــــــــلبّعلــــــــىّّّّّّّّّّ
يةّالساميةّبينّالبشرّألهميتهاّفيّرصّاإلنسانولقدّدعاّ)عليهّالسالم(ّإلىّنشرّهذهّالقيمةّّّّّّ

ّالكلمةّ ّإلىّالوفاءّواإلخالصّ،ّالصفوفّووحدة ّالمستندة ّذلكّإالّبضمانّحقوقها ولنّيتمّلها
فصد قّظنه،ّوالّّا..ّومنّظنّبكّخيرّ )(:ّ)ع)رانّالذاتّكماّجاءّفيّوصيةّالحسنونكوالمحبةّ

ّبينكّوبينه،ّفإنهّليسّلكّبأخّمنّأضعتّحقه( أماّّ.(138)ّ(تضيعنّحقّأخيكّاتكاال ّعلىّما
)عليهّالسالم(،ّألنهاّمنّشيمّالنفوسّالخبيثةّالداعيةّإلىّّاإلمامالعداوةّفالّمعنىّلهاّفيّمنطقّ

َوَأْنَّتْعُفواَّأْقَرُبّّ﴿بكتابّاهللّالقائل:ّّااعتمادّالعفوّعندّالمقدرةّتيمنّ ّراهية.ّويدعوّإلىالحقدّوالك
 .(140)()إذاّقدرتّعلىّعدوك،ّفاجعلّالعفوّعنهّشكرا ّللقدرةّعليه()فقال:ّ(139)﴾ِللتَّْقوى
 سياسة اجلار  هـ.

ّالبابّيدعوّ عواملّّيرانّاألسرةّمنإلىّحسنّالجوارّواحترامّحقّالجيرةّألنّجّاإلمامفيّهذا
ّشقوتها ّأو ّالسالم(:ّ،هناءتها ّقبلّ)وقال)عليه ّالجار ّوعن ّالطريق ّقبل ّالرفيق ّعن )سل

فقدّأحلّاهللّالجيرانّمحلهمّ،ّوالوصيةّبالجارّمنّاألمورّالتيّدعاّإليهاّاإلسالمّّ.(141)(الدار(
ّ : ّوجل  ّعز  ّفقال ّإليهم، ّاإلحسان ّيتوجب ّالذين ّضمن ّوَّ﴿من ّاهلَل َّشْيئا َّواْعُبُدوا ِّبِه ُّتْشِرُكوا ال

ا ّاْلُجُنِبَّوالصَّ ِّذيّاْلُقْربىَّواْلجاِر ِّإْحسانا َّوِبِذيّاْلُقْربىَّواْلَيتامىَّواْلَمساِكيِنَّواْلجاِر ِحِبَّوِباْلواِلَدْيِن
َّمْنّكاَنُّمْختاالّ  ّاهلَلّالُّيِحبُّ  ،ّ(142)﴾َّفُخوراّ ِباْلَجْنِبَّواْبِنّالسَِّبيِلَّوماَّمَلَكْتَّأْيماُنُكْمِّإنَّ

فليسّمنّاإلسالمّفيّشيءّمنّيسيءّمعاملةّجارهّأوّيهضمّحقا ّمنّحقوقهّأوّيطمعّفيّأشيائهّ
ّ.(143)()وأحسنّمجاورةّجاركّتكنّمسلما ()(:ّععليّ)ّاإلماملذلكّقالّّ؛أوّيشمتّوينكلّبه

 و.قضايا تربوية أخرى
ّوردتّفيّّّّّ القضاياّّمنّمجموعةّلبالغةاَّنهجُّّفيّخطبةّأطولوهيّّالقاصعةّالخطبةكما

وذمّالتكب رّالذيُّيعدّالمحورّاألساسيّللخطبة،ّهذهّالخطبةّاشارّإلىّماّأثارهّّالتربوي ةاألخالقيةّّو

                                                           

ّ.171صّ،،ّالمصدرّالسابقّالغزاليّّمحمدّبنّمحمدّحامدّأبي(.137)
 .104صّ،16جّ،ّالسابقّالمصدرّالحديد،ّأبيّبنإ :ّينظر(.138)
 ّالبقرة.ّمنّسورة(237ّمنّاآلية)(.139)
 .109صّ،18،جّالسابقّالمصدرّالحديد،ّأبيّبنإ(.140)
 .163صّ،16جّنفسه،ّالمصدر(.141)
ّّالنساء.ّ(ّمنّسورة36اآلية)(.142)
 .138صّ،ّالسابقّالمصدرّ،ّالحرانيّشعبةّبنّالحسينّبنّعليّبنّالحسنّمحمدّأبو(.143)
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ألنهاّتتضمنّّ؛ّسميتّبالقاصعة،ّّو(144)الناكثونّوالقاسطونّوالمارقونّمنّحروبّوتأجيجّالشارع
ّامتهنتهّوحقرته،ّوغالمّمقصوع،ّّإبليسّتحقير واتباعهّوتصغيرهم،ّمنّقولهمّقصعتّالرجلّإذا

ّيزداد ّيشبّوال ّقمئّال ّّ.(144)ّأي ّاْلَعاِلُمّّ))..ّ:خطبةالّمنّمقتطفونورد َّوُهَو ُّسْبَحاَنُه َفَقاَل
ْيُتُهَّوَنَفْخُتِّفيِهِّمْنُّروِحيِّبُمْضَمَراِتّاْلُقُلوِبَّوَمْحُجوَباِتّالّْ ُغُيوِبِّإنِّيّخاِلٌقَّبَشرا ِّمْنِّطيٍنَّفِإذاَّسوَّ

ّ َّفاْفَتَخَر ّاْلَحِميَُّة ّاْعَتَرَضْتُه ِّإْبِليَس ِّإالَّ َّأْجَمُعوَن ُّكلُُّهْم ّاْلَمالِئَكُة َّفَسَجَد ّساِجِديَن َّلُه ّآَدَمَّفَقُعوا َعَلى
َّعَليّْ َب َّوَتَعصَّ َّأَساَسِّبَخْلِقِه ّالَِّذيَّوَضَع ّاْلُمْسَتْكِبِريَن َّوَسَلُف ِبيَن ّاْلُمَتَعصِّ ِّإَماُم ّاللَِّه َّفَعُدوُّ ّأِلَْصِلِه ِه

ِزَّوَخَلَعِّقَناَعّالتََّذلُِّلَّأّاَلّ ُهّاللَُّهَّتَرْوَنَّكْيَفَّصغَّرَّاْلَعَصِبيَِّةَّوَناَزَعّاللََّهِّرَداَءّاْلَجْبِريَِّةَّوادََّرَعِّلَباَسّالتََّعزُّ
َفاْعتَِبُرواِّبَماّّ))...ّ(146)((ِبَتَكبُِّرِهَّوَوَضَعُهِّبَتَرفُِّعِهَّفَجَعَلُهِّفيّالدُّْنَياَّمْدُحورا َّوَأَعدََّّلُهِّفيّاآْلِخَرِةَّسِعيراّ 

َةّآاَلِفَّسَنٍةّاَنَّقْدَّعَبَدّاللََّهِّستََّكاَنِّمْنِّفْعِلّاللَِّهِّبِإْبِليَسِّإْذَّأْحَبَطَّعَمَلُهّالطَِّويَلَّوَجْهَدُهّاْلَجِهيَدَّوكَّ
ِمْنِّسِنيّالدُّْنَياَّأْمِّمْنِّسِنيّاآْلِخَرِةَّعْنِّكْبِرَّساَعٍةَّواِحَدٍةَّفَمْنَّذاَّبْعَدِّإْبِليَسَّيْسَلُمَّعَلىّاَلُّيْدَرىّأَّ

َّماَّكاَنّاللَُّهُّسْبَحاَنُهِّلُيْدخِّ ُّحْكَمهُّاللَِّهِّبِمْثِلَّمْعِصَيِتِهَّكالَّ َلّاْلَجنََّةَّبَشرا ِّبَأْمٍرَّأْخَرَجِّبِهِّمْنَهاَّمَلكا ِّإنَّ
َمُهِّّفيَّأْهِلّالسََّماِءَّوَأْهِلّاأْلَْرِضَّلَواِحٌدَّوَماَّبْيَنّاللَِّهَّوَبْيَنَّأَحٍدِّمْنَّخْلِقِهَّهَواَدٌةِّفيِّإَباَحةِّ ِحم ىَّحرَّ

ّ.(147)ّ((َعَلىّاْلَعاَلِمينَّ

فيّالتفكيرّالعلميّالقائمّعلىّالثقةّبالنفسّوجرأةَّّنهجُّوجهّالعلويّالرصينّيدعواّالىّمانّالتّّّّ
ّ ّايّنتاجّفكريّأنتجه ّقالّّاإلنسانفيّالتعاملّوالتفاعلّمع ّعندما بغضّالنظرّعنّعقيدته

)ع(:ّ)اعقلواّالخبرّاذاّسمعتوهّ،عقلّرعايةّالّعقلّروايةّفانّرواةّالعلمّكثيرّورعاتهّقليل(ّ.ّ
فالعلمّمقرونّبالعملّومنّّاإلسالمي ةهوّالمنهاجّالذيّيدعمّالتقدمّوالتطورّفيّالمجتمعاتّّوهذا

ّوالّدين ّوالعملّالّجنسيةّلهما ّوالعلم ّ.ّ(148)ايّمصدرّكانّ،اذّالّخيرّفيّعلمّبالّعمل،
فالعلمّالّيرادّلذاته،ّبلّألجلّالتغييرّوالنموّفيّشخصيةّالفردّوالمجتمعّحينّيقولّ)ع(:ّ"الّ

ّ.(149)واّعلمكمّجهال ّويقينكمّشكا ،ّاذاّعلمتمّفأعملواّواذاّتيقنتمّفأقدموا"تجعل

                                                           

قمّ،ّّ،7ّجّمركزّأبحاثّنهجّالبالغةّ،ّ،ّغةالبالّّنهجّّشرحّّفيّالبراعةّّمنهاجّ،ّالراونديقطبّالدينّ(.144)
 .772صّه،1336

 .172صّ،13ّالمصدرّالسابق،ّجّالحديد،ّّأبيّّبنإ(.144)
 .172صّ،13ّ،ّجنفسهّالمصدرّ(.146)
ّ.131صّ،نفسهّالمصدرّ(.147)
ّالمثقفّصحيفةّعلي،ّاالمامّفكرّفيّالتربيةّمفهومّالعكام،ّشاكرّصباح(.148) ّالعربي،ّالمثقفّمؤسسة:

http://www.almothaqaf.comّ:ّم7014ّشباط2ّّفي(3022)العدد
ّالمصدرّنفسهّ.(.149)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3
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عليّ)ع(ّعلىّضرورةّمعرفةّالنفسّألنهاّتؤديّالىّمعرفةّخالقها،ّّاإلماملقدّجاءّتأكيدّّّّّّ
ومنّعرفّنفسهّفقدّعرفّربهّحينماّقالّ)ع(ّ:ّ)منّعجزّعنّمعرفةّنفسهّفهوّعنّمعرفةّ

علي)ع(ّالعقلّمنّاهمّالمصادرّاالساسيةّللمعرفة،ّحينّّاإلمامبرّقدّاعتّوّ.(140)خالقهّأعجز(
استرشدواّالعقلّترشدواّوالّلّأخطأّمنهاجّالرأي(ّوقالّ)ع(:ّ)العقّقالّ)ع(:ّ)منّأسترشدّغير

تعصوهّفتندموا(ّوقالّ)ع(ّايضا :ّ)كلّشيءّيستدلّعليهّبالعقلّوالعقلّهوّالحجةّ(ّلذلكّفانّ
ّقالّتنميةّالمعرفةّالعقليةّلإلنس انّالّتكونّاالّفيّطلبّالعلم،ّألنّالعلمّغذاءّالعقل،ّحينما

ّ.(141)ّ)ع(:ّ)فليسّشيءّاحسنّمنّعقلّزانهّعلم(

البالغةّيأخذّبنظريةّالفروقّالفرديةّوربطّالعلمّبالعملّالذيّيخرجهّالىّحيزّالواقعّوقدَّّنهجُّّو
ّ ّّوّاإلماماقام ّاالساس. ّالفكريّعلىّهذا ّّوّاإلمامنظامه ّفيّيرفضّالتقليد يوافقّعلىّاالجتهاد

الرأيّوالفكرّ،حتىّالّيشكالّضغطا ّفكريا ّعلىّكلّعصرّوزمانّلنجدّالمفكرّالحرّالذيّيتفهمّ
ّأنّالتفكيرّبنظرّ .ّ ّدونّاكراه ّالعاملّاالساسّعلىّكشفّّاإلمامالدينّوالدنيا ّهو عليّ)ع(

ّتّو ّواالساطيرّحينّقالّ)ع(:)انّالفكرة رثّالنورّوالغفلةّالحقائقّوتخليصّالعقلّمنّاالوهام
جالسواّأهلّالدينّوالمعرفةّ،ّفانّلمّتقدرواّعليهمّّ)):السالمّّّوقالّعليه.ّ(142)ّتورثّالظالم(

ّمجالسةّالناسّ،ّفجالسواّأهلّالمرو اتّ؛ّفانهمّالّيرفثونّفيّّفالوحدة آنسّوأسلمّ،ّفانّأبيتمّإال 
ّ.(143)ّ((مجالسهم

ّلهمّقدسيةّخاصةّيؤثرونّعلماءّّالسي ماللعلماءّسلطانّعلٰىّالناسّّوّّّّ ّعنّطريقهاالدينّ؛ّألن 
ّ ّبناء ّفي ّفع ال ّدور ّولهم ّوالعواطفّواالراداتّ، ّاألفكار ّألوانّّاإلنسانعلٰى والتصديّلجميع

لمينّ،ّوهمّليسواّمجردّوعاظّومعلمجتمعّوسلوكهّومسيرتهّالتاريخيةاالنحرافّالذيّيهددّفكرّا
هدايةّواالصالحّوالتغييرّيونّيتحملونّمسؤوليةّال؛ّانهمّقادةّروحلطقوسّدينيةّأوّفروضّمنطقية

الخيرّأئمةّّ...ّيرفعّاهللّبهّأقواما ّيجعلهمّفي))فيّوصفهّللعلم:ّ)ع(قالّأميرّالمؤمنينّالشامل.
ولمقامّالعلماءّودورهمّفيّالتأثيرّأثرّواضحّّ.(144)((،ّترمقّأعمالهمّ،ّوتقتبسّآثارهمّيقتدٰىّبهم

ّالسالمّّقالّعليهإذّّلصالحّالعلماءّأوّفسادهمّتبعاّ ّفيّصالحّالناسّأوّفسادهم ّكالمّ)): إن 

                                                           

ّ.ّالسابقّالمصدرّ،ّالعكامّشاكرّصباح(.140)
ّ.ّنفسهالمصدرّ(.141)
ّالمصدرّنفسه.(.142)
ّ.42ّ،ّص18ّجّالمصدرّالسابق،:ّالحديدّأبيّبنإ(.143)
ّتحفّالَحر انيّ ُّشعبةّبنّالحسينّبنّعليّ ّبنّالحسنّمحم دّأبوّ(.144) ،ّّ ّالرسول،العقول ّآل ّالمطبعةّعن

 .166ّه،ّص1337ّ،ّ،ّالنجفّاألشرفّالحيدري ة
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ّكانّصوابّ  ّإذا ّّاالحكماء ّكانّداء  ّكانّخطأ  ذا ّوا  ،ّ ّالعالمّ)):اوقالّأيضّ ّ.(144)((كانّدواء  زلة
ّ.(147)((دّعوالمزلةّالعالمّتفس)):اوقالّأيضّ ّ.(146)((سارّالسفينةّتغرقّويغرقّمعهاّخلقكانك

ّإلىّقولهّّدورّالقيمّالمعنويةّوالنفسيةّفيّالمجالّالتربويوأكدّاإلمامّعلي)ع(علىّّّّّّ استناد ا
َّواْلَعْصرِّّ﴿تعالى: ِّباْلَحقَِّّلِفيُّخْسرٍّّاإلنسان*ِّإنَّ َّوَتَواَصْوا اِلَحاِت ّالصَّ َّوَعِمُلوا ّآَمُنوا ّالَِّذيَن *ّاال 

ْبرِّ انّفيّجميعّمقوماتّوالمجتمعّفيّتدهورّواضطرابّوخسّرّاإلنسانإنّّ.(148)﴾َوَتَواَصْواِّبالصَّ
الحياةّوميادينهاّ،ّباستثناءّمنّتكونّالمفاهيمّوالقيمّالدينيةّهيّالحاكمةّعلٰىّمسيرتهّوحركتهّ،ّ

ّ.التربوي ةمنّجميعّالعبودياتّالفكريةّواالجتماعيةّّوّاوالمجتمعّمعّ ّاإلنسانحيثّتحررّتلكّالقيمّ
ّاالبتعادّعنّالدوأثبتتّحركةّالتاريخّوسننهّالمتت أنواعّاّهوّأساسّجميعّاّوسلوكّ ينّفكرّ ابعةّان 
َّوالَّيْشَقىَفَمِنّاتََّبَعّهُّّ﴿قالّتعالٰى:االنحطاطّالفرديّواالجتماعيّ،ّ *َّوَمْنَّأْعَرَضَّداَيَّفالَّيِضلُّ

َّلُهَّمِعيَشة َّضنكا َّوَنْحُشرُّ َيْوَمّاْلِقَياَمِةَّأْعَمىَعنِّذْكِريَّفِإنَّ ّ.(149)﴾هُّ

 اًلستنتاجات

وتربىّفيّبيتّالنبوةّ،ّونهلّ،ّميدةالخصالّالحبّللناسّوتميزقدوةّحسنةّ(ّع)مّعلي.كانّاإلما1
ّمحمد)ص( ّالرسول ّعلم ّّ؛من ّمن ّبالكثير ّانفرد ّالمسلمينلذلك ّسائر ،ّالسماتّوالصفاتّعن

،ّوقدّنعتهّاألعداءّقبلّةوالتربويّ ّةواإلجتماعيّ ّةتهّالخلقيّ اممارسوكانتّأقوالهّوأفعالهّتتطابقّفيّ
ّ ّوحسنّاألصحاب ّوالعدل، ،ّ ّوالشجاعة ،ّ ّوالحلم ّالمختلفة، ّبأنواعها ّوالمعارف ّالعلم بصفات

 .القضاءّ،ّوالكرمّ،ّوااليثارّواإلنساني ةّالفذةّ
ّخطبهّووصاياهّوأقوالهّوأفعاله،ّمعظممعلم اّفيّفحسبّبلّكانّّاموجهّ ّاإلمامّعلي)ع(ّلمّيكن.2

اهللّسبحانهّّأمرّبهاتربي ةّالصالحةّالتيّةّعنّطريقّالإلىّتهذيبّالنفوسّوبناءّالشخصيةّالسويّ 
ّ.وتعالى

الىّحفظّجوارحهّوعدمّاستخدامهاّدعوتهّّعنّطريقةّالفردّيفيةّتربيّ (ّكع.عالجّاإلمامّعليّ)3
ّ.ّّوأقوالهّالمتالكهّالعقلّ،ّألنهّمسؤولّمسؤوليةّمباشرةّعنّكلّتصرفاتهّةّاهللّتعالىفيّمعصي

                                                           

مؤسسةّإحياءّالكتبّاإلسالمية،ّ األطهارّ،ّاألئمةّأخبارّلدررّالجامعةّاألنوارّبحار المجلسي،ّباقرّمحمد(.144)
 .166،ّصّه1333ّ،1ّجّقمّ،

 .271ّصّ،19ّ،المصدرّالسابق،جّالحديدّأبيّابن(.146)
 .343ّ،ّص20ّّ،جّالمصدرّنفسه(.147)
 .ّالعصرّ(ّمنّسورة3-1يتان)اآل(.148)
 .ّطهّ(ّمنّسورة124ّو123ّّاآليتان)(.149)
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األساليبّالتربوي ةّفيّمقاماتّمختلفةّمماّيفيدّالعاملينّّاّمنكثيرّ ال(ّعاإلمامّعليّ)ّعملاست.4
ّعنّتأكيدهّعلىّّجميعهمّفيّالمجالّالتربوي  .فيّالتربي ةّةوالنفسيّ ّةالمعنويّ ّالقيمّدور،ّفضال 

ّ(ّع)ّيرىّاإلمام،ّّو(ّعلىّمبدأّتكافؤّالفرصّفيّالتعليمّللمجتمعّدونّتمييزعكدّاإلمامّعلي)أ.4
 أكثرّالمهنّالتيّتحتاجّالىّتعلمّومراسّ.ّأنّالتربي ةّوالتعليمّمن

ّعليّوظائفّالتربي ةّعندّاإلمام،ّومنّأبرزّإيجادّالمواطنّالصالحّّهدفّالتربي ةّاإلسالمي ةّنّ إ.6
 .ّوبناءّالفردّوالمجتمعّوتطورهّ(هيّنقلّالتراثّالثقافيّوالتغيرّاإلجتماعيع)
لكنهّوقفّبشدةّضدّالتعصبّالقبليّّعلىّصلةّالرحمّألنهاّتزيدّالعمرّ(ع)اإلمامّعليّأوصى.7

ّ.وأهلهوذمّالغدرّفهيّمنّصفاتّالمؤمنينّالمخلصينّعلىّالوفاءّوالصدقّشجعّ،ّّواألعمىّ
ّبناءّفيّفع الال الدينّعلماءّوالسي ماّالناسّعلىّّٰسلطانوعد همّّلعلماءاّفضلّاإلمامّعلي)ع(.8

ّّعاظّوّمجردّليسواّوهمّ،ّهألوانّجميعبّالنحرافلّوالتصديّاإلنسان ّروحيونّقادةّانهمبل
ّ.ّااليجابيّالتغييرّأجلّمنّالعلمّيريدوهوّ فيّالمجتمع.ّاالصالحّمسؤوليةّيتحملون

ّعلىّاإلنسانّتشجيعّأجلّالمعنويّمنّأوّالماديّوالعقابّالثوابّمبدأّاعتمدّاإلمامّعلي)ع(.9
ّالشر.ّفعلّعنّونهيهّالخيرّفعل
ّبشؤونّالمرأةّواأل.10 ّالحقوقّاهتمّاإلمام)ع(ّكثير ا بناءّوتربيتهمّبالشكلّاألمثلّعلىّوفقّمبدأ

والواجباتّوأعطىّمنزلةّخاصةّللمرأةّبماّيتفقّوتكوينهاّالفسيلوجيّوالنفسيّومراعاةّتعاليمّالدينّ
 اإلسالميّإزاءها.

ّعليّأكد.11 ّاإلمام ّّعلى)ع( ّالجيرانعالقات ّعن ّاألذى ّوكف ّالجوار ّحسن ّعليه)ّدعاّو،
ّالسالم ّ،ّالكلمةّووحدةّالصفوفّرصّفيّألهميتهاّالبشرّبينّالساميةّسانيةاإلنّالقيمةّإلى(

(ّعكانّاإلمامّعليّ)ّو،ّّالذاتّونكرانّوالمحبةّواإلخالصّالوفاءّإلىّالمستندةّحقوقهاّضمانّو
ّّ.ّحتىّلوّكانّذاّمقربةّللمظلومّعلىّالظالمّاعونّ 
ّعلي)ع(.12 ّّبالعملّالعلمّربطّوّةالفرديّ ّالفروقّبنظريةّالبالغةَّنهجُّفيّّربطّاإلمام ّرفضّو،

بنظرةّّوالدنياّالدينّيتفهمّالذيّالحرّالمفكرّلنجدّ،ّوالفكرّالرأيّفيّاالجتهادّعلىّوافقّوّالتقليد
ّالعلميّالتفكيرّمَنهجُّواعتمادّ علمي ةّموضوعي ةّوبحريةّفكري ةّيضمنهاّالدينّاإلسالميّالحنيف،

 .عقيدتهّعنّالنظرّبغضّإلنسانلّفكريالّنتاجالّفيّالتعاملّمع
 التوصيات :

1ّ ّتأصيل ّّعنّطريقّاإلسالمي ةّالتربوي ةّواألبحاثّاألكاديمي ةّالدراسات. ّالتربويّالفكردراسة
 .(ع)ّعليّلإلمام
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واألخذّّ،علىّالتربي ةّاإلسالمي ةفيّمرحلتيّالتعليمّالعامّوالعاليّةّفيّالمناهجّالدراسيّ ّركيز.الت2
دخالّتدريسّّوّ،)ع(الفكرّالتربويّلإلمامّعليّيفّالسي ماّالحنّللدينّاإلسالميّمنّالقيمّالتربوي ة ا 

 التخصصيةّ.َنهُجّالبالغةّفيّاألقسامّ
غنائهاّباإلسالمي ةّتزويدّالمكتباتّ.3 قيمّالفكرّوالتركيزّعلىّنهجّالبالغةّبّاكتشروحّمبسطةّلوا 

ّّ.وفيّمقدمتهمّاإلمامّعلي)ع(ّالتربويّاإلسالميّواألعالمّالبارزينّفيه
ّوتوجيههمّلطلبةاّتشجيع.4 ّكافة ّالعراقي ة ّالجامعات ّّفي ّالفكرّّكتابةعلى ّفي ّالتخرج بحوث

فيّّايجابيّةّذاتّأثرجّبنتائجّتربويّ ّوخّرللنهجّالبالغةّبّاكتّمستفيدينّمنالتربويّاإلسالميّ
 حياةّالطالبّوالمجتمعّ.

ّللتربيّ .4 ّمقارنة ّدراسة ّالعربيّ إجراء ّوالتربي ةة ّاإلسالمي ة ّّة ّّةيّ الغربّالدولفي ّمن الفكرّواالفادة
ّ.السي ماّماّوردّفيّنهجّالبالغةّالتربويّلإلمامّعلي)ع(


