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ِمْسِب اهللِ الرَّْحَِن الرَِّحيم

ــاَفِ  ــتِ وَاخْ رِْض  وَاْلَ ــاوَاتِ  ــمَ الــسَّ خَْلِق  فِي  ﴿إِنَّ 
بِمَا  لْبَحِْر  ا فِي  تَجِْري  تِي  الَّ ــُفــْلــكِ  لْ وَا لــنَّــهَــاِر  وَا يِْل  اللَّ

َفَأحْيَا  مَــاءٍ  مِــنْ  السَّمَاءِ  مِــنَ  هُ  اللَّ نـْـزََل  َأ وَمَــا  النَّاسَ  يَنَْفعُ 

ــةٍ  ــ بَّ دَا ُكـــلِّ  مِـــنْ  ــا  ــيــهَ فِ وَبَــــثَّ  ــا  ــهَ مَــوْتِ بَــعْــدَ  رْضَ  اْلَ بِـــهِ 

السَّمَاءِ  بَــيْــنَ  ِر  الْمُسَخَّ وَالــسَّــحَــاِب  لــرِّيَــاِح  ا وَتَــصْــِريــفِ 

يَعْقُِلونَ﴾ لَِقوْمٍ  يَــاتٍ  َلَ رِْض  وَاْلَ

َصَدَق اهللُ الَعِلُ الَعظِيم
)سورة البقرة: 164(





:ِقال رُسوُل اهلل
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ِن إال

َ
نَْت، وما َعَرف
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»يا يلّع َما َعَرف

نا«.
َ
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َّ
َك إال

َ
اهلل وأنَْت، َوَما َعَرف

الربيس، مشارق أنوار اليقني، 
ص135؛ احليل، املحترض، ص209؛ 
الديلمي، إرشاد القلوب، 215/1؛ 

النجفي، تأويل اآليات، 139/1.





اإلهداء
 إىل ….

َمن َلْ َتَرُه الُعُيوُن بُِمَشاَهَدِة اإلْبَصاِر، َوَلِكْن َرَأْتُه الُقُلوُب بَِحَقاِئِق اإليَمِن. الَ 
ُيْعَرُف بِالِقَياِس َوالَ ُيْدَرُك بِاحلََواسِّ َوالَ ُيَشبَّه بِالنَّاِس.

َمْوُصوٌف بِاآلَياِت، َمْعُروٌف بِالَعاَلَماِت، الَ جيور ِف  ُحْكِمِه؛ َذلَِك اللَُ الَ إَلَه 
إالَّ ُهَو«.

إىل الذي...

َلٌة. ٍة، َوَشَجَرُتُه َخْيُ َشَجَرٍة،َأْغَصاهُنَا ُمْعَتِدَلٌة،َوثَمُرَها ُمَتَهدِّ ُتُه َخْيُ ُأْسَ »ُأْسَ
ٍة  بُِحجَّ َأْرَسَلُه  َصْوُتُه،  ِمنَْها  َواْمَتدَّ  ِذْكُرُه،  ِبَا  َعاَل  بَِطْيَبَة،  َوِهْجَرُتُه  َة،  بَِمكَّ َمْولُِدُه 
بِِه  َوَقَمَع  امْلَْجُهوَلَة،  اِئَع  َ الشَّ بِِه  َأْظَهَر  ُمَتاَلفَِيٍة،  َوَدْعَوٍة  َشافَِيٍة،  َوَمْوِعَظٍة  َكافَِيٍة، 

َ بِِه اأْلَْحَكاَم امْلَْفُصوَلَة«. اْلبَِدَع امْلَْدُخوَلة، َوَبنيَّ

إىل من قيل فيه....
ــا ــ َفـــــــــــاِن الــــــُعــــــى بِــــــــَعــــــــِلٍّ َع ــُت ال ــ ــل ــ َوقــــــالــــــوا َعـــــــــِلٌّ َعــــــا ق

ــا ــلَّ املـ ــ ــ ـــع اخَلـــــلـــــَق ك ــ َوَقــــــــد َجـ ــيِّ ــبِـ ــنَـ ــوِل الـ ــ ــَقـ ــ ــن َأقــــــــوُل َكـ ــ ــكِ ــ َول

ــا ــ َف َوااِّل  َعـــــلِـــــّيـــــًا  ُيــــــــــوايل  ــُه ــ َل َمـــــــوىًل  ــُت  ــ ــن ــ ُك ــن  ــ َمـ اِنَّ  َأال 

وإىل:

قدويت األوىل، ونربايس الذي ُيني دريب، إىل من أعطاين ول يزل يعطيني بال 
حدود إىل من رفعت رأيس عالًيا افتخارًا به، فأدامه الل ذخرًا يّل.

والدي العزيز      
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املؤسسة مقدمة 

احلمد لل عىل ما أنعم وله الشكر بم أهلم والثناء بم قّدم من عموم نعم ابتدأها 
وسبوغ اآلء أسداها، والصالة والسالم عىل خي النعم وأمتها حممد وآله األخيار 

األطهار.
أما بعد:

بـ)الفكر  املوسوم  البحث  نقّدم هذا  التنبيه عليه ونحن  يلزم  ما  أهم  فإن من 
اإلداري عند اإلمام عيل )عليه السالم( ف هنج البالغة( هو أن اإلدارة بمفهومها 
التدبي  مفهوم  فلك  ف  تدور  كانت  التي  والنبوية  القرآنية  وجذورها  املعارص 

كقوله تعاىل:
اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى  َماَواِت َواْلَْرَض فِي ِستَِّة َأيَّ ُه الَِّذي َخَلَق السَّ ُكُم اللَّ ﴿إِنَّ َربَّ
َأَفَا  َفاْعُبُدوُه  ُكْم  َربُّ ُه  اللَّ َذلُِكُم  إِْذنِِه  َبْعِد  ِمْن  إاِلَّ  َشِفيٍع  ِمْن  َما  اْلَْمَر  ُر  ُيَدبِّ اْلَعْرِش 

ُروَن﴾) 1 ). َتَذكَّ
املؤمنني  أمي  فكر  من  استنتاجها  يمكن  نظرية  اإلدارة  كون  عىل  يرتكز  ال 
ومدلوهلا  ومعناها  النظرية  مفهوم  أن  وذلك  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل 
الواقعية وحماولة تفسيي  تتعايش مع نسبة من  التي  العلمي قائم عىل االحتملية 

قّطاع حمدود من الظواهر.
النظرية بسبب اتساعها يبقى صدقها  الباحثني إىل )أن  من هنا: ذهب بعض 
احتمليًا مهم بلغ النجاح فيها() 2 (، عىل حني تكون النظرية عند اإلمام املعصوم 
لعني  طبقًا  القاعدة  أو  القانون  أو  الظاهرة  لتفسي  خاضعة  عليه(  الل  )سالم 

الواقع، ولذا فهي قطعية الستحالة نفوذ الظنون واالحتمالت إليها.

سورة يونس: اآلية 3.  ) 1 (

د. حممد نجيب: أسس البحث العلمي: ص43.  ) 2 (
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لظاهرة  وتفسيه  لنظريته  الباحث  تقديم  بني  شاسع  فارق  هناك  ثم  ومن 
عىل  املرتكز  وتفسيه  رؤيته  املعصوم  يقدم  أن  وبني  حمّدد،  قطاع  ضمن  حمدودة 
يتغي  ل  ما  والتبديل  للتغيي  قابل  ثم غي  ومن  تعاىل  الل  سنّه  الذي  الواقع  عني 

أصل الواقع املسنون من الل تعاىل.
أو  كاإلدارة  حمّددة  ظواهر  ف  ينظر  ال  السالم(  )عليه  عيل  فاإلمام  وعليه: 
ونظامها وسياهنا؛  وقيامها  احلياتية  الظواهر  من  السياسة وغيها  أو  االقتصاد 
وإال لتساوى مع غيه من الناس؛ عىل حني وكم اسندت الباحثة بحثها هذا ف 
إدارة الدولة واخلالفة قول أمي املؤمنني )عليه السالم(: )ال يقاس بآل حممد من 

هذه األمة أحد() 1 (.
أمي  حياة  واكبت  التي  العلوم  هذه  إظهار  إىل  بحاجة  اليوم  فنحن  ولذا: 
أمي  أظهره  ما  لفهم  كأداة  احلديثة  العلوم  واستخدام  السالم(  )عليه  املؤمنني 
املؤمنني )عليه السالم( وذلك أن هذه العلوم العلوية املحمدية ال تقبل الظنون 
اإلنساين هو  اإلرث  الباحثني ف سعيهم جلمع هذا  تقصي  ولعّل  واالحتمالت 
من  البشية  وحرم  أمجعني(  عليهم  الل  )صلوات  حممد  آل  ظالمة  ف  زاد  الذي 

االنتفاع با،
عىل  أرشف  ومن  الكبي  اجلهد  هذا  يدها  انتجت  التي  الباحثة  الل  فجزى 

بحثها فلقد بذلوا جهدهم وعىل الل أجرهم واحلمد لل رب العاملني.

السيد نبيل احلسين

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

ابن أيب احلديد: رشح النهج: خطبة )2(.  ) 1 (
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املقدمة
ف  ترتى  السنني-  مئات  منذ   – والكتب  والبحوث  الدراسات  مازالت 
هذه  اغلب  أن  إال  الشهادة،  حتى  الوالدة  منذ  وحياته   عيل اإلمام  سية 
فيها  شارك  التي  الغزوات  دراسة  ف  وتعمقت  بل  اكتفت  قد  الدراسات 
خالفته،  إبان  قادها  التي  احلروب  ف  الرتكيز  مع  إليه  اخلالفة  وصول  وكيفية 
با،  واالقتداء  عندها  الوقوف  التي جيب  املهمة  اجلوانب  أمهلت  فإهنا  وبذلك 
إذ  املايض؛  مع  جديد  تعاٍط  هو  جديدة  برؤى  البالغة  هنج  تناول  فإن  وبذلك 
ف  ملا  اإلنسان  هوية  يشكل  فانه  ذلك  عن  فضاًل  للمستقبل،  رؤى  يكشف  إنه 

القّيم ف مواضيع شتى. السفر  هذا 
أتناول  ان  األساتذة  من  الكثي  حثني  قد  للموضوع  دراستي  خالل  ومن 
كتاب »عيل بن أيب طالب نظرة عرصية جديدة« للدكتور حممد عمره وآخرين) 1 ( 
إال أنني فوجئت عندما اطلعت عليه؛ إذ ل يأِت بجديد إنم اكتفى برسد األحداث 

التارخيية وفقًا لفكرة معتمدًا عىل نصوص النهج.
اختيار املوضوع:

من أكرب الصعوبات التي تواجه طالب الدراسات العليا، هو اختيار املوضوع 

) 1 (املؤسسة العربية للدراسة والنش، مطبعة املتوسط )لبنان-د.ت(.
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الذي يروم تناوله، والسيم بعد هذا الكم اهلائل من الدراسات اإلسالمية منذ 
استشي  أن  إال  يل  كان  فم  هذا...  يومنا  حتى  العراق  ف  العليا  الدراسات  نشأة 
ف  جديًدا  موضوعًا  الفضيل  فليفل  مثنى  الدكتور  املساعد  األستاذ  من  واطلب 
فحواه عميًقا ف أصالته، عىل الرغم من انه قد تناول آخرون عنوانات قد تكون 
موضوًعا  الفاضل  األستاذ  يل  قدم  أن  إال  كان  فم  الفحوى...  مع  مطابقة  غي 
فلم جيرؤوا عىل  العليا  الدراسات  سبق وان قدمه، عىل مدى سنوات، لطالب 
أخذه والكتابة فيه أال وهو »الفكر اإلداري عند اإلمام عيل ف هنج البالغة« 
تقويمية،  ومهمة  علمية،  قيمة  ذا  فاخًرا،  وكتاًبا  نادًرا  أثرًا  ُيعّد  البالغة  هنج  إنَّ 
الفريدة، الحتوائه عىل مضامني متعددة  ومنزلة تارخيية جعلته ف مكتبة الكتب 
الدراسة شاهًدا  بالدراسة والبحث، ولعل ف هذه  ختدم املجتمع، وهي جديرة 
ف  ذخًرا  لنا  ليكون  ابتغيناه  ما  وذلك  مرتقاه،  وصعوبة  مسلكنا  وعورة  عىل  لنا 
بالعطاءات  احلافلة  وحياته  اهلمم،  اإلمام  ذلك  جلهود  وختليًدا  احلساب،  يوم 
الغزير من خالل  الواسع  لفضله وعلمه  مدينون  كلنا  والذي  واملعرفية  العلمية 

دراسة ذلك السفر.

أهمية الدراسة:

من  القناعة  وغياب  االستحواذ،  وحب  والطمع  اإلداري  االستبداد  إن 
وحتيلها  الفقري  عمودها  ف  وتنخر  املجتمعات،  تصيب  التي  األمراض  اخطر 
اىل اخلراب وتدفع با إىل هاوية التميز وظهور الفوارق الطبقية، لذا فقد اعتمدنا 
ما جاء ف النهج فيم خيص األمور اإلدارية، إذ انه هيدف إىل بناء اإلنسان وبناء 

املجتمعات.
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نطاق البحث وعرض املصادر:

تتوزع هيكلية الدراسة، فضاًل عن املقدمة والنتائج ـ عىل أربعة فصول، إذ 
اإلدارة  وداللة  الفكر  معنى  فيها  تناولنا  مباحث  ثالثة  األول:  الفصل  تضمن 

عند اإلمام ثم دالالهتا عند املسلمني ثم اخلصائص التي متيزت با.

بعض  وصف  حماوره  وكانت  مباحث،  بثالثة  جاء  أيضًا  الثاين:  والفصل 
املؤرخني من مسلمني ومسيح ومستشقني كتاب هنج البالغة، ملا له األثر البالغ 
ف اجلوانب اإلدارية والسياسية والفكرية والعقائدية واالقتصادية واالجتمعية 

والعلمية كافة، وهو بذلك ثروة عظيمة.

أما الفصل الثالث: فقد تضمن املؤسسات اإلدارية ضمن هنج البالغة، بدءًا 
باخلالفة التي كان هلا النصيب الوافر ف النهج، إال أننا حاولنا وضع احلقيقة أمام 
طالبيها بشكل مفصل وخمترص، ثم القضاء إذ بني فيه اإلمام الصفات التي جيب 
ان يتحىل با القايض، فيم كان للوالة والعمل الدور البارز ف الدراسة، إذ تضمن 
كالم اإلمام صفات وحقوق وواجبات الوايل والعامل جتاه الرعية، ثم الوزارة 

إذ بني من خالهلا صفات الوزير ثم احلسبة والكّتاب واجليش.

تقل  أخرى ال  أمور  إىل  اإلمام ف معرض كالمه  أشار  ذلك  فضاًل عن 
أمهية منها: النظر ف املظال، إذ كان يويص قائاًل:

ْم َمْلِسًا  لُِس َلُ ْم فِيِه َشْخَصَك، َوَتْ ُغ َلُ اَجاِت ِمنَْك ِقْساًم ُتَفرِّ »َواْجعْل لَِذِوي اْلَ
ُمُهْم َغْيَ ُمَُتنِع«) 1 ). َمَك ُمَتَكلِّ َعاّمًا، َفَتَتواَضُع فِيِه هلل الَِّذي َخَلَقَك.. َحتَّى ُيَكلِّ

) 1 ( عز الدين بن عبد احلميد رشح هنج البالغة، كالم أمي املؤمنني عيل بن ايب طالب مجع الشيف 

الريض، تح: حممد ابو الفضل، املكتبة العرصية، )بيوت – 2011م(،رسالة )53(، 17/ 39.
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بفكر  املتمثل  اإلدارة  جوانب  من  جانبًا  يبحث  فإنه  الرابع:  الفصل  أما 
ف  واألمثل  االسمى  النموذج  أعطى  الذي  املايل  النظام  تطبيق  ف   اإلمام
األرض  خراج  ف  متمثاًل  االقتصادية  النظرية  فيه  بني  إذ  االقتصادي،  اجلانب 
الل  فرضها  التي  والزكاة  املسلمون،  عليه  صولح  الذي  والفيء  )الرضائب(، 
سبحانه وتعاىل، وهي احد أركان اإلسالم اخلمسة، ثم الصدقة وآخرهاالعطاء، 

إال أن اإلمام ل يش ف النهج اىل العش.

تنوعت  وقد  البحث،  إليها  توصل  التي  النتائج  بأهم  الدراسة  ُختمت  ثم 
املصادر واملراجع التي هنلُت منها وتعددت موضوعاهتا، بسبب طبيعة البحث التي 
النهج )الشيف الريض(،  تناولناه ف ترمجة حياة جامع  الرسالة، فمنها ما  أفادت 
ومنها ما افدنا منها ف توثيق املوارد التي اعتمدها الريض ف مجع النهج وأخرى ف 
دراستنا النهج وترمجة لبعض الشخصيات وأنسابم، وفضاًل عن استعمل املعاجم 

اللغوية، فقد استعملت مصادر أخرى، فمنها املصادر التارخيية:

ابن سعد )ت230هـ(،الطبقات الكربى،وهو من أمهات املصادر التارخيية 
ملا تضمنه من سي وتراجم اخللفاء والصحابة والتابعني.

ابن خياط )ت240هـ(، تاريخ ابن خياط، وهذا الكتاب قد تضمن روايات 
تارخيية شملت املناصب اإلدارية من أسمء األمراء وأصحاب الشطة والقضاة 

والعمل.

)عيون  أما  ومفيدة  غنية  بمعلومات  جاء  املعارف،  )ت276هـ(،  قتيبة  ابن 
البالغة  التي تضمنت خطب اإلمام عيل ف هنج  األخبار( فهو احد املصادر 
بل ف  روايات مهمة  فيه  ذكر  إليه(  املنسوب  والسياسة  )اإلمامة  كتاب  ف حني 
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غاية األمهية منها ما يتعلق باخلالفة اإلسالمية.

اخلالفة  ختص  روايات  فيه  ذكر  اليعقويب،  تاريخ  )ت292هـ(،  اليعقويب 
وركز ف أمور عديدة.

الطربي )ت310هـ(، تاريخ الرسل وامللوك، جاء بنصوص تارخيية مهمة، 
وقد اعتمدُت عليه ف توثيق املعلومات ف مؤسسة اخلالفة، وكان يورد الروايات 

عىل اختالفها دون االنفراد برأي.

املسعودي )ت346هـ(، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، امتاز فيه بعرض 
الروايات بشكل واسع، أما كتابه )التنبيه واإلرشاف( قد تناول فيه أمورًا عديدة 

منها تراجم اخللفاء.

ابن النديم )ت385هـ(، الفهرست، أورد فيه نصوًصا أفدنا منها ف ترمجة 
بعض املؤرخني والشخصيات املهمة واثبات بعض الكتب املفقودة.

عند  والثبات  واألمم،  امللوك  تاريخ  ف  املنتظم  )ت597هـ(،  اجلوزي  ابن 
املمت، وصفة الصفوة وغيها ف تراجم بعض الشخصيات.

انبثقت  البلدان،  ومعجم  األدباء،  معجم  )ت626هـ(،  احلموي  ياقوت 
عنهم حقائق تارخيية، فاألول لرتاجم املؤرخني والشخصيات، والثاين للمواقع 

املهمة. اجلغرافية 

هتذيب  ف  )اللباب  وكتابه  التاريخ،  ف  الكامل  )ت630هـ(،  األثي  ابن 
األنساب( أمدتنا بمعلومات قيمة.

العديد  وفيات  عن  لنا  كشف  األعيان،  وفيات  )ت681هـ(،  خلكان  ابن 
من الشخصيات وبذلك قدم لنا صوًرا وافية وحقائق ثابتة عنها.
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فيهم  حتدث  اللذان  املنثور  والدر  اخللفاء،  تاريخ  )ت911هـ(،  السيوطي 
عن مواضيع متعددة أفادت الرسالة.

أما املصادر األدبية التي أفدنا منها:

كتابه  476هـ(،  )ت  اخلربي  الدهر،  يتيمة  كتابه  )ت429هـ(:  الثعالبي 
وعرصة  القرص  دمية  كتابه  )ت476هـ(،  والباخرزي  الريض،  الشيف  ديوان 

أهل العرص، والقفطي )ت 646هـ(، كتابه املحمدون من الشعراء.

أما املصادر االقتصادية التي أغنت الرسالة ف دراسة اإلدارة املالية فهي

بنى  انه  إذ  علميًا،  جهدًا  كان  اخلراج،  كتابه  )ت183هـ(،  يوسف  أبو 
رصًحا ف تراث األمة االقتصادية، فقد عرض األحداث االقتصادية املهمة التي 
شهدها عرص الرسول، وعرص اخللفاء الراشدين، وكذلك الدولة األموية، 

ثم العباسية إىل زمن هارون العبايس، وهو أقدم النصوص االقتصادية.

النحويني،  بغداد  علمء  من  هو  األموال،  كتابه  )ت224هـ(،  عبيد  أبو 
املايل  بالنظام  يتعلق  ما  دفتيه كل  انه ضم بني  إذ  تنكر؛  قيمة علمية ال  وللكتاب 

إالسالمي.

مؤلفات  الكتاب من  ُيعّد هذا  السلطانية،  األحكام  املاوردي)ت450هـ(، 
الفقه، الذي يبحث ف أحكام اإلمامة العظمى والوالية وما يتعلق بم، وهو من 
أوائل الكتب ف نظم احلكم، أما امهيته فإنه يقدم اول اطروحة سياسية متكاملة 

العباسية. مقدمة للدولة 

ألف  زمانه،  عال  كان  السلطانية،  األحكام  )ت458هـ(،  احلنبيل  يعىل  أبو 
كتابه الذي كاد أن يكون نسخة مطابقة ملا جاء فيه املاوردي إال أن أبا يعىل يذكر 
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فروع اإلمام امحد بن حنبل واملاوردي يذكر مذهب اإلمام الشافعي.

ال  جديدة،  بمعلومات  الرسالة  أغنت  التي  األصيلة  املصادر  من  وغيها 
جمال لذكرها.

أما املراجع الثانوية التي أفدنا منها ف الرسالة فإننا ل نذكرها إنم ذكرناها ف 
قائمة املصادر بشكل دقيق.

الباحثة
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الفصل األول
الفك��ر واإلدارة

املبحث األول: الفكر ُلغًة واصطالًحا:

ُلغًة: الفكر 

بالفتح،  )الَفكر(  واملصدر:  والفكرة،  الفكر،  واالسم:  )التأمل(،  التفكر: 
ورجل  بمعنى،  وتفّكر،  فيه،  وتفّكر  بالتشديد،  فيه،  ر  وفكَّ اليشء،  ف  وأَفكر 
إذا ردد  تفّكر:  ويقال  اليشء،  القلب ف  تردد  والفكرة   .) 1 التفّكي)  كثي  فّكي، 
قلبه معترًبا) 2 (. وهو قوة مطرقة للعلم إىل املعلُوم) 3 (. وذكر الفيومي بأنه التدبر 

) 1 ( ُينظر: اجلوهري، إسمعيل بن محاد )ت392هـ/999م(: تاج اللغة، تح: امحد عبد الغفور عطار، 

دار العلم للماليني، ط4، )القاهرة – 1987م(، مادة )فكر(،783/7؛ ابن منظور، أبو الفضل 

دار  العرب،  لسان  )ت711هـ/1317م(:  األنصاري  األفريقي  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال 

صادر، ط4، )بيوت – 2005م( مادة )فكر(، مج 210/11. 

اللغة،  مقاييس  معجم  )ت395هـ/1004م(:  فارس  بن  امحد  احلسن  أبو  زكريا،  ابن  ُينظر:   )  2  (

)فكر(،  مادة  2004م(،   – اإلسالمي،)قم  األعالم  مكتب  مطبعة  هارون،  السالم  عبد  تح: 

446/4؛ جممل اللغة، دراسة وتح: زهي عبد املحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ط2، )بيوت 

– 1386م( مادة )فكر(، 704/3. 

غريب  ف  املفردات  )ت502هـ/1109م(:  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  األصفهاين،  ُينظر:   )  3  (

القرآن، تح: حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، ط2، )بيوت – 1999م(، مادة )فكر(، ص386. 
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والفتح:  بالكرس  وفكر   .)  1 وروّية)  نظر  أي  فكر  األمر  ف  ويل  املعاين،  لطلب 
ٍي كسّكيت  إعمل النظر، وإعمل اخلاطر ف اليشء، وفّكر: واملعنى تأمل وهو فكِّ

وفكي كصقيل: كثي الفكر) 2 (.

والفّكرة: »االسم من االفتكار، واجلمع فكر، والَتفكي، اسم منه وهو ملعنيني 
ف  أمور  ترتيب  أعني  أثرها،  وثانيهم:  الدماغ،  مقدمة  ف  املودعة  القوة  أحدمها: 
الذهن يتوصل با إىل مطلوب يكون علًم أو ظنًا، ويقال: فكرت ف األمر وأيًضا 
من تفكر ف ذات الل تزندق أي تأمل ف معرفة الذات؛ ألنه طلب ما ل يطلبه ول 

يصل إليه نبي وال ويص وال ويل« ) 3 (. ومن هنا قال ابن أيب احلديد) 4 (:
ــر َكـــلـــيـــَا ــ ــك ــ ــف ــ غـــــــــَدا ال ــة الـــكـــون ــوبـ ــا أعـــجـ ــ فـــيـــك ي

وبــــْلــــبــــْلــــت الـــــُعـــــُقـــــوالَ  ـــب ــلُّّ الـ ذوي  حـــــّيت  أنــــت 

ــا ــي ــك شـــــــــًرا فـــــــّر م ــ ــيـ ــ فِـ ــري ــ ــك ــ كــــــَلــــــام أقـــــــــــدم ف

ــــبِــــيــــا الُيـــــــــــــــَدى الــــسَّ ــاء ــي ــم ع يف  خيـــبـــط  ــا  ــًصـ ــاكـ نـ

) 1 ( ُينظر: امحد بن حممد بن عيل املقري )ت770هـ/1341م(: املصباح املني، دار احلديث، )القاهرة 

– 2003م(، مادة )فكر(، ص285. 

)ت817هـ/1414م(:  النجفي  اهلوريني  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  آبادي،  الفيوز  ُينظر:   )  2  (

– د.ت(، مادة )فكر(، 111/2؛  القاموس املحيط، الشارح: السيد مرتىض عبد الل )القاهرة 

من  العروس  تاج  )ت1205هـ/1812م(:  احلسيني  مرتىض  فيض  أبو  الدين  حمب  الزبيدي، 

جواهر القاموس، تح: عيل شيي، دار الفكر، )بيوت – 1994م(، مادة )فكر(، 359/7. 

) 3 ( الطرحيي، فخر الدين بن حممد عيل بن امحد النجفي )ت1081هـ/1691م(: جممع البحرين ومطلع 

النيين، تح: السيد امحد احلسيني، إعادة: حممد عادل، ط2، )قم – 1986م(، مادة )فكر(، 418/2. 

) 4 ( قال هذه االبيات ف مدح االمام عيل رشح هنج البالغة، 39/13 .
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وذكر دوزي أنَّ تفكر: تفطن) 1 (.

الفكر اصطالًحا:

العملية  هو  والتفكي  للعقل،  امتالكه  عن  نامجة  اإلنسان  داخل  ف  قوة  هو 
لإلنسان  الل  منحها  قد  القوة  وهذه  احلقائق،  بواسطتها  اإلنسان  يكشف  التي 

الذي يولد جاهاًل) 2 (. قال تعاىل:

ُكُم 
َ
ل وََجَعَل  َشيًْئا  ُموَن 

َ
َتْعل  

َ
ال َهاتُِكْم  مَّ

ُ
أ ُبُطوِن  ِمْن  ْخرََجُكْم 

َ
أ ﴿َواهلُل 

ُروَن﴾) 3 (.
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
ئَِدَة ل

ْ
ف
َ ْ
بَْصاَر َوال

َ ْ
ْمَع َوال السَّ

صار  ثم  نطفة  وجد  ثم  موجوًدا  يكن  ل  أنه  علم  نفسه  ف  فكر  من  إنه  إذ 
ثم  مدة  فبقي  حًيا  صار  ثم  ميًتا  أمه  بطن  ف  جنينًا  ثم  عظًم  ثم  مضغة  ثم  علقة 
ومن  رجل  إىل  طفولة  ومن  كرب  إىل  صغر  من  األحوال  به  فتقلبت  صغًيا  ولد 
عدم عقل إىل عقل كامل ثم اىل الشيخوخة واىل هرم ثم املوت وغي ذلك) 4 (. 
 ،) 5 األمور)  احلسية وعواقب  للمعلومات  وإدراكه  بم حييطه  اإلنسان  فهم  فهو 

) 1 ( رينهارت، تكملة املعاجم العربية، ترمجة: د. حممد سليم النعيمي، مراجعة: مجال الدين اخلياط، 

دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد – 1997م(، مادة )فكر(، 103/8. 

الثقافية، سلسلة  اإلسالمية  املعارف  الفكرية، نش مجعية  احلرية  والرتمجة:  للتأليف  نون  ( مركز   2  (

إحياء فكر الشهيد مطهري، ط2، )إيران – 2008م(، ص8. 

) 3 ( سورة النحل )آية – 78(. 

) 4 ( الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن )ت460هـ/1076م(: االقتصاد، مطبعة اخليام منشورات 

مكتبة جامع جهلستون، )قم – 1981م(، ص16. 

)بيوت- االجتهاد  منشورات  البالغة،  هنج  ف  فسيولوجية  تفسيات  جاسم،  عمر  مسلم،   )  5  (

2009م(، ص67.



الفكر اإلداري عند اإلمام عيل .................................................... 30

لتسهيل السلوك والوصول إىل احلقيقة) 1 (.

الواقع  التي تصدر حكمها عىل  العقلية  العملية  املادي هو  التفسي  وهو ف 
الذي ينتقل إىل الدماغ بواسطة احلواس فيبط الدماغ بينه وبني املخزون فيه من 

املعلومات السابقة املستقرة عنده ثم يصدر حكمه عليه، فيحصل الفكر) 2 (.

)الوصول  املقاصد.  إىل   .)  3 املبادئ)  من  الباطن  سي  عن  عبارة  والتفكي 
الكمل  أوج  إىل  النقصان  حضيض  من  يرتقى  أن  ألحد  يمكن  وال  املعرفة(  إىل 
ومبدأ  االعتبار،  األنوار، ومنشأ  مفتاح األسار، ومشكاة  السي، وهو  إال بذا 
االستبصار، ومصيدة احلقائق اليقينية) 4 (. فهو جوالن القوة بحسب نظر العقل 
وال يقال إال فيم يمكن ان حيصل له صورة ف القلب وهلذا روي تفكروا ف آالء 
الل وال تفكروا ف الل؛ إذ كان الل منزًها أن يوصف بصورة) 5 (. والفكر مدعاة 

:لكشف األمور والتبرص ف عواقبها قبل الوقوع ف اخلطأ، أكد اإلمام

»َرِحُم اهللُ أمًرا تفكر فاعتر واعتر فأبرص، وكان ما هو كائن من الدنيا عن 

) 1 ( اهلروي، عبد الل، األنصاري )ت396هـ -1089م(، منازل السائرين، مكتبة الشق اجلديد، 

)بغداد -د.ت(، ص18.

) 2 ( الباليساين، امحد حممد: التفكي ف اإلسالم، دار احلرية، )بغداد -1989م(، ص23. 

الكالم، األصفهاين،  مبدأ  فاحلروف  منه يكون  أو  منه يرتكب  الذي  اليشء هو  ( املبادئ: ومبدأ   3 (

املفردات، مادة )مبدأ(، ص49. 

) 4 ( النراقي، مهدي بن حممد)ت1209هـ/1815م(: جامع السعادات، ضبطه: حممد رضا الباين، 

انتشارات دار التفسي، )قم-1999(، 135/1. 

) 5 ( األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )فكر(، ص386. 
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قليل مل يكن وكأن ما هو كائن من اآلخر عام قليل مل يزل«) 1 ).

:فالفكر جيعل اإلنسان مبرًصا لعواقب األمور، وقد قال اإلمام

.( ( (» َر َأْبرَصَ »َمْن َأْكَثَر َأْهَجَر، َوَمْن َتَفكَّ

»ومن اعتر بالمور وقف عى مصادقها«) ) ).

»ومن كثر اعتباره قل عثاره«) 4 ).

»واالعتبار يثمر العصمة«) ) ).

اجلهل  ظلمة  تنكشف  به  القديس،  وكرها  اىل  للطيان  النفس  أجنحة  فهو 
ف  تسهم  للحدث  قراءة  ولعل   .)  6 وأساره)  العلم  أنوار  وتنجيل  وأستاره 
القول  نستطيع   ،) 7 والوقائع)  احلقائق  يتولد عنه من  بم  ما تعرتف  بقدر  صوغه 
الفكر ف احلقيقة ليس إفراًزا للظروف االجتمعية  – بأن  – كم يقول املحدثون 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة)102(، 78/7. 

بن  احلسني  بن  حممد  احلراين،  207/2؛   ،)33( خطبة  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  2  (

2005م(،   – )قم  الفاريس،  سلمن  مطبعة  العقول،  حتف  ق4هـ/10م(:  أعالم  )من  شعبة 

والدين،  الدنيا  أدب  )ت450هـ/1056م(:  حممد  بن  عيل  احلسن  ابو  املاوردي،  ؛  ص65 

الوهاب  عبد  ص33؛   ،)1987- )بيوت  احلياة  مكتبة  دار  منشورات  صباح،  حممد  د.  تح: 

مي  وطبعه:  نشه   ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمي  كلمت  رشح  )ت600هـ/1206م(: 

جالل الدين األرموي، )قم -1969م(، ص54.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 415/19. 

) 4 ( املصدر نفسه، 173/19. 

) 5 ( املصدر نفسه، 174/19. 

) 6 ( النراقي، جامع السعادات، 135/1. 

) 7 ( حرب، عيل: الفكر واحلدث، دار الكنوز األدبية، )بيوت – 1997م(، ص8. 
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أفكار جديدة، لكن  ما وانه قد يكون أرضية بظهور  لنابغٍة  والثقافية، والنتاًجا 
هنالك فرق جوهري بني هذه األفكار وأنمط التفكي فيها) 8 (.

وقد حث) 9 ( القرآن الكريم عىل التأمل إليقاظ اإلنسان وإرشاده ملا حيقق 
سعادته، قال تعاىل:

ْرَض...﴾) 10 (.
َ ْ
َماَواِت َوال َق اهلُل السَّ

َ
ْنُفِسِهْم َما َخل

َ
ُروا ِف أ

َّ
ْم َيَتَفك

َ
َول

َ
﴿أ

الفكر معيار قيمة اإلنسان:

يتجاوز  فبالفكر  أفعال،  من  وجيسدها  أفكار  من  حيمله  بم  اإلنسان  قيمة 
حدود احليوانية والصغائر لكي يرتقي إىل الدرجات اإلنسانية العليا، واالرتقاء 

املعنوي البن آدم يتحقق بفضل تفكيه ف األمور الباقية) 11 (.

التفكي  عن  يعرضون  الذين  أولئك  عىل  ينكر   – وتعاىل  سبحانه  الل  إنَّ 
والتدبر ف كتابه بقوله:

َها﴾) 12 (.
ُ
َفال

ْ
ق
َ
وٍب أ

ُ
ل
ُ
ْم َعَ ق

َ
ُقْرآََن أ

ْ
 َيَتَدبَُّروَن ال

َ
ل

َ
ف
َ
﴿أ

تساعده  التي  احلقيقية  األسباب  عن  يبحث  يفكر  عندما  اإلنسان  ألن 
للوصول إىل املجهول احلقيقي والنبي حممد يقول:

) 8 ( االردكاين، رضا الداوري: الفكر الغريب واحلضارة الغربية، تعريب: عبد الرمحن العلوي، دار 

اهلادي، )بيوت -2004م(، ص96. 

) 9 (  وردت لفظة الفكر والتفكي ف القرآن )14( مرة، ُينظر: عبد الباقي، حممد فؤاد، املعجم املفهرس 

أللفاظ القرآن تقديم: منصور فهمي، دار الفكر للطباعة، ط3، )مرص – 1992م(، ص667. 

) 10 ( سورة الروم: )آية – 8(. 

) 11 ( دستغيب، عبد احلسني: التفكي، مكتبة الفقيه )قم – د.ت(، ص8. 

) 12 ( سورة حممد: )آية -24(. 
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»التفكي حياة قلب البصي«) 1 ).

»وتفكر ساعة خي من عبادة سنة«) ) ).

عىل حني يقول اإلمام عندما يصف الفكرة بقوله:

»الفكرة الصحيحة اصطرالب روحاين«) ) ).

أجزاء  من  جزء  كأي  مثله  فالتفكي   ،)  4 التفّكر)  ثمرة   اإلمام بنّي  وقد 
اإلنسان فهو بحاجة إىل التقوية واإلعانة، وإال فإنه سيعاين من الضمور، ولعل 

) 1 ( النراقي، جامع السعادات، 136/1. 

) 2 ( ابن بابويه، عيل )ت329هـ/935م(: فقه الرضا، تح: مؤسسة آل البيت، إلحياء الرتاث، 

النارش: املؤمتر العاملي لإلمام الرضا، )قم – 1985م(، ص380؛ الكليني، أبو جعفر حممد 

الغفاري،  الكاف، صححه وعلق عليه، عيل أكرب  بن يعقوب )329هـ/935م(: األصول من 

هنض به: الشيخ حممد األخوندي، مطبعة احليدري، ط3، )طهران-1967م(، 45/2، وبرواية 

أخرى تبني سنة، ينظر: األحسائي، ابن أيب مجهور )ت880هـ/1454م(: عوايل اللئايل تقديم: 

1983م(،   – )قم  الشهداء،  سيد  مطبعة  العراقي،  جمتبى  آقا  تح:  النجفي،  الدين  شهاب  سيد 

.657/2

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 273/18. 

سكوت  وكل  والكام...،  والسكوت،  النظر،  خصال:  ثاث  يف  كله  اخلي  جع   «  :لقوله )  4  (

معاين  /988م(:  )ت381هـ  احلسني  بن  عيل  جعفر  أبو  الصدوق،  غفلة«،  فهو  فكر  فيه  ليس 

-1941م(،  )قم  إسالمي  النارش،انتشارات  غفاري،  أكرب  عيل  بتصحيحه:  عني  األخبار، 

الفتال  عيل  بن  احلسني  بن  حممد  النيسابوري،  ص152؛  العقول،  حتف  احلراين،  344/1؛ 

منشورات  حسن،  السيد  مهدي  حممد  السيد  تح:  الواعظني،  )ت508هـ/1215م(:روضة 

الريض، )قم – د.ت(، ص390؛ الطويس، أبو الفضل عيل )ت 700هـ/ 1130م( : مشكاة 

األنوار ف غرر األخبار، تح: مهدي هوشمند، مطبعة دار احلديث، )قم – 1997م(، ص81.
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الفكر يقول  إنجاد  فإنه يعمل عىل  العلم  أمور؛ منها  الفكر مجلة  تقوية  من شأن 
:اإلمام

»العلم ينجد الفكر«) 1 ).

:ومنها أن جيعل اإلنسان التفكي ف حياته كم يقول اإلمام

»ُكلُّ يوم يفيدك عًرا إن أصحبته فكًرا«) ) ).

اإلدارة لغًة واصطالًحا:

رته، وأَداَرُه  ُيقال َداَر اليشء َيُدوُر دوًرا ودوراًنا، واستَداَر، وأَدرتُه أنا، وَدوَّ
فاملدير:  )أدار(،  الفعل  القيايس من  املصدر  3 (واإلدارة  َمَعُه)  َداَر  وَدواًرا:  َغُيُه 
من يتوىل النظر ف اليشء، ومن يتوىل جهة معينة من البالد) 4 (، حيث يسّي أمور 
أو إدارة رشكة أو مدرسة أو مؤسسة ويشف عىل أعمهلا) 5 ( اإلدارة – بناء عىل 
 »Administration« أو »Management« حتليل األصل اإلنجليزي للفظ

حممد  بن  الواحد  عبد  الدين  ناصح  اآلمدي،  البالغة،598/20،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  1  (

حسني  العالمة  وتصحيحه  برتتيبه  ُعني  الكلم،  ودرر  احلكم  غرر   : )ت505هـ/1111م( 

االعلمي، منشورات مؤسسة االعلمي، )بيوت – 2002م(، ص197؛ الواسطي، كاف الدين 

عيل بن حممد الليثي )من أعالم ق6هـ/ 1200م( عيون احلكم واملواعظ، تح: حسني احلسيني 

البيجندي، دار احلديث، )قم-1984م(، ص198. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ص235.

) 3 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )دور(، 313/2؛ ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )دور(، 339/2؛ 

معجم مقاييس اللغة، مادة )دور(، 424/1؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة )دور(، 323/5. 

) 4 ( معلوف، لويس، املنجد ف اللغة، دار املشق، ط21، )بيوت – 1973(، ص18.

) 5 ( مسعود، جربان، الرائد، دار العلم للماليني، ط2، )بيوت-1967(، ص64.
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– لتحقيق غرض معني، أو الوفاء بدف حمدد، وتعني، الكلمة  هي التي تتخذ 
أداء   :)Ministare( و   )Ad( بجزأهيا   »Administration« بالالتينية 
األعمل،  كإدارة  والتوجيه  والتدبي،  »اإلدارة،  أن  1 (، وجاء:  خدمة لآلخرين) 
 benareC الالتينية  ف  تقابلها  سياستها،  وتوجيه  الدولة،  شؤون  وتدبي 

)حكم( التي تعني ف األصل: توجيه الربان لدفة السفينة« ) 2 (.

املعرتك  ف  جمتمعها  وريادة  الدولة،  سياسة  بأهنا:  عّرفها  من  الباحثني  ومن 
تتوىل  التي  العامة  السلطات  ممارسة  حيث  من  ومناشطه  مناهجه  بشتى  اإلنساين 
بأهنا  وتعرف   ،)  3 تقاليده)  عىل  واحلفاظ  مرافقه  وتدبي  ومحايته  املجتمع  حكم 
هم  واإلداريون:  احلكومية،  األهداف  لتحقيق  واملادية،  البشية  القوى  تنظيم 
التي  واملمرسات   ،)  4  ( اآلخرين  ورقابة  وتنسيق  بتوجيه  خيتصون  الذين  أولئك 
تتخذها املؤسسات احلكومية لتأمني السيطرة وضمن األمن واالستقرار واحلفاظ 

)النجف  القضاء،  مطبعة  واملجتمع،  املعارصة  اإلدارة  فلسفة  نارص،  حسني  هاشم  املحنك،   )  1  (

=اجلامعية  الدار=  العامة،  اإلدارة  علم  أصول  الغني،  عبد  بسيوين  ص12؛   ،)1990  –

املالك  دار  االسالمية،  الدولة  ف  إدارية  نظرية  نحو  حممد:  رضا  ص18؛  )بيوت-1983(، 

)بيوت-2009(، ص33.

) 2 ( صليبا، مجيل: املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية، دار الكتاب 

اللبناين، )بيوت – 1971(، 394/1؛ عكاشة، حممود أمحد، تاريخ احلكم ف اإلسالم، مؤسسة 

املختار للنش، )القاهرة – 2002م(، ص45. 

) 3 ( اهلروي، عبد السميع: لغة اإلدارة العامة ف صدر اإلسالم، املراجعة: عفاف توفيق، اهليئة املرصية 

للكتاب، )مرص – 1986(، ص262. 

 ،)1986 – ) 4 ( الطموي، سليمن: مبادئ علم اإلدارة العامة، مطبعة عني شمس، ط4، )القاهرة 

ص15 – 16. 
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عىل  قدرهتا  مدى  عىل  نجاحها  ويتوقف  اإلنتاج،  وزيادة  العمل  ف  الكفاءة  عىل 
حتقيق األهداف التي ُرسمت من أجلها) 1 (، فيم أشار احد الباحثني إىل أنَّ اإلدارة: 
تنفيذ األعمل بوساطة اآلخرين عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه وترشيد ورقابة 
الشخصية  املهارات والقدرات  متميز ف  املبذول) 2 (، وهي نسيج  األداء واجلهد 
تبلور ف القدرة عىل حتليل املشاكل وابتكار احللول هلا التي تتوافر ف فئة من األفراد 
ويعاب   .)  3 فيها)  والنجاح  اإلدارية  األعمل  ملمرسة  طبيعًيا  واملؤهلني  املوهوبني 
عىل هذا التعريف أنه ليس كل من يدير األمور موهوًبا، إنم هي النشاط اخلاص 
وإهنا  الطرق  بأحسن  األهداف  لتحقيق  عملهم  ومراقبة  األفراد  وتوجيه  بقيادة 
يقول  تعاوهنم وتنسيق جهودهم) 4 (، وبذلك  البش واستقطاب  التفاعل مع  من 
الدكتور صالح امحد العيل: »إنَّ أقوى املؤثرات ف اإلدارة وتوجهاهتا هي األفكار 
الرعية،  حكم  ف  تنشدها  التي  واألهداف  للدولة  العامة  السياسية  واالجتاهات 
وكذلك هي نمط من أنمط اجلهود اإلنسانية التعاونية التي تتم بدرجة عالية من 
املعقول الذي متارسه القيادة«) 5 (، وبذلك تعني اإلدارة السياسات واإلجراءات 

) 1 ( العيل: صالح أمحد، اإلدارة ف العهود اإلسالمية، رشكة املطبوعات، )بيوت–2001م(، ص5.

) 2 ( رشيد، أمحد: نظرية اإلدارة العامة، دار املعارف، )القاهرة – 1981(، ص39؛ املوريتاين، حممد 

)بيوت  العلمية،  الكتب  دار  الراشدي،  العهد  ف  اإلدارية  الرقابة  مريد:  الشيخ  ابن  األمني 

 – )القاهرة  الفكر،  دار  اإلسالم،  ف  اإلدارة  نظام  حممد:  القطب  طبلية،  ص17؛   ،)2010  –

1978(، ص3. 

الكتب املرصية،  دار  املجيد،  اإلدارة، مراجعة د. عيل عبد  ( السلمي، عيل وآخرون: أساسيات   3 (

)القاهرة – 1991م(، ص3. 

) 4 ( املرجع نفسه، ص6 – 7. 

) 5 ( اإلدارة ف العهود اإلسالمية، ص5؛ عبد اللطيف: اإلدارة العامة )املنظور السيايس(، مراجعة، 
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إلنجاز  املتاحة  اإلمكانات  واستخدام  األشخاص  لتوجيه  التنظيمي  والبناء 
أهنا  عىل  عّرفها  فقد  روبرت(  )بيتت  الفرنيس  الكاتب  أما   ،)  1 منظمة)  أهداف 
حتمل معنيني مها: أواًل: إدارة خاصة مثل إدارة الزوج ألموال الزوجني املشرتكة. 
 ،) 2 ( التوجيه والرقابة  بلد أو دائرة وذلك بممرسة  إدارة  إدارة عامة: مثل  ثانًيا: 
عىل حني قال جالدن: »بأهنا تنظيم شؤون الناس والعناية بأمورهم«) 3 (، نخرج 
بعدما  نفسه  اإلداري  يوجهها  ونواٍه  أوامر  اإلدارة جمموعة  إنَّ  مفادها:  بمحصلة 

تناط به مهام القيادة وتوافر الشوط.

ولعل سؤااًل ُيطرح: هل اإلدارة فطرية أو مكتسبة، فيجيب هاليس: »إنَّ تسعة 
أعشار من النبوغ هو اجلهد املبذول وقد ثبت بالتجربة املرة بعد األخرى أن أي 
إنسان متوسط الذكاء، خالص النية خلدمة الناس يستطيع أن يكتسب خربة كبية 
تطبيق  أُصوهلا وطرقها وحاول  َدرس  لو  الناس  اإلدارة واإلرشاف عىل  فن  ف 
هذه األصول والطرق باحرتاس وإخالص ومواظبة«) 4 (. عىل حني يقول أحد 

املحنك، فلسفة  – 9؛  – 1980(، ص8  بغداد، ط2، )بغداد  الشمع، مطبعة جامعة  د. خليل 

اإلدارة املعارصة واملجتمع، ص12. 

الشق  مركز  الياس،  سليم  إرشاف  الشاملة،  اإلدارية  املوسوعة  وآخرون:  مردان  رمضان،   )  1  (

األوسط الثقاف، )بيوت–د.ت(، 30/16.

) 2 (  Petite Robert،Dictionaries langage Francis – Arabic – Paris – Novell 

eedition،1977،p: 25. 

) 3 ( Gladden، An Introdction to pblic Administration )London – 1952( 

،p: 18.

 ،)1958  – )القاهرة  ط2،  املعارف،  دار  حممد،  زكي  أمحد  ترمجة:  فن،  الناس  إدارة  ( جورج:   4  (

ص16. 
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 )Sciences( – )Management( الباحثني املحدثني: يتلخص علم اإلدارة
Science( and art( وإنه علم يستمد من النظريات الفلسفية  بأنه علم وفن 
ومن  املختلفة،  اإلنسانية  ومنظمته  املجتمع  إدارة  مضمر  ف  وظيفته  والفكرية 
)الفرد( حصيلة  البش( ألن اإلنسان  )التعامل مع  يعتمد عىل )صيغ( ذلك مع 
البيئة عىل خمتلف جوانبها  التي تؤدي  متفاعلة من املتغيات املوروثة واملكتسبة 
وظيفتها التأثي والتأثر ف ذلك الفرد أو اجلمعة أو املجتمع) 1 (، فضاًل عن ذلك 
تتبعها احلكومة بتحقيق أهدافها ف اإلدارة عوامل عّدة  التي  تتحكم ف اخلطط 
العريب، واالجتمعي، واالقتصادي والعقائدي،  الرعية، والتكوين  منها أحوال 

وجتمعاته، وتكتالته، وموقفه من احلكام) 2 (.

به  يتمتع  ما  عىل  األوىل  بالدرجة  يعتمد  وفعاليتها  اإلدارة  نجاح  ان  يبدو 
اإلداري من سمت شخصية وقدرات مهنية وغيها.

) 1 ( سال، رحيم حممد، االجتاهات الفكرية عند اإلمام عيل، مركز الشهيدين الصدرين للدراسات 

اللغة  علم  ضوء  ف  البالغة  هنج  دهش:  نعمة  الطائي،  ص8؛   ،)2007  – )بغداد  والبحوث، 

االجتمعي، إطروحة دكتوراه غي منشورة، كلية الرتبية ابن رشد، جامعة بغداد، )سنة املناقشة 

– 2011(، ص88. 

) 2 ( العيل، اإلدارة ف العهود االسالمية، ص6. 
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الثاني املبحث 
اإلدارة

أوًل: اإلدارة قبل اإلسالم:

احلرضية  والتجمعات  املدن  ونشوء  وتطورها  الدويالت  تعاقب  إنَّ 
التجارية  العالقات  ونشوء  والساسانية،  الرومانية  لإلمرباطوريتني  وجماورهتا 
تطلبتها  التي  اإلدارية  والتطبيقات  املمرسات  من  العديد  ظهور  إىل  أدى  بينها 
ظروف املجتمع العريب قبل جميء اإلسالم) 1 (، إذ ُتعّد مكة أول مؤسسة تنظيمية 
إذ  الدينية واالجتمعية) 2 (،  الوظائف  لتطور  نظًرا  املدن  لإلدارة قبل غيها من 
للتشاور  القبائل  الزعمء من خمتلف  الندوة أول مكان الجتمع  فيها »دار  كانت 
ف أمور السلم واحلرب والتحالف«) 3 (، وعىل الرغم من وجود هذه الوظائف 

 – الوطنية،)بغداد  املكتبة  نش:  وتطبيًقا(،  )فكًرا  اإلسالمية  العربية  اإلدارة  عامر:  الكبييس،   )  1  (

1994(، ص32. 

) 2 ( يقصد با أمور مكة الست وهي: احلجابة، ودار الندوة، واللواء، والسقاية، والرفادة، والقيادة، 

ُينظر: األزرقي، أبو الوليد حممد بن عبد الل )ت250هـ/872م(: أخبار مكة وما جاء فيها من 

اآلثار، تح:عيل عمر،مكتبة الثقافة الدينية،)القاهرة – 2004(،80/1. 

) 3 ( املصدر نفسه، 80/1. 
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بل كانت هلم عادات وتقاليد واضحة  )قانون( منظم مكتوب،  للعرب  يكن  ل 
يتمسكون با أشد التمسك ومفعوهلا يقترص عىل القبيلة) 1 (. وحينم كانت مكة 
أوجد  وقد  أحيائها،  من  حًيا  حتتل  منها  قبيلة  كل  كانت  القرشية،  للقبائل  مقًرا 
هذا التجاور بينها نوًعا من االحتاد وتوزيع العمل إال أهنا ل ختضع لسلطة عامة 

وكان يلقب من يتوىل رئاسة قبائل مكة بشيخ قريش وكبيها) 2 (.

فلكل قبيلة رئيس يقال له السيد أو الشيخ وأحياًنا يطلقون عليه جتوًزا األمي 
الفضائل،  فاق اآلخرين ف  قد  يكون  القبيلة كأن  السيد ختتاره  امللك، وهذا  أو 
التجربة مع كرب  الرأي وكمل  كالشجاعة واجلود والغية وسعة الصدر وسداد 
سيد  يكون  وأْن  القبيلة  مصالح  حيقق  أن  الكفيلة  الصفات  بذه  يمكنه  السن 
الندى  ببذل  قال:  قومك؟  ُسدت  بم  عاصم:  بن  لقيس  قيل  »وقد   ،)  3 قبيلته) 
ُسدت  بأي يشء  آخر  وسئل   ،)  4 القرى)  وتعجيل  املوىل،  ونرصة  األذى  وكّف 

قومك فأنشد) 5 (:

) 1 ( العيل، صالح أمحد: حمارضات ف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )بغداد – 1954(، ص162. 

) 2 ( العجالين، مني: عبقرية اإلسالم ف أصول احلكم، دار الكتاب اجلديد، )الرياض – 1965(، 

ص85 – 86. 

) 3 ( الشيف، أمحد إبراهيم: مكة واملدينة ف اجلاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العريب، ط2، 

)القاهرة – 1965م(، ص25. 

) 4 ( القرى: قرى الضيف قرى وإنَّه لقري للضيف، ابن منظور، لسان العرب، مادة )قرى( 94/12. 

) 5 ( حراهتم، حرات: يقال التطر حرانا، أي التقرب ماحولنا، ويقال نزلت بحراه، واحلراة:  أيًضا 

الصوت واجللبة، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )حرا(، 731/6. 

أتنكف: نكفت عن اليشء أي عدلت وَنِكفت من ذلك األمر نكًفا أي استنكفت منه، اجلوهري،   

تاج اللغة، مادة )َنكف(، 1436/4.      =
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كذي اللم يرىض ما يقول ويعرُف ُكلَّها العشية  أمر  يف  فأصبحت 

ُف أتنكَّ حــراِتــم  أخــي  عن  وال  ـــم ُساَتُ ُأعـــادي  ال  أيّن  وذلــك 

فُأكَلُف أستطيع  ال  ما  ــُف  أكــلَّ ـــام  ــُربَّ وَلـ ــل  ــائ س ــي  ــط لع واين 

أثرت  قوًيا  كان  وإذا  قبيلته،  أثر ضعفه ف  كان ضعيًفا  إذا  القبيلة  وإنَّ شيخ 
قوته ف قبيلته وقد تقوم الزعامة بم تعجز عنه الكثرة وبم ينوء به عدد القبيلة وهلذا 
تكون مكانة القبيلة بمكانة الرئيس) 1 (. والذي يكون له النفوذ العظيم ف قبيلته 
األفضل  عىل  يقع  فاالختيار  القيادة،  مناصب  تولية  ف  وحدها  الوراثة  تكن  ول 
ف  متساوين  أنفسهم  الصليبة  القبيلة  أفراد  كان  فقد   ،)  2 واألخوة)  األبناء  من 
البدوي  وبخاصة  العشية  ابن  وكان  والواجبات،  احلقوق  وف  والشف  املكانة 
االجتمعية  اهليئة  فكأن  والقرناء  االكفاء  معاملة  املتبوع  الشيخ  زعيمه  )يعامل( 
بالعرف  أن  ريب  وال   .)  3 اإلطالق)  الناس عىل  بني  قد سادت  فيها  يعيش  التي 
تسي األمور وهذه األعراف التي تناسب عقلية القبيلة تنتقل من جيل اىل جيل، 
حدود  أما  األولني(.  )ُسنة  القبيلة  بسنة  للقبيلة سّموها  ودستوًرا  قانوًنا  وتصبح 
كانت  فقد   ،)  4 القبيلة)  نفوذ  بتوسع  أو  بتقلص  وتتوسع  فتتقلص  القبيلة  أرض 

بشحه  عني  العرب،  أحوال  معرفة  ف  األرب  بلوغ  البغدادي:  شكري  حممود  اآللويس،   =

وتصحيحه وضبطه: حممد بجة األثري، دار الكتب العلمية، )بيوت – 1935(، 187/2. 

) 1 ( الشيف، مكة واملدينة، ص25. 

)بغداد–د.ت(،  بغداد،  جامعة  مطبعة  االسالم،  قبل  العرب  تاريخ  ف  املفصل  جواد:  عيل،   )  2  (

274/1؛ اجلمييل، رشيد: تاريخ العرب، )بيوت–1972(، ص50. 

) 3 ( حتي، فيليب، وآخرون: تاريخ العرب )مطول(، دار الكشاف، ط3، )بيوت – 1961(، 36/1.

) 4 ( هبو، أمحد رحيم، تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط2، )حلب – 1981(، ص263.
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القبيلة أول صورة للنظام االجتمعي الدائر – ونقصد بالقبيلة مجاعة من أسات 
ترتبط بأوارص القربى، وتشغل بقعة من األرض... فإذا احتدت عّدة من القبائل 
نحو  الثانية  اخلطوة  هي  فالعشية  العشية،  بذلك  تكونت  واحد  رئيس  حتت 

تكوين الدولة) 1 (.

الذي  رئيسنا  أي  سيدنا  »فالن  العرب:  تقول  إذ  رئيسها  هو  القبيلة  وسيد 
ترتدد  كانت  املعنى  هلذا  مرادفة  كلمة  وهنالك   .)  2 قومه)  ساد  ونقول:  نعظمه، 

عىل األلسن، وهي )زعيم(«) 3 (.

منها:  مميزة  صفات  ويسودها  القبيلة  يرتأس  ملن  أن  اآللويس  ذكر  وقد 
»إنَّ  ديورانت:  يقول  فيم   .)  4 والبيان)  واحللم،  والصرب،  والنجدة،  السخاء، 
لرتى  وإنك  الدولة...  وختلق  امللك،  وختلق  الرئيس،  ختلق  التي  هي  احلرب 
اجلمعات حتكمها قوتان: حتكمها الكلمة ف دفة السيف، وحيكمها السيف إبان 
ساد  ولقد  بالقول،  اإلرشاد  يفشل  حيثم  إال  تستعمل  ال  فالقوة  إذن  الشدائد، 
القانون والعقائد جنًبا إىل جنب خالل العصور يتعاونان مًعا عىل حكم البش، 

) 1 ( ول ديوارنت، قصة احلضارة، ترمجة: د. زكي نجيب حممود، حممد بدران، مكتبة األسة، )مرص– 

العصور  منذ  العربية  اجلزيرة  ف  احلكم  نظم  تطور  الل،  عبد  حممد  بحري،  40/1؛   ،)2001

التارخيية حتى القرن الثالث، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث، )اإلمارات – 2007(، ص180.

) 2 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )زعم(، 188/3.

) 3 ( زعيم: تقول للرئاسة زعامة فقيل املتكفل والرئيس زعيم، األصفهاين، املفردات، مادة )زعم(، 

ص218.

) 4 ( بلوغ األرب ف معرفة أحوال العرب، 187/2.
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أو يتعاقبان الواحد بعد اآلخر«) 1 (.

يتعدى  العربية،  اجلزيرة  ف  القبلية  املجتمعات  ف  الدولة  مفهوم  يكن  فلم 
شورى  وجملس  الشيخ،  وف  حكومة،  بوصفها  القبيلة  سيادة  ف  تتمثل  كوهنا 
القبيلة، بوصفها سلطة، ولقد كانت مجيع السلطات بيد شيخ القبيلة الذي ُيعّد 
حاكًم مطلًقا) 2 (. ولعل ممارسة إدارة النظم اإلدارية قبل اإلسالم قد متثلت ف 
ما  أبرز  إذ  احلكيمة،  الرئاسة  أو  القيادة  فيه عىل  الشعري وحثهم  العرب  تراث 
قيل ف هذا الشأن قول الشاعر األفوه األودي ) 3 ( بخصوص رضورة االختيار 

الصائب ملن تناط إليه أمور الناس) 4 (:
فـــإن تـــوّلـــَتْ فـــبـــالرشار َتــنــقــاُد ُتَدى المور بأهل الرأِي ما َصَلحْت

َســـاُدوا ــم  ــاًل ــهَّ ُج إذا  َساة  وال  ال َيْصُلُح القوُم ُفوىَض الَساة ُلْم

فيم أشار ديورانت اىل مسألة مهمة ف احلكم بقوله: »فالديمقراطية ليست 
خي  عىل  تظهر  ألهنا  السوالف،  العصور  عىل  با  يزهى  التي  عرصنا  مزايا  من 

) 1 ( قصة احلضارة، 41/1. 

) 2 ( بحري، تطور نظم احلكم، ص215. 

) 3 ( األفوه األودي: هو صاله بن عمر )ت70م( من أود ينتهي نسبة اىل مذحج من قبائل اليمن )من 

الشعراء األمراء( وكان سيد قومه وقائدها وكانوا يصدرون عن رأيه والعرب تعده من حكمئها، 

إيراهيم  د.  تح:  األغاين،  )ت356هـ/972م(:  احلسني  بن  عيل  الفرج  أبو  األصفهاين،  ينظر: 

السعافني، د. بكر عباس، دار صادر، ط3، )بيوت – 2008(، 119/12. 

اآلداب، تح: أمحد حممد شاكر، مكتبة  لباب  أسامة )ت584هـ/1206م(:  األمي  منقذ،  ابن   )  4 (

لويس تركيس، الطبعة الرمحانية، )مرص– 1935(، ص40.
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وجوهها ف كثي من اجلمعات البدائية...«) 1 (.

لذا قد أبرز لنا الواقع التارخيي للمجتمع العريب قبل اإلسالم نظًم لإلدارة 
والعالقات  والتقاليد،  بالعادات،  وتأثرها  بساطتها،  خصائصها:  أهم  ولعل 
االجتمعية، والقبلية، والعصبية، وظهور بدايات لتقسيم العمل، وتأطي العمل 
وتالحم  القبيلة  لتنظيمت  ومتاسك  السيادة،  بوظائف  متمثاًل  مكة  ف  اجلمعي 
أفرادها) 2 (. وغيها من اخلصائص ف شمل وجنوب شبه اجلزيرة، بيد أننا ملسنا 
أن اإلدارة قبل اإلسالم كانت جذوًرا لإلدارة العربية وامتداًدا هلا إال أن انتشار 

اإلسالم ساعد ف إزالة بعض األمور وتشذيب األخرى.

ثانيًا: اإلدارة يف صدر اإلسالم

بارز  أثر  ذات  أمة  التاريخ  ف  نرى  »ال  لوبون  غوستاف  املستشق  يقول 
حينًا  ولو  حضارهتم،  اعتنقت  بم  العرب  اتصل  التي  األمم  فجميع  كالعرب، 
كالرتك  قاهروهم وهم  انتحل  التاريخ  العرب عن مرسح  وملا غاب  الزمن،  من 
اليوم ال يعرف  العال  لنفوذهم ولكن  للعال نارشين  تقاليدهم وبدوا  واملغول... 
املتوسط  البحر  ومن  اهلند  إىل  األطلنطي  املحيط  سواحل  من  املمتدة  البالد  ف 
التعاليم  النبي ][ ولغتهم«) 3 (. ويرى هاملتون: »أن  أتباع  اىل الصحراء غي 
املبادئ  إلحقاق  إعادة  أساسها  ف   ][ الرسول  با  جاء  التي  االجتمعية 
اإلسالمية  اجلمعة  أفراد  وإنَّ  التوحيد...  ديانات  فيها  تشرتك  التي  األخالقية 

) 1 ( قصة احلضارة، 40/1. 

) 2 ( الكبييس، اإلدارة العربية اإلسالمية، ص37. 

) 3 ( حضارة العرب، نقله اىل العربية: عادل زعيرت، طبع بمطبعة عيسى البايب احللبي، ط4، )القاهرة 

– 1964(، ص19.
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مكانتهم  ف  ما  اىل  النظر  دون  الفطرية،  الشخصية  القيمة  حيث  من  سواسية 
 حممد النبي  فكان   .)  1 واختالف«)  تباين  من  وثرواهتم  ووظائفهم  الدنيوية 
بحق رجل اإلدارة األول، إذ أرسى قواعد اإلسالم ف املدينة بقيادته الفذة »فهو 
مدير حني تكون اإلدارة تدبي أمور، ومدير حني تكون اإلدارة تدبي شعور، وهو 
كفيل ألي مصلحة من املصالح تعتورها الفوىض أو يتطرق إليها االختالل«) 2 (، 
فبناء املسجد ومؤاخاته بني املسلمني عىل اختالف قبائلهم ثم توحيدهم ليصبحوا 
أمًة واحدة حتت لواء اإلسالم يشد بعضهم بعًضا بتأييد الل، إذ أشار إىل ذلك بقوله 

سبحانه وتعاىل:

بَِنْصِهِ  يََّدَك 
َ
أ ِي 

َّ
ال ُهَو  اهلُل  َحْسَبَك  إِنَّ 

َ
ف َيَْدُعوَك  ْن 

َ
أ يُِريُدوا  ﴿َوإِْن 

ْفَت َبْيَ 
َّ
ل
َ
ْرِض َجِيًعا َما أ

َ ْ
ْنَفْقَت َما ِف ال

َ
ْو أ

َ
وبِِهْم ل

ُ
ل
ُ
َف َبْيَ ق

َّ
ل
َ
ُمْؤِمنَِي  وَأ

ْ
َوبِال

َف بَيَْنُهْم إِنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم﴾) 3 (.
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وقد وضع الرسول نواة النظام اإلداري؛ فقد كان يبعث اىل القبائل التي 
دخلت ف اإلسالم من يقرئها القرآن، ول تكن حكومته حكومة دينية فحسب، 
فقد كان يقود اجليوش ويفصل ف اخلصومات وجيبي األموال) 4 (، وكان حيذر 

) 1 ( جب: دراسات ف حضارة العرب، حترير: ستاففوردشو، وليم بولك، ترمجة: د. إحسان عباس، 

د. حممد يوسف نجم، د. حممد زايد، دار العلم للماليني، ط3، )بيوت – 1979(، ص6. 

 ،)2001  – )بغداد  والنش،  للطباعة  الرتبية  دار   ،حممد عبقرية  حممود:  عباس  العقاد،   )  2  (

ص104؛ الكبييس، اإلدراة العربية، ص77. 

) 3 ( سورة األنفال )آية: 62 – 63(.

ط4،  املرصية،  النهضة  مكتبة  اإلسالمية،  النظم  حسن:  إبراهيم  عيل،  حسن؛  إبراهيم  ( حسن،   4  (

)القاهرة – 1959م(، ص152؛ حسن، إبراهيم حسن: تاريخ اإلسالم السيايس واالقتصادي 

والثقاف، وكالة املطبوعات، )الكويت-1962(، 426/1. 
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الوالة والعمل الذين الهتمهم حاجات الرعية من العقاب بقوله »ما من أمي ييل 
أمر املسلمني ثم ال جيهد هلم وينصح إال ل يدخل معهم اجلنة«) 1 ( وحيث عىل أن 
تكون العالقة ما بني القائد واملقود أو الراعي والرعية عىل أساس التعاون وكان 
يقول: »ما من عبد يسرتعيه الل رعيًة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إال 
اإلداري،  اجلهاز  نشوء  إىل  حمدث  باحث  أشار  وقد   .)  2 اجلنة«)  عليه  الل  حرم 
أن  نستطيع  ال  »إَننا  وقال:  الغنائم،  من  ذلك  يتبع  وما  الغازية  اجليوش  بإدارة 
اهلجرة  من  األوىل  السنوات  خالل   النبي أنشأها  جديدة  إدارة  عن  نتحدث 

بكل قواها«) 3 (.

أمور  لتنظيم   عمل قد  اإلسالمية  الدعوة  بدء  منذ  أنه  الباحثة  وترى 
التي عدت بمنزلة الدستور األول للمسلمني  املسلمني، وما إصداره الصحيفة 
بعد القرآن، إال مصداق لذلك، أليست هذه من اإلدارة؟ ويرى آخر »قد كان 
فلم  أولًيا،  بسيًطا  نظاًما  أمية  بني  عهد  وف  اإلسالم،  صدر  ف  اإلداري  النظام 
بأعمل  إدارة  واختصاص كل  املختلفة  اإلدارات  األعمل عىل  توزيع  نظام  يتبع 
النـواة  كانت   الرسول اتبعها  التي  فاإلدارة   )  4 العباسيون«)  فعل  كم  معينة 
من  اإلسالم  أوطأ  ما  كل  إىل  الصدقات،  عىل  وعمله  أمراءه  »بعـث  إذ  األوىل؛ 
البلدان؛ فبعث املهاجر بن أيب أمية بن املعرة إىل صنعاء... وبعث زياد بن لبيد 

القشيي )ت261هـ/883م(، اجلامع  ابن مسلم  بن احلجاج  أبو احلسن مسلم  ( النيسابوري،   1 (

الصحيح )صحيح مسلم(، دار الفكر، د.ط، )بيوت – د.ت(، 9/6. 

) 2 ( املصدر نفسه، 9/6. 

) 3 ( العجالين، عبقرية اإلسالم ف أصول احلكم، ص95.

) 4 ( حسن إبراهيم حسن؛ عيل إبراهيم حسن، النظم اإلسالمية، ص196.
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عىل   )  1 احلرضمي)  بن  العالء  بعث  قد  وكان  صدقاهتا...  وعىل  حرضموت  إىل 
2 ( ويبدو  ليجمع صدقتهم«)  أهل نجران  إىل   بن أيب طالب البحرين، وعيل 
احلني،  ذلك  ف  أكثر  أو  منصبان  له  يكون  أو  مسؤواًل  يكون  قد  الشخص  أن 
الناس  اجلند، والقضاء، وتعليم  3 ( عىل  بن جبل)  الرسول معاذ  أرسل  فقد 
يرس  له:  قال  ثم  بوصية،  وأوصاه   )  4  ( القرآن«  وقراءة  ورشائعه،  اإلسالم، 
عمله  أخطاء  يتابع   الرسول فإن  باملقابل   )  5 ر«)  تنفِّ وال  َوبّش   ، تعرسِّ وال 
رسول  بعث  فعندما  لتصحيحها  ويعمل  بواجباهتم  قيامهم  أثناء  ف  وإساءاهتم 

) 1 ( العالء بن احلرضمي، قال ابن قتيبة: واسم أبيه عبد الل بن ضمد احلرضمي، ُينظر: أبو حممد عبد الل 

ابن مسلم )ت276هـ/882م(: املعارف، دار الكتب العلمية، )بيوت –2011(، ص161، 

أما ابن اجلوزي فيقول: هو عبد الل بن عمد بن سلمى من حرض موت، أسلم قديًم وبعثه رسول 

رسول  وواله  اإلسالم،  إىل  فيه  يدعوه  بكتاب  بالبحرين  العبدي  ساوى  بن  املنذر  إىل   الل

الل البحرين ثم عزله عنها، ُينظر: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن )ت597هـ/1204م(، 

صفوة الصفوة، دار اجليل، )بيوت–1992(،205/1؛ املجتنى من املجتبى، تح: عيل حسني، 

دار فائز، )السعودية -1988(، ص68؛ الثبات عند املمت، تح: الشيخ ابراهيم رمضان، دار 

الفكر، )بيوت-1992(، ص82. 

) 2 ( ابن هشام، عبد امللك بن هشام املعامري )ت218هـ/819م(: السية النبوية، تح: مصطفى السقا، 

إبراهيم األيباري، عبد احلفيظ شبيل، دار الكتب العلمية، ط6، )بيوت – 2011(، ص552.

) 3 ( معاذ بن جبل: ابن عمرو بن اوس يكنى بأيب عبد الرمحن وهو ابن ثمين عش سنة شهد العقبة 

مع السبعني وبدًرا واملشاهد كلها مع رسول الل أردفه رسول الل وراءه وبعثه اىل اليمن، ابن 

اجلوزي،صفوة الصفوة،205/1، املجتنى من املجتبى، ص68؛ الثبات عند املمت، ص82. 

) 4 ( ابن خياط، أبو عمرو العصفري البرصي )ت240هـ/854م(: تاريخ خليفة بن خياط، تح وضبط: 

مصطفى نجيب فواز، حكمت كشيل فواز، دار الكتب العلمية، )بيوت – 1995(، ص61.

) 5 ( ابن هشام، السية النبوية، ص548.
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الل خالد بن الوليد وأمره أن يسي بأسفل هتامة داعًيا، ول يبعثه مقاتاًل، فوطأ 
بني خزيمة فأصاب منهم فلم انتهى اخلرب إىل الرسول رفع يديه إىل السمء ثم 
 قال: »الُلّهم إين أْبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد ثم دعا عيل بن أيب طالب
فقال يا عيل، أخرج إىل هؤالء القوم فانظر أمرهم.. فخرج عيل ومعه مال قد 
بعث به رسول الل فودى هلم الدماء وما أصيب هلم من األموال) 1 ( هذه هي 

الدروس التي يضعها الرسول أمام القائد.

كم   – الدولة  أمور  إلدارة  واملوظفني  واألمراء  العمل   الرسول واختذ 
اصطلحنا – فأرسل عمل الصدقات للجباية) 2 ( وقد أشارت املصادر إىل ذلك 
ما  كل  عىل  الصدقات  عىل  وعمله  أمراءه  بعث  قد   الل رسول  »كان  بقوهلا: 

أوطأ اإلسالم من البلدان«) 3 (.

الدولة  مع  اتسعت  فقد   الرسول بعد  جاؤوا  الذين  اخللفاء  إدارة  أما 

)ت728هـ  امحد  العباس  أبو  تيمية،  ابن  481؛   – ص480  النبوية،  السية  هشام،  ابن   )  1  (

دار  رمضان،  إبراهيم  الشيخ  تح:  والرعية،  الراعي  إصالح  ف  الشعية  السياسة  /1335م(: 

الدار   املصطفى الرسول  املالح، هاشم حييى، حكومة  الفكر، )بيوت-1992(، ص24؛ 

العربية للموسوعات، )بيوت – 2004(، ص114–115.

) 2 (  ل نش إىل أسمء هؤالء العمل واألمراء والذين جيبون الصدقات إنم أرشنا إىل بعضهم؛ ألن ذلك 

ليس موضوع بحثنا فضاًل عن اختالف الروايات ف ذلك، للمزيد ُينظر: خليفة بن خياط، تاريخ 

خليفة، ص49. 

 فرق رسول الل« بقوله  ذلك  الطربي  يذكر  ص558؛ ف حني  النبوية،  السية  ( ابن هشام،   3  (

147/3؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الصدقات«،  اإلسالم عماًل عىل  دخلها  التي  البالد  مجيع  ف 

 – )بيوت  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  اإلسالمية،  الدولة  نشأة  ف  بحث  فالح،  حسني، 

2010م(، ص77. 
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بكر)11–  أبو  فاخلليفة  اإلداري،  النظام  إىل  احلاجة  ازدادت  إذ  اإلسالمية؛ 
له  بويع  فلم  ويبتاع  فيبيع  السوق  إىل  يوم  كل  يغدو  تاجًرا  رجاًل  كان  13هـ( 
يصلحهم،  وما  التجارة،  الناس  أمور  تصلح  ما  والل،  »ال  يقول:  كان  باخلالفة 
إال التفرغ هلم، والنظر ف شأهنم«) 1 (. أما عمر بن اخلطاب )13–23هـ( فقام 
بتدوين التاريخ ف ربيع األول لسنتني ونصف من خالفته بناًء عىل مشورة اإلمام 
عيل بن أيب طالب) 2 (. وعمل لتوسيع املسجد النبوي) 3 (، فضاًل عن أنه قام 
بإجالء اليهود من خيرب، وعن نجران، وقّسم خيرب ووادي القرى) 4 (. »وملا ويل 
عثمن بن عفان )23–35هـ( كان ال يعزل أحًدا إال عن شكاة، أو استعفاء من 
غي شكاة«) 5 (. أما اإلمام عيل بن أيب طالب قد بدأ نظامه اإلداري بخطبته 

حممد  تح:  وامللوك،  الرسل  تاريخ  )ت310هـ/932م(:  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،   )  1  (

حمي  عريب،  ابن  432/4؛  )القاهرة–1962م(،  ط3،  املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو 

=ط2،  صادر،=  دار  األخيار،  ومسامرة  األبرار  حمارضة  )ت638هـ/1244م(:  الدين، 

)بيوت–2005(،64/1؛ الشعراين، عبد الوهاب بن امحد الشافعي )ت952هـ / 1959م(: 

الطبقات الكربى، تح: سليمن الصالح، دار املعرفة، )بيوت-2005(، ص22.

حممد  الل  عبد  أبو  الدين  مشي  أشوب،  شهر  ابن  38/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،   )  2  (

النجف،  أساتذة  من  جلنة  ورشح:  تصحيح  طالب،  أيب  آل  مناقب  )ت588هـ/1200م(: 

الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي،  118/2؛  1956م(،   – )النجف  احليدرية  املطبعة 

)ت911هـ/1432م(: تاريخ اخللفاء، تح: حممد أمحد، دار الغد، )القاهرة–2000م(، ص122. 

) 3 ( السيوطي، تاريخ اخللفاء، ص139. 

) 4 ( املصدر نفسه، ص140. 

) 5 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 253/4.
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أمام الناس حني قال: »إنم عىل اإلمام) 1 ( االستقامة وعىل الرعية التسليم«) 2 ( 
»اليمني  املدينة:  ف  باخلالفة  بويع  عندما  قال  وقد  الدولة،  إلدارة  أساس  وهذا 
النبوة،  وآثار  الكتاب  باقي  عليه  منهج   ،)  3 اجلادة)  والوسطى  مضلة  والشمل 
افرتى،  من  وخاب  أدعى،  من  هلك  العاقبة  مصي  وإليها  السنة،  منفذ  ومنها 
يعرف  أال  باملرء جهاًل  وكفى  الناس  جهلة  عند  هلك  للحق  أبدى صفحته  من 
ومن  هذا  االمور،  ف  الوسطية  عىل  ركز   اإلمام فإن  وبذلك   ،)  4 قدره«) 
العمل،  ف  لكفاءته  نتيجة  مرتبته(،  )وإعالء  الوايل،  عىل  الثناء  امللتزمة:  قيادته 
البحرين:  عىل  (عامله   5 املخزومي)  سلمة  أيب  بن  عمر  إىل  كتب  إذ  وإخالصه؛ 

) 1 ( اإلمام: املؤتم به إنساًنا كأن يقتدي بقوله أو فعله أو كتاًبا أو غي ذلك حمًقا كان أو مبطاًل ومجعه أئمة. 

ُينظر: األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )أم م(، ص34. فيم ذكر الفيومي بأن اإلمام: 

اخلليفة، واإلمام العال املقتدى به ومن يؤتم به ف الصالة، ُينظر: املصباح املني، مادة )أم م(، ص20.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )16(، 235/1.

) 3 ( اجلادة: معظم الطريق، وأجدَّ الطريق صار جددا، اجلوهري تاج اللغة، مادة )جدد(، 452/2. 

 ،)16( خطبته  ف  مرتني،  أوردها  الذي  احلديد  أيب  ابن  به  جاء  عّم  خمتلفة  اخلطبة  هذه  ( جاءت   4  (

بحر،  بن  عمرو  عثمن  ايب  اجلاحظ،  عند  498/18؛  الكلمت،  قصار  ف  وجزء   235/1

 – )بيوت  اجليل،  دار  هارون،  حممد  السالم  عبد  تح:  والتبيني،  البيان  )ت255هـ/862م(: 

الداين  قتيبة، عيون األخبار، ضبطه ووثق أصوله ونصوصه وعلق عليه:  ابن  د.ت(، 50/1؛ 

– 2006(، 186/2؛ السبتي، أبو حاتم حممد  ابن مني آل زهوي، املكتبة العرصية، )بيوت 

ابن أمحد )ت354هـ/960م(: السية النبوية وأخبار اخللفاء، صححه وعلق عليه: السيد عزيز 

وآخرون، مؤسسة الكتب الثقافية، ط3، )بيوت – 1995م(، 545/2. 

) 5 ( عمر بن سلمة املخزومي: بفتح امليم وسكون اخلاء وضم الزاي، من أهل مكة وهو أبو عمر بن عبد 

الرمحن بن يزيد بن حممد بن حنظلة بن أيب سلمة بن عبد األسد بن هالل بن عبد الل بن خمزوم بن 

يقظة بن األثي، اللباب ف هتذيب األنساب، 179/3؛ الرسخيس، عيل بن نارص )من أعالم ق 6هـ 
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»أما بعد، فإين قد وليت النعمن بن عجالن الزرقي) 1 ( عىل البحرين، ونزعت 
يدك، بال ذم لك، وال تثريب) 2 ( عليك، فلقد أحسنت الوالية، وأديت األمانة، 
فأقبل غي ظنني وال ملوم، وال متهم وال مأثوم، فقد أردت املسي إىل ظلمة أهل 
الشام، وأحببت أن تشهد معي«) 3 (. وبالضد من ذلك فقد كتب اإلمام إىل 
أحد عمله حياسبه للتقصي والترصف الذي ال يليق بالعمل األمناء بقوله ملصقلة 
بن هبية الشيباين: »أما بعد، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت 
 )  4 األرض)  جردت  أنك  بلغني  أمانتك.  وأخزيت  إمامك،  وعصيت  ربك، 
فأخذت ما حتت قدميك، وأكلت ما حتت يديك، فارفع إيل حسابك، واعلم أن 
الرسول ف  الناس«) 5 (، وهذا ما دأب عليه  حساب الل أعظم من حساب 

.إدارة األمة وتبعه ف ذلك اإلمام عيل

/12م(: أعالم هنج البالغة، حتقيق: الشيخ عزيز الل العطارد، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي 

)طهران – 1982(، ص49؛ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، 6/ 219. 

) 1 ( النعمن بن عجالن الزرقي: هو النعمن بن عجالن بن النعمن بن عامر بن العجالن بن عمرو بن 

عامر بن زريق، ُينظر: ابن سعد حممد بن عبد الل، )ت230هـ/837م(: الطبقات الكربى تح: 

إحسان عباس، دار صادر، )بيوت – د. ت(، 390/8. 

) 2 ( ال تثريب عليك: التثريب االستقصاء ف اللوم، ويقال ال تثريب عليه، اجلوهري، تاج اللغة، مادة 

)ثرب(، 92/1؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )ثرب(،332-331/1.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب رقم )42(، 350/16. 

) 4 ( جردت األرض: يقول اجلوهري، ويقال جرد اإلنسان إذا أكل، ُينظر: تاج اللغة، مادة )جرد(، 

455/2، فيم يشي إىل ذلك ابن أيب احلديد بقوله: جردهتا قشهتا واملعنى أنه نسبُه إىل اخليانة ف 

املال، رشح النهج، 344/16. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب رقم )40(، 343/16. 
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ثالثًا: اإلدارة ومدلوهلا عند املسلمني:

إنم  قديم،  بلفظ  ليس  »اإلدارة«  لفظ  أن  والشائع  عليه  املتعارف  من 
عىل  للداللة  املسلمون  العرب  استخدم  وقد  العرص،  حلاجات  تلبية  استحدث 
أمهات  ف  وجدت  التي  والسياسة،  كالتدبي،  مغايرة،  ألفاظًا  اإلدارة  معنى 

املصادر عند املسلمني ومنها:

1- اجلاحظ )ت255هـ/868م(: التاج ف أخالق امللوك.

الل  أن  منها:  معان:  هذا  كتابنا  وضع  يل  حدا  الذي  »فإن  مقدمته  ف  قال 
البالد،  ف  هلم  ومكن  بسلطانه،  وأكرمهم  بكرامته،  امللوك  خص  ملا  عزوجل 
وخوهلم أمر العباد،... وأيًضا فإن لنا ف ذلك أمرين: أما أحدمها فلم نبهنا عليه 
العامة من معرفة حق ملوكها، وأما األمر اآلخر فلم جيب من حق امللوك علينا 

من تقويم كل مائل عنها، ورد كل نافر إليها«) 1 (.

2– الدينوري )ت276هـ/889م(: اإلمامة والسياسة.

يمثل تأليف هذا الكتاب حقبة من حقب السياسة والتدبي والقيادة وشؤون 
امللك وغيها، متسلساًل من تاريخ اخللفاء الراشدين اىل خالفة هارون العبايس، 
عرض فيه سياسة كل خليفة وكيفية إدارته للدولة من االستخالف والتولية اىل 
الفتوحات اإلسالمية ثم ذكر الوالة) 2 (، وعزهلم وغيها من األمور التي ختص 

وتنظيمهتا. الدولة 

) 1 ( بتح: أ. أمحد زكي باشا، )د.م – د.ت(، ص2. 

 ،48  –  5/1  ،)2009  – )بيوت  ط3،  العلمية،  الكتب  دار  مسلم،  بن  الل  عبد  قتيبة  ابن   )  2  (

 .204/2 ،231/2
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أليب  الكتاب  هذا  صنف  إنه  قيل  خلكان:  ابن  يقول  الكاتب:  أدب   –3
احلسن عبد الل بن حييى بن خاقان وزير املعتمد) 1 (، وقد أشار الدينوري إليه ف 
املقدمة) 2 (، وذكر سبب تأليفه للكتاب فقال: »وأي موقف أخزى لصاحبه من 
موقف رجل من الكتاب اصطفاه بعض اخللفاء لنفسه وارتضاه لرسه فقرأ عليه 
يوًما كتاًبا وف الكتاب: »ولقد حرضُت مجاعة من وجوه الكتاب والعمل العلمء 
السلطان  عىل  العائد  والتوفي  البالد،  وإخراب  النفوس،  وقتل  الفيء،  بَتَحلُّب 
وريض  وأمواله  رعيته  عىل  السلطان  ائتمنه  بمن  حَيُسن  فهل  املبني...  باخلرسان 

بحكمه ونظره أن جيهل...«) 3 (.

4- ابن أيب الربيع )ت أوائل ق3هـ/ق9م(: سلوك املالك ف تدابي اململك.

املعتصم  اخلليفة  إىل  كتبه  مؤلفه  أن  الكتاب  من  األوىل  الصفحة  ف  جاء 
أقسام  فيه  وضح  خاص  قسم  عىل  احتوى  وقد  )ت227هـ/833م(  العبايس 
والوظيفية،  السياسية،  احلكمة  وكتابات  اململك  وسلوك  وأحكامها  السياسة 

واألمهية التارخيية) 4 (.

والرعية،  امللك،  وأركاهنا:  الدولة  إقامة  رشوط  الربيع  أيب  ابن  ذكر  وقد 

) 1 ( شمس الدين: أبو العباس امحد )ت681هـ/1287م(: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: 

إحسان عباس، دار صادر، ط4، )بيوت- 2005(، 247/2. 

 – )بيوت  ط4،  العلمية،  الكتب  دار  فاعور،  عيل  األستاذ  له:  وقدم  هوامشه  وكتب  ( رشحه   2  (

2009(، ص12. 

) 3 ( املصدر نفسه، ص13 – 14. 

) 4 ( لشهاب الدين أمحد بن أيب الربيع، تح وتعليق وترمجة: حامد عبد الل ربيع، مطابع دار الشعب، 

)القاهرة – 1983(، ص356. 
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امللك  توافرها ف  الواجب  الصفات  والتدبي... عىل حني حتدث عن  والعدل، 
والوزير والكاتب.

5 – اجلهشياري )ت331هـ/942م(: الوزراء والكتاب.

ثم   ،)  1 الكتاب)  وضع  من  أول   آدم إن  وقال:  الكتابة  تاريخ  فيه  بني 
اخللفاء  استوزرهم  الذين  الوزراء  وذكر  اإلسالم  ف  الوزراء  تاريخ  فيه  وضح 

وأشار إىل طائفة من كتابم.

6 – الفارايب )ت339هـ/950م(: آراء أهل املدينة الفاضلة.

التدبي بمعنى اإلدارة بقوله: »وملوك اجلاهلية عىل  فيه لفظ  الفارايب  أورد 
َعَليها  متسلط  هو  التي  املدينة  يدبر  إنم  منهم  واحد  كل  يكون  أن  مدهنا  عهد 

ليحصل هواُه َوَمَيَلَه ») 2 (.

7 – اإلسكاف )ت421هـ/1030م(: لطائف التدبي.

إنَّ الكتاب يشتمل عىل اثنني وثالثني باًبا، حتدث فيها اإلسكاف عن سياسة 
امللوك وإدارهتم للدولة، ومن هذه األبواب باب ما حيتاج امللوك إىل معرفته) 3 (، 

وباب ف لطف التدبي ف احلروب) 4 (.

) 1 ( أبو عبد الل حممد بن عبدوس، حققه ووضع فهارسه: مصطفى السقا، إبراهيم اإليباري، عبد 

احلفيظ شبيل، مطبعة مصطفى البايب احللبي، )القاهرة – 1938(، ص1. 

) 2 ( أبو النرص حممد بن حممد بن طرخان، قدم له وعلق عليه، دالبي نرصي نادر، املطبعة الكاثوليكية، 

دار املشق، ط2، )بيوت – 1986(، ص133. 

 – )القاهرة  املحمدية  السنة  مطبعة  الباقي،  عبد  أمحد  وتعليق:  تح  اخلطيب،  الل  عبد  بن  ( حممد   3  (

1964(، ص2. 

) 4 ( املصدر نفسه، ص16. 
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8 – ابن سينا )ت428هـ/1036م(: تدابي املنازل.

إدارة  إدارة األسة حتى  انطالًقا من  إدارية  الكتاب قد تضمن قواعد  هذا 
اململكة؛ إذ يشي فيه بأن »أحق الناس وأوالهم بتأمل ما جيري عليه تدبي العال 
أزّمة  بأيدهيم  تعاىل  الل  جيعل  الذين  امللوك  هم  السياسة  وحسن  احلكمة  من 
العباد، وملوكهم تنظم البالد ثم) 1 ( الذين يلووهنم من أرباب النعم، وسواس 
البطانة واخلدم، ثم الذين يلوهنم من أرباب املنازل، ودواجن األهل، واألوالد، 

كل واحد من هؤالء راع ملا حيوزه كنفه ») 2 (.

9-الثعالبي )ت429هـ/1037م(: حتفة الوزراء.

ف  والوزراء  والذب  واحلمية  والنهي  األمر  ف  »فامللوك  الثعالبي  يقول 
التدبي ومجع الفيء والكّتاب ف حفظ الدواوين وتسديد املكاتبات، والعمل ف 
عمرة البالد واستدرار اإلنفاق، واجلند ف سد الثغور، وجهاد العدو، والقضاة 

ف إقامة ميزان القسط، وتنفيذ أحكام الدين، و... ») 3 (.

10 – الصابئ )ت448هـ/1056م(: رسوم دار اخلالفة.

جاءت هذه الرسوم بكل ما تعلق بأمور السلطنة وقوانينها، وقد ذكر سبب 
تأليفه فقال: »وخفُت أن تلحق هذه البقية بتلك املوايض املنسّية، ورأيُت حقوق 
أن  با  الغاية  تقتيض  العباسية...  للدولة  أسالف  وغمرت  غمرتني  التي  النعمة 
القويمة مجعت من ذلك ما أضبطته  آثارها  القديمة وأوضح  أنش أعالم ُسننها 

) 1 ( أبو عيل احلسني بن عيل بن عبد الل، أو)السياسات األهلية(، )مرص– د. ت(، ص7. 

) 2 ( املصدر نفسه، ص7. 

 ،)1994  – )عمن  البشي،  دار  دية،  أبو  سعد  د.  ودراسة:  تح  حممد:  امللك،  عبد  منصور  ( أبو   3  (

ص24 – 25. 
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أبواًبا، أبني منها ما كانت  بالتصنيف... وسأورد من أورده  بالتأليف، وحفظته 
إليه، لتعرف من ذلك السالف  األمور جارية عليه وما تأدت وآلت عىل األيام 

واآلنف واملتبع واملبتدع«) 1 (.

11 – حتفة األمراء ف تاريخ الوزراء:

 – الوزراء  من  كبًيا  مجًعا  دفتيه  بني  ضم  وقد  هذا  كتابه  الصايب  صنف 
أولئك الذين وزروا خللفاء بني العباس، وأمراء بني بويه، فيم ذكر طائفة كبية 
املظال،  وديوان  الربيد،  كأصحاب  أخرى  إدارية  أموًرا  تناول  ثم   .)  2 منهم) 

وديوان الرسائل) 3 (.

والواليات  السلطانية  األحكام  )ت450هـ/1058م(:  املاوردي   –  12
الدينية.

أحّق  األُمور  بُوالة  الُسلطانيُة  األحكاُم  كاَنت  »وملا  بقوله:  كتابه  صّدر 
بالّسياَسِة  تشاغلهم  مع  ِحها  تصفُّ يقطعُهم عن  األحكام  َبجميع  امتزاُجها  وكان 
يفصل  وهو   )  4 طاعتُه«)  لَزمت  مْن  أمر  فيِه،  امتثلت  كتاًبا  هلا  أفردُت  والّتدبِي، 
بذلك التدبي عن السياسة )احلكم( بقوله: »أما بعد فإن الل جّلت ُقْدرتُه َنَدب 
لَيصُدَر  الّسياَسَة،  إليِه  وفّوَض  امللة،  بِه  َوَحاط  النُّبوة،  به  خلف  زعيًم  لأُلمة 

) 1 ( أبو احلسني هالل بن احلسن، عني بتح وتعليقه: ميخائيل عواد، دار اآلفاق العربية، )القاهرة – 

2003(، ص6. 

 ،)1948 – ) 2 ( الصابئ، )القسم الضائع(، مجع وتعليق: ميخائيل عواد، مطبعة املعارف، )بغداد 

ص1 – 72. 

) 3 ( املصدر نفسه، ص74 – 77. 

) 4 ( بتح: أمحد جاد، دار احلديث، )القاهرة – 2006(، ص13. 
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التدّبي َعن ديٍن مُشوٍع، وجَتمع الكلمُة عىل رأٍي مْتُبوٍع، فكاَنت اإلمامُة أصاًل 
عليِه استقّرت قواعد املّلة، وانتظَمت بِِهِ مصالُح األمِة، حتّى استتبت با األُمور 
ُحكم  كُل  عىل  ُحكمها  تقديم  فلزِم  اخلاّصة،  الواليات  عنها  وصدرت  العاّمة، 

ُسلَطايّن«) 1 (.

13 – نصيحة امللوك:

األوىل  صفحاته  من  دفتيه  بني  حيمل  أنه  َيلحظ  الكتاب  هذا  عىل  يطلع  من 
التي  والتوجيهات  النصائح  عن  فضاًل  بكاملها،  اإلدارية  التنظيمت  هنايته،  إىل 
سبيل  عىل  امللك  نصح  فقد  املاوردي،  قدمها  والتي  امللك،  با  يأخذ  أن  ينبغي 
املثال ال احلرص: أن جيعل عىل من حتت يده عيوًنا أمناء، وتقليد امللك عامله إنم 
 )  3 أمواله)  وجباة  أعمله  والة  امللك  تقويم   ،)  2 ليستمع)  وليس  ولينتفع  ليعمل 

وعدم االستكثار من العمل فوق احلاجة) 4 (.

14 – أبو يعىل )ت458هـ/1065م(: األحكام السلطانية.

اقتفى الفراء أثر املاوردي بمؤلفه األحكام السلطانية والذي الخيتلف عنه 

) 1 ( املاوردي، األحكام السلطانية، ص13. 

ص346،   ،)1986  – )بغداد  احلرية  مطابع  العامة  الشؤون  دار  احلديثي،  جاسم  حممد  بتح:   )  2  (

وللموردي مؤلفات كثية ف ذلك املعنى منها كتابه: قوانني الوزارة وسياسة امللك، الذي حتدث 

فيه عن مهام الوزير إذ يقول: »وأنت أهيا الوزير أمدك الل بتوفيقه – ف منصب خمتلف األطراف 

تدبِّر غيك من الرعايا وتدبَّر بغيك من امللوك فأنت سائٌس مسوس، تقوم بسياسة رعيتك وتنقاد 

لطاعة سلطانك »، بتح: د. رضوان السيد، دار الطليعة، )بيوت – 1979(، ص119. 

) 3 ( املصدر نفسه، ص341.

) 4 ( املصدر نفسه، ص337. 
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رأيت  »وقد  بقوله  الكتاب  هذا  تأليفه  سبب  إىل  يعىل  أبو  أشار  وقد  قلياًل،  إال 
أن أفرد كتاًبا ف اإلمامة، وأزيد فيه فصواًل أخر تتعلق بم جيوز لإلمام فعله من 
ما  منها  الدولة  التي هتم  اإلدارية  األمور  فيه  ذكر  فيم   .)  1  ( الواليات وغيها« 

يتعلق باإلمامة، ووالية القضاء) 2 (، واملظال... ) 3 (.

15 – الطويس )ت485هـ/1092م(: سي امللوك.

يقع الكتاب ف مخسني فصاًل وكل فصل منها يربز فيه بوضوح اهتمم الطويس 
بأجهزة احلكم وإدارة الدولة ورسومها ثم يقول: »كلم قرأه أكثر ازدادت درايتهم 
والعدو،  الصديق  أحوال  معرفة  ف  رؤيتهم  واتسعت  والدنيا،  الدين  بأمور 
تدبي  قواعد  هلم  واتضحت  وإدارهتا،  األمور  ترصيف  سبل  أمامهم  وافتتحت 
شوؤن البالط والقرص والديوان... وامليدان واألموال، واملعامالت، والعسكر، 
والرعية«) 4 (. عىل حني يقول ف أحوال الناس ومدح السلطان: »فإن الل خيتص 
بقدرته الربانية أحد عباده بالسعادة وامللك، ويمنحه ما هو أهله من ثروة و نعمة، 
وخيصه عقاًل وعلًم وحكمة يرعى با من هم ف إمرته ويرّسهم، كاًل بم يستحقه، 
ثم يضع كاًل منهم ف املحل واملكان والعمل الذي يليق به ويصلح له. أما الوزراء 

واألكفياء من الرجال فيختارهم من وسط الرعية«) 5 (.

) 1 ( حممد بن احلسني احلنبيل، صححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، )بيوت 

– 2006(، ص19. 

) 2 ( املصدر نفسه، ص60. 

) 3 ( املصدر نفسه، ص73. 

) 4 ( نظام امللك حسني، ترمجة اىل العربية د. يوسف بكار، ط3، )أربد – 2007(، ص49. 

) 5 ( املصدر نفسه، ص49. 
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16 – احلرضمي )ت489هـ/1095م(: كتاب السياسة.

قسم كتابه هذا عىل أبواب منها: باب ف االستشارة وصفة املستشار، وباب 
ف صفة الكّتاب واألعوان واحلّجاب، وباب ف سياسة احلاشية واجلند ) 1 (.

17- الغزايل )ت505هـ / 1111م(: الترب املسبوك ف نصيحة امللوك.

قسم الغزايل كتابه عىل أبواب جاء ف الباب األول: ذكر العدل والسياسة، 
اختار  وتعاىل  سبحانه  الل  أن  وتيقن  »إعلم  فيه:  وقال  وسيهم،  امللوك  وذكر 
للعباد عىل  ليبينوا  الصالة والسالم(  األنبياء )عليهم  آدم طائفتني وهم  بني  من 
العباد  حلفظ  امللوك  واختار  السبيل.  معرفته  إىل  هلم  ويوضحوا  الدليل،  عبادته 
من اعتداء بعضهم عىل بعض وملكهم أزّمة اإلبرام والنقض، فربط بم مصالح 

خلقه ومعايشهم بحكمته«) 2 (.

18- الطرطويش )ت520هـ / 1126م(: ساج امللوك.

به  يقوم  ما  اهتممه ف  ركز  إذ  احلكم،  امللوك ف  العديد من جتارب  فيه  بني 
بقوله:  وذلك  وغيمها،  واملساواة  العدل  رعيته،  جتاه  نفسه  امللك  أو  السلطان 
إال  جباية  وال  بجباية،  إال  مال  وال  بمل،  إال  جند  وال  بجند،  إال  سلطان  »فال 

بعمرة، وال عمرة إال بعدل فصار العدل أساًسا لسائر األساسيات«) 3 (.

) 1 ( أبو بكر حممد بن احلسن )أو اإلشارة ف تدبي اإلمارة(، تح: حممد حسن حممد حسن إسمعيل، 

أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، )بيوت – 2003(، ص43. 

) 2 ( أبو حامد حممد بن حممد، مطبعة اآلداب، )القاهرة–1899(، ص40.

) 3 ( أبو بكر حممد بن الوليد املالكي، مطبعة املني )د.م – 1902(، الباب 52/11؛ فضاًل عن ذلك 

تضمن كتاب الطرطويش خطًبا ووصايا لإلمام عيل ف ذلك املعنى كم هي موجودة ف هنج 

البالغة، ُينظر: ص65-87 وغيها.
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19 – الشيزري )ت590هـ/1193م(: النهج املسلوك ف سياسة امللوك.

أفرد باًبا خاًصا ف معرفة أصول السياسة والتدبي قال فيه: »إعلم أن امللك 
بطبائع  مشتبًها  أموره  وسياسة  تدبيه  تصاريف  ف  يكون  أن  به  حيسن  العظيم 
واألرض،  واملاء  والنار،  والريح،  والقمر،  والشمس،  الغيث،  وهي:  ثمنية، 
به  فيساوى  السنة،  من  أشهر  أربعة  ف  متواتًرا  ينزل  فإنه  الغيث:  أما  واملوت. 
ف  موضعه  بقدر  مائه  من  كاًل  ويغمر  منخفض،  وموضع  مشفة،  حملة  كل  بني 
الباقية  الثمنية أشهر  البقاع منه ما تغذي نباهتا ف  ارتفاعه وهبوطه، فتأخذ تلك 
من السنة، وكذلك ينبغي للملك أن يعطي جنده وأعوانه ف أربعة أشهر للثمنية 
القيامة  ف  يستوجبه  الذي  احلق  ف  ووضيعهم  رفيعهم  فيجعل  الباقية،  أشهر 
بينهم عىل حسب ما يراه من املصلحة عىل قدر مراتبهم، كم يسوي الغيث بني 

بقاع األرض«) 1 (.

20- اجلرجامي )ت أواخر ق 6هـ وأوائل ق7هـ/ق 12-14م(: نكت الوزراء.

والروائع  والطرف  البدائع  فيه  مجعت  كتاب  »فهذا  املؤلف  مقدمة  ف  جاء 
والنتف والعيون والغرر، والنوادر، والفقر من كالم الرؤساء والصدور الذين 
واحتوى  اإلمارة،  عقود  الصابئة  بتدابيهم  وانتظم  الوزارة،  دستور  بم  تزين 
من قالئد كالمه، وفرائد نظامهم عىل ما هو درة التاج وطراز الديباج، وإنسان 

عني البالغة، ونقش فص البداعة«) 2 (.

السلطانية  اآلداب  ف  الفخري  )ت709هـ/1309م(:  الطقطقي   –21

) 1 ( عبد الرمحن بن عبد الل بن نرص، تح: حممد حسن حممد إسمعيل، أمحد فريد املزيدي، دار الكتب 

العلمية، )بيوت – 2003(، ص152. 

) 2 ( أبو املعايل، املؤيد بن حممد، تح: نبيلة عبد املنعم داود، رشكة املطبوعات، )بيوت – 2000(، ص29.
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الدينية. والواليات 

اجلمهور  يسوس  إليه من  كتاٌب حيتاج  الكتاب  »وهذا  الطقطقي  ابن  يقول 
ويدّبر األمور، وإْن أنصَفه الناس أخذوا أوالدهم بتحفظه وتدبر معانيه بعد أن 
يتدبروه هو، فم الصغي بأحوج إليه من الكبي، وال امللك العام الطاعة بأحوج 

إليه من ملك املدينة«) 1 (.

إال مع  فيه  أميل  أال  أمرين: أحدمها  فيه  آخر »والتزمت  ثم ذكر ف موضع 
حكم  من  وأخرج  اهلوى،  سلطان  أعزل  وأْن  بالعدل،  إال  فيه  أنطق  وال  احلق، 

املستاء واملربى«) 2 (.

يعمل  أن  جيب  فيم  الرتك  حتفة  )ت758هـ/1356م(:  الطرسويس   –22
امللك.

حفظ  جعل  الل  »فإن  فقال:  اململوكية،  للدولة  اإلداري  التنظيم  فيه  تناول 
بالقبول ف الشيعة واإلحسان، ورأيت  له األيام  بالسلطان، وأدام  نظام األنام 
يشتمل  كتاب  بتأليف  اإلمكان  بقدر  له  النصيحة  بذل  الزمان  هذا  ف  الواجب 
وبيان  امللوك،  عليه  يعتمد  وما  امللك،  ومصالح  أنواع  فيها  جتتمع  فصول  عىل 

طريق يدوم هلم با امللك بحسن السلوك«) 3 (.

23- جمهول: قانون السياسة ودستور الرياسة.

وجاء ف مقدمة املؤلف: »وهو ف علمي األخالق والسياسة حاوًيا ألخالق 

) 1 ( حممد بن عيل بن طباطبا، دار صادر، )بيوت – د.ت(، ص14. 

) 2 ( املصدر نفسه، ص14. 

) 3 ( نجم الدين إبراهيم بن عيل، تح ودراسة: رضوان السيد، دار الطليعة، )بيوت – 1992(، ص8. 
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تأليفها فهًم  السلطنة والرياسة، وأبدع ف تدوينها وحّبها غريب خمرتًعا وسلك 
عجيًبا مبتدًعا، ال متبًعا«) 1 (.

وف  األموال  وتدبي  األخالق  ف  قوانني  ثالثة  عىل  مرتًبا  جاء  والكتاب 
تقويم الرعايا واألجناد) 2 (.

24- ابن خلدون )ت808هـ/1414هـ(: املقدمة.

تعريفه  فعند  عديدة  مواضع  ف  مقدمته  ف  والتدبي  السياسة  لفظ  استخدم 
للخالفة قال: »هي حلفظ الدين، وسياسة الدنيا، وصاحب الّشع مترصف ف 
الناس  بتبليغها ومحل  التي هو مأمور  الشعية  فبمقتىض  الدين  أما ف  األمرين، 
عليها، وأما سياسة الدنيا، فبمقتىض رعايته ملصاحلهم ف العمران البشي«) 3 (.

25- القلقشندي )ت821هـ/1418م(: صبح األعشى ف صناعة اإلنشا.

سنة  حدود  ف  »وكنت  وقال:  السلطانية  باألحكام  معرفته  إىل  فيه  أشار 
الشيفة  باألبواب  اإلنشاء  كتابة  ف  استقراري  عند  وتسعمئة  وتسعني  أحدى 

السلطانية عظم الل تعاىل شأهنا ورفع قدرها، وأعز سلطاهنا«) 4 (.

ثم يقول: »ليعرف كيف خيلص قلمه عىل حكم الشيعة املطهرة وما يشرتط 
ف كل والية من الشوط، فينبه عليها ويقف عندها وما يلزم قرب كل وظيفة 

) 1 ( تح ودراسة: حممد جاسم احلديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد–1987(، ص34 

) 2 ( املصدر نفسه، ص47. 

) 3 ( عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد، دار صادر، ط2، )بيوت – 2009(، ص143 – 163. 

) 4 ( أبو العباس أمحد بن عيل، مطبعة األميية، )القاهرة – 1913(، 7/1. 
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من أرباب الوظائف وما يندب له«) 1 (.

26- ابن األزرق )ت896هـ/1490م(: بدائع السلك ف طبائع امللك.

السلطان جتاه رعيته ومنها  ابن األزرق فصواًل كثية تضمنت سياسة  أفرد 
فصل ف سياسة السلطة وفيها سياسات عّدة منها:

أواًل: سياسة الرعية: وهي تنحرص ف مجلتني، تأسيس ما يقوم عليه بناؤها 
واقتضاء ما يتم به مقصودها، وهو أخذ الرعية باحلقوق الواجبة عليها للسلطان.

عن  وترفعه  األخالق  دناءة  سعاف  عن  بتنزهيه  السلطان  إصالح  إنَّ  ثانًيا: 
صحبة ذوي البطالة واملجون هو الكفيل بإصالح الرعية. وقديًم قيل: »أصلح 

نفسك يصلح لك الناس«) 2 (.

وذكر سياسة األمور العارضة ومنها اجلهاد ) 3 (، وكذلك ف سياسة الوزير؛ 
إذ أشار إىل أنَّ فيها ثالث سياسات: لنفسه، وسلطانه، وأرباب دولته ) 4 (، ثم 

تناول أموًرا أخرى إلدارة الدولة.

) 1 ( املصدر نفسه، 6/2. 

 – )العراق  والفنون  الثقافة  النشار، منشورات وزارة  د. عيل سامي  الل، تح وتعليق:  ( أبو عبد   2 (

 .33-32/2 ،)1972

) 3 ( املصدر نفسه، 49/2.

) 4 ( املصدر نفسه، 89/2.
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الثالث املبحث 
أوًل

مفهوم اإلدارة عند اإلمام علي

إنَّ لفظة اإلدارة ل ترد ف كالم اإلمام عيل؛ ألن اللفظ حديث االستعمل 
ف معناه، وقد أشار اإلمام عيل إىل مفهوم اإلدارة بالفعل )ويل( بقوله:

»ينبغي ملن ويل أمر قوم أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يرشع يف تقويم رعيته، 
واإليامن بمنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود«) 1 ).

وف موضع آخر يقول:

»الواليات مضامي الرجال«) ) ).

»ويف تقلب الحوال علم جواهر الرجال«) ) ).

فيم قال ملحمد بن أيب بكر عندما عزله عن والية مرص »ولو نزعت ما حتت 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، حكمه )75(، 571/20. 

) 2 ( املصدر نفسه، حكمه )449(، 433/20.

قصد  فيه  وضح  فصال  احلديد  أيب  ابن  افرد  وقد   ،39/19  ،)211( حكمه  نفسه،  املصدر   )  3  (

اإلمام من ذلك، للمزيد من املعلومات، ُينظر: رشح هنج البالغة، 40/19. 
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يدك من سلطانك، لوليتك ما هو أيرس عليك مؤونة وأعجب إليك والية«) 1 (، 
أما كلمت اإلمام عيلالتي تضمنت مفهوم اإلدارة:

1 – التدبي.

2 – السياسة.

3 – الرعاية.

4 – السلطان.

5 – اإلمرة.

1 – التدبي�ر:

فيه  يكون  ما  عىل  األمر  تقديم  »وهو   ،)  2 األمور)  دبر  ف  التفكي  هو 
والنظر ف  التدبي  توىل  القوم:  أمر  »وّدبر   ) 3 أمره«)  يتدبر  صالح عاقبته وفالن 
له،  خيطط  إذ  عمله؛  ف  اإلداري  يفعله  ما  والتدبي  با.  تأمل  أي   .)  4 األمور«) 
الصحيح.  مكاهنا  ف  األمور  يضع  ثم  ومن  به،  البدء  قبل  نتائجه  إىل  ويتحسب 
وعواقبه  التدبي  حسن  من  املضمون  فيها  ذكر  له  خطبة  ف   لسانه وجاء عىل 
»التدبي قبل العمل يؤّمنُك من الندم، ومن استقبل وجوه اآلراء عرف مواقف 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )63(، 122/15. 

) 2 ( األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )دبر(، ص171. 

) 3 ( العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد الل )ت395هـ/999م(: الفروق اللغوية، علق عليه ووضع 

حواشيه: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط4، )بيوت – 2006(، ص216. 

) 4 ( الصاحب، إسمعيل بن أيب احلسن عباد بن العباس )ت385هـ/996م(: املحيط ف اللغة، تح: 

عبد السالم حممد هارون، دار املعارف،)القاهرة – 1962(،128/1. 
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اخلطاء... وال عقل كالتدبي...« ) 1 (.

ف  تدبر  إذا  اإلداري  كون  السياسة  بحسن  التدبي  حسن  يربط   فاإلمام
إدارته سيكون ناجًحا.

2 – السياسة:

يسّم  ل  ما  عىل  الناس  أموَر  الرجُل  َس  وُسوِّ ِسياَسة،  الرعية،  ُسسُت  ُيقال: 
وأمر  أمر  أي:  عليه:  وسيس  ساس  قد  جمرب  وفالن  أمرهم،  ملك  إذا  فاعله 
عليه) 2 (. وساس زيد األمر يسوسه سياسة: دبره وقام بأمره) 3 (. وقد أشار إىل 
هذا املفهوم وبذا الصدد ابن الطقطقي بقوله: »هي رأس امللك وعليها التعويل 
واملنع  واملفسدين  الدعار  وقمع  الشور  ومنع  األموال  وحفظ  الدماء  حقن  ف 
أمي  اللفظ ف كالم  هذا  (. وجاء   4 الفتنة واالضطراب«)  اىل  املؤدي  املظال  من 

بقوله:  .املؤمنني

إىل  الارس  حيتاج  أْن  قبيح  لنَّه  عقًا،  الُسكر  عليه  حرم  رعية  ساس  »َمْن 
َمْن حَيُرسه«) ) ).

فاإلمام يوضح وحيذر بأن من يسوس أمر قوم جيب عليه أن ال يتعاطى 

) 1 ( هذه خطبة الوسيلة أوردها احلراين ف كتابه حتف العقول، ص67، فيم اقتطعها الشيف الريض 

ف هنج البالغة وجعلها ف باب احلكم واملواعظ ول يذكرها ف باب اخلطب إال أهنا جاءت عند 

ابن أيب احلديد )109(، 420/18. 

) 2 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )سوس(، 938/3.

) 3 ( الفيومي، املصباح املني، مادة )سوس(، ص77.

) 4 ( الفخري ف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، ص24.

) 5 (أبن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، حكمة )781(، 619/20.
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شيًئا مسكًرا ثم يقول معلاًل ذلك: كيف حيتاج السائس ألمر قومه حارًسا وقد 
وضعوه حارًسا عليهم! فيم أكد أنه ينبغي أن يكون السائس صبوًرا عىل جهال 

الناس من قومه:

»من ساس نفسه بالصر عى جهل الناس صلح أن يكون سائًسا« ) 1 ).

وخاطب اإلمام ف أحد كتبه ملعاوية بقوله:

»َومتى ُكنَتم يا َمعاوية َساَسة الّرعّية، وُوالة أمِر الُّمة«) ) ).

3 – الرعاي�ة:

الرعي ف األصل حفظ احليوان إما بغذائه احلافظ حلياته، وإما بَذب الَعُدو 
الّرعي  وجعل  ْيرعى،  ما  له  َجَعْلُت  وأرعيتُه  َحفْظتُه،  أي:  رعْيتُه  ُيقال:  عنه. 
ياسِة، ويسمى ُكلُّ سائٍس لنِفِسه أو لْغِيِه َراعًيا) 3 (، راعي  َعاُء للحفِظ والسِّ والرِّ
والرعية:  الوايل،  والراعي:  الحظه،  وراعاه:  يصي،  ما  إىل  األمر  نظر  األمر: 
وقيل   .)  4 رعاية)  رعيته  األمي  ورعى  كالراعي،  املرعَي  ليس  ويقال:  العامة، 
للحاكم واألمي )راع( لقيامه بتدبي الناس وسياستهم) 5 ( فكل من ويل أمر قوم 

فهو راعيهم، وهم رعيته فعيلة بمعنى مفعول) 6 (، وقد قال الشاعر:

) 1 ( ابن أيب احلديد، حكمة )656(، 606/20.

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )10(، 59/15.

) 3 ( األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )رعى(، ص204.

) 4 ( الرازي، حممد بن بكر عبد القادر )ت666هـ/1273م( خمتار الصحاح، دار الكتاب العريب، 

)بيوت – د.ت(، مادة )رعى(، ص248؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة )رعى(، 180/6.

) 5 ( الفيومي، املصباح املني، مادة )رعى(، ص141. 

) 6 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )رعى(، 180/6. 
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وال امْلرِعيُّ يف الُقواِم كالّراِعي) 1 )

:وقد ورد لفظ الراعي ف كالم اإلمام

َفِريَضٌة  اْلَوايِل  َعَى  ِعيَِّة  الرَّ َوَحقُّ  ِعيَِّة  الرَّ َعَى  اْلَوايِل  َحقُّ  ُقوِق  اْلُ تِْلَك  »ِمْن 
.( ( (» َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه لُِكلٍّ َعَى ُكلٍّ

»ودعى داع، فاستجيبوا للداعي واتبعوا الراعي«) ) ).

يبدو أهنا تدل عىل شدة احلفاظ عىل اليشء )الرعية( فيم أشار بقوله:

َحْيَف  َلَْشُكو  اْلَيْوَم  نِي  وإِنَّ ا  ُرَعاِتَ َحْيَف  َلَتْشُكو  َقْبِل  َعاَيا  الرَّ َكاَنِت  »إِْن 
َرِعيَّتِي«) 4 ).

فهذه إحدى حكم اإلمام يوضح فيها أن من كان قبله ]الرعايا[ تشتكي 
الرعية وهم  أنا عكس ذلك ثم يقول كأنني أحد  الذين يرعوهنم وأما  من ظلم 

:الرعاة يل وقوله

»إذا كان الراعي ذئًبا، فالشاة من حيفظها«) ) ).

:ف حني يصف اإلمام

»عامات املأموم عى دين اهلل بعد اإلقرار والعمل، الزمة يف أمره، والصدق 

) 1 ( األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )رعى(، ص204. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة)209(، 68/11؛ اآلمدي، غرر احلكم، ص188. 

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )159(، 161/9. 

) 4 ( املصدر نفسه، )267(، 123/19. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، حكمه )418(، 593/20. 
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يف قوله، والعدل يف حكمه، والشفقة عى رعيته، ال خترجه القدرة إىل خرق) 1 )، 
وال اللني إىل ضعف، وال متنعه العزة من كرم العفو، وال يدعوه العفو إىل إضاعة 

حق...«) ) ).

4 – السلط�ان:

السالطة: القهر، وقد سلطه الل فتسلط عليهم، واالسم السلطة والسلطان 
الوايل) 3 (، وقد حفل كالم اإلمام بذكره للسلطان من ذلك :

ماُن« ) 4 ). َ الزَّ ْلطاِن َتَغيَّ ْت نِيَُّة السُّ َ »إِذا َتَغيَّ

ويشي اإلمام إىل معاملة السلطان بقوله:

ْلطاُن َتْقريبًا َفِزْدُه إِْجاالً«) ) ). »إِذا زاَدَك السُّ

ُه مَلْ َيُكِن الَِّذي  َكاَن ِمنَّا ُمنَاَفَسًة يِف  ُسْلَطاٍن«) 6 ). »الَلُهمَّ إنََّك َتْعَلُم َأنَّ

ْلَطاُن َوَزَعُة اهللِ يِف َأْرِضِه«) ) ). »السُّ

مادة  العرب،  لسان  منظور،  ابن  النهوض،  خرق  بالكرس  وخرق  األمحق،  األخرق،  اخلرق:   )  1  (

)خرق(، 55/5. 

) 2 ( املصدر السابق، حكمة )6(، 561/20. 

) 3 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )سلط(، 113/3. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )270(، 49/4. 

) 5 ( املصدر نفسه، قصار الكلمت )249(، 225/19.

) 6 ( املصدر نفسه، كالم )131(، 408/8. 

) 7 ( املصدر نفسه، حكمة، )338(، 211/19، فيم جاء عن الثعالبي: »السلطان ظل الل ف أرضه، 

العرصية،  املكتبة  اجلويدي،  درويش  تح:  الرباعة،  وس  البالغة  سحر  حقه«،  عىل  واملؤمتن 

)بيوت-2008(، 159. 
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فيم يصور اإلمام حال صاحب السلطان بقوله:

ْلَطاِن َكَراكِِب الَسِد ُيْغَبُط بَِمْوِقِعِه وُهَو َأْعَلُم بَِمْوِضِعِه«) 1 ). »َصاِحُب السُّ

بموضعه ومن  أعلم  احلياة ولكنه  ترف  فيه من  ما هو  يتمنون  الناس  فألنَّ 
اخلوف واخلطر الذي حييط به منه، ثم يقول ف موضع آخر »ال تنتبس بالسلطان 
حال  ف  صاحبه  يسلم  يكاد  ال  البحر  فإن  عليه،  األمور  اضطراب  وقت  ف 

سكونه، فكيف يسلم من اختالف رياحه واضطراب أمواجه« ) 2 (.

:وف املعنى نفسه يقول

»من صحب السلطان وجب أن يكون معه كراكب البحر إن سلم بجسمه 
من الغرق، مل يسلم بقلبه من الفرق«) ) ).

عىل حني يبني اإلمام حال أصحاب السلطان:

اىل  فأقرهبم  منه  سقطوا  ثم  جبًا  رقوا  كقوم  املثل  يف  السلطان  »أصحاب 
اللكة والتلف أبعدهم كان يف املرتقى«) 4 ).

فيم يعّرف اإلمام السلطان الفاضل:

»هو الذي حيرس الفضائل وجيود هبا ملن دونه، ويرعاها من خاصته وعامته، 
حتى تكثر يف أيامه، وحيسن هبا من مل تكن فيه«) ) ).

) 1 ( املصدر نفسه، )269(، 126/19. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، حكمة)949(، 623/20.

) 3 ( املصدر نفسه، حكمة )183(، 576/20. 

) 4 ( املصدر نفسه، حكمة )882(، 620/20. 

) 5 ( املصدر نفسه، حكمة )236(، 581/20. 
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كلها  بالرعية  مشغول  السلطان  فإن  بالصرب  فعليك  حاجة  منه  أردت  وإذا 
وليس خمصًصا لك:

»اصر عى سلطانك يف حاجتك فلست أكر شغله وال بك قوام أمره«) 1 ).

ثم يتعجب اإلمام من أمر السلطان فيقول:

»عجًبا للسلطان، كيف حيسن وهو إذا أساء وجد من يزكيه ويمدحه«) ) ).

ويؤكد اإلمام العالقة بني عدل السلطان وعمران البالد فيقول:

»ال يكون العمران إال حيث يعدل السلطان«) ) ).

5 – اإلم�رة:

القوم  أمر  4 (. وقال األصفهاين: »وقيل  الوالية)  اإلمرة من  قال اجلوهري 
ذا أمي من حيث إهنم البد هلم من سائس  إذا كثروا صاروا  القوم  كثروا؛ ألن 

:يسوسهم«) 5 (. واإلمرة بالكرس: الوالية، وف حديث رسول الل

»سلموا عى عل بإمرة املؤمنني) 6 )«) ) ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، حكمة )877(، 620/20. 

) 2 ( املصدر نفسه، حكمة )791(، 614/20. 

) 3 ( املصدر نفسه، 74/11. 

) 4 ( ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن )ت321هـ/927م(: االشتقاق، تح ورشح: عبد السالم 

)أمر(،  مادة  اللغة،  تاج  ص252؛  د.ت(،   – )القاهرة  ط3،  اخلانجي،  مكتبة  هارون،  حممد 

 .581 – 580/2

) 5 ( املفردات ف غريب القرآن، مادة )أمر(، ص35. 

) 6 ( الطرحيي، جممع البحرين، مادة )أمر(، 101/1. 

) 7 ( ومنه سمي أمي املؤمنني وف احلديث سمه الل تعاىل به ول يسم به أحد قبله، ول يسم بعده= 
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وقد أشار اإلمام عيل ف خطبة له يوضح فيها اإلمرة الصاحلة والفاجرة:

»أما اإلمرة الرة فيعمل فيها التقي، وأما اإلمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي، 
إىل أن تنقطع مدته، وتدركه منيته«) 1 ).

الناس  فاإلمام يؤكد ف كالمه للخوارج برضورة وجود من يدير أمور 
بغض النظر عن كون ذلك األمي بًرا أو فاجًرا بقوله هلم:

ُه الَُبدَّ لِلنَّاِس ِمْن َأِمي َبّر َأْو َفاِجر، َيْعَمُل  »ولكِنَّ هُؤالَِء َيُقوُلوَن: الَ إِْمَرَة، َفإِنَّ
يِف إِْمَرتِِه امْلُْؤِمُن، َوَيْسَتْمتُِع فِيَها اْلَكافِر«) ) ).

بيد أن اإلمام قد أشار إىل اإلمرة ف خطبة له جاء فيها:

ُكوَمِة َأْمِري«) ) ). »َوَقْد ُكنُْت َأَمْرُتُكْم يف هِذِه اْلُ

وكذلك جاء ف خطبة أخرى له:

يُب إَِذا َدَعْوُت«) ) ). »ُمنِيُت) 4 ) بَِمْن اَل ُيطِيُع إَِذا َأَمْرُت َوال جُيِ

:ثم يقول اإلمام

=حتى قائم أهل البيت ل يسلم عليه بذلك بل يقال )السالم عليك يا بقية الل(، ُينظر: ابن 

شاذان، جربائيل القمي )ت 660هـ/1228م(: فضائل ابن شاذان، )قم-1986(، ص148؛ 

الطرحيي، جمع البحرين، مادة )أمر(، 101/1. 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، اخلطبة )40(، 523/2. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )40(، 523/2. 

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )35(، 449/2. 

) 4 ( منيت: ُبليت وابتاله أيضًا اختربه الزبيدي، تاج العروس، مادة )منى(، 206/20.

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )39(، 518/2.
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»ما خاف إمرؤ عدل يف حكمه وأطعم من قوته، وذخر من دنياه آلخرته«) 1 ).

:عىل حني يشي ف موضع آخر إىل أمهية العدل حينم يقول اإلمام

»اْلَعْدُل َيَضُع الُموَر َمَواِضَعَها«) ) ).

العمل هبام  كان  عليه،  ُيعرض  ان  العدل  أو  له  يقال  ان  الق  استثقل  »ومن 
أثقل عليه«) ) ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، )218(، 57/19.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )436(، 430/20. فضاًل عن ذلك فقد أورد ابن أيب احلديد 

الرعية خرب ملكه  بإنصاف  امللك ملكه  يعمر  إذا ل  يقول:  العدل واإلنصاف حيث  فصاًل ف 

بعصيان الرعية، ُينظر: رشح النهج، 73/11.

) 3 ( املصدر نفسه، )210(، 75/11.
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ثانيًا
خصائص اإلدارة عند اإلمام علي

امتازت نظرية اإلمام عيل ف اإلدارة من غيها بم تضمنته من خصائص 
أخرى،  األمهية من جهة  بالغ  )اإلداري(  اإلنسان  تويل  سامية من جهة وكوهنا 

ويمكن إمجال اخلصائص العامة لنظرية اإلمام ف اإلدارة بم يأيت:

أوًل: مراعاة حقوق اإلنسان

تنشأ من احرتام اإلنسان الذي وصف اإلمام خلقه فقال:

ُتْرَبًة  َوَسَبِخَها،  ا  َوَعْذهِبَ َوَسْهلَِها،  االَْْرِض  َحْزِن  ِمْن  ُسْبَحاَنُه  َع  َجَ »ُثمَّ 
َذاَت  ُصوَرًة  ِمنْها  َفَجَبَل  َلَزَبْت،  َحتَّى  ِة  بِالَبلَّ َوالََطَها  َخَلَصْت،  َحتَّى  بامَلاِء  َسنََّها 
َحتَّى  َوَأْصَلَدَها  اْسَتْمَسَكْت،  َحتَّى  َدَها  َأْجَ َوُفُصول:  َوَأْعَضاء  َوُوُصول،  َأْحنَاء 
َفَمُثَلْت إِْنسانًا  َنَفَخ فِيها ِمْن ُروِحِه  َصْلَصَلْت، لَِوْقت َمْعُدود، َوأَجل َمْعُلوم، ُثمَّ 
ُبَها، َوَمْعِرَفة  َتِدُمَها، َوَأَدَوات ُيَقلِّ ا، َوَجَواِرَح خَيْ ُف هِبَ َذا َأْذَهان جُييُلَها، َوفَِكر َيَترَصَّ
َمْعُجونًا  َواالَْْجنَاس،  َواالَْلَواِن   ، وامَلَشامِّ واالَْذَواِق  َوالَباطِِل،  اَلقِّ  َبنْيَ  ا  هِبَ َيْفُرُق 
واالَْْخاِط  امُلَتَعاِدَيِة،  َواالَْْضَداِد  امُلْؤَتلَِفِة،  َواالَْشَباِه  امُلْخَتلَِفِة،  االَْلَواِن  بطِينَِة 

ُموِد«) 1 ). ِة َواْلُ ِد، َوالَبلَّ امُلَتَبايِنَِة، ِمَن اَلرِّ والَرْ

) 1 ( ابن أيب احلديد، اخلطبة )1(، 104/1. 
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أنه نفخة من روح الل منحتُه   فاإلنسان قبضة من طني األرض فضاًل عن 
كم  وهوى  عقل  فيه  فاإلنسان  حلياته،  يفكر  فأخذ  واحلركة  التفكي  عىل  القدرة 

أكد ذلك اإلمام فقال:

»اإلنسان بعقله«) 1 ).

و»ال غناء كالعقل«) ) ).

:أن العقل إذا غاب استوىل مكانه اهلوى؛ إذ يقول ويؤكد اإلمام

»آفة اْلَعْقِل اَلَوى«) ) ).

وأكثر الفتن التي حدثت ف التاريخ سببها اتباع الناس ألهوائهم وقد أشار 
اإلمام لذلك:

اَم َبْدُء ُوُقوِع اْلِفَتِن َأْهَواٌء ُتتََّبُع، َوَأْحَكاٌم ُتْبَتَدُع«) 4 ). »إِنَّ
:وقوله

»َوكم َمْن َعقل أسي ِعنَْد َهوًى أمي«) ) ).
ف حني يصور اإلمام العقل كأنه سيف بتار يقطع كل انحراف فيقول:

بحلمك  خلقك  خلل  فاسرت  قاطع،  حسام  والعقل  ساتر  غطاء  »الكم 
وقاتل هواك بعقلك«) 6 ).

) 1 (الواسطي، عيون احلكم واملواعظ، ص79. 

) 2 (عبد الوهاب، رشح كلمت أمي املؤمنني، ص58. 

) 3 (اآلمدي، غرر احلكم ودرر الكلم، ص8؛ الواسطي، عيون احلكم واملواعظ، ص130.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )50(، 176/3. 

) 5 ( املصدر نفسه، حكمة )207(، 32/19.

) 6 ( املصدر نفسه، )433(، 414/20. 
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فكر  ما  إذا  والتقدم  والنجاح  والعلم  الفضائل  مصدر  العقل  أن  فنالحظ 
إليه  تناط  ملن  اإلنسان  بحقوق  اإلمام  أوىص  فيم  صحيًحا،  تفكًيا  اإلنسان 

مسؤولية احلكم.

1 – حق احلياة الكرمية:

جاء ف كالم اإلمام بأن احلياة الكريمة لإلنسان هي مفتاح سداد، وعتق 
من كل من يملك، وتنال فيها ما ترغب من الل وذلك بقوله:

»إنَّ َتْقَوى اهللِ ِمفَتاح َسداد، َوذخية َمَعاد، َوعتق ِمْن ُكل َملكة، َونجاة ِمْن 
ُكْل َهْلَكة، هبا َينَجُح الطالُب، َوينُْجو اَلاِرُب، َوتنال الِرَغائُب...«) 1 ).

من حق اإلنسان أن يشعر باألمان عىل حياته بل ليس ما هو أهّم من هذا 
اإلنسان  الفردية، وتتعطل قدرات  بالسعادة  الشعور  ينتفي  الشعور، ومن دونه 

عىل األداء السليم ألعمله ف حياته اليومية) 2 (.

لذا فقد َوّعى اإلمام أن اإلنسان اجلائع، املستغل، املحروم، املصفد باألغالل 
ال يستطيع أن يكون فاضاًل، وإنَّ من اللغو أن يوعظ بالوعد والوعيد، والرتغيب 
بالقيم، والفضائل واإلنسان.  ينقلب كافًرا: كافًرا  إنساًنا كهذا  والرتهيب، وأنَّ 
له،  املتنكر  بإنسانيته،  الكافر  وجمتمعه  املعذب،  وجسده  اخلاوية،  معدته  إن 
جتعله  كلها  هذه  كان،  أنى  يالحقه  الذي  الضعة  وميسم  باالستغالل،  وشعوره 

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )225(، 6/13.

) 2 ( العاين، حسان حممد شفيق، نظرية احلريات العامة، املكتبة القانونية، )بغداد – 2008(، ص55؛ 

األرناؤوطي، حقوق اإلنسان ف عهد اإلمام إىل مالك األشرت، بحث خمطوط، )كلية الرتبية–

ابن رشد / جامعة بغداد–2009(، ص10.



الفكر اإلداري عند اإلمام عيل .................................................... 78

ا لإلنسانية التي ل تعرتف بحقه ف احلياة الكريمة) 1 (. لًصا، وسفاًحا، وعدوًّ

وقد أكد اإلمام أنَّ لكل إنسان احلق ف عيش حياة كريمة ف ظل إدارة 
وعبودية  فريق  سيادة  عىل  القائم  املجتمع  أن  ووعى  والنظام،  العدل  يسودها 
جمتمع  باألغالل،  للمصفدين  واألحرار  للعبيد،  األسياد  استغالل  وعىل  فريق، 
ال يمكن أن توجد فيه فضلية وال يمكن أن يوجد فيه فضالء. إنه ليس إال جمتمع 
لصوص وجمرمني وعبيد، تسّي أفراده األحقاد واملكر واالستغالل، وما كانت 
ف اإلنسان،وعىل أساس من  يوًما فضائل ُتشِّ إليهم  اللصوصية والعبودية وما 
هذا الوعي جعل اإلمام اإلصالح االقتصادي أساًسا لإلصالح االجتمعي) 2 (.

2 – حق املساواة يف احلقوق:

أمر اإلمام ان يرى احلاكم:

»أفراد الرعية عى أهنم متساوون يف الق والقوق«.

وذلك بقوله:

قِّ َسَواٌء«) ) ). »َأْمُر النَّاِس ِعنَْدَك يِف اْلَ

وقد أشار اإلمام إىل العدل واإلنصاف واملساواة، قائاًل:

ِة َأْهلَِك، َوَمْن َلَك فِيِه   »َأْنِصِف اهللَ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوِمْن َخاصَّ
َخْصَمُه  اهللُ  َكاَن  اهللِ  ِعَباَد  َظَلَم  َوَمْن  َتْظلِْم،  َتْفَعْل  إاِلَّ  َفإِنََّك  َرِعيَّتَِك،  ِمْن  َهوًى 

) 1 ( شمس الدين، حممد مهدي: دراسات ف هنج البالغة، وثق أصوله وحققه وعلق عليه األستاذ 

سامي عزيز الغراوي، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمية، مطبعة ستار، )قم-2007م(، ص47. 

) 2 ( املرجع نفسه، ص47. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 26/17.
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َتُه، َوَكاَن هلل َحْربًا َحتَّى َينْزَع َوَيُتوَب.  ُدوَن ِعَباِدِه، َوَمْن َخاَصَمُه اهللُ َأْدَحَض ُحجَّ
إَِقاَمة َعَى ُظْلم،َفإِنَّ اهللَ  نِْقَمتِِه ِمْن  َوَتْعِجيِل  نِْعَمِة اهللِ  َتْغيِِي  َأْدَعى إىَِل  ٌء  َوَلْيَس َشْ

َسميٌِع َدْعَوَة امْلَْظُلوِمنَي،َوُهَو لِلظَّاملنَِِي بِامْلِْرَصاِد«) 1 ).

هواه  وأهل  نفسه  من  الناس  وإنصاف  الل  بإنصاف  »أمره  البحراين:  قال 
بذلك  مقاباًل  زواجره،  عن  واالنتهاء  بأوامره  العمل  الل:  فإنصاف  رعيته،  من 
نعمه وإنصاف الناس: العدل فيهم، واخلروج إليهم من حقوقهم الالزمة لنفسه 
وأهل خاصته«) 2 (. فيبدو لنا ومن خالل كالم اإلمام بأننا إذا وجدنا إنساًنا 
يغّلب العقل عىل اهلوى ويعطي احلقوق ملستحقيها من الرعية ويظهر الفضائل 

فهذا الذي جيدر أن تكون اإلدارة عىل أكتافه.

3. حق التسامح:

جاء ف كالم اإلمام خماطًبا عامله عىل مرص مالًكا األشرت) 3 (، قائاًل:

) 1 ( ابن أيب احلديد، كتاب )53(، 26/17.

) 2 ( رشح هنج البالغة، 187/5. 

النخع من  ابن احلارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن احلارث بن  ( مالك األشرت: هو   3 (

مذحج. كان من أصحاب عيل بن أيب طالب شهد معه اجلمل وصفني.... واله عىل مرص. 

األعيان،18/3.قال  وفيات  خلكان،  ابن  213/6؛  الكربى،  الطبقات  سعد،  ابن  ُينظر: 

الرسخيس: واالشرت: الديك،وإنم لقب به التصافه بالشجاعة وتشبيًها ف لقط الرجال ف احلرب 

بالديك ف لقط احلبوب، ُينظر: أعالم هنج البالغة، ص265، أما الذهبي فيصفه قائاًل : ثم بعث 

عيًل ][ إىل مرص االشرت النخعي، فسمه ف الطريق عبٌد كان لعثمن... وكان ]مالك[ رشيًفا 

اإلسالم،  دول  1357م(:  )ت748هـ/  امحد  بن  حممد  الدين  شمس  شجاًعا،  وفارًسا  مطاًعا 

 – )بيوت  صادر،  دار  االرناؤوط،  حممود   : له  قدم  مروة  إسمعيل  حسن  عليه،  وعلق  حققه 

.34/1 ،)2006
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َعْفِوِه  ِمْن  اهللُ  ُيْعطَِيَك  َأْن  ُتِبُّ  الَِّذي  ِمْثَل  َوَصْفِحَك  َعْفِوَك  ِمْن  »َفَأْعطِِهْم 
َوَقِد  َوالََّك!  َمْن  َفْوَق  َواهللُ  َفْوَقَك،  َعَلْيَك  االَْْمِر  َوايِل  َو  َفْوَقُهْم،  َفإِنََّك  َوَصْفِحِه، 
َلَك  الََيَدْي  ْه  َفإِنَّ اهللِ،  ْرِب  ِلَ َنْفَسَك  َتنِْصَبنَّ  َوالَ  هِبِْم.  َواْبَتَاَك  َأْمَرُهْم،  اْسَتْكَفاَك 
تِِه. َوالَ َتنَْدَمنَّ َعَى َعْفو، َوالَ َتْبَجَحنَّ بُِعُقوَبة،  بِنِْقَمتِِه، َوالَ ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه َوَرْحَ

َعنَّ إىَِل َباِدَرة َوَجْدَت ِمنَْها َمنُْدوَحًة«) 1 ). َوالَ ُتْسِ

واإلنسان غي معصوم من اخلطأ فعىل اإلداري أن يراعي ذلك:

اَلَعْمِد  يِف  َأْيِديِْم  َعَى  اْلِعَلُل،ُيْؤَتى  ُم  َلُ َوَتْعِرُض  َلُل،  الزَّ ِمنُْهُم  »َيْفُرُط 
َطأ«) ) ). َواخْلَ

الذي  ذا  ومن  خيطئون،  الناس  »وكل  مغنية:  جواد  حممد  يقول  وبذلك 
ختلو صفحته من هفوة ما دام يعيش مع الناس وحيتك بم؟ حتى الذي يعيش 
معتزاًل قد خيطئ ويقرص بحق خالقه ولكنه يعفو ويصفح عمن يطلب منه العفو 
والصفح«) 3 ( وغيها من احلقوق التي حيتاج إليها كل إنسان يعيش ف جمتمعه.

التنظي�م ثانًيا: 

لكل إدارة نظام ومن دون ذلك النظام تصبح اإلدارة فوىض، وقد أوىل أمي 
املؤمنني اهتممه لتنظيم األمور فقد أوىص بوصاياه وكتبه ف النظم ومالزمة 

التقوى مًعا:
»ُأوِصيُكْم، َوَجِيَع َوَلِدي َوَأْهِل َوَمْن َبَلَغُه كَِتاِب، بَِتْقَوى اهللِ، َوَنْظِم َأْمِرُكْم«) 4 ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 26/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )53(، 26/17. 

) 3 ( ف ظالل هنج البالغة، دار العلم للماليني، )بيوت – 1973(، 1/4 – 52. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )47(، 107/17. 
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كلمت  ف  وجدت  ألهنا  احلاجة،  وليدة  تك  ل  والنظام  النظم  فكرة  ولعل 
اإلمام قبل أن تأتيه اخلالفة – فضاًل عن ذلك – فقد استشاره عمر بن اخلطاب 

ف الشخوص لقتال الفرس فأوصاه اإلمام بأن يلتزم النظام وذلك بقوله:

»َومكان القيم بالمر مكان النظام من اخلرز جيمعه ويضمه فإن انقطع النظام 
تفرق اخلرز وذهب، ثم مل جيتمع بَِحَذافِِيه أبًدا«) 1 ).

فالقائد يمثل قوة النظام وإنَّ املسلمني قد احتدوا؛ ألن الل أنزل إليهم ما ينظم 
 بمنزلة دستور هلم واإلمام الذي عد  الكريم  القرآن  احلياة وهو  شؤوهنم ف 

بني فضله ف خطبة له جاء فيها:

»ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخركم عنه، أال إن فيه علم ما 
يأيت، والديث عن املايض، ودواء دائكم ونظم ما بينكم«) ) ).

فاإلمام يوضح ما جيب عىل القائد فعله لتقوية نظامه عىل أساس احلقوق 
املتبادلة وعدم التفرقة بني الرعية وذلك بقوله:

»حق الوايل عى الرعية وحق الرعية عى الوايل فريضة فرضها اهلل – سبحانه 
– لكل عى كل، فجعلها نظاًما للفتهم«) ) ).

سبب  إدارة  كل  إن  حيث  الرعية؛  أمام  القائد  تواضع  رضورة  أكد  فيم 
:تفككها اخلالف وعدم االنسجام بني القائد ورعيته وجاء ف كالم اإلمام

»اخلاف يدم الرأي«) 4 ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة، )146(، 74/9. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )159(، 161/9.

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )209(، 68/11. 

) 4 ( املصدر نفسه، قصار الكلمت، )211(، 37/19.
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بني  التفرقة  ذلك  عن  وتنبثق  مجة،  أرضاًرا  تلحق  وخيمة  آثار  فللخالف 
األمة، فاإلمام أقر قاعدة للتنظيم للحفاظ عىل حيوية املجتمع.

اجلماعي�ة ثالًثا: 

الناس، وهذا املجتمع تربطه روابط قوهتا  اإلدارة ال تكون إال ملجتمع من 
تقوي اجلمعة وبذلك تصبح اإلدارة قادرة عىل حتدي الصعوبات التي تعرتضها، 

وقد حفل فكر اإلمام الناصع ف احلث عىل اجلمعة بقوله:

»الزموا الامعة واجتنبوا الفرقة«) 1 ).

وقوله:

»الزموا السواد الْعَظَم فإن َيَد اهلل مع الامعة«) ) ).

»الزموا ما عقد عليه حبل الامعة«) ) ).

ثم يوصيهم بذلك:

َواِد االْْعَظِم«) 4 ). »َوَعَلْيُكْم هِبَذا السَّ

وجيعلها  ووحدهتا  األمة  عىل  حيافظ  باجلمعة  االرتباط  فإن  ذلك  وألجل 
متمسكة، وقد أكد اإلمام عىل األلفة بني املجتمع واجلمعة بقوله:

ُقُلوِب  الضغن عن  به  ونفوا  أوّدائهم  قلوب  الناس  به  يألف  ما  »إن أحسن 
عند  هبم  والبشاشة  غيبتهم  يف  والتفقد  لقائهم  عند  البرش  حسن  أعدائهم، 

) 1 ( ابن ايب احلديد، خطبة )127(، 307/8. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )151(، 110/5.

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )127(، 307/8.

) 4 ( املصدر نفسه، خطبة )65(، 127/5. 
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حضورهم«) 1 ).

بيد أن اإلمام يويص بالنظر اىل أخبار من قبلكم من األمم كيف كانت 
حاهلم ملا كانت كلمتهم واحدة، واىل ماذا آلت عندما اختلفت بقوله:

مؤتلفة،  والهواء  متمعة،  الماء  كانت  حيث  كانوا  كيف  »فانظروا 
نافذة  والبصائر  متنارصة،  والسيوف  مرتادفة،  واليدي،  معتدلة،  والقلوب 
رقاب  عى  وملوًكا  الرضني،  أقطار  يف  أرباًبا  يكونوا  أمل  واحدة.  والعزائم 
العاملني! فانظروا اىل ما صاروا إليه يف آخر أمورهم، حني وقعت الفرقة، وتشتت 

اللفة، واختلفت الكلمة«) ) ).

وف موضع آخر يقول:

وزاحت  حالم  به  العزة  لزمت  أمر  كل  فالزموا  حاليهم  يف  تفكرتم  »فإذا 
عليها،  والتحاضِّ  لأللفة  واللزوم  للفرقة،  االجتناب  من  عنهم...  العداء 
تضاغن  من  ُمنّتُهم،  وأوهن  فقرتم،  كس  أمر  كل  واجتنوا  هبا،  والتوايص 

القلوب، وتشاحن الصدور، وتدابر النفوس، وختاذل اليدي«) ) ).

هذا وقد ذكر اإلمام أمهية اجلمعة من أجل نظام املسلمني:

الرأي،  َفيالة هذا  متّموا عى  إن  فإهنم  مل أخف عى جاعتكم،  ما  »وسأصر 
انقطع نظام املسلمني، وإنام طلبوا هذه الدنيا حسًدا ملن أفاءها اهلل عليه«) 4 ).

) 1 ( احلراين، حتف العقول، ص155. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )238(، 121/13 – 122. 

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )238(، 120/13. 

) 4 ( املصدر نفسه، خطبة )170(، 216/9. 
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بعد ذلك يؤكد حق املشورة قائاًل:

»فا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدٍل، فإين لست يف نفيس بفوق أن 
أخطئ، وال آمن ذلك من فعل، إال أن يكفى اهلل من نفس ما هو ملك به مني، 

فإنام أنا وأنتم عبيد ملوكون لرب ال رب غيه«) 1 ).

ما  فرسعان  قائدهم  با  وحتىل  املجتمع  ف  الصفات  تلك  توافرت  ما  وإذا 
إىل  وسعت  نفسه،  املجتمع  من  انبثقت  قد  إدارته  ألن  جمتمعه؛  حوله  التف 

التمسك االجتمعي وهذا ما ترتقي به اإلدارات.

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )210(، 175/11. 
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الثاني الفصل 
املؤسسات اإلدارية

يف فكر اإلمام علي
مميز  إطار  ذي  منهاج  بوضع  البالغة،  هنج  خالل  من   اإلمام فكر  حفل 

للمؤسسات االدارية عىل وفق منظوره وهي:

أوًل
اخلالف�ة

يقال هو خلف سوء من  بعد،  مصدر خلف أي ما جاء من  لغًة:  اخلالفة 

ويقال:  بعده،  جئت  إذا  وخلفته  مقامه،  قام  إذا  أبيه،  من  صدق  وخلف  أبيه 
أنا  واستخلفته  وخلفته  قومه  ف  وخلفه  خليفته،  كان  إذا  فالًنا  فالن  خلف 
األعظم،  السلطان  فهو  اخلليفة  أما   ،)  2 اإلمارة)  1 (، واخلالفة،  جعلته خليفتي) 
الذاهب  مقام  يقوم  من  وهو   ،)  3 خلفاء)  وأيًضا  اخلالئف  واجلمع  يؤنث،  وقد 

)خلف(  مادة  العرب،  لسان  منظور،  ابن  1356/4؛  )خلف(،  مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،   )  1  (

132/5؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )خلف(، 1086/12. 

) 2 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )خلف(، 132/5.

العرب، مادة )خلف( =  ابن منظور، لسان  اللغة، مادة )خلف(، 1356/4؛  تاج  ( اجلوهري،   3 (
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ويسد مسده واهلاء فيها للمبالغة) 1 (. فيم ذكر األصفهاين أهنا النيابة عن الغي؛ 
وعىل  املستخلف،  كتشيف  وأما  لعجزه،  أو  ملوته  وإما  عنه،  املنوب  لغيبة  إما 
هذا الوجه األخي استخلف الل أولياءه ف األرض) 2 (. وقد أشار لذلك اليهود 
بقوهلم »لقد علمنا أن حممًدا ل يرتك أهله خلوًفا أي ل يرتكهم سدى ال راعي 

هلم وال حامي«) 3 (.

اخلالفة اصطالًحا ) 4 (: موضوعة خلالفة النبوة ف حراسة وسياسة الدنيا، 

وعندهم ملن يقوم با ف األمة واجب باإلمجاع وإن شذ عنهم األصم) 5 (.

الدين  حفظ  ف  الشع  صاحب  عن  نيابة  »هي  خلدون:  ابن  عّرفها  فقد 
فبمقتىض  الدين  ف  إما  األمرين،  ف  مترصف  الشع  فصاحب  الدنيا  وسياسة 
سياسة  وأما  عليها،  الناس  ومحل  بتبليغها  مأمور  هو  التي  الشعية  التكاليف 
تعني  بذلك  »فهي   )  6 البشي«)  العمران  ف  ملصاحلهم  رعايته  فبمقتىض  الدنيا 

مادة  العروس،  تاج  الزبيدي،  ص114؛  )خلف(،  مادة  املني،  املصباح  الفيومي،  =132/5؛ 

)خلف(، 1086/2.

) 1 ( الطرحيي، جممع البحرين، مادة )خلف(، 687/1.

) 2 ( املفردات ف غريب القرآن، ص162.

) 3 ( الزبيدي، تاج العروس، مادة )خلف(، 1086/2.

) 4 ( وردت عند املاوردي بأهنا اإلمامة ويقول حمقق األحكام السلطانية بأهنم مصطلحان مرتادفان 

وإن كان مصطلح اخلالفة أسبق، االحكام السلطانية، ص15. فيم يذهب أبو يعىل، ف أحكامه 

السلطانية بتسمية اخلالفة »باإلمامة« ويقول ف اإلمام: »نصبه واجبة»، ُينظر: أبو يعىل، األحكام 

السلطانية، ص19. 

) 5 ( املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص15. 

) 6 ( املقدمة، 163.
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أما  الغائب،  حق  ف  وهي  قوم،  مكان  قوم  أو  شخص  مكان  شخص  حلول 
أمته، وحيمل  دينية رشعية يسوس اخلليفة با  بقوانني  احلارض فال، وهي مقيدة 

الناس عىل أحكامها بالنيابة عن الرسول صاحب تلك الشيعة) 1 (.

ثم  ومن  ألحد،  خلًفا  الشخص  ليكون  األصل  ف  موضوعة  فاخلالفة 
تنفيذ األحكام الشعية خليفة؛ لذا فقد خلف  سمي من خيلف الرسول ف 
ف  اخلالفة  ذكرت  وقد   .)  3  (الل رسول  خليفة  فيقال   ،)  2 أمته)  ف   النبي

القرآن الكريم ف آيات كثية) 4 ( منها قوله تعاىل:

) 1 ( القاسمي، ظافر، نظام احلكم ف الشيعة اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي، دار النفائس، )بيوت 

– د.ت(، ص18؛ جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، 127/1.

مجيع  من  فنية  عملية  هي   ][النبي بعد  من  »اخلالفة   : يعقوب  حسني  امحد  الدكتور  يقول   )  2  (

الوجوه، فاالمام هو املبني للقرآن من بعد النبي][، ومن املفرتض ان يكون اخلليفة االعلم،

واالفهم،واالصلح،واالفضل،واالقدر... ومعرفة من تتوفر فيه هذه الصفات امر يفوق طاقة 

الفجر،  دار  االسالمية،  االمة  لتوحيد  السياسية  اخلطط  ُينظر:  إهلي،  اختصاص  املجتمع، وهو 

ط2، )لندن-1994(، ص228. 

 ،)1962  – )مرص  النهضة،  مكتبة  اإلسالمية،  النظم  حسن،  إبراهيم  عيل  إبراهيم،  حسن   )  3  (

مكتبة  واالجتمعي،  والثقاف  والديني  السيايس  اإلسالم  تاريخ  حسن،  إبراهيم  حسن  ص2؛ 

النهضة املرصية، ط9، )القاهرة-1975(، 438/1؛اخلربوطيل، عيل حسني: احلضارة العربية 

اإلسالمية، مكتبة اخلانجي، )القاهرة – د.ت(، ص3؛ الشافعي، امحد حممود وآخرون : املدخل 

لدراسة الفقه االسالمي ونظرياته العامة، منشورات اجللبي، )بيوت-2003(، ص56. 

) 4 ( وردت لفظة اخلالفة، اخلليفة، واخللف، واخلالئف، أخلفني، أخلفي، خلفاء، ف القرآن الكريم 

 – )اإلنعام   )55  – )النور   )59  – )مريم   )150  – )األعراف   )60  – )الزخرف  مرة(:   20(

 )39  – )فاطر   )73  – )يونس   )114  – )يونس   )169  – )األعراف   )57  – )هود   )133

)يونس – 92( )األعراف – 73( )النحل – 62( )التوبة – 81(، ُينظر: عبد الباقي، املعجم = 
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أخرى  بألفاظ  اخلالفة  مفهوم  عىل  للداللة  خطبه  ف   عيل اإلمام  وأشار 

=املفهرس األلفاظ القرآن الكريم، ص303 – 305. 

) 1 ( سورة البقرة )آية – 30(.

) 2 ( سورة ص )آية – 26(.

) 3 ( سورة األنعام )آية – 165(. 

) 4 ( سورة األعراف )آية – 69(. 

) 5 ( سورة األعراف )آية – 142(. 
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وهي:

»َأَرى ُتَراثِي هَنًبا«) 1 ).

ي«) ) ). »َوَسَلُبويِن ُسْلَطاَن ابن ُأمِّ

ْكُتَك يِف َأَماَنتِي«) ) ). »َأرْشَ

د«) ) ). ابَِق) 4 ) َقْد َوَقَع َواْلَقَضاَء امْلَايِضَ َقْد َتَورَّ »َأاَل َوإِنَّ اْلَقَدَر السَّ

وف موضع آخر يقول:

»َفَقْد َطَلَع َطالٌِع) 6 )، َومَلََع اَلِمٌع، َواَلَح اَلئٌِح«) ) ).

فجاءت مرة تراث ومرة سلطان وأخرى أمانة.. وهي تعطي معنى اخلالفة.

للخالفة   اإلمام تعبي  جاء  وقد   ،144/1،)3( خطبة  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  1  (

»باالرث« ألن اخلالفة أرث معنوي واهلي ينتقل من النبي اىل أوصيائه املعصومني فهو 

ليس كاالرث الشخيص واملادي واحلكومة الظاهرية، ُينظر: الشيازي، نارص مكارم: نفحات 

الوالية )رشح هنج البالغة(، دار املحجة البيضاء، ط2، )بيوت-2007(، 251/1، وقد ورد 

َوَكنَِت  َوَراِئ  ِمْن  َمَواِلَ 
ْ
ال ِخْفُت   

ِّ
زكريا﴿َوإِن بشأن  منها  القرآنية  اآليات  ف  املعنى  هذا  شبيه 

ُه َربِّ َرِضيًّا﴾سورة 
ْ
ِن َويَرُِث ِمْن آَِل َيْعُقوَب َواْجَعل

ُ
نَْك َوِلًّا  يَِرث ُ ِت َعقًِرا َفَهْب ِل ِمْن دلَ

َ
اْمَرأ

مريم، اآليتان )6-5(.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )11(، 242/8. 

) 3 ( املصدر نفسه، كتاب )43(، 110/9. 

) 4 ( يقول ابن ايب احلديد ُيشي االمام به اىل خالفته، املصدر نفسه، 268/11. 

) 5 ( املصدر نفسه، اخلطبة )177(، 267/10.

) 6 ( يعني عّود اخلالفة اليه، وكذلك قوله: »ملع المع.. كل هذا ُيراد به معنى واحد«، املصدر نفسه، 

.15/9

) 7 ( املصدر نفسه، خطبة )152(، 115/9.
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مواصفات اخلليفة العادل وواجباته جتاه الرعية:

أهنا  لقيام اإلسالم وتثبيته، كم  املسلمت  أن اخلالفة من  املسلمون عىل  اتفق 
الّسنة  من  املسلمني  مجهور  »اتفق  حزم:  ابن  قال  املجتمع،  قيام  رضوريات  من 
واملرجئة والشيعة واخلوارج عىل وجوب اإلمامة«) 1 (. إال أن املاوردي يشي اىل 
االختالف ف وجوبا »واختلف ف وجوبا هل وجبت بالعقل أو بالشع؟ فقالت 
طائفة: وجبت بالعقل؛ ملا ف طباع العقالء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظال 
ويفصل بينهم ف التنازع والتخاصم... وقالت طائفة أخرى: بل وجبت بالشع 
دون العقل، ألن اإلمام يقوم بأمور رشعية قد كان جموًزا ف العقل أن ال يرد التعبد 

:با... ولكن جاء الشع بتفويض األمور اىل وليه ف الدين) 2 (. قال الل

إِْن 
َ
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َ
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َ
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.) 3 (﴾
ً

وِيل
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َذلَِك َخْيٌ َوأ

فكان   .)  4 علينا)  املتأمرون  األئمة  فينا وهم  األمر  أويل  علينا طاعة  ففرض 
له حقوق وعليه واجبات،  يدبر أمورهم، وهذا اخلليفة  للناس من خليفة  البد 
وقد جاء ف كالم اإلمام ف هنج البالغة ف اخلطب والكتب والرسائل) 5 (. 

الندوة  دار  امللل واألهواء والنحل،  الفصل ف  ( أبو حممد عيل بن امحد )ت456هـ/1064م(:   1 (

اجلديدة، )بيوت–1320(، ص5 – 6. 

) 2 ( األحكام السلطانية، ص15. 

) 3 ( سورة النساء )آية – 59(.

) 4 ( املاوردي، األحكام السلطانية، ص16.

) 5 ( وأروع ما جاء ف هنج البالغة عهد اإلمام ملالك األشرت عندما واله عىل مرص ونظًرا ألمهيته= 
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حيث يقول اإلمام ف إحدى خطبه التي أورد فيها بعض املؤهالت )الصفات( 
:التي تؤهل اخلليفة )احلاكم( لذلك املنصب لقوله

»وَقَد َعلمتْم أنُه ال ينْبغي أْن يكُوَن َعَى الفُروج َوالدماِء، َواملَغانِم والْحكام، 
فُيضلُهم  اَلاهُل  َواَل   .(  1 هَنْمتُه)  أْموالْم  يف  فتكون  اْلبخيل،  امُلْسلمنَي  وإمامة 
ُدون  قْوًما  فيّتخَذ  للّدوِل) ) ).  الائُف  َوالَ  بَجفائِِه،  فيقطعُهْم  اَلايِف  َوالَ  بَجهلِه، 
امَلَقاطِِع) ) ). َواَل  كم، فيْذهَب باُلُقوِق، ويقَف هَبا دون  امُلرتيش يِف اْلُ قوم، َوالَ 

نة، َفُيهلك المَة«) 4 ). امُلعّطُل للسُّ

فهذه إشارات وتأكيدات واضحة لصفات اخلليفة يقول ابن أيب احلديد: إذا 

= عّده  البعض دستوًرا مهًم، فيم توالت الدراسات عىل ذلك العهد ومنها: الفكيكي، توفيق: 

الراعي والرعية مطبعة أسعد،)بغداد – 1962م(؛ حممد مهدي: عهد األشرت، مؤسسة الوفاء، 

مؤسسة  لألشرت   اإلمام عهد  ف  السيايس  النظام  نوري،  حاتم  2000م(؛   – )بيوت  ط2، 

املرتىض العاملية، )بيوت -1994م(؛ نور الدين عباس، عهد أمي املؤمنني اىل القادة مركز بقية 

الل األعظم، )بيوت – 1998م(؛ النارص، عبد املنعم، من إدارة الدولة ف اإلسالم عهد األشرت 

ملالك، دار الكتب العلمية، )بيوت – 2011م(؛ فضل الل، عبد املحسن، نظام احلكم واإلدارة 

ف عهد األشرت، دار الكتب العلمية،، )بيوت – 2010م(؛ شنشل، فالح، نظام احلكم واإلدارة 

ف اإلسالم عهد اإلمام ملالك نموذًجا، دار البيضاء )بيوت – 2011(؛ األرناؤوطي، إياد 

حممد، معال نظرية إدارة الدولة ف عهد األشرت، بحث خمطوط )جامعة بغداد -2009(.

) 1 ( هنمته: هنم ف اليشء وبلغ مهته فيه فهو هنيم، الفيومي، املصباح املني، ص393. 

) 2 ( الدول: الدولة واحدة والدول ف املال والدولة ف احلرب واحلياة، وتداول القوم كذا، األصفهاين، 

املفردات، ص180. 

) 3 ( املقاطع: موضع قطع اليشء، الفيومي، املصباح املني،مادة )قطع(، ص317. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )131(، 408/8. 
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كان اإلمام بخياًل كان حرصه وجشعه عىل أموال رعيته. وال اجلاهل كون األمة 
حتتاج اىل عالٍ بأمورها كونه جيب أن هيدهيم ولو كان جاهاًل ألضلهم، أو اجلاف 
إذا  الوايل  الذي يقطعهم بجفائه أي يقطعهم عن حاجاهتم لغلظته عليهم؛ ألن 
من  خوًفا  حاجاهتم  ف  مراجعته  عن  وقطعهم  الرعية  أتعب  جافًيا  غليًظا  كان 

بادرته) 1 (. ثم يقول:
و»َوالَ الائُف للّدوِل«.

»أي إنه جيب أن يكون اإلمام يقسم بالسوية وال خيص قوًما دون قوم عىل 
وجه العصبية القبلية. وأن يكون نزهًيا وال يرتيش، وال يكون معطاًل للسنة، أي 
 جيري أمر الشيعة والرعية ما كان جيري عليه أيام البداوة) 2 (. فيم أكد اإلمام

أيًضا عىل ما جيب أن يفعله اخلليفة جتاه الرعية.

ولكن الذي جرى: أن اخلالفة واحلكم أصبحا كقطعتي شطرنج يلعب بم 
بالفوز  حيظوا  لكي  والتالعب،  التآمر  أنواع  من  نوع  أي  عن  يتوانوا  ل  الذين 
مجيع  داسوا  وبذلك  والكفوئني،  الصاحلني  احلكام  وعزل  اللعبة،  هذه  ف 
املقدسات، وآل مصي الناس اىل العناء والدمار بعد أن سلطوا عىل رقابم مثل 
يئن من هذا االستخدام  دائًم  فكان   علًيا اإلمام  آل  ما  الساسة، وهذا  هؤالء 
وعدم  الناس  تذبذب  ومن  اخلاطئ،  االنتخاب  ومن  االنتخاب  حلرية  اخلاطئ 

استقرارهم«) 3 (.

:قال اإلمام

) 1 ( ابن أيب احلديد، 410/8. 

) 2 ( املصدر نفسه، 410/8.

) 3 ( رهرب، حممد تقي، دروس سياسية ف هنج البالغة، دار الوالء، )بيوت – 2004م(، ص103. 
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يّتبُع  َواَل   ،(  ( ُيضارُع)  َواَل   ،(  1 ُيصانُع)  مْن ال  إالّ  ُسبْحانه  اهللِ  أْمر  ُيقيُم  »الَ 
امَلَطاِمَع«) ) ).

فيم خاطب اإلمام الناس بقوله هلم:

ولُقوَدّن  املْظلُوم،  لُْنصفّن  اهللِ  وأْيُم  أْنُفسُكم،  َعَى  أعينُويِن  النّاُس  ا  »أيُّ
الّظامل بِخزامتِِه) 4 )، حّتى أوِردُه منْهل القِّ وإن كان كاِرًها«) ) ).

الظال  كان  لو  حتى  الظال  من  املظلوم  إنصاف  عىل  هنا  يقسم   فاإلمام
مكرًها لذلك، وهذا حيقق انتشار العدل بني الرعية.

ثابتة ورصينة فمنها: ما  له قواعد  الدولة  فاحلكم ف فكر اإلمام وإدارة 
جيب عىل احلاكم فعله، إذ إن من واجب احلاكم أن يكون عاداًل بني رعيته كون 

عدله هذا جيعلهم قريبني منه:

إْصاحُكم  أَرى  الَ  واهللِ  ولكنّي  أوَدُكْم،  ويُقيُم  ُيصلحُكم،  بام  َلعاملٌ  »وإين 
بإْفساِد َنفيِس أْضَع اهللُ ُخدودُكم، َوأتعَس جُدوَدُكم«) 6 )!

السياسة  ف  يصلحكم  إنم  يصلحكم،  بم  أعلم  إين  هلم  يقول   فاإلمام

) 1 ( يصانع: امُلصانعة ما اصطنعته من خي واملصانعة كنى بالرشوة، األصفهاين، املفردات ف غريب 

القرآن، ص290. 

) 2 ( يضارع: رضاعة ذل وخضع فهو خاضع، الفيومي، املصباح املني، مادة )رضع( ص225. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، قصار الكلمت )107(، 418/18. 

) 4 ( خزامته: خزمت البعي خزًما، من باب رضب: ثقبت أنفه الفيومي، املصباح املني، مادة )خزم(، 

ص109. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كالم )136(، 25/9.

) 6 ( املصدر نفسه، كتاب )28(، 210/16.
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السيف وصدق! لكن أمي املؤمنني ل يكن ليستحل من دماء أصحابه ما يستحله 
:من يريد الدنيا وسياسة امللك وانتظام الدولة قال

»ولكنّي واهللِ الَ أَرى إْصاحُكم بإْفساِد َنفيِس«) 1 ).

إي بإفساد ديني عند الل تعاىل) 2 (. وقوله:

»أمْل أْعمْل فيُكْم بِالثقِل الْكَر، واْترْك فيُكم الثقَل الْصغر؟ َقْد ركْزت فيُكْم 
َعْديل،  مْن  العافية  َواَلراِم،وألبْستُكم  اَلاِل  ُحدُوِد  ووْقفُتكْم عى  اإلَيامِن،  داَبَة 

َوَفرشتُكُم امَلْعُروَف من قْويِل َوفِعل، وأرْيتُكْم َكَرائَم الْخاِق مْن نفيس«) ) ).

احلاكم  به  يقوم  أن  جيب  ما  أيًضا  خطبه  خالل  من   اإلمام أورد  وقد 
:اخلليفة" اجتاه رعيته بأن حقهم عليه، وكم جاء عن اإلمام"

به  ويؤخذ  السبل،  به  وتأمن  العدو،  به  ويقاتل   ،(  4 الفيء)  به  »وجيمع 
للضعيف من القوي، حتى يسرتيح بّر، ويسرتاح من فاجر«) ) ).

فيم يضع اإلمام ما جيب أن يقدمه اخلليفة للرعية:
ًا إاِلَّ يِف َحْرب، َوالَ َأْطِوَي ُدوَنُكْم  »َأالَ َوإِنَّ َلُكْم ِعنِْدي َأالَّ َأْحَتِجَز ُدوَنُكْم ِسّ
َوَأْن  َمْقَطِعِه،  ُدوَن  بِِه  َأِقَف  ِه، َوالَ  َمَلِّ َعْن  َحّقًا  َلُكْم  َر  ُأَؤخِّ يِف ُحْكم، َوالَ  إاِلَّ  َأْمرًا 

قِّ َسَواًء«) 6 ). ُتُكوُنوا ِعنِدي يِف اْلَ

) 1 ( ابن أيب احلديد، كتاب )28(، 210/16.

) 2 ( املصدر نفسه، 212/16. 

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )9(، 193/1.

) 4 ( الفيء: احد واردات الدولة والذي سنبحثه ف الفصل الرابع. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )40(، 523/2.

) 6 ( املصدر نفسه، كتاب )50(، 15/17. 
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:وقال

ا َولُكم عّل حّق. َفأّما حقُكْم َعّل َفالنّصيحة  »أيا النّاُس، إن يِل عليُكْم َحقًّ
لُكْم، وتوفي َفيئُكْم َعَليُكْم وَتعليمُكْم ْكيا تهلُوا وتأديُبُكْم كْياَم تعلُموا«) 1 ).

قال  حيث  احلاكم  يفعله  أن  جيب  عّم  التفصيل  من  يشء  اخلطبة  هذه  وف 
:اإلمام

من  وامتاُحوا  متِّعٍظ،  واعِظ  ِمصَباِح  شْعلة  مْن  استصبُحوا  النّاُس،  ا  »أيُّ
صفو َعنٍي قْد روقت من اْلكدر... إنه لْيَس َعَى اإلمام إال َما حل مْن أْمر رّبِه: 
االباغ يِف املوْعظٍة، واالجتهاد يف النصيحِة، واإلحَياُء للسنة، وإقامة الُدِود َعَى 

ُمْستحّقيها، وإْصداُر الّسهامِن َعَى أَهلها...«) ) ).

 اإلمام إن  حيث  با،  يلتزم  أن  جيب  التي  احلاكم  واجبات  من  وغيها 
الواسع.  فكره  وفق  عىل  اإلسالمي  احلكم  لنظرية  متكاماًل  جهاًزا  وضع  قد 
فكانت من رضورات هذا احلكم املشاركة الوجدانية بني الراعي والرعية، إذ با 
يستطيع احلاكم أن يتعرف عىل آمال املحكومني وآالمهم ومطاحمهم، وأن يعي 
وموضعه.  يصلحهم  مما  يشء  كل  ويضع  خليهم  فيعمل  وخماوفهم،  حاجتهم 
فيدعمون  برعايته هلم، وحياطته ألمورهم، وعملة لصاحلهم،  ويشعرهم ذلك 
حكمة بحبهم، وإيثارهم له، ويؤازرونه ف الرساء والرضاء عىل السواء) 3 ( وإن 

حيسن الظن بم وخيفف ما يثقلهم من املؤونات.

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )34(، 438/2.

) 2 ( املصدر نفسه، وخطبة )104(، 123/7. 

) 3 ( شمس الدين، دراسات ف هنج البالغة، ص176. 
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حقوق اخلليفة على الرعية:

:بعد أن يؤدي اخلليفة ما عليه من واجبات، إذ يقول اإلمام

الّثناء،  واْستاِمع  اإلطراء،  أحب  أين  ظنُكْم  يف  َحاَل  يكُوَن  أْن  َكِرْهُت  »وقد 
هلل  انحطاًطا  لرتكتُه  ذلك  ُيقال  أْن  أِحّب  كنُت  ولو  كذلك  اهلل  بحمد  ولْسُت 
النّاُس  استحى  وُربام  والكرياِء،  اْلَعَظمِة  َمْن  بِِه  أحّق  هو  ما  تناول  عن  سبحانه 
سبحانُه  اهلل  اىل  نفيس  إلخراجي  ثناٍء،  بَجميل  َعَلّ  ُتثنُوا  َفا  اْلباِء،  َبْعد  الثناء 

وإليكم َمْن البقية يف حقوق ملْ أفرغ يِف أدائِها وفرائض الُبدَّ مْن إمضائِها«) 1 ).

ومعنى قوله:

»إلخراجي َنْفيِس...«.

أي العرتاف بني يدي الل وبمحرض منكم أن عيّل حقوًقا ف إيالتكم ورياستي 
عليكم) 2 (، هلذا وجب عىل الرعية أن تقدم له:

1 – الطاع�ة) 3 (:

وهذا احلق قد أكده القرآن الكريم لقوله تعاىل:

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )210(، 75/11.

) 2 ( املصدر نفسه، 79/11. 

والطاعة   Commande Ment القيادة  أن  اىل   – املحدثني   – الباحثني  أحد  أشار  وقد  ( هذا   3  (

Obel Ssance مها جوهر الفكر بل ف رأي البعض مها جوهر اإلنسان السيايس، ومقتىض هذا 

املبدأ أن القيادة والطاعة ف حكم دولة املدينة تعني أال تكون دائمة بالنسبة لنفس األشخاص، 

تناوب  حدوث  تعني  لذلك  املواطنني،  بني كل  املساواة  املواطنني وكذلك  إن حرية كل  حيث 

 – السيايس، دار اجلامعة، )بيوت  الفكر  إبراهيم امحد، تطور  املطيعني واملطاعني؛ شلبي،  بني 

1985م(، ص92.
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إِْن 
َ
ْمِر ِمْنُكْم ف

َ ْ
وِل ال

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
ِطيُعوا اهلَل َوأ

َ
ِيَن آََمُنوا أ

َّ
يَُّها ال

َ
﴿يَا أ

َِخِر 
ْ

َْوِم ال ْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوالْ
ُ
 اهللِ َوالرَُّسوِل إِْن ك

َ
وهُ إِل ُردُّ

َ
ٍء ف َتَنازَْعُتْم ِف َشْ

.) 1 (﴾
ً

وِيل
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َذلَِك َخْيٌ َوأ

وف هذا اإلطار يوضح اإلمام حقوق اخلليفة عىل الرعية، وذلك جاء ف 
خطاب وجهه اىل األمة يقول فيه:

َعَليُكْم:  حقّي  وأَما   ... حقٌّ َعَلّ  َوَلُكْم  حًقا،  عليُكْم  يَلِ  إنَّ  النّاُس...  ا  »أيُّ
والطاعة  أدُعوُكْم  حني  واإلجابِة  واملغيِب  امَلشهِد  يِف  والنَصيحِة  بالبيعِة  َفالَوفاِء 

حني آُمُرُكْم«) ) ).
إنه ل حيثهم عىل طاعة إال وقد سبقهم  إذ  الطاعة؛  ثم جيسد اإلمام هذه 

إليها، وهذه إحدى الرضورات التي جيب أن نحذو ونقتدي با وذلك لقوله:
أهْناًكْم عن  َوال  إلْيها،  وأْسبقُكْم  إال  َطاَعٍة  َعَى  أُحثُكْم  ما  إيّن  النّاس؛  ا  »أيُّ

معصية إال وأَتنَاَهى َقْبلُكْم عنَْها«) ) ).
عىل حني أن اإلمام بني هلم ماذا سيحدث هلم إن متثلوا لطاعته:

ذا  كاَن  وإْن  النِّة،  سبيل  َعِى  اهللِ  َشاَء  إْن  َحامُلُكْم  َفإين  أطْعُتُموين،  »وإْن 
ٍة َشِديَدٍة وَمذاقٍة َمريرٍة«) 4 ). ََمَشقَّ

شديدة،  مشقة  ذات  الرشاد  سبيل  وهي  عليها  محلهم  التي  السبيل  إن  أي 
وسقوط  واللذة،  اللهو  فإنه  النفوس،  حمبوب  الباطل  ألن  مريرة،  ومذاقة 

) 1 ( سورة النساء )آية – 59(.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )43(، 15/4.

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة)176(، 256/10.

) 4 ( املصدر نفسه، )كالم له( )156(، 141/9. 
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التكليف، وأما احلق فمكروه النفس، ألن التكليف صعب وترك املالذ العاجلة، 
:شاق شديد املشقة) 1 (. إذ يقول

َوَأالَّ  الطَّاَعُة،  َعَلْيُكُم  َويِل  النِّْعَمُة،  َعَلْيُكُم  هلل  َوَجَبْت  ذلَِك  َفَعْلُت  »َفإَِذا 
 ، قِّ وضوا اْلَغَمَراِت إىَِل اْلَ ُطوا يِف َصَاح، َوَأْن خَتُ َتنُْكُصوا) ) )َعْن َدْعَوة، َواَل ُتَفرِّ
َّْن اْعَوجَّ ِمنُْكْم، ُثمَّ ُأْعظُِم  َفإِْن َأْنُتْم مَلْ َتْسَتِقيُموا يِل َعَى ذلَِك مَلْ َيُكْن َأَحٌد َأْهَوَن َعَلَّ ِم
َلُه اْلُعُقوَبَة، َوالَ جَيُِد ِعنِْدي فِيها ُرْخَصًة، َفُخُذوا هَذا ِمْن ُأَمَرائُِكْم، َوَأْعُطوُهْم ِمْن 

َأْنُفِسُكْم َما ُيْصلُِح اهللُ بِِه َأْمَرُكْم«) ) ).

الطاعة وفرضها كوهنا األساس  تأكيد اإلمام أمهية  - نالحظ من خالل 
من  الطمأنينة  له  سيبعث  ذلك  عن  فضاًل  واستمراره،  اخلليفة  حكم  استقرار  ف 
إنم   – اخلليفة  ألوامر  الرعية  عصيان  عدم  هي  بآخر  أو  بشكل  والطاعة  الرعية، 
تطيعه – وبذلك فإنه ال سيادة وال نظام ألي خليفة أو حاكم دون إطاعة الرعية 

:كم جاء عن اإلمام

»الَ رأَي مَلََن الَ ُيطاع«) 4 ).

2– النصيح�ة ) ) ):

) 1 ( ابن أيب احلديد، 141/9.

) 2 ( تنكصوا: النكوص اإلحجام عن اليشء، األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، ص507. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )50(، 15/17.

) 4 ( املصدر نفسه، خطبة )27(، 354/2.

) 5 ( النصيحة: نصحت لزيٍد، أنصُح ُنصًحا، ونصيحًة، هذه اللغة الفصيحة وعليها قوله تعاىل:

ِْه  ْن ُيْغِويَُكْم ُهَو َربُُّكْم َوإِلَ
َ
ُكْم إِْن َكَن اهلُل يُِريُد أ

َ
نَْصَح ل

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
 َيْنَفُعُكْم نُْصِح إِْن أ

َ
﴿َوال

 = االخالص،  وهو  َنصحتُه:  فيقاُل:  بنْفِسه،  يتعّدى  لغٍة  وف   ،)34- هود  )سورة  تُرَْجُعوَن﴾ 
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قد أشار اإلمام اىل النصيحة حيث إنه من الرضوري لكل مسلم عندما 
يستلم موقًعا ف الدولة أن يبدي النصيحة ألمته وذلك بحسن سياسته وإدارته 
ذلك  ويبدو  ومسؤولياته،  بواجباته  قيامه  اىل  سيؤدي  مما  وإخالصه،  وتعاونه 

واضًحا إلبداء النصيحة عندما قال ألحد عمله عىل الصدقات بقوله:

َه َنْفَسُه َوِدينَُه َعنَْها، َفَقْد َأَحلَّ  َياَنِة، َومَلْ ُينَزِّ »َوَمِن اْسَتَهاَن بِاالََْماَنِة، َوَرَتَع يِف اخْلِ
ِخَياَنُة  َياَنِة  اخْلِ َأْعَظَم  َوإِنَّ  َوَأْخَزى.  َأَذلُّ  اآلِخَرِة  يِف  َوُهَو  ْزَي،  اخْلِ ْنَيا  الدُّ يِف  بِنَْفِسِه 

ِة«) 1 ). ِة، َوَأْفَظَع اْلِغشِّ ِغشُّ االَْئِمَّ االُْمَّ

 :اإلمام لقول  وذلك  والرعية  اخلليفة  بني  أيًضا  النصيحة  وتنصب 
والتعاون  جهدهم،  بمبلغ  النصيحة  عباده  عىل  الل  حقوق  واجب  من  ولكن 
ف  وتقدمت  منزلته  احلق  ف  عظمت  وإن  امرؤ–  وليس  بينهم.  احلّق  إقامة  عىل 
الدين فضيلته- بفوق أن يعان عىل ما محله الل من حقه، وال امرؤ– وإن صغرته 

النفوس، واقتحمته) 2 ( العيون بدون أن يعني عىل ذلك أو يعان عليه«) 3 (.

اخلليفة: مواصفات 

 إنَّ أول مواصفات اخلليفة بعد علمه زهده وأمانته عىل بيت املال فاإلمام
يقول:

الفيومي،  ُينظر:  بالنُّصحاِء،  تشبه  وتنّصح:  ُنصحاء،  واجلمع  والعمل،  واملشورة،  =والصدق، 

املصباح املني، مادة )نصح(، ص38. 

) 1 ( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )27(، 354/2. 

) 2 ( اقتحم: االقتحام توسط شدة خميفة وقحم فالن نفسه ف كذا من غي روّية، األصفهاين، املفردات 

ف غريب القرآن، ص395. 

) 3 ( املصدر السابق، خطبة )6(، 249/1. 
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»َأالَ َوإِنَّ إَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه بِطِْمَرْيِه ) 1 )، َوِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه .... 
َخْرُت ِمْن َغنَائِِمَها َوْفرًا، َواَل َأْعَدْدُت  َفَواهللِ َما َكنَْزُت ِمْن ُدْنَياُكْم تِْرًا) ) )، َواَل ادَّ
أَتاٍن  كُقوِت  إال  ِمنُْه  أَخْذُت  َوالَ  ِشًرا،  أْرضَها  ِمْن  ُحزُت  َوالَ  طِْمرًا،  َثْوِب  لَِبايِل 

دَبرٍة، َولي يف َعْينِي أْوَهى ِمْن َعْفصٍة َمِقَرٍة«) ) ).

ويقسم عىل أنه لو أعطي األقاليم بم فيها ل يعِص الل ف نملة يسلبها قشة 
الشعي التي جتمعه! فكيف بحقوق الرعية إذن:

يف  اهلل،  أْعِص  أْن  َعَى  أْفاكِِها،  تت  َبام  الّسبعَة  القاليَم  أْعطيُت  لْو  »واهللِ 
نملٍة أْسلُبَها ُجْلَب شعيٍة ما َفَعلُتُه، وإنَّ دنياُكْم ِعنْدي) 4 )، لْهَوُن ِمْن َورقٍة يف 

َفِم َجَراَدة َتْقَضُمَها«) ) ).

وف موضع آخر يقول عنها:

»واهللِ َلُدنَياُكْم َهذه أْهَوُن يف َعْيني من ُعراق خنزيٍر يِف َيِد َمُْذوم) 6 )«) ) ).

 – صادًقا  زال  وما   – صدق  لقد  »ولعمري  احلديد:  أيب  ابن  يقول  وبذلك 

) 1 ( طِمَريه: الطمُر: الثوُب اخللق، الفراهيدي، العني، 424/7.

) 2 ( ترًبا: ما كان من الذهب غي مرضوب فإذا رضب دناني فهو عيني وال يقال ترب إال للذهب، 

اجلوهري، تاج اللغة، مادة )ترب(، 10/2.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )45(، 373/16. 

) 4 ( املصدر نفسه، 175/11. 

) 5 ( املصدر نفسه، كالم )219(، 175/11. 

ويسقطه،  اللحم  يقطع  ألنه  اجلذام  أصابه  إذا  اإلنسان  جذم  ويقال  القطع  اجلذم:  املجذوم:   )  6  (

الفيومي، املصباح املني، مادة )جذم(، ص64. 

) 7 (  ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، قصار الكلمت )233(، 65/19. 
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العمل وواليته اخلالفة عرف صحة هذا  تأمل سيته ف حالتي خلوه من  ومن 
القول«) 1 (.

واإلمام يرفض املصانعة فيقول:

ِعنَْد  بِِه  يتحّفُظ  بام  منّي  َتَتحّفُظوا  َواَل  اَلَبابرةث،  به  ُتكّلُم  بام  َتّكلُموين  »فا 
أْهِل الباِدَرة، َوالَ خُتاُلطوين بامْلَُصاَنَعِة) ) )، َواَل ُتظنّوا ِبَ استثقااًل يف َحّق قيَل يِل، 
َوالَ التامَس إعظام النَْفس، َفإّنُه َمْن استثقل ْالّق أْن ُيقاَل َلُه أو الَعْدل أْن ُيعرَض 

َعَليِه، َكان الَعَمُل هباَم أثَقَل َعَلْيه«) ) ).

إنَّ معناه ال تصانعوين باملدح واإلطراء عن عمل احلق، كم يصانع به كثي 
من احلكام الذين يستفّزهم املدح ويستخصهم اإلطراء والثناء، فيغمضون عن 

اعتمد كثي من احلق مكافأة ملا صونعوا به من التفريط والتزكية والنفاق) 4 (.

وله كالم جيري جمرى اخلطبة يؤكد رصامته ف احلق:

لِيُل ِعنِْدي َعِزيٌز َحتَّى آُخَذ  »مَلْ َيُكْن اِلََحد يفَّ َمْهَمٌز، َوالَ لَِقائِل يفَّ َمْغَمٌز، الذَّ
قَّ َمنُْه«) ) ). قَّ َلُه، َواْلَقِويُّ ِعنِْدي َضِعيٌف َحتَّى آُخَذ اْلَ اْلَ

ثم  له،  احلق  آخذ  أن  اىل  يده  بإعزازه ونرصه وأقوي  أقوم  املظلوم  فالذليل 
يعود بعد ذلك اىل احلالة التي كان عليها قبل أن أقوم باعزازه ونرصته، والقوي 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 65/19. 

) 2 ( املصانعة: كنى عن الرشوة، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )صنع(، 124/3؛ األصفهاين، املفردات، 

ص290؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )صنع(، 288/11. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )210(، 175/11. 

) 4 ( املصدر نفسه، 79/11. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كالم له )37(، 506/2. 
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الظال استضعفه وأقهره وأذله إىل أن آخذ احلق منه، ثم يعود اىل احلالة التي كان 
أن متتثل ألمر  الرعية  ) 1 (. وجيب عىل  اهتضمه، الستيفاء احلق«  أن  قبل  عليها 

:اخلليفة مثلم عليه أداء حقوقها يقول اإلمام

ِعيَِّة  الرَّ َعَى  اْلَوايِل  َحقُّ  ُقوِق  اْلُ تِْلَك  اْفرَتََض–ُسْبَحاَنُه–ِمْن  َما  »َوَأْعَظُم 
نَِظامًا  َفَجَعَلَها  َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه لُِكلٍّ َعَى ُكلٍّ  َفِريَضٌة  اْلَوايِل  ِعيَِّة َعَى  الرَّ َوَحقُّ 
ِعيَُّة إاِلَّ بَِصَاِح اْلُواَلِة َواَل َتْصُلُح اْلُواَلُة  ِلُْلَفتِِهْم َوِعّزًا لِِدينِِهْم َفَلْيَسْت َتْصُلُح الرَّ

ِعيَِّة«) ) ). إاِلَّ بِاْستَِقاَمِة الرَّ

للرعية،  الكريم  العيش  توفي  عىل   اإلمام تركيز  جاء  ذلك  عن  فضاًل 
 واخلليفة له حق رعيته كونه يسوسهم ويدير شؤوهنم إال أننا نرى أن اإلمام

جاء بمنطق عجيب بقوله:

الَ  كي  النّاس  بضعفة  أَنُفسُهم  ُيقّدرُوا  أْن  الَعدِل،  أئمة  َعَى  َفرَض  اهللِ  »إنَّ 
يَتبيغ) ) ) بالَفقي َفقرُه«) 4 ).

ثم إن اخلليفة عندما يساوي نفسه مع أدنى املستويات التي يعيشها الرعية 
فإنه يعيش حالة الفقر ومن ثم قد تساوى مع أضعف الناس ف حكومته ]وهو 

القدوة عندهم[ فيقول ف املؤاسـاة للفقراء:

ى هَذا اْلَعَسِل، َوُلَباِب هَذا اْلَقْمِح،  »َوَلْو ِشْئُت الَْهَتَدْيُت الطَِّريَق، إِىَل ُمَصفَّ

) 1 ( املصدر نفسه، 507/2. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )210(،175/11. 

) 3 ( يتبيغ: باغ يبغ: هلك، الزبيدي، تاج العروس، مادة )بيغ(، 11/12.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )96(، 88/4. 



 ............................... 105الفصل الثاين: املؤسسات اإلدارية يف فكر اإلمام عيل

) 1 (، َولِكْن َهْيَهاَت َأْن َيْغِلَبنِي َهَواَي، َوَيُقوَديِن َجَشِعي) 2 ( إِىَل  َوَنَساِئِج هَذا اْلَقزِّ
َجاِز َأِو بِاْلـَيَمَمِة َمْن الََطَمَع َلُه ِف اْلُقْرِص، َوالَ َعْهَد َلُه  ِ االَْْطِعَمِة–َوَلَعلَّ بِاحْلِ خَتَيُّ
ى، َأْو َأُكوَن َكَم  َبِع–َأْو َأبِيَت ِمْبَطانًا) 3 (َوَحْويِل ُبُطوٌن َغْرَثى) 4 (، َوَأْكَباٌد َحرَّ بِالشِّ

َقاَل اْلَقاِئُل) 5 (:
اْلِقدِّ إىَِل  ــنُّ  َتِ ــاٌد  ــَب َأْك ــَك  ــْوَل َوَح بِبِْطنَة َتبِيَت  َأْن  َداًء  َوَحْسُبَك 

– بقوله أأقنع أو أرىض عن نفيس بأن  – أروع صورة   ثم يصور اإلمام
يعطي  ثم  ومرها  حلوها  احلياة  هذه  ف  أشاركهم  ول  املؤمنني  أمي  هذا  يقولوا 

مثااًل دقيًقا لذلك:

ْهِر،  الدَّ َمَكاِرِه  يِف  ُأَشاِرُكُهْم  َوالَ  امْلُْؤِمننَِي،  َأِمُي  ُيَقاَل:  بَِأْن  َنْفيِس  ِمْن  َأْقنَُع  »َأ 
الطَّيَِّباِت،  َأْكُل  لَِيْشَغَلنِي  ُخلِْقُت  َفاَم  اْلَعْيِش!   (  6 ُجُشوَبِة)  يِف  ْم  َلُ ُأْسَوًة  َأُكوَن  َأْو 
ُش  َتْكرَتِ  ،(  ( ُمَها)  َتَقمُّ ُشُغُلَها  امْلُْرَسَلِة  َأِو   ،(  (  ( َعَلُفَها  َها  َهُّ امْلَْرُبوَطِة  َكاْلَبِهيَمِة 

) 1 ( القز: االبريسم، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )قز(، 891/3؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )قز(، 

.127/8

) 2 ( اجلشع: أشد احلرص، تقول منه جشع، فهو رجل جشع، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )جشع(، 

 .99/1

) 3 ( مبطاًنا: املبطان الذي يكثر األكل حتى يعظم بطنه، األصفهاين، املفردات، مادة )بطن(، ص61. 

) 4 ( غرثى: غرث، اجلوعى، وقوم غرثى، اجلوهري، تاج اللغة،مادة )غرث(، 288/1. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )45(، 430/16.

)جشب(،  مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  وخشن،  غليظ  أي  وجشوب،  جشب  طعام  ( جشوبة:   6  (

99/1؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )جشب(، 509/1. 

) 7 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )45(، 430/16. 

الفيومي، املصباح املني، مادة )قمم(،  البيت مما كنسه فهو قمم،  القممة: الكناسة، وقم  ) 8 ( تقمم: 
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َحْبَل  َأُجرَّ  َأْو  َعابِثًا،  َل  ُأْهَ َأْو  ُسدًى،  ُأْتَرَك  َأْو  ا،  هِبَ ُيَراُد  َعامَّ  َوَتْلُهو  َأْعَافَِها،  ِمْن 
َاَلِة، َأْو َأْعَتِسَف) 1 ) َطِريَق امْلََتاَهِة«) ) ). الضَّ

عىل الرغم من كون اإلمام خليفة املسلمني وإمامهم وله حق عليهم إال 
أننا نراه قد جاء بكالم ف غاية األمهية وذلك عندما يقسم بأنه يتحمل الصعاب 
لكي ال يظلم أحًدا ثم يأيت الل ورسوله يوم القيامة غاصًبا حلق أحٍد، حيث 

يقول:

الغال  يِف  أجّر  أو   ،(  4 ُمسّهًدا)   (  ( الّسْعدان)  َحَسِك  َعَى  أبيَت  لْن  »واهللِ 
العَباِد،  لبْعض  ظِامًلا  الْقيامِة  يْوَم  َوَرُسولُه  اهلل  أْلقى  أْن  مْن  إيّل  أَحّب   (  ( ُمصفًدا) 
ُقُفوُلا،  البَِى  اىل  ُيْسُع  لنَْفٍس  أًحًدا  أْظلُم  َوَكيَف   (  6 اُلطاِم)  َمْن  وغاصًبا ليشٍء 

وَيُطوُل يف الثُّرى ُحُلوُلا؟« ) ) ).

يعني  سيًعا؟  متوت  نفس  ألجل  الناس  أظلم  كيف  يقول:   فاإلمام

ص322.

) 1 ( اعتسف: العسف، األخذ عىل غي قصد، والعسوف: الظلوم التارك للعدل، ابن زكريا، جممل 

اللغة، مادة )عسف(، 667/3.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )45(، 430/16.

) 3 ( السعدان: نبت يغرز اللبن ولذلك قيل مرعى وال كالسعدان، األصفهاين، املفردات ف غريب 

القرآن، ص238.

)سهد(،  مادة  اللغة،  جممل  زكريا،  ابن  النوم،  قليل  سهد:  ورجل  النوم،  قلة  السهد  مسهًدا:    )  4  (

.476/2

) 5 ( مصفًدا: الصفد: الغل واألصفاد األغالل ويقال التقييد، املصدر نفسه، مادة )صفد(، 536/2.

) 6 ( احلطام: ما تكرس من اليبس، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )حطم(، 190/5.

) 7 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كالم )219(، 175/11. 
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.) 1 ( نفسه

:اخلالفة عند اإلمام علي

:يقول االمام

ى هِبِْم َمْن َجَرْت نِْعَمُتُهْم  ِة َأَحٌد، َوال ُيَسوَّ د ِمْن هِذِه االُمَّ »ال ُيَقاُس بِآِل ُمَمَّ
يِن، َوِعاَمُد الَيِقنِي، إَِلْيهْم َيِفيُء الَغايل، َوهِبِْم َيْلَحُق التَّايل،  َعَلْيِه أَبدًا.ُهْم َأَساُس الدِّ
إىَِل  اَلقُّ  َرَجَع  إِْذ  اآلَن  َوالِوَراَثُة،  الَوِصيَُّة  َوفِيِهُم  الِوالَيِة،  َحقِّ  َخَصائُِص  ْم  َوَلُ

َأْهلِِه، َوُنِقَل إىَِل ُمنَْتَقلِِه«) ) ).

ذكر  كم  املنافقني  اىل  ليست  هذه  »وإشارته  املعتزيل:  احلديد  أيب  ابن  يقول 
وغيه  كمعاويه  حقه  وحجر  عليه،  تغلب  من  اىل  إشارة  هي  وإنم    الريض
اىل  يشي   فاإلمام  .)  3 عنه«)  وكنى  ذلك  عرف  تعاىل  الل  رمحه  الريض  ولعل 
الثناء عىل آل حممد فقد جعلهم كمقنب) 4 (. يسي ف فالة، فالفاين منه أي الفارط 
املتقدم، الذي غال ف سيه يرجع اىل ذلك املقنب إذا خاف عدًوا، ومن قد ختلف 
عن ذلك املقنب فصار تالًيا له يلتحق به إذا أشرت عن أن يتخطف) 5 (. ثم ذكر 
 خصائص حق الوالية وهي اإلمرة، فأما اإلمامية فيقولون: أراد نص النبي
فيقولون: هلم خصائص حق  املعتزلة  أما رأي  علًيا وأوالده،  اإلمام  ]يقصد 
والية الرسول عىل اخللق فيم قال: »وفيهم الوصية والوراثة »يقول املعتزيل: 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 176/11. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )2(، 134/1. 

) 3 ( املصدر نفسه، 135/1. 

) 4 ( املصدر نفسه، 135/1.

) 5 ( املصدر نفسه، 135/1.
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»أما الوصية فال ريب عندنا أن علًيا كان ويص رسول الل وإن خالف ف 
ذلك من هو منسوب عندنا اىل العناد«) 1 (.

فالواليـة) 2 ( وكم أشار اإلمام عيل هي حق آل البيت وهي بمفومها 
ما جاء عىل  املعنى  الرسول، وطبًقا هلذا  بعد  املسلمني من  أمور  تعني والية 
3 (. وقوله: »وال  قد وليت عليكم ولست بخيكم«)  قوله: »إين  بكر  أيب  لسان 
وليت ذا قرابة« ) 4 (. فضاًل عن ذلك أن عمر كان يقول عندما سئل ملن يستخلف 

األمر فأجاب...لو كان أبو عبيدة حًيا لوليته...«) 5 (.

وبذلك يقول األستاذ امحد حسني يعقوب: ومن امللفت لالنتباه أن أبا بكر 
الكلمة  التصاق هذه  الرغم من  التولية عىل  تغني عن كلمة  وعمر ل جيدا كلمة 
 ودليلنا أنه ل يصدف عىل اإلطالق أن الرسول رشًعا بعيل بن أيب طالب
فالن  فهذا  مواله  كنت  من  أو  بعدي،  من  وليهم  »أنت  قط:  ملسلم  قال  قد 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 135/1.

ينظر: األصفهاين،  يليه، تويل األمر،  ( الوالية: وىل اليشء، واوليت اليشء شيًئا آخر أي جعلته   2 (

الويل: حصول  أدق:  بتوضيح  الفيومي  وقد جاءت عن  القرآن، ص549  املفردات ف غريب 

ُينظر،  توليته،  بالكرس:  والية  بكرستني  إليه  األمر  ووليت  فصل...  غي  من  األول  بعد  الثاين 

بالكرس من  والوالية  قوله:  األثي  ابن  كر  فيمذ   ،423 – مادة )وىل(، ص422  املني،  املصباح 

اجلزري  حممد  بن  السعادات  أبو  ُينظر:  مواله«  فعيل  مواله  كنت  »من  احلديث  ومنه  اإلمارة، 

)ت606هـ/1214م(: النهاية ف غريب احلديث واألثر، تح: حممود حممد الطناحي، مؤسسة 

اسمعيليان، ط4، )قم – 1364(، 228/5. 

) 3 ( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 86/2؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 45/2. 

) 4 ( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 218/4. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 179/1. 
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 .)  1 لعيل)  إال  رشًعا  تُقل  ل  األطالق  عىل  الكلمة  هذه  إن  يقول  ثم  مواله«... 
فالويل املقصود هو اخلليفة أو القائد الذي يتوىل أمور املسلمني فحديث الوالية 
لعيل بن أيب طالب نص واضح وجيل والذي أكده مجهور املسلمني باإلمجاع 
والتواتر وهو ما يسمى بحديث الغدير وهو واحد النصوص الواردة ف أحقية 
خطب  قال:  أرقم  بن  زيد  عن   الرسول بعد   لإلمام واخلالفة  الوالية 
رسول الل بغدير خم) 2 (. حتت شجرات فقال: »أهيا الناس يوشك أن أدعى 
أنك  قالوا: نشهد  قائلون؟  أنتم  فأجيب، وإين مسؤول وإنكم مسؤولون، فمذا 
قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الل خًيا فقال: أليس تشهدون أن ال إله 
البعث  وأن  حق  املوت  وأن  حق  جنته  وأن  ورسوله،  عبده  حممًدا  وأن  الل،  إال 
حق... قالوا: بىل نشهد بذلك، قال: اللهم اشهد، ثم قال: يا أهيا الناس إن الل 
موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل بم من أنفسهم، فمن كنت مواله، فهذا 

) 1 ( النظام السيايس ف اإلسالم)رأي الشيعة- رأي السنة – حكم الشع(، )قم-2005(، ص101.

وخم،  مرة،  بن  كالب  بئر  وهو  الدجاج،  قفص  اللغة  ف  وخم  خم،  غدير  موضع  اسم  ( خم:   2  (

واد بني مكة واملدينة عند اجلحفة به غدير، عنده خطب رسول الل، ُينظر: احلموي معجم 

البلدان: 312/2؛ فيم ذكر البغدادي بأنه: موضع تصب فيه عني وقيل: بئر قريب من املئيب، 

حفرها مرة بن كعب وهو بني مكة واملدينة عىل ثالثة أميال من اجلحفة، عبد املؤمن بن عبد احلق 

حممد  عيل  وتعليق:  تح  والبقاع،  األمكنة  أسمء  عىل  االطالع  مراصد  )ت739هـ/1345م(: 

البجاوي، دار اجليل، )بيوت -1992م(، 482/1؛ اليعقويب، البلدان، وضع حواشيه: حممد 

امني ضناوي، دار الكتب العلمية، )بيوت-2002(، ص152؛ الزخمشي، أساس البالغة، 

ابو عبيد  بالبطحاء،  بئر أحتفرها عبد شمس  بأن خم  البكري  مادة )خم(، ص68. وقد أشار 

البالد واملواضع، تح وضبط:  عبد الل )ت487هـ /1095م(: معجم من استعجم من أسمء 

مصطفى السقا، ط3، )بيوت – 1983م(، 510/2. 
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مواله – يعني علًيا – اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه...« ) 1 (.

أبو  البخاري،  -320؛   306/9  ،509/2  ،126/17 البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  ايب  ابن   )  1  (

اإلسالمية  املكتبة  الكبي،  التاريخ  )ت256هـ/862م(:  اجلعفي  إسمعيل  بن  حممد  الل  عبد 

)ت303هـ/909م(:  شعيب  بن  امحد  الرمحن  عبد  أبو  النسائي،  193/4؛  د.ت(،   – )تركيا 

السنن الكربى، تح: د. عبد الغفار سلمن البنداري، سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، 

مسند  )ت307هـ/914م(:  املوصيل  املثنى  بن  امحد  يعىل،  أبو  45/5؛   ،)1991  – )بيوت 

د.ت(،   – )دمشق  للرتاث  املأمون  دار  أسد،  سليم  حسني  أحاديثه:  وأخرج  حققه  يعىل،  أيب 

سعد  تح:  النبوية،  الطاهرة  الذرية  )ت310هـ/916م(:  امحد  بن  حممد  الدواليب،  249/1؛ 

الذهب،  مروج  املسعودي،  ص152؛  )الكويت-1997(،  السلفية،  الدار  حسن،  املبارك 

السالم،  ومدينة  بغداد  تاريخ  البغدادي،  364/5؛  األولياء،  حلية  األصفهاين،  341/2؛ 

ف  االستيعاب  )ت463هـ/1069م(:  الفهري،  الل  عبد  بن  يوسف  الرب،  عبد  ابن  289/8؛ 

معرفة األصحاب، دار الكتاب، )بيوت –د.ت(، 345/3؛ اخلوارزمي، املوفق بن امحد احلنفي 

)ت568هـ/1174م(: املناقب، تح: الشيخ مالك املحمودي، مؤسسة النش اإلسالمي، )قم 

– 1411هـ(، ص155؛ ابن األثي، أسد الغابة ف معرفة الصحابة، 28/4؛ ابن كثي، تفسي ابن 

كثي، تح وتقديم: يوسف عبد الرمحن املرعشيل، دار املعرفة ف )بيوت – 1992م(، 15/2؛ 

املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف )ت742هـ/1348م(: هتذيب الكمل ف أسمء الرجال 

– 1985م(،  حققه وضبطه وعلق عليه: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط4، )دمشق 

شعيب  أحاديثه:  وخرج  تح  عىل  أرشف  النبالء،  أعالم  سي  الذهبي،  99/11؛   ،398/22

تذكرة  207/14؛  1993م(،   – )بيوت  ط9،  البويش،  أكرم  اجلزء:  هذا  حقق  األرناؤوط، 

يوسف  بن  حممد  الزرندي،  713/2؛  د.ت(،   – )بيوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  احلفاظ، 

واملرتىض  املصطفى  السمطني ف فضائل  درر  نظم  احلنفي )ت750هـ/1356م(:  احلسن  ابن 

الدين  نور  اهليثمي،  ص112؛  1958م(،   – عيل،)د.م  اإلمام  مكتبة  والسبطني،  والبتول 

عيل بن أيب بكر )ت807هـ/1413م(: موارد الضمن اىل زوائد ابن حبان، حققه وعلق عليه: 

  = 1993م(،   – )بيوت  الرسالة،  مؤسسة  العرقسويس،  رضوان  حممد  األرناؤوط،  شعيب 
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عىل حني »روى سفيان الثوري، عن عبد الرمحن، عن عمر بن عبد الغفار، 
كندة،  بباب  بالعشيات  جيلس  كان  معاوية،  مع  الكوفة  قدم  وملا  هريرة  أبا  أن 
هريرة،  أبا  يا  فقال:  إليه،  فجلس  الكوفة،  من  فجاء شاب  إليه،  الناس  وجيلس 
أنشدك الل، أسمعت رسول الل يقول لعيل بن أيب طالب: اللهم واِل من 
اللهم نعم، قال: فاشهد بالل، لقد واليت عدوه،  وااله وعاد من عاداه؟ فقال: 

وعاديت وليه! ثم قام عنه«) 1 (.
من   الل رسول  رجع  »ملا  قال:  أرقم  بن  زيد  عن  أيًضا  أخرى  وبرواية 
دعيت  كأين  فقال:  (.فقمن،   2 بدوحات)  أمر  خم،  غدير  ونزل  الوداع  حجة 
تعاىل  الل  كتاب  اآلخر،  من  أكرب  أحدمها  الثقلني  فيكم  تركت  قد  وإين  فأجبت 

الكتب  دار  حجر،  وأبن  العراقي  احلافظني:  بتحرير  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  =985/2؛ 

الصحابة،  متييز  ف  اإلصابة  العسقالين،  حجر  ابن  14/5؛  1988م(،   – )بيوت  العلمية، 

– 1984م(، 296/7، وقد اشار اىل صحة  الفكر، )بيوت  دار  التهذيب،  315/3؛ هتذيب 

احلديث وتواتره بوجه رصيح وباالسناد، ابن اجلزري، شمس الدين حممد بن حممد )ت833هـ 

/1439م(: مناقب االسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب ليث بن غالب، أمي املؤمنني 

ص325؛  د.ت(،  )مرص–  القرآن،  مكتبة  الطنطاوي،  طارق  تح:   ،طالب ايب  بن  عيل 

القربى،  لذوي  املودة  ينابيع  )ت1294هـ/1900م(:  احلنفي  إبراهيم  بن  سليمن  القندوزي، 

تح: سيد عيل مجال أرشف احلسيني، دار األسوة، )قم – 1416(، 212/2؛ رشف الدين، عبد 

احلسني: املراجعات، )حوار موضوعي جمموع بني السيد وشيخ األزهر احلجة سليم البشي(، 

دار القارئ، ط3، )د.م – 2004م(، ص122؛ حممد عبده، هنج البالغة، ص33؛ امحد حسني 

يعقوب، النظام السيايس ف اإلسالم، ص13. 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 310/4. 

) 2 ( الدوحات: مفردها الدوحة: وهي الشجرة العظيمة، أي شجرة كانت، الفيومي، املصباح املني، 

مادة )دوح(، ص128. 
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وعرتيت، فانظروا كيف ختلفوين فيهم لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض«ثم قال: 
»إن الل موالي وأنا موىل كل مؤمن، ثم أخذ بيد عيل فقال: »من كنت مواله 
فهذا وليه، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه«) 1 (. وبعد ذلك تقدم أبو بكر 
وعمر لتهنئة اإلمام بقوهلم: أمسيت يا ابن أيب طالب موىل كل مؤمن ومؤمنة 

و»بخ بخ لك يا بن أيب طالب«و»أصبحت موالي وموىل كل مؤمن«) 2 (.

) 1 ( النيسابوري، جامع الصحيح )ما يعرف بصحيح مسلم( 281/4 وفيه زيادة تسبق ذكر احلديث؛ 

النيسابوري، أبو عبد الل احلاكم )ت405هـ/101م(: املستدرك عىل الصحيحني، داراملعرفة، 

)بيوت – د.ت(، 109/3. 

) 2 ( وإذا أردنا نقل روايات اخللفاء واعرتافاهتم التي أقروا با بأولوية اإلمام وبواليته فإن ذلك 

واملؤرخون  واملحدثون  احلفاظ  ذكره  ما  عىل  الضوء  تسليط  نحاول  لكننا  جملدات،  منا  يلزم 

)املصادر العامة( التي أشارت اىل هذه التهنئة بألفاظ متباينة، ومن هذه املصادر: اإلسكاف، أبو 

جعفر حممد املعتزيل )ت220هـ/826م(: املعيار واملوازنة، تح: حممد باقر املحمودي،، )قم – 

1981م(، ص212؛ ابن أيب شيبة، املصنف، 504/7؛ امحد، مسند امحد، 281/4؛ الطربي، 

تفسي الطربي، املسمى )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، قدم له: خليل املس، ضبط وتوثيق: 

صدقي مجيل، العطار، 212/3. الكوف، امحد بن حممد بن عقدة )ت333هـ/939م(: الوالية، 

بغداد، 284/8؛ احلسكاين،  تاريخ  البغدادي،  أبو يعىل، مسند أيب يعىل، 197/6؛  ص128؛ 

عبيد الل بن امحد احلنفي )ت490هـ/1096م( : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تح: حممد 

200/1؛   :)1990  – )طهران  اإلسالمي،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  مؤسسة  املحمودي،  باقر 

صححه  والنحل،  امللل  )ت548هـ/1154م(:  الكريم  عبد  بن  حممد  الفتح  أبو  الشهرستاين، 

ابن  164/1؛  2009م(:   – )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  حممد،  فهمي  امحد  عليه:  وعلق 

وتح:  دراسة  دمشق،  مدينة  تاريخ  )ت571هـ/1277م(:  الشافعي  احلسني  بن  عيل  عساكر، 

عيل شيي، دار الفكر )بروت -1995م(،76/2 – 78؛ اخلوارزمي ف املناقب، ص155 – 

الرازي =  الفخر  الرازي،  النهاية ف غريب احلديث، 228/5؛  الشيباين،  ابن األثي  ش156؛ 
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=)ت606هـ/1212م(: التفسي الكبي، ط3، )د.م–د.ت(، 158/30؛ ابن األثي، أسد الغابة 

ف معرفة الصحابة، 28/4؛ ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص29؛ الطربي، حمب الدين امحد 

ابن عبد الل )ت694هـ/1300م(: ذخائر العقبى ف مناقب ذوي القربى، دار الكتب املرصية 

)ت737هـ/1344م(:  العمري  الل  عبد  بن  حممد  الشيازي،  ص67؛   ،)1356  – )القاهرة 

68/1؛  1996م(:   – )دمشق  اإلسالمي  املكتب  االلباين،  نارص  حممد  تح:  املصابيح،  مشكاة 

ابن  ص109؛  السمطني،  درر  نظم  احلنفي،  الزرندي  210/5؛  والنهاية،  البداية  كثي،  ابن 

تح:  األئمة،  معرفة  ف  املهمة  الفصول  )ت855هـ/1461م(:  املالكي  حممد  بن  عيل  الصباغ، 

الرتمذي، 99/2؛  الرتمذي، سنن  – 2002(، ص248؛  )قم  احلديث،  دار  العزيزي،  سامي 

زين  هتذيب  ف  املصفى  العسل  )ت378هـ/994م(:  عيل  بن  حممد  بن  امحد  العاصمي، 

أحياء  جممع  املحمودي،  باقر  حممد  املحقق:  عليه  وعلق  هذبه  أتى،  هل  سورة  رشح  ف  الفتى 

الشافعي  حسني  بن  امللك  عبد  العاصمي،  265/2؛   ،)1997  – )إيران  اإلسالمية،  الثقافة 

عادل  وتعليق:  تح  والتوايل،  األوائل  أنباء  ف  العوايل  النجوم  سمط  )ت111هـ/1719م(: 

188/2؛  -1998م(،  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  معوض،  حممد  عيل  املوجود،  عبد  امحد 

املحمدية،  باملنح  اللدنية  املواهب  الشافعي )ت923هـ/1531م(:  بن حممد  امحد  القسطالين، 

– 1996م(، ص265؛  العلمية، )بيوت  الكتب  دار  الدين،  رشحه وعلق عليه: مأمون حمي 

بن  عيل  مناقب  ف  املطالب  جواهر  )ت871هـ/1477م(:  الشافعي  امحد  بن  حممد  الباعوين، 

1415هـ(،   – )قم  اإلسالمية،  الثقافة  أحياء  جممع  املحمودي،  باقر  حممد  تح:   ،طالب أيب 

البدع  أهل  عىل  الرد  ف  املحرقة  الصواعق  288/7؛  التهذيب،  هتذيب  حجر،  ابن  ص296؛ 

)مرص-  القاهرة،  مكتبة  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد   : عليه  وعلق  احاديثه  خرج  والزندقة، 

الوفا  وفاء  )911هـ/1517م(:  الشافعي  الشيف  بن  الل  عبد  السمهودي،  ص44؛  د.ت(، 

بأخبار دار املصطفى، مطبعة املؤيد، )مرص-1908(، 212/2؛ املتقي اهلندي، عالء الدين 

بكري  ضبطه:  واألفعال،  األقوال  سنن  ف  العمل  كنز  الدين)975هـ/1581م(:  حسام  ابن 

املناوي،  – 1989م(، 134/13؛  حياين، صححه: صفوة السقا، مؤسسة الرسالة،، )بيوت 

شمس الدين حممد عبد الرؤوف )ت1031هـ/1637م(: فيض القدير رشح جامع الصغي = 
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ناشد   علًيا أن  املؤذن،  سلمن  أيب  عن  احلكم  عن  إسائيل  أبو  وروى 
الناس من سمع رسول الل يقول:

»من كنت مواله فعل مواله«.

فشهد له قوم وأمسك زيد بن أرقم) 1 (، فلم يشهد – وكان يعلمها – فدعا 
عيل بذهاب البرص فعمي، فكان حديث الناس باحلديث بعدما كف برصه) 2 (.

فيم أشار اخلوارزمي: قيل لعمر بن اخلطاب، نراك تصنع بعيل شيًئا ال تصنعه 
بأحد من أصحاب رسول الل فقال: إنه موالي) 3 (، وجاء عن اإلمام ان 

=ف أحاديث البشي النذير، ضبطه وصححه: امحد بن إسمعيل عبد السالم، دار الكتب العلمية، 

)بيوت– 1994م(، 282/6؛ النابليس، عبد الغني )ت1143هـ/1749م(: ذخائر املواريث 

ف الداللة عىل مواضع احلديث، مطبعة النش والتأليف األزهرية، )مرص-1934م(، 85/1؛ 

القندوزي، ينابيع املودة، ص249؛ دحالن، امحد زيني املالكي الشافعي، الفتوحات اإلسالمية 

بعد ف الفتوحات النبوية، دار صادر، ط3، )بيوت – 2009م(، 302/2. 

) 1 (  فيم يقول ابن أيب احلديد – عندما أفرد فصاًل ف ذكر املنحرفني عن عيل – قوله: وذكر مجاعة 

 والتابعني واملحدثني كانوا منحرفني عن عيل الصحابة  أن عدة من  البغداديني  من شيوخنا 

قائلني فيه السوء، ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه مياًل مع الدنيا وإيثاًرا للعاجلة، فمنهم 

أيكم سمع  بالكوقة  اجلامع  القرص–وقال رحبة  الناس ف رحبة   ناشد عيل مالك،  بن  أنس 

رسول الل يقول: »من كنت مواله فعيل مواله »؟ فقام اثنا عش رجاًل فشهدوا با، وأنس بن 

مالك ف القوم ل يقم، فقال له: يا أنس ما يمنعك أن تقوم فتشهد ولقد حرضهتا! فقال: يا أمي 

املؤمنني، كربت ونسيت، فقال: اللهم إن كان كاذًبا فارِمِه با بيضاء ال توارهيا العممة. قال طلحة 

ابن عمي: فو الل لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بني عينيه. رشح هنج البالغة، 310/4.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 314/4. 

) 3 ( املناقب، ص16؛ ابن حجر، الصواعق املحرقة، ص44.



 ............................... 115الفصل الثاين: املؤسسات اإلدارية يف فكر اإلمام عيل

نرصه لإلسالم أفضل من واليتهم بقوله:

ْسَاَم َأْهَلُه َأْن َأَرى فِيِه َثْلاًم َأْو َهْدمًا، َتُكوُن امْلُِصيَبُة  َأْنرُصِ االِْ »َفَخِشيُت إِْن مَلْ 
ام َقَائَِل، َيُزوُل ِمنَْها َما َكاَن،  اَم ِهَي َمَتاُع َأيَّ بِِه َعَلَّ َأْعَظَم ِمْن َفْوِت ِوالََيتُِكُم الَّتِي إِنَّ

َحاُب...«) 1 ). ُع السَّ اُب، َأْو َكاَم َيَتَقشَّ َ َكاَم َيُزوُل السَّ

بن  وعمر  العباس  ابن  بني  حواًرا  املعتزيل  احلديد  أيب  ابن  ذكر  حني  عىل 
ابن  النبي روى  الوالية واخلالفة لعيل بعد  فيه عمر عىل أن  يقر  اخلطاب 
عباس، قال: دخلت عىل عمر ف أول خالفته... ثم قال: من أين جئت يا 
عبد الل؟ قلت: من املسجد، قال: كيف خلفت ابن عمك؟... قال: إنم عنيت 
عظيمكم اهل البيت، قلت: خلفته يمتح بالغرب) 2 ( عىل نخيالت...، وهو يقرأ 
القرآن، قال: يا عبد الل، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، هل بقي ف نفسه يشء 
قلت:  عليه؟  أن رسول الل نص  أيزعم  قال:  نعم،  قلت:  اخلالفة؟  أمر  من 
يربع  كان  لقد  عمر:  فقال  صدق،  فقال:  يدعيه،  عم  أيب  سألت  وأزيدك،  نعم، 
اإلمام  – يقصد اسم  باسمه  أن يرصح   ) 3 أراد ف مرضه)  أمره وقتها، ولقد  ف 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )62(، 110/17. 

) 2 ( الغرب، الدلو العظيمة يستقي به، الفيومي، املصباح املني، مادة )غرب(، ص276.

) 3 ( يظهر من كالم عمر جلًيا بأن ذلك عندما طلب الرسول بإحضار الدواة والبياض وبذلك 

اعتذر العامة عن موقف عمر ومن معه باعتذارات عديدة جاء با شيخ األزهر سليم البشي 

كفرطة  سيهتم،  خالف  عىل  منهم  كانت  واقعة  ف  القضية  هذه  إن  يقال:  أن  فاألوىل  بقوله: 

السيد رشف  فند  التفصيل »هذا وقد  فيها عىل  سبقت، وفلتة ندرت، وال نعرف وجه الصحة 

ل  الدواة  بإحضار  أمرهم  حني   لعله قالوا:  بقوله:  املعتذرين  عىل  األعذار  هذه    الدين

ما   إىل  مضاًفا  فنقول:  غي،  ال  اختبارهم  جمرد  أراد  وإنم  األشياء،  من  يشء  لكتابة  قاصد  يكن 

أفدتم: إن هذه الواقعة إنم كانت حال احتضاره -بأيب وأمي- كم هو رصيح احلديث، فالوقت= 
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عيل – فمنعت من ذلك إشفاًقا وحيطة عىل اإلسالم، ال ورب هذه البنية ال 
فعلم  أقطارها،  من  العرب  عليه  النتفضت  وليها  ولو  أبًدا،  قريش  عليه  جتتمع 
رسول الل أين علمت ما ف نفسه فأمسك، وأبى الل إال إمضاء ما حتم«) 1 (.

وأشار أحد املؤرخني إىل أهم األسباب التي دفعت الصحابة اىل عدم تولية 
اإلمام عيل لقوله: إن اخلالفة إذا وصلت اىل عيل لن خترج عنه أبًدا وبذلك 

تفوت الفرصة عليهم) 2 (.

 :)1774–1716(  Johann Jakobreisk األملاين  املستشق  أشار  فيم 
بقوله »ومن املحن التي توالت عىل أنصار عيل بن أيب طالب والتي كانت تدبًيا 
حقه  من  حرم  وإنه  مبارشة،   ][ النبي  بعد  باخلالفة  األحق  عيل  وكان  إهلًيا، 
أمي  أفضل  كان  علًيا  إن  إذ  املؤامرات،  بسبب  سنة  وعشين  أربع  طوال  هذا 

لألمة،  تام  مهمة، ونصح  بكل  وإنذار، ووصية  إعذار  كان وقت  وإنم  اختبار،  يكن وقت  =ل 

واملحترض بعيد عن اهلزل واملفاكهة..، والسيم إذا كان نبًيا، وإذا كانت صحته مدة حياته كلها 

ل تسع اختبارهم، فكيف يسعها وقت احتضاره، عىل أن قوله – حني أكثروا اللغو واللغط 

واالختالف عنده: قوموا، ظاهر ف استيائه منهم، ولو كان املمنعون مصيبني الستحسن ممانعتهم، 

وأظهر االرتياح إليها، ومن ألّ بأطراف هذا احلديث والسيم قوهلم هجر رسول الل، يقطع بأهنم 

كانوا عاملني أنه يريد أمًرا يكرهونه، ولذا فاجأوه بتلك الكلمة، وقالوا بأنه أراد التخفيف عن 

النبي إشفاًقا عليه من التعب... وأنت نرص الل بك احلق – السيد خماطًبا الشيخ البشي – 

تعلم بأن ف كتابة ذلك الكتاب راحة قلب النبي وبرد فؤاده، وقرة عينه، وأمنه عىل أمته من 

الضالل، املراجعات: املراجعة )87(، ص259، واملراجعة 88، ص261 – 262. 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 218/12 – 219. 

) 2 ( ُينظر: العالييل، عبد الل : االمام احلسني، النارش، الشيف الريض، )قم – 1994(، ص38.
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عرفه العال اإلسالمي«) 1 (.

بيعته وكانا قد عتبا  بعد  فإن اإلمام عندما كلم طلحة والزبي  ومع هذا 
عليه كان يقول هلم:

َاَفِة َرْغَبٌة َواَل يِف اْلِواَلَيِة إِْرَبٌة«) ) ). »َواهللِ َما َكاَنْت يِل يِف اخْلِ

أما الوصية) 3 (، فيى بعض املفكرين أن متسك اإلمام بالوصية له من 
الشعية  يسحب  كان  ألنه  وذلك  للغاية،  صعبة  مسألة  كان   الرسول قبل 
عن خالفة من سبقوه) 4 (، األمر الذي كان من شأنه أن حيدث بلبلة شديدة ف 
أوساط املسلمني، ال يستفيد منها ف ذلك الظرف إال أعداء اإلسالم) 5 (، ولكن 
هذا ل يمنع اإلمام من االشارة اىل الوصية بني احلني واآلخر منًعا من طمسها 

وفضاًل عن كوهنا الطريقة املثىل لتويل اخلالفة، لذا جاء ف خطبته املذكورة:

.) 6 (»...ال يقاس بآل ممد«

) 1 ( حسني، حممد حمسن: االستشاق برؤية رشقية، بيت الوراق، )بغداد – 2011(، ص140. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )198(، 8/11. 

) 3 ( للمزيد من األحاديث التي اشارت بوجه رصيح للوصية، ُينظر: البجيل، أبو موسى ابن املستفاد 

قيس  الشيخ  وترتيبه  مجعه  اعادة  املعتربة،  الروائية  االصول  ف  الوصية  )ت220هـ/827م(، 

اثبات وصاية أمي  الثمني ف  العقد  بجة العطار، )مشهد-2008(؛ الشوكاين، حممد بن عيل: 

املؤمنني ][، خرج مصادره: فاضل الفرايت،)الكويت -2004(.

حديث  ف  تكراًرا  لساهنم  عىل  ذلك  جاء  وقد  منهم  باخلالفة  بأحقيته  علم  عىل  كانوا  ( والذين   4  (

الغدير، واملنزلة، والدار، وغيها.... 

) 5 ( طي، حممد، اإلمام عيل مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، )بيوت – 1997(، ص16. 

) 6 ( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )2(، 134/1.
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وف خطبة أخرى يؤكد ذلك بقوله:

»أنا سيد الوصيني«) 1 ).

وجاء عىل لسانه بذا الصدد ]وصايته[ أثناء اإلشارة اىل اختالف الفرق:

»َفيا َعَجبًا! وما يِلَ ال َأْعَجُب ِمْن َخَطإِ َهِذِه اْلِفَرِق َعَى اْختِاِف ُحَجِجها يِف 
.( ( (» وَن َأَثَر َنبِّي، وال َيْقَتُدوَن بَِعَمِل َويِصّ ِدينِها! ال َيْقَتصُّ

وقد ذكر املعتزيل الشعر الذي قيل ف وصاية اإلمام عيل وهو كثي إال أننا 
اقتطفنا منه ما قاله ابن بديل بن ورقاء اخلزاعي يوم اجلمل) ) ):

يا قوم للخطة العظمى التي حدثت حرب الويص وما للحرب من آيس

الفاصل الكم بالتقوى إذا ضبت لســداس امخاًسا  القبائل  تلك 

وكذلك من أشعار صفني التي تتضمن تسميته بالويص ما ذكره نرص بن 
مزاحم، قال زحر بن قيس) 4 ):

ــام الــنــعــم  ــ ــك مت ــي ــل ــول امل ــ رسـ ــد ــ ــى اإللــــــــه عـــــى أح ــ ــص ــ ف

ــم املـــدعـــم ــائـ ــقـ ــا الـ ــن ــت ــف ــي خــل ــن بــعــده ــ ــك وم ــي ــل ــول امل ــ رسـ

ــم ــ نـــجـــالـــد عـــنـــه غــــــواة الم الــنــبــي ويص  ــت  ــي ــن ع عــلــًيــا 

:( ( (وقد أشار ابن أيب احلديد ف قصائده اىل وصية اإلمام

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )43(، 166/4. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )120(، 188/4.

) 3 ( املصدر نفسه، 140/1.

) 4 ( املصدر نفسه، 141/1؛ املنقري، وقعة صفني، ص22.

) 5 ( ابن أيب احلديد، القصائد السبع العلويات، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، )بيوت- د.ت(، 

القصيدة اخلامسة، ص95.
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الكبائر باملوبقات  شــابــه  وإن  ــلــويص والؤه ل عــبــد  فـــاز  لــقــد 

زاهر القدس  من  نور  من  تسد  الذي والوهر  املكنون  النبأ  هو 

ثم أشار اإلمام اىل الوراثة، وهي دليل آخر عىل استحقاق اإلمام اخلالفة 
ف  وذلك  بعده،  وخليفته  موسى  من  كهارون   جعله وقد   الرسول بعد 
حديث املنزلة، حيث كان رسول الل قد خرج ف غزوة تبوك وخرج الناس 
 :ال فبكى عيل، فقال له رسول الل :معه، فقال له عيل: أخرج معك؟ فقال
أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ليس بعدي نبي، إنه 

ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي) 1 (.

) 1 ( الطياليس، سيلمن بن داود )ت204هـ/810هـ(: مسند الطياليس، دار املعرفة )بيوت – د.ت(، 

عني  املصنف،  )ت211هـ/817م(:  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  الصنعاين،  28/1-29؛ 

– دت(، 406/5؛ ابن هشام، السية  بتحقيقه وأحاديثه: أ. حبيب رمحن األعظمي، )بيوت 

الزبي )219هـ/825م(: مسند احلميي،  بن  أبوو بكر عبد الل  النبوية، ص516؛ احلميي، 

ابن  38/1؛  العلمية،)بيوت-1988(،  الكتب  دار  األعظمي  رمحن  حبيب  أ.  أصوله:  حقق 

أيب شيبه، عبد الل بن حممد الكوف )ت235هـ/841م(: املصنف، ضبطه وعلق عليه: أ. سعيد 

دار صادر،  املسند،  بن حنبل،  أمحد  – 1989(، 496/7؛  )بيوت  الفكر، ط1،  دار  اللحام، 

)ت246هـ/851م(:  البغدادي،  أمحد  الل  عبد  أبو  الدورقي،  331/1؛  د.ت(،   – )بيوت 

مسند سعيد بن أيب وقاص، حققه وخرج أحاديثه: عامر حسن طربي، دار البشائر اإلسالمية،، 

– 1981(، 129/5؛  – 1987(؛ البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر، )بيوت  )بيوت 

النيسابوري، جامع الصحيح )ما يعرف بصحيح مسلم(، 129/7؛ ابن ماجه، حممد بن يزيد 

دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  ماجه: حقق نصوصه:  ابن  القزويني، )ت275هـ/981م(: سنن 

الفكر، )بيوت – د.ت(، 43/1؛ الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة )ت279هـ/885م(: 

سنن الرتمذي، )بيوت – 1983(، 303/5؛ وجاءت عند أيب عاصم لفظ قريب »ال إنك= 
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=لست نبًي »عمرو )ت287هـ/893م(: السنة املكتب اإلسالمي، ط3، )بيوت – 1993(، 

ص550؛ النسائي، خصائص أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )كرم الل وجهه(، حققه= =ووضع 

فضائل  ص78؛  د.ت(،   – )طهران  احلديثة،  نينوى  مكتبة  األميني،  هادي  حممد  فهارسه: 

الصحابة، دار الكتب العلمية، )بيوت – د.ت(، ص13؛ أبو يعىل، مسند أيب يعىل، 285/1؛ 

الدين،  فيض  الرزاق حممد  عبد  إخراجه:  وثبت  املؤمنني، مجعه  أمي  الكوف، فضائل  ابن عقد 

صحيح  )ت354هـ/960هـ(:  بلبان  بن  عيل  الدين  عالء  حبان،  ابن  ص57؛  –د.ت(،  )د.م 

ابن حبان، تح وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط2، )د.م – 

د.ت(، 15/5؛ الطرباين، أبو القاسم سليمن بن أمحد )ت360هـ/966م(: املعجم األوسط، 

تح: أبو معاذ طارق، أبو الفضل عبد احلسن، دار احلرمني للطباعة، )د.م – 1995(، 126/2، 

مؤسسة  حيدر،  أمحد  الدين  عمد  تح:  الدالئل،  وتلخيص  األوائل  متهيد  الباقالين،  39/3؛ 

الصحيحني،  عىل  املستدرك  النيسابوري،  ص547؛   ،)1993  – )بيوت  الثقافية،  الكتب 

109/3؛ البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني )ت458هـ/1064م(: السنن الكربى، دار الفكر، 

عبد  حممد  العلوي،  أمحد  مصطفى  تح:  التمهيد،  الرب،  عبد  ابن  40/9؛  د.ت(،   – )بيوت 

الكبي البكري، )املغرب – 1387هـ(، 132/22؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 31/2؛ 

القرطبي، تفسي القرطبي، 266/1، 277/7؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 210/13، 

320/6؛ االنصاري، حممد بن ايب بكر )ت ق7هـ/1300م(: اجلوهرة ف نسب االمام عيل، 

تح: د. حممد التونجي، )قم-1980(، ص16-17؛ اهليثمي، جممع الزوائد، 109/9 – 110؛ 

موارد الضمن بزوائد بن حبان، 987/2؛ العسقالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار 

املعرفة، )بيوت – د.ت(، 60/7؛ السيوطي، تاريخ اخللفاء، ص170؛ املباركفوري، احلافظ 

ابيوالعالء حممد: حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي، دار الكتب العلمية، )بيوت-1999(، 

النبوي والذرية  البيت  الباهرة بفضائل أهل  التليدي، أبو الفتوح عبد الل: األنوار  157/10؛ 

حييى:  هاشم  املالح،  ص114؛   ،)1997  – )السعودية  الشافعي،  اإلمام  مكتبة  الطاهرة، 

اإلمام عيل بن أيب طالب ][ رجل املثل واملبادئ، دار الكتب العلمية، )بيوت – 2007(، 

ص54؛ سعاد ماهر، مشهد اإلمام عيل ف النجف، ص33؛ هيفا، مقدمة ف معرفة اإلمام= 
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وذكرت املصادر عن سويد بن غفلة عن عمر بن اخلطاب: »أنه رأى رجاًل 
يسب علًيا فقال عمر: إين أظنك منافًقا، سمعت رسول الل يقول:

إنام عل مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«) 1 ).

أيب  بن  سعد  بني  جرى  وما  الصحابة  من  أخرى  برواية  احلديث  جاء  فيم 
خي  املنابر  عىل   عيل اإلمام  سب  سن  الذي  سفيان  أيب  بن  ومعاوية  وقاص 
أن تسب  ما منعك  أيب وقاص:  بن  قال معاوية لسعد  »فعندما  لذلك،  مصداق 
فلن أسبه، ألن تكون   قاهلن رسول الل ما ذكرت ثالًثا  أما  فقال  تراب؟  أبا 
يل واحدة منها أحب إيل من محر النعم) 2 (، سمعت رسول الل يقول له وقد 

خلفه ف بعض املغازي:

املنار،  دار  باجلنة،  وبشهم  الرسول  احبهم  رجال   : اسمعيل  بكر  حممد  ص42؛   ،عيل  =

)القاهرة-2000(، ص71، وقد ذكر ابن سعد احلديث ف غزوة تبوك – مع اختالف يسي – 

حيث خلف رسول الل علًيا ف أهله فقال بعض الناس ما منعه أن خيرج إال أنه كره صحبته 

فبلغ ذلك علًيا فذكره للنبي فقال يابن أيب طالب أما ترىض... )احلديث(: الطبقات الكربى، 

ديني  قايض  وأنت  احلديث  االختالف:....  ذلك  عىل  الزيدي(  )اليمني  الريس  وزاد  19/3؛ 

ومنجز وعدي« القاسم بن إبراهيم )ت246هـ/852م(: تثبيت اإلمامة، تح: صالح الورداين، 

مركز الغدير، )بيوت – 1998(، ص55؛ فيم ذكر ابن شاكر الكتبي األبيات الشعرية التي قاهلا 

الشهيد زيد بن عيل  بذلك الصدد:
ــب ــاق ــن ــه امل ــا فــضــلــت ــًي ــل فــــإن ع برأيه يــوًمــا  القـــوام  فضل  ــن  وم
وإن رغمت منه النوف الكواذب قوله ــق  والـ اهلل  ــول  رسـ ــول  وقـ
كهارون من موسى أخ يل وصاحب ــك مــنــي يـــا عـــل مــعــالــنــا ــأنـ بـ

ُينظر: فوات الوفيات، 216/2. 

) 1 ( البغدادي، تاريخ بغداد، 453/7؛ العسقالين، فتح الباري رشح صحيح البخاري، 60/7.

) 2 ( محر النعم: ساكن امليم كرائمها، ومثل ف كل نفيس، الفيومي، املصباح املني، ص98.
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»أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي.. 
فأبلس معاوية وكف عن تكليف سعد«) 1 ).

إن  »حيث  املنزلة،  بحديث  بلسانه  يعرتف  معاوية  أن  ذلك  من  واألغرب 
جوابك  قال:  أعلم،  فهو  علًيا  عنها  سل  فقال:  مسألة،  عن  معاوية  سأل  رجاًل 
كان  رجاًل  كرهت  لقد  قلت!  ما  بئس  قال:   عيل جواب  من  إيل  أحب  فيها 

رسول الل يغره بالعلم غًرا، ولقد قال له:

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«) ) ).

-[ ف شخصه  يقول املؤرخ الفرنيس سيديو: »مجع زوج فاطمة ]عيل– 
أمام  ينحني  أن  واحد  كل  عىل  ووجب  االنتخاب،  وحقوق  الوراثة  حقوق 
صاحب هذا املجد العظيم اخلالص وما كان هذا ليحدث«) 3 (. فنحن نرى أن 
من  تقرأها  أي  اآلخرون  يراه  عم  ختتلف  برؤية   الل لرسول   عيل خالفة 
ل  األمة  أن  إال  القرآن،  وتراث   حممد تراث  حيفظ  اإلمام  كون  دينية  ناحية 

سنن  الرتمذي،  324/2؛  مسلم،  صحيح  النيسابوري،  185/1؛  املسند،  حنبل،  ابن   )  1  (

عىل  املستدرك  النيسابوري،  204/3؛  الكربى،  السنن  النسائي،  120/2؛  الرتمذي، 

مطالب  )ت652هـ/1258م(:  طلحة  بن  حممد  الشافعي،  الصحيحني،108/3-109؛ 

السؤول ف مناقب آل الرسول، تح: ماجد أمحد العطية، )العراق –1951( ص101؛ التليدي، 

األنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوي والعرتة الطاهرة، ص41. 

) 2 ( ابن حجر العسقالين، الصواعق املحرقة، ص107.

عيل،  ص104؛   ،)2002  – )عمن  الشيخ،،  عيل  الل  عبد  ترمجة:  العام،  العرب  تاريخ  أ:  ( ل.   3  (

العلم للماليني،، )بيوت  البعلبكي، دار  العربية: عفيف  نقله اىل  العرب،  تاريخ  أمي، خمترص 

مطبعة  األموية،  والدولة  اإلسالم  صدر  ف  حمارضات  الل:  عبد  فياض،  ص56؛   ،)1961  –

اإلرشاد، )بغداد – 1967(، ص49. 
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.) 1 (»متتثل ألمر نبيها

بأن  يعلموا  ول  فأخطأوا  اجتهدوا  لعلهم)الصحابة(  قائل:  يقول  كان  ثم 
– ال يمكن ذلك كون  – فتكون اإلجابة  الرسول أراد علًيا خليفة بعده 
نبي  نبه  نبههم لذلك كم   أنه النقاش، فضاًل عن ذلك  تقبل  ثابتة وال  األدلة 

الل يعقوب أوالده بم سيحدث البنه منهم.

أما قوله »اآلن إذ رجع احلق اىل أهله« يقول املعتزيل »وهذا يقتيض أن يكون 
وجه  عىل  ال  وأحق،  باألمر  أوىل  كان   إنه ونقول  أهله،...  غي  ف  قبل  فيم 
النص) 2 (، بل عىل وجه األفضلية، فإنه أفضل البش بعد رسول الل وأحق 
تفرس  وما  املصلحة،  من  علمه  ملا  حقه  ترك  لكنه  املسلمني  مجيع  من  باخلالفة 
له،  العرب  حلسد  الكلمة،  وانتشار  اإلسالم،  اضطراب  من  واملسلمون  هو  فيه 
»قد  يقول:  أن  اسرتجعه  ثم  فرتكه  بيشء  أوىل  كان  ملن  وجائز  عليه.  وضغنهم 

»وإن   هلم فقال  األمة  هذه  من   لعيل سيحدث  بم  لعلمه  لذلك   النبي أشار  حيث   )  1  (

تؤمروا علًيا جتدوه هادًيا مهدًيا يأخذ بكم... وال أراكم فاعلني«. ُينظر: أمحد بن حنبل، املسند، 

يعقب  ]ثم  بعده  األمة ستغدر يب  »أن   النبي إيل  قال مما عهد  أنه   537/1. وعن عيل

املحقق بقوله: هذا حديث صحيح اإلسناد[ النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، 140/3، 

وجاء عند العسقالين حيث أزاد عىل احلديث بقوله »عن عيل ريض الل عنه والل إن لعهد النبي 

اآليت )أن هذه األمة ستغدر يب(، ابن ايب احلديد، حكمة، )399(، 514/20، املطالب العالية 

بزوائد املسانيد الثمنية، تح: أ. حبيب الرمحن األعظمي، )د.م – د.ت(، 168/4.

وقد أورد ابن أيب احلديد هذا احلديث بقوله: »حيث قال رسول الل إن تولوها علًيا جتدونه   

هادًيا مهدًيا«، للمزيد ينظر: رشح هنج البالغة، 318/4 – 319. 

) 2 ( هذا ما سنناقشه ف اخلطبة الشقشقية ف إنكار املعتزيل للنص. 
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هذا  ف  يل  كقولك:   )  2  ( منتقله«  اىل  »وانتقل  وقوله   )  1  ( أهله«  اىل  األمر  رجع 
األمر مضطرب، وقد رجع األمر اىل نصابه، واىل املوضع الذي هو عىل احلقيقة 
املوضع الذي جيب أن يكون انتقاله إليه) 3 (. أما معنى كالمه هذا وما القصد منه 
فهو واضح كم يقول املعتزيل »ال ريب ف أن كالمه هذا تعريض بمن تقدم عليه، 
قاعدون،  وهم  عنهم  اجلهاد  منهم  األوىل  نعمتان:  قيل  عليهم؟!!  له  نعمة  فأي 
فإن من أنصف علم أنه لوال سيف عيل الصطلم املشكون. والثانية علومه 
التي لوالها حلكم بغي الصواب ف كثي من األحكام وقد اعرتف عمر له بذلك، 

واخلرب مشهور) 4 (: »لوال) 5 ( عيل هللك عمر«) 6 (.

إشارة االمام إىل خالفة من سبقه:

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 135/1.

) 2 ( املصدر نفسه، 135/1.

) 3 ( املصدر نفسه، 136/1. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 136/1. 

أبو  عيل  د.  تح:  اإلعراب،  صناعة  ف  املفصل  الزخمشي،  اليشء،  لوجود  امتناع  حرف  ( لوال:   5  (

بن  الل  عبيد  حممد  أبو  األنصاري،  ص442؛   ،)1993  – )بيوت  اهلالل،  مكتبة  دار  ملحم، 

يوسف )ت741هـ/1348م(: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تح: د. مازن املبارك، حممد 

عيل محد الل، دار الفكر، ط6، )بيوت – 1985(، 345 – 346.

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 136/1؛ ابن حنبل، املسند، 154/1؛ سبط ابن اجلوزي، تذكرة 

الباعوين، جواهر املطالب ف مناقب  اخلواص، ص45؛ الزرندي، نظم درر السمطني، ص29؛ 

عيل بن أيب طالب، ص296؛ ابن طلحة الشافعي مطالب السؤول، ص77؛ اجلويني، فرائد 

السمطني، 224/1؛ الطربي، ذخائر العقبى، ص82؛ العسقالين، رشح الباري ف رشح صحيح 

البخاري، 101/12؛ ابن الصباغ، الفصول املهمة، ص35؛ الشقاوي، عيل إمام املتقني، 91/1. 
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أوًل
خالفة أبي بكر

ِمنَها  لَِّ  َمَ َأنَّ  َلَيْعَلُم  ُه  )َوإِنَّ  ( أب قحافة،)  ابن   (  (  ((  (  1 َصها)  َتَقمَّ َلَقْد  َواهلل  »َأَما 
........................................................... ( 4 ( الُقْطِب  َمَلُّ 

) 1 ( قال البيهقي: ويقال هلا امُلقمصة أيضًا، عيل بن زيد االنصاري )ت493هـ / 1100م(: معارج 

 ،)1980  – )قم  االسالمية،  والدراسات  االبحاث  مركز  الطيب،  اسعد  تح:  البالغة،  هنج 

227/1، تعّد هذه اخلطبة من أهم خطب هنج البالغة، حيث تتكفل بشح مسألة اخلالفة بعد 

رحيل رسول الل وهنالك بعض االمور التي تضمنتها اخلطبة بم ل يرد تثبيتها ف سائر خطب 

باالمر،  هنضت  التي  الراشدة  اخلالفة  عرص  اوجزت  اهنا  اال  عباراهتا  قلة  ورغم  البالغة،  هنج 

ُينظر: الشيازي نفحات الوالية، 209/1.

) 2 ( تقمصها: قمصته قميًصا بالتشديد، البسته كالقميص، الفيومي، املصباح املني، مادة )قمص(، 

ص322؛ الطرحيي، جممع البحرين، 181/4. 

) 3 ( جاءت عند الصدوق »ابن أيب قحافة أخو تيم«، علل الشائع، ص219/1؛ وف معاين األخبار »أخو 

تيم« للصدوق، 311/2؛ وعند البحراين، »فالن«، ميثم بن عيل بن ميثم )ت679هـ/1287م(: 

– د.ت(، 182/1 وتبعه حممد عبده ف  رشح هنج البالغة، مؤسسة اآلداب الشقية، )النجف 

رشحه، ج1/ 125، أما ابن أيب احلديد فقد أوردها كم ف املتن أعاله، 144/1. 

) 4 ( القطب: قطب الرحى: ما تدر عليه، الفيومي، املصباح املني، مادة )قطب(، ص316.
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.( ( (» ْيُل، َوال َيْرَقى إيَِلَّ الطَّْيُ َحا) 1 ) َينَْحِدُر َعنِّي السَّ .............. ِمَن الرَّ

:فأما قوله

َحا«) ) ). َ ِمنَها َمَلُّ الُقْطِب ِمَن الرَّ »َأنَّ َمَلِّ

أي كم كان الرحا ال تدور إال عىل القطب، ودوراهنا بغي قطب ال ثمرة له 
وال فائدة فيه، كذلك نسبتي اىل اخلالفة، فإهنا ال تقوم إال يب، وال يدور أمرها 
إال عيّل) 4 (. فيم يقول ابن أيب احلديد »وعندي أنه أراد أمًرا آخر، وهو أين من 
 .) 5 الرحا«)  دائرة  القطب  أن  الصميم وف وسطها وبحبوحتها، كم  اخلالفة ف 

ولعل ما قصده اإلمام أقرب حيث جاء ف خطبة أخرى له:

اْسَتَحاَرَمَداُرَها،  َفاَرْقُتُه  َفإَِذا  بَِمَكاين،  َوَأَنا  َعَلَّ  َتُدوُر  َحا،  الرَّ ُقْطُب  َأَنا  اَم  »َوإِنَّ
ا ) 6 )«) ) ). َواْضَطَرَب ثَِفاُلَ

فقد جاء أمي املؤمنني بمؤكدات تؤكد علم أيب بكر بأن اخلالفة لإلمام 

) 1 ( قطب الرحا: وُسمي بذلك ألن القطب جممع امر الرحا، ودور الرحا عليه. وهو مأخوذ من قطب 

الفلك، وهو جزء من اجزاء الفلك عند كوكب صغي أبيض بني اجلدي والفرقدين، يدور عليه 

الفلك. ويقال: هو قطبهم أي سيدهم، واملعنى: تدور عيّل كم تدور الرحا عىل القطب. ولوال 

القطب ملا انتظمت حركة الرحا، فاملعنى ان امرها يب يقوم، البيهقي، معارج هنج البالغة، 227/1. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 144/1. 

) 3 ( املصدر نفسه، 1/ 144.

) 4 ( املصدر نفسه، 146/1. 

) 5 ( املصدر نفسه، 146/1. 

) 6 ( ثفاهلا: الثفل. جلد يبسط فتوضع فوقه الرحى فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق، اجلوهري، تاج 

اللغة، مادة )ثفل(، 1646/4. 

) 7 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كالم )92(، 119/4. 
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شدة  لنا  يدلل  وهذا  »ليعلم«  ف  والالم  »والل«  القسم  وهي  لغيه  ال   عيل
 النبي من  سمع  حيث   اإلمام بحق  بكر  أيب  علم  عن  فضاًل  املخالفة، 
إليه  أحاديث ف حقه فقد جاء كتاب معاوية ملحمد بن أيب بكر عندما بعث 
حممد بن أيب بكر بكتاب جاء فيه... – فكيف – يالك الويل – تعدل نفسك بعيّل 
وهو وارث رسول الل ووصيه وأبو ولده، وأول الناس له اتباًعا فكتب إليه 
معاوية: »ذكرت حق ابن أيب طالب وقديم سابقته، وقرابته من نبي الل ونرصته 
له واحتجاجك عيّل... فقد كنا وأبوك معنا ف حياة نبينا، نرى حق ابن أيب طالب 
ما وعده.  له  وأتم  ما عنده،  لنبيه  الل  اختار  فلم  علينا،  لنا، وفضله مربًزا  الزًما 
وأظهر دعوته، وأفلج حجته، قبضه الل إليه، فكان أبوك وفاروقه، أّول من ابتزه 
وخالفه عىل ذلك اتفقا واتسقا، ثم دعواه اىل أنفسهم فأبطأ عنهم، وتلكأ عليهم، 
فّهم به اهلموم، وأرادا به العظيم، فبايعهم وسلم هلم، اليشكانه ف أمرمها، وال 
يطلعانه عىل سمها... فإن يكن ما نحن فيه صوابا فأبوك أوله، وإن يكن جوًرا 
فأبوك أّسه ونحن رشكاؤه فبهديه أخذنا، وفعله اقتدينا، رأينا أباك فعل ما فعل، 
روي  فيم   .)  1 دع«)  أو  بدالك،  بم  أباك  فِعب  بفعاله،  واقتدينا  مثاله،  فاحتذينا 
عن عامر الشعبي عن عروة بن الزبي بن العوام قال: »ملا قال املنافقون: إن أبا 
بكر تقدم علًيا وهو يقول أنا أوىل باملكان منك، قام أبو بكر خطيُبا فيم قاله:... 
وإن علًيا بن أيب طالب فاز والل من الل بمحبة ومن الرسول بقرابة ومن اإليمن 
يسلكوا  ول  درجته  يبلغوا  ل  النبيني  إال  واآلخرون  األولون  جهد  لو  برتبة، 
منهجه... وقد جعله الل ورسوله للمؤمنني ولًيا وللنبي وصًيا وللخالفة راعًيا 

) 1 ( املصدر نفسه، 141-140/3. 
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 وباإلمامة قائًم«) 1 (.. أليست هذه شهادة رصحية بأن الوالية والوصاية لعيل
عىل لسان أيب بكر وعلمه با وبأنه ]اإلمام[ حمله من اخلالفة كمحل القطب 
آلت  ما  أمرها. وهذا  استحار  وإال  توالها  إذا  إال  يكون  وأمرها ال  الرحى  من 
إليه األمور عندما سلبوا حق اإلمام وهم عىل علم بأحقيته هلا حيث جاء عن 
بن أيب وقاص:  قال: قلت لسعد  املسيب  بن  الشافعي قوله عن سعيد  الكنجي 
ابن  أنا  فإنم  لك،  بدا  عم  سل  قال:  أتقيك  وإين  يشء  عن  أسالك  أن  أريد  إين 
بيد  فأخذ  بالظهية  قام  نعم،  قال:  الغدير،  فيكم   النبي مقال  قلت:  عمك، 
عيل بن أيب طالب: فقال: من كنت مواله فعيل مواله، اللهم واِل من وااله وعاد 
من عاداه، وانرص من نرصه، فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا ابن أيب طالب موىل 

كل مؤمن ومؤمنة«) 2 (.

أما قوله:

ْيُل«) ) ). »َينَْحِدُر َعنِّي السَّ

عنه  السيل  ينحدر  مشف،  يفاع  أو  جبل  ذروة  ف  كأنه  منزلته  رفعة  يعني 
اىل الوهاد والغيطان) 4 (. ثم )وال يرقى إيّل الطي، هذه أعظم ف الرفعة والعلو 

) 1 ( الطربيس، أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب )ت548هـ/1156م(: االحتجاج، مؤسسة 

الصفا، )بيوت – د.ت(، 88/1. 

) 2 ( حممد بن يوسف )658هـ /1264م(: كفاية الطالب ف مناقب عيل بن ايب طالب ][، تح 

 ،)1983- )طهران  ط3،  البيت،  اهل  تراث  احياء  دار  االعلمي،  هادي  حممد   : وتصحيح 

ص16؛ اخلوارزمي، املناقب، ص133؛ القندوزي، ينابيع املودة، 36/1. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 146/1.

) 4 ( املصدر نفسه، 146/1. 
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الطي  رقي  تعذر  وأما  واهلضبة،  الرابية  عن  ينحدر  السيل  ألن  قبلها؛  التي  من 
إين  يقول:  كأن  التالل،  من  أعىل  ما  هو  بل  جًدا،  الشاهقة  للتالل  يكون  فربم 
إليها() 1 (. روي عن  التي يستحيل أن يرقى الطي  لعلو منزلتي كمن ف السمء 
 – أن  »يريد   :كالمه تفسي  ف  قوله  العسكري  سعيد  بن  الل  عبد  بن  احلسن 
أن،  وبعد   .) 2 له«)  منها وال تصلح  يتمكن  ممتنعة عىل غيي، ال  )أي اخلالفة( 

:آلت اخلالفة اىل غيه قال اإلمام

ا َثْوبًا، َوَطَوْيُت َعنَْها َكْشحًا،) 4 )، َوَطِفْقُت َأْرَتئِي َبنْيَ َأْن  »َفَسَدْلُت ) ) ) ُدوهَنَ
اَء) ) )،َأْو َأْصِرَ َعَى َطْخَية) 6 ) َعْمَياَء، َيَرُم فيَها الَكبُي، َوَيِشيُب  َأُصوَل بَِيد َجذَّ

ُه«) ) ). ِغُي، َوَيْكَدُح) ) ) فِيَها ُمْؤِمٌن َحتَّى َيْلَقى َربَّ فِيَها الصَّ

فاإلمام يوضح ما جرى له فرضب ما بينه وبني اخلالفة حجاًبا بعد أن رأى 
القوم وفعلتهم فأخذ خُيي نفسه بني أمرين:

إذ  الغاصبني،  لصد  يكفي  من  معه  يوجد  وال  القوم  عىل  جيهز  أن  األول: 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 146/1.

) 2 ( الصدوق، معاين األخبار، 362/1.

) 3 ( سدلت: سدلت الثوب سداًل: أي أرخيته وأرسلته ف غي ضم جانبيه، الفيومي، املصباح املني، 

مادة )سدل(، ص172. 

) 4 ( كشًحا: بني اخلارصة اىل الضلع اخللف، وطويت كشحي عىل األمر إذا ضمرته، اجلوهري، تاج 

اللغة، مادة )كشح(، 399/9؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )كشح(، 182/4. 

) 5 ( جذاء: جذذت اليشء قطعته، الفيومي، املصباح املني، مادة )جذب(، ص64. 

) 6 ( طخية: الطخية، الظلمة، الزبيدي، تاج العروس، مادة )طخا(، 630/19. 

) 7 ( يكدح: الكدح: السعي والعناء، األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )كدح(، ص429. 

) 8 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 146/1. 
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البيعة، جاء كالمه  إكراهه ومن معه عىل  يريدون  الدار  القوم عىل  ملا هجم  قال 
أربعني رهًطا جلاهدهتم  تيم  بويع أخو  يوم  بن قيس: »لو وجدت  مع األشعث 
ف الل اىل أن أبيل«) 1 ( ورواية أخرى »فلم أمسى بايعه )360( رجاًل عىل املوت 
فقال هلم أمي املؤمنني: »أغدوا بنا اىل أحجار الزيت) 2 ( حملقني، وحلق أمي 
املؤمنني فم واىف من القوم حملًقا إال أبو ذر واملقداد وحذيفة بن اليمن وعمر 
ابن ياس وجاء سلمن ف آخر القوم...«) 3 ( فلذلك عرب اإلمام أثناء خطبته 

عن قلة األعوان أو األنصار باليد املقطوعة »اجلذاء«.

األمة  كون  بالعمياء؛  وصفها  التي  الظلمة  تلك  عىل  يصرب  أن  رأى  الثاين: 
قد وقعت فيها حيث بعدوا اخلالفة عن شخصها احلقيقي ثم بذلك طال أمدها 
يكون  أن  »يمكن  قوله:  املعتزيل  وذكر  الصغي،  فيها  وشاب  الكبي  فيها  فهرم 
من باب املجازات واالستعارات، أو األول: يعني به طول مدة والية املتقدمني 
يعني  فإنه  الثانية:  الصغي، وأما  فيها  الكبي، ويشيب  فيها  فإهنا مدة هيرم  عليه، 
لصعوبتها،  هيرم  يكاد  الناس  من  الكبي  أن  حتى  األيام،  تلك  صعوبة  بذلك 
والصغي يشيب من أهواهلا، كقوهلم: هذا أمر يشيب له الوليد، وإن ل يشب عىل 
تلك  الصواب كونه وصف صعوبة  الثاين هو  األمر  أن  4 (. ونالحظ  احلقيقة«) 
والتغي ف األحكام وأمور  الضالل واالنحراف  اىل  األمة  تعرضت  إذ  السنني، 

) 1 ( الطربيس، االحتجاج، 191/1. 

البالذري،  االستسقاء،  صالة  موضع  وهو  الزوراء  من  قريب  باملدينة  موضع  الزيت:  ( أحجار   2  (

فتوح البلدان، ص109؛ احلموي، معجم البلدان، 109/1.

) 3 ( الكليني، روضة الكليني، ص33. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 152/1. 
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أخرى. فيم صور اإلمام كدح املؤمن حتى يلقى ربه، حيث إن الكدح العمل 
للدنيا واآلخرة، فلعل اإلمام يقصد نفسه حيث يكدح فيها حتى يرجع حقه، 
باملعروف  واألمر  احلق  عن  الذب  ف  املجتهد  املؤمن  به  »املراد  املجليس  ويرى 

يسعى فيه ويكد ويقايس الشدائد حتى يموت«) 1 (.

أما املنهج الذي اختاره اإلمام فنالحظ أنه رجح الصرب:

ْرَ َعَى َهاَتا َأْحَجى، َفَصَرُت َويف اْلَعنْيِ َقذًى) ) )، َويف اَلْلِق  »َفَرَأْيُت َأنَّ الصَّ
َشجًا) ) )، أرى ُتَراثي) 4 ) هَنًبا«) ) ).

ال  جذاء  بيد  األعداء  مواجهة  أن  عن  فضاًل  للعقل  أنسب  الصرب  وكون 
وبذلك  باملنفعة  اإلسالم  عىل  تعود  ال  ثّم  ومن  إعادته،  املرجو  إرجاع  تستطيع 
أكد اإلمام ف إحدى خطبه ما يدل عىل هذا األمر، وذلك عندما خاطبه عمه 

العباس وأبو سفيان أن يبايعاه، قال:

ُجوا َعْن َطريِق الـُمنَاَفَرِة،  وا َأْمَواَج الِفَتِن بُِسُفِن النََّجاِة، َوَعرِّ ا النَّاُس، ُشقُّ »َأيُّ
َفَأراَح، َماٌء آِجٌن،  َأْفَلَح َمْن هَنََض بَِجنَاح، أِو اْسَتْسَلَم  َوَضُعوا تِيَجاَن الـُمَفاَخَرِة. 

) 1 ( حممد باقر )ت1111هـ/ 1718م( : بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، األمية، 

)بيوت – 2008(، 312/29. 

) 2 ( قذى: القذى ف العني وما يسقط فيه وقذيت عينه إذا أسقطت ف عينيه قذاة، اجلوهري، تاج 

اللغة، مادة )قذى(، 246/6. 

مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  احلزن،  غصة  به  يريد  وغيه  عظم  من  احللق  ف  ينشب  ما  ( شجا:   3  (

)شجا(، 2389/6. 

) 4 ( تراثي: أصله وارث، األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، ص86. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 149/1.
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ارِع بَِغْيِ َأْرِضِه«) 1 ). ا آكُِلَها، َوُمَْتنِي الَّثَمَرِة لَِغْيِ َوْقِت إِينَاِعَها كالزَّ َوُلْقَمٌة َيَغصُّ هِبَ

وف خطبة أخرى يقول:

َفَضنِنُْت  َبْيتِي،  َأْهَل  إاِلَّ  ُمَساِعٌد،  َوالَ  َذابٌّ  َوالَ  َرافٌِد،  يِل  َلْيَس  َفإَِذا  »َفنََظْرُت 
ِمْن  ُت  َوَصَرْ َجا  الشَّ َعَى  ِريِقي  َوَجِرْعُت  اْلَقذى،  َعَى  َفَأْغَضْيُت  امْلَنِيَِّة،  َعِن  هِبِْم 

َفاِر«) ) ). َكْظِم الَغْيِظ َعى َأَمرَّ ِمَن الَعْلَقِم، َوآمَلَ لِْلَقْلِب ِمْن َخزِّ الشِّ

النبي فلمذا  إذا كانت اخلالفة حق عيل وإرثه من  ولعل من يتساءل 
تركه لغيه؟ أو ملاذا سكت اىل أن آلت إليه؟ فاجلواب:

إن اخلالفة فعاًل حق عيل وإرثه من النبي أكد اإلمام بيان ذلك ف 
مواطن كثية، فيم وضح العلة التي من أجلها أصبحت األمور عىل هذا احلال، 

:كقوله

»قد علمتم أيّن أحّق هبا من غيي، وواهلل الَسلِّمنَّ ما سلمت ُأموُر املسلمني 
ما  يف  وزهدًا  وفضله،  ذلك  لجر  التامسًا  خاّصة؛  عَلَّ  إالّ  َجوٌر  فيها  يكن  ومل 

تنافستموه من زخرفة وزبرجة«) ) ).

وقوله:

»أنا أَحّق هبذا المر منه، وانتم أوىل بالَبيعة يل، أخذتم هذا المر من النصار، 
واحَتَجْجُتم عليهم بالقرابة من الرسول، وتأخذونه منا أهل البيت َغصبًا«) 4 ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )5(، 189/1. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )26(، 313/2. 

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )73(، 319/6.

) 4 ( املصدر نفسه، 321/6.
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تأسى بم  الذين  باألنبياء  له وقرنه  ملا حصل   إليه اإلمام أشار  ما  ولعل 
أكرب دليل حيث قال: »احتجوا ف مسجد الكوفة فقالوا ما بال أمي املؤمنني ل 
ينازع الثالثة كم نازع طلحة والزبي... فبلغ ذلك علًيا فأمر أن ينادي الصالة 
جامعة، فلم اجتمعوا صعد املنرب فحمد الل وأثنى عليه، ثم قال: معارش الناس! 
أنه بلغني عنكم كذا وكذا؟ قالوا صدق أمي املؤمنني قد قلنا ذلك. قال: فإن 

يل بسنّة األنبياء أسوة فيم فعلت، قال الل تعاىل ف حمكم كتابه:

ْسَوٌة َحَسَنٌة﴾) 1 (.
ُ
ُكْم ِف َرُسوِل اهللِ أ

َ
َقْد َكَن ل

َ
﴿ل

قالوا: ومن هم يا أمي املؤمنني؟ قال أوهلم إبراهيم إذ قال لقومه:

َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِ ) 2 ( فإن قلتم إن إبراهيم اعتزل قومه 
أعذر،  فالويص  منهم  ملكروه  اعتزهلم  قلتم  وإن  كفرتم  فقد  أصابه  مكروه  لغي 

ويل بابن خالته لوط أسوة إذ قال لقومه:

 ُرْكٍن َشِديٍد﴾) 3 (.
َ

ْو آَوِي إِل
َ
ةً أ وَّ

ُ
نَّ ِل بُِكْم ق

َ
ْو أ

َ
﴿ل

وإن قلتم؛ إن لوًطا كانت له بم قوة فقد كفرتم، وإن قلتم ل يكن له بم قوة 
فالويص أعذر، ويل بيوسف أسوة إذ قال:

ِْه﴾) 4 (. ا يَْدُعونَِن إِلَ َّ ِممَّ َحبُّ إِلَ
َ
ْجُن أ ﴿َربِّ السِّ

وإن  كفرتم،  فقد  ربه  لسخط  السجن  وسأله  ربه  دعا  يوسف  إن  قلتم  فإن 

) 1 ( سورة األحزاب، )آية – 21(.

) 2 ( سورة مريم، )آية – 48(. 

) 3 ( سورة هود، )آية – 80(. 

) 4 ( سورة يوسف، )آية – 33(. 
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ويل  أعذر،  فالويص  السجن  فاختار  عليه  ربه  يسخط  لئال  ذلك  أراد  إنه  قلتم 
بموسى أسوة إذ قال:

ا ِخْفُتُكْم﴾) 1 (. مَّ
َ
﴿َفَفَرْرُت ِمْنُكْم ل

وإن  كفرتم،  فقد  منهم  له  كان  خوف  ال  قومه  من  فر  موسى  إن  قلتم  فإن 
إذ  أسوة   هارون بأخي  ويل  أعذر،  فالويص  منهم  خاف   موسى إن  قلتم 

قال ألخيه:

ونَِن﴾) 2 (.
ُ
َقْوَم اْسَتْضَعُفوِن َوَكُدوا َيْقُتل

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
﴿اْبَن أ

فإن قلتم ل يستضعفوه ول يشفوا عىل قتله فقد كفرتم وإن قلتم استضعفوه 
أسوة   بمحمد ويل  أعذر،  فالويص  عنهم  سكت  فلذلك  قتله  عىل  وأرشفوا 
حني فر من قومه وحلق بالغار من خوفهم وأنا فتى عىل فراشه، فإن قلتم فر من 
قومه لغي خوف منهم فقد كفرتم، وإن قلتم خافهم وأنا فتى عىل فراشه، وحلق 

بالغار من خوفهم فالويص أعذر«) 3 (.

وهذا يظهر أن اإلمام – كم أسلفنا من خالل خطبه – ل يقاتل ول يشهر 
السيف بوجه الذين غصبوا حقه الذي أوىص به الرسول فقد جاء عن زرارة 

عن أيب جعفر قال:

»إن الناس ملا صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر مل يمنع أمي املؤمنني من 

) 1 ( سورة الشعراء، )آية – 21(. 

) 2 ( سورة األعراف، )آية –150(.

) 3 ( الصدوق، علل الشائع، 217-216/1. 
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أن يدعو اىل نفسه إال نظر للناس وختوًفا عليهم أن يرتدوا عن جيع اإلسام«) 1 ).

فمصلحة الدين وختوف اإلمام أن يرتد الناس وهم حديثو عهد باجلاهلية 
وف بداية اإلسالم، فضاًل عن قلة من ينرصونه جعلت اإلمام يصرب ويكظم 
 املؤمنني أمي  ملا كان  »إنه  فيقول ف ذلك:  املعتزيل  ابن أيب احلديد  أما  غيظه. 
ف  يوازيه  وال  فضل،  ف  يساويه  ال  من  اىل  عنه  وعدل  واألحق،  األفضل  هو 
جهاد وعلم، وال يمثله ف سؤدد ورشف ثم يقول عن ذلك: إال أنه ال يوجب 
ما  ومحلوا   – بالصحابة  الظن  أحسنوا  ملا   – فاملعتزلة  له!!  تفسيًقا  وال  طعنًا... 
وقع منهم عىل وجه الصواب، وأهنم نظروا اىل مصلحة اإلسالم وخافوا فتنة ال 
النبوة وامللة فعدلوا عن  تقترص عىل ذهاب اخلالفة فقط، بل وتفيض اىل ذهاب 
األفضل واألرشف األحق اىل فاضل آخر دونه، فعقدوا له«) 2 (. ولنا أن نسأل: 

أهم أعلم أم الل الذي نّصبه إمامًا عىل الناس؟.

) 1 ( الكليني، روضة الكليني، ص295. 

) 2 ( رشح هنج البالغة، 148/1. 
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ثانًيا
خالف�ة عمر

وحسبنا ما جاء ف حديث الغدير حيث هنأ فيه عمر اإلمام علًيا »فلقيه عمر 
فقال: هنيًئا لك يابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة«) 1 (.

الل ورسوله حيث  اختاره  أن خيتار من  ينبغي  أن مصلحة اإلسالم  كم 
أشار ابن أيب احلديد ما نصه »أال ترى أن البلد قد يكون فيه فقيهان؛ إحدمها أعلم 
من اآلخر بطبقات كثية، فيجعل السلطان األنقص علًم منهم قاضًيا، فيتوجد 
وال  القايض  ف  طعنًا  ذلك  يكون  وال  بالشكوى  أحياًنا  وينُفث  ويتأل  األعلم 
تفسيًقا له، وال حكًم منه بأنه غي صالح بل للعدول عن األحق واألوىل؟«) 2 (. 

ونحن نخاطب ابن أيب احلديد رًدا عىل ما قاله ونقول:

أواًل: ال يمكن ألي سلطان عادل أن يقدم غي األعلم الذي له احلق ف ذلك إال 
إذا كان متبًعا هلواه، فضاًل عن أن القايض عمله لفّض النزاع والتخاصم وليس للتعيني.

ثانًيا: أي فتنة خافوها، هل يعقل عندما يتوىل اإلمام عيل اخلالفة تكون 

) 1 ( ُينظر: هامش، ص113. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 148/1. 
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فتنة واألعم األغلب كان يريد مبايعته كم رصح بذلك الطربي »فقالت األنصار 
أو بعض األنصار ال نبايع إال علًيا«) 1 (. فكيف يكون غي األنصار األكثر محاًسا 

لتولية اإلمام ملنصب اخلالفة:

ا إىَِل ابن اخلطاب َبْعَدُه«. ُل لَِسبِيلِِه، َفَأْدىَل) ) ) هِبَ »َحتَّى َمَض االَْوَّ
ويوم حيان أخي جابر) ) ) شتان) ) ) ما يومي عى كورها) 4 )   

غيه  اىل  عنه  با  العدول  أن  يرى   كان »ملا  بقوله:  احلديد  ايب  ابن  أشار 
اىل احلاكم،  بمله  بإدالء اإلنسان  إخراج هلا اىل غي جهة االستحقاق شبه ذلك 
بذلك  متثل   اإلمام أن  نرى  ونحن   )  6 وجهه«)  غي  عىل  للمل  إخراج  فكأنه 

ف  الكامل  األثي،  ابن  212/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  195/1؛  احلديد،  أيب  ابن   )  1  (

التاريخ، 310/2. 

) 2 ( أدىل: تدىل ف زاد القلوب، الزبيدي، تاج العروس، مادة )دىل(، 208/1، يقول ابن أيب احلديد 

 
َ

اإلدالء هو اإلرسال والدفع، واملعنى دفع اخلالفة اىل عمر، وقوله فأدىل با من قوله تعاىل:﴿َوال

ِم 
ْ
ث ِ

ْ
ْمَواِل انلَّاِس بِال

َ
ِريًقا ِمْن أ

َ
وا ف

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِم ِلَأ ُكَّ  الْ

َ
وا بَِها إِل

ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
ُكْم بَيَْنُكْم بِال

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ

ُموَن﴾ سورة البقرة، آية )188(، أي تدفعوهنا إليهم رشوة أو صلة من أدليت الدلو ف 
َ
ْنُتْم َتْعل

َ
َوأ

البئر أرسلتها، رشح هنج البالغة، 152/1. 

ما  شتان  األعشى:  قال  كم  بينهم  بعد  أي  وأخوه  عمرو  ما  وشتان  تفرق  األمر،  شت  شتان:   )  3  (

يومي ... )البيت الشعري نفسه(؛ اجلوهري، تاج اللغة، مادة )شتن(، 254/1؛ الزبيدي، تاج 

العروس، مادة )شتن(، 76/3 .

ويقول   309/4 )كور(،  مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  أكوار،  واجلمع  بأداته  الرّحل  كورها:   )  4  (

الزبيدي: أي رحل البعي؛ تاج العروس، مادة )كور(، 460/1 .

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 151/1.

) 6 ( املصدر نفسه، 152/1. 
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ملا  اإلمام  أن  بدليل  للثاين  األول  با  ليعود  األول  اىل  سلمها  الثاين  ألن  القول 
:هدده عمر بالقتل إن ل يبايع فقال له

»أحلب حلًبا لك شطره، وأشدد له اليوم أمره يردد عليك غًدا«) 1 ).

قال  استخالفه  فيه  بكر  أيب  بكتاب  عمر  »خرج  عندما  ذلك  تبني  وفعاًل 
أدري) 2 ( ولكن أول من سمع  قال: ال  أبا حفص؟  يا  الكتاب  ما ف  له رجل: 
العام«) 3 (. وقد  أمرته عام أول، وأمرك  فيه:  ما  وأطاع، قال: لكن والل أدري 
املخالفني   )  4 ووقم)  بكر  أيب  بيعة  شد  الذي  هو  »وعمر  املعتزيل:  بذلك  رصح 
( فضاًل عن   5 قائمة«)  له  قامت  أمر، وال  بكر  يثبت أليب  ل  ذلك  ولوال  فيها... 
ذلك أن اإلمام يعلم بم خططوا إليه لغصب حقه وقد ذكرهم بذلك ملا أخذ 
الكعبة إن  التي تعاقدت عليها ف  امللعونة  بيته قهًرا: لقد وفيتم بصحيفتكم  من 
قتل الل حممًدا أو مات لتزون هذا األمر عنا أهل البيت فقال أبو بكر فم علمك 
أبا  يا  وأنت  سلمن  يا  وأنت  يازبي  أنت   :فقال عليها!  أطلعناك  ما  بذلك؟ 
يقول ذلك  الل  أما سمعتم رسول  بالل وباإلسالم،  يامقداد، أسألكم  ذر وأنت 
وأنتم تسمعون: إن فالًنا وفالًنا – حتى عد هؤالء اخلمسة – قد كتبوا أنفسهم 
فقالوا:  مت؟  أو  قتلت  إن  صنعوا  ما  عىل  إيمًنا  وتعاقدوا  فيه  وتعاهدوا  كتاًبا 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 168/1.

) 2 ( كيف ال يدري! إذن ما ذا سمع وماذا أطاع!!. 

) 3 ( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسية، 22/1؛ ابن حجر، الصواعق املحرقة، ص89. 

) 4 ( وقم: وقمه أي رده، والوقم: كرس الرجل وتذليله، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )وقم(، 3053/5؛ 

الزبيدي، تاج العروس، مادة )وقم(، 733/17. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 160/1. 



140.................................................... الفكر اإلداري عند اإلمام عيل

اللهم نعم...) 1 (، وهذا ليس ببعيد إنم كان خمطًطا سابًقا كون النبي قد أكد 
إماًما ووصًيا وخليفة ووارًثا لكنهم اجتمعوا عىل عكس   كثًيا تنصيب عيل
ذلك فكانت لألول، أيب بكر) 2 (، والتي كانت وفاته ليلة الثالثاء لثمن بقني من 

مجادى اآلخر من سنة ثالث عشة) 3 (.

بن  )عمر  آلخر  فدفعها  لسبيله  األول  مىض  حتى   اإلمام وأشار 
اخلالفة من  فيها  التي صدرت  الكيفية  الروايات ف  تنوعت  وقد   )  4 اخلطاب() 
بن  حييى  حدثنا  قال  محيد  حدثنا  قال  الطربي،  ذكره  ما  فمنها  عمر  اىل  بكر  أيب 
واضح قال حدثنا يونس بن عمر عن أيب السفر قال أرشف أبو بكر عىل الناس 
من كنيفه وأسمء بنت عميس ممسكته موشومة اليدين وهو يقول: أترضون بمن 
استخلف عليكم فإين والل ما ألوت من جهد الرأي وال وليت ذا قرابة وإين قد 
فقالوا: سمعنا وأطعنا«) 5 (  له وأطيعوا،  استخلفت عمر بن اخلطاب فاسمعوا 
ورواية أخرى»أحرض أبو بكر عثمن. وهو جيود بنفسه – فأمره أن يكتب عهًدا، 
اىل  عثمن  بن  الل  عبد  به  عهد  ما  هذا  الرحيم،  الرمحن  الل  بسم  اكتب:  وقال 
عمر  عليكم  استخلفت  قد  عثمن:  وكتب  عليه،  أغمي  ثم  بعد،  أما  املسلمني: 
أراك  وقال  وس  بكر  أبو  فكرب  فقرأه،  اقرأ،  فقال  بكر  أبو  وأفاق  اخلطاب  ابن 
نعم، قال جزاك الل خًيا عن  الناس إن مت ف غشيتي! قال  خفت أن خيتلف 

) 1 ( ُينظر: كتاب سليم بن قيس اهلاليل، 43-41/2. 

) 2 ( لالطالع عىل حياة أيب بكر، ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 147/1. 

) 3 ( املصدر نفسه، 155/1. 

) 4 ( لالطالع عىل حياة عمر بن اخلطاب، ينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 168/1. 

) 5 ( تاريخ الرسل وامللوك، 618/5. 



 ............................... 141الفصل الثاين: املؤسسات اإلدارية يف فكر اإلمام عيل

اإلسالم وأهله، ثم أتم العهد وأمر أن يقرأ عىل الناس فقرئ عليهم ثم أوىص 
أبا بكر دعا عثمن بن  عمر...«) 1 (. ولالستخالف صور متعددة ومتغايرة »إن 
الرحيم،  الرمحن  الل  بسم  عليه:  وأمىل  عثمن  فكتب  عهدي  أكتب  فقال:  عفان 
وأول  عنها،  نازًحا  الدنيا  ف  عهده  آخر  قحافة  أيب  بن  بكر  أبو  به  عهد  ما  هذا 
تروه  فإن  اخلطاب  بن  عمر  عليكم  استخلفت  أين  فيها:  داخاًل  باآلخرة  عهده 
أعلم  أردت وال  فاخلي  بدل وغي  فيه وأن  به ورجائي  فذلك ظني  فيكم  عدل 
الغيب... ثم إنه استدعى عمر وطلب منه أن يقبل االستخالف ثم قال له: خذ 
سمعهم  عن  وسلهم  عهدي  أنه  وأخربهم  الناس  اىل  به  واخرج  الكتاب  هذا 
وطاعتهم فخرج عمر بالكتاب وأعلمهم، فقالوا: سمًعا وطاعة...«) 2 (. نخرج 
بمحصلة من هذه الروايات الثالث هي عقد البيعة من أيب بكر اىل عمر بشكل 
التارخيية  احلقيقة  يطلب  من  يتتبعها  عديدة  مالحظات  عليه  ويالحظ  رصيح 

ومصاديقها وهي:

النبي  أن  كذلك،  بكر  وأبو  مرض  ف  استشهد   حممًدا النبي  أن  أواًل: 
كمنصفني  أسلفنا  كم   – أيًضا  بكر  وأبو  والدواة  الكتاب  بجلب  الصحابة  أمر 
– ملاذا ل يؤخذ بقول النبي ويقال عنه بأنه هجر بينم تأخذ األمة بكالم أيب 
بكر وتنفذه ف وقته بالسمع والطاعة عىل حني ل يسمع كالم نبي األمة وخاتم 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 154/1؛ ُينظر : ابن األثي، الكامل ف التاريخ، 278/2.فيم 

جاءت رواية أخرى قد ذكرها ابن أيب احلديد وفيها اختالف قليل عن ما ذكرناه ينظر: ابن أيب 

احلديد، 153/1؛ ابن خلدون، العرب وديوان املبتدأ واخلرب ف ايام العرب والعجم والرببر ومن 

عارصهم من ذوي السلطان االكرب دار الكتب العلمية، )بيوت-1992(، 312/2. 

) 2 ( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسية، 22/1. 
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الرسل وهذا يدل عىل عصيان الصحابة وخذالهنم وعدم تلبية كالم نبيهم، 
وهذا ال يدل إال لعلمهم من دون شك أن هذا الكتاب ليس فيه ذكر أحدهم.

أن  خفت  »أراك  أفاق  ثم  عليه  أغيش  ملا  لعثمن  بكر  أبو  قاله  ما  ثانًيا: 
خيتلف الناس إن مت ف غشيتي، قال نعم«) 1 ( ونقول: أل يقولوا ويزعموا أن 
الرسول مات ول يستخلف ول يوِص حتى توف! إنم بذا أرادوا القول إن 
الذي  للناس أن خيتلفوا! حاشا لل أن يكون كذلك، إذن من  يريد   الرسول
أعلم بأمور األمة وأعلم بمصاحلها إال الرسول، عىل حني روى بعضهم أن 
أبا بكر قال ف احتضاره: والل ما آيس إال عىل ثالث فعلتها وودت أين تركتها، 
عنها  الل  رسول  سألت  أين  وددت  وثالث  فعلتها،  أين  وودت  تركتها  وثالث 
أحد، وودت  ينازعه  فال  األمر  ملن هذا   أين كنت سألت رسول الل وودت 
أين كنت سألته هل لألنصار ف هذا األمر نصيب«) 2 (. وشتان بني هذا وذاك، 
فأبو بكر يتمنى لو سأل الرسولإذن هذا تأكيد أن الرسول ل يستخلف 
أنه رصح  بالوصية، فضاًل عن   لسانه ف حق عيل ملا جاء عن  مناقض  وهذا 
ف  بذلك  األنصار  عىل  احتجوا  الصحابة  وأن   )  3 قريش«)  من  األئمة  »بأن 
السقيفة. وأمر ثالث بالغ األمهية: إذا كان النبي ل يستخلف حيث أشار أبو 
بكر، فكيف يقوم وخيتار أو يستخلف لألمة؟ أليس من املعقول أن حيذو حذو 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 165/1. 

مع   ،21/1 والسياسة،  االمامة  قتيبة،  ابن  398/6؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  2  (

تفاوت يسي عند اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 94/2؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 45/2؛ 

املسعودي، مروج الذهب، 245/2؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 255/4. 

) 3 ( النويري، هناية االرب، 4/6.
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الرسول ثم متثل اإلمام ببيت األعشى الكبي) 1 (، ويقول ابن أيب احلديد 
رشاب  صاحب  حيان  وكان  احلنفيان،  السمني  ابنا  وجابر  ذلك»وحيان  ف 
فيقول:  منه  سنًا  أصغر  جابر  أخوه  وكان  األعشى،  نديم  وكان  مخر،  ومعاقرة 
ابن حبان قال لألعشى: نسبتني اىل أخي وهو أصغر سنًا مني! فقال: إن الروي 

اضطّرين اىل ذلك، فقال: والل ال نازعتك، كأًسا أبًدا ما عشت«) 2 (.

الناقة  هذه  كور  عىل  أسي  والرمضاء  اهلاجرة  ف  وأنا  يومي  شتان  ومعنى 
واملشاق،  األكدار  من  مرفه  البال  ناعم  الشاب،  سكره  ف  وهو  حيان  ويوم 
واإلمام، أراد بذلك: »شتان بني يومي ف اخلالفة مع ما انتفض عيّل من األمر 
حيث  عمر  يوم  وبني  اخلالفة،  أركان  واضطراب  احلبل  انتشار  من  به  ومنيت 
وأطرد  أمره،  فانتظم  شامل،  وسكون  ثابت،  وأركان  مجهور  قاعدة  عىل  وليها 
حاله وسكنت أيامه«) 3 (. فيم يرى السيد املرتىض »أن غرضه بيان البعد بني 
يومه صابًرا عىل القذى والشجى وبني يومهم فائزين بم طلبوا من الدنيا«) 4 ( ثم 

يشي، اإلمام اىل استقالة أيب بكر وتسلمها لعمر:

) 1 ( األعشى: وهو أبو بصي ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة أحد كبار الشعراء ف 

اجلاهلية الذين محلوا لواء البيان وأظهروا بشعرهم جالل العربية، ُينظر: ابن دريد، املالحن، تح: 

ابو اسحاق إبراهيم اطفيس، مكتبة الشق اجلديد )بغداد – 1990(، ص44؛ ابن قتيبة، الشعر 

والشعراء، تح: مفيد قميحة، حممد امني الضناوي، دار الكتب العلمية،ط3، )بيوت-2009(، 

28/2؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 155/1.

) 2 ( رشح هنج البالغة، 156/1. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 157/1. 

) 4 ( املرتىض، رسائل املرتىض، تقديم وإرشاف: السيد أمحد احلسيني، إعداد: السيد مهدي رجائي، 

مطبعة سيد الشهداء، )قم – 1984(، ص207؛ املجليس، بحار األنوار، 528/29. 
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»َفَيا َعَجبًا!! َبْينَا ُهَو َيْسَتِقيُلها يف َحَياتِِه إِْذ َعَقَدَها آلَخَر) 1 ) َبْعَد َوَفاتِِه ـ َلَشدَّ 
ُشُن  َها يف َحْوَزة َخْشنَاَء) ) )، َيْغُلُظ َكْلُمَها) 4 )، َوخَيْ َعْيَها! ـ َفَصيََّ َما َتَشطََّرا) ) ) َضْ
ْعَبِة، إِْن َأْشنََق  َها، َوَيْكُثُر الِعَثاُر ]فِيَها[ َواالْْعَتَذاُر ِمنَْها، َفَصاِحُبَها َكَراكِِب الصَّ َمسُّ
 ،(  ( َوِشاَمس)  بَِخْبط  ـ  اهللِ  َلَعْمُر  ـ  النَّاُس  َفُمنَِي  َم،  َتَقحَّ ا  َلَ َأْسَلَس  َوإِْن  َخَرَم،  ا  َلَ

ِة امْلِْحنَة) ) )«. ِة، َوِشدَّ ُت َعَى ُطوِل امْلُدَّ اض) 6 ). َفَصَرْ ن َواْعرِتَ َوَتَلوُّ

وهو  منه  والعجب  أي  عجبي«  فيا  األول  من  »تعجبه   اإلمام يصور 
وفاته  عند  يعقدها  ثم  أقيلوين  فيقول  حياته،  أيام  اخلالفة  من  املسلمني  يستقيل 

آلخر، وهذا يناقض الزهد واالستقالة منها وقال الشاعر) 8 (:
ثــقــال ــي  وهـ الـــبـــال  ختـــف  ًرا  أوزا الــســقــيــفــة  يـــوم  حــلــوهــا 

ــال ــق ت ال  عـــثـــرة  ــات  ــهـ ــيـ وهـ يستقيلون بعدها  من  جــاؤوا  ثم 

) 1 ( املقصود هو عمر بن اخلطاب. 

) 2 ( تشطرا: مأخوذ من الشطر – بالفتح بمعنى النصف، يقال: فالن شطر ماله أي نصفه، الفيوز 

آبادي، القاموس املحيط، مادة )شطر(، 84/2. 

) 3 ( خشناء: معش خشن، وخاشنته، خالف الينته، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )خشن(، 210/5؛ 

الزبيدي، تاج العروس، مادة )خشن(، 177/18.

) 4 ( كلمها: الكلم: اجلرح، الفراهيدي، اخلليل بن أمحد )ت174هـ/781م(: العني، تح: د. مهدي 

املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، ط2، )إيران – 1988(، 318/3. 

) 5 ( شمس: الرجل الصعب اخللق، صيغة اسم للمبالغة، الفيومي، املصباح املني، مادة )شمس(، 

ص204. 

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 181/1. 

) 7 ( املصدر نفسه، خطبة )3(، 152/1. 

) 8 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 153/1. 



 ............................... 145الفصل الثاين: املؤسسات اإلدارية يف فكر اإلمام عيل

وبذلك قال الشيخ حممد عبده: »رووا أن أبا بكر قال بعد البيعة أقيلوين فلست 
الرواية عنه، واملعروف عنه: »وليتكم ولست  بخيكم«) 1 ( وأنكر اجلمهور هذه 
بخيكم«) 2 ( وقد ذكرها املؤرخون »وليت عليكم ولست بخيكم«) 3 (. فيم جاء 
عند ابن أيب احلديد ما نصه: »وقد اختلف الرواة ف هذه اللفظة، فكثي من الناس 
رواها: »أقيلوين فلست بخيكم »ومن الناس من أنكر«) 4 ( هذه اللفظة ول يروها، 
وإنم روى قوله: »وليتكم ولست بخيكم«) 5 (. وقد تبني أهنا جاءت عىل لسانه ف 
 موضعني: فقد ذكر األول ابن قتيبة: ملا خرج أبو بكر وعمر من عند سيدة النساء
وهي ساخطة عليهم، فاجتمع إليه الناس وكان مما قاله: »... ال حاجة يل ف بيعتكم، 
الناس  يقيل  أيام  ثالثة  أقام  بكر  أليب  البيعة  متت  ملا  والثاين:   )  6 بيعتي«)  أقيلوين 

ويستقيلهم، بقول »قد أقلتكم ف بيعتي، هل من كاره؟ هل من مبغض«) 7 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد، 172/1. 

) 2 ( املصدر نفسه، 172/1. 

) 3 ( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 86/2؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 45/4؛ ابن األثي، الكامل 

ف التاريخ، 194/2. 

) 4 ( فقد ذكر هذا اللفظ ابن العربي »ثم صعد املنرب فقال: أقيلوين من هذا االمر فلست بخيكم... 

الدول، تصحيح: االب  تاريخ خمترص  الفرج )ت685هـ/1286م(:  ابو  »ُينظر: غريغوريوس، 

صاحلاين اليسوعي، دار الرائد اللبناين، )بيوت – 1983(، ص169، فيم جاءت عند ابن حجر 

»أقيلوين، أقيلوين... « الصواعق املحرقة، ص51؛ أمحد حسني يعقوب، النظام السيايس، ص107؛ 

الصادقي، حممد، عيل واحلاكمون، مكتبة املكتبة، )بيوت – 2012(، ص105 – 106. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 157/1. 

) 6 ( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسية، 17/1.

) 7 ( املصدر نفسه، 33/1. 
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ابن أيب احلديد فإنه يقول: »ومن  وعىل الرغم من هذه األدلة والتي سبقت 
رواها اعتذر أليب بكر فقال: إنم قال: أقيلوين، لُيثي ما ف نفوس الناس من بيعته، 
فلم  فيعلم مريدهم وكارههم، وحمبهم ومبغضهم،  ما عندهم من واليته،  وخيرب 
رأى النفوس إليه ساكنة والقلوب لبيعته مذعنة، فتأمر عىل امارته، وحكم حكم 
اخللفاء ف رعيته«) 1 (. أما وجه اعتذار ابن أيب احلديد فنقول: إن كان القصد ليثور 
ما ف النفوس ويرى ما با فلعل ما حدث بني املهاجرين واألنصار قد أثبتت ذلك 
من جهة، فضاًل عن أن كالمه يد ل عىل نحو رصيح لوجود من هو خي منه ف 
بعد  للناس  قال  فإنه   لعيل ذلك  مثل  »وقد جرى  بقوله:  يذكر  ثم  األمر،  هذا 
قتل عثمن: دعوين والتمسوا غيي،...، وقال هلم: أتركوين،.. فأبوا عليه وبايعوه، 
فكرهها أواًل ثم عهد اىل احلسن عند موته«) 2 ( وبذلك قالت اإلمامية: »هذا 
غي الزم، والفرق بني املوضعني ظاهر، ألن علًيا ل يقل: إين ال أصلح، ولكن 
كره الفتنة، وأبو بكر قال كالًما معناه: إين ال أصلح هلا لقوله: )لست بخيكم( 
ومن نفى عن نفسه صالحيته لإلمامة ال جيوز أن يعهد با اىل غيه«) 3 (. ثم يقول 
اإلمام فصربت عىل طول املدة، ويقصد با مدة خالفة عمر وشدة املحنة التي 

أّدت باألمة إىل ما حدث إال أنه صرب من أجل ثبات اإلسالم وأركانه:

وَرى) 4 )«) ) ). »َحتَّى إِذا َمَض لَِسبِيلِِه َجَعَلَها يف َجَاَعة َزَعَم َأينَّ َأَحُدُهْم. َفَياهللِ َولِلشُّ

) 1 ( رشح هنج البالغة، 157/1. 

) 2 ( املصدر نفسه، 157/1. 

) 3 ( املصدر نفسه، 157/1. 

) 4 ( الشورى: شورى مصدر بمعنى املشورة، ابن منظور، لسان العرب، مادة )شور(، 437/4. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 151/1. 
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هِذِه  إىَِل  ُأْقَرُن  ُت  رِصْ َحتَّى  ِمنُْهْم،  ِل  وَّ ااْلَ َمَع  يِفَّ   (  1  ( ْيُب  الرَّ َض  اْعرَتَ »َمَتى 
ِمنُْهْم  َرُجٌل  َفَصَغا) ) )  َطاُروا،  إِْذ  َوطِْرُت  وا،  َأَسفُّ إِْذ   (  ( َأسَفْفُت)  لكِنِّي  النََّظائِِر! 

لِِضْغنِه) 4 )، َوَماَل اآلَخُر لِِصْهرِه) ) )، َمَع َهن) 6 ) َوَهن«) ) ).

أحدهم،   هو ستة،  ف  اخلالفة  جعل  طعن  ملا  عمر  »إن   اإلمام يقول 
أقرن  حتى  بكر،  أيب  مع  ّف  الشك  اعرتض  متى  فقال:  ذلك  من  تعجب  ثم 

) 1 ( الريب، الشك، الطرحيي، جممع البحرين، 76/2. 

األثي،  ابن  قاربه،  إذا  لألمر:  الرجل  وأسّف  األرض،  من  دنا  إذا  الطائر  أسّف  من  ( اسففت:   2  (

النهاية، 275/25. 

القاموس  آبادي،  الفيوز  إذا أملت بسمعك نحوه،  إليه:  امليل، ومنه أصغيت  ) 3 ( صغا: الصغي: 

املحيط، 352/4، يقول ابن أيب احلديد إنه طلحة ألن أبا وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد 

مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، مات ف اجلاهلية حتف أنفه، رشح 

هنج البالغة، 189/1. 

)ضغن(،  مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  األحقاد،  عىل  انطووا  القوم،  وتضاغن  احلقد  الضغن:   )  4  (

 .2154/6

) 5 ( مال اآلخر لصهره: الصهر، حرمة اخلتونة، البن منظور، لسان العرب، مادة )صهر(، 428/7. 

والذي مال لصهره هو عبد الرمحن بن عوف الذي مال اىل عثمن؛ ألن أم كلثوم بنت عتبة بن أيب 

معيط كانت حتت عبد الرمحن وهي أخت عثمن من أمه أروى بنت كريز، ُينظر: ابن أيب احلديد، 

رشح هنج البالغة، 189/1.

) 6 ( هٍن: كلمة كناية ومعناه يشء، وأصله هنو وتقول هذا هنك أي شيئك، اجلوهري، تاج اللغة، 

يستهجن  الذي  املفكُر  اليشء  اهلن،  فيقول:  النهج(  )جامع  الريض  الشيف  أما   –  2536/6

الشيخ  البالغة، 35/1؛ فيم اختلف  القبيح أو غي ذلك، رشح هنج  العورة والفعل  ذكره من 

حممد عبدة عن ذلك بقوله: إنه يشي اىل أغراض أخرى يكره ذكرها، املصدر نفسه، 35/1.

) 7 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 181/1.
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األمر وهو  بن عوف وأمثاهلم؟ لكني طلبت  الرمحن  ايب وقاص وعبد  بن  بسعد 
موسوم باألصاغر منهم، كم طلبته أواًل وهو موسوم بأكابرهم، أي هو حقي فال 
استنكف من طلبه«) 1 (. أما مسألة استخالف عمر فقد اختلف عن أيب بكر وذلك 
باستحداثه الشورى لكن قبل ذلك فقد قال له ابنه عبد الل:... فإنه لو جاءك راعي 
تركت  كيف  له:  وقلت  للمته،  له  راعي  ال  غنمه  أو  إبله  وترك  غنمك  أو  إبلك 

أمانتك ضائعة؟ فكيف يا أمي املؤمنني – بأمة حممد؟ فاستخلف عليهم) 2 (.

ورواية أخرى قيل لعمر أال تستخلف؟ قال إن استخلف فقد استخلف من 
هو خي مني أبو بكر وأن أترك فقد ترك من هو خي مني رسول الل فأثنوا 
الصحابة،  بنظر  رضورة  لالستخالف  كان  لو  نقول:  وبذلك   .)  3 عليه...«) 
فاألوىل بذلك النبي األكرم والذي ل يرتك أمته بال خليفة، وهذا غي جائز 
حيث إن نصوًصا جلية صدرت من الرسول ف عيل ومنذ بداية الدعوة 
رأي  فللمعتزيل  هذا  ومع  واخلاصة،  العامة  مصادر  ف  مثبوتة  وهي  اإلسالمية 
السقيفة  يوم  الرسول، وذلك  قبل  من   اإلمام النص عىل والية  فيه  ينكر 
عندما قال اإلمام: يا معش املهاجرين، الل الل إال خيرجوا سلطان حممد عن 
داره وبيته اىل بيوتكم ودوركم، وال تدفعوا أهله عن مقامه ف الناس وحقه، فو 
– أحق بذا األمر منكم... فقال بشي بن سعد: لو  – أهل البيت  الل... لنحن 
اختلف  ما  بكر  أليب  بيعتهم  قبل  عيل  يا  األنصار  منك  سمعته  الكالم  هذا  كان 

) 1 ( ابن أيب احلديد،169/1.

) 2 ( ابن قتيبة، االمامة والسياسة، 25/1؛ املسعودي، مروج الذهب، 261/2.

) 3 ( ُينظر : البخاري، صحيح البخاري، 1147/9؛ امحد، املسند، 71/1. 
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عليك اثنان، ولكنهم قد بايعوا) 1 (. فيقول املعتزيل »قلت هذا احلديث يدل عىل 
نص  هناك  كان  لو  ألنه  وغيه،  املؤمنني  أمي  عىل  النص  من  يدعى  ما  بطالن 
رصيح الحتج به ول جير للنص ذكر، وإنم كان االحتجاج منه ومن أيب بكر ومن 
األنصار بالسوابق والفضائل والقول، فلو كان هناك نص عىل أمي املؤمنني أو 
عىل أيب بكر الحتج به أبو بكر أيضا عىل األنصار والحتج به أمي املؤمنني عىل أيب 
بكر فإن هذا اخلرب وغيه من األخبار املستفيضة، يدل عىل أنه قد كان كاشفهم 
وهتك القناع بينه وبينهم، أال تراه كيف نسبهم اىل التعدي عليه وظلمه، ومتنع 
لذكره  كان هناك نص  فلو  أشده وأغلظه؟  الكالم  من طاعتهم، واسمعهم من 

وذكره بعض من كان من شيعته وحزبه، ألنه ال عطر بعد عروس«) 2 (.

فنقول: وأما احتجاجه بالنص فقد روته املصادر اخلاصة وإنم ل يذكر عند 
بكفر  حكمهم  يقتيض  بوجوده  أقرارهم  وأن  يعقوب  نفس  ف  حلاجة  العامة 
جاء  وكم  إنكاره،  اىل  أدى  وهذا  للنص  ملخالفتهم  فسقهم  أو    له  املخالفني 

للمعتزيل قوله: »لو كان النص موجوًدا لكانوا فساًقا أو كفاًرا ملخالفته«) 3 (.

إلبعاد  واهية  بحجٍج  حتججوا  قد  به  الصحابة  وأن  نص؟  أي  فنقول: 
فيه عمر:  اإلمام عن حقه فمنها: »ف حديث دار بني عمر وابن عباس قال 
يا ابن عباس أما والل إن كان صاحبك ]يعني اإلمام[ أوىل باألمر بعد وفاة 
النبي إال أنا خفناه عىل اثنني قال ابن عباس: فجاء بمنطق ل أجد بًدا منه من 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 352/6. 

) 2 ( املصدر نفسه، 354/6. 

) 3 ( املصدر نفسه، 159/1. 
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يا أمي املؤمنني: ما مها؟ قال خشيناه عىل حداثة سنه، وحبه  مسألته عنه فقلت 
ابن عباس، قال: »إين ألمايش  بني عبد املطلب«) 1 (. وقد روى اجلوهري عن 
عمر ف سكة من سكك املدينة، يده ف يدي فقال: يا بن عباس، ما أظن صاحبك 
إال مظلوًما، فقلت ف نفيس: والل ال يسبقني با، فقلت: يا أمي املؤمنني فأردد 
إليه ظالمته: فانتزع يده من يدي، ثم مر هيمهم ساعة ثم وقف، فلحقته، فقال 
ف  فقلت  استصغروه،  إال  صاحبك  من  منعهم  القوم  أظن  ما  عباس،  يابن  يل: 
نفيس: هذه رش من األوىل، فقلت والل ما استصغره الل حني أقره أن يأخذ سورة 
براءة من أيب بكر) 2 (. فيم جاء عن أيب بكر األنباري»أن علًيا جلس اىل عمر 
ف املسجد وعنده ناس فلم قام عرض واحد بذكره، ونسبه اىل التيه والعجب، 
فقال عمر: حق ملثله أن يتيه فوالل لوال سيفه ملا قام عمود اإلسالم وهو بعد اقىض 

جاء  وقد  ص36؛  وفدك،  السقيفة  اجلوهري،  57/2؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  1  (

الليل فقال:  اليعقويب: روى عن ابن عباس قال: طرقني عمر بن اخلطاب بعد هداة من  عند 

األمر؟  هذا  اىل  أخرجك  ما  املؤمنني،  أمي  يا  له:  فقلت  املدينة!...  نواحي  نحرس  بنا  أخرج 

قال: امر الل يابن عباس! قال: إن شئت أخربتك بم ف نفسك قال: غْص غواُص، أن كنت 

أين  له:  فقلت  صدقت!  قال  تَصيه،  من  واىل  بعينه  األمر  هذا  ذكرت  قال:  فتحسن.  لتقول 

أنت من ]ذكر ابن عباس الصحابة وقد ورد عليه عمر بعدم كفاءهتم[ قال فقال: أمضها يا ابن 

عباس! أترى صاحبكم هلا موضًعا؟ قال فقلت: واين يتبعد من ذلك فضله وسابقته وقرابته 

وعلمه؟ قال هو والل كم ذكرت ولو وليهم حلملهم عىل منهج الطريق فأخذ املحجة الواضحة 

السن،  للناس مع حداثة  والتبكيت  الرأي،  املجلس، واستبداد  الدعابة ف  فيه خصااًل  أن  إال 

اليعقويب،  اليعقويب، تاريخ  ًينظر:  يا أمي املؤمنني استحدثتم سنه يوم اخلندق!...   : قال قلت 

 .109 – 108/2

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 45/6، السقيفة، ص66. 
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األمة وذو سابقتها، وذو رشفها، فقال له ذلك القائل: فم منعكم يا أمي املؤمنني 
عنه؟ قال كرهناه عىل حداثة سنه وحبه بني عبد املطلب) 1 (. ولعل ما رصح به 
أبو عبيد بن اجلراح أقرب اىل ذلك، ملا قال لعيل: يابن عم إنك حديث السن 
ومما   .)  2 باألمور«)  ومعرفتهم  جتربتهم  مثل  لك  ليس  قومك،  مشيخة  وهؤالء 

جيدر بالباحث ان يسند هذه الروايات حسب معطياهتا ودالالهتا وهي:

أواًل: إن كانت األمرة تشرتط بكرب السن فلمذا ل متنع حداثة سن أسامة بن 
زيد) 3 (. حني أمره الرسول إمرة اجليش وفيه ما فيه من مشيخة القوم وذوي 
 ،التجربة من املسلمني آنذاك، وإن صح ذلك – ملاذا ل يلتفت إىل ذلك الرسول
والتاريخ  السي  كتب  أشارت  وقد  املسلمني  أمور  يصلح  بم  أعلم  أنه  شك  ال 
لذلك: »ملا مرض الرسول مرض املوت، دعا أسامة بن زيد فقال س اىل مقتل 
أبيك، فأوطئهم اخليل، فقد وليتك عىل هذا اجليش... فلم يبق أحد من وجهاء 

املهاجرين واألنصار إال كان ف ذلك اجليش، منهم، أبو بكر وعمر...«) 4 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد، 186/1. 

) 2 ( املصدر نفسه، 14/6؛ ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 29/1. 

) 3 ( أسامة بن زيد: هو اسامة بن زيد الكلبي، وامه هي أم ايمن وقد امره النبي عىل جيش قبل موته 

ليغزو اطراف الشام كان ف جيشه ذلك عمر، الذهبي، دول االسالم، 44/1-45؛ سي اعالم 

النبالء، 496/2؛ تاريخ االسالم ووفيات املشاهي واالعالم، تح: عمر عبد السالم تدمري، دار 

الكتاب العريب، )بيوت-2002(، 552/1؛ ابن اجلوزي، املجتنى من املجتبى، ص7.

) 4 ( فقد جاء تأمي أسامة عىل خصوص كبار املهاجرين ذا إحياءات ومعطيات كثية منها: أنه قائد دون 

العشين من العمر فيم أصبح أمًيا عىل كبار الصحابة وهذا ما ذكرته أغلب املصادر ومنها: ابن 

اخلياط،  ابن  الكربى، 189/2؛  الطبقات  ابن سعد،  البالغة، 150/1؛  احلديد، رشح هنج  أيب 

تاريخ خليفة، ص50؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 52/2؛ اجلوهري، السقيفة وفدك، ص76؛= 
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كان   .)  1 قحافة«)  أبا  »إن  السن  حداثة  مسألة  ُيبطل  آخر  دليل  وهنالك 

= الطويس، االحتجاج، 90/1؛ ابن األثي، الكامل ف التاريخ، 182،199/2؛ الروحي، عيل 

وآخرون،  هالل  امحد  عمد  تح:  اخللفاء،  تاريخ  ف  الظرفاء  بلغة  )648هـ/1255م(:  حممد  ابن 

)القاهرة-2004(، ص80؛ اليعمري، ابن سيد الناس حممد بن عبد الل )ت734هـ/1342م(: 

السية النبوية )املسمى عيون األثر ف فنون املغازي والشمئل والسي( مؤسسة عز الدين )بيوت 

بالوفيات، 242/8؛  الواف  الصفدي،  الكمل، 340/2؛  املزي، هتذيب  – 1986(، 352/1؛ 

البوصيي، امحد بن ايب بكر )ت 840هـ/1447م(: احتاف اخلية املهرة لزوائد املسانيدة العشة، 

تح: ابو عبد الرمحن عادل، حممد بن اسمعيل، مكتبة الرشيد، )السعودية -1998(،392/1 ؛ 

العسقالين، فتح الباري ف رشح صحيح البخاري، 609/7؛ القسطالين، إرشاد الساري لشح 

)بيوت  العلمية،  الكتب  دار  اخلالدي،  العزيز  عبد  حممد  وصححه:  ضبطه  البخاري،  صحيح 

اهلدى  سبل  )ت920هـ/1550م(:  الصاحلي  يوسف  حممد  الشافعي،  1996م(،423/9؛   –

العلمية،  الكتب  دار  عوض،  حممد  عيل  املوجود،  عبد  امحد  تح:  العباد،  خي  سية  ف  والرشاد 

)بيوت – 1993م(؛ السيوطي، اسعاف املبطأ برجال املوطأ، تح: موفق فوزي جرب، دار اهلجرة، 

966هـ/1558م(:  )ت  حممد  بن  حسني  الشيخ  بكري،  ديار  ص14؛  )بيوت-1980(، 

العلمية،  الكتب  دار  خلييل،  حممد  الل  عبد   : به  اعتنى  نفيس،  انفس  احوال  ف  اخلميس  تاريخ 

)بيوت-2009(، 70/3-71؛ العاصمي، سمط النجوم العوايل، 354/3؛ املباركفوري، حتفة، 

االحوذي ف رشح جامع الرتمذي، 297/1؛ فيم جاء عند ابن بريال بشأن سية أسامة حيث ذكر 

من الصحابة أبا بكر فقط، ُينظر: أبو بكر عبد الباقي )ت502هـ/1108م(: تاريخ ابن بريال، 

دراسة وتح: بمن، صالح حممد، سلسلة خزانة الرتاث، )بغداد – 2011م(، 297/1، وأّما ابو 

الفداء اكتفى بقول: »وملا توىل ابو بكر كان أسامة بن زيد مربًزا، وكان عمر بن اخلطاب من مجلة 

جيش اسامة...«، خمترص تاريخ البش، 220/1؛ الذهبي، دول االسالم، 45-44/1.

) 1 ( أبا قحافة: هو عثمن بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، ُينظر: ابن سعد، الطبقات 

دار  احلاج،  حسن  حممد  الشيخ  تح:  والعجم،  العرب  مثالب  الكلبي،  169/3؛  الكربى، 

االندلس، )بيوت-2009(، ص57، فيم أشار ابن خياط بأن أبا أيب بكر متوىف سنة 14هـ=  
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بالطائف ملا قبض رسول الل بويع أليب بكر فكتب ابنه إليه كتاًبا عنوانه: »من 
اليوم  فإين  تراضوا يب،  قد  الناس  فإن  بعد:  أما  قحافة  أيب  اىل  الل  خليفة رسول 
الكتاب  قحافة  أبو  قرأ  فلم   )  1 لعينك«)  أقر  كان  علينا  قدمت  فلو  الل،  خليفة 
ف  القتل  أكثر  وقد  السن  حدث  هو  قال:  عيل؟  من  منعكم  ما  للرسول:  قال 
ذلك  ف  األمر  كان  إن  قحافة  أبو  قال:  منه،  أسن  بكر  وأبو  وغيها  قريش 
 النبي له  بايع  وقد  حقه  علًيا  ظلموا  لقد  بكر،  أيب  من  أحق  فأنا  السن 
بعد:  أما  بكر،  أيب  ابنه  اىل  قحافة  أيب  »من  إليه:  كتب  ثم  ببيعته.  وأمرنا 
خليفة  تقول  مرة  بعًضا  بعضه  ينقض  أمحق  كتاب  فوجدته  كتابك  أتاين  فقد 
أمر  الناس، وهو  تقول تراىض يب  تقول خليفة الل ومرة  رسول الل ومرة 
منه  منه غًدا ويكون عقباك  أمر يصعب عليك اخلروج  ملتبس فال تدخلن ف 
فإن  القيامة،  بيوم  احلساب  لدى  اللوامة  النفس  ومالمة  والندامة  النار  اىل 
لألمور مداخل وخمارج وأنت تعرف من هو أوىل با منك، فراقب الل كأنك 

.)  2 تدعّن صاحبها)  تراه وال 

عىل  املرء  يعاب  فهل  املطلب  عبد  لبني   حبه وهي  الثانية:  املسألة  وأما 
»وما  فيها:  يقول  لعثمن  وصيته  ف  عمر  فهذا  خي،  عىل  كانوا  إذا  أهله  حب 

=وأقام احلج سنة أربع عشة اىل سنة ثالث عشة وعشين، تاريخ خليفة، ص70. 

) 1 ( اقر لعينك: وقررت به عينًا، قرة، وقرروا فيهم ورجل قرير العني، واقر الل عينه، أي اعطاه حتى 

ال تقر، فال تطمح اىل من هو فوقه، ويقال حتى تربد وال تسخن، فللرسور دمعة باردة، وللحزن 

دمعة حارة، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )قرر(، 288/2؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )قرر(، 

 .378/7

) 2 ( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، 117/1.
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ولنالحظ   .)  1 وأهلك...«)  قومك  وحبك  عصبيتك  إال  عثمن  يا  منك  يمنعني 
إليك كأين بك  التاريخ، فقد قال عمر لعثمن: »هيها  التي حدثت ف  املفارقات 
قد قلدتك قريش هذا األمر حلبها إياك فحملت بني أمية، وبني معيط عىل رقاب 

الناس«) 2 (.

نالحظ أن حب عثمن ألهله وتقديمهم عىل غيهم، جيعله يتوىل ألمر من 
بدليل أن عبد  فيم عابوا ذلك عىل اإلمام حلبه لقومه بل وأكثر،  دون شك، 
الرمحن بن عوف أخذ بيد اإلمام فقال له: أبايعك عىل رشط عمر أن ال جتعل 
أحًدا من بني هاشم عىل رقاب الناس، فقال عيل عند ذلك: مالك وهلذا إذا 
واألمانة  القوة  علمت  حيث  حممد،  ألمة  االجتهاد  عيل  فإن  عنقي؟  ف  قطعتها 

استعفت با، كان ف بني هاشم وغيهم«) 3 (. وغيه من احلجج الواهية.

أما ماهية استخالف عمر ف رواية الطربي: »أن عمر بن اخلطاب ملا طعن 
عبيدة  أبو  كان  لو  استخلف،  من  قال:  استخلفت  لو  املؤمنني  أمي  يا  له:  قيل 
أمني  إنه  يقول:  نبيك  فإن سألني ريب قلت: سمعت  استخلفته  اجلراح حًيا  ابن 
قلت:  ريب  سألني  فإن  استخلفته  حًيا  حذيفة  موىل  سال  كان  ولو  األمة،  هذه 
استخلفت  فإن  قال:  أن  اىل  لل...  احلب  شديد  سامًلا  »إن  يقول:  نبيك  سمعت 
فقد استخلف من هو خي مني وإن أترك فقد ترك من هو خي مني«) 4 (. حيث 

) 1 ( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسية، 26/1. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 117/1 ؛ ابن قتيبة، اإلمامة والسياسية، 26/1.

) 3 ( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسية، 45/1.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 173/1؛ تاريخ الرسل وامللوك، 227/4-228؛ ابن قتيبة، 

اإلمامة والسياسة، 25/1؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 260/4؛ اخلرضي، حممد: حمارضات= 
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يالحظ املتأمل بإنصاف من الرواية عّدة مالحظات منها:

1 – قوله: إن أترك فقد ترك من هو خي مني رسول الل وهذا يدل عىل 
.انعدام أي نص عىل خالفة أيب بكر من الرسول

سمعت  فإين  سال...  كان  ولو  عبيدة...  أبو  كان  »لو  قوله:   –  2
نبيك) 1 («) 2 (! هنا يراودنا سؤال: ال يسمع من نبيه ما قاله ف عيل وما 
فإن  رصيح[  ]بوجه  عثمن  خالفة  عمر  تأكيد  من  الرغم  وعىل  قاله!!  ما  أكثر 
عهدت  لو  فقالوا:  عمر:  سألوا  قد  الناس  ان  حني  ف  الشورى  استحدث  عمر 
عهًدا؟ قال: قد كنت امجعت بعد مقالتي ]لكم[ أن أنظر فأويّل رجاًل أمركم هو 
فرأيت  ][ -فرهقتني غشية،  عيّل  اىل  وأشار  احلق  أن حيملكم–عىل  أحراكم 
إليه،  فيضمها  ويانعة،  غّضة  كل  يقطف  فجعل  غرسها،  قد  جنة  يدخل  رجاًل 
أمره  غالب  الل  أن  وعلمت  وميًتا،  حًيا  احتملها  أن  فخفت  حتته...  ويصّيها، 

عليكم بالرهط الذي قال رسول الل عنهم: إهنم من أهل اجلنة«) 3 (.

الشورى:

أبو  طعنه  ملا  عمر  »أن  احلديد:  أيب  ابن  أوردها  كم  الواقعة  هذه  وصورة 

=ف تاريخ األمم اإلسالمية )الدولة األموية(، دار الكتب العلمية،)بيوت – 2007م(، 112/2. 

التي اوردها الطربي ان  النصوص  الدكتور املالح بقوله : »من استقراء  ) 1 ( فضاًل عن ذلك يشي 

عمر بن اخلطاب كان مياالً للعهد بمنصب اخلالفة اىل عبد الرمحن بن عوف دون غيه«، ُينظر: 

هاشم، اساليب تداول السلطة ف الدولة العربية االسالمية، بحث منشور ضمن جملة الرافدين، 

)املوصل–1976(، ص71. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 173/1؛ ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 25/1.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 174/1؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 228-227/4.
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عبد  بابنه  عليه  فُأشي  بعده،  األمر  يوليه  فيمن  استشار  ميت  أنه  وعلم  لؤلوة، 
الل، فقال: الها. الل إذا أال يليها رجالن من ولد اخلطاب حسب عمر ما محل 
حسب عمر ما احتقب، الها) 1 ( الل إال أحتملها حًيا وميًتا! ثم قال: إن رسول 
الل مات وهو راض عن هذه الستة من قريش: عيل وعثمن وطلحة، والزبي، 
ليختاروا  بينهم  أن أجعلها شورى  الرمحن بن عوف، وقد رأيت  وسعد، وعبد 
ألنفسهم... ثم قال: أدعوهم يل، فدعوهم، فدخلوا عليه وهو ملقى عىل فراشه 
فقال  فومجوا  بعدي؟  اخلالفة  ف  يطمع  أكلكم  فقال:  إليهم،  فنظر  بنفسه،  جيود 
با،  فقمت  أنت  وليتها  منها؟  يبعدنا  الذي  وما  وقال:  الزبي  فأجابه  ثانية،  هلم 

ولسنا دونك ف قريش وال ف السابقة وال ف القرابة) 2 (.

فقال عمر: أفال أخربكم عن أنفسكم؟ قال: قل، فإنا لو استعفيناك، فقال: 
إنسان،  يوًما  الغضب،  كافر  الرضا،  مؤمن   .)  3 لقس)  فوعق  زبي  يا  أنت  أما 
مد  عىل  بالبطحاء  تالطم  يومك  ظلت  اليك  أفضت  لو  ولعلها  شيطان،  ويوًما 
من شعي! أفرايت أن أفضت إليك؟ فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
شيطاًنا، ومن يكون يوم تغضب؟ وما كان الل ليجمع لك أمر هذه األمة، وأنت 

) 1 ( الها: الها الل ذا: بغي الف ف القسم، والعامة تقول: الها الل إذا قال، واملعنى ال والل وهذا ما 

اقسم به، فأدخل اسم الل بني هذا وذا، األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد )ت370هـ/976م(: 

 ،)1964 )مرص-  نجد،  عيل  حممد  مراجعة:  هارون،  حممد  السالم  عبد  تح:  اللغة،  هتذيب 

.254/6

) 2 ( رشح هنج البالغة، 169/1؛ وقريبا منه، ُينظر: ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 25/1.

) 3 ( لقس: الالقس: العياب، والقس، الذي يلقب الناس ويسخر منهم ويفسد بينهم، اجلوهري، تاج 

اللغة، مادة )لقس(، 975/3؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )لقس(، 463/8. 
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له مبغًضا منذ قال أليب بكر يوم  – وكان  أقبل عىل طلحة  ثم  الصفة،  عىل هذه 
تقول  ال  فإنك  قل،  قال:  أسكت؟  أم  أقول  له:  فقال   – عمر  ف  قال  ما  وفاته 
من اخلي شيًئا، قال: أما إين أعرفك منذ أصيبت أصبعك يوم أحد والبأو) 1 (. 
قلتها  التي  بالكلمة  عليك  ساخًطا   الل رسول  مات  ولقد  لك  حدث  الذي 

يوم أنزلت آية احلجاب) 2 (.

 .) 3 مقنب)  أنت صاحب  إنم  فقال:  أيب وقاص  بن  أقبل عىل سعد  ثم  قال 
 .)  4 زهرة)  وما  وأسهم  وقوس  قنص  وصاحب  به،  تقاتل  املقانب  هذه  من 
واخلالفة وأمور الناس؟ ثم أقبل عىل عبد الرمحن بن عوف، فقال: وما أنت يا 
ايمنك، ولكن ليس  بايمنك لرجح  إيمن املسلمني  الرمحن فلو وزن نصف  عبد 
يصلح هذا األمر ملن فيه ضعف لضعفك، وما زهرة وهذا األمر؟ ثم أقبل عىل 

إبراهيم شمس  الفائق ف غريب احلديث، وضع حواشيه:  ) 1 ( البأو: الكرب والعجب، الزخمشي، 

الدين، دار الكتب العلمية، )بيوت-1996(، 51/1.

) 2 ( أن طلحة ملا أنزلت آية احلجاب قال بمحرض ممن نقل عنه رسول الل ما الذي يغنيه حجابن 

اليوم؟ وسيموت غًدا... قال اجلاحظ: لو قال لعمر قائل أنت قلت إن رسول الل مات وهو 

راض عن الستة فكيف تقول اآلن لطلحة لكان قد رماه بمشاقصية ولكن من الذي جيرس عىل 

عمران يقول له ما دون هذا فكيف هذا؟ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 170/1. 

) 3 ( املقنب: مجاعة من اخليل، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )قنب(، 502/6. 

) 4 ( زهرة: بنو زهرة بطن من بني كالب بن مرة من قريش، كان هلم من لواء عبد مناف واحلارث 

ومنهم سعد بن أيب وقاص، عبد الرمحن بن عوف وآمنة بنت وهب أم الرسول، ابن حزم، 

املنعم خليل،  العرب، تح: عبد  أنساب  ابو حممد عيل بن امحد )ت456هـ /1062م(، مجهرة 

البغدادي، سبائك  ابو الفوز حممد بن  العلمية، ط5، ص128– 129؛ السويدي،  دار الكتب 

الذهب ف معرفة قبائل العرب، منشورات دار املحبني، ط2، )ايران – 2006(، ص295. 
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عيل فقال: لل أنت لوال دعابة فيك! أما والل لئن وليتهم لتحملنهم عىل احلق 
بك  كأين  إليك  هيًها  فقال:  عثمن،  عىل  أقبل  ثم   – البيضاء  واملحجة  الواضح، 
له  فدعوه  األنصاري  طلحة  أبا  ايل  أدعوا  قال:  ثم   .)  1  ( قريش...  قلدتك  قد 
فقال: أنظر يا أبا طلحة، إذا عدتم من حفريت، فكن ف مخسني رجاًل من األنصار 
بيت  ف  وامجعهم  وتعجيله،  األمر  بإمضاء  النفر  هؤالء  فخذ  سيوفكم،  حاميل 
اتفق  فإن  منهم،  واحًدا  وخيتاروا  ليتشاوروا  البيت  باب  عىل  بأصحابك  وقف 
مخسة وأبى واحد فارضب عنقه، وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فارضب أعناقهم، 
اىل  فارجع  الرمحن  عبد  فيها  التي  الثالثة  فانظر  ثالثة  وخالف  ثالثة  اتفق  وان 
الثالثة األخرى عىل خالفها فارضب أعناقها،  اتفقت عليه، فإن أرضب  ما قد 
وان مضت بثالثة أيام ول يتفقوا عىل أمر، فارضب أعناق الستة، ودع املسلمني 
خيتاروا ألنفسهم) 2 (. فلم دفن عمر، مجعهم أبو طلحة، ووقف عىل باب البيت 
وتنازعوا،  القوم  تكلم  ثم  سيوفهم،  حاميل  األنصار،  من  مخسني  ف  بالسيف 
الشورى  من  حقه  وهب  قد  أنه  نفسه  عىل  أشهدهم  أنه  طلحة  عمل  ما  فأول 
لعثمن، وذلك لعلمه أن الناس ال يعدلون به علًيا وعثمن، وأن اخلالفة ال ختلص 
له وهذان موجودان، فأراد تقوية أمر عثمن وإضعاف جانب عيل، ببة أمر 
عىل  أشهدكم  وأنا  معارضته:  ف  الزبي  فقال  منه.  له  متكن  وال  به،  له  انتفاع  ال 

.) 3 (نفيس أين قد وهبت حقي من الشورى لعيل

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 170/1 – 171. 

) 2 ( املصدر نفسه، 171/1.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 171/1، وإنم فعل ذلك ألنه ملا رأى علًيا قد ضعف وإنخزل 

ببة طلحة حقه لعثمن، دخلته محية النسب ألنه ابن عمة أمي املؤمنني ، )النسب من جهة= 
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عمي  البن  الشورى  من  حقي  هبت  قد  وأنا  وقاص:  أيب  بن  سعد  فقال 
 – له  يتم  ال  األمر  أن  سعد  ولعلم  زهرة  بني  من  ألهنم  وذلك   – الرمحن  عبد 
من  نفسه  خيرج  أيكم  وعثمن:   لعيل الرمحن  عبد  قال  الثالثة.  إال  يبق  ل  فلم 
فقال  يتكلم منهم أحد،  فلم  الباقيني؟  إليه االختيار ف االثنني  اخلالفة، ويكون 
عبد الرمحن: أشهد له أين قد أخرجت نفيس من اخلالفة عىل أن اختار أحدمها، 
 ،الل رسول  وسنة  الل  كتاب  عىل  أبايعك  له:  وقال   بعيل فبدأ  فأمسكا. 
وسية الشيخني: أيب بكر وعمر. فقال: بل عىل كتاب الل وسنة رسوله واجتهاد 
 :عيل اىل  فعاد  نعم،  فقال:  عليه،  ذلك  فعرض  عثمن،  اىل  عنه  فعدل  رأيي. 
عم  راجع  غي   علًيا أن  رأى  فلم  ثالًثا،  الرمحن  عبد  ذلك  فعل  قوله؛  فأعاد 
يا  السالم عليك  له باإلجابة صفق عىل يد عثمن، وقال:  ينعم  قاله، وأن عثمن 
أمي املؤمنني، فيقال: إن علًيا قال له: والل ما فعلتها إال ألنك رجوت منه ما 
رجا صاحبكم من صاحبه، دق الل بينكم عطر منشم) 1 (. قيل: ففسد بعد ذلك 
بني عثمن وعبد الرمحن، فلم يكلم أحدمها صاحبه حتى مات عبد الرمحن) 2 (. 
فيم جاءت واقعة الشورى عند البخاري برواية خمتلفة حيث اقترص فيها عىل أن 

=االم(، وأمه صفية ابنة عبد املطلب، وأبو طالب خاله. وإنم مال طلحة اىل عثمن النحرافه عن 

عيّل ، باعتبار أنه تيمي، وابن عم أيب بكر، وقد كان حصل ف نفوس بني هاشم من بني تيم 

حنق شديد ألجل اخلالفة املصدر نفسه، 171/1.

القتال  أرادوا  إذا  امرأة كانت بمكة عطارة وكانت خزاعة وجرهم  الشني: اسم  ( منشم: بكرس   1 (

تطيبوا من طيبها وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت القتىل فيم بينهم فكان يقال أشأم من عطر منشم، 

مادة  البحرين،  جممع  الطرحيي،  2041/8؛  )نشم(،  مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  مثاًل  فصار 

)نشم(، 156/8. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 172/1. 
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الذين مات رسول الل وهو عنهم راض، وجعل عبد الل  الستة  عمر سمى 
بن عمر شاهًدا عليهم وليس له من األمر يشء وفيه: »أن عبد الرمحن بن عوف 
قال ألمي املؤمنني ولعثمن: أفتجعلونه – أي أمر اخلالفة – ايل والل عىل أن ال 
 آلو عن أفضلكم قاال: نعم، فأخذ بيد أحدمها فقال: لك قرابة من رسول الل
والقدم ف اإلسالم ما قد علمت، فالل عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت 
عثمن لتسمعن ولتطيعن، ثم خال باآلخر فقال له مثل ذلك فلم أخذ امليثاق قال: 
 علًيا دعا  الرمحن  عبد  أن  أخرى  رواية  وف   .)  1 فبايعه«)  ياعثمن  يدك  أرفع 
فقال:»عليك عهد الل وميثاقه لتعملّن بكتاب الل وسنة رسوله وسية اخلليفتني 
أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ودعا عثمن فقال  من بعده، قال: أرجو أن 
ليس  دهر،  حبو  »حبوته  عيل:  فقال  فبايعه،  نعم،  قال:   لعيل قاله  ما  مثل  له 
هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا فصرب مجيل والل املستعان عىل ما تصفون، والل 
ما وليت عثمن إال ليد األمر إليك، والل كل يوم هو ف شأن«) 2 (. ويالحظ ما 

تقدم عدة أمور يستوجب الوقوف عندها:

أواًل: جعل أمر اخلالفة شورى وهذا مبدأ جديد حيث إنه خرج عن مبدأ 
املبشين  الستة  أعناق  يأمر برضب  إنه  ثم  مسبًقا،  عثمن  استخلف  وقد  النص، 
يتفقوا  ل  وإن  يقول:  ثم  اجلنة،  يدخل  بمن  يليق  ال  بم  وضعهم  والذين  باجلنة 
الشورى مبدأ رشعيًّا  فإذا كانت  الكالم متناقض،  املسلمني خيتارون، وهذا  دع 

لتعيني اخلليفة فلمذ ل يعتمدها الرسول؟.

) 1 ( ُينظر: صحيح البخاري، 38/5؛ ابن سعد، طبقات الكربى، 128/3. 

) 2 ( ُينظر : ابن قتيبة، االمامة والسياسة، 27/1؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 233/4؛ابن عبد 

ربه،العقد الفريد، 260/4؛ ابن االثي، الكامل ف التاريخ، 464/2.
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يك  أل  قول:  ذلك  ف  ولنا  الستة  عن  راض  وهو  مات   النبي إن  ثانًيا: 
الرسول راضًيا عن غيهم كسلمن الفاريس وأيب ذر الغفاري واملقداد وعمر 
ابن ياس وغيهم الكثي ممن يفوق أهل الشورى، والفارق بينهم واضح وجيل 
أما من يزعم بأن هؤالء أغلبهم من األنصار وعمر إنم أشار اىل القرشيني كون 
ليستخلف  كان  عمر  أن   – أسلفنا  كم   – القول  فلنا   ،)  1 قريش«)  من  »األئمة 
أصحاب  من  أنه  إال  قريش  من  ليس  وسال  حًيا  كان  لو  حذيفة  أيب  ًاموىل  سال 

الصحيفة الذين ذكرناهم. إنم هم أصحاب عيل وشتان بني الفريقني!

أموًرا  ذكر  بل  اخلالفة  بتويل  إخبار عمر عن خالفة عثمن دون غيه  ثالًثا: 
أخرى.

رابًعا: ما نسبه اىل اإلمام »الدعابة« فإنه ل جيد ما يعيبه به وهذا ما زعمه 
النابغة  له: »عجًبا البن  املؤمنني ف خطبة  العاص. وقد رد عليه أمي  عمرو بن 
يزعم ألهل الشام أن ف دعابة) 2 ( وأين أمرؤ تلعابة) 3 ( أعافس) 4 ( وأمارس! 
لقد قال باطاًل ونطق آثاًما... أما والل إين ليمنعني من اللعب ذكر املوت، وإنه 
ليمنعه من قول احلق نسيان اآلخرة«) 5 ( وف رواية أخرى عن ابن عباس قال: 

البالغة، خطبة )74(، 392/6؛ خطبة )183(، 156/3، خطبة  ( ابن أيب احلديد، رشح هنج   1 (

)144(، 215/4؛ النويري، هناية االرب ف فنون االدب، 4/6.

مادة  العروس،  تاج  الزبيدي،  125/1؛  )دعب(،  مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  املزح،  ( دعابة:   2  (

)دعب(،485/1.

) 3 ( تلعابة: رجل ذو تلعب، األصفهاين،املفردات ف غريب القرآن،مادة )لعب(،ص454. 

) 4 ( أعافس: املعاجلة باألمور واملمرسة، الزبيدي، تاج العروس، مادة )عفس(، 369/8. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )71(، 115/6. 
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»قال عمر: ال أدري ما أصنع بأمة حممد قبل أن يطعن فقلت: ول هتتم وأنت 
جتد من تستخلفه عليهم، قال: أصاحبكم؟–يعني علًيا، قلت نعم، والل هو هلا 
أهل ف قرابته من رسول الل وصهره وسابقته وبالئه فقال عمر: إن فيه بطالة 

وفكاهة«) 1 (.

– عىل هذه الرواية مستبعًدا صدورها من عمر بحق  ف حني أشار املعتزيل 
واهلدى  العظيم،  والوقار  اجلد  من  عظيمة  قدم  عىل  عيّل  »كان  فقال:   عيل
من  مثله  يريد  كان  وعمر  األخالق،  سمح  الوجه،  طلق  كان  ولكنه  الرصني، 
يستحسن  نفسه، وال  يستحسن طبع  الفظاظة واخلشونة؛ ألن كل واحد،  ذوي 
يباينه ف اخللق والطبع«) 2 ( وبعد ذلك يقول: »وأنا أعجب من لفظة  طبع من 
عمر – إن كان قاهلا )إن فيه بطالة( وحاشى الل أن يوصف عيل بذلك! وإنم 
يوصف به أهل الدعابة واللهو، وما أظن عمرآن شاء الل – قاهلا، وأظنها زيدت 
ابن  ف كالمه، وإن الكلمة هاهنا لدالة عىل انحراف شديد«) 3 (. كيف يعجب 
وجفاء  فظاظة  عمر  أخالق  ف  أن  أكد  وقد  الكالم  هذا  صدور  من  احلديد  أيب 
وعنجهية ظاهرة...« فضاًل عّم ذكره القطب الراوندي أن عمر ملا قال: كونوا مع 
الثالثة التي عبد الرمحن فيها، قال ابن عباس لعيل: ذهب األمر منا، الرجل 
يريد أن يكون األمر ف عثمن فقال: عيل وأنا أعلم ذلك ولكني أدخل معهم 
رسول  إن  يقول:  ذلك  قبل  وكان  للخالفة  اآلن  أهلني  قد  عمر  ألن  الشورى؛ 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 382/12. 

) 2 ( املصدر نفسه، 279/12. 

) 3 ( املصدر نفسه، 279/12 وهذا ينقض ما جاء به عندما تكلم عن حياة عمر بن اخلطاب، ُينظر: 

املصدر نفسه، 167/1. 
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النبوة واإلمامة ال جيتمعان ف بيت، فأنا أدخل ف ذلك ألظهر  الل قال: إن 
للناس مناقضة فعله لروايته) 1 (.

ويزيد إعجاب اإلمام بم أقدموا عليه )الشورى( وذلك بقوله: »واعجًبا 
أن تكون اخلالفة بالصحابة وال تكون بالصحابة والقرابة« ويقول ابن أيب احلديد 

قال الريض وقد روى له شعًرا قريًبا من هذا املعنى وهو) 2 (:
فــكــيــف هبـــذا واملـــشـــيون غــيــب! أمورهم ملكت  بالشورى  كنت  فإن 

وأقــــرب ــي  ــب ــن ــال ب أوىل  ــغـــيك  فـ وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم 

بكر  أيب  مع  املذكور  والنظم  النثر  ف   حديثه أن  اىل  رشحه  ف  يشي  فيم 
وعمر، أما النثر فاىل عمر توجيهه، ألن أبا بكر ملا قال لعمر: أمدد يدك، قال له 
عمر: أنت صاحب رسول الل ف املواطن كلها، شدهتا ورخائها، فامدد أنت 
املواطن  ف  إياه  بصحبته  األمر  الستحقاقه  احتججت  إذا   :عيل فقال  يدك، 
عرتة  نحن  فقال:  السقيفة،  ف  األنصار  حاج  من  اىل  األمر  سلمت  فهال  كلها، 
بالبيعة،  الناس  عىل  احتج  بويع  فلم  عنه،  تألألت  التي  وبيضته   الل رسول 
وأهنا صدرت عن أهل احلل والعقد، فقال عيل: أما احتجاجك عىل األنصار 
وأما  إليه،  منك  نسًبا  أقرب  فغيك  قومه،  ومن   الل رسول  بيضة  من  بأنك 
احتجاجك باالختيار ورضا اجلمعة بك فقد كان قوم من مجلة الصحابة غائبني 

ل حيرضوا العقد فكيف يثبت) 3 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 279/12. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )185(: 534/18.

) 3 ( املصدر نفسه، 534/18. 
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كتب  تتضمنه  هذا  ف  الكالم  أن  وأعلم  احلديد[:  أيب  ]ابن  قوله  خيتم  ثم 
أصحابنا ف اإلمامة، وهلم عن هذا القول أجوبة ليس هذا موضع ذكرها) 1 (.

وقد ذكر ابن أيب احلديد ) 2 ( »وروى أبو جعفر رواية أخرى أطاهلا، وذكر 
خطب الشورى وما قاله كل منهم وذكر كالًما قاله عيل ف ذلك اليوم وهو: 
بيت  أهل  فنحن  رسواًل،  إلينا  وابتعثه  نبًيا،  منا  حممًدا  اختار  الذي  لل  احلمد 
إن  حًقا  لنا  إن  طلب،  ملن  ونجاة  األرض  ألهل  أمان  احلكمة،  ومعدن  النبوة 
إلينا  عهد  لو  الرسى،  طال  وإن  اإلبل  أعجاز  نركب  نمنعه  وإن  نأخذه،  نعطه 
رسول الل عهًدا النفذنا عهدة، ولو قال لنا قواًل جلالدنا عليه حتى نموت، 
لن يرسع أحد قبيل اىل دعوة حق وصلة رحم، وال حول وال قوة إال بالل العيل 
العظيم. اسمعوا كالمي، وعوا منطقي عسى أن تروا هذا األمر بد هذا اجلمع 
يكون  العهود حتى ال يكون لكم مجاعة، وحتى  فيه  السيوف وختان  فيه  تنتىض 

بعضكم أئمة ألهل الضاللة وشيعة ألهل اجلهالة«) 3 (.

تلك  ف  أو  السقيفة  يوم  قاله  أنه  اإلمامية  تزعم  الكالم  »وهذا  يقول:  ثم 
األيام، ويذهب أصحابنا اىل أنه قال يوم الشورى بعد وفاة عمر واجتمع اجلمعة 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 534/18.

) 2 ( يقول ابن أيب احلديد، قال الريض رمحه الل تعاىل: وهذا القول من لطيف الكالم وفصيحه، ومعناه 

أنا إن ل نعط حقنا كنا أذالء، وذلك أن الرديف يركب عجز البعي، كالعبد واألسي ومن جيري 

جمرامها رشح هنج البالغة، 307/18.

) 3 ( املصدر نفسه، 177/1، فيم جاءت ف قصار الكلمت قوله : »لنا حق فإن أعطيناه وإال ركبنا 

الرسل  تاريخ  الطربي،  307/18؛   ،)22( نفسه،  املصدر  السى«،  طال  وإن  اإلبل،  أعجاز 

ف  الكامل  االثي،  ابن  ؛   185/3 احلديث،  غريب  ف  النهاية  االثي،  ابن  236/4؛  وامللوك، 

التاريخ، 466/2.
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الختيار واحد من الستة، وأكثر أرباب السي ينقلونه عىل هذا الوجه«) 1 (.

وف خطبة أخرى لإلمام قال فيها بشأن ما حدث ف الشورى: »كنت ف 
أيام رسول الل كجزء من رسول الل... ينظر ايل الناس كم ينظر اىل الكواكب 
بخمسة  قرنت  ثم  وفالن،  فالن  يب  فقرن  مني  الدهر  غض  ثم  السمء،  أفق  ف 
أمثلهم عثمن، فقال: واذفراه، ثم ل يرض الدهر يل بذلك حتى أرذلني فجعلني 

نظًيا البن هند وابن النابغة، لقد استنت الفصال حتى القرعى) 2 («) 3 (.

مناشدة) 4 ( أمي املؤمنني أصحاب الشورى واحتجاجه عليهم:

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 307/18.

بالفصال  خيرج  أبيض  بثر  بالتحريك:  والقرع  النهب،  خيار  أعطوه  إذا  فدعوه  يقال  القرعى:   )  2  (

والفصيل، قريع واجلمع قرعى مثل مريض، ويقال: أستنت الفصال حتى القرعى، اجلوهري، 

تاج اللغة، مادة )قرع(، 1261/3. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 359/6. 

) 4 ( ذكرت مناشدة اإلمام عند املؤرخني بني مقل ومكثر منها إال الصدوق، اخلصال، 553/2؛ 

الطربيس، االحتجاج، فقد أورداها بكاملها »وهي 98 مناشدة«، 179/1 – 197. أما املصادر 

التي ذكرت منها وعىل وجه االختالف منها: أخرج الدارقطني: أن علًيا قال للستة الذين، جعل 

رسول  له  قال  أحد  فيكم  هل  بالل  أنشدكم  مجلته:  من  طوياًل  كالًما  بينهم  شورى  األمر  عمر 

حجر  ابن  ينظر:  ال.  اللهم  قالوا:  غيي؟  القيامة  يوم  والنار  اجلنة  قسيم  أنت  ياعيل   :الل

العسقالين، الصواعق املحرقة، ص24؛ وعن ابن أيب الطفيل قال: كنت عىل الباب يوم الشورى 

الناس أليب بكر، وأنا والل أوىل باألمر وأحق  فارتفعت األصوات فسمعت علًيا يقول: )بايع 

به، فسمعت وأطعت خمافة أن يرجع الناس كفاًرا يرضب بعضهم رقاب بعض، ثم بايع الناس 

عمر وأنا والل أوىل باألمر منه، فسمعت وأطعت، خمافة أن يرضب الناس بعضهم رقاب بعض، 

وال  عربيهم  يستطيع  ال  فثم  اتكلم  أن  شاء  لو  والل  وأيم  عثمن...  تبايعوا  أن  تريدون  أنتم  ثم 

أعجميهم رده، نشدتكم بالل أفيكم من آخى رسول الل غيي؟ قالوا: ال. قال نشدتكم= = 
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ليتخذ  فيهم  قام  حيث  الشورى،  يوم   اإلمام من  املناشدة  هذه  جاءت 
فأقبلوا،  عليهم احلجة فقال هلم: اسمعوا مني كالمي فإن يك ما أقول حًقا 
بالل  »أنشدكم  هلم:  قال  أنه  احلديد  أيب  ابن  وذكر   .)  1 فأنكروا)  باطاًل  يك  وإن 
بينه وبني نفسه حيث آخى بني بعض املسلمني   أفيكم أحد آخى رسول الل
له رسول الل: من كنت  قال  أحد  أفيكم  فقال:  فقالوا: ال.  وبعض غيي؟ 
 :مواله فهذا مواله غيي؟ فقالوا: ال) 2 (. قال: أفيكم أحد قال له رسول الل
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي قالوا: ال. قال: أفيكم 
أنا  إال  عني  يؤدي  ال  إنه   :الل رسول  له  وقال  براءة  سورة  عىل  أئتمن  من 
 الل رسول  أصحاب  أن  تعلمون  أال  قال:  ال.  قالوا:  غيي؟  مني  رجل  أو 
أال  قال:  بىل.  قالوا:  قط.  فررت  وما  موطن  غي  ف  احلرب  مأقط  ف  عنه  فروا 
تعلمون أين أول الناس إسالًما، قالوا: بىل. قال: فأينا أقرب اىل رسول الل نسًبا. 

بالل أفيكم أحد له مثل أخي جعفر ذي اجلناحني يطي بم ف اجلنة؟ قالوا: ال. قال: أفيكم أحد 

لو زوجة مثل زوجتي، قالوا: ال. قال: أفيكم أحد كان أقتل ملشكي قريش عند كل شديدة تنزل 

برسول الل مني، قالوا: ال، ُينظر: الذهبي، لسان امليزان، 156/2 – 157. 

) 1 ( الطربيس، االحتجاج، 182/1. 

) 2 ( إشارة اىل حديث الغدير: ُينظر: ص111.

»عن عمر بن اخلطاب – وقد جاءه أعرابيان خيتصمن – فقال لعيل: أقض بينهم يا أبا احلسن   

وحيك  وقال:  بتلبيبه  فأخذ  عمر  إليه  فوثب  بيننا؟  يقيض  هذا  أحدمها:  فقال  بينهم.  عيل  فقىض 

تدري من هذا!! هذا موالي وموىل كل مؤمن ومن ل يكن مواله فليس بمؤمن«. ُينظر: الطربي، 

أبو جعفر حمب الدين الشافعي= =)ت525هـ/1132م( : الرياض النرضة ف العشة املبشة، 

مكتبة اخلانجي، )مرص-د.ت(، 224/2 – 225. 
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قالوا: أنت. فقطع عليه عبد الرمحن بن عوف...«) 1 (. قال: نشدتكم بالل هل 
فيكم أحد عرف الناسخ واملنسوخ غيي؟ قالوا: ال) 2 (. قال: نشدتكم بالل هل 
فيكم أحد بارز عمر بن ود يوم اخلندق وقتله غيي؟ قالوا: ال. قال: نشدتكم 
قالوا:  غيي؟  وخامته  ورايته   الل رسول  سالح  ورث  أحد  فيكم  هل  بالل 
آمن  أنت أول من   :له رسول الل قال  فيكم أحد  بالل هل  قال نشدتكم  ال. 
قال:  ال.  قالوا:  غيي؟  القيامة  يوم  احلوض  عيل  يرد  من  وأول  وصدقني  يب 
نشدتكم بالل هل فيكم أحد قال له رسول الل: أول طالع يطلع عليكم من 
بالناس،  الناس  وأوىل  املسلمني،  وسيد  املؤمنني،  أمي  فإنه  أنس  يا  الباب  هذا 
فقال أنس: اللهم أجعله رجاًل من األنصار، فكنت أنا الطالع فقال) 3 ( رسول 
قال   .)  4 ال)  قالوا:  غيي؟  قومه  أحب  رجل  بأول  أنت  »ما  ألنس:   الل

) 1 ( رشح هنج البالغة، 61/12.

) 2 ( عن ابن عباس عنه قال: والل ما نزلت آية إال وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت وعىل من 

املحرقة،  الصواعق  العسقالين،  حجر  ابن  ناطًقا،  ولساًنا  عقواًل  قلًبا  يل  وهب  ريب  إن  نزلت. 

ص125 – 126.

) 3 ( الطربيس، االحتجاج، 189/1. 

) 4 ( عن أنس قال: قال رسول الل ياأنس أسكب يل وضوًءا، ثم قام فصىل ركعتني ثم قال ياأنس 

املؤمنني، وسيد املسلمني، وقائد املحجلني، وخاتم  الباب أمي  أول من يدخل عليك من هذا 

الوصيني. قال أنس قلت: اللهم اجعله رجاًل من األنصار وكتمته إذ جاء عيل فقال: من هذا 

يا أنس؟ فقلت عيل، فقام مستبًشا فاعتنقه، ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق 

عيل بوجهه، قال عيل: يارسول الل لقد رأيتك صنعت شيًئا ما صنعت من قبل قال: وما يمنعني 

وأنت تؤدي= عني وتسمعهم صويت وتبني هلم ما اختلفوا فيه بعدي، ينظر: األصفهاين، حلية 

األولياء، 63/1. 
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نشدتكم بالل هل فيكم أحد قال له رسول الل »قاتل الل من قاتلك وعادى 
الل من عاداك« غيي؟ قالوا: ال. قال نشدتكم بالل هل فيكم أحد قال له رسول 
بالل هل  نشدتكم  قال  قالوا: ال.  بعدي غيي؟  بأمتي  الناس  أوىل  أنت   الل
وأمرين  ريب  إيل  عهده  عهٌد  كواليتي  واليتك   الل رسول  له  قال  أحد  فيكم 
رسول  أخذ  أحد  فيكم  هل  بالل  نشدتكم  قال  ال.  قالوا:  غيي؟  أبلغكموه  أن 
الل بيده فرفعها حتى نظر الناس اىل بياض إبطيه وهو يقول: أال إن هذا ابن 
عمي ووزيري فوازروه وناصحوه وصدقوه فإنه وليكم غيي؟ قالوا: ال... اىل 
أن انتهى من مناشدته أياهم، بعد ذلك قال هلم: أما إذا أقررتم عىل أنفسكم، 
له،  رشيك  وال  وحده  الل  بتقوى  فعليكم  نبيكم،  قول  من  ذلك  لكم  واستبان 
وأهناكم عن سخطه وال تعصوا أمره وردوا احلق اىل أهله، واتبعوا سنة نبيكم، 

فإنكم إن خالفتم خالفتم الل فادفعوها اىل من هو أهله وهي له.

أنه  وعلمنا  فضله،  عرفنا  »قد  وقالوا:  وتشاوروا  بينهم  فيم  فتغامزوا  قال: 
أحق الناس با، ولكنه رجل ال يفضل أحًدا عىل أحد، فإن وليتموه إياه جعلكم 
هتوون  الذي  هيوى  فإنه  عثمن  ولوها  ولكن  سواء،  رشًعا  فيها  الناس  ومجيع 

فدفعوها إليه) 1 (.

) 1 ( الطربيس، االحتجاج، 197/1.
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ثالًثا
خالف��ة عثمان

»إىَِل َأْن َقاَم َثالُِث الَقْوِم ) 1 )، َنافَِجًا) ) )ِحْضنَْيه َبنْيَ َنثِيلِه َوُمْعَتَلِفِه ) ) )، َوَقاَم 
َعَلْيِه  اْنَتَكَث  َأِن  بِيِع، إىَِل  نِْبَتَة الرَّ بِل  ااْلِ َأبِيِه خَيَْضُموَن ) 4 ) َماَل اهللِ َخْضَم  َبنُو  َمَعُه 

) 1 ( ثالث القوم: هو عثمن بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ابن أيب 

احلديد، رشح هنج البالغة، 179/1.والثالث )أي بعد أبو بكر وعمر(.

الفيومي  أما   .431/1 )نفج(،  مادة  املحيط،  القاموس  آبادي،  الفيوز  الرفع،  النفج:  نافًجا:   )  2  (

)نفج(،  مادة  املني،  املصباح  عنده،  ليس  فخربا  قتل:  باب  من  نفًجا  اإلنسان  نفج  فيقول: 

ص385؛ فيم أشار ابن األثي، بقوله: »ومنه حديث عيل )نافًجا حضنيه( كنى به عن التعاظم 

والتكرب واخليالء« النهاية ف غريب احلديث، 89/58.

) 3 ( نثيله: الروث، الطرحيي، جممع البحرين، مادة )نثل(، 477/5 واملعتلف: موضع االعتالف: 

وهو أكل الدابة )العلف(، ابن منظور، لسان العرب،مادة )نثل(، 29/11. 

البحرين،  الفم ويقابله القضم أي بأطراف األسنان، الطرحيي، جممع  ) 4 ( اخلضم، األكل بجميع 

ابن أيب احلديد: وقيل اخلضم: أكل اليشء الرطب، والقضم  مادة )خضم(، 186/1. وقال 

األفواه،  وامتالء  األكل  وشدة  النهم  من  عظيمة  قدم  عىل  أهنم  واملراد  اليابس  اليشء  أكل 

وقال أبو ذر رمحه الل تعاىل عن بني أمية: خيضمون ونقضم، واملوعد الل، رشح هنج البالغة، 

 .178/1
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َفْتُلُه، َوَأْجَهَز َعَلْيِه َعَمُلُه) 1 )، َوَكَبْت ) ) ) بِِه بِْطنَُتُه) ) )«) 4 ).

بايعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار األمر له،...فإنه أوطأ بني أمية 
رقاب الناس، ووالهم الواليات وأقطعهم القطائع، وفتحت أفريقية ف أيامه، 
أسيد صلة،  بن  بن خالد  الل  منه عبد  ملروان، وطلب  فوهبه  كله  فأخذ اخلمس 
رسول  كان  أن  بعد   )  5 العاص)  بن  احلكم  وأعاد  درهم.  ألف  أربعمئة  فأعطاه 
 )  6 درهم)  ألف  مائة  وأعطاه  عمر،  وال  بكر  وأبو  يرده  ل  ثم  سيه  قد   الل
بيته  وأهل  أقرباءه  واستعمل  أمرهم  ف  توانى  ثم   ...« سعد  ابن  أشار  وبذلك 

) 1 ( أجهز عليه عمله: أجهزت إجهازه إذ متمت عليه وأسعت قتله، الفيومي، املصباح املني، مادة 

)جهز(، ص75. 

) 2 ( كبت، كب بوجهه يكبو كبًوا: سقط فهو كاب، الطرحيي، جممع البحرين، مادة )كبت(، 356/1.

) 3 ( بطنته، اإلساف ف الشبع، الفيومي، املصباح املني، مادة )بطن(، ص28. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 178/1. 

الفتح، وهو طريد رسول  ) 5 ( احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس: عم عثمن أسلم يوم 

زمن  ف  منفًيا  يزل  ول   الل رسول  س  يستمع  كان  فإنه  الطائف  اىل  املدينة  من  نفاه   الل

اخلليفتني ينظر: ابن األثي، أسد الغابة ف معرفة الصحابة، 48/2؛ وخليفة بن خياط ف تاريخ 

يذكر  عندما  احلكم  ف  يقوله  ما  احلديد  أيب  والبن  11هـ.  سنة  توف  أنه  يذكر  ص58.  خليفة، 

الذين  ابنه مروان وذلك بقوله: »فأما مروان بن احلكم فأحقر وأقل من أن يذكر ف الصحابة 

غمصناهم وأوضحنا سوء رأينا فيهم، ألنه كان جماهًرا باإلحلاد هو وأبوه احلكم بن أيب العاص 

ومها الطريدان اللعينان، كان أبوه )احلكم( عدو رسول الل حيكيه ف مشيه ويغمز عليه عينه، 

ويدلع له لسانه ويتهكم به ويتهانف عليه، هذا وهو ف قبضته وحتت يده وف دار دعوته باملدينة، 

اىل  وسيه  املدينة  عن   الل رسول  طرده  أن  اىل  أفىض  حتى  قتله...  عىل  قادر  أنه  يعلم  وهو 

الطائف! ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 312/4. 

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 179/1. 
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ف الست األواخر وكتب ملروان بخمس مرص وأعطى أقرباءه املال، وتأول ف 
ذلك لصلة التي أمر الل به واختذ األموال، واستسلف من بيت املال وقال إن أبا 
بكر وعمر تركا ف ذلك ما هو هلم، وأين أخذته فقسمته ف أقربائي، فأنكر الناس 
ما جاء ف ذكر والية عثمن  أيب احلديد ف  ابن  1 (. وقد استصعب  عليه ذلك«) 
وما قام به) 2 (. وبذا فإن اإلمام بعد هذا الوصف يصور هنايته التي آل اليها 
والتي أشار إليها عمر بن اخلطاب عندما خاطبه عند استخالفه قبل موته: »هيها 
بالفيء،  الناس، وآثرهتم  أمية وبني أيب معيط عىل رقاب  بني  إليك... فحملت 
قتل  عثمن  أن  املسعودي  وذكر   .)  3 العرب«)  ذؤبان  من  عصابة  إليك  فسارت 
ليلة اجلمعة لثالث بقني من ذي احلجة من سنة 35هـ) 4 (. وكان مدة تويل عثمن 
وال  األمة  عىل  كان  قد  »إنه  بقوله:   املؤمنني أمي  يصفها  حيث  عصيبة  مدة 

أحدث أحداًثا وأوجد الناس مقااًل، فقالوا ثم نقموا فغيوا«) 5 (.

) 1 ( الطبقات الكربى، 64/3. 

) 2 ( لالطالع عىل ذلك وعىل الطعون التي وجهت لسياسته ُينظر: رشح النهج، 536/2، 51-1/3.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 172/1. 

) 4 ( مروج الذهب، 208/2. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )73(، 319/6. 
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اإلمام علي واخلالفة) 1 (
ُكـلِّ  ِمـْن  َعَلـيَّ  َينَْثاُلوَن   ،(  ( ُبِع)  الضَّ َكُعْرِف  إيلَّ  َوالنَّاُس  إالَّ   (  ( َراَعنِي)  »َفاَم 
.............................................  (  4 ُوطِـىَء)  َلَقـْد  َحتَّـى  َجانِـب، 

) 1 ( إن أمي املؤمنني ينظر اىل األشخاص الذين شغلوا هذا املوقع فإنه عندما دافع فإن دفاعه عن 

مقام اخلالفة ألمهيتها ف تثبيت اإلسالم، وعندما انتقد كان نقده ألشخاص اخلالفة وذلك كم 

 نذيًرا للعاملني، ومهيمنًا عى املرسلني، فلام مض فإن اهلل سبحانه بعث ممًدا « :يقول

تنازع املسلمون المر من بعده، فواهلل ما كان يلقي يف روعي، وال خيطر ببايل أن العرب تزعج 

هذا المر من بعده عن أهل بيته، وال أهنم ُمنَّحوه عني من بعده، فام راعني إال انثيال الناس 

عى فان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسام، يدعون 

اىل مق دين ممد فخشيت إن مل أنرص اإلسام وأهله أن أرى فيه ثلاًم أو هدًما، تكون ملصيبة 

يزول  كام  كان  ما  منها  يزول  قائل،  أيام  متاع  هي  إنام  التي  واليتكم،  فوت  من  أعظم  عّل  به 

الباطل وزهق، واطمأن  السحاب، فنهضت يف تلك الحداث حتى زاح  الساب، وكام يقشع 

الدين وتنهنه«، املصدر نفسه، خطبة )161(، 182/9. 

) 2 ( راعني: من الروع وهو الفزع واخلوف، يقال رعت فالًنا وروعته فارتاع أي فزعته ففزع، وراعني 

اليشء: أي أعجبني، ابن منظور، لسان العرب، مادة )راع(، 373/5 – 374. 

)عرف(،  مادة  املني،  املصباح  الفيومي،  الدابة،  رقبة  حمدوب  ف  النابت  الشعر  العرف:   )  3  (

ص252. 

) 4 ( وطيء: الوطء: الدوس بالقدم، ابن منظور، لسان العرب، مادة )وطىء(، 212/11. 
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َكَربِيَضِة  َحْويل  َتِمِعنَي  ُمْ  ،( ( ِعْطَفاَي)  َوُشـقَّ  الـَحَسنَـاِن) 1 )،   ..................
ْمِر َنَكَثْت) 4 ) ..................................... ْضُت بِااْلَ الَغنَِم) ) )، َفَلامَّ هَنَ

181/1؛  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  السالم،  عليهم  واحلسني  احلسن  احلسنان:   )  1  (

البحراين، رشح هنج البالغة، 181/1؛ أما القطب الراوندي فيقول: احلسنان أباما= =الرجل، 

املصدر السابق، 181/1، يقول الشيازي: يرى اغلب رّشاح هنج البالغة ان املراد باحلسنني مها 

احلسن واحلسني )عليهم السالم(، فقد كان االمامان ف عنفوان شبابم اال ان اهلجوم الشعبي 

العام قد جعلهم ف موقع حرج ف احلفاظ عىل والدمها، ثم يفند ما جاء به الراوندي ومن اتبعه 

بقوله: واالبعد من ذلك التعبي الثالث الذي اورده البعض عىل ان املراد با عظمي اليد وذلك 

لتعذر وطء اصبعي اليد عادًة، سواء عظمي العضد او الساعد، وال يوطآن اال حني يقع االنسان 

عىل االرض...، نفحات الوالية، 251-250/1. 

املنكب اىل الورك. واملعنى أخدش جانباي لشدة االصطكاك  العطفان: اجلانبان من  ) 2 ( عطفاي: 

منهم والزحام، ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 181/1. 

يديه  بني  وجثومهم  حوله  ازدحامهم  شدة  يصف  الغنم،  من  الرابضة  كالقطعة  أي  ( كربيضة:   3  (

املصدر نفسه، 181/1. وقد ذكر ابن ميثم: أن التشبيه بالغنم إنم لغفلتهم عن وضع األشياء ف 

مواضعها وقلة فطنتهم وعدم استعمهلم لألدب معه أو مطلًقا، والعرب تصنف الغنم بالغباوة 

وقلة الفطنة، البحراين، رشح هنج البالغة، 182/1. عىل حني أشار الراوندي بوصفه بالدهتم 

ونقصان عقوهلم؛ ألن الغنم توصف بقلة الفطنة، ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 148/1، 

ويالحظ وجه التشابه بني اآلراء، اما الشيازي فيقول: تشبيههم بربيضة الغنم فهو ال يرمز اىل 

بالراعي كلواذها باملرعى حني  الغنم  الناس كم فرسه بعض الشارحني بل يرمز اىل لواذ  جهل 

تتعرض هلجوم الذئاب، نفحات الوالية، 251/1.

) 4 ( النكث: نكث الرجل العهد نكًثا »من باب قتل نقضه ونبذه«، الفيومي، املصباح املني، مادة )نكث(، 

َم  ص390، فالناكثون نكثوا البيعة بادئ بدء وقد كان يقول وقت مبايعتهم له »َفَمن نََّكَث َفإِنَّ

َينُكُث َعىَل َنْفِسِه« سورة الفتح، )آية – 10(. ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 181/1.

ثم يقول ابن أيب احلديد بشأن كالم اإلمام »بال والل لقد سمعوها ووعوها لكنهم حليت الدنيا ف = 
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 ،( ( آَخُروَن)   (  (  ( َوَفَسَق   ،( 1 ُأْخَرى)  َوَمَرَقْت  ..........................َطائَِفٌة 
ُْم مَلْ َيْسَمُعوا اهللَ ُسْبَحاَنُه يقول: َكَأهنَّ

َساًدا 
َ
 ف

َ
ْرِض َوال

َ ْ
وًّا ِف ال

ُ
 يُِريُدوَن ُعل

َ
يَن ال ِ

َّ
َها لِل

ُ
َْعل َِخَرةُ نَ

ْ
اُر ال َك ادلَّ

ْ
﴿تِل

ُمتَِّقَي﴾) 4 ).
ْ
َعاقَِبُة لِل

ْ
َوال

ْنَيا يف َأْعُينِهْم، َوَراَقُهْم  َبَى! َواهللِ َلَقْد َسِمُعوَها َوَوَعْوَها، َولكِنَُّهْم َحلَِيَت الدُّ
ِزْبِرُجَها«) ) ).

:بيعة) 6 ( اإلمام عيل

=أعينهم، نقول: حال اليشء ف فمي حيلو وحيل لعينه حيىل«، والزبرج: الزينة من اليشء أو غيه، 

ويقال الزبرج: الذهب، املصدر نفسه،181/1.

قد  يقول:  حيث  واملارقني،  والقاسطني  )الناكثني  سمى  قد   الرسول بأن  احلديد  أيب  ابن  وأشار 

املصدر  الناكثني والقاسطني واملارقني(،  بعدي  اىل اإلمام عيل: ستقاتل   الرسول سمهم 

نفسه، 182/1. 

) 1 ( مرقت أخرى: مرق السهم من الرمية مروًقا من باب قعد: خرج فيه من غي مدخله ومن قيل: 

مرق من الدين مروًقا، أيضَا إذا خرج منه، الفيومي، املصباح املني، مادة )مرق(، ص355.

مادة  املني،  املصباح  الفيومي،  الفسق،  واالسم  الطاعة  عن  خرج  قعد  باب  من  فسوًقا  ( فسق:   2  (

)فسق(، ص294. 

) 3 ( جاءت ف رشح ميثم البحراين، وقسط آخرون، رشح هنج البالغة، 181/1.

) 4 ( سورة القصص، )آية – 83(. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 180/1 – 181. 

ومبايعة،  بيعة  لذلك  ويقال  له،  رضخ  بم  الطاعة  بذل  تضمن  إذا  السلطان  بايع  من  املبايعة:   )  6  (

األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، ص77. وهي املبايعة والطاعة، الفيومي، املصباح املني، 

مادة )بايع(، ص49؛ فيم جاءت عند ابن منظور هي مأخوذة من بايعه أي عاهده، لسان العرب، 

مادة )بايع(، 112/1. 
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توافد الناس ألمي املؤمنني بعد مقتل عثمن ليبايعوه خليفة هلم، وليس 
ألنه منصوص عليه من قبل الرسول) 1 ( إنم لعدله وورعه وما امتاز به من 
فقال  لتبايعه  الناس  إليه  جاءت  عندما  ذلك  املؤمنني  أمي  وضح  وقد  صفات، 
هلم: »بسطتم يدي فكففتها، ومددمتوها فقبضتها، ثم تداككتم عيّل تداك األبل 
اهليم) 2 ( عىل حياضها يوم ورودها، حتى انقطعت النعل، وسقط الرداء، ووطيء 
الضعيف، وبلغ سور الناس بيعتهم إياي أن ابتهج با الصغي، وهدج) 3 ( إليها 
الكبي، وحتامل نحوها العليل، وحرست إليها الكعاب«) 4 (. وف خطبة أخرى 

 ][ الرسول  صحابة  األوائل  اخللفاء  »إن  قوله:  الفرنسيني  املؤرخني  أحد  ذكر  فقد   )  1  (

عن  نقله  اإلسالمية،  النظم  غ:  موريس  ديموبني،  ُينظر:   ،« قاعدة  أية  دون  احلكم  اىل  جاءوا 

ص147؛   ،)1952  – )بغداد  الزهراء،  مطبعة  السامر،  وفيصل  الشمع  صالح  الفرنسية: 

الذي حصل ف مكة عىل  التنافس  أن هذا سبب  إىل  االنكليزي رومالند  املستشق  اشار  فيم 

للماليني،  العلم  دار  البعلبكي،  مني   : العربية  اىل  نقله  والعرب،  االسالم  ُينظر:  اخلالفة، 

)بيوت-1962(، ص58.

فيم ينفرد الذهبي برواية وهي عندما تكلم عىل كل خليفة ل يقل بأن األمة قد طلبت أن ينصب   

ول يذكر بإمجاع األمة بل ذكر وانفرد عندما توىل اإلمام اخلالفة فقال: »وقالوا: البد للناس 

من إمام...« ُينظر: الذهبي، دول اإلسالم، 35/1. 

) 2 ( اهليم: اإلبل العطشى وكذلك الرمال تبتلع املاء، األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة 

)هيم(، ص525. 

اللغة، مادة  تاج  بارتعاش فهو هدج، اجلوهري،  إذا مشى  الظليم  الشيخ، وهدج  ) 3 ( هدج: مشية 

)هدج(، 3491/1. 

الفيومي،  والقدم،  الساق  ملتقى  عند  القدم  جانب  ف  الناشز  العظم  هو  الكعب:  الكعاب:   )  4  (

املصباح املني، مادة )كعب(، ص333. 
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يصف إقباهلم إليه للبيعة »فأقبلتم إيل إقبال العوذ) 1 ( املطافيل) 2 ( عىل أوالدها، 
تقولون: البيعة البيعة! قبضت كفي فبسطتموها، ونازعتكم يدي فجاذبتموها، 
اللهم إهنم قطعاين وظلمين، ونكثا بيعتي، وألبا) 3 ( الناس عيّل. فأحلل ما عقدا، 
وال حتكم هلم ما أبرما، وأرمها املساءة فيم أقال وعمال ولقد استثبتهم قبل القتال، 

واستأنيت بم أمام الوقاع، فغمطا النعمة وردا العافية«) 4 (.

مزدمحني  أقبلتم  إنكم  يقول:   اإلمام إن  بذلك  احلديد  أيب  ابن  يقول 
علمت  حتى  عليكم  فامتنعت  البيعة  تسألونني  أوالدها،  اىل  النوق  تقبل  كم 

اجتمعكم فبايعتكم) 5 (.

وألوان،  له وجوه  أمًرا  فإنا مستقبلون  والتمسوا غيي  قوله دعوين  أما 
واملحجة  أغامت،  قد  اآلفاق  وإن  العقول.  عليه  تثبت  وال  القلوب  له  تقوم  ال 
قول  اىل  أصنع  ول  أعلم،  ما  بكم  ركبت  أجبتكم  إن  أين  واعلموا  تنكرت.  قد 

غريب  ف  املفردات  األصفهاين،  بفالن،  فالن  عاذ  يقال  به  والتعلق  الغي  اىل  االلتجاء  العوذ:   )  1  (

القرآن، مادة )عوذ(، ص355.

) 2 ( املطافيل: املطفل، الظبية معها طفلها وهي قريبة عهد بالنتاج واجلمع مطافل ومطافيل، اجلوهري، 

تاج اللغة، مادة )طفل(، 175/5. 

) 3 ( ألبا: )ألب إليك القوم أتوك من كل جانب وألبُت اجليش إذا مجعتُه وتأّلبوا جتّمعوا، واألْلُب 

اجلمع الكثي من الناس( ابن منظور لسان العرب، مادة )ألب(: 1/ 215.

شدقم  بن  ضامن  املدين،  29/9؛   ،)237( خطبة  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن   )  4  (

)د.م-1999م(،  حممد،  مطبعة  شبيب،  آل  حتسني  السيد  تح:  اجلمل،  )1082هـ/1689م(: 

ص98. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 30/9. 
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قول  عىل  احلديد  أيب  ابن  الكالم  فّصل  »وقد   )  1 العاتب....)  وعتب  القائل، 
اإلمام: »اآلفاق قد أغامت واملحجة قد تنكرت« أي إن الشبهة قد استولت 
عن  وزيًرا  فأنا  هي،  أين  احلق  حمجة  الناس  أكثر  وجهل  والقلوب  العقول  عىل 
عليه  حمجوًرا  أمًيا  منّي  لكم  خي  وأحكامه  بشيعته  فيكم  أفتي   الل رسول 
مدبًرا بتدبيكم) 2 ( ثم يطرح رأي آخر قد محله البعض فقال: هذا كالم مستزيد 
شاك من أصحابه يقول هلم: دعوين والتمسوا غيي، عىل طريق الضجر منهم، 
واختاروا  قبل،  من  عنه  عدلوا  كانوا  ألهنم  ألفعاهلم،  والتسخط  بم  والتربم 

عليه، فلم طلبوه بعد أجابم جواب املتسخط العاتب) 3 (.

ومن كالم له كلم به طلحة والزبي بعد بيعته باخلالفة وقد عتبا عليه من 
ترك مشورهتم: »لقد نقمتم يسًيا، وأرجأمتا كثًيا. أال خترباين أي يشء كان لكم 
فيه دفعتكم عنه؟ أم أي قسم استأثرت عليكم به؟ أو أي حق رفعه إيل أحد من 
املسلمني ضعفت عنه أم جهلته أم أخطأت به؟ والل ما كانت يل ف اخلالفة رغبة، 
وال ف الوالية إربة، ولكنكم دعومتوين إليها، ومحلتموين عليها، فلم أفضت إيل 

نظرت اىل كتاب الل وما وضع لنا، وأمرنا باحلكم به فاتبعته«) 4 (.

رفض أمري املؤمنني البيعة ثم قبوهلا:

أشار ابن قتيبة إىل أن اإلمام علًيا رفض البيعة أول األمر إال أن إرصارهم عليه 
جعله يقبل »فأتوا عليًا ف داره، فقالوا: نبايعك، فمد يدك، البد من أمي، فأنت أحق 

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )91(، 25/7. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 26/7. 

) 3 ( املصدر نفسه، 26/7. 

) 4 ( املصدر نفسه، كتاب )198(، 8/11. 
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با«) 1 (، وقد نقل ابن أيب احلديد عن أيب خمنف »أن األنصار واملهاجرين اجتمعوا 
ف مسجد رسول الل ينظرون من يولونه أمرهم حتى غص املسجد بأهله، فاتفق 
رأي عمر وأيب اهليثم بن التيهان ورفاعة بن رافع ومالك بن عجالن وأيب أيوب خالد 
ابن يزيد عىل إقعاد أمي املؤمنني ف اخلالفة... فقال الناس بأمجعهم: قد رضينا، 
وهو عندنا ما ذكرتم وأفضل، وقاموا كلهم فأتوا علًيا فاستخرجوه من داره وسألوه 
بسط يده فقبضها، فتداكوا عليه تداك اإلبل اهليم عىل ورودها حتى كاد بعضهم يقتل 

بعًضا، فلم رأى منهم ما رأى سأهلم أن تكون بيعته ف املسجد ظاهرة للناس«) 2 (.

وقد ذكر ابن حجر العسقالين: »أهنم قالوا له: ما نرى أحدًا أحق با منك 
مد يدك نبايعك فبايعوه«) 3 (.

بأنه  يرى  كان  أن  بعد  اخلالفة،   اإلمام رفض  ملاذا  يسأل  البعض  ولعل 
صاحب احلق قبل الثالثة الذين سبقوه ثم قبلها؟ فاجلواب:

 الرسول وارث  يعّدوه  ل  لبيعته  اجتمعوا  الذين  أغلب  أن  يبدو  أواًل: 
ووصيه من بعده بل أرادوه خليفة كم كان اخللفاء الذين بايعوهم وبيعتهم إنم 

:كانت ألجل أنفسهم أي دنيوية لذلك قال هلم اإلمام

) 1 ( اإلمامة والسياسة، 43/1.

) 2 ( رشح هنج البالغة، 268/4 – 269؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 113/2؛ الطربي، 169/3؛ 

ط2،  البالغ،  مؤسسة  الكربى،  اهلداية  )ت334هـ/941م(:  احلسني  الل  عبد  ابو  اخلصيبي، 

بن عيل )ت350هـ/957م(: خمترص  اسمعيل  ابو حممد  اخلطبي،  )دمشق-2005(، ص22؛ 

تاريخ اخللفاء، دراسة وتح: د. سعاد ضمد حممود، منشورات املجمع العلمي، )بغداد-2006(، 

ص121؛ سبط ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص60؛ السيوطي، تاريخ اخللفاء، ص175. 

) 3 ( ابن قتيبة، االمامة والسياسة، 43/1. 



180.................................................... الفكر اإلداري عند اإلمام عيل

»إين ُأريدكم هلل، وأنتم ُتريدونني لنفسكم!«) 1 ).

ثانًيا: كان عىل علم أن ف القوم من يطمع باخلالفة )أصحاب الشورى مثاًل( 
املؤرخني  عن  جاء  وكم  عامة  الناس  اختاره  قد   كونه حجتهم  إبطال  فأراد 

قوهلم: فقال اجلمهور: »عيل بن أيب طالب نحن به راضون«) 2 (.

بيعتكم  بقوله: »ل تكن  بم سبق  يتم عليهم احلجة ويذكرهم  أن  أراد  ثالًثا: 
) 3 (. وهذا ما حتقق فعاًل حيث اعرتض عليه معاوية بن أيب سفيان  إياي فلتة« 

وقد أجابه اإلمام بقوله:

»إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن عى ما بايعوهم عليه، 
للمهاجرين  الشورى  وإنام  يرد،  أن  للغائب  وال  خيتار  أن  للشاهد  يكن  فلم 

والنصار فإن اجتمعوا عى رجل وسموه إماًما كان ذلك هلل رىض«) 4 ).

ثم إن اإلمام قد احتج عىل معارضيه ورد عليهم )ومنهم طلحة والزبي( 
حيث كتب هلم:

َومَلْ  َأَراُدويِن،  َحتَّى  النَّاَس  ُأِرِد  مَلْ  َأينِّ  َكَتْمُتام،  َوإِْن  َعلِْمُتام،  َفَقْد  َبْعُد،  ا  »َأمَّ
َّْن َأَراَديِن َوَباَيَعنِي«) ) ). ُكاَم ِم ُأَبايِْعُهْم َحتَّى َباَيُعويِن،َوإِنَّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )136(، 25/9. 

) 2 ( الضبي، سيف بن عمر )ت180هـ/786م(: الفتنة ووقعة اجلمل، مجع وتصنيف: امحد راتب 

وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  ص93؛  )بيوت-1993(،  ط7،  النفائس،  دار  عرموش، 

455/3؛ ابن كثي، كلهم يقول: »ال يصلح هلا إال عيل »البداية والنهاية، 247/7. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )136(، 25/9. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 218/9.

) 5 ( املصدر نفسه، )54(، 94/17. 
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رابًعا: قول اإلمام بشأن البيعة بعد رحيل النبي اىل املأل األعىل لعمه 
العباس وأيب سفيان ملا جاء للبيعة معه:

»ماء آجن ولقمة يغص هبا آكلها، ومتني الثمرة لغي وقت إيناعها كالزارع 
بغي أرضه«) 1 ).

وعىل ما يبدو أن اإلمام وافق عىل البيعة كون األسباب الرئيسة قد هتيأت 
له، وكانت هنالك رضورة لقبوهلا إذ إنه قال:

»وما أردت إال اإلصاح ما استطعت، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت«) ) ).

:وقال

التامس  منافسة يف سلطان، وال  منا  الذي كان  يكن  مل  أنه  تعلم  إنك  »اللهم 
شء من فضول الطام، ولكن لنرد املعامل من دينك، ونظهر اإلصاح يف بادك، 

فيأمن املظلومون من عبادك وتقام املعطلة من حدودك«) ) ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، كالم خطبة )5(، 189/1. 

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )28(، 224/16.

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )131(، 480/8. 
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رابعًا

أسباب قبول اإلمام علي اخلالفة

:قال اإلمام

ِة  جَّ اْلُ َوِقَياُم   ، اِضِ اْلَ ُحُضوُر  َلْوالَ  النََّسَمَة،  َوَبَرَأ  بََّة،  اْلَ َفَلَق  َوالَِّذي  »َأَما 
َظاملِ، َوال   ( ( ( وا) 1 )َعَى كِظَِّة  ُيَقارُّ َأالَّ  الُعَلاَمِء  َعَى  اهللُ  َأَخَذ  َوَما   ، النَّارِصِ بُِوُجوِد 
بَِكْأِس  آِخَرَها  َوَلَسَقْيُت   ،(  4  ( ا  َغاِرهِبَ َعَى  َحْبَلَها  لَقْيُت  اَلَ  ،(  (  ( َمْظُلوم  َسَغِب 

ِلا، َوالََلَفْيُتْم ُدْنَياُكْم هِذِه َأْزَهَد ِعنِْدي ِمْن َعْفَطِة َعنْز«) ) ). َأوَّ

قال: ميثم البحراين »ملا ذكر ف حال القوم وحاله معهم ما ذكر من الشكاية 

) 1 ( يقاروا: قارة ومقارة، أي قر معه وسكن، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )قرر(، 788/2. 

) 2 ( كظة: يشء يعرتي اإلنسان عن االمتالء من الطعام ويقال: تكاظ القوم إذ جتاوز احلد من العداوة، 

اجلوهري، تاج اللغة، مادة )كظ(، 1178/3. 

) 3 ( سغب: وهو اجلوع مع التعب وقد قيل ف العطش مع التعب، األصفهاين، املفردات ف غريب 

القرآن، مادة )سغب(، ص239. 

) 4 ( غاربا: الغارب ما بني العنق والسنام وهو الذي يلقى عليه خطام البعي إذا أرسل، الفيومي، 

مادة )غرب(، ص276. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )3(، 181/1. 
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والتظلم ف أمر اخلالفة وذم الشورى وما انتهى إليه من احلال التي أوجبت نزوله 
إىل أن قرن باجلمعة املذكورين، أردف ذلك بيان األعذار احلاملة عىل قبول هذا 
األمر والقيام به بعد ختلفه، وقدم عىل ذلك شاهًدا هذا القسم العظيم، مها فالق 

احلبة وبارئ النسمة، ثم يقول فاعلم أنه عىل ذكر من تلك األعذار الثالثة:

أوهلا: حضور احلارضين ملبايعته.

الثاين: قيام احلجة عليهم بوجود النارص له ف طلب احلق لو ترك القيام.

وقمع  املنكرات  أنكار  عىل  العهد  من  العلمء  عىل  الل  أخذ  ما  الثالث: 
الظاملني ودفع الظالمات عند التمكن، والعذران االوالن مها رشطان ف الثالث 
ظلمه  قوة  عن  الظال  بكظة  وكنى  بدوهنم،  املنكر  إنكار  جيب  وال  ينعقد  ال  إذ 
»لوال حضور  فيقول  احلديد  أيب  ابن  أما   .) 1 قوة ظالمته)  املظلوم عن  وبسغب 
املحاماة  تتعني  بعد عقدها  فإهنا  البيعة  لوال حضور  به  يريد  أن  يمكن  احلارض« 
عىل  بم  يستعني  الذين  اجليش  من  حرضه  من  احلارض  يريد  أن  ويمكن  عنها، 
غاربه  عىل  فالن  حبل  فالن  ألقى  أي  حبلها«  »أللقيت  قوله  وأما   )  2 احلرب«) 
قول  ان  ويبدو   .)  3 مانع«)  وال  وازع  غي  من  يشاء  حيث  يرسح  مهاًل  تركه  أي 

البحراين أوجه.

من  وجود  لوال  النارص«  وجود  »لوال  قوله:  اىل  احلديد  أيب  ابن  يشي  ثم 
ينرصين – ال كم كانت احلال عليها أواًل بعد وفاة رسول الل فإين ل أكن حينئذ 

) 1 ( رشح هنج البالغة، 182/1. 

) 2 ( املصدر نفسه، 182/1. 

) 3 ( املصدر نفسه، 182/1. 
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اخلالفة،  لرتكت   – ظلمه  من  الظال  أمكن  أال  مكلًفا  كوين  مع  للنارص  واجًدا 
ولرفضتها اآلن كم رفضتها قبل، ولوجدتم هذه الدنيا عندي أهون من عطسة 
عنز) 1 (. ونالحظ أن اإلمام ف أكثر خطبه يشي اىل خالفتهم بـ»دنياكم« كونه 
– وكم أسلفنا – عىل علم بم يرمون إليه ف قصدهم من اخلالفة. إذ قال هلم ف 

:كالم له

ُذوٍم«) ) ). »واهللِ َلُدْنَياُكْم َهِذِه َأْهَوُن يِف َعْينِي ِمْن ِعَراِق) ) ) ِخنِْزيٍر يِف َيِد َمْ

وقد عرب أمي املؤمنني عن هذه اخلالفة وقيمتها عنده، حيث إن كالًما دار 
بينه وبني عبد الل بن عباس بذي قار عندما خرج اىل قتال اجلمل ف البرصة، 
»قال عبد الل بن عباس: دخلت عىل أمي املؤمنني بذي قار وهو خيصف نعله 
النعل؟( فقلت: )ال قيمة هلا( فقال: والل هلي أحب  فقال يل: )ما قيمة هذا 
إال   ،) 5 هلا)  قيمة  فهي ال   .) 4 باطاًل«)  أدفع  أو  أقيم حًقا  أن  إال  إمرتكم  إيل من 
إلقامة احلق أو لدفع الظلم عن الناس، وبذلك فإنه رد عىل اخلوارج هلذا املعنى 
فيها  ويستمتع  املؤمن،  إمرته  ف  يعمل  فاجًرا،  أو  بًرا  أمي  من  للناس  البد  »أنه 

) 1 ( رشح هنج البالغة، 183/1. 

) 2 ( العراق : بقايا احلْمض. وإبل عراقية : ترعى بقايا احلمض وفيه عرق من ماٍء قليل، ابن منظور، 

لسان العرب، مادة )عرق(، ص291/10. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، قصار الكلمت )233(، 65/19. 

) 4 ( املصدر نفسه، خطبة )33(، 435/2. 

) 5 ( فعاًل أن اخلالفة لن تزيد من مكانة اإلمام إن توالها ولن تنقص من قدره إن حدث العكس، 

وقد أكد ذلك قول صعصعة بن صوحان حيث قال: والل يا أمي املؤمنني، لقد زينت اخلالفة وما 

زانتك ورفعتها وما رفعتك، وهي إليك أحوج منك إليها. اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 124/2. 
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الكافر«) 1 (.

اخلصائص  من  جزء  وهو  بالعلم،  اخلالفة  ربط   اإلمام أنَّ  حني  عىل 
اإلدارية ف فكر اإلمام، إذ يقول »وال حيمل هذا العلم اال اهل البرص والصرب 

والعلم بمواضع احلق«) 2 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )40(، 523/2. 

) 2 ( املصدر نفسه، الكلمت القصار، 405/20.
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ثانًيا
القضاء يف فكر اإلمام علي

القضاء لغًة:

بني  قضيت  من  فقيض  خمتلفة،  بمعان  اللغويني  عند  القضاء  كلمة  جاءت 
طلبت  واستقضيت:  الكل،  ف  مصدر  والقضاء  حكمته،  وعليهم:  اخلصمني 
قضاءه واقتضيت منه حقي، أخذت، وقاضيته، حاكمته) 1 (، وأشار ابن األثي 
يقيض  قىض  يقال:  والفصل،  القطع  وأصله  واحلكم  الفصل  هو  القضاء  أن  إىل 
استعمل  وقد   )  2 إحكامه)  اليشء  وقضاء  وفصل،  حكم  إذا  قاض  فهو  قضاء 

القرآن الكريم القضاء بمعنى احلكم: فقال تعاىل:

ُفوا 
َ
يَِّباِت َفَما اْخَتل َناُهْم ِمَن الطَّ

ْ
 ِصْدٍق َوَرزَق

َ
نَا بَِن إِْسَائِيَل ُمَبوَّأ

ْ
َقْد بَوَّأ

َ
﴿َول

ِقَياَمِة فِيَما َكنُوا فِيِه َيَْتلُِفوَن﴾) 3 (.
ْ
ُم إِنَّ َربََّك َيْقِض بَيَْنُهْم يَْوَم ال

ْ
ِعل

ْ
َحتَّ َجاَءُهُم ال

) 1 ( الفيومي، املصباح املني، مادة )قيض(، ص366. 

تح وتعليق،  فورك )ت406هـ /1012م(: حدود االصول،  بن  بن حسن  ( االصبهاين، حممد   2 (

حممد السليمين، دار الغرب االسالمي، )بيوت-1999(، ص115؛ النهاية ف غريب احلديث 

واألثر، 76/4. 

) 3 ( سورة يونس، )آية – 93(، للمزيد ُينظر: االصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، ص407؛ = 
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القضاء اصطالًحا:

حسًم  اخلصومات  ف  الناس  بني  الفصل  »منصب  خلدون:  ابن  قال 
ما  إظهار  اخلصومة  ف  »القضاء  اجلرجاين:  (.وقال   1 للتنازع«)  وقطًعا  للتداعي 

هو ثابت«) 2 (.

القضاء ف جامعه  أقام جملس  يثرب  العظمى ف  دولته   الرسول أقام  ملا 
األعظم، وتوىل بنفسه الشيفة القضاء وفصل اخلصومات) 3 (، وقد متثل ذلك 
للناس  يضمن  لكونه  اإلسالمي  للقضاء  رائعة  صورة  ف   الرسول زمن  ف 
 اإلمام إرسال   الل رسول  أراد  ملا  أنه  الروايات،  أكدت  وقد  كرامتهم، 
وقال:  بيده  صدره  عىل  فرضب  منه  فدنا  مني  ادن  له:  قال  اليمن..،  اىل  قاضًيا 
اثنني  املؤمنني: فم شككت ف قضاء بني  قلبه وثبت لسانه. قال أمي  اهِد  اللهم 

بعد ذلك املقام) 4 (.

خاطب اإلمام القضاة قائاًل:

َعامَّ َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن  َحْت َلُه الِعَرُ تي باَِم َأُقوُل َرِهينٌَة َوَأَنا بِِه َزِعيٌم: إِنَّ َمْن رَصَّ »ِذمَّ
ُبَهاِت«) ) ). ِم الشُّ امَلُثاِت، َحَجَزُه التَّْقَوى َعْن َتَقحُّ

=ابن االثي، النهاية، 76/4؛ الطرحيي، جممع البحرين، مادة )قىض(، 445/3. 

) 1 ( ابن خلدون، املقدمة، ص221. 

) 2 ( التعريفات، ص83. 

) 3 ( اخلربوطيل، احلضارة العربية اإلسالمية، ص49. 

) 4 ( املفيد، اإلرشاد، ص149، وجاءت هذه الرواية بطريقة اخرى فيها بعض االختالف، ُينظر: ابن 

سعد،الطبقات الكربى،337/2؛سبط ابن اجلوزي،تذكرة اخلواص،ص49.

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )16(، 234/2. 
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القضاء: أهمية 

من  وإقامته  اإلسالمية  الدولة  مراكز  أهم  من  كونه  القضاء  أمهية  تتجىل 
القضاء  منصب  عن  القايض  رشيح  مع   عيل اإلمام  حتدث  احلاكم  واجبات 

ومدى أمهيته ف اإلسالم قائاًل:

.( 1 (» ْيُح، َقْد َجَلست ملًسا الَ جيلسُه إالَ َنبِّي، َأْو َويِصُّ َنبِّي، َأْو َشِقيٌّ »َيا رُشَ

فالقضاء إنم هو احلكم بني الناس باحلق والعدل واملساواة لذلك فقد أوىل 
ف  القضاء  أمهية  اىل   عيل اإلمام  أشار  وقد  خاصة،  عناية  القضاء   اإلمام

تقوية الدولة بقوله:

َخَواصِّ  ِمْن  َعَلْيِه  َوُيْؤمَتَنُوَن  امْلَنَافِِع،  ِمْن  َوجَيَْمُعوَن  امْلََعاِقِد،  ِمَن  حُيْكُِموَن  »ملَِا 
َها«) ) ). االُُْموِر َوَعَوامِّ

ف  ودقته   عيل اإلمام  براعة  اىل  األوائل  والصحابة   النبي أشار  وقد 
معقدة  مسائل  احتواء  وف  الدقة  ف  غاية  هي  أحكاًما  كإصداره  القضاء،  تويل 

وجديدة، ال سابق هلا ف املجال القضائي) 3 (.

القض�اة:

يكونوا  أن  القضاة  ف  اشرتاطه  نالحظ   املؤمنني أمي  كالم  خالل  من 
أفضل أبناء األمة وذوي مواصفات عن غيهم وما جاء ف عهده لألشرت تلك 

:التي ختص القضاء أروع ما يكون حيث قال

) 1 ( الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، 4/3.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 49/17. 

) 3 ( ُينظر: جعفر، حممد باقر، قضاء أمي املؤمنني، مطبعة اآلداب، )النجف – 1997(، ص6.
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بِِه  َتِضيُق  الَ  َّْن  ِم َنْفِسَك،  يِف  َرِعيَّتَِك  َأْفَضَل  النَّاِس  َبنْيَ  لِْلُحْكِم  اْخرَتْ  »ُثمَّ 
قِّ  اْلَفْيِء إىَِل اْلَ ِمَن  حَيْرَصُ لَِّة، َوالَ  َيَتامَدى يِف الزَّ ُصوُم، َوالَ  ُكُه اخْلُ مُتَحِّ االُُْموُر، َوالَ 
ُف َنْفُسُه َعَى َطَمع، َوالَ َيْكَتِفي بَِأْدَنى َفْهم ُدوَن َأقَصاُه، َأْوَقَفُهْم  إَذا َعَرَفُه، َوالَ ُترْشِ
ُهْم  َوَأْصَرَ ْصِم،  اخْلَ بُِمَراَجَعِة  مًا  َتَرُّ ُهْم  َوَأَقلَّ َجِج،  بِاْلُ َوآَخَذُهْم  ُبَهاِت،  الشُّ يِف 
َوالَ  إْطَراٌء،  َيْزَدِهيِه  الَ  َّْن  ِم ْكِم،  اْلُ اتَِّضاِح  ِعنَْد  َمُهْم  َوَأرْصَ االُُْموِر،  ِف  َتَكشُّ َعَى 

َيْسَتِميُلُه إِْغَراٌء،ُأولئَِك َقلِيٌل«) 1 ).

وهذه  تضجًرا،  أي  مًا(  َترَبُّ ُهْم  )َوَأَقلَّ لقوله  احلديد  أيب  ابن  يقول  ذلك  وف 
ما  وأقبح  قبيح،  والتربم  والضجر  القلق  فإن   ،رشطه ما  حماسن  من  اخلصلة 
يكون من القايض) 2 ( ثم يقول بشط آخر وهو أن يتطلع عىل أحكامه وأقضيته، 
وأن يفرض له عطاًء واسًعا يمأل عينه، ويعفف به عن املرافق والرشوات، وأن 
يكون قريب املكان منه كثي االختصاص به ليمنع قربه سعاية الرجال وتقبيحهم 

ذكره عنده) 3 (.

األساسيات  من  أمور  لذكر  األشرت  ملالك   اإلمام كالم  من  انربى  فقد 
علًم  الناس،  أفضل  القضاة  يكون  أن  فاشرتط  دولة،  أي  إلدارة  واملرتكزات 

وتقوى وبذلك فعليه أن يتحمل املسؤوليات التي تناط إليه.

صفات القاضي:

للقايض صفات عدّة يمكن إمجاهلا بم يأيت:

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب)53(، 44/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 45/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، 45/17. 



 ............................... 191الفصل الثاين: املؤسسات اإلدارية يف فكر اإلمام عيل

التي . 1 الدعاوى  الناس وَأن ال يضيق من  نٍي وأفضل  ذا عقل  أْن يكون 
ترفع إليه وال ينزعج وأن يكون صبوًرا ف احلكم) 1 ( وال يغضب) 2 ( 

املتخاصمني. أمام 

بتمعن . 2 عليه  تعرض  التي  األمور  يأخذ  وأن  الزلل  ف  يتمدى  ال  أن 
وتبرص.

عليه أن يتبع احلق إذا تبني له.. 3

أن يبتعد عن الطمع.. 4

5 . إذ يشي اإلمام أهاًل لذلك،  جيب ان ال يتصدى للحكم وهو ليس 
بقوله:

»َامْلَْعُروُف فِيِهْم َما َعَرُفوا َو َامْلُنَْكُر ِعنَْدُهْم َما َأْنَكُروا، َمْفَزُعُهْم يِف َامْلُْعِضَاِت 
إَِماُم  ِمنُْهْم  اِْمِرٍئ  ُكلَّ  َكَأنَّ  آَرائِِهْم،  َعَى  ِت  َامْلُِهامَّ يِف  َتْعِويُلُهْم  َو  َأْنُفِسِهْم،  إىَِل 

َنْفِسِه َقْد َأَخَذ ِمنَْها فِياَم َيَرى بُِعًرى ثَِقاٍت َوَأْسَباٍب ُمَْكاَمٍت«) ) ).

5. جيب عليه أن يتأمل ف احلكم والدعاوى نظرة دقيقة وأن يبذل قصارى 
جهده.

يتبني  يقف وال حيكم حتى  أن  فعليه  الشبهات  دعاوى ف  اعرتضته  أْن   .6

) 1 ( حيث نبه اإلمام قاضيه رشحًيا بقوله: »لسانك عبدك ما ل تتكلم، فإذا تكلمت فأنت عبده فأنظر 

ما تقيض وفيم تقيض وكيف تقيض«، ينظر: وكيع، حممد بن خلف بن حيان )ت306هـ/918م( 

: أخبار القضاة، عال الكتب، )بيوت-د.ت(،ص66.

) 2 ( وهذا تأكيد آخر من اإلمام حيث قال: »إذا كان احلد لعل أو عسى فاحلد معطل«، الصدوق، 

من ال حيرضه الفقيه، 653/4.

) 3 ( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )87(، 470/6. 
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له احلق.

7. أْن يكون حكمه باحلجج القاطعة) 1 (.

8. عليه أن ال يتململ من كثرة مراجعة املتخاصمني.

ف  صادًقا  يكون  وأن  األمور،  غياهب  تنكشف  حتى  صبوًرا  يكون  أْن   .9
احلكم عند اتضاحها فضاًل عن ذلك ال يميل ألي طرف من املتخاصمني 

وأن يسمع لكليهم) 2 (.

10. أْن ال يزدهيه إطراء الناس وال يميله أغراؤهم.

الوالي للقاضي: معاملة 

يتابع اإلمام قوله:

َتُه، َوَتِقلُّ َمَعُه َحاَجُتُه  »ُثمَّ َأْكثِْر َتَعاُهَد َقَضائِِه، واْفَسْح َلُه يِف اْلَبْذِل َما ُيزيُِل ِعلَّ
لَِيْأَمَن  تَِك،  َخاصَّ ِمْن  ُه  َغْيُ فِيِه  َيْطَمُع  الَ  َما  َلَدْيَك  امْلَنِْزَلِة  ِمَن  َوَأْعطِِه  النَّاِس،  إىَِل 
يَن َقْد َكاَن  َجاِل َلُه ِعنَْدَك. َفاْنُظْر يِف ذلَِك َنَظرًا بِلِيغًا، َفإِنَّ هَذا الدِّ بِذَلَك اْغتَِياَل الرِّ

ْنَيا«) ) ). َوى، َوُتْطَلُب بِِه الدُّ اِر، ُيْعَمُل فِيِه بِاْلَ َأِسيًا يِف َأْيِدي االرَْْشَ

مقرًصا  كان  إذا  لديك  تتوضح  لكي  القايض  تتبع  اإلمام برضورة  يشي 
بالغ  ف  القضائية  املسائل  كون  القضاء  أحكام  تطبيق  عدم  ثم  ومن  عمله،  ف 

) 1 ( فالرسول عندما وىل اإلمام علًيا قضاء اليمن »إذ قال: إذا حرض اخلصمن بني يديك فال 

تقيض ألحدمها حتى تسمع كالم اآلخر« املاوردي، األحكام السلطانية، ص86. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 44/17.

) 3 ( جاء ف احلديث »ال يقيض القايض وهو غضبان« و»من ابتيل بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم 

ف حلظِه وإشارته وجملسه ومقعده«، ُينظر : ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 45/17. 
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األمهية إذا ما طبقت عىل الناس بصورة صحيحة هذا ما أشار إليه أحد الباحثني 
بتوضيح معنى »تعاهد قضائه« وتعاهد قضاء القايض يعني تتبعه باالستكشاف 
والتعرف، وهذا التعاهد يشي بنحو عام ملسألة )املراقبة( التي متثل أحد أعمدة 

اإلدارة أو أية عملية تنظيمية معينة) 1 (.

وأما قوله:

َتُه، َوَتِقلُّ َمَعُه َحاَجُتُه إىَِل النَّاِس«) ) ). »واْفَسْح َلُه يِف اْلَبْذِل َما ُيزيُِل ِعلَّ

لقاء  القايض  مرتب  إعطاء  ف  اإلساع  عىل  ينبه   اإلمام أن  نالحظ 
برتقية  وذلك  وترقيته،  القضاء  نواحي  من  ناحية  أهم  أكد  قد  بذلك  عمله،هو 
الواسع  العطاء  بفرض  ذلك  ويكون  له  العيش  متطلبات  وتأمني  القايض  حال 
حتى يكون مايأخذه كافًيا ملعيشته وحفظ منزلته ويتعفف به عن الرشاوى) 3 (. 

عىل حني يقول:

بِذَلَك  لَِيْأَمَن  تَِك،  َخاصَّ ِمْن  ُه  َغْيُ فِيِه  َيْطَمُع  الَ  َما  َلَدْيَك  امْلَنِْزَلِة  ِمَن  »َوَأْعطِِه 
َجاِل َلُه ِعنَْدَك...«) 4 ). اْغتَِياَل الرِّ

من  أول   اإلمام إن  بقوله:  جرداق  جورج  األستاذ  ذلك  أوضح  وقد 
الثالثة  السلطات  كانت  إذ  التنفيذية؛  والسلطة  القضائية  السلطة  بني  فصل 
لذا  اإلمام  عهد  ف  منفصلة  غي  موحدة  التشيعية(   – التنفيذية   – )القضائية 

) 1 ( الزبيدي، عبد الرضا عبد االمي، ف الفكر االجتمعي عند اإلمام عيل، مكتبة فدك، )قم-

2005(، ص25. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 44/17.

) 3 ( الفكيكي، الراعي والرعية، ص122.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 44/17. 
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السلطة  عقاب  من  وتأمينهم  حصانة،  القضاة  إلكساب  مبدئية  خطوة  خطا 
وبذا يكون عيل قد قىض عىل السبب األول من أسباب انحراف القضاء، إذ 
يتأثر  التنفيذية؛ كي ال  خطا هذه اخلطوة املبدئية نحو فصل القضاة عن السلطة 
املهم من استقالل  الفكيكي: »الغرض  فيم قال األستاذ  القضاة بأصحابا) 1 (. 
األحكام  عدالة  من  يثق  ل  هو  لعامله  وصيته  ف  اإلمام  توخاه  الذي  املحاكم 
إذا  إال  الناس  عند  به  موثوًقا  مرجًعا  تكون  ال  املحاكم  ألن  احلقوق؛  وصيانة 

كانت مصونة من التأثي والنفوذ«) 2 (.
أما قوله:

َوى، َوُتْطَلُب  اِر، ُيْعَمُل فِيِه بِاْلَ يَن َقْد َكاَن َأِسيًا يِف َأْيِدي االرَْْشَ »َفإِنَّ هَذا الدِّ
ْنَيا«) ) ). بِِه الدُّ

يقول املعتزيل: هذه اشارة اىل قضاة عثمن وحكامه، وأهنم ل يكونوا يقضون 
باحلق عنده، بل باهلوى لطلب الدنيا) 4 (.

ثم يقول ف خطبة أخرى حيث توضح فيها هذا املعنى )صفة من يتصدى 
للحكم بني األمة وليس لذلك بأهل(:

َفُهَو  َنْفِسِه،  إىَِل  اهللُ  َوَكَلُه  َرُجٌل  َرُجاِن:  تعاىل  اهللِ  إىَِل  اخَلائِِق  َأْبَغَض  »إِنَّ 
بِيِل، َمْشُغوٌف بَِكَاِم بِْدَعة، َوُدَعاِء َضَاَلة، َفُهَو فِْتنٌَة مَلِِن اْفَتَتَن  َجائٌِر َعْن َقْصِد السَّ
بِِه، َضالٌّ َعْن َهْدي َمْن َكاَن َقْبَلُه، ُمِضلُّ ملَِِن اْقَتَدى بِِه يف َحَياتِِه َوَبْعَد َوَفاتِِه، َحَّاٌل 

) 1 ( اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، 261/2.

) 2 ( الراعي والرعية، ص125. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 44/17. 

) 4 ( املصدر نفسه، 45/17. 



 ............................... 195الفصل الثاين: املؤسسات اإلدارية يف فكر اإلمام عيل

ِة، غادر  اِل االُْمَّ ِه، َرْهٌن بَِخطِيَئتِه، َوَرُجٌل َقَمَش َجْهًا، ُموِضٌع يف ُجهَّ َخَطاَيا َغْيِ
َر  ُه َأْشَباُه النَّاِس َعاملًِا َوَلْيَس بِِه، َبكَّ يف َأْغَباِش الِفْتنَِة، َعٍم باَِم يف َعْقِد اُلْدَنِة، َقْد َسامَّ
اْرَتَوى ِمْن َماء آِجن، َوأْكَثر  إَِذا  َكُثَر، َحتَّى  َّا  ِم ِمنُْه َخْيٌ  َفاْسَتْكَثَر ِمْن َجْع، َما َقلَّ 
ِه، َفإِْن  ِمن َغْيِ َطائِل، َجَلَس َبنْيَ النَّاِس َقاِضيًا َضاِمنًا لَِتْخلِيِص َما الَتَبَس َعَى غْيِ
َلْبِس  ِمْن  َفُهَو  بِِه،  َقَطَع  ُثمَّ  َرْأيِِه،  ِمْن  َرّثًا  َحْشوًا  ا  َلَ َهيََّأ  امُلْبَهاَمِت  إِْحَدى  بِِه  َنَزَلْت 
َأَصاَب َخاَف  إْن  َأْخَطَأ،  َأْم  َأَصاَب  َيْدِري  الَعنَْكُبوِت: الَ  َنْسِج  ِمْثِل  ُبَهاِت يف  الشُّ
َأْن َيُكوَن َقْد َأْخَطَأ، َوإِْن َأْخَطَأ َرَجا َأْن َيُكوَن َقْد َأَصاَب َجاِهٌل َخبَّاُط َجهات، 
َواَياِت إْذراَء  س َقاطِع، ُيذِري الرِّ اُب َعَشَوات، مَلْ َيَعضَّ َعَى الِعْلِم بِِضْ َعاٍش َركَّ
ـ  َواهللِـ  بِإِْصَداِر َما َوَرَد َعَلْيِه، َوالَ ُهَو َأْهٌل ملِا ُفّوَض إليه«) 1 ). يِح اَلِشيَم، الَ َمِلٌ الرِّ

ويقول ابن أيب احلديد وقوله »يذري الروايات« فكأنه يقول: يلقي الروايات 
كم يلقي اإلنسان اليشء عىل األرض) 2 (.

:ثم يتابع اإلمام
َّا َأْنَكَرُه، َوالَ َيَرى َأنَّ ِمْن َوَراِء َما َبَلَغ منه َمْذَهبًا  »الَ حَيَْسُب الِعْلَم يف ْشء ِم
َجْوِر  ِمْن  ُخ  َترْصُ َنْفِسِه،  َجْهِل  ِمْن  َيْعَلُم  ملَِا  بِِه  اْكَتَتَم  َأْمٌر  َعَلْيِه  َأْظَلَم  َوإِْن  لَِغْيِه، 
االً،  ُجهَّ َيِعيُشوَن  َمْعرَش  ِمْن  َأْشُكو  اهللِ  إىَِل  امَلَواِريُث،  ِمنُْه  َوَتَعجُّ  َماُء،  الدِّ َقَضائِِه 

َوَيُموُتوَن ُضاَّالً«) ) ).
املكان  ف  املناسب  الشخص  وضع  رضورة  يؤكد   اإلمام أن  نالحظ 
حيكم  ما  يدري  ال  مضاًل  جاهاًل   اإلمام وصف  كم  يكون  وأن  له،  املناسب 

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )17(، 242/1. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 243/1. 

) 3 ( املصدر نفسه، 243/1.
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حيث  لذلك  قضائه،  جور  من  الناس  ترصخ  ثم  ومن  خاطًئا  أو  صائًبا  أكان 
حني  عىل  القضاء.  بسلطة  يرتقي  كي  السيئ  املصي  هذا  تفادي  عىل   اإلمام

ُيويص القايض بقوله:

ُمَْتِسبًا،  َصابِرًا  ذلَِك  يِف  َوُكْن  َواْلَبِعيِد،  اْلَقِريِب  ِمَن  َلِزَمُه  َمْن  قَّ  اْلَ »َوَأْلِزِم 
ِمنُْه،  َعَلْيَك  َيْثُقُل  باَِم  َعاِقَبَتُه  َوَقَع،َواْبَتِغ  َحْيُث  تَِك  َقَراَبتَِك وَخاصَّ ِمْن  ذلَِك  َواِقعًا 

َفإِنَّ َمَغبََّة ذلَِك َمُْموَدٌة«) 1 ).

البد للناس – وهذا أكرب مههم – أن تكون لدهيم ثقة  بالقضاء والقايض أو 
احلاكم قد يكون أحدهم قريًبا أو صديًقا له سواء من بعيد أو قريب.

ى، َمْن َأْبَدى َصْفَحَتُه لِْلَحقِّ َهَلَك، َوَكَفى  »َهَلَك َمِن ادَّعى، َوَخاَب َمِن اْفرَتَ
بِامْلَْرِء َجْهًا َأالَّ َيْعِرَف َقْدَرُه...« ) ) ).

 اإلمام التي اشرتطها  الصفات  ما جاء من  الفكيكي  األستاذ  قارن  وقد 
ف القايض وبذلك يقول: »إن اخلصائص والسمت الواجب توافرها ف القايض 
التي  املعارصة  احلقوقية  املحاكمت  ألصول  كبي  بنحو  مقارنة  با  واالتصاف 

حتتم عىل القضاة مراعاهتا وااللتزام با ف إدارة املحاكمة«) 3 (.

اختالف القضاة:

الذي  الشخص  با  يمتاز  أن  جيب  التي  الشوط   اإلمام وضع  أن  بعد 
يتوىل هذا املنصب املهم، فهو يشي اىل أمر آخر ال يقل أمهية عن القضايا األخرى 

) 1 ( ابن أيب احلديد، كتاب )53(،46/17.

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )16(،235/1. 

) 3 ( الراعي والرعية، ص152. 
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وهو االجتهاد ف بعض القضايا التي يمكن استنباط احلكم هلا من خالل القرآن 
والُسنة وذلك بقوله:

ُثمَّ  بَِرْأيِِه،  فِيَها  َفَيْحُكُم  االَْْحَكاِم  ِمَن  ُحْكم  يف  الَقِضيَُّة  أَحِدِهُم  َعَى  »َتِرُد 
الُقَضاُة  َتِمُع  جَيْ ُثمَّ  َقْولِِه،  بِِخاِف  فِيها  َفَيْحُكُم  ِه  َغْيِ َعَى  بَِعْينَِها  الَقِضيَُّة  تِْلَك  َتِرُد 
يعًا، َوإُِلُهْم َواِحٌد!  ُب) 1 ) آَراَءُهْم َجِ بِذلَِك ِعنَْد إماِمِهم الَِّذي اْسَتْقَضاُهم، َفُيَصوِّ
ْم َواِحٌد! َأَفَأَمَرُهُم اهللُ ـ ُسْبَحاَنُه ـ بِاالْختَاِف َفَأَطاُعوُه! َأْم  َوَنبِيُُّهْم َواِحٌد! َوكَِتاهُبُ
َأْم  إمِْتَاِمِه!  َعَى  هِبِْم  َفاْسَتَعاَن  َناِقصًا  ِدينًا  ُسْبَحاَنُه  اهللُ  َأْنَزَل  َأْم  َفَعَصْوُه!  َعنُْه  هَنَاُهْم 
َتاّمًا  ِدينًا  َأْنَزَل اهللُ ُسْبَحاَنُه  َأْم  َأْن َيْرىض؟  َوَعَلْيِه  َيُقوُلوا  َأْن  َفَلُهْم  َلُه  َكاَء  َكاُنوا رُشَ

ُسوُل َعْن َتْبلِيِغِه َوَأَدائِِه؟ َواهللُ ُسْبَحاَنُه َيُقوُل: َ الرَّ َفَقرصَّ

ء﴾) 2 (. رَّْطَنا ف الِكَتاِب ِمْن َشْ
َ
﴿َما ف

ء﴾.  َشْ
ِّ

﴿َوفِيِه تِبَْياٌن لُِك

ُه الَ اْختاِلَف فِيِه، َفَقاَل ُسْبَحاَنُه: ُق َبْعضًا، َوَأنَّ َوَذَكَر َأنَّ الِكَتاَب ُيَصدِّ

ثِيًا﴾) 3 («) 4 (.
َ
ا ك

ً
ف

َ
وََجُدوا فِيِه اْختِل

َ
ْو َكَن ِمْن ِعْنِد َغْيِ اهللِ ل

َ
﴿َول

وملا كان اإلله سبحانه واحًدا والرسول واحًدا والكتاب واحًدا وجب 
أن يكون احلكم ف الواقعة واحًدا، كامللك الذي يرسل اىل رعيته رسواًل بكتاب 

ف  شائع  هو  كم  اخلطأ  تصحيح  وليس  بالصواب،  احلكم  هو  »والتصويب  السامرائي:  يقول   )  1  (

الفكر،  دار  ومعجم(،  )دراسة  البالغة  هنج  مع  إبراهيم،  السامرائي  ُينظر:  املعارصة،  العربية 

)عمن – 1987(، ص236. 

) 2 ( سورة األنعام )اآلية – 38(. 

) 3 ( سورة النساء )اآلية – 82(. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )18(، 40/1.
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يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه وإمرته، فإنه ال جيوز ان تتناقض أوامره، ولو 
تناقضت لنسب اىل السفه واجلهل) 1 (.

:وف موضع آخر يقول

»فا تستعملوا الرأي فيام ال يدرك معه البرص وال تتغلغل إليه الفكر«) ) ).

ألطرافك  األخبار  مجلة  ثم  الرأي:  ف  اجتهادهم  مسألة  ف  كذلك  وقوله 
رسول  وسنة  الل  حكم  ف  يتدابرون  وال  خيتلفون  ال  بنفسه  فيهم  جتتهد  قضاة 
من  وسبب  الدين  ف  وغّرة  للعدل  إضاعة  احلكم  ف  االختالف  فإن   ،الل
وقد   .)  4 السنن)  دون  بالبدع  وأخذوا  الفتن  بحار  خاضوا  قد   .)  3 الفرقة...«) 
  اإلمام  انفرد  التي  القضائية  األحكام  بعض  هناك  ان  بقوهلم  الكثي  ذهب 
حًقا  ليستغرب  القضايا  هذه  ف  املتأمل  إن  إذ  ومعاجلتها،  با،  احلكم  صفة  ف 
نجدها  إذ  فيها،  األدلة  وإثبات   .)  5 الشهود)  واستنطاق  احلكم  جمريات  من 
 .)  6 األحكام)  من  با  باملشابه  بعد  فيم  الفقهاء  عليه  اعتمد  مستنًدا  أخذت  قد 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 246/1 – 247. 

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )85(، 462/6. 

) 3 ( البحراين، حتف العقول، ص133. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )154(، 124/9. 

) 5 ( قد ذكر ابن شهر أشوب بأن اإلمام عيل هو أول من فرق بني الشهود بقوله: أنا أول من فرق 

الشهود بعد دانيال ًينظر: مناقب آل أيب طالب، 193/2. فيم أفرد العامري ابواًبا ف حكم 

الشهود ورشوطها... للمزيد ُينظر: ابو احلسن حممد بن حييى الشافعي )ت410هـ /1017م(، 

 ،)1991  – )بغداد  العربية،  املطبعة  سحان،  هالل  حمي  د.  أ.  وتح:  دراسة  الشهود،  ادب 

ص118. 

 .206/1 ،6 ( الباعوين، جواهر املطالب ف مناقب اإلمام عيل (
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قد   عيل اإلمام  با  حكم  التي  القضايا  إن  القول:  نستطيع  ذلك  خالل  ومن 
بشهادة   وذلك  حياته   أثناء  أو  بعده  يأيت  أحد  لكل  دستور  بمنزلة  أصبحت 

املؤالف واملخالف) 1 (.

مناذج من فكر اإلمام يف القضاء:

 جاء ف هنج البالغة »روي أّن رشيح بن احلارث قايض) 2 ( أمي املؤمنني
اشرتى عىل عهده دارًا بثمنني دينارًا، فبلغه ذلك، فاستدعى رشحيًا، وقال له:

فِيِه  َوَأْشَهْدَت  كَِتابًا،  ا  َلَ َوَكَتْبَت  ِدينَارًا،  بَِثامننَِي  َدارًا  اْبَتْعَت  َأنََّك  بَلَغنِي 
ُشُهودًا.

إليه نظر مغضب  يا أمياملؤمنني، قال: فنظر  فقال رشيح: قد كان ذلك 
ثّم قال له:

َبيِّنَتَِك،  َعْن  َيْسَأُلَك  َوالَ  كَِتابَِك،  يِف  َينُْظُر  الَ  َمْن  َسَيْأتِيَك  ُه  إِنَّ َأَما  ْيُح،  رُشَ َيا 
الَ  ْيُح  رُشَ َيا  َفاْنُظْر  َخالِصًا.  َك  َقْرِ إىَل  َوُيْسلَِمَك  َشاِخصًا،  ِمنَْها  خُيِْرَجَك  َحتَّى 
َفإَِذا  َحَالَِك!  َغْيِ  ِمْن  الَّثَمَن  َنَقْدَت  َأْو  َمالَِك،  َغْيِ  ِمْن  اَر  الدَّ هِذِه  اْبَتْعَت  َتُكوُن 
ائَِك  رِشَ ِعنَْد  َأَتْيَتنِي  ُكنَْت  َلْو  إِنََّك  االِْخَرِة!َأَما  َوَداَر  ْنَيا  الدُّ َداَر  َت  َخِسْ قْد  َأْنَت 
اِر  الدَّ هِذِه  اِء  رِشَ يِف  َتْرَغْب  َفَلْم  النُّْسَخِة،  هِذِه  َعَى  كِتابًا  َلَك  َلَكَتْبُت  ْيَت  اْشرَتَ َما 

) 1 ( حيث أشار ابن اجلوزي ف مسألة قضاء اإلمام عندما كان ف املدينة وذلك بقوله: »كان أبو 

بكر وعمر يتشاورونه ويرجعان اىل رأيه، وكان كل الصحابة مفتقًرا اىل علمه...«، ُينظر: املنتظم 

ف تاريخ األمم، 322/3. 

) 2 ( أقره اإلمام عيل القضاء وسخط عليه مرة فطرده عن الكوفة ول يعزله عن القضاء ثم ريض 

عنه وأعاده اىل الكوفة فلم يزل قاضًيا ستني سنة، توف 87هـ، ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 

 .253/14
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ُأْزِعَج  َقْد  َميِّت  ِمْن  َذلِيٌل،  َعْبٌد  ى  اْشرَتَ َما  هَذا  هذه:  والنسخة  َفْوُق  َفاَم  بِِدْرَهم 
الِكنَِي،  اْلَ َوِخطَِّة  اْلَفاننَِي،  َجانِِب  ِمْن  اْلُغُروِر،  َداِر  ِمْن  َدارًا  ِمنُْه  ى  اْشرَتَ لِلرِحيِل، 
دُّ  َواْلَ االَْفاِت،  َدَواِعي  إىَِل  َينَْتِهي  ُل  االَْوَّ دُّ  اْلَ َأْرَبَعٌة:  ُحُدوٌد  اَر  الدَّ هِذِه  َمُع  َوَتْ
دُّ  امْلُْرِدي، َواْلَ َوى  َينَْتِهي إىَل اْلَ دُّ الثَّالُِث  امْلُِصيباِت، َواْلَ َينَْتِهي إىَِل َدَواِعي  الثَّايِن 
ى هَذا امْلُْغرَتُّ  اِر. اْشرَتَ ُع َباُب هِذِه الدَّ ْيَطاِن امْلُْغِوي، َوفِيِه ُيرْشَ ابُِع َينَْتِهي إىَِل الشَّ الرَّ
ُخوِل  ُروِج ِمْن ِعزِّ اْلَقنَاَعِة، َوالدُّ اَر بِاخْلُ بِاالََْمِل، ِمْن هَذا امْلُْزَعِج بِاالََْجِل، هِذِه الدَّ
ى ِمْن َدَرك، َفَعَى ُمَبْلبِِل  ي فَِيام اْشرَتَ اَعِة، َفاَم َأْدَرَك هَذا امْلُْشرَتِ َ يِف ُذلِّ الطََّلِب َوالضَّ
ى  كِْسَ ِمْثِل  اْلَفراِعنَِة،  ُمْلِك  َوُمِزيِل  َبابَِرِة،  اْلَ ُنُفوِس  وَسالِِب  امْلُُلوِك،  َأْجَساِم 
َع امْلَاَل َعَى امْلَاِل َفَأْكَثَر، َوَمْن َبنَى َوَشيََّد، َوَزْخَرَف  ، َوَمْن َجَ َيَ ، َوُتبَّع َوِحْ َوَقْيرَصَ
َخَر واْعَتَقَد، َوَنَظَر بَِزْعِمِه لِْلَوَلِد، إِْشَخاُصُهْم َجِيعًا إىَِل َمْوِقِف اْلَعْرِض  َد، َوادَّ َوَنجَّ

َساِب، َوَمْوِضِع الثََّواب َِواْلِعَقاِب، إَذا َوَقَع االَْْمُر بَِفْصِل اْلَقَضاِء«) 1 ). َواْلِ

وَن﴾) 2 («.
ُ
ُمْبِطل

ْ
﴿وََخِسَ ُهَنالَِك ال

كان  وإن   – أمران  املعتزيل  يقول  كم  الكالم  االستحسان من هذا  وموضع 
كله حسنًا:

بثمنني  داًرا  البتياعه  إنكاًرا  مغضب،  نظرة  إليه  نظر   أنه أحدمها: 
ونسبة  منها،  للقليل  واستكثار  الدنيا  ف  شديد  زهد  عىل  يدل  وهذا   .)  3 ديناًرا) 

هذا املشرتي اىل اإلساف وخوف من أن يكون ابتاعها. بمل حرام.

الثاين: أنه أمىل عليه كتاًبا زهدًيا وعظًيا، مماثاًل لكتب الشوط التي تكتب 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )كتاب( )3(، 251/14. 

) 2 ( سورة غافر، )آية – 78(. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 253/14. 
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ف   اإلمام دور  كان  فقد   .)  1 فالن...«)  اشرتى  ما  »هذا  األمالك  ابتياع  ف 
تقديم النصح لقاضيه ليتالىف األخطاء التي كاد أن يقع فيها.

رجل  مع  أو  هيودي  عند  درعه   عيل وجد  الشعبي:  قال  آخر  ومثال 
رشيح  جنب  اىل  جلس  جاء  فلم  خياصمه  رشيح  القايض  اىل  به  فأقبل  نرصاين 
وقال: يا رشيح لو كان خصمي مسلًم ملا جلست إال اىل جنبه ولكنه نرصاين وقد 
قال رسول الل إذا كنتم وإياهم ف طريق فاضطروهم اىل مضائقة، ثم قال: 
هذا درعي ل أبع ول أهب، فقال النرصاين: ما الدرع إال درعي وما أمي املؤمنني 
بكاذب فالتفت رشيح وقال: يا أمي املؤمنني هل من بينة؟ فضحك عيل وقال 
النرصاين خطوات  للنرصاين فمشى  ببينة فقىض رشيح با  مايل  القايض  أصاب 
إله إال الل وأن حممًدا رسول الل وأن هذه  أنا فأشهد أن ال  أما  ثم رجع وقال: 
أحكام األنبياء، الدرع والل يا أمي املؤمنني درعك اتبعت اجليش وأنت منطلق 
اىل صفني فطرق من بعيك االورق) 2 (. فأخذته فقال له عيل: أما إذا أسلمت 
فهي لك، ومحله عىل فرس) 3 (. تبني لنا من تلك احلادثة أمور إدارية كثية منها:

أمام . 1 وقوفه  خالل  من  اإلسالمية  لألمة  يوضح  أن   اإلمام أراد 

) 1 ( ابن أيب احلديد، 253/14.

) 2 ( األورق: إذا صار عىل لونه وبعي أورق: لونه لون الرقاد، األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، 

مادة )ورق(، ص535. 

) 3 (الباعوين، جواهر املطالب ف مناقب آل الرسول: 127/2؛ فيم جاءت عند العسقالين وفيها 

بعض االختالف والزيادة: حيث ذكر أن القايض رشيح عندما طلب البينة من اإلمام فدعا 

إليه قنرب واحلسن فشهدوا له، فقال رشيح: أما موالك فنعم وأما شهادة ابنك فال فقال... ُينظر: 

لسان امليزان، 342/2 – 343؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 343/3. 
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هو  القضاء[  بأمور  العال  هو  ذلك  عن  فضاًل  احلاكم،  ]وهو  القايض 
واخلصم ول يكن قد حدث هذا ف تاريخ األمة.

احلاكم . 2 عىل  لو  حتى  ينفذ  أن  جيب  العادل  القضاء  إن  القول  أراد  إنم 
نفسه.
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ثالًثا

الوزارة )لغًة واصطالًحا(
والوزير  الثقل،  والوزر  اجلبل  من  إليه  امللجأ  والغدر:  الوزر  من  إهنا  قيل 
املتحمل ثقل أميه وشغله، واملؤازرة املعاونة، يقال وازرت فالًنا موازرة إئتمنته 
عىل أمره) 1 (، فيم قال املاوردي انه مشتق من االزر وهو الظهر، ألن امللك يقوى 
بوزيره كقوة البدن بالظهر) 2 ( ويسمى السالح وزًرا لثقله عىل البسه، واشتقاق 
التدبي، يقال وزر: وزر للسلطان  الوزير من ذلك؛ ألنه ال حيل عن امللك ثقل 
فهو وزير، واجلمع وزراء) 3 (. والوزير هو الذي وازره امللك) 4 ( فيحمل ما محله 

النهاية ف غريب  األثي،  ابن  مادة )وزر(، ص536؛  القرآن،  املفردات ف غريب  ( األصفهاين،   1 (

تاج  الزبيدي،  154/2؛  )وزر(،  مادة  املحيط،  القاموس  آبادي،  الفيوز  180/5؛  احلديث، 

العروس، مادة )وزر(، 305/9. 

األحكام  يعىل،  ابو  ص53؛  السلطانية،  األحكام  ص137؛  امللك،  وسياسة  الوزارة  قوانني   )  2  (

السلطانية، ص29.

) 3 ( الفيومي، املصباح املني، مادة )وزر(، ص413. 

) 4 ( قال الطقطقي: وكان ذو اآلراء من مستشاري امللك يقومون مقام الوزراء، وكان الواحد منهم 

يسمى كاتًبا او مشًيا،الفخري ف اآلداب السلطانية، ص180. 
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من األثقال وهو الذي يلتجئ األمر اىل رأيه وتدبيه، فهو ملجأ له ومفزع) 1 (.

يدل  واسمها  الرئاسة  بعد  الدولة  ف  املناصب  اسمى  فهي  اصطالًحا:  أما 
امللجأ  الواو والزاي(، وهو  بـ )فتح  الوزر  عىل مطلق االعانة، وهي مشتقة من 
واملعتصم) 2 ( فيم يعرفها ابن خلدون بقوله: »الوزارة هي أم اخلطط السلطانية 
والرتب اململوكية، ألن اسمها يدل عىل مطلق اإلعانة، فإن الوزارة مأخوذة: إما 
الثقل، وكأنه حيمل مع مفاعله  الوزر، وهو  أو من  املعاونة،  املؤازرة، وهي  من 
الوزارة ف  ذكر  3 (. وقد ورد  املطلقة«)  املعاونة  اىل  وأثقاله، وهو راجع  أوزاره 

القرآن الكريم:

ْهلِي﴾) 4 (.
َ
﴿َواْجَعْل لِي َوزِيًرا ِمْن أ

وف موضع آخر:

َخاهُ َهاُروَن َوزِيًرا﴾) 5 (.
َ
َنا َمَعُه أ

ْ
ِكَتاَب وََجَعل

ْ
َقْد آَتَيَْنا ُموَس ال

َ
﴿َول

أما مسألة جذور ظهور الوزارة فيقول أحد الباحثني: وقع أن اللفظة قرآنية 
إسائيل  بني  عند  عرفت  وإن  اإلسالم  ف  مستحدثة  السيايس  بمعناها  أهنا  إال 

وقدماء املرصيني قبل الفرس الفهلويني) 6 (.

) 1 ( ابن منظور، لسان العرب، مادة )وزر(، 372/11.

) 2 ( ابو يعىل، األحكام السلطانية، ص29.

) 3 ( املقدمة، ص223، قال املاوردي: »قال عيل بن أيب طالب: نعم املؤازرة املشاورة، وبئس 

االستعداد االستبداد«، ادب الدنيا والدين، ص300.

) 4 ( سورة طه )آية – 29(. 

) 5 ( سورة الفرقان )آية – 35(. 

) 6 ( حسن إبراهيم، النظم اإلسالمية، ص97؛ السامرائي، حسن القوام: املؤسسات االدارية ف = 
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ول  اإلسالمي  العرص  بداية  ف  يعرف  يكن  ل  الوزارة  منصب  أن  لنا  يبدو 
أنه منصب مهم ملساندة احلاكم  إليه بوصفه وظيفة قد مارسها أحدهم إال  يش 
»الوزير  الطرطويش  أشار  كم  تعرتضه  التي  الصعوبات  ختطي  عىل  ومساعدته 

عون عىل األمور ورشيك ف التدبي عىل السياسة ومفزع عند النازلة«) 1 (.

أورده  فصل  ف  احلديد  أيب  ابن  أوردها  قد  فقرة  اىل  اإلشارة  من  لنا  والبد 
للكتاب وما يلزمهم وقد ذكر أن ما أشار إليه اإلمام بقوله:

»ُثمَّ اْنُظْر يِف َحاِل ُكتَّابَِك...«) ) ).

 ل يقصد الكاتب إنم الوزير »واعلم أن الكاتب الذي يشي أمي املؤمنني
تدبي  صاحب  ألنه  وزيًرا،  العرف  االصطالح  ف  اآلن  يسمى  الذي  هو  إليه 
حرضة األمي، والنائب عنه ف أموره، وإليه تصل مكتوبات العمل وعنه تصدر 
واملهمني،  العمل،  املستدرك عىل  األمي، وهو  3 ( عىل  العرض)  وإليه  األجوبة، 
 .)  4 املطلق)  الكاتب  يسمونه:  وهلذا  الكتاب  كاتب  احلقيقة  عىل  وهو  عليهم، 
دول  بعض  »ومازالت  وتطبيقه  املعنى  هذا  من  قريب  اىل  الشقاوي  أشار  وقد 
 بالكاتب األول، أما ف حكومة اإلمام الوزراء  العريب تسمي رئيس  املغرب 
إدارًيا جديًدا  فهم أفراد اجلهاز اإلداري للدولة وكان يريد أن ينشئ جهاًزا 

=الدلوة العباسية، مكتبة دار الفتح، )دمشق-1971(، ص115؛ الناطور، شحاده وآخرون: 

النظم االسالمية، دار الكندي، )االردن-1988(، ص80-77.

) 1 ( الطرطويش أبو بكر ساج امللوك، ص211.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 58/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، 58/17.

) 4 ( املصدر نفسه، 58/17.
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للدولة والسيم ف مرص...«) 1 (.

:الوزارة يف كالم اإلمام علي

الوزي�ر: صف�ات 

هلؤالء  عوًنا  كونه  ف  الظاملني  احلكام  مع  سيئة  سابقة  له  تكون  ال  أن  جيب 
الظلمة:

َفَا  االَْثاِم،  يِف  َكُهْم  رَشِ َوَمْن  َوِزيرًا،  َقْبَلَك  اِر  لِْاَرْشَ َكاَن  َمْن  ُوَزَرائَِك  »رَشُّ 
ِمنُْهْم  َواِجٌد  َوَأْنَت  الظََّلَمِة،  َوإِْخَواُن  االََْثَمِة،  َأْعَواُن  ُْم  َفإهِنَّ بَِطاَنًة،  َلَك  َيُكوَننَّ 
َوَأْوَزاِرِهْم  آَصاِرِهْم  ِمْثُل  َعَلْيِه  َوَلْيَس  َوَنَفاِذِهْم،  آَرائِِهْم  ِمْثُل  َلُه  َّْن  ِم َلِف  اخْلَ َخْيَ 
َعَلْيَك  َأَخفُّ  ُأولئَِك  إِْثِمِه،  َعَى  آثاًِم  َوالَ  ُظْلِمِه،  َعَى  َظاملًِا  ُيَعاِوْن  مَلْ  َّْن  ِم َوآَثاِمِهْم، 
ِْذ  َفاختَّ إِْلفًا،  َك  لَِغْيِ َوَأَقلُّ  َعْطفًا،  َعَلْيَك  َوَأْحنَى  َمُعوَنًة،  َلَك  َوَأْحَسُن  َمُؤوَنًة، 
قِّ َلَك،  َلَواتَِك َوَحَفَاتَِك، ُثمَّ ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعنَْدَك َأْقَوَلْم بُِمرِّ اْلَ ًة خِلَ ُأولئَِك َخاصَّ
َّا َكِرَه اهللُ اِلَْولَِيائِِه،َواِقعًا ذلَِك ِمْن َهَواَك َحْيُث  ُهْم ُمَساَعَدًة فَِيام َيُكوُن ِمنَْك ِم وَأَقلَّ

َوَقَع«) ) ).

بطانتك  جتعلهم  ال  أن  عليك  جيب  السابقني  احلكام  ظلم  ف  اشرتك  فمن 
أنت  له  يقول  ثم  جهة  من  الظلم  عىل  يعينون  كانوا  ألهنم  إليك؛  واملقربني 
فهؤالء  واآلثام  األوزار  لدهيم  تكن  ول  منهم  أفضل  هو  من  جتد  أن  بمقدورك 

أفضل من يعينك من جهة أخرى.

وأن  خلواهتم  ف  هلم  وزراء  املحسنني  هؤالء  من  يتخذوا  أن  احلكام  عىل 

) 1 ( عيل إمام املتقني، 214/1.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 33/17. 
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خيتاروا من كان كالمه ف احلق وإن كان قاسًيا ومهم كان تأثيه عىل احلاكم.

بطانة  قبل  من  كانوا  قد  بطانة  يتخذ  ال  بأن   هنى« احلديد  أيب  ابن  يقول 
يمكنهم  أن  فبعيد  أنفسهم،  ف  ثابتة  ملكة  صار  قد  الظلم  ألن  وذلك  للظلمة 
عادة،  وصيورهتا  لتكرارها  الالزم  الغريزي  كاخللق  صارت  قد  إذ  منها  اخللو 
ومساعدهتم  الظلمة  معاونة  بتحريم  والسنة  الكتاب  ف  النصوص  جاءت  فقد 

وحتريم االستعانة بم فإن من استعان بم كان معينًا هلم«) 1 (.

َي َعُضًدا﴾) 2 (.
ِّ
ُمِضل

ْ
ْنُت ُمتَِّخَذ ال

ُ
﴿َوَما ك

فيم شبه ابن ايب احلديد امللك والوزير كاملاء والتمساح وذلك بقوهلم: مثل 
امللك الصالح إذا كان وزيره فاسًدا مثل املاء العذب الصاف وفيه التمساح، ال 

يستطيع اإلنسان – وإن سابًحا واىل املاء ظامًئا – دخوله حذًرا عىل نفسه) 3 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد، 33/17. 

) 2 ( سورة الكهف، )آية – 51(. 

) 3 ( رشح هنج البالغة، 59/17.
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رابعًا
ال�ولية) 1 (

إن فكر اإلمام ف الوالة خص اإلمام ][ له عهدين مها: ما عهد به اىل 
واليه مالك األشرت النخعي) 2 (. وحممد بن أيب بكر.

فاإلمام يوجه كالمه لواليه:

ُعَها  َوَأْجَ اْلَعْدِل،  يِف  َها  َوَأَعمُّ  ، قِّ اْلَ يِف  َأْوَسُطَها  إَِلْيَك  االُُْموِر  َأَحبَّ  »َوْلَيُكْن 
ِة  اصَّ اخْلَ ُسْخَط  َوإِنَّ  ِة،  اصَّ اخْلَ بِِرىَض  جُيِْحُف  ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  َفإِنَّ  ِعيَِّة،  الرَّ لِِرىَض 

) 1 ( وردت كلمة الوالة ف هنج البالغة بمعنيني مها:

الوالة: والذين اشار اليهم االمام ف أغلب كتبه خماطًبا اياهم.  

العامل: وردت ف النهج إال أهنا ُتشي إىل معنى اقل من منزلة الوايل، ومن ذلك يتبني لنا أن الوايل   

هو الذي يرتأس العمل، وأهنم املرؤوسون من قبل الوالة. 

) 2 ( إذ اثنى االمام ف كتبه عىل بعض والته ومنهم مالك االشرت إذ قال فيه: »أما مالك هذا أشد عىل 

الكفار من حريق النار، وهو مالك بن احلارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيم طابق 

احلق، فإنه سيٌف من سيوف الل وال كليل احلّد وال نايب الرضيبة، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا 

وأن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه ال يقدم... وقد آثرتكم به عىل نفيس لنصيحته لكم وشدة 

شكيمته عىل عدوكم »ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )37(، 329/16. 
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ِة«) 1 ). ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ

نالحظ ان االمام حثه عىل منهج الوسطية ف االدارة، إذ أشار ابن أيب احلديد 
مباالة  ال  فإنه  العامة،  رضا  ف  واالجتهاد  اإلمارة  بقانون  عرفه  اإلمام  »أن  إىل 
رضا  ينفعه  ل  العامة  سخطت  إذا  فأما  العامة،  رضا  مع  األمي  خاصة  بسخط 
اخلاصة وذلك مثل أن يكون ف البلد عشة أو عشون من أغنيائه وذوي الثروة 
فإن  هلم  كالصديق  صار  وقد  ويسامرونه،  وخيدمونه  الوايل  يالزمون  أهله،  من 
هؤالء ومن ضارعهم من حوايش الوايل وأرباب الشفاعات والقربات عنده ال 
إذا رضيت  له وكذلك ال يرض سخط هؤالء  العامة  تنكر  عند  عنه شيًئا  يغنون 
العامة، وذلك ألن هؤالء عنهم غنى وهلم بدل والعامة ال غنى عنهم وال بدل 
منهم، وألهنم إذا شغبوا عليه كانوا كالبحر إذا هاج واضطرب فال يقاومه أحد، 

وليس اخلاصة كذلك«) 2 (.

الوال�ي: واجب�ات 

أواًل: العدل بني الناس بعيدًا عن اهلوى:

َأْمُر  َفْلَيُكْن  اْلَعْدِل،  ِمَن  َكثِيًا  ذلَِك  َمنََعُه  َهَواُه  اْخَتَلَف  إَِذا  اْلَوايِلَ  »فإِنَّ 
َفاْجَتنِْب  اْلَعْدِل،  ِمَن  ِعَوٌض  ْوِر  اْلَ يِف  َلْيَس  ُه  َفإِنَّ َسَواًء،  قِّ  اْلَ يِف  ِعنَْدَك  النَّاِس 
فًا  َوُمَتَخوِّ ثَواَبُه،  َراِجيًا  َعَلْيَك،  اهللُ  َض  اْفرَتَ فَِيام  َنْفَسَك  َواْبَتِذْل  َأْمَثاَلُه،  ُتنْكُِر  َما 

.( ( ِعَقاَبُه«) 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 28/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 28/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، رسالة )59(، 104/17. 
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وقوله:

»إَِذا اْخَتَلَف َهَواُه َمنََعُه ذلَِك َكثِيًا ِمَن اْلَعْدِل«.

جار  الق  يف  سواء  الوايل  عند  اخلصامن  يكن  مل  إذا  لنه  صدق  »قول 
وظلم«) 1 ).

»ويف العدل كل العوض من الور«) ) ).

:ثم يتابع اإلمام

َوابِِق  َوالسَّ ِة،  اِلَ الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َواالَْْحَساِب،َوَأْهِل  امْلُُروَءاِت  َبَذِوي  »اْلَصْق 
اٌع ِمَن اْلَكَرِم،  ُْم ِجَ امَحِة، َفإهِنَّ َخاِء َوالسَّ َجاَعِة، َوالسَّ َسنَِة، ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة َوالشَّ اْلَ

َوُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف«) ) ).

ثانًيا: أن ال جيعل الرعب واخلوف ف قلوبم:

ْوِف َعْن ُقُلوهِبِْم«) 4 ). »َواْحُلْل ُعْقَدَة اخْلَ

:ثالًثا: عىل الوايل أن يميل للعامة دون اخلاصة، إذ قال اإلمام

َلُه  َمُعوَنًة  َوَأَقلَّ  َخاِء،  َمُؤوَنًة يِف الرَّ اْلَوايِل  َأْثَقَل َعَى  ِعيَِّة،  الرَّ ِمَن  َأَحٌد  »َوَلْيَس 
ْعَطاِء، َوَأْبَطَأ  اِف، َوَأَقلَّ ُشْكرًا ِعنَْد االِْ ْلَ ْنَصاِف، َوَأْسَأَل بِاالِْ يِف اْلَبَاِء، َوَأْكَرَه لِْاِ
اَم َعُموُد  ِة، َوإِنَّ اصَّ ْهِر ِمْن َأْهِل اخْلَ ِت الدَّ ُعْذرًا ِعنَْد امْلَنِْع، َوَأْضَعَف َصْرًا ِعنَْد ُملاِمَّ
ْم،  َلُ َفْلَيُكْن ِصْغُوَك  ِة،  ِمَن االُْمَّ ُة  اْلَعامَّ لِْاَْعَداِء،  ُة  َواْلُعدَّ امْلُْسلِِمنَي،  اُع  َوِجَ يِن،  الدِّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، 104/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 104/17.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(،39/17. 

) 4 ( املصدر نفسه، رسالة )18(، 411/16. 
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َوَمْيُلَك َمَعُهْم«) 1 ).

الوالية؛  أيام  الوايل من خواصه  أكثر رضًرا عىل  وال  نفًعا،  أقل  ليس يشء 
ألهنم يثقلون عليه باحلاجات، واملسائل والشفاعات فإذا عزل هجروه ورفضوه 

حتى لو لقوه ف الطريق ل يسلموا عليه«.) 2 ( يذكر اإلمام بقوله:

َفْرَغُتُه  َكاَنْت  إاِلَّ  َساَعًة  فِيَها  َقطُّ  َيْفُرْغ َصاِحُبَها  مَلْ  َبلِيَّة  َداُر  ْنَيا  الدُّ َأنَّ  »َواْعَلْم 
َعَلْيَك  قِّ  اْلَ َوِمَن  َأَبدًا،  ٌء  َشْ قِّ  اْلَ َعِن  ُيْغنَِيَك  َلْن  ُه  اْلِقَياَمِة،َأنَّ َيْوَم  ًة  َحْسَ َعَلْيِه 
ِعيَِّة بُِجْهِدَك، َفإِنَّ الَِّذي َيِصُل إَِلْيَك ِمْن ذلَِك  ِحْفُظ َنْفِسَك، َواالْْحتَساُب َعَى الرَّ

َأْفَضُل ِمَن الَِّذي َيِصُل بَِك«) ) ).

أما قوله فإن الذي يصل إليك:

نفسك  وحفظ  الرعية،  عى  االحتساب  ثواب  من  إليك  يصل  الذي  »فإن 
دمائهم  حراسة  من  بك  يصل  الذي  من  أفضل  عليهم  واليف  مظاملهم  من 

وأعراضهم وأموالم وال شبهة يف ذلك لن أحدى املنفعتني دائمة«) 4 ).

رابًعا: جيب عىل الوايل أن يشعر الرعية باألمن وحيقق أمانيهم وأن يعفو عن 
أخطائهم مثل ما حيب أن يصفح عنه الل:

َتُكوَننَّ  َوالَ  هِبِْم،  َواللُّْطَف  ْم،  َلُ َواْلـَمَحبََّة  ِعيَِّة،  لِلرَّ َة  ْحَ الرَّ َقْلَبَك  »َوَأْشِعْر 
يِن، َوإّما َنظٌِي  ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم، َفإهِنَّ

) 1 ( ابن ايب احلديد، رسالة )53(، 28/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 28/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، رسالة )59(، 104/17.

) 4 ( املصدر نفسه، 105/17. 
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ُم اْلِعَلُل، ُيْؤَتى َعَى َأْيِديِْم يِف اَلَعْمِد  َلُل، َوَتْعِرُض َلُ ْلِق، َيْفُرُط ِمنُْهُم الزَّ َلَك يِف اخْلَ
َأْن ُيْعطَِيَك اهللُ ِمْن َعْفِوِه  َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثَل الَِّذي ُتِبُّ  َطَا،  َواخْلَ
َوَقِد  َوالََّك!  َمْن  َفْوَق  َواهللُ  َفْوَقَك،  َعَلْيَك  االَْْمِر  َوايِل  َو  َفْوَقُهْم،  َفإِنََّك  َوَصْفِحِه، 

اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم، َواْبَتَاَك هِبِْم«) 1 ).

خامًسا:

َمَحاِت، َفإِنَّ النَّْفَس  َهَواِت، َوَيَزَعَها ِعنَْد اْلَ َنْفَسُه ِعنَْد الشَّ َأْن َيْكِسَ  »َوَأَمَرُه 
وِء...«) ) ). اَرٌة بِالسُّ َأمَّ

هذا ما أكده اإلمام ثم:

َة  ُة إِْنَصاف َفاْحِسْم َمادَّ ًة وبَِطاَنًة، فِيِهُم اْستِْئَثاٌر َوَتَطاُوٌل، َوِقلَّ »إِنَّ لِْلَوايِل َخاصَّ
تَِك  َوَحامَّ َحاِشيتَِك  ِمْن  اِلََحد  ُتْقطَِعنَّ  َوالَ  االَْْحَواِل،  تِْلَك  َأْسَباِب  بَِقْطِع  ُأولئَِك 
ب َأْو  َقطِيعًة، َوالَ َيْطَمَعنَّ ِمنَْك يِف اْعتَِقاِد ُعْقَدة، َتُضُّ بَِمْن َيلِيَها ِمَن النَّاِس، يِف رِشْ
ْم ُدوَنَك، َوَعْيُبُه  َلُ َمْهنَُأ ذلَِك  َفَيُكوَن  ِهْم،  ك، حَيِْمُلوَن َمُؤوَنَتُه َعَى َغْيِ َعَمل ُمْشرَتَ

ْنَيا َواآلِخَرِة«) ) ). َعَلْيَك يِف الدُّ

حيث هناه اإلمام أن حيمل أقاربه وحاشيته وخواصه عىل رقاب الناس، 
وأن يمكنهم من االستئثار عليهم والتطاول واإلذالل، وهناه عن أن يقطع أحًدا 
منهم قطيعة أو يملكه ضيعة ترض بمن جياورها من السادة والدهاقني، أو ضياع 
فيعفيهم  وغيه،  حفر  أو  مؤونة،  من  هلم  وإعفاء  إياه  ملكهم  ما  اىل  يضيفوهنا 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 26/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، 79/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 70/17. 
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عنهم،  اسقطت  قد  عليهم  الواجب  ذلك  مؤونة  فيكون  هلم،  مراقبة  منه  الوالة 
ومحل ثقلها عىل غيهم«) 1 (.

التعفف ف  التي هي  النفس عن الشهوات  الفكيكي »وكرس  يقول األستاذ 
املوظف اإلداري عىل طرف نقيض، ومن املستحيل أن يكون عفيًفا إذا اسرتسل 
مع شهواته وانقاد اىل نفسه األمارة بالسوء املغرت باإلمارة واجلاه الطويل العريض 
املسائل  التهور ف  من  إال حتذيره  الشهوات  نفسه عن  بردع  إيصاله  معنى  وهل 
اإلدارية والعسكرية وأن يتصف باملتانة والتبرصة املشرتطني ف كل إداري«) 2 (.

الوالي: حق�وق 

للوايل  فإن  الوايل  لواجبات  وشاماًل  واسًعا  فكًرا   اإلمام لنا  بني  أن  بعد 
األمور،  فإن  بتنفيذها  الوايل  قام  وإذا  متقابلة،  تكون  احلقوق  وهذه  حقوًقا 

تستقيم وينش العدل فقال:

َبْعٍض  َعَى  النَّاِس  لَِبْعِض  َضَها  اْفرَتَ ُحُقوقًا  ُحُقوِقِه  َجَعَل–ُسْبَحاَنُه–ِمْن  »ُثمَّ 
إاِلَّ  َبْعُضَها  ُيْسَتْوَجُب  َواَل  َبْعضًا  َبْعُضَها  َوُيوِجُب  ُوُجوِهَها  يِف  َتَتَكاَفُأ  َفَجَعَلَها 
ِعيَِّة َوَحقُّ  ُقوِق َحقُّ اْلَوايِل َعَى الرَّ َض ُسْبَحاَنُه ِمْن تِْلَك اْلُ بَِبْعٍض َوَأْعَظُم َما اْفرَتَ
ِعيَِّة َعَى اْلَوايِل َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه لُِكلٍّ َعَى ُكلٍّ َفَجَعَلَها نَِظامًا ِلُْلَفتِِهْم  الرَّ

نَن اَلْق فِيِهْم«) ) ). َوِعّزًا لِِدينِِهْم َوُقواًما لسُّ

املتبادلة من حقوق  احلقوق  أن هذه   اإلمام لنا من خالل كالم  ويتضح 

) 1 ( ابن ايب احلديد، 70/17. 

) 2 ( الراعي والرعية، ص25. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )53(، 68/11. 
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الل ألهنا مرتبطة بنظام األمة وتلك احلقوق إذا سادت احلكم قّوي املجتمع كم 
:يؤكد ذلك اإلمام

بِاْستَِقاَمِة  إاِلَّ  اْلُوالَُة  َتْصُلُح  َوالَ  اْلُوالَِة،  بَِصَاِح  إاِلَّ  ِعيَُّة  الرَّ َتْصُلُح  »َفَلْيَسْت 
قُّ َبْينَُهْم،  َها، َعزَّ اْلَ ى اْلَوايِل إَِلْيَها َحقَّ ُه، َوَأدَّ ِعيَُّة إىَِل اْلَوايِل َحقَّ ِت الرَّ ِعيَِّة.َفإِذا َأدَّ الرَّ
نَُن، َفَصَلَح  االسُّ يِن، َواْعَتَدَلْت َمَعامِلُ اْلَعْدِل، َوَجَرْت َعَى َأْذالَِلَ َوَقاَمْت َمنَاِهُج الدِّ

ْوَلِة، َوَيئَِسْت َمَطاِمُع االْْعَداِء«) 1 ). َماُن، َوُطِمَع يِف َبَقاِء الدَّ بِذلَِك الزَّ

ف  مفادته  كاملعتاد  وهي  طبقات  اىل  تنقسم  املجتمعات  طبيعة  كانت  وملا 
التعامل  ف  حذًرا  يكون  أن  الوايل  فعىل  الفقراء  ومنهم  األغنياء  فمنهم  املعيشة 

مع هذه الفئات:

بَِبْعِضَها  ِغنَى  َوالَ  بَِبْعض،  إالَّ  َبْعُضَها  َيْصُلُح  الَ  َطَبَقاٌت  ِعيََّة  الرَّ َأنَّ  »َواْعَلْم 
اْلَعْدِل،  ُقَضاُة  َوِمنَْها  ِة،  اصَّ َواخْلَ ِة  اْلَعامَّ ُكتَّاُب  وِمنَْها  اهلل  ُجنُوُد  َفِمنَْها  َبْعض:  َعْن 

ْفِق...«) ) ). ْنَصاِف َوالرِّ ُل االِْ َوِمنَها ُعامَّ

أن  أن يقيض حاجاهتم ال بأس  له  الوايل وإن ل يكن  لذلك عدم احتجاب 
يطرح ذلك إمامهم وأن ال يرتدد ف ذلك:

اَم اْلَوايِل َبرَشٌ الَ َيْعِرُف َما َتَواَرى َعنُْه«) ) ). »َوإِنَّ

إليهم  إحسانه  من  برعيته  واٍل  ظن  حسن  اىل  أدعى  يشء  ليس  أنه  واعلم 
منك  قبلهم  له  ليس  ما  عىل  إياهم  استكراهه  وترك  عليهم،  املؤونات  وختفيفه 

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )53(، 68/11.

) 2 ( املصدرنفسه، رسالة )53(، 37/71.

) 3 ( املصدرنفسه، رسالة )53(، 65/71.
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ذلك أمر جيتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصًبا 
طوياًل، وإن أحق من حسن ظنك به ملن حسن بالؤك عنده، وإن أحق من ساء 

ظنك به ملن ساء بالؤك عنده) 1 (. وف موضع آخر:

ُهنَالَِك  اْخَتَلَفْت  بَِرِعيَّتِِه،  اْلَوايِل  َأْجَحَف  َأْو  َوالَِيَها،  ِعيَُّة  الرَّ َغَلَبِت  »َوإَِذا 
نَِن،  السُّ َمَاجُّ  َوُتِرَكْت  يِن،  الدِّ يِف  االْْدَغاُل  َوَكُثَر  اَلْوِر،  َمَعامِلُ  َوَظَهَرْت  اْلَكلَِمُة، 
َوى، َوُعطَِّلِت االْْحَكاُم، َوَكُثَرْت ِعَلُل النُُّفوِس، َفَا ُيْسَتْوَحُش لَِعظِيِم  َفُعِمَل بِاْلَ

َحقٍّ ُعطَِّل، َوالَ لَِعظِيِم َباطِل ُفِعَل«) ) ).
وبذلك يقول ابن أيب احلديد: »أيدي الرعية تبع ألسنتها، فلن يملك امللك 
فتحبه،  قلوبا  يملك  حتى  جسومها  يملك  ولن  جسومها  يملك  حتى  ألسنتها 
والعامة،  اخلاصة  فيه  يتساوى  عدال  أحكامه  ف  عليها  يعدل  حتى   حتبه  ولن 

وحتى خيفف عنها املؤن والكلف...«) 3 (.
الوالي: مواصفات 

ومن الصفات التي جيب أن يتحىل با الوايل:
أواًل: أال يغضب وأن يصرب:

ِمَن  ٌة  َطْيَ ُه  َفإِنَّ َواْلَغَضَب  اَك  وإِيَّ َوُحْكِمَك،  َوَمْلِِسَك  بَِوْجِهَك  النَّاَس  »َسِع 
ُبَك  َبَك ِمَن اهللِ ُيَباِعُدَك ِمْن النَّاِر، َوَما َباَعَدَك ِمَن اهللِ ُيَقرِّ ْيَطاِن َواْعَلْم َأنَّ َما َقرَّ الشَّ

ِمَن النَّاِر«) 4 ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 36/71. 

) 2 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 36/71. 

) 3 ( املصدر نفسه، 71/1. 

) 4 ( املصدر نفسه، رسالة )76(، 59/18. 
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ثانًيا: أال يبدل ُسنّة قد عملت با األمة:

نَِن، َفَيُكوَن االَْْجُر بَِمْن َسنََّها،  ِدَثنَّ ُسنًَّة َتُضُّ بيَِشء ِمْن َمايِض تِْلَك السُّ »الَ ُتْ
َواْلِوْزُر َعَلْيَك باَِم َنَقْضَت ِمنَْها«) 1 ).

ثالًثا: عليه أال ينقض السنن السابقة:

ا االُْْلَفُة،  هِبَ ِة، َواْجَتَمعْت  ا ُصُدوُر هِذِه االُْمَّ هِبَ ًة َعِمَل  َتنُْقْض ُسنًَّة َصاِلَ »َوالَ 
ِعيَُّة«) ) ). َوَصَلَحْت َعَلْيَها الرَّ

باالهتمم  إال  ذلك،  من  تعاىل  الل  ألزمه  ما  حقيقة  من  الوايل  خيرج  وليس 
واالستعانة بالل، وتوطني نفسه عىل لزوم احلق والصرب عليه فيها خف عليه أو 

ثقل) 3 (.

رابًعا: عىل الوايل ان ال يطيل االحتجاب) 4 ( عن الرعية، حيث أوىص ملن 
يتوىل هذا املنصب قائاًل:

اْلُوالَِة  اْحتَِجاَب  َفإِنَّ  َرِعيَّتَِك،  َعْن  اْحتَِجاَبَك  َلنَّ  ُتَطوِّ َفَا  هذا،  َبْعَد  ا  »َوَأمَّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، رسالة )53(، 36/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 36/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 37/17. 

مادة  املفردات،  االصفهاين،  حجاًبا،  حجبه  ُيقال  الوصول،  من  املنع  احلجاب:  احلجابة:   )  4  (

)حجب(، ص115، وحجبه من باب قتل منعه ومنه قيل للسرت حجاب، ألنه يمنع املشاهدة، 

وقيل للبواب: حاجب: ألنه َيمنع من الدخول واالصل ف احلجاب، جسم حائل بني جسدين، 

ُينظر: الفيومي، املصباح املني، مادة )حجب(، ص80، وقد اشار احدهم اىل ان احلُّجاب: هم 

الذين يتولون ايصال احلارضين إىل باب امللك وعرض حاجاهتم، ُينظر: جمهول، قانون السياسة 

ودستور الرياسة، ص123. 
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ْحتَِجاُب ِمنُْهْم َيْقَطُع َعنُْهْم  ُة ِعْلم بِاالُُْموِر، َواالِْ يِق، َوِقلَّ ِعيَِّة ُشْعَبٌة ِمَن الضِّ َعِن الرَّ
َسُن،  اْلَ َوَيْقُبُح  ِغُي،  الصَّ َوَيْعَظُم  اْلَكبُِي،  ِعنَدُهْم  َفَيْصُغُر  دُوَنُه  اْحَتَجُبوا  َما  ِعْلَم 
َتَواَرى َعنُْه  َيْعِرُف َما  اْلَوايِل َبرَشٌ الَ  اَم  قُّ بِاْلَباطِِل، َوإِنَّ اْلَقبِيُح، َوُيَشاُب اْلَ َوحَيُْسُن 
ِمَن  ْدِق  الصِّ وُب  ُضُ ا  هِبَ ُتْعَرُف  ِساَمٌت  قِّ  اْلَ َعَى  َوَلْيَسْت  االُُْموِر،  ِمَن  بِِه  النَّاُس 

اْلَكِذِب«) 1 ).

الوايل من خالل  به  يتصف  ان  ما جيب  اهم  اإلمام قد رسم  ان  يالحظ 
كالمه، حيث جاء حتذيره بم يأيت:

بني . 1 فيم  إليه،  حيتاجون  عندما  طويلة  ملدة  الرعية  وقوف  جيعل  ال  أن 
اإلمام مساوئ طول هذه املدة وماهلا من الرضر عىل الوايل.

االحتجاب يكثر مههم وتضيق بم السبل.. 2

قلة علم الوايل بم حيدث حوله من األمور.. 3

واحتجابك عنهم يصور هلم القبيح باحلسن واحلسن بالقبيح وغي ذلك.

وإنك بش وال تعرف ما خيفي عنك حاجبك وليس لك دليل عىل صدقه 
وكذبه معك:

َفِفيَم   ، قِّ اْلَ يِف  بِاْلَبْذِل  َنْفُسَك  َسَخْت  اْمُرٌؤ  ا  إِمَّ  : ِ َرُجَلنْيَ َأَحُد  َأْنَت  اَم  »َوإِنَّ
َفاَم  بِامْلَنِع،  ُمْبَتَىً  َأْو  ُتْسِديِه،  َكِريم  فِْعل  َأْو  ُتْعطِيِه،  َحقٍّ  َواِجِب  ِمْن  اْحتَِجاُبَك 
َحاَجاِت  َأْكَثَر  َأنَّ  َمَع  َبْذلَِك!  ِمْن  َأيُِسوا  إَِذا  َمْسَأَلتَِك  َعْن  النَّاِس  َكفَّ  َع  َأْسَ
إِْنصاف  َطَلِب  َأْو  َمْظلَِمة،  َشَكاِة  ِمْن  َعَلْيَك،  فِيِه  َمُؤوَنَة  الَ  ما  ]مـ[  إَِلْيَك  النَّاِس 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 65/17.
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ُمَعاَمَلة«) 1 ). يِف 

ثم يسأل اإلمام بقوله: إذا كنت عىل احلق فلمذا حتتجب من حق واجب 
الناس  أكثر  »فإن  الناس؟.  ملنع  حتى  باملنع  مبتٍل  أنت  وهل  تعطيه؟  أن  عليك 
اىل  يكن لك  ل  إن كنت جواًدا سمًحا  الرفد! وأنت  منهم  يطلب  حيجبون كيال 
احلجاب داع وإن كنت ممسًكا فسيعلم الناس ذلك منك، فال يسألك أحد شيًئا. 
أو  ظالمة  كرد  ماله،  ف  عليه  مؤونة  ال  ما  منك  يسأل  ما  أكثر  أن  عىل  قال:  ثم 

إنصاف من خصم«) 2 (.

وقد أخذ هذا معنى احلجابة للوايل، قول الشاعر حممود الوّراق) 3 (:

حجابِه دون  الاجات  ذوي  ورّد  بابه بإغاق  ــوايل  ال اعتصم  إذا 

ــع بــصــوابــِه ــ ــّن واق ــظ ــُت ب ــ رج ــام ورّب ــاث  ث إحـــدى  بــه  ظننت 

بِه مــا  إظــهــار  للناس  ــه  إذن ففي  أقــول بــه مــّس مــن الــعــّي ظاهر

من الُبْخل حيمي ما له عن طابِه فغالب اللسان  عّي  يكن  مل  فإن 

ــِه ــاب ــي ــث ــورٌة ب ــتـ ــسـ ــمــهــا مـ ــكــت ُب قريبٌة والذا  الذا  يكن  مل  وإن 

خامًسا: عىل الوايل ان يتفقد أعمل اجلند) 4 ( وال يقعد عنهم:

) 1 ( ابن أيب احلديد، رسالة )53(، 66-65/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 67/17.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 66/17.

ان يسميها  الوالة من دون  االدارية ف معرض كالمه عن  املؤسسة  ( إنَّ اإلمام قد ذكر هذه   4 (

باسمها احلديث )الشطة(. 
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طَِك) 1 )«) ) ). »َوُتقِعُد َعنُْهْم ُجنَْدَك َوَأْعَواَنَك ِمْن َأْحَراِسَك َورُشَ

سادًسا: عىل الوايل أن يتواضع للرعية، وكم عهد اإلمام اىل حممد بن أيب 
بكر – حني واله مرص:

َوآِس  َجانَِبَك،  ْم  َلُ َوَألِْن  َوْجَهَك  ْم  َلُ َواْبِسْط  َجنَاَحَك،  ِعيَِّة  لِلرَّ »َواْخِفْض 
َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء يِف َحْيِفَك،  َشاَرِة َوالتَِّحيَِّة، َحتَّى الَ  ْحَظِة َوالنَّْظَرِة، َواالِْ َبْينَُهْم يِف اللَّ

َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك« ) ) ). َوالَ َيْيَأَس الضُّ

مدح وثناء اإلمام لبعض الولة:

والتشجيع  والتقدير  الثناء  هاًما وهو  أمًرا  يتجاهل  أو  ينَس  ل   اإلمام إنَّ 
للوالة األكفاء كون ذلك يشجع اآلخرين حيث يقول:

إمامك  ونصحت  ربك  وأطعت  فيئهم  املسلمني  عى  َوفرت  َفقْد  َبْعُد  ا  »َأمَّ

أعلمها  أي  كذا  ألمر  نفسه  فالن  وأرشط  املال،  رذال  والشط:  العالمة،  بالتحريك  ( الشط:   1  (

رشطة  والواحد  با،  يعرفون  عالمة  ألنفسهم  جعلوا  ألهنم  الشط؛  سمي  ومنه  وأعدها  له 

ورشطي، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )رشط(، 113/3؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )رشط(، 

النظام  األمن، وحفظ  استتباب  الوايل ف  أو  اخلليفة  يعتمد عليها  التي  اجلند  307/10. وهي 

أيب  بن  عيل  عهد  وف  اإلدارية...  األعمل  من  ذلك  اىل  وما  واملفسدين  اجلناة  عىل  والقبض 

الشطة  صاحب  ويتوىل  الشطة(،  )صاحب  رئيسها  عىل  وأطلق  الشطة،  نضمت   طالب

أيًضا إقامة احلدود عىل الزنا ورشب اخلمور وغيها من األمور الشعية... كم أنيطت بصاحب 

توفيق  اليوزبكي،  النظم االسالمية، ص260؛  إبراهيم،  ُينظر: حسن  السجون،  إدارة  الشطة 

سلطان، دراسات ف النظم العربية االسالمية، ط3، )املوصل–1988(، ص17.

) 2 ( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، )53(، 64/17.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )27(، 122/15. 
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فعل املتنزه العفيف، فقد حدت أثرك ورضيت إمامك..«) 1 ).

فيم يثني عىل واٍل آخر بقوله:

َوَنَزْعُت  اْلَبْحَرْيِن،  َرقيَّ َعَى  ْبَن َعْجَاَن الزُّ النُْعاَمَن  َولَّْيُت  َقْد  َفإيِنِّ  َبْعُد،  ا  »َأمَّ
االَْماَنَة،  ْيَت  َوَأدَّ اْلِوالََيَة،  َأْحَسنَْت  َفَلَقْد  َعَلْيَك،  َتْثِريب  َوالَ  َلَك،  َذمٍّ  بَِا  َيَدَك، 
َظَلَمِة  إىَِل  امْلَِسَي  َأَرْدُت  َفَقْد  َمْأُثوم،  َوالَ  ُمتََّهم،  َوالَ  َمُلوم،  َوالَ  َظننِي،  َغْيَ  َفَأْقبِْل 
 ، اْلَعُدوِّ ِجَهاِد  َعَى  بِِه  َأْسَتْظِهُر  َّْن  ِم َفإِنََّك  َمِعي،  َتْشَهَد  َأْن  َوَأْحَبْبُت  اِم،  الشَّ َأْهِل 

يِِن، إِْن َشاَء اهللُ«) ) ). َوإَِقاَمِة َعُموِد الدِّ

مراقبة الولة وحماسبتهم:

يؤكد اإلمام أمهية الرقابة واملحاسبة والعزل التي تعمل عىل محاية الرعية 
وضمن ممتلكاهتم.

الوايل ف عمله والذي جيب عليه أن  اىل من يستخلفهم   إذ أشار اإلمام
ينظر ف سيهتم:

فاستخلف عى عملك واخرج يف طائفة من أصحابك حتى متر  بعد،  »أما 
بأرض السواد كورة كورة فتسألم عن عاملم وتنظر يف سيتم«) ) ).

ول يقف عند ذلك اإلمام بل إنه يؤكد ذلك مراًرا ف قوله:

) 1 ( البالذري، أنساب األرشاف، ص395.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )42(، 35/16، ويذكر اليعقويب ف هذا الصدد ما قاله 

اإلمام أيًضا »فإنك قد أديت خراجك وأطعت ربك فغفر الل ذنبك، وتقبل سعيك وحسن 

مآبك«، تاريخ اليعقويب، 119/2.

بو  دار  الباجي،  حممود  أ.  تح:  اخلراج،  )182هـ/790م(:  ابراهيم  بن  يعقوب  يوسف،  أبو   )  3  (

سالمة، )تونس-1984(. ص78.
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َفإِنَّ  َعَلْيِهْم،  َوالَوَفاِء  ْدِق  الصِّ َأْهِل  ِمْن  اْلُعُيوَن  َواْبَعِث  ْم،  َأْعاَمَلُ ْد  َتَفقَّ »ُثمَّ 
ِعيَِّة«) 4 ). ْفِق بِالرَّ ْم َعَى اْستِْعاَمِل االَْماَنِة،َوالرِّ ِّ اِلُموِرِهْم َحْدَوٌة َلُ َتَعاُهَدَك يِف السِّ

أما ما خيص معاملة العامل للرعية فقد أكد اإلمام عىل أن يكون مداول 
بني القسوة واللني وأن يرفق بم:

ا َبْعُد، َفإِنَّ َدَهاِقنَي أْهِل َبَلِدَك َشَكْوا ِمنَْك ِغْلَظًة َوَقْسَوًة، َواْحتَِقارًا َوَجْفَوًة،  »َأمَّ
َفْوا لَِعْهِدِهْم، َفاْلَبْس  كِِهْم، َوالَ َأْن ُيْقَصوْا َوجُيْ َوَنَظْرُت َفَلْم َأَرُهْم َأْهًا الََْن ُيْدَنْوا لرِِشْ
ْأَفِة، َواْمُزْج  ْم َبنْيَ اْلَقْسَوِة َوالرَّ ِة، َوَداِوْل َلُ دَّ ْم ِجْلَبابًا ِمَن اللِّنِي َتُشوُبُه بَِطَرف ِمَن الشِّ َلُ

ْقَصاِء، إِْن َشاَء اهللُ«) ) ). ْبَعاِد َواالِْ ْدَناِء، َواالِْ ْم َبنْيَ التَّْقِريِب َواالِْ َلُ

ويميض ف كتاب آخر اىل هذا املعنى:

االَْثِيِم،  َنْحَوَة  بِِه  َوَأْقَمُع  يِن،  الدِّ إَِقاَمِة  َعَى  بِِه  َأْسَتْظِهُر  َّْن  ِم َفإِنََّك  َبْعُد،  ا  »َأمَّ
َة بِِضْغث  دَّ َك، َواْخلِِط الشِّ اَة الثَّْغِر اْلـَمُخوِف َفاْسَتِعْن بِاهللِ َعَى َما َأَهَّ َوَأُسدُّ بِِه َلَ
إاِلَّ  َعنَْك  ُتْغنِي  الَ  ِحنَي  ِة  دَّ بِالشِّ َواْعَتِزْم  َأْرَفَق،  ْفُق  الرِّ َكاَن  َما  َواْرُفْق  اللِّنِي،  ِمَن 
َوآِس  ْم َجانَِبَك،  َلُ َوَألِْن  َوْجَهَك  ْم  َلُ َواْبِسْط  َجنَاَحَك،  ِعيَِّة  لِلرَّ َواْخِفْض  ُة،  دَّ الشِّ
َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء يِف َحْيِفَك،  َشاَرِة َوالتَِّحيَِّة، َحتَّى الَ  ْحَظِة َوالنَّْظَرِة، َواالِْ َبْينَُهْم يِف اللَّ

َاُم«) 6 ). َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك، َوالسَّ َوالَ َيْيَأَس الضُّ

بالل ف  يستعني  وأن  بالرعية  العامل  رفق  اىل  من كالمه  واضًحا  يبدو  وكم 
أموره وأن يستعمل الشدة عندما يكون مضطًرا لذلك، وأن يتواضع هلم وعليه 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 56/17. 

) 5 ( املصدر نفسه، كتاب )19(، 87/16.

) 6 ( املصدر نفسه، كتاب )46(، 449/17. 
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باملساواة بينهم، ذلك لكي ال يطمع القوي وال ييأس الضعيف. ويتعدى ذلك 
إليهم  تناط  فمن  وغيهم  العمل  مراقبة  عىل  رصحًيا  قسًم  يقسم   ،إنه حيث 

مسؤولية املؤسسات اإلدارية ف الدولة:

بََّة، َوَبَرَأ النََّسَمَة لُفتشن َعْن َذْلَك َتْفتِيًشا َشافًِيا«) 1 ). »َفَو الَِّذي َفَلَق اْلَ

عىل حني ينبه اإلمام الوايل إىل أن تكون رقابته للعمل كافة بغض النظر 
عن انتمئهم حيث أرسل كتاًبا اىل ابن عمه عبد الل بن العباس يقول له:

َخْي  ِمْن  َولَِسانَِك  َيِدَك  َعَى  َجَرى  فَِيام  اهللُ،  َك  َرِحَ اْلَعبَّاِس،  َأَبا   (  ( »َفاْرَبْع) 
فِيَك،  َرَأيِي  َيِفيَلنَّ  َوالَ  بَِك،  َظنِّي  َصالِِح  ِعنَْد  ذلَِك،ُكْن  يِف  يَكاِن  رَشِ ا  َفإِنَّ  ! َورَشّ

َاُم«) ) ). َوالسَّ

إذ جاء ف كتاب له اىل أحد والته ومنه تتضح مراقبته وحماسبته العامل املقرص:

امْلُْسلِِمنَي َشْيئًا  ِء  يَفْ ِمْن  َأنََّك ُخنَْت  َبَلَغني  َلئِْن  َقَساًم َصاِدقًا،  ُأْقِسُم بِاهللِ  »َوإيِنِّ 
َثِقيَل الظَّْهِر، َضئِيَل  اْلَوْفِر) 4 )  ًة َتَدُعَك َقلِيَل  نَّ َعَلْيَك َشدَّ َأْو َكبِيًا، الََُشدَّ َصِغيًا 

َاُم«) ) ) ) 6 ). االَْْمِر، َوالسَّ

) 1 ( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 129/2. 

) 2 ( أربع: بالضم فهو مربوع وهي أن تأخذ يوًما وتدع يومني ثم جتيء ف اليوم الرابع، الفيوز آبادي، 

القاموس املحيط، مادة )ربع(، 24/3. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )18(، 309/15. 

) 4 ( الوفر: املال التام، يقال وفرت كذا متتع وكملته، األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة 

)وفر(، ص543. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )20(، 125/16. 

) 6 ( يقول طه حسني: »واقل ما يدل عليه هذا الكتاب هو ان عليًا ][ ل يكن من السذاجة بحيث = 
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لقد أقسم اإلمامعىل أن لو ظلم أحد أوالده ألخذ حق املظلوم منه:

اَم  َلُ َكاَنْت  َما  َفَعْلَت،  الَِّذي  ِمْثَل  فَعَا  َسنْيَ  َواْلُ َسَن  اْلَ َأنَّ  َلْو  »َوَواهللِ 
َعْن  اْلَباطَِل  َوُأِزيَح  ِمنُْهاَم،  قَّ  اْلَ آُخَذ  َحتَّى  َبإَِراَدة،  ِمنِّي  َظِفَرا  َوالَ  َهَواَدٌة،  ِعنِْدي 

َمْظَلَمتِِهاَم...«) 1 ).

أيًضا مراقبة الوالة من حيث إسافهم ف املال الذي حتت أيدهيم له أثره ف 
الدولة واقتصادها:

بَِقْدِر  امْلَاِل  ِمَن  َوَأْمِسْك  َغدًا،  اْلَيْوِم  يِف  َواْذُكْر  ُمْقَتِصدًا،  اَف  ْسَ االِْ »َفَدِع 
امْلَُتَواِضِعنَي  َأْجَر  اهللُ  ُيْعطَِيَك  َأْن  َأَتْرُجو  َحاَجتَِك  لَِيْوِم  اْلَفْضَل  ِم  وَرتَِك،َوَقدِّ َضُ

يَن...«) ) ). ِ َوَأْنَت ِعنَْدُه ِمَن امْلَُتَكرِّ

:فيم جاء ف كتاب آخر قوله

ُه يَفٌء لِلُمسلِمنَي، َلسَت بَِأوَفَر َحّظا  »أّما َبعُد؛ َفاحِل ما ِقَبَلَك ِمن ماِل اهلّل؛ َفإِنَّ
فيِه ِمن َرُجٍل فيِهم، وال َتَسَبنَّ َيابَن ُامِّ ُقداَمَة أنَّ ماَل َكسَكَر) ) ) ُمباٌح َلَك َكامٍل 

=يظن بعض خصمه، ول يكن سهل التغفل كم يظن به، وانم كان من بعد الغور ونفاذ البصية 

والوصول اىل اعمق النفوس بحيث كان غيه من مهرة العرب ودهاهتم. ولكنه كان يؤثر الرصاحة 

والصدق ومواجهة احلقائق عىل نحو مستقيم من التفكي نصحًا لدينه واستمساًكا باخالق الرجل 

الكريم، ُينظر: الفتنة الكربى )عيل وبنوه(، دار املعارف، ط6، )مرص-1966(، 149/2. 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )41(، 346/16؛ البصائر والذخائر، 189/2.

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة 260، 227/12. 

) 3 ( كسكر: بالفتح ثم السكون، معناه عامل الزرع وهي كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية 

ألهنا تكثر با جدًا، وقصبتها اليوم واسط التي بني الكوفة والبرصة، احلموي، معجم البلدان، 

.461/4
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ل َحَلُه، وأعِجل يِف اإِلقباِل إَلينا، إن شاَء اهللّ«) 1 ). َك، َفَعجِّ َوِرثَتُه َعن أبيَك وُامِّ

وأرسل اىل أحد والته أيًضا وفيه:

إَِماَمَك:  َوَأْغَضْبَت  إَِلَك،  َأْسَخْطَت  َفَقْد  َفَعْلَتُه  ُكنَْت  إِْن  َأْمٌر  َعنَْك  »َبَلَغنِي 
ْم،َوُأِريَقْت َعَلْيِه ِدَماُؤُهْم،  َء امْلُْسلِِمنَي الَِّذي َحاَزْتُه ِرَماُحُهْم َوُخُيوُلُ َأنََّك َتْقِسُم يَفْ
َكاَن  َلئِْن  النََّسَمَة،  َوَبَرَأ  بََّة،  اْلَ َفَلَق  َفَوالَِّذي  َقْوِمَك،  َأْعَراِب  ِمْن  اْعَتاَمَك  فِيَمِن 
نَّ ِعنِْدي ِميَزانًا، َفَا َتْسَتِهْن بَِحقِّ َربَِّك،  ذلَِك َحّقًا َلَتِجَدنَّ بَِك َعَلَّ َهَوانًا، َوَلَتِخفَّ

يَن َأْعاَمالً«) ) ). َوالَ ُتصلِْح ُدْنَياَك بَِمْحِق ِدينَِك،َفَتُكوَن ِمَن االَْْخَسِ

ف  خان  وقد  والته،  أحد  اىل  له  كتاب  ف  جاء  إذ  مراقبته   اإلمام وتابع 
بعض ما واله قوله:

َوَتْسُلُك  َهْدَيُه،  َتتَّبُِع  َأنََّك  َوَظنَنُْت  ِمنَْك،  يِن  َغرَّ َأبِيَك  َصَاَح  َفإِنَّ  َبْعُد،  ا  »َأمَّ
َواَك اْنِقَيادًا، َوالَ ُتْبِقي آلِخَرتَِك َعَتادًا،  َي إيَِلَّ َعنَْك الََتَدُع ِلَ َسبِيَلُه، َفإَِذا َأْنَت فَِيام ُرقِّ
َتْعُمُر ُدْنَياَك َبَخَراِب آِخَرتَِك، َوَتِصُل َعِشَيَتَك بَِقطِيَعِة ِدينَِك. َوَلئِْن َكاَن َما َبَلَغنِي 
َمُل َأْهلَِك َوِشْسُع َنْعلَِك َخْيٌ ِمنَْك، َوَمْن َكاَن بِِصَفتَِك َفَلْيَس بَِأْهل  َعنَْك َحّقًا، َلَ
َك يِف َأَماَنة، َأْو ُيْؤَمَن َعَى  َأْن ُيَسدَّ بِِه َثْغٌر، َأْو ُينَْفَذ بِِه َأْمٌر، َأْو ُيْعَى َلُه َقْدٌر، َأْو ُيرْشَ

ِخَياَنة. َفأْقبِْل إيَِلَّ ِحنَي َيِصُل إَِلْيَك كَِتاِب هَذا إِْن َشاَء اهللُ«) ) ).

وقد أشار للخيانة ف كتاب آخر:

َوِعنَْدَك من  ِة،...  اْلِغشِّ ِغشُّ االْئِمَّ َوَأْفَظَع  ِة،  ِخَياَنُة االْمَّ َياَنِة  اخْلِ َأْعَظَم  »َوإِنَّ 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )29(، 402/15. 

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )51(، 24/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، كتاب )310(، 412/19. 
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إيّل  فأقبل  وإال  رسويل،  يأتيك  ساعة  إيل  هبا  فابعث  ألف  مخسامئة  املسلمني  حق 
حني تنظر يف كتاب، فإين قد قدمت رسويل إليك إال يدعك أنَّ تقيم ساعة واحدة 

بعد قدومه عليك إال ان تبعث باملال والسام عليك«) 1 ).

نالحظ أن اإلمام يدعو اىل عدم إمهال اخلائنًا ولو ساعة واحدة.

وعنه ف مراقبة الوالة وعقوبة من كان خائن منهم:

ا َعَلْيِه ِعنَْدَك َأْخَباُر ُعُيونَِك،  »َفإِْن َأَحٌد ِمنُْهْم َبَسَط َيَدُه إىَِل ِخَياَنة اْجَتَمَعْت هِبَ
ِمْن  َأَصاَب  باَِم  َوَأَخْذَتُه  َبَدنِِه،  يِف  اْلُعُقوَبَة  َعَلْيِه  َفَبَسْطَت  َشاِهدًا،  بِذلَِك  اْكَتَفْيَت 

ْدَتُه َعاَر التَُّهَمِة«) ) ). ياَنِة، َوَقلَّ َعَملِِه، ُثمَّ َنَصْبَتُه بَِمَقاِم امْلََذلَِّة، َوَوَسْمَتُه بِاخْلِ

وف موضع آخر لبعض عمله:

اْلَوْثَبَة،  َوَعاَجْلَت  َة،  اْلَكرَّ ْعَت  َأْسَ ِة،  االُْمَّ ِخَياَنِة  يِف  ُة  دَّ الشِّ َأْمَكنَْتَك  »َفَلامَّ 
اْختَِطاَف  َوَأْيَتاِمِهُم،  اِلََراِملِِهْم  امْلَُصوَنِة  ُم  َأْمَواِلِ ِمْن  َعَلْيِه  َقَدْرَت  َما  َواْخَتَطْفَت 

.( ( (»... ْئِب االََْزلِّ الذِّ

فضاًل عن ذلك فإن اإلمام يلفت نظر الوايل اىل مسألة نعيشها ف الوقت 
لقاء  الوالة  يأخذها  التي   –  )  4  ( الرشوة   – األمهية  غاية  ف  وهي  أال  احلارض، 

تقديم خدمة ما للرعية وذلك بقوله:

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )29(، 108/16. 

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )46(، 22/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، كتاب )41(، 346/16.

) 4 ( »إذ قال اإلمام أّيم واٍل احتجب عن حوائج الناس، احتجب الل يوم القيامة عن حوائجه وأن 

أخذ هدية كان غلواًل، وإن أخذ رشوة فهو مشك«، الصدوق، ثواب االعمل وعقاب االعمل، 

منشورات الريض، ط2، )قم-1968(، ص365.
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َشنِْئُتَها،  َوَمْعُجوَنة  ِوَعائَِها،  بَِمْلَفوَفةيِف  َطَرَقنَا  َطاِرٌق  ذلَِك  ِمْن  »َوَأْعَجُب 
ٌم  اَم ُعِجنَْت بِريِق َحيَّة َأْو َقْيئَِها، َفُقْلُت: َأِصَلٌة، َأْم َزَكاٌة، َأْم َصَدَقٌة؟ َفذلَِك ُمَرَّ َكَأنَّ
ُبوُل َأَعْن  ٌة، َفُقْلُت: َهبَِلْتَك اْلَ َعَلْينَا َأْهَل اْلَبْيِت! َفَقاَل: الَ َذا َوالَ َذاَك، َولكِنََّها َهِديَّ
ُأْعطِيُت  َلْو  َواهللِ  َتُْجُر؟  َأْم  ُذوِجنَّة،  َأْم  َأْنَت  َأُمَْتبٌِط  لَِتْخَدَعنِي؟  َأَتْيَتنِي  اهللِ  ِديِن 
َت َأْفَاكَِها، َعَى َأْن َأْعِصَ اهللَ يِف َنْمَلة َأْسُلُبَها ِجْلَب َشِعَية  ْبَعَة باَِم َتْ االََْقالِيَم السَّ

َما َفَعْلُتُه«) 1 ).

وقوله ألحد والته:
ْعَت  َفَأْسَ َمْأُدَبة،  إىل  َدَعاَك  ِة  اْلَبرْصَ َأْهِل  فِْتَيِة  ِمْن  َرُجًا  َأنَّ  َبَلَغنِي  َفَقْد   ...«

إَِلْيَها، ُتْسَتَطاُب َلَك االَْْلَواُن، َوُتنَْقُل إَِلْيَك...«) ) ).
حساب  بأن  ويذكره  والعقوبة  بالعزل  وهيدد  الرقابة  يمرس   اإلمام فإن 

الل أعظم من حساب الناس:
ا َبْعُد، َفَقْد َبَلَغنِي َعنَْك َأْمٌر، إِْن ُكنَْت َفَعْلَتُه َفَقْد َأْسَخْطَت َربََّك، َوَعَصْيَت  »َأمَّ
َت َقَدَمْيَك،  ْدَت االَْْرَض فَأَخْذَت َما َتْ إَِماَمَك، َوَأْخَزْيَت َأَماَنَتَك. َبَلَغنِي َأنََّك َجرَّ
ِمْن  َأْعَظُم  اهللِ  ِحَساَب  َأنَّ  َواْعَلْم  ِحَساَبَك،  إيَِلَّ  َفاْرَفْع  َيَدْيَك،  َت  َتْ َما  َوَأَكْلَت 

َاُم«) ) ). ِحَساِب النَّاِس، َوالسَّ
فيم يذكر اإلمام العزل )عزل الوالة( وما له من أمهية كبية لكوهنم ال 
يصلحون هلذه املناصب فيجب عىل الوايل العادل أن يعزهلم. فقد ذكر ابن عبد 
الرب: »كان عيل... ال خيص بالواليات إال أهل الديانات واألمانات، وإذا 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كالم )219(، 175/11. 

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )45(، 373/16.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )40(، 343/16. 
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بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه:

ْشَياَءُهْم 
َ
أ انلَّاَس  َتْبَخُسوا   

َ
َوال ِقْسِط 

ْ
بِال ِمزيَاَن 

ْ
َوال َياَل 

ْ
ِمك

ْ
ال وا 

ُ
ْوف

َ
أ ْوِم 

َ
ق ﴿َويَا 

نَا 
َ
ْنُتْم ُمْؤِمنَِي َوَما أ

ُ
ُكْم إِْن ك

َ
ْرِض ُمْفِسِديَن * بَِقيَُّة اهللِ َخْيٌ ل

َ ْ
 َتْعَثْوا ِف ال

َ
َوال

ْيُكْم ِبَِفيٍظ﴾) 1 (.
َ
َعل

من  إليك  نبعث  حتى  أعملنا  من  يديك  ف  بم  فاحتفظ  هذا  كتايب  أتاك  إذا 
آمرهم  ل  أين  تعلم  إنك  اللهم  فيقول:  السمء  اىل  طرفه  يرفع  ثم  منك،  يتسلمه 
لعمله  ووصاياه  ومواعظه  وخطبه  يقول[  ]ثم  حقك.  برتك  وال  خلقك،  بظلم 
يطول  لئال  لذكرها،  التعرض  أَر  ل  مشهورة  كثية،  اعمله  اىل  خيرجهم  كان  إذا 
الكتاب وهي حسان كلها) 2 (.وقد نقل عن سودة بنت عمرة اهلمدانية) 3 (: أهنا 
دخلت عىل معاوية بعد موت عيل فجعل معاوية يؤنبها عىل حتريضها عليه ف 
أيام قتال صفني ثم إنه قال هلا: ما حاجتك؟ فقالت: إن الل تعاىل مسائلك عن 
أمرنا وما فوض إليك من أمرنا وال يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمقامك 
ويبطش بسلطانك... وهذا برس ابن أرطاة) 4 ( قد قدم علينا فقتل رجالنا، وأخذ 

) 1 ( سورة هود، )اآليتان–85، 86(. 

) 2 ( االستيعاب، 302/3.

) 3 ( سودة بنت عمرة بن األسك اهلمدانية،أبن طيفور، أبو الفضل بن أيب طاهر )ت380هـ/988م(: 

بالغات النساء، منشورات بصييت، )قم – د.ت(، ص31. 

) 4 ( برس بن أرطاة: قال ابن ايب احلديد، وقيل ابن ايب ارطاة بن عويمر بن عمران بن جليس بن سيار، 

ًينظر رشح هنج البالغة، 287/1، فيم قال الراوندي: »إن االمام ][ ملا بلغه ما صنع برس بن 

ارطاة باليمن قال: »اللهم اّن برًسا باع دينه بالدنيا، فاسلبه عقله«، فبقي برس حتى اختّل عقله، 

عبد  تح:   ،][ الكرار  عيل  معجزات  ُينظر:  مات،  حتى  به  يلعب  خشب  من  سيًفا  له  فاختذ 

الستار احلاج، )بغداد-2003(، ص21. 
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أموالنا ولوال الطاعة لكان فينا عز ورفعة فإن عزلته عنا شكرناك، وإال فاىل الل 
أن أمحلك  ياسودة  لقد مهمت  تعنني ويل هتددين!  إياي  فقال معاوية:  شكوناك 

عىل قتب أشوس فأردك إليه، فينفذ حكمه فيك، فأطرقت ثم أنشأت تقول:
مدفونا العدل  فيه  فأصبح  قر  تضمنه جسم  عــى  اإللـــه  صــى 

مقرونا ــامن  واإليـ بالق  ــار  وص بداًل به  يبغي  ال  الق  حالف  قد 

أيب  بن  املؤمنني عيل  أمي  قالت: هذا والل  ياسودة؟  معاوية: من هذا  فقال 
قائًم  فصادفته  علينا  فجار  صدقاتنا  واله  قد  كان  رجل  ف  جئته  لقد   طالب
يريد الصالة، فلم رأين انفتل ثم أقبل عيّل بوجه طلق، ورمحة ورفق وقال: لِك 
ل  أين  شاهد  أنت  اللهم  قال:  ثم  فبكى،  باألمر  وأخربته  نعم،  ُقلت:  حاجة؟ 
وكتب  جلد  قطعة  جيبه  من  أخرج  ثم  حقك،  برتك  وال  خلقك  بظلم  آمرهم 

فيها: بسم الل الرمحن الرحيم:

 َتْبَخُسوا انلَّاَس 
َ

ِمزيَاَن َوال
ْ
ْيَل َوال

َ
ك

ْ
وا ال

ُ
ْوف

َ
أ
َ
ْد َجاَءتُْكْم بَيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم ف

َ
﴿ق

ْنُتْم 
ُ
ك إِْن  ُكْم 

َ
ل َخْيٌ  َذلُِكْم  ِحَها 

َ
إِْصل َبْعَد  ْرِض 

َ ْ
ال ِف  ُتْفِسُدوا   

َ
َوال ْشَياَءُهْم 

َ
أ

ُمْؤِمنَِي﴾) 1 (.

وإذا قرأت كتايب فاحتفظ بم ف يدك من عملك حتى يقدم عليك من يقبضه 
معزواًل.  عنا  فانرصف  اىل صاحبه  بالرقعة  الرقعة فجئت  إيل  دفع  ثم  والسالم. 

فقال: أكتبوا هلا بم تريد، وخذوها اىل بلدها غي شاكية ) 2 (.

) 1 ( سورة االعراف )آية 85(. 

) 2 ( ابن الصباغ، الفصول املهمة، ص127؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، 335/1؛ عاشور، حممد، 

آهات عيل ومعاناته، مؤسسة التاريخ العريب، )بيوت – د.ت(، ص293. 
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وصايا اإلمام للوالي:

رعيته  جتاه  الوايل  فساد  من  حتّد  ضوابط  هنالك  أن  اىل   اإلمام أشار  قد 
،وبذا فإن اإلمام يضع األطر األساسية لقيام املجتمعات:

أوًل: عدم سفك الدماء خارج حدود اهلل.

َأْعَظَم  ٌء َأْدَعى لِنِْقَمة، َوالَ  ُه َلْيَس َشْ َها، َفإِنَّ َماَء َوَسْفَكَها بَِغْيِ ِحلِّ اَك َوالدَّ »إِيَّ
َها، َواهللُ  َماِء بَِغْيِ َحقِّ ة، ِمْن َسْفِك الدِّ لَِتبَِعة، َوالَ َأْحَرى بَِزَواِل نِْعَمة، َواْنِقَطاِع ُمدَّ
َفَا  اْلِقَيامِة،  َيْوَم  َماِء  الدِّ ِمَن  َتَساَفُكوا  فَِيام  اْلِعَباِد،  َبنْيَ  ْكِم  بِاْلُ ُمْبَتِدىٌء  ُسْبَحاَنُه 
َّا ُيْضِعُفُه َوُيوِهنُُه، َبْل ُيزيُِلُه َوَينُْقُلُه،  َينَّ ُسْلَطاَنَك بَِسْفِك َدم َحَرام، َفإِنَّ ذلَِك ِم ُتَقوِّ
اْبُتلِيَت  اْلَبَدِن، َوإِِن  َقَوَد  َقْتِل اْلَعمِد، اِلَنَّ فِيِه  ِعنِْدي يِف  ُعْذَر َلَك ِعنَْد اهللِ َوالَ  َوالَ 
َفاَم  اْلَوْكَزِة  يِف  َفإِنَّ  بُِعُقوَبة،  َيُدَك  َأْو  َسْيُفَك[  ]َأْو  َسْوُطَك  َعَلْيَك  َوَأْفَرَط  بَِخَطإ 
امْلَْقُتول  َأْولَِياِء  إىَِل  َي  ُتَؤدِّ َأْن  َعْن  ُسْلَطانَِك  َنْخَوُة  بَِك  َتْطَمَحنَّ  َمْقَتَلًة،َفَا  َفْوَقَها 

ُهْم«) 1 ). َحقَّ

يشء  من  ما  يقول  ثم  وجه  بغي  الدماء  سفك  من  الوايل  حيذر   فاإلمام
األمور  فإن  سلطانه  تقوية  سبيل  ف  ذلك  فعل  وإن  تبعاته،  ومن  منه  أصعب 
ستؤول اىل ضعف سلطانه ال بل وإزالته عنه »وكالم أمي املؤمنني يدل عىل 

أن املؤدب من الوالة إذا تلف حتت يده إنسان ف التأديب فعليه الدية«) 2 (.

ثانًيا: يتذكر من كان قبله من الُسنة.

َمَك: ِمْن ُحُكوَمة َعاِدَلة، َأْو ُسنَّة  َر َما َمَض ملَِْن َتَقدَّ »َواْلَواِجُب َعَلْيَك َأْن َتَتَذكَّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 79/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 81/17. 
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َّا َعِمْلنَا  َفاِضَلة، َأْو َأَثر َعْن َنبِيِّنَا َأْو َفِريَضة يِف كَِتاِب اهللِ، َفَتْقَتِدَي باَِم َشاَهْدَت ِم
بِِه  َواْسَتْوَثْقُت  إَِلْيَك يِف عْهِدي هَذا،  َما َعِهْدُت  َباِع  اتِّ لِنَْفِسَك يِف  َتِهَد  َوَتْ فِيَها،  بِِه 
ِع َنْفِسَك إىَِل َهَواَها«) 1 ). ٌة ِعنَْد َتَسُّ ِة لِنَْفيِس َعَلْيَك، لَِكْيَا َتُكوَن َلَك ِعلَّ جَّ ِمَن اْلُ

نالحظ من كالم اإلمام نقطتني مهمتني:

األوىل: عىل من خيلف أمًرا أن جيعل من كان قبله قدوة له وهو حكم رسول 
:وهي كم وصفها اإلمام الل

»ُحُكوَمة َعاِدَلة، َأْو ُسنَّة َفاِضَلة«.

وأنه وضع  احلكومة  لتلك  امتداد  بأنه هو  بني هلم   اإلمام أن  الثانية: 
.واجباته جتاه عمله بصورة واضحة املعال وانتهج با هنج رسول الل

ثالًثا: ترك العجب وحب املديح واإلطراء

ْطَراِء،  االِْ َوُحبَّ  ِمنَْها،  ُيْعِجُبَك  باَِم  َوالثَِّقَة  بِنَْفِسَك،  ْعَجاَب  َواالِْ اَك  »َوإِيَّ
إِْحَساِن  ِمْن  َيُكوُن  َما  لِـَيْمَحَق  َنْفِسِه،  يِف  ْيَطاِن  الشَّ ُفَرِص  َأْوَثِق  ِمْن  ذلَِك  َفإِنَّ 

اْلـُمْحِسننَِي«) ) ).

رابًعا: ترك املّن على الرعية وإلزام الوالي بوعوده لرعيته

َأْن  َأْو  فِْعلَِك،  ِمْن  َكاَن  فَِيام  َد  التََّزيُّ َأِو  بِإِْحَسانَِك،  َرِعيَّتَِك  َعَى  َوامْلَنَّ  اَك  »َوإِيَّ
بِنُوِر  َيْذَهُب  َد  َوالتََّزيُّ ْحَساَن،  االِْ ُيْبطُِل  امْلَنَّ  َفإِنَّ  بُِخْلِفَك،  َمْوِعَدَك  َفُتْتبَِع  َتِعَدُهْم 

، َواخُلْلَف ُيوِجُب امْلَْقَت ِعنَْداهللِ َوالنَّاِس«) ) ). قِّ اْلَ

) 1 ( ابن أيب احلديد، كتاب )53(، 81/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )53(، 81/17. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 81/17. 
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قال تعاىل:

 وَن﴾) 1 ( وهنا يوضع اإلمام
ُ
 َتْفَعل

َ
وا َما ال

ُ
ْن َتُقول

َ
ُبَ َمْقًتا ِعْنَد اهللِ أ

َ
﴿ك

ما جيب أن يقوم به اخلليفة أو الوايل جتاه رعيته وذلك بأن ال يتفاخر بم يقدمه هلم 
:وأن حيسن هلم أمورهم وأن ال خيلف الوعد الذي يعدهم به كقول اإلمام

»املسؤول حر حتى يعد«) ) ).

خامًسا: ل يتعجل باألمور ول يتهاون

َأِو  إِْمَكاهِنَا،  ِعنَْد  فِيَها  التََّساُقَط  َأِو  َأَواهِنَا،  َقْبَل  بِاالُُْموِر  َواْلَعَجَلَة  اَك  »وإيَّ
َأْمر  ُكلَّ  َفَضْع  اْسَتْوَضَحْت،  إَذا  َعنَْها  اْلَوْهَن  َأِو  َرْت،  َتنَكَّ إِذا  فِيَها  الَّلَجاَجَة 

َمْوِضَعُه، َوَأْوِقْع ُكلَّ َعَمل َمْوِقَعُه.«) ) ).

سادًسا: ل يستأثر

َوَضَح  َقْد  َّا  ِم بِِه  ُتْعنَى  َعامَّ  َوالتََّغاِبَ  ُأْسَوٌة،  فِيِه  النَّاُس  باَِم  َواالْْستِْئَثاَر  اَك  »َوإيَّ
االُُْموِر،  َأْغطَِيُة  َعنَْك  َتنَْكِشُف  َقَليل  َوَعامَّ  َك،  لَِغْيِ ِمنَْك  َمْأُخوٌذ  ُه  َفإِنَّ لِْلُعُيوِن، 

َوُينَْتَصُف ِمنَْك لِْلَمْظُلوِم« ) 4 ).

فإنه  قوية  سلطة  أو  يشء  من  يتمكن  عندما  اإلنسان  بأن  جلًيا  لنا  ويبدو 
يستأثر، فاإلمام يذكر مالًكا األشرت بذلك، كم أن بعض احلكام والسالطني 
ملناصبهم،  استغالاًل  اخليات  عليهم  ويغدقون  املقربني  أصحابم  يميزون 

) 1 ( سورة الصف، )آية – 3(. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، قصار الكلمت )341(، 214/19.

) 3 ( املصدر نفسه، كتاب )53(، 81/17. 

) 4 ( املصدر نفسه، 81/17. 
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فاإلمام من جهة أخرى يؤكد بأن ذلك ال يدوم كونه ل يبَق خمفًيا عن الرعية، 
ثم إنه عم قليل تزول أغطية هذه األمور ويأخذ املظلوم حقه، وما أنت إال كأحد 
 :هذه الرعية، وتارخينا ميلء بذه األحداث بل ما أكثرها! كم جاء قول اإلمام
من ملك استأثر) 1 (. واملعنى أن األغلب ف كل ملك يستأثر عىل الرعية باملال 

والعز واجلاه ونحوه قوهلم: من غلب سلب) 2 (.
:فضاًل عن ذلك أن االمام يُويص الوايل إذ يقول

َقاَرَب  اَم  ُربَّ اْلَعُدوَّ  َفإِنَّ  ُصْلِحِه،  َبْعَد  ِك  َعُدوِّ ِمْن  َذِر  اْلَ ُكلَّ  َذَر  اْلَ »َوَلكِِن 
.( ( (» ِْم يِف ذلَِك ُحْسَن الظَّنِّ ْزِم، َواتَّ َل، َفُخْذ بِاْلَ لَِيَتَغفَّ

تاريخ  ف  التوجه  هذا  »وصاحب  جرداق:  جورج  األستاذ  يقول  وبذلك 
العرب، البد له أن يكون حمًبا، للسلم، كارًها للقتل إال إذا كان ف القتال رضورة 

اجتمعية...«) 4 (.
اَل  ُه  َفإِنَّ َك،  َعُدوَّ تَِلنَّ  خَتْ َواَل  َبَعْهِدَك،  يَسنَّ  خَتِ َواَل  تَِك،  بِِذمَّ  (  (  ( َتْغِدَرنَّ »َفَا 
َتُه َأْمنًا َأْفَضاُه َبنْيَ اْلِعَباِد  . َوَقْد َجَعَل اهللُ َعْهَدُه َوِذمَّ ىُء َعَى اهللِ إاِلَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ جَيْرَتِ
َواَل   ،(  6 إِْدَغاَل)  َفَا  ِجَواِرِه،  إىَِل  َمنََعتِِه،َيْسَتِفيُضوَن  إىَِل  َيْسُكنُوَن  َوَحِرياًم  تِِه،  بَِرْحَ

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، قصار الكلمت )162(، 506/18. 

) 2 ( املصدر نفسه، 506/18. 

) 3 ( املصدر نفسه، 77/17. 

) 4 ( اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، 94/5. 

إال  الناس  أدهى  الغدر لكنت من  بقوله: »لوال كراهية  له  ( وبذلك قد أشار اإلمام ف كالم   5 (

ان لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة أال وإن الغدر والفجور واخليانة يف النار« ُينظر: املصدر 

السابق، )149(، 217/12.

) 6 ( أدغال: الّدغل بالتحريك الفساد مثل الدخل ويقال قد أدغل ف األمر إذا أدخل فيه وما خيالفه = 
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ُمَداَلَسَة، َوالَ ِخَداَع فِيِه«) 1 ).

َلنَّ َعَى  وُز فِيِه اْلِعَلُل، َوالَ ُتَعوِّ »َوالَ ُمَداَلَسَة، َوالَ ِخَداَع فِيِه، َوالَ َتْعِقْد َعْقدًا َتُ
ِن الَقْول َبْعَد التَّْأكِيِد َوالتَّْوثَِقِة، َوالَ َيْدُعَونََّك ِضيُق َأْمر َلِزَمَك فِيِه َعْهُد اهللِ، إىَِل  َلْ
َعاِقَبتِِه،  َوَفْضَل  اْنِفَراَجُه  َتْرُجو  َعَى ِضيق  َك  َفإنَّ َصْرَ  ، قِّ اْلَ بَِغْيِ  اْنِفَساِخِه  َطَلِب 
ُدْنَياَك  َتبَِعَتُه، َوَأْن ُتِيَط بَِك ِمَن اهللِ فِيِه َطلَِبٌة، الََتْسَتِقيُل فِيَها  اُف  َخْيٌ ِمْن َغْدر خَتَ

َوالَ آِخَرَتَك«) ) ).

التأويالت  فيه  يمكن  عقًدا  يعقد  أن  عن  هناه  »ثم  املعتزيل:  يقول  وبذلك 
ينقضه معواًل  العدوان  بينه وبني  العقد  إذا عقد  املخارج، وهناه  والعلل وطلب 
عىل تأويل خفي أو فحوى قول، أو يقول: إنم عنيت كذا، ول أعن ظاهر اللفظة، 
فإن العقود تعقد عىل ما هو ظاهر ف االستعمل متداول ف االصطالح والعرف 

ال عىل ما ف الباطن«) 3 (.

املتعاقد لك بعلة قد تطرأ عىل الكالم  وملحمد عبده رأي آخر: »فإذا تعلل 
تعولن  فال  املواثيق،  عليه  وأخذت  املعاهدة،  أكدته  ما  يوافق  ال  شيًئا  وطلب 
عليه، وكذلك لو رأيت ثقاًل ف التزام العهد فال تركن اىل حلن القول لتتخلص 

منه فأخذ برصح الوجود لك وعليك«) 4 (.

=ويفسده، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )دغل(، 1697/4.

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 77/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 77/17.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 78/17.

) 4 ( املصدر نفسه، 107/3. 
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خامًسا
العم�ال

فيقال:  باهلمزة  ثاٍن  اىل  ويتعدى  وعاملون،  عمل  واجلمع:  عامل  مفردها 
أعملته كذا واستعملته، أي جعلته عاماًل واستعملته: سألته أن يعمل، وعملته 
 .)  1 العامل)  أجرة  العني:  بضم  والعملة  عمله،  وليته  بالتشديد  البلد  عىل 
والتعميل: توليه العمل، يقال عملت فالًنا عىل البرصة والعملة رزق العامل) 2 ( 
فيم يرى الزبيدي بأن العمل، حمركة: املهنة وَعِمَل َكَفِرَح وأعمله واستعمله غيه 
العمل وقيل عمل لغيه  العمل واعتمل اضطرب ف  إليه  وقيل استعمله طلب 

واعتمل عمل بنفسه) 3 (.

العامل: صفات 

جاء اهتمم اإلمام بفئة العمل كوهنم عمد الدولة وسند احلاكم ف رعيته، 
ثم  العامل، ومن  توافرها ف شخص  ينبغي  التي  الصفات   اإلمام وقد حدد 

تقديم التوجيهات اإلدراية ليتسنى له القيام با.

) 1 ( الفيومي، املصباح املني، مادة )عمل(، ص268. 

) 2 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )عمل(، 1776/5. 

) 3 ( تاج العروس، مادة )عمل(، 521/15. 
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أواًل: كان أول ما أشار إليه هو االختبار:

لَِك، َفاْسَتْعِمْلُهُم اْختَِبارًا...«) 1 ). »ُثمَّ اْنُظْر يِف ُأُموِر ُعامَّ

ثانًيا: إنَّ ال يوليهم هذا املنصب عىل أساس حمبة بينه وبني العامل فيم يذكر 
السبب ف ذلك ألهنم شعب خليط جرت عليه اخليانة واجلور:

َياَنِة...«) ) ). ْوِر َواخْلِ اٌع ِمْن ُشَعِب اْلَ اَُم ِجَ ْم ُمَاَباًة وَأَثَرًة، َفإهِنَّ ِ »َوالَ ُتَولِّ

بصفات  يمتازون  كوهنم  واحلياء  التجربة  أهل  اختيار   يؤكد ثم  ثالًثا: 
غيهم عن غيهم:

يِف  َواْلَقَدِم  ِة،  اِلَ الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َأْهِل  ِمْن  َياِء،  َواْلَ التَّْجِرَبِة  َأْهَل  ِمنُْهْم  »َوتَوخَّ 
افًا،  ُْم َأْكَرُم َأْخَاقًا، َوَأَصحُّ َأْعَراضًا، َوَأَقلُّ يِف امْلََطاِمِع إرِْشَ َمِة، َفإهِنَّ ْسَاِم امْلَُتَقدِّ االِْ

َوَأْبَلُغ يِف َعَواِقِب االُُْموِر َنَظرًا....«) ) ).

ف حني يشي اإلمام اىل عدم تأخي الوايل أو )احلاكم( العطاء هلم؛ ألن 
ذلك يشجعهم عىل العمل من جهة ول يطمعوا بم لدهيم من اموال الرعية من 

جهة أخرى:

َأْنُفِسِهْم،  اْستِْصَاِح  َعَى  ْم  َلُ ٌة  ُقوَّ ذلَِك  َفإِنَّ  االَْْرَزاَق،  َعَلْيِهُم  َأْسبِْغ  »ُثمَّ 
ثلموا  َأْو  َأْمَرَك  َخاَلُفوا  إِْن  َعَلْيِهْم  ٌة  َوُحجَّ َأْيِديِْم،  َت  َتْ َما  َتنَاُوِل  َعْن  ْم  َلُ َوِغنًى 

َأَماَنَتَك«) 4 ).

) 1 ( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 39/17.

) 2 ( ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 39/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 37/17. 

) 4 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 51/17. 
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رابًعا:

»ثم تفقد أعاملم«) 1 ).

وهذا ما أمره به هو التطلع عليهم وإذكاء العيون واإلرصاد عىل حركاهتم، 
ثم أمر بمؤاخذة من تثبت خيانته واستعادة املال منه، وقد قال بعض األكاسة 
لعامل من عمله: كيف نومك بالليل؟ قال أنامه كله، قال: أحسنت! لو سقت 

ما نمت هذا النوم) 2 (.

فاوصاه  دعاه  رجاًل  يستعمل  أن  اإلمام:»أراد  إن  الرب:  عبد  ابن  ذكر 
وقال:

ِمْن  ُيُؤتيك  َبام  بِِه  َأْمرك  فِيام  َوَعْليك  لَِقائِِه...  ِمْن  َلَك  الَُبّد  الَِّذي  اهللَ  ِق  »اتَّ
اهللِ«) ) ).

الرئيس  بني  العمل  ويقسم  ينظر  أن  رضورة  هي  مهمة  نقطة   وأكد
واملرؤوسني لكي ال خترج عن سيطرته لكثرهتا:

»َواْجَعْل لَِرْأِس ُكلِّ َأْمر ِمْن ُأُموِرَك َرْأسًا ِمنُْهْم، الَ َيْقَهُرُه َكبُِيَها، َوالَ َيَتَشتَُّت 
َعَلْيِه َكثُِيَها...« ) 4 ).

:خامًسا: إنجاز العمل اليومي يقول

) 1 ( ابن أيب احلديد، رسالة )53(، 51/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 52/17. 

) 3 ( بجة املجالس وأنيس املجالس وشحذ الذاهن واهلامس، دار الُكتب العلمية، )بيوت-د.ت(، 

 .48/3

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 52/17. 
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»َوَأْمِض لُِكلِّ َيْوم َعَمَلُه، فإِنَّ لُِكلِّ َيْوم َما فِيِه«) 1 ).

ألن االهتمم بالوقت يساعد ف إنجاز املشاريع ويأيت بنتائج مرضية.

َوَبنْيَ  َبْينََك  فَِيم  لِنَْفِسَك  »َواْجَعْل  فعله  العامل  عىل  جيب  بم  اإلمام  ويتابع 
إَِذا  لل  َها  ُكلُّ َكاَنْت  االَْْقَساِم،َوإِْن  تِْلَك  امْلََواِقيِت،َوَأْجَزَل  تِْلَك  َأْفَضَل  تعاىل  اللِ 

ِعيَُّة«) 2 (. َصَلَحْت فيَها النِّيَُّة، َوَسِلَمْت ِمنَْها الرَّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 52/17.

) 2 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 29/17. 
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سادًسا
احلسب�ة

احلسبة لغًة: احتسابك األمر، وفالن حسن احلسبة: إذا كان حسن التدبي 

وليس من احتساب األجر) 1 (.

أما اصطالًحا: »فهي أمر باملعروف إذا ظهر تركه وهني عن املنكر إذا ظهر 

فعله، وهي واسطة بني أحكام القضاء وأحكام املظال«) 2 (.

وقد أشار القرآن الكريم اىل هذا النظام بقوله:

َمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن 
ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْيِ َويَأ

َ  الْ
َ

ٌة يَْدُعوَن إِل مَّ
ُ
َُكْن ِمْنُكْم أ

ْ
﴿َول

ُمْفلُِحوَن﴾) 3 (.
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ِر َوأ

َ
ُمْنك

ْ
ال

وقوله:

ْو 
َ
وُهْم أ

ُ
وَن * َوإَِذا َكل

ُ
وا َعَ انلَّاِس يَْسَتْوف

ُ
َتال

ْ
ِيَن إَِذا اك

َّ
ِفَي * ال ُمَطفِّ

ْ
﴿َوْيٌل لِل

) 1 ( ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، مادة )حسب(، 60/2. 

) 2 ( املاوردي، األحكام السلطانية، 240 – 241، للمزيد ُينظر: ابن تيمية، احلسبة ف االسالم، دار 

الكتب العلمية، )بيوت-د.ت(. 

) 3 ( سورة آل عمران، )آية – 104(. 
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وَن * ِلَْوٍم َعِظيٍم﴾) 1 (.
ُ
نَُّهْم َمْبُعوث

َ
َِك أ

َ
ول

ُ
 َيُظنُّ أ

َ
ال

َ
وَن * أ َوَزنُوُهْم ُيِْسُ

فيم أشار اإلمام اىل مراقبة البيع ف األسواق فقال:

بِاْلَفِريَقنْيِ  ِحُف  ُتْ الَ  َوَأْسَعار  َعْدل،  بَِمَواِزيِن  َسْمحًا:  َبْيعًا  اْلَبْيُع  »َوْلَيُكِن 
َغْيِ  يِف  َوَعاِقْب  ْل،  َفنَكِّ اُه  إِيَّ هَنْيَِك  َبْعَد  ُحْكَرًة  َقاَرَف  َفَمْن  َوامْلُْبَتاِع،  اْلَبائِِع  ِمَن 

اف«) ) ). إِْسَ

منهم  كثي  يكون ف  »قد   :اإلمام يقصد  احلديد  أيب  ابن  يقول  ذلك  وف 
ف  واحليف  األقوات،  ف  االحتكار  اىل  ذلك  فيدعوهم  والبخل  الشح  من  نوع 
املخازن  ف  وإدخارها  رخصها  أيام  ف  الغالت  ابتياع  واالحتكار  البياعات، 
تطفيف  بقوله:  احليف  معنى  املعتزيل  يوضح  ثم   .)  3 والقحط«)  الغالء  أيام  اىل 
هنى  وقد  بالتحكم  عنه  عرب  الذي  وهو  السعر،  ف  وزيادة  والكيل  الوزن  ف 
ف  أوضح  فهو  التسعي  وزيادة  التطفيف  وأما  االحتكار،  عن   الل رسول 
الكتاب«) 4 (. وأما قارف حكرة فيقصد اإلمام وأمره أن يؤدب فاعل  نص 
التي توجب احلدود، فغاية أمره  أنه دون املعايص  ذلك من غي إساف وذلك 
ذكر  له طويلة ف  اإلمام ف خطبة  أشار  وقد   ،)  5 واملنع)  اإلهانة  التعزير  من 
األوزان واملكاييل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وكيف يوجه خيار الناس 

أن يتورعوا ف مكاسبهم:

) 1 ( سورة املطففني، )اآليات – 1 – 5(. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 61/17.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 61/17. 

) 4 ( املصدر نفسه، 62/17. 

) 5 ( املصدر نفسه، 62/17. 



 ............................... 241الفصل الثاين: املؤسسات اإلدارية يف فكر اإلمام عيل

الضيف.  )وهو   1 َأْثِوَياُء)  ْنَيا  الدُّ هِذِه  ِمْن  َتْأُمُلوَن  َوَما  ُكْم  إِنَّ اهللِ،  »ِعَباَد 
ُلوَن، َوَمِدينُوَن ُمْقَتَضْوَن َأَجٌل َمنُْقوٌص، َوَعَمٌل َمُْفوٌظ، َفُربَّ َدائٍِب ُمَضيٌَّع،  ُمَؤجَّ
 ُّ َوالرشَّ إِْدَبارًا،  إاِلَّ  فِيِه  ْيُ  اخْلَ َيْزَداُد  الَ  َزَمٍن  يِف  َأْصَبْحُتْم  َوَقْد   . َخاِسٌ َكاِدٍح  َوُربَّ 
ُتُه،  ُعدَّ َقِوَيْت  َأَواٌن  َفهذا  َطَمعًا،  إاِلَّ  النَّاِس  َهَاِك  يِف  ْيَطاُن  الشَّ َواَل  إِْقَباالً،  إاِلَّ  فِيِه 

ْت َمكِيَدُتُه، َوَأْمَكنَْت َفِريَسُتُه«) ) ). َوَعمَّ

عىل حني ينبه اإلمام ملن يتسلم هذا املنصب بأن يكون حازًما وأن ينرص 
الفقي ويساعده:

َفْقرًا،  ُيَكابُِد  َفِقيًا  إاِلَّ  ُتْبرِصُ  َفَهْل  النَّاِس،  ِمَن  ِشْئَت  َحْيُث  بَِطْرفَِك  ْب  »اْضِ
دًا َكَأنَّ  َذ اْلُبْخَل بَِحقِّ اهلِل َوْفرًا، َأْو ُمَتَمرِّ َ َل نِْعَمَة اهللِ ُكْفرًا، َأْو َبِخيًا اختَّ َأْو َغنِّيًا َبدَّ

بُِأُذنِِه َعْن َسْمِع امْلَواِعِظ َوْقرًا«) ) ).

ثم يتساءُل اإلمام بقوله هلم:

ُعوَن  َامْلَُتَورِّ َأْيَن  َو  َأْحَراُرُكْم َو ُسَمَحاُؤُكْم  َأْيَن  َو  َأْخَياُرُكْم َو ُصَلَحاُؤُكْم  »َأْيَن 
نِيَِّة َو  ْنَيا َالدَّ ُهوَن يِف َمَذاِهبِِهْم َأَلْيَس َقْد َظَعنُوا َجِيعًا َعْن َهِذِه َالدُّ يِف َمَكاِسبِِهْم َو َامْلَُتنَزِّ
ِهُم  َصِة) 4 )؟ ويذكرهم بقوله: »َوَهْل ُخلِْقُتْم إاِلَّ يِف ُحَثاَلٍة اَل َتْلَتِقي إاِلَّ بَِذمِّ َاْلَعاِجَلِة َامْلُنَغِّ
ا إَِلْيِه َراِجُعوَن َظَهَر َاْلَفَساُد  ا هلِلَِّ َوإِنَّ َفَتاِن اِْستِْصَغارًا لَِقْدِرِهْم َو َذَهاباً َعْن ِذْكِرِهْم َفإِنَّ َالشَّ
اِوُروا َاهللََّ يِف َداِر ُقْدِسِه َوَتُكوُنوا  ٌ َوالَ َزاِجٌر ُمْزَدِجٌر َأَفبَِهَذا ُتِريُدوَن َأْن ُتَ َفَا ُمنْكٌِر ُمَغيِّ

) 1 ( أثوياء: ثوى باملكان وفيه، وربم تعدى بنفسه من باب رمى يثوي ثواء، الفيومي، املصباح املني، 

مادة )ثوي(، ص60. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )129(، 396/8. 

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )129(، 396/8. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )129(، 396/8. 
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َأَعزَّ َأْولَِيائِِه ِعنَْدُه َهْيَهاَت الَ خُيَْدُع َاهللَُّ َعْن َجنَّتِِه َوالَ ُتنَاُل َمْرَضاُتُه إاِلَّ بَِطاَعتِه لعن اهلل 
اآلمرين باملعروف التاركني له، والناهني عن املنكر العاملني به«) 1 )!

) 1 ( ابن أيب احلديد، )129(، 396/8. 
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سابًعا
الُكّت��اب

الكتاب، معروف واجلمع كتب، وقد كتبت كتًبا وكتاًبا، والكتاب الفرض 
واحلكم) 1 (، والكّتاب مجع كاتب.

الصفات اليت يضعها اإلمام للكاتب:

ألمته،  احلاكم  أمور  تنظم  التي  املؤسسات  ضمن  الُكّتاب   اإلمام عّد 
فلذلك أوىص أن يكون الكاتب ذا صفات تؤهله لذلك:

َرَسائَِلَك  َواْخُصْص  ُهْم،  َخْيَ ُأُموِرَك  َعَى  َفَولِّ  ُكتَّابَِك،  َحاِل  يِف  اْنُظْر  »ُثمَّ 
ِعِهْم لُِوُجوِد َصالِِح االَْْخَاِق«) ) ). اَرَك بَِأْجَ الَّتِي ُتْدِخُل فِيَها َمَكائَِدَك وَأْسَ

الكّتاب  ابن أيب احلديد:  يقول  أفضلهم،  أن خيتار  بعد  الصفات  فأول هذه 
الذين يلون أمر احلرضة، يرتّسلون عنه اىل عمله وأمرائه، وإليهم معاقد التدبي 
عىل  االطالع  عىل  يوثق  ومن  منهم،  الصالح  يتخي  أن  فأمره  الديوان،  وأمر 

:األسار واملكايد واحليل والتدبيات) 3 (. ثم يقول

) 1 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )كتب(، 281/1.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 55/17.

) 3 ( املصدر نفسه، 56/17.



244.................................................... الفكر اإلداري عند اإلمام عيل

ِة َمَا«) 1 ). ا َعَلْيَك يِف ِخَاف َلَك بَِحْضَ ىَء هِبَ َّْن الَ ُتْبطُِرُه اْلَكَراَمُة، َفَيْجرَتِ »ِم

من  مأل  ف  خمالفته  عىل  فيجرتئ  فيطمع  والتقريب،  اإلكرام  اليبطره  ومن 
انكشف  الذي  األدب  وسوء  لألمي  الوهن  من  ذلك  ففي  عليه،  والرد  الناس 

الكاتب عنه ماال خفاء به«) 2 (.

لَِك َعَلْيَك«) ) ). ُ بِِه اْلَغْفَلُة َعْن إِيَراِد ُمَكاَتَباِت ُعامَّ »َوالَ ُتَقرصِّ

ومن املؤهالت التي أشار إليها أن ال يكون غافاًل مقرًصا عن إيراد الرسائل 
التي ترد إليه من املكاتبات التي تصدر من العمل أو الوالة اآلخرين، فيم حث 
اإلمام عىل نقطة مهمة وهي »الوكالة ف حال غياب الوايل أو احلكم« وذلك 
منه  تتطلب  التي  املوارد  ف  الكاتب  إجابة  فإن  موجوًدا  الوايل  يكن  ل  حال  ف 

اجلواب فإنه جيب أن جييب وكأنك موجوٌد) 4 (:

َوالَ  ِمنَْك،  َوُيْعطِي  َلَك  َيْأُخُذ  َوفَِيام  َعنَْك،  واِب  الصَّ َعَى  ا  َجَواَباِتَ »َوإِْصَداِر 
ُيضِعُف َعْقدًا اْعَتَقَدُه َلَك، َوالَ َيْعِجُز َعْن إِْطَاِق َما ُعِقَد َعَلْيَك«) ) ).

ثم يقول بأمر ف غاية األمهية حيث إن الكاتب جيب عليه أن ال يتجاهل 
قدره، ويتجاوز حدوده، وأنه إذا ل يكن كذلك ل يعرف قدر اآلخرين وذلك:

) 1 ( ابن ايب احلديد، رسالة )53(، 56/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، 56/17. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 56/17. 

) 4 ( قال الرشيد للكسائي: يا عيل بن محزة قد أحللناك املحل الذي ل تكن تبلغه مهتك، فرونا من 

األشعار أعفها، ومن األحاديث أمجعها ملحاسن األخالق، وذاكرنا بآداب الفرس، واهلند، وال 

ترسع علينا الرد ف مأل، وال ترتك تثقيفنا، ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 56/17.

) 5 ( املصدر نفسه، رسالة )53(، 56/17. 
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َبَقْدِر  َيُكوُن  َنْفِسِه  بَِقْدِر  اِهَل  اْلَ َفإِنَّ  االُُْموِر،  يِف  َنفِسِه  َقْدِر  َمْبَلَغ  َهُل  جَيْ »َوالَ 
ِه َأْجَهَل«) 1 ). َغْيِ

ضوابط اختيار الكّتاب:

يضع اإلمام ضوابط اختيار الكاتب بقوله:

الظَّنِّ  َوُحْسِن  فَِراَستَِك) ) )َواْستِنَاَمتَِك) ) )  َعَى  اُهْم  إِيَّ اْختَِياُرَك  َيُكِن  »ُثمَّ الَ 
َلْيَس  ِخْدَمتِِهْم،  َوُحْسِن  بَِتَصنُِّعِهْم  اْلُوالَِة  لِِفَراَساِت  ُفوَن  َيَتَعرَّ َجاَل  الرِّ َفإِنَّ  ِمنَْك، 
نَي َقْبَلَك،  اِلِ ُهْم باَِم َوُلوا لِلصَّ ٌء، َولكِِن اْخَتِرْ َوَراَء ذلَِك ِمَن النَِّصيَحِة َواالََْماَنِة َشْ
َدلِيٌل  ذلَِك  َفإِنَّ  َوْجهًا،  بِاالََْماَنِة  َوَأْعَرفِِهْم  َأَثرًا،  ِة  اْلَعامَّ يِف  َكاَن  اِلَْحَسنِِهْم  َفاْعِمْد 

َعَى َنِصيَحتَِك هلل َوملَِْن َولِيَت َأْمَرُه«) 4 ) )) ) ).

وف ذلك أشار اإلمام اىل:

الرجال . 1 بعض  كون  والفراسة،  الظن  بحسن  االختيار  يكون  ال  ان 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رسالة )53(، 56/17. 

توسمه  إذ  اليشء  فيه  تفرس  يقال  التوسم  وهو  التفرس  من  اسم  بالكرس  الفراسة  فراستِك:   )  2  (

وفراسته أدرك الباطن، الزبيدي، تاج العروس، مادة )فرس(، 393/8. 

إليه،  به وأطمأن  انس  إذا  اىل فالن،  نائم، واستنام فالن  نوًما فهو  الرجل  نام  يقال  ( استنامتك:   3 (

الفراهيدي، العني، 386/8.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 56/17. 

) 5 ( يقول ابن ايب احلديد : إن االمام ينهى الوايل أن يكون مستند اختياره هلؤالء لفراسٍة فيهم، 

وغلبة ظنه بأحواهلم فإن التدليس ينم ف ذلك كثًيا، ومازال الكتاب يتصنعون لألمراء بحسن 

الظاهر وليس وراء ذلك كثي طائل ف النصيحة واملعرفة، ولكن ينبغي أن يرجع ف ذلك اىل ما 

حكمت به التجربة هلم، رشح هنج البالغة، 58/17.
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يرتقي  أن  ألجل  وخيدموهنم  أمامهم  ويتصنعون  احلكام،  من  يتقربون 
اىل املناصب العليا ف الدولة، وهذا ما نالحظه ف وقتنا احلارض.

من . 2 العامة  مع  حسنة  سية  له  ومن  وأفضلهم  ألحسنهم  يعمد  أن 
املطلوبة  الصفات  مجيع  إذن  بقوله:  الباحثني  بعض  أكد  وقد  الناس، 
وأفضلهم  أحسنهم  اختيار  هو  أمهية  وأكثرها  املهمة  األعمل  إدارة  ف 
وأقربم ف قلوب العامة من الناس، فمن ترك أثًرا طيًبا وذكًرا حمموًدا 
ومحل قلًبا ينبض باإلحساس بالناس وحل مشكالهتم، وعمل بالعدل 
واحلق، وحسن التعامل اإلنساين ف الرعية، فادفع إليه األمر، فهو أهل 

:لذلك) 1 (. عىل حني يقول اإلمام

»َواْجَعْل لَِرْأِس ُكلِّ َأْمر ِمْن ُأُموِرَك َرْأسًا ِمنُْهْم، الَ َيْقَهُرُه َكبُِيَها، َوالَ َيَتَشتَُّت 
َعَلْيِه َكثُِيَها، َوَمْهاَم َكاَن يِف ُكتَّابَِك ِمْن َعْيب َفَتَغاَبْيَت َعنْه ُأْلِزْمَتُه«) ) ).

ثم أمره أن يقسم فنون الكتابة ورضوبا بينهم عىل نحو أن يكون أحدهم 
واآلخر  السواد،  عمل  ألجوبة  واآلخر  واألعداء،  األطراف،  اىل  للرسائل 
يتنبه  بأن   اإلمام ينبه  وثقاته، وهنا  وداره، وحاشيته،  األمي خاصته  بحرضة 
الكتاب اىل ما غفل عنه أو صدر منه خطأ، وجاء ألمهية الكتاب ف موضع آخر 

:من كالم اإلمام
َخَواصِّ  ِمْن  َعَلْيِه  َوُيْؤمَتَنُوَن  امْلَنَافِِع،  ِمْن  َوجَيَْمُعوَن  امْلََعاِقِد،  ِمَن  حُيْكُِموَن  »ملَِا 

َها«) ) ). االُُْموِر َوَعَوامِّ

) 1 ( الزبيدي، ف الفكر االجتمعي، ص252.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )53(، 56/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، )53(، 37/17. 
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:ثم قال

َوالَ  ِمنَْك،  َوُيْعطِي  َلَك  َيْأُخُذ  َوفَِيام  َعنَْك،  واِب  الصَّ َعَى  ا  َجَواَباِتَ »َوإِْصَداِر 
َهُل َمْبَلَغ  جَيْ َيْعِجُز َعْن إِْطَاِق َما ُعِقَد َعَلْيَك، َوالَ  ُيضِعُف َعْقدًا اْعَتَقَدُه َلَك، َوالَ 

ِه َأْجَهَل«) 1 ). اِهَل بَِقْدِر َنْفِسِه َيُكوُن َبَقْدِر َغْيِ َقْدِر َنفِسِه يِف االُُْموِر، َفإِنَّ اْلَ

أي وليكن كاتبك غي مقرص عن عرض مكتوبات عملك عليك واإلجابة 
وما  مكتوباهتم،  من  عليهم  لك  به  حيتج  فيم  عنك  والنيابة  الوكالة  حسن  عنها 
عقد  وإن  وأحكمه  قّواه  عقًدا  لك  عقد  فإن  األجوبة،  من  إليهم  عنك  يصدره 
عليك عقًدا اجتهد ف نقضه وحله، قال: وإن يكون عارًفا بنفسه فمن ل يعرف 

قدر نفسه ال يعرف قدر غيه) 2 (.

»َواْجَعْل لَِرْأِس ُكلِّ َأْمر ِمْن ُأُموِرَك َرْأسًا ِمنُْهْم، الَ َيْقَهُرُه َكبُِيَها، َوالَ َيَتَشتَُّت 
َعَلْيِه َكثُِيَها، َوَمْهاَم َكاَن يِف ُكتَّابَِك ِمْن َعْيب َفَتَغاَبْيَت َعنْه ُأْلِزْمَتُه«) ) ).

بم  الل  من  مأخوذ  أنه  وذكر  العيوب:  عن  التغايب  اىل   اإلمام أشار  بينم 
يتغابى عنه، ويتغافل من عيوب كتابه فإن الدين ال يبيح اإلغضاء والغفلة عن 
صولة  ختف  »ال  يقال:  وكان   .)  4 عليهم)  التطلع  ويوجب  واخلول،  األعوان 
الكاتب، فضاًل عن  َتثِقّن برضا األمي مع سخط  الكاتب، وال  األمي مع رضا 
ذلك أن للكاتب عىل امللك ثالًثا: رفع احلجاب عنه واهتام الوشاة عليه، وإفشاء 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )53(، 37/17.

) 2 ( املصدر نفسه، 58/17.

) 3 ( املصدر نفسه، 56/17.

) 4 ( املصدر نفسه، 58/17.
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الرس إليه«) 1 (. وقد وضح اإلمام أدق تفاصيل الكتابة للكاتب )فن الكتابة 
واخلط( التي جيب أن يتبعها للحد من اإلساف:

»ألق دواتك، وأطل جلفة قلمك، وفرج بني السطور وقرمط بني الروف، 
فإن ذلك أصدر بصباحة اخلط«) ) ).

وأن  للقارئ  وواضحة  مفهومة  تكون  لكي  السطور  بني  يفرق  أن  وذلك 
يقارب بني الكلمت ويقول ف موضع آخر أكثر دقة:

واقصدوا  فضولكم،  من  واحذفوا  سطوركم،  وقاربوا  أقامكم  »أدقوا 
املعاين وإياكم واإلكثار، فإن أموال املسلمني ال تتمل اإلضار«) ) ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، 58/17.

ابن  ص20؛  والكتاب،  الوزراء  اجلهشياري،   .242/19  ،)315( حكمة  نفسه،  املصدر   )  2  (

مسكويه، ابو عيل حممد بن حممد )ت421هـ/1027م(: جتارب االمم وتعاقب اهلمم، تح: سيد 

كروي حسن، دار الكتب العلمية، )بيوت-2003(، 369/1. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، رسالة )32(، 412/16؛ الغزايل، الترب املسبوك، ص90.
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ثامًنا
اجليش) 1 (

- كثيًا ما ُيردد البعض – وما أكثرهم بقوهلم: متى حكم عيل وقد كانت 
مدة تسلمه للخالفة أغلبها حروب!.

أهلية  عدم  تثبت  لكي  األموية،  الدولة  عليه  ودأبت  أرادته  ما  هذا  نقول: 
 اإلمام مدة حكم  إشغال  املبارش ف  السبب  للحكم، وكوهنم   اإلمام عيل
سبقوا  الذين  عهد  كان  فيم  الفتوحات  أم  الداخل  تطهي  أهم  فأهيم  باحلروب، 
حروب  عهد  خالفته  كانت  بينم  إسالمية  فتوحات  عهد  احلكم  ف   اإلمام

داخلية، فهل هلذا ميزة لغيه عليه؟) 2 (.

الدولة  ليست رضورة من رضورات وجود  الفتوحات  إن  اجلواب:  فيأيت 
اإلسالمية، بل هي تزيد ف قوهتا وقدرهتا، أما إمخاد الفتن الداخلية فهو رضورة 
اإلسالم  حيرف  إنم  الفتن  هذه  بقاء  ألن  ودولته،  اإلسالم  وجود  عليها  يتوقف 
ُيفني  حتى  متحاربني  نصفني  عىل  املسلمني  يقسم  أو  الصحيح،  مساره  عن 

) 1 ( اجليش : اجليش واحد اجليوش، وجّيش فالن بالتشديد: مجع اجليوش، وجاشت القدر جتيش 

أي علته وجاشت نفيس، أي ارتاعت وخافت ُينظر: الطرحيي، جممع البحرين، 438/1. 

) 2 ( بيضون، تصنيف هنج البالغة، ص499. 
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بعضهم بعًضا فينعدم وجود اإلسالم) 1 (.

.وسنسلط الضوء عىل هذه املؤسسة ف فكر اإلمام

1 – تفادي القتال وعدم البدء به:

لقد كان اإلمام عيل ال يبدأ أحدًا بالقتال أبدًا إنم يدعوهم اىل احلق فإن 
أن  أراد   اإلمام ألن  وذلك  بالقتال،  هم  يبادروا  حتى  تركهم  ذلك  رفضوا 
جيتنب سفك الدم من جهة وهدايتهم من الضالل من جهة أخرى. هذا ما ميز 

فكر اإلمام عن غيه.

فمن كالم له وقد أشار عليه أصحابه باالستعداد حلرب أهل الشام:

ٌف  َورَصْ اِم،  لِلشَّ إِْغَاٌق  ِعنَْدُهْم،  َوَجِريٌر  اِم  الشَّ َأْهِل  ْرِب  ِلَ اْسَتْعَداِدي  »إِنَّ 
اِلَْهلِِه َعْن َخْي إِْن َأراُدوُه، َولكِْن َقْد َوقَّتُّ لرير َوْقتًا الَ ُيِقيُم َبْعَدُه إاِلَّ َمُْدوعًا َأْو 
َأْنَف  ْبُت  َوَلَقْد َضَ َلُكُم االْْعَداَد.  َأْكَرُه  َفَأْرِوُدوا، َوالَ  َمَع االََْناِة،  ْأُي  َعاِصيًا، َوالرَّ

ْبُت َظْهَرُه َوَبطنَُه، َفَلْم َأَريِل إاِلَّ اْلِقَتاَل َأِو اْلُكْفَر«) ) ). هَذا االَْْمِر َوَعْينَُه، َوَقلَّ

وقال اإلمام وقد استبطأ إذنه هلم ف القتال:

ْرَب َيْومًا إاِلَّ َوَأَنا َأْطَمُع َأْن َتْلَحَق ِب َطائَِفٌة َفَتْهَتِدَي ِب،  »َفَواهللِ َما َدَفْعُت اْلَ
َتُبوُء  َكاَنْت  َوإِْن  ا،  َضاِلَ َعَى  َأْقُتَلَها  َأْن  ِمْن  إيَِلَّ  َأَحبُّ  فُهَو  َضْوئِي،  إىِل  َوَتْعُشَو 

بِآَثاِمَها«) ) ).

وف موضع آخر يقول:

) 1 ( بيضون، تصنيف هنج البالغة، ص499. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كالم )43(، 535/2. 

) 3 ( املصدر نفسه، كالم )54(، 271/4. 
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الزيغ  من  فيه  دخل  ما  عى  اإلسام  يف  إخواننا  نقاتل  أصبحنا  إنام  »ولكن 
واالعوجاج، والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا يف خصلة يلم اهلل هبا شعثنا، ويبدأين 

هبا اىل البقية فيام بيننا رغبنا فيها، وأمسكنا ما سواها!«) 1 ).

وقوله ف طلحة والزبي:

»ولقد استثبتهام قبل القتال، واستأنيت هبام أمام الوقاع، فغمطا النعمة وردا 
العافية«) ) ).

وقد  فقال:  الناس،  هداية  عىل  وحرصه  للسالم،  حبه   اإلمام أكد  وقد 
سمع قومًا من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربم:

وذكرتم  أعاملم  وضعتم  لو  ولكنكم  سبابني،  تكونوا  أن  لكم  أكره  »إين 
اللهم  إياهم:  العذر، وقلتم مكان سبكم  القول وأبلغ يف  حالم كان أصوب يف 
أحقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضالتهم حتى 

يعرف الق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لج به«) ) ).

عىل حني أوىص اإلمام بعدم بدء القتال:

ْعَذاِر إَِلْيِهْم...«) 4 ). ْم، َقْبَل ُدَعائِِهْم َواالِْ ِمَلنَُّكْم َشنَآهُنُْم َعَى ِقَتاِلِ »َوالَ حَيْ

ووصية أخرى ف ساحات احلرب وقد اوشكت احلرب عىل الوقوع:

اُهْم  إِيَّ َوَتْرُكُكْم  ة،  ُحجَّ َعَى  اهللِ  بَِحْمِد  ُكْم  َفإِنَّ َيْبَدُأوُكْم،  َحتَّى  ُتَقاتُِلوُهْم  »الَ 

) 1 ( ابن أيب احلديد، )121(، 216/7.

) 2 ( املصدر نفسه، )137(، 29/5.

) 3 ( املصدر نفسه، )199(، 18/11.

) 4 ( املصدر نفسه، خطبة )251(، 225/13. 
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ٌة ُأْخَرى َلُكْم َعَلْيِهْم«) 1 ). َحتَّى َيْبَدُأوُكْم ُحجَّ

هذا وقد أوىص اإلمام الْبنِِه احْلََسِن فقال:

اِعَي إَِلْيَها َباٍغ واْلَباِغَي  »ال َتْدُعَونَّ إىَِل ُمَباَرَزٍة وإِْن ُدِعيَت إَِلْيَها َفَأِجْب َفإِنَّ الدَّ
وٌع«) ) ). َمرْصُ

2 – قتال املخالفني:

بني اإلمام عيل مسّوغات القتال من خالل هنج البالغة وصورها بأدق 
التفاصيل وذلك بقوله:

َوالَ  إِْدَهان  ِمْن   ، الَغيَّ َوَخاَبَط   ، اَلقَّ َخاَلَف  َمْن  ِقَتاِل  ِمْن  َعَلَّ  َما  »َوَلَعْمِري 
إَِيان«) ) ).

فقد وضح بأن اخلروج للقتال إنم لنرصة احلق ودحض الباطل:

َوالَ  َعَجْزُت،  َما  بَِحَذافِِيَها،  َتَولَّْت  َحتَّى  َساَقتَِها  َلِفي  ُكنُْت  إْن  َواهللِ  »َأَما 
قُّ ِمْن َجنْبِِه«) 4 ). ُرَج اْلَ َجُبنُْت،َوإِنَّ َمِسِيي هَذا ملِْثلَِها،َفألْنُقَبنَّ اْلَباطَِل َحتَّى خَيْ

:فيم قال

إاِلَّ  َأَريِل  َفَلْم  َوَبطنَُه،  َظْهَرُه  ْبُت  َوَقلَّ َوَعْينَُه،  االَْْمِر  هَذا  َأْنَف  ْبُت  َضَ »َوَلَقْد 
.) 5 (»ٌد اْلِقَتاَل َأِو اْلُكْفَر باَِم َجاَء بِِه ُمَمَّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )253(، 345/13.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، قصار الكلمت )230(، 59/11. 

) 3 (املصدر نفسه، خطبة )24(، 208/1. 

) 4 ( املصدر نفسه، خطبة )33(، 435/2. 

) 5 ( املصدر نفسه، خطبة )43(، 535/2.
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وقد أوضح ذلك املعنى مفصاًل ف خطبة أخرى:

َيَسْعني  َوَجْدُتنِي  َفاَم  النَّْوَم،  َمنََعنِي  َحتَّى  َوَظْهَرُه  َبْطنَُه  االَْْمَر  ْبُت هَذا  قلَّ »َوَقْد 
ِمْن  َعَلَّ  َأْهَوَن  اْلِقَتاِل  ُة  ُمَعاَلَ َفَكاَنْت   ،ٌد ُمَمَّ بِِه  َجاَء  باَِم  ُحوُد  اْلُ َأِو  ْم  ِقَتاُلُ إاِلَّ 

ْنَيا َأْهَوَن َعَلَّ ِمْن َمْوَتاِت اآلِخَرِة«) 1 ). ِة اْلِعَقاِب، َوَمْوَتاُت الدُّ ُمَعاَلَ

وقد جاء عن اإلمام ف أصحاب اجلمل وتعليل قتاله هلم:

»فقدموا عى عامل هبا وُخّزان بيت مال املسلمني وغيهم من أهلها فقتلوا 
طائفة صرًا، وطائفة غدرًا فواهلل إن لو مل يصيبوا من املسلمني إال رجًا واحدًا 
فلم  حضوه  إذ  كله  اليش  ذلك  قتل  يل  لل  جره،  جرم  با  لقتله،  متعمدين 
مثل  املسلمني  من  قتلوا  قد  أهنم  ما  دع  بيد  وال  بلسان  عنه  يدفعوا  ومل  ينكروا، 

العّدة التي دخلوا هبا عليهم!«) ) ).

ثم يويص اإلمام املحاربني:

»أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل فإهنا خي ما توايص العباد به، وخي عواقب 
هذا  حيمل  وال  القبلة،  أهل  وبني  بينكم  الرب  باب  فتح  وقد  اهلل،  عند  المور 
له  تؤمرون  ملا  فأمضوا  الق،  بمواضع  والعلم  والصر  البرص  أهل  إال  العلم 
أمر  كل  مع  لنا  فإن  تتبينوا،  حتى  أمر  يف  تعجلوا  وال  عنه  تنهون  عندما  وقفوا 

تنكرونه غيًا«) ) ).

فيم بني اإلمام ف معرض كالمه أن قتاله للناكثني واملارقني والقاسطني 

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )54(، 212/2. 

) 2 (املصدر نفسه، خطبة )173(، 226/9. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )174(، 241/9. 
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أنم هو أمر الل ثم يقول بعد ذلك ولو أذن يل الل أن أقاتلهم مرة أخرى ألفنيتهم:

فأما  الرض،  يف  والفساد  والنكث  البغي  أهل  بقتال  اهلل  أمرين  وقد  »أال 
دّوخت.  فقد  املارقة  وأما  جاهدت،  فقد  القاسطون  وأما  قاتلت،  فقد  الناكثون 
وأما شيطان الردهة) 1 ) فقد كفيته بصعقه سمعت لا وجبة قلبه، ورّجة صدره، 
ما  إال  منهم  لُديَلّن  عليهم  الكّرة  يف  اهلل  أذن  ولئن  البغي،  أهل  من  بقية  وبقيت 

يتشّذر يف أطراف الباد تشذرًا«) ) ).

ف حني أشار اىل معنى آخر لسبب القتال بقوله:

ا َما َسَأْلَت َعنُْه ِمْن َرأيِي يِف اْلِقَتاِل، َفإِنَّ َرْأيِي ِقَتاُل اْلـُمِحلِّنَي َحتَّى َأْلَقى  »َوَأمَّ
َسَبنَّ  َتْ َوالَ  َوْحَشًة،  َعنِّي  ُقُهْم  َتَفرُّ َوالَ  ًة،  ِعزَّ َحْويِل  النَّاِس  َكْثَرُة  َيِزيُديِن  الَ  اهللَ، 
َوالَ  َواِهنًا،  ْيِم  لِلضَّ ُمِقّرًا  َوالَ  عًا،  ُمَتَخشِّ عًا  ُمَتَضِّ ـ  النَّاُس  َأْسَلَمُه  َوَلْو  ـ  َأبِيَك  اْبَن 
اكِِب امُلْقَتِعَد، َولكِنَُّه َكاَم َقاَل َأُخو َبنِي  َماِم لِْلَقائِِد، َوالَ َوطِىَءالظَّْهِر لِلرَّ َسلَِس الزِّ

ُسلِيم) ) ).
َصلِيُب َماِن  الزَّ َرْيِب  َعَى  َصُبوٌر  نِي َفإِنَّ َأْنــَت  َكْيَف  َتْسَألِينِي  َفــإِْن 

َحبِيُب ُيــَســاَء  َأْو  َعــاد  َفَيْشَمَت  ــٌة ــآَب َك ِب  ُتـــَرى  َأْن  َعـــَلَّ  ــزُّ  ــِع َي

3– التعاليم احلربية:

بدقة  فيها  وركز  اجليش  لقائد  األمهية  غاية  ف   اإلمام تعاليم  جاءت 

)رده(،  مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  رده،  واجلمع  املاء  فيها  يستنفع  صخرة  ف  نقرة  الردهة:   )  1  (

 .2232/6

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة)192(، 145/10. 

) 3 ( املصدر نفسه، خطبة )246(، 285/11.
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واضحة، حيث قال البنه حممد بن احلنفية ملا أعطاه الراية:

يف  تِْد  ُجُجَمَتَك،  )،َأِعِراهللَ   1 َناِجِذَك)  َعَى  َعضَّ  َتُزْل!  َوالَ  اِلَباُل  »َتُزوُل 
ِمْن  النَّرْصَ  َأنَّ  َواْعَلْم  َك،  َبرَصَ َوُغضَّ  الَقْوِم،  َأْقَص  َك  بَِبرَصِ اْرِم  َقَدَمَك،  االَْْرِض 

ِعنِْد اهللِ ُسْبَحاَنُه«) ) ).

عىل حني يذكر اإلمام تعاليم احلرب للمقاتلة بقوله:

َعَى  وا  َوَعضُّ كِينََة،  السَّ ْلَبُبوا  َوَتَ ْشَيَة،  اخْلَ اْسَتْشِعُروا  امْلُْسلِِمنَي:  »َمَعارِشَ 
يِف  ُيوَف  السُّ َوَقْلِقُلوا  الاََّْمَة،  َوَأْكِمُلوا  اِم،  اْلَ َعِن  ُيوِف  لِْلسُّ َأْنَبى  ُه  َفإِنَّ النََّواِجِذ، 
َوِصُلوا  بِالظَُّبا،  َوَنافُِحوا  ْزَر،  الشَّ َواْطُعنُوا  ْزَر،  اخْلَ ُظوا  َواْلَ َها،  َسلِّ َأْغاَمِدَهاَقْبَل 
َفَعاِوُدوا   ، اْبِن َعمِّ َرُسوِل اهللِ َوَمَع  بَِعنْيِ اهللِ،  ُكْم  َأنَّ َواْعَلُموا  َطا،  َباخْلُ ُيوَف  السُّ
َساِب، َوطِيُبوا َعْن  ُه َعاٌر يِف االَْْعَقاِب، َوَناٌر َيْوَم اْلِ ، َفإِنَّ ، َواْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ اْلَكرَّ
ْعَظِم،  َواِد ااْلَ َأْنُفِسُكْم َنْفسًا، َواْمُشوا إىَِل امْلَْوِت َمْشيًا ُسُجاًم) ) )، َوَعَلْيُكْم هِبَذا السَّ
لِْلَوْثَبِة  َم  َقدَّ َقْد  ِه،  كِْسِ يِف  َكاِمٌن  ْيَطاَن  الشَّ فإِنَّ  َثَبَجُه،  ُبوا  َفاْضِ امُلَطنَِّب،  َواِق  َوالرِّ
َوَأْنُتُم  قِّ  اْلَ َعُموُد  َلُكْم  َينَْجِلَ  َحتَّى  َصْمدًا  َفَصْمدًا  ِرْجًا;  لِلنُُّكوِص  َر  َوَأخَّ َيدًا، 

ُكْم َأْعاَمَلُكْم«) 4 ). االَْْعَلْوَن َواهللُ َمَعُكْم َوَلْن َيرِتَ

) 1 ( ابن ايب احلديد، خطبة )11(، 214/1. 

) 2 ( ناجذك : الناجذ، آخر األرضاس، ولإلنسان أربعة نواجذ ف أقىص األسنان بعد األرحاء ويسمى 

أرضس احللم، ألنه ينبت بعد البلوغ ويقال : ضحك حتى بانت نواجذه، اجلوهري، تاج اللغة، 

مادة )نجذ(، 571/2. 

) 3 ( سجًم : سجم الدمع سجومًا وسجامًا، سال وانسجم، وأرض مسجومة، أي مقطورة، اجلوهري، 

تاج اللغة، مادة )سجم(، 1947/5. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )64(، 513/5.
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للقتال  اجليش  مع  شجاع  ميداين  قائد  خيرج  أن  عىل   اإلمام وأوىص 
املحدود:

أن  يل  ينبغي  هذا  مثل  أيف  لقصد  هديتم  وال  لرشد،  سددتم  ال  بالكم  »ما 
أخرج؟! وإنام خيرج يف مثل هذا رجل من أرضاه من شجعانكم وذوي بأسكم 
بني  والقضاء  الرض  وجباية  املال  وبيت  واملرص  الند  أدع  أن  يل  ينبغي  وال 
أتقلقل  أخرى،  أتبع  كتيبة  يف  أخرج  ثم  املطالبني  حقوق  يف  والنظر  املسلمني 
القدح يف الفي الفارغ، وإنام أنا قطب الرحا، تدور عل وأنا بمكاين فإذا فارقته 

استحار مدارها واضطرب ثفالا، هذا لعمر اهلل الرأي السوء!«) 1 ).

القتال  فنون  اىل  يشي  وفيه  احلرب  ساحة  ف  قال  حيث   له كالم  ومن 
للجيش: وتعاليمه 

»وأي أمرئ منكم أحسن من نفسه رباطة جأش عند اللقاء، ورأى من أحد 
التي فّضل هبا عليه، كام يذب  من إخوانه فشًا فليذب عن أخيه بفضل نجدته 
املقيم وال  يفوته  املوت طالب حثيث ال  إن  مثله.  اهلل جيعله  فلو شاء  نفسه،  عن 
للف  بيده  طالب  أب  ابن  نفس  والذي  القتل  املوت  أكرم  إن  الارب،  يعجزه 

ضبة بالسيف أهون عل من ميتة عى الفراش«) ) ).

:ثم يتابع اإلمام

»فقدموا الدارع وأخروا الاس وعضوا عى الضاس فإنه أنبى للسيوف 
عن الام والتورا يف أطراف الرماح فإنه أمَوُر لألسنّة وغّضوا البصار فإنه أربط 

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )17(، 356/1. 

) 2 (املصدر نفسه، خطبة )95(، 409/5.
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فا  ورايتكم  للفشل،  أطرد  فإنه  الصوات  وأميتوا  للقلوب،  وأسكن  للجأش 
منكم  الذمار  واملانعني  شجعانكم  بأيدي  إال  تعلوها  وال  خُتِّلوها  وال  متيلوها 
الذين حيفون براياتم ويكتنفوهنا ِحفافيها  فإن الصابرين عى نزول القائق هم 
فيفردوها  عليها  يتقدمون  وال  فيسلموها،  عنها  يتأخرون  ال  وأمامها  ووراءها 
قرنه  عليه  فيجتمع  أخيه  اىل  قرنه  يكل  ومل  بنفسه  أخاه  وآسى  قرنه  امرؤ  أجَزأ 
وقرن أخيه، وايم اهلل لئن فررتم من سيف العاجلة ال تسلموا من سيف اآلخرة 
الازم  والذل  اهلل  موجدة  الفرار  يف  إن  العظم،  والسنام  العرب  لاميم  وانتم 

والعار الباقي، وأن الفاّر لغي مزيد يف عمره، وال مجوٍز بينه وبني يومه«) 1 ).

فيم يقدم اإلمام بعض التوجيهات ألمراء اجليش والضوابط التي ينبغي 
اتباعها:

أوالً: أمر أمراء اجليش أن ينهضوا بمن أطاعهم كون املتقاعسني أو املتكارهني 
عدم حضورهم للقتال أفضل من حضورهم وهم كارهون:

بِاْلَقْوِم  االُُْموُر  َتَواَفِت  َوإِْن   ، ُنِحبُّ الَِّذي  َفَذاَك  الطَّاَعِة  ظِلِّ  إىَِل  َعاُدوا  »َفإِْن 
اْنَقاَد  بَِمِن  َواْسَتْغِن  َعَصاَك،  َمْن  إىَِل  َأطاَعَك  بَِمْن  َفاهْنَْد  َواْلِعْصَياِن  َقاِق  الشِّ إىَِل 
َأْغنَى  ُشُهوِدِه،َوُقُعوُدُه  ِمْن  َخْيٌ  امْلَُتَكاِرَه) ) )َمِغيُبُه  َفإِنَّ  َعنَْك،  َتَقاَعَس  ْن  َعمَّ َمَعَك 

ِمْن هُنُوِضِه«) ) ).

أشار  حيث  العدو  لقتال  املناسب  املكان  خيتاروا  أن  املقاتلني  عىل  ثانيًا: 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )121(، 215/7.

) 2 ( املتكاره: كرهت اليشء أكرهه، كراهة وأكراهية، والكرهية: الشدة ف احلرب، وأكرهته عىل كذا: 

محلته عليه كرهًا، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )كره(، 2247/6.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )243(، 594/9. 
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عليهم ف سفوح اجلبال أو أثناء األهنار:

اِف، َأْو ِسَفاِح  »َفإَذا نَزلُتْم بَِعُدّو َأْو َنَزَل بُِكْم، َفْلَيُكْن ُمَعْسَكُرُكْم يِف ُقُبِل االرَْْشَ
ُمَقاَتَلُتُكْم  َوْلَتُكْن  َمَرّدًا،  َوُدوَنُكْم  ِرْدءًا،  َلُكْم  َيُكوَن  َكْيام  أْثنَاِء االهَْْنَاِر،  َأْو  َباِل،  اْلِ
َوَمنَاكِِب  َباِل،  اْلِ  (  1  ( َصَياِحي  يِف  ُرَقَباَء  َلُكْم  واْجَعُلوا  اْثننْيِ  َأِو  َواِحد  َوْجه  ِمْن 

َضاِب، لَِئاَّ َيْأتَِيُكُم اْلَعُدوُّ ِمْن َمَكاِن َمَاَفة َأْو َأْمن«) ) ). اْلِ

ثالًثا: عىل املقاتل أن يتقي الل وأن ال يقاتل إال من قاتله:

 ، ْيِ ْه يِف السَّ ْر بِالنَّاِس، َوَرفِّ َدْيِن) ) )،َغوِّ »َوالَ ُتَقاتَِلنَّ إاِلَّ َمْن َقاَتَلَك، َوِسِ اْلَرْ
َرُه ُمَقامًا الَ َظْعنًا، َفَأِرْح فِيِه َبَدَنَك،  ْيِل، َفإِنَّ اهللَ َجَعَلُه َسَكنًا، َوَقدَّ َل اللَّ َوالَ َتِسْ َأوَّ

َحُر، َأْو ِحنَي َينَْفِجُر اْلَفْجُر...«) 4 ). ْح َظْهَرَك، َفإَِذا َوَقْفَت ِحنَي َينَْبطُِح السَّ َوَروِّ

خامًسا: أوىص اإلمام بأن ال يكثر املقاتلون من النوم فقال:

َأْو  ِغَرارًا  إاِلَّ  النَّْوَم  َتُذوُقوا  َوالَ  ًة،  كِفَّ َماَح  الرِّ َفاْجَعُلوا  ْيُل  اللَّ غِشيُكُم  »َوإَِذا 
َمْضَمَضًة) ) )«) 6 ).

مادة  اللغة،  تاج  اجلوهري،  ببعض،  بعضهم  القوم  يصيح  تقول  الصوت،  صياح  صياحي:   )  1  (

)صيح(، 384/7. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )15(، 259/1. 

الصبح  بم  وأراد  النهار  وسط  اىل  بالنسبة  فيهم  اهلواء  لربد  والعيش  الغداة  مها  الربدين:  ( س   3  (

والعرص، ابن منظور، لسان العرب، مادة )س(، 93/3 – 94. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )251(، 225/14. 

) 5 ( مضمضة : يقال : ما مضمضت عيني بنوم، أي ما نمت ومتضمض النعاس ف عينه، اجلوهري، 

تاج اللغة، مادة )مضمض(، 110/3.

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، قصار الكالمات )104(، 312/18. 
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الفرس  استثنى  فيم  املعاهد  أو  املصيل  مال  يأخذوا  ال  أن  أمرهم  سادسًا: 
والسالح الذي يعتدي به العدو عىل املسلمني:

َأْو  فَرسًا  َتُِدوا  َأْن  إاِلَّ  ُمَعاَهد،  َوالَ  ُمَصلٍّ  النَّاِس،  ِمَن  َأَحد  َماَل  نَّ  مَتَسُّ »َوالَ 
ُه الَ َينَْبِغي لِْلُمْسلِِم َأْن َيَدَع ذلَِك يِف َأْيِدي  ْسَاِم، َفإِنَّ ِسَاحًا ُيْعدى بِِه َعَى َأْهِل االِْ

َأْعَداِء االْْسَام، َفَيُكوَن َشْوَكًة َعَلْيِه«) 1 ).

سابعًا: حث األمراء عىل أن ال يبدأوا القتال حتى يبدأهم العدو فإن ذلك 
حجة عليهم:

اُهْم  إِيَّ َوَتْرُكُكْم  ة،  ُحجَّ َعَى  اهللِ  بَِحْمِد  ُكْم  َفإِنَّ َيْبَدُأوُكْم،  َحتَّى  ُتَقاتُِلوُهْم  »الَ 
َتْقُتُلوا  َفَا  اهللِ  بِإْذِن  ِزيَمُة  اْلَ َكاَنِت  َفإَذا  َعَلْيِهْم،  َلُكْم  ُأْخَرى  ٌة  َيْبَدُأوُكْم ُحجَّ َحتَّى 

ُمْدبِرًا، َوالَ ُتصيُِبوا ُمْعِورًا«) ) ).

شتمن  لو  حتى  النساء  يؤذوا  وال  جرحيًا  يقتلوا  ال  بأن  أمرهم  ثامنًا: 
أعراضكم:

َأْعَراَضُكْم،  َشَتْمَن  َوإِْن  بَِأذًى،  النَِّساَء  َتِيُجوا  َعَى َجِريح، والَ  ِهُزوا  ُتْ »َوالَ 
َلنُْؤَمُر  ُكنَّا  إِْن  َواْلُعُقوِل،  َواالَْْنُفِس  اْلُقَوى  َضِعيَفاُت  ُنَّ  َفإهِنَّ ُأَمَراَءُكْم،  َوَسَبْبَن 

َكاٌت«) ) ). ُنَّ مَلُرْشِ بِاْلَكفِّ َعنُْهنَّ َوإهِنَّ

تاسعًا: حيدد اإلمام كيفية اختيار القادة امليدانيني:

]َوَأْنَقاُهْم[ َماِمَك،  َواِلِ َولَِرُسولِِه  هلل  َنْفِسَك  يِف  َأْنَصَحُهْم  ُجنُوِدَك  ِمْن  »َفَولِّ 

) 1 ( ابن أيب احلديد، خطبة )290(، 212/15.

) 2 ( املصدر نفسه، خطبة )253(، 275/13.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )292(، 235/15.
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َوَيْرَأُف  اْلُعْذِر،  إىَِل  يُح  َوَيْسرَتِ اْلَغَضِب،  َعِن  ُيْبطِىُء  َّْن  ِم ِحْلاًم  َوَأْفَضَلُهْم  َجْيبًا، 
ْعُف«) 1 ). َّْن الَ ُيثُِيُه اْلُعنُْف، َوالَ َيْقُعُد بِِه الضَّ َعَفاِء، َوَينُْبو َعَى االَْْقِوَياِء، َوِم بِالضُّ

عارشًا: فيم أشار اإلمام اىل أمور أخرى:

وإن  متر  ورأي  حاض  لعجز  كفي  ما  وتكلفه  ُويّل  ما  املرء  تضييع  »فإن 
هبا  ليس  وليناك  التي  مسالك  )وتعطيلك   ( قرقيسيا)  أهل  عى  الغارة  تعاطيك 
من يمنعها وال يرد اليش عنها لرأٌي شعاٌع فقد رصت جسًا ملن أراد الغارة من 
أعدائك عى أوليائك غي شديد املنكب، وال مهيب الانب، وال ساد ثغرة وال 

كاس لعدو شوكًة وال مغٍن عن أهل مرصه، وال مز عن أميه«) ) ).

فضاًل عن ذلك فقد أوىص اإلمام اجليش بعدم التفرق وإذا نزلوا جيب 
أن ينزلوا مجيعًا، وإذا ارحتلوا كذلك:

اُكْم  َوإِيَّ  (  4 َطَائُِعُهْم)  َمِة  امْلَُقدِّ َوُعُيوَن  ُعُيوهُنُْم،  اْلَقوِم  َمَة  ُمَقدِّ َأنَّ  »َواْعَلُموا 
َق، َفإَِذا َنَزْلُتْم َفاْنِزُلوا َجِيعًا«) ) ). َوالتََّفرُّ

فيم يشدد اإلمام بأهنم جيب أن ال ييأسوا وال يضعفوا إذا خرسوا جولة 
صغية فيقول:

) 1 ( قرقيسيا : معرب كركيسيا، وهو مأخوذ من كركيس وهي بلد عىل هنر اخلابور قرب رحبة ملك 

ابن طوق عىل ستة فراسخ، احلموي، معجم البلدان، 308/4. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )33(، 204/2. 

) 3 ( املصدر نفسه، كتاب )53(، 61/17. 

) 4 ( الطالئع الطلع بالكرس، االسم من االطالع، كقول منه: أطلع، طلع العدو، وطليعة اجليش من 

يبعث ليطلع طلع العدو، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )طلع(، 125/3. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )63(، 207/7. 
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َلٌة«) 1 ). ٌة، َوالَ َجْوَلٌة َبْعَدَها َحْ ٌة َبْعَدَها َكرَّ نَّ َعَلْيُكْم َفرَّ »الَ َتْشَتدَّ

أي ينبغي هلم أن ال يستطعموا الفرار الذي ال كرار بعده.

ثم يقول هلم:

َأْنُفَسُكْم  ُئوا لِْلُجنُوِب َمَصاِرَعَها، َواْذفُروا  ُيوَف ُحُقوَقَها، َوَوطِّ »َوَأْعُطوا السُّ
ِب الطَِّلْحِفيِّ ) ) )«) 4 ). ) ) )، َوالضَّْ ْعيِسِّ َعَى الطَّْعِن اْلدَّ

القائد باخللق احلسن مع اجلند فيقول  فضاًل عن ذلك ان اإلمام يويص 
لزياد:

اهلل  عند  افضلكم  وإن  عليهم،  تستطيلن  فا  الند،  هذا  وليتك  قد  »فإين 
أتقاكم، وتعلم عن عاملهم وعلم جاهلهم وأحلم عن سفيههم«) ) ).

لقد كان تدبي اإلمام وحكمته اإلدارية إلدارة اجليش تتمثل ف أمور عديدة 
منها أن يكون قائد اجليش قويًا ويقوي من كان ضعيًفا من جيشه ويشجع جباهنا 
بالنرص ويراقب راياهتم ليشد عزيمتهم للقتال وغيها وقد أشار األسكاف هلذا 
املعنى بقوله: »وكان ف تلك األحوال يبارش احلرب بنفسه، ويقومها برأيه 
وجيرب صدعها ببأسه ويقوي ضعيفها بكالمه ويشجع جباهنا بالبشارة واحلجة، 

) 1 ( ابن أيب احلديد، قصار الكلمت )55(، 514/18. 

) 2 ( الدعيس: املداعسة، املطاعنة، واملدعس: الرمح، يدعس به، ويقال: املداعس: الصم من الرماح، 

اجلوهري، تاج اللغة، مادة )دعس(، 929/3. 

تاج  الزبيدي،  شديدًا،  رضبًا  أي  قرطاس،  مثل  وطلحاف  طلحفيًا،  رضبًا  رضبته  الطلحفي:   )  3  (

العروس، مادة )طلحف(، 357/12. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، خطبة )117(، 315/5. 

) 5 ( املصدر نفسه، 213/8؛ املنقري، وقعة صفني، ص121 – 122. 
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تلحق  حتى  عنها  املتأخرين  مع  ويقاتل  أودها،  فيقوم  الرايات  عىل  ويدور 
مكاهنا«) 1 ( () 2 (.

قد تبني لنا جليًا أن احلرب )القتال( عند اإلمام ل تكن غاية وهدفًا بل 
وسيلة لتحقيق األهداف املنشودة.

) 1 ( وقد ذكرت املصادر بأن اإلمام كان يشيد بأصحابه ويشجعهم عىل القتال وينّبههم بأن النرص 

والثبات من عند الل : » فلم كان يوم اخلميس اهنزم الناس من قبل امليمنة، فجاءنا عيل حتى انتهى 

إلينا ومعه بنوه، فنادى بصوت عال جهي كغي املكرتث ملا فيه الناس: ملن هذه الرايات؟ قلنا 

رايات ربيعة: فقال بل هي رايات الل عزوجل، عصم الل أهلها فصربهم وثبت أقدامهم، ثم قال 

يل يا فتى أال تدين رايتك هذه ذراعًا؟ قلت : بىل والل وعشة أذرع فقمت با فأدينتها حتى قال: 

إن حسبك مكانك وثبت حيث أمرين، وأجتمع أصحايب «، اخلوارزمي، املناقب، ص156؛ ابن 

األثي، الكامل ف التاريخ، 354/2. 

) 2 ( املعيار واملوازنة، ص153. 
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الثالث الفصل 
اإلدارة املالية

أوىل اإلمام عيل اهتممه الكبي باجلانب اإلداري املايل، ملا له من األمهية 
والفيء،  اخلراج،  الدولة:  واردات  ف  ذلك  متمثاًل  املجتمع،  وتنمية  تقويم  ف 
والزكاة، والصدقة، فضاًل عن النفقات املتمثلة ف العطاء. وسنأيت عىل دراستها 

عىل وفق ما جاء ف النهج:
األول

اخلراج
اخلراج )لغًة واصطالحًا(:

العني  غلة  من  حيصل  ما  بالضمن  واخلراج   ،)  2 األتاوة)  هو   :)  1 اخلراج) 

الكلمة  من  مأخوذة  ولعلها  اإلدارية،  الروم  مصطلحات  من  العرب  استعارها  كلمة  ( اخلراج:   1  (

اليونانية )Kornia( أو )خورينا( ومعناها بصفة عامة الرضيبة التي فرضت عىل غي املسلمني 

ف دار اإلسالم وهي )متاثل اجلزية سواء بسواء( وظلت كلمة خراج تدل عىل هذا املعنى العام 

)خراج  بمعنى  األصل  عربية  اعتربت  قد  )خراج(  كلمة  ولعل  املتأخرة،  الفقه  كتب  ف  نفسه 

األرض(، ُينظر: اخلراج، بحث منشور ضمن دائرة املعارف اإلسالمية، مادة )خراج( 280/8. 

) 2 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )خرج(، 309/1؛ الفيوزآبادي، القاموس املحيط مادة )خرج(، 

 .184/1
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غلة  ويسمى  الغلة  أو  للكراء  اسم  وهو   ،)  1 ملكًا)  أو  أمًة  أو  كان  عبدًا  املبتاعة 
هو  اخلراج  بأن  الزبيدي،  يقول  فيم   ،)  2 خراجًا)  واململوك  والدار  األرض 
الرضيبة واجلزية ومعناه الغلة أيضًا؛ ألنه مجلة معنى اخلراج الغلة، وقيل للجزية 
وف  عليهم،  الواجبة  كالغلة  ألنه  اخلراج  الذمة:  أهل  رقاب  عىل  رضبت  التي 

األساس: يقال للجزية اخلراج، فيقال أدى خراج أرضه) 3 (.

أما اصطالحًا:

فهو كم عّرفه أبو يوسف، بأنه »أرض أخذت عنوًة مثل السواد، والشام«) 4 ( 
وقال أبو يعىل »اخلراج ما وضع عىل رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها«) 5 (، 
أما املاوردي فقد ذكر بأنه »ماوضع عىل رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها 
اجتهاد  عىل  موقوفًا  كان  فلذلك  اجلزية،  نص  خالفت  بينة  الكتاب  نص  وفيه 
 )  7 معلومة«)  مساحة  عىل  معلوم  حق  »هو  اخلراج  بأن  ذكر  كم   ،)  6 األئمة..«) 

وهو ما يرضب عىل األرض كاألجرة. ) 8 (

) 1 ( ابن األثي، النهاية ف غريب احلديث، مادة )خرج(، 20/2. 

األموال، تح: حممد خليل  اهلروي،  مادة )خرج( 184/2؛  املحيط،  القاموس  ( الفيوزآبادي،   2 (

هراس، دار الكتب العلمية، )بيوت- 1986(، ص79. 

) 3 ( تاج العروس، مادة )خرج(، 340-339/3. 

) 4 ( أبو يوسف، اخلراج، ص62؛ البالذري، فتوح البلدان، ص429. 

) 5 ( األحكام السلطانية، ص162. 

) 6 ( املصدر نفسه، ص227. 

) 7 ( املصدر نفسه، ص235؛ أبو يعىل، األحكام السلطانية، ص173؛ النرباوي، فتحية عبد الفتاح: 

تاريخ النظم واحلضارة اإلسالمية، دار املعارف، )مرص- 2008(، ص162. 

) 8 ( الكركي،عيل عبد املحسن)ت940هـ/1546م(: قاصعة اللجاج ف حتقيق حل اخلراج، مؤسسة= 
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فيم عّرفه الباحثون املحدثون »هو األجرة التي تستلمها الدولة عن األرض 
التي تدخل ف حساب املسلمني، نتيجة جهاد إسالمي مشرتك، وملا كان االنتفاع 

بسبب تلك األمور سموها-أي املنفعة- خراجًا«) 1 (.

األرض  عىل  العربية  الدولة  فرضتها  »رضيبة  انه  عىل  الريس  وعّرفه 
من  املساحة  وحدة  عىل  عادة  وكانت  اإلسالمي،  العريب  اجليش  حررها  التي 
األرايض املزروعة والقابلة للزراعة«) 2 (، وهو ما فرض عىل وحدة املساحة من 

األرض) 3 (.

عليها  صولح  التي  األرض  عىل  تفرض  رضيبة  »اخلراج  آخر  عند  وجاء 
عند الفتح وبقيت ف أيدي أصحابا تدفع كل عام مرة واحدة«) 4 (، حيث فرق 
الدكتور حممد ضيف الل بينه وبني اجلزية بقوله: هو ما كان يوضع عىل األرض 
أو  املال  5 (، وهو مقدار معني من  الرأس)  ما كان يوضع عىل  الرضائب ال  من 

=النش االسالمي، )قم- 1993( ص70؛ القطيفي، ابراهيم بن سليمن )ت950هـ/1557م(: 

الرساج الوهاج، تح: مؤسسة النش االسالمي )قم-2005( ص18. 

) 1 ( عبد املحسن، نظرية احلكمة واإلدارة، ص109.

 ،)1981 )القاهرة-  األنصار،  دار  اإلسالمية،  للدولة  املالية  والنظم  اخلراج  الدين،  ضياء   )  2  (

ص126. 

العربية،  الوحدة  دراسات  العريب، مركز  االقتصادي  التاريخ  مقدمة ف  العزيز،  ( الدوري، عبد   3 (

)بيوت-2007(، ص24. 

) 4 ( الشطشاط، عيل حسني، دراسات ف تاريخ احلضارة اإلسالمية، دار قباء، )القاهرة، 2001(، 

ص110. 

) 5 ( البطاينة، احلضارة اإلسالمية، دار الفرقان، )عمن- 2002(، ص223. 
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احلاصالت، ويفرض عىل األرض التي صولح عليها املشكون) 1 (.

فيم عّرفه الدكتور عبد املنعم النارص بأنه: ما جتبيه الدولة من الناتج الزراعي 
ف  نشاطها  متول  الدولة  مالية  ف  الرئيسة  املصادر  من  وهو  األرض  تغله  الذي 
املدنية  تنفق منها عىل مرافقتها  خدمة املجتمع وكل دولة حتتاج إىل موارد مالية 
رضيبـة  هـو  آخر:  يرى  حني  عىل   ،)  2 أمورها)  التستقيم  وبدوهنا  والعسكرية، 

األرض) 3 ( التـي كانت تؤخـذ عـادة عىل املساحـة زرعت أم ل تزرع) 4 (.

الفرق بني اخلرج واخلراج:

والرعية  غلته  أي  خراجه  العبد  إليك  يؤدي  ان  واخلراج  األزهري:  قال 

) 1 ( حسن إبراهيم، عيل إبراهيم، النظم اإلسالمية، ص222؛ حسن إبراهيم، التاريخ اإلسالمي، 

 .473/1

) 2 ( فن إدارة الدولة ف اإلسالم، ص35. 

) 3 ( األرض اخلراجية: هي األرض التي فرض اخلراج عليها لقاء استغالهلا من قبل العاملني عليها 

وان ملكية هذه األرض هي ملكية عامة لعموم املسلمني، وتعد من أرايض الوقف اإلسالمي 

ُث، والجيوز عليها بيع أو رشاء، وال تأجي وال مزارعة من قبل األفراد سواء  فال توَرُث والتورَّ

كانوا مسلمني أو ذميني فهي ملك األمة اإلسالمية واألجيال اإلسالمية، وان اخلراج املوضوع 

عام استغالل هذه األرض ال يسقط بإسالم العاملني عليها. ينظر: الكبييس، محدان عبد املجيد: 

اخلراج أحكامه ومقاديره، رشكة املطبوعات، )بيوت- 2004(، ص14، أما ناجي معروف 

فقد ذكر بأن األرايض اخلراجية هي عامة األرايض املفتوحة خارج اجلزيرة وتعترب ملكًا مشرتكًا 

للمسلمني لكنها تركت بيد أصحابا يؤدون عنها رضيبة تسمى خراج. ُينظر: املدخل إىل تاريخ 

احلضارة العربية، مطبعة العاين، )بغداد-1960(، ص52. 

) 4 ( عمر، فاروق ورمحة الل، مليحة ونوري، مفيد: النظم اإلسالمية، دار احلكمة، )بغداد- 1987(، 

ص104. 
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تؤدي اخلرج إىل الوالة) 1 (، »اخلرج: املصدر، واخلراج: اسم ملا خيرج واخلراج: 
غلة العبد واألمة«) 2 (.

أما ابن دريد فلم يفّرق بني اخلرج واخلراج فقال: »اخلرج واخلراج: األتاوة 
واخلراج  »اخلرج  ذلك  ف  منظور  ابن  ووافقه   ،)  3 املسلمني«)  أموال  من  وتؤخذ 
يشء واحد خيرجه القوم ف السنة من ماهلم بقدر معلوم وقيل األتاوة تؤخذ من 
مال املسلمني«) 4 (. فاخلراج: هو مبلغ معلوم يدفع بصورة منتظمة ومتكررة ف 
هناية كل حول أو حمصول من قبل مستثمري األرض إىل الدولة اإلسالمية) 5 (، 
ويتضح هنا ان اخلرج أعم من اخلراج، كون اخلراج خيتص ف الغالب بالرضيبة 
عىل األرض، وقيل العبد يؤدي خرجه أي غلته والّرعية تؤدي إىل أمي اخلراج) 6 (، 

فالفرق بني اخلرج واخلراج هو ان اخلرج من الّرقاب واخلراج من األرض) 7 (.

الفرق بني اجلزية واخلراج:

ابن األثي  الذمة) 8 (، فيم عّرفها  قال اجلوهري »اجلزية: ما يؤخذ من أهل 

) 1 ( هتذيب اللغة، مادة )خراج(، 345/1. 

) 2 ( ابن منظور، لسان العرب، )خرج(، 251/2. 

) 3 ( مجهرة اللغة، مطبعة جملس دائرة املعارف، )حيدرآباد- 1929(، مادة )خراج( 61/2. 

) 4 ( لسان العرب، مادة )خرج(، 251/2. 

) 5 ( أبو محد، رضا صاحب: السياسة املالية، مركز األمي إلحياء الرتاث، )النجف- 2006(، ص78. 

) 6 ( األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )خرج(، ص151. 

) 7 ( املاوردي، األحكام السلطانية، ص227. 

) 8 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )جزى(، 2302/6؛ ويضيف األصفهاين عىل ذلك بقوله »وتسميتها 

لالجتزاء با ف حقن دمهم«، املفردات، مادة )جزاء(، ص100. 
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الذمة وهي فعلة من اجلزاء  الكتايب عليه  الذي يعقد  املال  عىل أهنا: »عبارة عن 
كأهنا جزت عن قتله) 1 (، حيث قال تعاىل ف حمكم كتابه:

ُموَن َما َحرََّم اهلُل   ُيَرِّ
َ

َِخِر َوال
ْ

َْوِم ال  بِالْ
َ

 يُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوال
َ

ِيَن ال
َّ

وا ال
ُ
اتِل

َ
﴿ق

ْزيََة َعْن  ِ
ْ

ِكَتاَب َحتَّ ُيْعُطوا ال
ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

َّ
َقِّ ِمَن ال  يَِديُنوَن ِديَن الْ

َ
ُ َوال

ُ
َوَرُسول

يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن﴾) 2 (.

وف احلديث:

»ليس عى مسلم جزية«) ) ).

أراد ان الذمي إذا أسلم وقد مّر بعض احلول ل يطالب من جزية ما مىض 
يده أرض  إذا أسلم وكان ف  الذمّي  ان  األثي: »وقيل  ابن  يقول  ثم  السنة،  من 

صولح عليها بخراج توضع عن رقبته اجلزية وعن أرضه اخلراج«) 4 (.

املاوردي  أما   ،)  5 اخلراج«)  مال  بمنزلة  اجلزية  »أن  يوسف  أبو  ذكر  فيم 
فيقول: »إن اجلزية واخلراج حقان أوصل الل –سبحانه وتعاىل- املسلمني إليهم 
تتفرع  ثم  أوجه،  ثالثة  من  ويفرتقان  أوجه،  ثالثة  من  جيتمعان  املشكني،  من 

أحكامهم، فأما األوجه التي جيتمعان فيها:

فأحدها: أن كل واحد منهم مأخوذ من مشٍك صغاًرا له وذّمة.

) 1 ( النهاية ف غريب احلديث، مادة )جزا( 271/1. 

) 2 ( سورة التوبة )آية-29(. 

) 3 ( اهلروي، األموال، ص52؛ ابن األثي، النهاية ف غريب احلديث 271/2. 

) 4 ( النهاية ف غريب احلديث، 271/1. 

) 5 ( اخلراج، ص126؛ الكالنرتي، عيل أكرب: اجلزية وأحكامها، مؤسسة النش اإلسالمي، )قم- 

1996(، ص20-18. 
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والثاين: أهنم ماال فء يرصفان ف أهل الفيء.
والثالث: أهنم جيبان بحلول احلول وال يستحقان قبله.
أما األوجه التي يفرتقان فيها فأحدها: ان اجلزية نص:

ُموَن َما َحرََّم اهلُل   ُيَرِّ
َ

َِخِر َوال
ْ

َْوِم ال  بِالْ
َ

 يُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوال
َ

ِيَن ال
َّ

وا ال
ُ
اتِل

َ
﴿ق

ْزيََة َعْن  ِ
ْ

ِكَتاَب َحتَّ ُيْعُطوا ال
ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

َّ
َقِّ ِمَن ال  يَِديُنوَن ِديَن الْ

َ
ُ َوال

ُ
َوَرُسول

يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن﴾) 1 (.
وإن اخلراج اجتهاد) 2 (:

َخَراُج َربَِّك َخْيٌ َوُهَو َخْيُ الرَّازِقَِي﴾) 3 (.
َ
 ف

ً
ُهْم َخرْجا

ُ
ل
َ
ْم تَْسأ

َ
﴿أ

أما الثاين: أن أقل اجلزية مقدر بالشع، وأكثرها مقدر باالجتهاد، واخلرج 
أقله وأكثره مقدر باالجتهاد.

اإلسالم،  بحدوث  وتسقط  الكفر  بقاء  مع  تؤخذ  اجلزية  ان  والثالث: 
واخلراج، يؤخذ مع الكفر واإلسالم، فأما اجلزية فهي موضوعة عىل الرؤوس 
واسمها مشتق من اجلزاء«) 4 (. فاجلزية: فريضة مالية، تفرض جربًا عىل الرؤوس 
ممن يدخل ف ذمة املسلمني) 5 ( من أهل الكتاب وما ف حكمهم، مقابل توفي 

) 1 ( سورة التوبة )آية-29(. 

) 2 ( األحكام السلطانية، ص221. 

) 3 ( سورة املؤمنون )آية- 72(.

) 4 ( املاوردي، األحكام السلطانية، ص221. 

ا  ا َأْنَت َفا ِجْزَيَة َعَلْيَك، َوَأمَّ :» َأمَّ ) 5 ( إذ ذكر اهلروي : »ان دهقانًا أسلم، فقام إىل عيل، َفَقاَل َلُه َعِلٌّ

َأْرُضَك َفَلنَا«. األموال، ص53؛ ومنه حديث عيل: ان دهقانًا أسلم عىل عهده، فقال له: 

ْلَت َعنَْها َفنَْحُن  وَّ ْزَيَة، َعْن َرْأِسَك َوَأَخْذَناَها ِمْن َأْرِضَك، َوإِْن َتَ »إْن َأَقْمَت يِف َأْرِضَك َرَفْعنَا اْلِ

ا«، ابن األثي، النهاية ف غريب احلديث 271/1.  َأَحقُّ هِبَ
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احلمية واألمن هلم وتؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بالدخول ف اإلسالم، وتفرض 
عىل الرجال األحرار والعقالء، ويعفى منها الصبيان والنساء والشيوخ واملرىض 

واملؤمنون) 1 (.

أما قديًم) 2 ( فيى بعضهم أهنا »رضيبة«) 3 ( قديمة فرضها اليونان والرومان 
والفرس عىل رعاياهم، وعىل سكان البالد املفتوحة من قبلهم، وتؤكد املصادر 
التارخيية ان نسبتها كانت تصل إىل سبعة أضعاف التي أخذها العرب املسلمون 
من أهل الذمة، وقد أطلقت الشيعة اإلسالمية عىل األموال املأخوذة من أهل 

الذمة عىل رؤوسهم- لفظ اجلزية) 4 (.

»واجلزية  قال:  إذ  اجلزية؛  عليه  جتب  فيمن  فصاًل  يوسف  أبو  أفرد  وقد 

) 1 ( احلكيم، حسن عيسى: النظم اإلسالمية، مكتبة الرواد للطباعة، )بغداد- 1990(، ص134. 

) 2 ( كانت قديًم تسمى أحيانًا باسم اجلوايل: وهي تعني ف األصل جاليات الذميني الذين أجالهم 

العرب، فلزمهم هذا االسم، ثم صارت  اخلليفة عمر بن اخلطاب من أوطاهنم ف شبه جزيرة 

زغلول  سعد  املجيد،  وعبد  الفتاح  عبد  سعيد  عاشور،  ينظر:  اجلزية.  نفس  عىل  تطلق  الكلمة 

والعبادي، أمحد خمتار: دراسات ف تاريخ احلضارة اإلسالمية العربية، منشورات ذات السالسل، 

ط2، )الكويت- 1986(، ص312؛ الدوري، تاريخ العراق االقتصادي ف القرن الرابع، مركز 

دراسات الوحدة العربية، ط4، )بيوت- د.ت(، ص219. 

) 3 ( الرضيبة: هي عبارة عن مبالغ نقدية حتصل عليها الدولة من األفراد جربًا وبدون مقابل بدف 

متويل نفقاهتا العامة وحتقيق األهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية. ينظر: العيل، عادل 

فليح وكدواي، طالل حممود: اقتصاديات املالية العامة، دار الكتب للطباعة والنش، )املوصل- 

1989(، ص39؛ أبو محد، السياسة املالية، ص81. 

العريب  االقتصاد  تاريخ  ف  دراسات  املجيد:  عبد  محدان  الكبييس،  جميد،  عواد  األعظمي،   )  4  (

اإلسالمي، مطبعة التعليم العايل، )بغداد- 1988(، ص179. 
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وسائر  احلية  أهل  من  وغيهم  السواد  ف  ممن  الذمة  أهل  مجيع  عىل  واجبة 
نصارى  خال  ما  والسامرة  والطائيني  واملجوس  والنصارى  اليهود  من  البلدان 
بني تغلب وأهل نجران خاصة) 1 (، وإنم جتب اجلزية عىل الرجال دون النساء 
أربعة وعشون  الوسط  ثمنية وأربعون درمهًا وعىل  املوس  والصبيان) 2 (: عىل 
وعىل املحتاج احلراث العامل بيده اثنا عش درمهًا يؤخذ منهم ف كل سنة«) 3 (.

) 1 ( قال اهلروي : »وكان عمر قد هّم أن يأخذ منهم اجلزية. فتفرقوا ف البالد فقال النعمن... لعمر... 

أن بني تغلب يأنفون من اجلزية، وليست هلم أموال، إنم هم أصحاب حروث وموايش، وهلم 

ْغُت  نكاية ف العدو، فال تعن عدوك عليك بم.. فقال مغية، فحدثت أن عليًا قال: » َلئِْن َتَفرَّ

وا  ُ َنرصَّ ِحنَي  ِة،  مَّ الذِّ ِمنُْهُم  َوَبِرَئْت  اْلَعْهَد،  َنَقُضوا  َفَقْد  َرْأٌي،...  فِيِهْم  يِل  َتْغلَِب،َلَيُكوَننَّ  لَِبنِي 

َأْوالَدُهْم«، ينظر: األموال، ص34؛ ابن قتيبة، املعارف، ص318. 

بيان أن اجلزية ل تفرض  إذ يقول البد من  الدوري، فيمن جتب عليه اجلزية  الدكتور  بنّي  ) 2 ( وقد 

إال عىل الذكور البالغني، فلم تفرض عىل األوالد والنساء والشيوخ واملرىض املؤمنني وال عىل 

الرهبان املتبتلني، ف حني ان اخلراج يفرض عىل األرض برصف النظر عن املالك. ينظر: مقدمة 

ف التاريخ االقتصادي العريب، ص26. 

ف  العراق  إدارة  الوهاب،  عبد  رمزية  اخليو،  ص75؛  األموال،  اهلروي،  ص125؛  ( اخلراج،   3  (

صدر اإلسالم، دار احلرية، )بغداد- 1978(، ص104؛ عاشور وآخرون، دراسات ف تاريخ 

احلضارة اإلسالمية العربية، ص312؛ فضاًل عن ذلك قال أبو يوسف: وإن جاءوا بعد من قبل 

منهم مثل الدواب واملتاع وغي ذلك، ويؤخذ منهم بالقيمة واليؤخذ منهم ف اجلزية ميتة وال 

خنزير وال مخر فقد كان عمر بن اخلطاب ينهى عن أخذ ذلك منهم من جزيتهم وقال ولوها 

بلغنا  فيم  بن أيب طالب )كرم الل وجهه(  أثمهنا.. وقد كان عيل  أربابا فيسعوها وخذوا منهم 

من  اجلزية  والتؤخذ  رؤوسهم،  خراج  من  هلم  وحيسب  املسال  اإلبرة  جزيتهم  ف  منهم  يأخذ 

املسكني الذي يتصدق عليه وال من أعمى ال حرفة له وال عمل، وال من ذمي يتصدق عليه، 

وال من مقعد، اخلراج، ص125.
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قال: 1 ( حني  الصواب)  فيليب وجه  وقد خالف 

أتاوة إمجالية عىل األرض والرؤوس وانه ل يكن  العرب قد رضبوا  »إن 
.)  2 الراشدين«)  بعهد  اخلاصة  الفرتة  أو جزية واضحة ف  ثمة خراج واضح 

وجود  مايؤكد  التارخيية-  املصادر  خالل  –من  بالدليل  التمسنا  أننا  إال 
العرب. عند  واخلراج  اجلزية  بني  الفروق  هذه 

فمسح  حنيف  بن  عثمن  بعث  اخلطاب  بن  عمر  »أن  املصادر  ذكرت  فقد 
درمهًا  جريب  كل  عىل  فوضع   ،)  3 جريب)  ألف  وثالثني  ستة  فوجده  السواد 

ل  عنوة  فتح  وما  صلحًا  فتح  ما  إىل  البالد  تقسم  التي  »فالنظرية  حتي:  فيليب  يقول  ( حيث   1  (

تكن إال تفسيًا متأخرًا أخذ با القوم من بعد وال أصل تارخيي هلا، وكذلك بشأن تفريقهم 

أيام  معروفًا  يكن  ل  بينهم  فالتمييز  اليونانية-  خورجييا  لفظة  ولعلها  واخلراج-  اجلزية  بني 

)اآلية-29(  التوبة  سورة  ف  إال  اجلزية-  لفظة  القرآن  يورد  ول  الثاين..  الراشد  اخلليفة 

–خراج- فقد وردت ف القرآن مرة واحدة أيضًا  وذلك دون معنى رشعي معني. أما لفظة 

ف سورة املؤمنني )اآلية-74( بمعنى األجر. ينظر: تاريخ العرب 228/1. 

) 2 ( يوليوس: تاريخ الدولة العربية، ترمجة: حممد عبد اهلادي أبو ريدة، ط2، )القاهرة- 1968(، 

احلياة،  مكتبة  دار  الل،  جاد  فهمي  فوزي  ترمجة:  واإلسالم،  اجلزية  دينيت:  دانييل،  ص267؛ 

الرسالة  عرص  ف  االقتصادية  األوضاع  تطور  ياسني:  نجمن،  ص39؛  )بيوت-1960(، 

والراشدين، بيت املوصل للنش، )املوصل- 1988(، ص191. 

ذراع مكرسة،  مثلها عرضًا 3600  ف  ذراعًا طوالً  ومعناه ستون  أشل  أشل ف  : هو  ( اجلريب   3  (

األميية،  املطبعة  العلوم،  مفاتيح  )387هـ/993م(:  يوسف  بن  أمحد  بن  حممد  اخلوارزمي، 

)القاهرة- 1841م(، ص244؛ اجللييل، حممود: املكاييل واألوزان والنقود العربية، دار الغرب 

اإلسالمي، )بيوت- 2005(، ص80. 
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هذا   ،)  2 الطبقات)  عىل  للجزية  إنسان  ألف  مخسمئة  عىل  وختم   ...)  1 وقفيزًا) 
ويبدو أن اجلزية واألرزاق عّدا رضيبة ابتدائية فكانت األرزاق رضيبة األرض 
إنَّ  إذ  البداية؛  ف  للرضائب  تنظيمهم  وعدم  بالتحرير  املسلمني  انشغال  بسبب 
عام 21هـ قد شهد التنظيم وتم مسح األرض ووضع اخلراج عليها كم وضعت 
جزية عىل الطبقات ومتيزت عن اخلراج) 3 (. أما اخلراج فهو الرضيبة التي كانت 
تدفع خلزينة الدولة عن األرايض التي احتلها املسلمون حتى إذا أسلم صاحبها، 
وخيتلف مقدار اخلراج بحسب نوعية األرض وطريقة ريعها واستغالهلا ونوعية 
املحصول.. وكانت هذه الرضيبة عادة تفرض عىل حماصيل احلبوب واألشجار 

) 1 ( القفيز: كمقياس لألرض= 10/1 جريب أو 360 ذراعًا مربعة 3، فيكون احلساب 159.2 

القوات  مطبعة  العسيل،  كامل  ترمجة:  اإلسالمية،  واألوزان  املكاييل  فالرت،  هانتس  مربع،  مرت 

املسلحة األردنية، )عمن-1970(، ص98. 

للطباعة،  العربية  الشكة  اإلسالم،  صدر  ف  العراق  ف  واألرض  العرب  حممد:  مجال  ( جودة،   2  (

)األردن- 1977م(، ص98-97. 

) 3 ( ابن رستة، أبو عيل أمحد بن عمره )ت300هـ/906م(: األعالق النفيسة، وضع حواشيه: خليل 

ص75؛  األموال،  اهلروي،  ص97-98؛  )بيوت-1998(،  العلمية،  الكتب  دار  املنصور، 

ابن  ص166-165  السلطانية،  األحكام  يعىل،  أبو  ص229؛  السلطانية،  األحكام  املاوردي، 

خرداذبة، أبو القاسم، عبيد الل )ت300هـ/900م(: املسالك واململك، طبعة أوفسيت بريل، 

)ت854هـ/1451م(:  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  املقريزي،  ص14؛  1889م(،  )ليدن- 

العلمية، )بيوت- 2005م(، 52/1؛  الكتب  املواعظ واالعتبار ف ذكر اخلطط واآلثار، دار 

للطباعة،  احلرية  دار  السامرائي،  حممود  د.رجاء  تح:  واملوازين،  واملكاييل  النقود  املناوي: 

)بغداد- 1981م(، ص92-93، وقد ذكر أبو يوسف دلياًل آخر عىل التمييز بني اجلزية واخلراج 

حيث جاء ف كالم اخلليفة عمر بن اخلطاب«.. وقد رأيت أن أحبس األرضني بعلوجها وأضع 

عليهم فيها اخلراج، وف رقابم اجلزية يؤدوهنا فيكون فيئًا للمسلمني...«، اخلراج، ص28.
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بشأن   عيل اإلمام  قال  فيم   .)  1 املوسم)  بعد  سنويًا  تدفع  وكانت  املثمرة 
اجلزية) 2 (:

ْزيِة  »واْعلْم أّن الّرِعّية طبقاٌت، ال يْصُلُح بْعُضها إالّ بِبْعض،.. وِمنْها أْهُل اْلِ
ّمِة وُمْسلِمِة النّاس«) ) ). واخْلراِج ِمْن أْهِل الذِّ

نالحظ أن اإلمام قد بنّي الفرق بني اجلزية واخلراج، كاآليت:

ان اخلراج ثابت خالفًا للجزية التي تسقط بإسالم الشخص.. 1

األوضاع . 2 حتسني  ثم  ومن  األرض  إنتاج  زيادة  إىل  اخلراج  يؤدي 
للبالد. االقتصادية 

ما . 3 بحسب  مقدر  فإنه  اخلراج  أما  الشخص،  بقدرة  اجلزية  مقدار  حيدد 
ينتجُه من األرض.

فيم تكلم املاوردي وأبو يعىل بشأن األرض فقال: »واألرضون كلها تنقسم 
إىل أربعة أقسام:

يوضع  أن  الجيوز  عش  أرض  فهو  إحياءه  املسلمون  استأنف  ما  أحدها: 
عليها خراج.

العربية اإلسالمية،  املرجع ف احلضارة  التواب:  الدين، عبد  إبراهيم سلمن ورشف  ( الكروي،   1 (

ذات السالسل، ط2، )الكويت-1987م(، ص128؛ املحنك، أوضاع الكوفة االقتصادية ف 

عهد اإلمام عيل، دار أنباء للطباعة، )النجف- 2004(، ص54. 

) 2 ( ل نفرد للجزية موضوعًا خاصًا با كوهنا ل ترد ف النهج- كالم اإلمام عيل- إال مرة واحدة 

كم ذكرناه. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )53(، 23/17. 
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والقسم الثاين: ما أسلم عليه أربابه منهم أحّق به) 1 (، أرض عش، والجيوز 
أن يوضع عليها خراج) 2 (.

بني  تقسم  غنيمة   )  3 وقهرًا)  عنوة  املشكني  من  ملك  ما  الثالث:  والقسم 
الغانمني وتكون أرض عش ال جيوز أن يوضع عليها اخلراج) 4 (.

األرض  فهي  أرضهم  من  املشكون  عليه  صولح  ما  الرابع:  والقسم 
أهلها  عنها  ماخال  أحدمها:  رضبني:  عىل  فهي  عليها  اخلراج  بوضع  املختصة 
ويرضب  املسلمني  مصالح  عىل  وقفًا  فيكون  قتال،  بغي  للمسلمني  فحصلت 

) 1 ( فتكون عىل مذهب الشافعي ، األحكام السلطانية، ص228. 

ُتنقل  ) 2 ( قال أبو حنيفة: اإلمام خمي بني أن جيعلها خراجًا أو عشًا، فإن جعلها خراجًا ل جيز أن 

إىل العش، وان جعلها عشًا جاز أن تنقل إىل اخلراج، األحكام السلطانية، ص228. فيم ذكر 

األموال،  خراج  أرض  حتولت  عش  أرض  الذمي  اشرتى  إذا  قال:  حنيفة  أيب  »عن  اهلروي: 

له،  فهو  يشء  عىل  أسلم  »من  فقال:  حنبل،  ابن  رواية  »وف   : يعىل  أبو  يذكر  حني  ف  ص98. 

ويؤخذ منه خراج األرض« ثم يقول: »وهذا حممول عىل انه كان ف يده من أرض اخلراج أقره 

السلطانية، ص163  اخلراج«، األحكام  يسقط  أهل خيرب، فال   النبي اقر  يده كم  اإلمام ف 

ألحكام  االستخراج  )ت734هـ/1340م(:  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  احلافظ  احلنبيل، 

اخلراج، صححه: السيد حممد الصديق، املطبعة اإلسالمية باألزهر، )مرص- 1933(، ص15. 

) 3 ( قال املاوردي فيكون عىل مذهب الشافعي »رمحه الل«، األحكام السلطانية، ص228؛ فيم ذكر 

أبو يعىل قائاًل: »ففيه روايتان، أحدمها: يكون غنيمة تقسم بني الغانمني، وتكون أرض عش، 

الجيوز أن يوضع عليها خراج، وفيه رواية أخرى: اإلمام بانحياز بني أن يقسمها بني الغانمني 

فال يكون فيها خراج، وبني أن يقفها عىل مجاعة املسلمني، األحكام السلطانية، ص163؛ وينظر: 

اهلروي، األموال، ص173؛ احلنبيل، االستخراج، ص16. 

) 4 ( جعلها مالك وقفًا عىل املسلمني بخراج يوضع عليها. وقال أبو حنيفة: يكون اإلمام خميًا بني 

األمرين، املاوردي، األحكام السلطانية، ص228؛ احلنبيل، االستخراج، ص16.
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عنها اخلراج.. أما الثاين: ما أقام فيه أهله وصوحلوا عىل إقراره ف أيدهيم«) 1 (.

وقد جاء عن أيب يوسف ما قاله عمر بن اخلطاب بشأن أرض اخلراج بعد 
الفتح »... ولكن رأيت أنه ل يبق يشء يفتح بعد أرض كرسى، وقد غنمنا الل 
وأخرجت  أهله  بني  أموال  من  ماغنموا  فقسمت  وعلوجهم  وأرضهم  أمواهلم 
األرضني  أحبس  أن  رأيت  وقد  توجيهه،  ف  وانا  وجهه،  عىل  فوجهته  اخلمس 
أرض  يقول:  احلنبيل  رجب  ابن  أن  إال   .)  2 اخلراج«)  عليهم  وأضع  بعلوجها 
اخلراج نوعان: صلح وعنوة، فأما أرض الصلح فإن خراجها عند اجلمهور ف 
معنى اجلزية فيسقط باإلسالم، وعند أيب حنيفة هو معنى ثمن لألرض كخراج 
العنوة عنده، ثم يعلل ذلك بقوله: ولعل هذا أيضًا مأخذ الكوفيني الذين قالوا: 
ان األرض متى وضع اخلراج عليها ل يتغي عنها بحال، وأما أرض العنوة فقد 
اختلفوا ف خراجها فقالت طائفة هو ثمن أيضًا وهو قول احلنفية.. وقاله أيضًا 

طائفة من الشافعية) 3 (.

:اخلراج يف كالم اإلمام

1-اخلراج وعمارة األرض:

بزراعة  يقومون  الذين  اخلراج  أهل  هم  الرابعة  الطبقة  ان   اإلمام بنّي 
البلد..  اقتصاديات  عليها  تقوم  التي  املحاصيل  وجني  با  واالعتناء  األرض 

إبراهيم:  عيل  إبراهيم،  حسن  ص164؛  السلطانية،  األحكام  ص228؛  السلطانية،  ( األحكام   1  (

النظم اإلسالمية، ص222؛ حسن إبراهيم، التاريخ اإلسالمي، 474/1؛ اخلربوطيل، احلضارة 

العربية اإلسالمية، ص200-198. 

) 2 ( اخلراج، ص28. 

) 3 ( االستخراج، ص39. 
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هيتم  أن  الوايل  ويأمر  الطبقة  هذه  عىل  واحلنان  العطف  روح  جيسد  هنا  واإلمام 
يثقل  وال  يرهقها  فال  تطيق،  ال  ما  األمر  من  حيملها  وال  شأهنا  من  ويصلح  با 
فإهنم  الناس،  لعامة  صالح  وصالحهم  اخلراج  بأهل  االعتناء  ان  بل  عليها 
استطاعوا  فإذا كانوا بخي  احتياجاهتا  بأهم  الرعية  األمة ويغدقون عىل  ميمونو 

أن يقدموا أحسن إنتاج وأفضله) 1 (، وذلك بقوله:

صاحًا  وصاِحِهْم  صاِحِه  يِف  فإِّن  أْهلُه،  ُيْصلُِح  باِم  اخْلراِج  أْمر  »وتفّقْد 
ملِْن ِسواُهْم، وال صاح ملِْن ِسواُهْم إاِلّ هِبِْم، الّن النّاس ُكّلُهْم ِعياٌل عى اخْلراِج 

وأْهلِِه...«) ) ).

)الرضائب(  اخلراج  أن تكون جباية  قاعدة وهي: جيب   اإلمام فيم يضع 
يصلح  وبصالحه  صاحلًا  نظامًا  يكون  وبذلك  يدفعوهنا  الذين  مصالح  تراعي 
بينهم دون متييز؛ ألهنم حمتاجون إىل هذه الرضائب، فضاًل عن ذلك  فيم  الناس 
فقد عّد اإلمام منهجية اخلراج وجبايته ركن اإلصالح، وبطبيعة احلال فإن هذا 
اإلصالح يمثل صالح املجتمع اقتصاديًا من جهة، وملراعاة تكامل هذا اإلصالح 

فقد حث اإلمام عىل أن يكون الناس بعضهم لبعض ألهنم –كم قال-:

»ِعياٌل عى اخْلراِج وأْهلِِه«) ) ).

من جهة أخرى. ول تكن رضيبة اخلراج هي اهلدف –لدى اإلمام- إنم 
 السبيل لتحصيل اخلراج لتحقيق التنمية االقتصادية ألي جمتمع، لذلك أكد

) 1 ( القمي، رشح هنج البالغة، 59/5. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة )53(، 52/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، 52/17. 
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أن يكون احلاكم دقيًقا ف هذه األمور:

»وْليُكْن نظُرك يِف ِعامرِة االْْرِض أْبلغ ِمْن نظِرك يِف اْستِْجاِب اخْلراِج) 1 ) اِلّن 
ذلِك ال ُيْدرُك إاِلّ باْلِعامرِة، ومْن طلب اخْلراج بِغْيِ ِعامرة، أْخرب اْلبِاد،وأْهلك 

اْلِعباد، وملْ يْستِقْم أْمُرُه إاِلّ قلِيًاً..«) ) ).

أي ينبغي ان يكون اخذ هذه الرضائب ضمن نظام عادل وعىل أساس خطة 
النظام االقتصادي، ومن  فإنَّ ذلك حيدث خلاًل ف  حمكمة، وليس مللء اخلزينة 

ثم يؤدي إىل تدهور أوضاع الرعية، ثم يعلل ذلك إذ يقول:

»اِلّن ذلِك ال ُيْدرُك إاِلّ باْلِعامرِة«) ) ).

وبذلك أشار اإلمام إىل عمرة األرض) 4 (.

بقاعدة  عرصنا  ف  املال  علم  أصول  علمء  عند  عرفت  القاعدة  »وهذه 
باملصلحة  منوط  العام  »اإلنفاق  وبقاعدة  اإلنتاج«  يعرقل  أن  للخراج  »ليس 

) 1 ( يقول ابن أيب احلديد »وجاءت برواية استحالب اخلراج«، املصدر نفسه، 53/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، 53-52/17.

) 3 ( املصدر نفسه، 52/17.

) 4 ( جاء ف أحد كتب اإلمام مؤكدًا عىل أمهية األرض للحد من حدوث مشاكل كثية: »أما بعد 

فإّن رجاالً من أهل الذمة من عملك ذكروا هنرًا ف أرضهم قد عفا وادفن وفيه هلم عمرة عىل 

أن  من  إلينا  أحب  يعمروا  ألن  ولعمري  النهر،  وأصلح  أعمر  ثم  وهم،  أنت  فانظر  املسلمني، 

خيرجوا أو يقرصوا ف واجب من صالح البالد والسالم«. اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 141/2؛ 

)النجف-  النعمن،  مطبعة  البالغة،  هنج  مستدرك  ف  السعادة  منهاج  باقر،  حممد  املحمودي، 

هنج  )مستدركات  البالغة،  مصباح   : امليجهاين  حسن  االصبهاين،  29/5-30؛   ،)1968

البالغة(، مؤسسة التاريخ اإلسالمي، )بيوت-2008(، 245/2.
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العامة« أما قاعدة ليس للخراج أن يعرقل اإلنتاج فمعناها »ال جيدر باحلكومة 
الشعبية  املساعي  ثمرات  ونقص  واإلنتاج  السعي  دون  حتول  رضيبة  تضع  أن 
تكون  أن  معناها  القاعدة  وهذه   ،)  1 الزراعية«)  األرايض  وإمهال  بتخريب 
ابن  يقول  الصدد  وبذلك  متييز.  دون  مجيعها  الرعية  صالح  ف  اخلراج  أموال 
الفالحني والتجار والسيم بعد وضع  إنم هي من  خلدون: إن »معظم اجلباية 
املكوس) 2 ( ونمو اجلباية با فإذا انقبض الفالحون عن الفالحة وقعد التجار 
السلطان بني  قايس  املتفاحش وإذا  النقص  أو دخلها  التجارة ذهبت مجلة  عن 
اجلباية  إىل  بالنسبة  وجدها  القليلة  األرباح  هذه  وبني  اجلباية  من  له  حيصل  ما 
فيم  اجلباية  من  عظيم  بحظ  له  فيذهب  مفيدًا  كان  ولو  انه  ثم  القليل  من  أقل 
يعانيه من رشاء أو بيٌع فإنه من البعيد أن يوجد فيه من املكس، ولو كان غيه 
ف تلك الصفقات لكان تكسبها كلها حاصاًل من جهة اجلباية ثم فيه التعّرض 
عن  قعدوا  إذا  الرعايا  فإن  ونقصه،  بفسادهم  الدولة  واختالل  عمرانه  ألهل 

.)  3 والتجارة نقصت«)  بالفالحة  أمواهلم  تثمي 

فيم يقول اإلمام لواليه مالِك ْبن احْلاِرِث االْْشرت ِف عْهِدِه إِلْيِه، ِحني والُّه 
ِمرْص:

النعمن،  مطبعة  الفقر،  مشكلة  اهلادي،  عبد  الفضيل،  ص216؛  والرعية،  الراعي  الفكيكي،   )  1  (

)النجف، د.ت(، ص41-36. 

اخلوارزمي،  ينظر:  البحر،  ف  الواردة  السفن  عىل  تؤخذ  كانت  رضيبة  هو  املكس:  املكوس:   )  2  (

مفاتيح العلوم، ص59؛ وتسمى أيضًا باملال اهلاليل؛ ألهنا جتبى مع كل هالل شهر عريب بعكس 

املال اخلراجي الذي جيبى كل سنة، ينظر: املقريزي، املواعظ واالعتبار، 111/1. 

) 3 ( املقدمة، ص239؛ العرب، 182/1. 
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»ِجْباية خراِجها) 1 )، واْستِْصاح أْهلِها، وِعامرة بِاِدها«) ) ).

عىل حني تنبه ابن خلدون إىل ما أشار إليه اإلمام بشأن عمرة األرض 
السوق  هي  الدولة  »إن  قائاًل:  أثر،  من  املجتمع  تقدم  ف  هلا  وما  وجبايتها 
واجلبايات  األموال  السلطان  احتجز  فإذا  العمران  مادة  ومنها  للعال  األعظم 
واحلامية،  احلاشية  بأيدي  ما  حينئذ  قّل  مصارفها،  ف  يرصفها  فلم  فقدت  أو 
وانقطع أيضًا ما كان يصل منهم حلاشيتهم وذوهيم، وقّلت نفقاهتم مجلة، وهو 
حينئذ  الكساد  فيقع  سواهم،  ممن  لألسواق  مادة  أكثر  ونفقاهتم  السواد  معظم 
اخلراج  ألن  لذلك،  اخلراج  فيقل  املتاجر،  ف  األرباح  وتضعف  األسواق،  ف 
الناس  وطلب  األسواق  ونفاق  واملعامالت،  االعتمد  ف  تكون  إنم  واجلباية 
السلطان  أموال  لقلة  بالنقص  الدولة  للفوائد واألرباح ووبال ذلك عائد عىل 
إليه ومنه  الرعية والسلطان منهم  إنم هو مرتدد بني  فاملال  بقلة اخلراج،  حينئذ 
إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية سنة الل ف عباده«) 3 (. فنخرج 
بمحصلة مفادها ان اإلمام حث عىل أن يكون اهلدف من جباية اخلراج هو 
باخلراج-  بلده  يعمر  –ان  الوايل  به  أوىص  ما  خالل  من  وذلك  البالد  لعمرة 

لغرض مجعه. وليس 

) 1 ( قال القمي: جباية خراجها: املعرب عنه ف عرصنا بالرضائب ولكنها رضائب إسالمية، ل تؤخذ 

جليوب الكبار من الطبقة احلاكمة... لألمي وامللك وحاشيتهم ف أمريكا وأوربا كم يفعله أمراء 

الضالل وحكام الباطل، بل دور هذه الرضائب أن ترصف ف سد حاجة املحتاجني ورفع عوز 

املسكنة وسرت عورة الفقراء البائسني، ينظر: رشح هنج البالغة، 59/5. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )53(، 25/17. 

) 3 ( املقدمة، ص239. 
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أن  هذه  أيامنا  ف  »نرى  بقوله:  بذا  النارص  املنعم  عبد  الدكتور  ذّكر  وقد 
الدول التي تريد رفع مستوى النمو االقتصادي ف بالدها تلجأ إىل ختفيض مقدار 
التنمية  الرضائب عىل الدخل، لكي يشجع املستثمرون عىل توظيف أمواهلم ف 
واالستثمر، فتكون حمصلة هذا القرار زيادة ف جممل ما يأيت الدولة من رضائب 
عىل الدخل نتيجة التوسع ف اإلنتاج وارتفاع معدالت النمو االقتصادي«) 1 (. 
ويبدو لنا ان اإلمام أراد ذلك كون إصالح اخلراج اليكون إال بعمرة البالد. 
لعمرة  النظر  دون  من  اخلراج  جلمع  يتوجه  من  عاقبة   اإلمام ذكر  حني  عىل 
األرض معلاًل ذلك بخراب البالد وهالك العباد، وذلك عىل اثر زيادة اخلراج 
حيث يؤدي إىل ضعف خدمة الفالحني) 2 ( املزارعني ف األرض، ومن ّثم عدم 
ذلك  فضاًل عن  هذا،  من عملهم  النفع  بعدم  الفالحني  ثم شعور  استصالحها 
فإن الوايل جراء هذه املشاكل-ان عجز عن حلها- سيواجه اضطرابًا ف اقتصاد 

الدولة ولن يستقيم أمره إال قلياًل) 3 (.

2-معاجلة املشاكل املستجدة:

التي  )الفالحني(  الرعية  ظروف  يراعي  بأن  الوايل   اإلمام يويص  ثم 
خمتصًا  )الرضائب(  اخلراج  فرض  عند  وذلك  األرض  زراعة  أثناء  ف  تعرتهيا 

بحاالت طارئة قد حددها اإلمام بم يأيت:

) 1 ( فن إدارة الدولة، ص134-133. 

قبلكم«؛  يظلموا  أن  األرض  فالحي  ف  الل  »أنشدكم  قائاًل:  كتبه  أحد  ف   اإلمام ذكر  فيم   )  2  (

املجليس، بحار األنوار، 33/97. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 54/17. 



284.................................................... الفكر اإلداري عند اإلمام عيل

) ) )،أْو إِحالة  باّلة  أْو   ،( ( ( ب  اْنِقطاع رِشْ أِو   ،( 1 ( ِعّلًة  أْو  ثِقًا  »فإِْن شكْوا 
يْصُلح  أْن  تْرُجو  باِم  هِبا عطٌش؛ خّفْفت عنُْهْم  أْو أْجحف  اْغتمرها غرٌق،  أْرض 

بِِه أْمُرُهْم«) 4 ).

يبدو أن احلاالت التي ذكرها اإلمام والتي حتد من نشاط املزارعني- 
إىل  املزروع  يتعرض  قد  أو  عليهم  املفروض  اخلراج  رضيبة  مقدار  ثقل  هي 
قد  حني  ف  اإلرواء  ف  عليها  يعتمدون  التي  املياه  تنقص  أو  زراعية  آفات 
ف  بالوايل  جيدر  لذلك  إتالفها  إىل  أدى  ثّم  ومن   ،)  5 أغرقها)  املطر  يكون 
املترضرة  األرايض  إعمر  مراعيًا  يلغيها  أو  الرضائب  خيفض  أن  احلالة  هذه 

اآلفات. من  والتخلص 

من  يشء  حلقهم  متى  عنهم  خيفف  »أن  أمره   اإلمام ان  ذلك  عن  فضاًل 
ف  نقًصا  املاء  عىل  ُيدخل  كان  وإن  وهو  أمورهم،  ُيصلح  التخفيف  فإن  ذلك؛ 
العاجل إال انه يقتيض توفي زيادة ف اآلجل، فهو بمنزلة التجارة التي البّد فيها 

اللغة مادة  ابن زكريا، جممل  نازعته نفسه إىل يشء وعلة: جاع وضجر،  إذا  الرجل،  ) 1 ( علًة: علة 

)عل(، 625-624/3. 

) 2 ( رشب: تناول كل مائع ماء كان أو غيه والشب النصيب، االصفهاين، املفردات، مادة )رشب(، 

ص260. 

) 3 ( باّله: بللته باملاء بال من باب قتل فابتل هو، الفيومي، املصباح املني، مادة )بلل(،ص44.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )53(، 53/17.

) 5 ( »قال أبو حنيفة، ومالك وابن أيب ذئب، وأبو عمرو األوزاعي: إذا أصابت الغالت آفة أو غرق 

سقط اخلراج عن صاحبها وإذا كانت أرض من أرايض اخلراج لعبد أو مكاتب أو امرأة فإن أبا 

حنيفة قال عليها اخلراج فقط، وقال سفيان، وابن أيب ذئب ومالك: عليها اخلراج وفيم بقي من 

الغلة العش«، البالذري، فتوح البلدان، ص430. 
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من إخراج رأس املال وانتظار عوده وعود ربحه«) 1 (.

»وال يْثُقلّن علْيك ْشٌء خّفْفت بِِه امْلُؤونة عنُْهْم، فإِّنُه ُذْخٌر يُعوُدون بِِه علْيك 
ِحك  وتبجُّ ثنائِِهْم،  ُحْسن  اْستِْجابِك  مع  ِواليتِك،  وتْزينِِي  بِاِدك،  ِعامرِة  يِف 
إِْجاِمك  ِمْن  ِعنْدُهْم  ذخْرت  باِم  ُقّوِتِْم،  فْضل  ُمْعتِمدًا  فِيِهْم،  اْلعْدِل  بِاْستِفاضِة 

ُلْم، والثِّقة ِمنُْهْم باِم عّوْدُتْم ِمْن عْدلِك علْيِهْم يِف ِرْفِقك هِبِْم«) ) ).
3-عدم استكثار ما ُيصلح الناس:

يشي اإلمام إىل أن عىل الوايل أن اليستكثر ما يقدمه للرعية من مساعدة 
أو حل ملشاكلهم كون ذلك من شأنه أن يرفع من مكانته ويضمن له تأييدهم، 
به  يفتخر  أن  للوايل  فإنه حيق  ثّم  واليهم ومن  يدل عىل عدل  الرعية  ثناء  ان  كم 
أيب احلديد،  ابن  يقول  البالد  إدارته وصواب سياسته ف هذه  ويعده من حسن 
الوالة  بني  تتبجح  انك  وإىل  بعمرهتا،  بالدك  تزيني  إىل  يفيض  فإنه  ذلك  ومع 

بإفاضة العدل ف رعيتك معتمدًا أفضل قوهتم«) 3 (.

4- كسب وّد الرعية:

يشي اإلمام إىل هذه التضحية املتبادلة قائاًل:

طيِّبًة  اْحتمُلوُه  بْعُد  ِمْن  علْيِهْم  فِيِه  عّوْلت  إِذا  ما  االُْموِر  ِمن  حدث  »فُرّبام 
أْنُفُسُهْم بِِه«) 4 ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 54/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، كتاب )53(، 55/17.

) 3 ( املصدر نفسه، 54/17. 

) 4 ( املصدر نفسه، 53/17. 
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أكثر  سيكونون  واملساعدة  العون  يد  هلم  قدمت  الذين  الرعية  هؤالء  إن 
استعدادًا وعن طيبة نفس إذا احتجت إىل معونتهم يومًا ما وعولت عليهم، كأن 
وهذا  بوسعهم  ما  ويبذلون  سيدافعون  فإهنم  مثاًل  األعداء  هجوم  لصد  يكون 
بحادث  تكلفهم  إىل  بعد  فيم  احتجت  »وربم  وبينهم  بينك  الثقة  يعزز  بدوره 
فإذا كانت  حيدث عندك املساعدة بمل يقسطونه عليهم قرضًا أو معونة حمضة؛ 

هلم ثروة هنضوا بمثل ذلك، طيبة قلوبم به«) 1 (.

5- الولة سبب خراب األرض.

رْشاِف أْنُفِس  »وإِّنام ُيْؤتى خراُب االْْرِض ِمْن إِْعواِز أْهلِها،إِّنام ُيْعِوُز أْهُلها اِلِ
اْلُوالِة عى اْلْمِع، وُسوِء ظنِِّهْم بِاْلبقاِء، وِقّلِة اْنتِفاِعِهْم بِاْلِعِر«) ) ).

من  الوايل  له  خيطط  ما  كل  إليه:  املشار  بالعمران  قصد   اإلمام لعل 
املبذولة،  واجلهود  بالعزم  وذلك  يتحقق،  ألن  قابل  الرعية  ختدم  مشاريع 
الوايل عىل ان اليسعى لتعطيل أي  وهذه إشارة من اإلمام حلث احلاكم أو 
القاعدة  الفكيكي  األستاذ  فيم جيعلها  الرعية،  كونه يصب ف مصلحة  مشوع 
القاعدة  املال احلديث فيقول: ومن معاين هذه  اخلامسة من ضمن قواعد علم 
األمة  »رقي  وهي:  احلديثة  االقتصادية  النظرية   احلسن أبو  وضعها  التي 
زاد  كلم  هو  معناها:  التي  القاعدة  تلك  انتاجها«  مع  متناسب  االقتصادي 
وجتلت  الشعبية  الثروة  زادت  والفني  والعقيل  والصناعي  الزراعي  اإلنتاج 
دون  حائاًل  اخلارج  أو  الرضائب  تكون  أن  احلزم  من  فليس  الوطنية  املنافع 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 54/17. 

) 2 ( املصدر نفسه، 54/17. 
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تقول:  القرن،  هذا  علمء  با  قال  أخرى  نظرية  ذكر  فيم   .)  1 الشعبي)  الرقي 
احلكومة  عىل  جيب  أنه  ومعناه  الصغرى«  بالنفقة  الكربى  احلصيلة  »نتحرى 
وان  تافهة  فوائد  لقاء  الفاحشة  النفقات  تتجشمها  التي  األعمل  تتجنب  أن 
حني  عىل   .)  2 قليل)  بإنفاق  كثيًا  خيًا  عليها  ُتدر  التي  اجلباية  منافع  تتحرى 
وال  ماله  ينمي  ال  السلطان  ان  »واعلم  يقول:  إذ  خلدون،  ابن  ذلك  إىل  أشار 
والنظر  األموال  أهل  ف  بالعدل  يكون  إنم  وإدرارها  اجلباية  إال  موجوده  يدر 
األموال  تثمي  آماهلم وتنشح صدورهم لألخذ ف  تنبسط  فبذلك  بذلك،  هلم 
فإنم هو  أو فلح  السلطان وأما غي ذلك من جتارة  فيها جباية  وتنميتها فتعظم 

.) 3 للعمرة«)  للجباية ونقص  للرعايا وفساد  مرضة عاجلة 

أما اخلراب الذي هو انخفاض مستوى املعيشة لدى الرعية إنم يأيت عندما 
هذا  يعلمون  وهم  الثروات،  جلمع  مناصبهم  استغالل  الكبار  املسؤولون  يبدأ 
ان  يبدو  ذلك  عن  فضاًل  غفلة،  حني  عىل  املناصب  هذه  فقدان  من  لتخوفهم 
مما  والتسلط  اخلداع  طريق  عن  املناصب  هلذه  وصوهلم  من  ناشئ  هذا  خوفهم 
جيعلهم يفعلون ذلك، دون االنتفاع واالعتبار بمن سبقهم من الوالة ممن ليس 

) 1 ( الراعي والرعية، ص222. 

) 2 ( املرجع نفسه، ص222. 

) 3 ( املقدمة، ص239، ثم يقول ف موضع آخر: واعلم ان »حال الدولة ف القوة والضعف وكثرة األمة 

أو اجليل وعظم املدينة أو املرص وكثرة النعمة واليسار كلها مادة هلا من الرعايا واألمصار وسائر 

األحوال وأموال اجلباية عائدة عليهم ويسارهم ف الغالب من أسواقهم ومتاجرهم وإذا أفاض 

السلطان عطاءه وأمواله ف أهلها انبثت فيهم ورجعت إليه ثم إليهم منه فهي ذاهبة عنهم ف اجلباية 

واخلراج عائدة عليهم ف العطاء فعىل نسبة رجال الدولة يكون يسار الرعايا وعىل نسبة يسار الرعايا 

وكثرهتم يكون مال الدولة واصله كله العمران وكثرته«. ينظر: املقدمة، ص312-311. 
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لدهيم ثقة ببقائهم ف مواقعهم فيكون مههم أن جيمعوا أكثر ما يستطيعون مجعه 
فيصيب الرعية العوز واحلاجة.

:»وهنالك رأي ذهب إليه ابن أيب احلديد، إذ يقول »شارحًا قوله

»وإِّنام ُيْؤتى خراُب االْْرِض«) 1 ).

أي إنم تدهى من إعواز أهلها، أي من فقرهم، ثم يقول: واملوجب إلعوازهم 
طمع والهتم ف اجلباية ومجع األموال ألنفسهم ولسلطاهنم وسوء ظنهم بالبقاء 

حيتمل أن يريد به أهنم يظنون طول البقاء وينسون املوت والزوال) 2 (.

فيم يعطي ابن أيب احلديد رأيًا آخر وهو ماذهبنا إليه سابقًا: وحيتمل أن يريد 
وال  األموال،  ويقتطعون  الفرص،  فينتهزون  والرصف،  العزل  خيّيلون  أهنم  به 

ينظرون ف عمرة البالد) 3 (.

6- وصايا اإلمام لعمال اخلراج:

أواًل: أكد اإلمام ان هذا العمل أمانة ف عنق العامل وجيب عليه املحافظة 
عليها وأن ينظر األوامر من الوايل والجيازف كون هذا املال مال الل وعليه أن 

يسلمه حتى يوضع ف بيت املال:

ملِْن  ُمْسرْتعًى  وأْنت  أمانٌة،  ُعنُِقك  يِف  ولكِنُّه  بُِطْعمة،  لك  لْيس  »وإِّن عملك 
ِمْن  ماٌل  يدْيك  بِوثِيقة، ويف  إاِلّ  خُتاطِر  رِعّية، وال  يِف  تفتات  أْن  لْيس لك  فْوقك، 
ماِل اهللِ عّز وجّل، وأْنت ِمْن ُخّزانِِه حّتى ُتسلِّمُه إيِّل، ولعلِّ الّ أُكون رّش ُوالتِك 

) 1 ( رشح هنج البالغة، )53(،54/17.

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 54/17. 

) 3 ( املصدر نفسه، 54/17. 
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لك، والّساُم« ) 1 ).

ألحد  يقول  إذ  الرعية  مع  بالعدل  وأمرهم  العسف  من  حذرهم  ثانًيا: 
عمله:

اِء  ْيَف ) ) ) َفإِنَّ اْلَعْسَف َيُعوُد بِاْلَ »اْسَتْعِمِل اْلَعْدَل واْحَذِر اْلَعْسَف ) ) )واْلَ
ْيِف«) 4 ). ْيَف َيْدُعو إىَِل السَّ واْلَ

ثالًثا: ثم يصف اإلمام عمل اخلراج الذي يقوم به العامل حيث إنه عمل 
لعمله  يسمح  ل  ذلك  مع  ولكنه  ثوابه،  كبي ف  فائدته،  أدائه، عظيم ف  يسي ف 
وجباته، أن حيصل عىل احلق من املكلفني لدفعه بالشدة واجلرب بل جيب أن يكون 
بالقناعة. وبذا فإن اإلمام قد أقر قاعدة اجلوار مع اآلخر، بعيدًا عن التسلط 

وذلك للحفاظ عىل كرامة اإلنسان وعدم ضياع أمواله:

ْفُتْم يِسٌي، وأّن ثوابُه كثٌِي، ولْو ملْ يُكْن فِيام هنى اهللُ عنُْه ِمن  »واْعلُموا أّن ما ُكلِّ
اْلبْغِي واْلُعْدواِن ِعقاٌب خُياُف لكان يِف ثواِب اْجتِنابِِه ما ال ُعْذر يِف تْرِك طلبِِه«) ) ).

 اإلمام أوىص  فقد  اخلراج،  لدفع  املكلفني  مع  اإلنساين  التعامل  رابًعا: 
عّمله ان ينصفوا الناس من أنفسهم، أي اليقرصوا اجتاه حقوقهم أو ف خدمتهم 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )5( 44/15. 

) 2 ( العسف: عسفًا إذا خبطه ف إبقاء طلبته، ومازلت أعسف طبيعتكم أي أتردد ف أشغالكم وما 

يصلحكم، الزخمشي، أساس البالغة، مادة )عسف(، ص422. 

) 3 (احليف: حتيفت اليشء، وحتيفتهم السنة وتقول: من كان فيه اجلنف واحليف، حق الشنق والسيف؛ 

الزخمشي، أساس البالغة، مادة )حيف(، ص146. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 109/4. 

) 5 ( املصدر نفسه، كتاب )51( 17/17. 
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يذكرهم  حني  عىل  حوائجهم،  ويقضوا  ويصربوا  يسمعوا  أن  عليهم  كذلك 
اإلمام بمنزلتهم حيث إنكم وكالء وسفراء لألئمة:

الّرِعّيِة،  ُخّزاُن  فإِّنُكْم  ِلوائِِجِهْم،  وا  واْصِرُ أْنُفِسُكْم،  ِمْن  النّاس  »فأْنِصُفوا 
وُوكاُء االُّْمِة، وُسفراُء االْئِّمِة..«) 1 ).

)أهل  املكلفني  وإجبار  التسلطية  اإلدارية  األساليب  عن  هناهم  خامًسا: 
قبل  يكون  كأن  دفعها،  اليستطيعون  وقت  ف  اخلراج  أموال  دفع  عىل  اخلراج( 
ف  كانت  )سواء  كسوهتم  بيع  إىل  يضطرهم  مما  مثاًل  وحماصيلهم  ثمرهم  جني 
ف  السلبي  األثر  له  مما  عليها  يعملون  التي  دوابم  بيع  أو  الشتاء(  أو  الصيف 

نفوسهم وكذلك عىل عملية اإلنتاج:

»وال ْتِسُمو ) ) ) أحدًا عْن حاجتِِه، والَتبُِسوُه عْن طلِبتِِه، وال تبِيُعّن لِلنّاِس 
يِف اخْلراِج كِْسوة ِشتاء وال صْيف، وال داّبًة يْعتِمُلون علْيها، وال عبدًا«) ) ).

عىل   طالب أيب  بن  عيل  »استعملني  ثقيف:  من  رجل  قال  –فيم 
عكرباء) 4 ( فقال يل–َوَأْهُل اأَلْرِض معي يسمعون:

اَك  ٍء، َوإِيَّ ْم يِف َشْ َص َلُ اَك َأْن ُتَرخِّ َراِج،َوإِيَّ »اْنُظْر َأْن َتْسَتْويِفَ َما َعَلْيِهْم ِمَن اخْلَ

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )51( 17/17. 

) 2 ( حتسموا: جاءت هكذا عند الشيف الريّض بمعنى )ال تقطعوا(، )51(، 122/3، فيم أوردها 

ابن أيب احلديد )حتشموا( أي : حيشم بني فالن أي يغضبهم وهو أن جيلس إليك الرجل فتؤدبه 

وتسمعه مايكره، ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )حشم(، 235/2، 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة )51(، 17/17. 

) 4 ( عكرباء: وهو اسم بليدة من نواحي دجيل قرب رصيفني وأوانا بينها وبني بغداد عشة فراسخ 

والنسبة اليهم عكربي، احلموي، معجم البلدان، 142/4.
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الظُّْهِر،َفَقاَل  ِعنَْد  إَِلْيِه  َفُرْحُت  الظُّْهِر،  ِعنَْد  إيَِلَّ  ُرْح  َقاَل:  ُثمَّ  َضْعًفا،  ِمنَْك  َيَرْوا  َأْن 
ُْم َقْوُم ِخَدٍع، اْنُظْر إَِذا  اَم َأْهِل َعَملَِك لهَنَّ اَم َأْوَصْيُتَك بِالَِّذي َأْوَصْيُتَك بِِه ُقدَّ يِل: إِنَّ
ًة  ْم كِْسَوَة ِشَتاٍء َوال َصْيٍف، َوال ِرْزًقا َيْأُكُلوَنُه، َوال َدابَّ َقِدْمَت َعَلْيِهْم َفا َتبِيَعنَّ َلُ
َعَى  ُتِقْمُه  َوال  ِدْرَهٍم،  يِف  َواِحًدا  َسْوًطا  ِمنُْهْم  َأَحًدا  َبنَّ  َتْضِ َوال  َعَلْيَها،  َيْعَمُلوَن 
اَم  إِنَّ ا  َفإِنَّ َراِج،  اخْلَ ِمَن  ٍء  َشْ يِف  َعَرًضا  ِمنُْهْم  َتبِْع لََحٍد  َوال  ِدْرَهٍم،  َطَلِب  يِف  ِرْجلِِه 

ُأِمْرَنا َأْن َنْأُخَذ ِمنُْهُم اْلَعْفَو«) 1 ).

يبيعوا ألرباب اخلراج ما  أما ابن أيب احلديد فيقول إن اإلمام هناهم أن 
الفالحة،  بقر  نحو  عليها،  يعملون  وكدابٍة  أبداهنم  كثياب  رضورياهتم  من  هو 

وكعبد البد لإلنسان منه خيدمه، ويسعى بني يديه) 2 (.

عرصنا  ف  مهمة  موضوعات  عىل  نّبه  قد   اإلمام أن  ذلك  من  نستشف 
عند  أي  للمكلف:  املالئم  الوقت  ف  تؤخذ  أن  فيجب  )الرضائب(  احلارض 

امتالكه األموال الكافية.

سادسًا: عىل عامل اخلراج أن حيرتم حقوق املكلفني وان ال يلجأ إىل العنف:

ُبّن أحدًا سْوطًا ملِكاِن ِدْرهم ) ) )..«) 4 ). »وال تْضِ

بقوله »ثم هناهم عن رضب  الكالم  أثناء رشحه هلذا  املعتزيل ف  أشار  وقد 

) 1 ( اخلراج، ص17-18. وأرى ان الكالم قريب بم جاء ف النهج. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 18/17. 

) 3 ( سأل نرصاين اإلمام علًيا عن تسمية الدرهم، فأجابه: وإنم سمي الدرهم درمهًا؛ ألن دار هّم 

من مجعه، ول ينفقه ف طاعة الل فأورثه النار...«، الصدوق، علل الشائع، 49/1. 

) 4 ( املصدر السابق، )51( 17/17. 
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األبشار) 1 ( الستيفاء اخلراج«) 2 (.

سابعًا: عىل العامل أن ال يمس مال أحد من املسلمني أو املعاهدين )املكلفني( 
باستثناء حالة واحدة وهي وجود فرس أو سالح، أو )أموال( بحوزة اخلارجني 
عىل اإلسالم التي يستعدون با عىل أهل اإلسالم، فإنه ال ينبغي للمسلم أن يدع 

ذلك ف أيدي أعداء اإلسالم فيكون شوكة عليه، إذ يقول:

ّن مال أحد ِمن النّاِس، ُمصلٍّ وال ُمعاهد) ) )،إاِّل أْن ِتُدوا فرسًا أْو  »وال متسُّ
ِساحًا ُيْعدى بِِه عى أْهِل االْْساِم«) 4 ).

ثامنًا: أكد اإلمام لعمله بعدم ادخار أية نصيحة يمكن أن تنفع املسلمني 
بحجة تأخيها لوقت احلاجة:

مُعونًة،  الّرِعّية  ُحْسن ِسية، وال  نْد  اْلُ نِصيحًة، وال  أْنُفسُكْم  تّدِخُروا  »وال 
وال ِدين اهللِ ُقّوًة«) ) ).

تاسعًا: اشرتط عليهم أن يصطنعوا من املعروف ف سبيل الل ما استوجب 
عليهم إذ يقول هلم علينا ان نشكر الل بجهدنا وان ننرصه ما بلغت قوتنا:

) 1 ( األبشار: يقال أبشت األرض إذا أخرجت نباهتا، وبشت األديم إذ قشت وجهه، ابن زكريا، 

جممل اللغة، مادة )بش(، 126/1. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 18/17. 

) 3 ( املعاهد: املعهد املنزل إذا كان مثابة والعهدة، وثيقة املتابعني، ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )عهد(، 

 .634/3

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )51(، 17/17. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )51(، 17/17. 
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اْصطنع  قِد  ُسْبحانُه  اهلل  فإِّن  علْيُكْم،  اْستْوجب  ما  اهللِ  يِف سبيِل   (  1 »وأْبُلوا) 
بِاهللِ  ُقّوُتنا، وال ُقّوة إاِلّ  ِعنْدنا وِعنْدُكْم أْن نْشُكرُه بُِجْهِدنا، وأْن ننْرُصُه باِم بلغْت 

العل العظيم«) ) ).

) 1 ( ابلوه: بىل بلد السفي وبيل إذا باله التعب وبلوته اختربته، ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )بلو(، 

 .133/1

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )51(، 17/17. 





295

ثانيًا
الفيء )لغًة واصطالحًا(

عىل  الل  أفاء  منه،  ونقول  والغنيمة،  اخلراج  هو  الفيء  ان  اجلوهري:  قال 
فيم  فيئًا) 1 (،  املال أي أخذته  إفاءة، واستفأت هذا  الكفار، يفيء  املسلمني مال 

ذكر األصفهاين بأن الفيء يقال للغنيمة التي ال يلحق فيها مشقة فء) 2 (.

اجلزية  من  املسلمون  عليه  »ماصولح  انه:  آدم  ابن  ذكر  فقد  أما اصطالحًا: 

اخلراج  فهو  الفيء...  »فأما  يوسف  أبو  يشي  حني  عىل   )  3 قتال)  بغي  واخلراج 
عندنا، خراج األرض، والل أعلم«) 4 ( وهو ما اجتنى من أموال أهل الذمة مما 

) 1 ( تاج اللغة مادة )فيأ( 63/1. وقد تبعه الفيومي إذ يعرفه عىل انه اخلراج والغنيمة، املصباح املني، 

مادة )فيأ(، ص303. 

)فيأ(،  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي،  ينظر:  مادة )فء(، ص390؛  القرآن  ( املفردات ف غريب   2 (

 .213/1

) 3 ( اخلراج، ص17؛ ابن زنجويه، محيد )ت251هـ/857م( : األموال، تح: شاكر ذيب فياض، 

مركز امللك فيصل، )السعودية – 1986(، 209/1؛ اخلربوطيل، احلضارة العربية اإلسالمية، 

ص306؛  )مرص-1959(،  املعارف،  دار  األموي،  احلكم  ظل  ف  العراق  تاريخ  ص197؛ 

اليوزبكي، دراسات ف النظم العربية اإلسالمية، ص143.

) 4 ( اخلراج، ص26، فهو يعد الفيء واخلراج شيًئا واحًدا. 
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ومنه  أمواهلم  وحرمت  دماءهم  حقنت  التي  رؤوسهم  جزية  من  عليه  صوحلوا 
عىل  الذمة  أهل  أيدي  ف  اإلمام  أقرها  ثم  عنوة  افتتحت  التي  األرضني  خراج 
صوحلوا  حتى  أهلها  منعها  التي  الصلح  أرض  وظيفة  ومنه  يؤدونه،   )  1 طسق) 
فيها عىل خراج مسمى... فكل هذا من الفيء. وهو الذي يعم املسلمني: غنيهم 
يقول:  إذ  بمعنيني  للفيء  مزدوجًا  تعريفًا  أعطى  فقد  قدامة  أما   .)  2 وفقيهم) 
وهذه اللفظة ف لغة العرب اسم للرجوع يقال: فاء اليشء، يفيء فيئًا إذا رجع 
وكذلك سموا ظل الشمس من الشطر األول من النهار ظاًل، وف الشطر الثاين 
وقرسا  السعد  بالد  من  عليه  املسلمون  ملا غلب  اسًم  ما وضعت  فبحق  فيئًا  منه 
بالقتال وجعل موقوفًا عليهم؛ ألن الذي جيتني منه راجع ف كل سنة) 3 (. فهو 
يعرفه  فيم   .)  4 وصوهلا)  سبب  كانوا  أو  املشكني  من  وصلت  التي  األموال 
وال  قتال  بغي  عفوًا  املشرتكني  من  وصل  ما  كل  هو  آخر:  موضع  ف  املاوردي 
بإجياف) 5 ( خيل وال ركاب، فهو كمل اهلدنة واجلزية وأعشار متاجرهم أو كان 

واصاًل سبب جهتهم كمل اخلراج) 6 (.

) 1 ( طسق: الطسق من خراج األرض، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )طسق(، 1517/4. 

) 2 ( اهلروي، األموال، ص23. 

) 3 ( اخلراج وصناعة الكتابة، ص204. 

) 4 ( املاوردي، األحكام السلطانية، ص200؛ أبو يعىل، األحكام السلطانية، ص136. 

) 5 (إجياف: جافه، أي رصعه وجافه بمعنى ذعره، اجلوهري، تاج اللغة، مادة )جاف(، 1334/4؛ 

الزبيدي، تاج العروس، مادة )جاف(، 105-104/12. 

) 6 ( املصدر السابق، ص200؛ املصدر السابق، ص136؛ األعظمي، الكبييس: دراسات ف تاريخ 

ص197؛  اإلسالمية،  العربية  احلضارة  اخلربوطيل،  ص173؛  اإلسالمي،  العريب  االقتصاد 

تاريخ اإلسالم، 484/1.=  إبراهيم،  العراق ف ظل احلكم األموي، ص308؛ حسن  تاريخ 
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بخيل  املسلمون  عليه  يوجف  ل  ملا  اسم  »هو  الكاساين:  يقول  حني  عىل 
واألموال  برسالة  املسلمني  إمام  اىل  بالرسالة  املبعوثة  األموال  نحو  ركاب  وال 

املأخوذة عىل موادعة أهل احلرب«) 1 (.

يرى باحث حمدث ان الفيء »toretm« هو ما أخذ من أموال الكفار بغي 
دون  صلحًا،  اإلسالم  دار  دخلت  التي  االرضون  هو  آخر:  (.ويرى   2 حرب) 
حرب، أو بعد حرب ولكنها منعت نفسها من السقوط املبارش بأيدي املسلمني 
فتدخل هذه األرض دار اإلسالم مع بقاء أهلها عىل دينهم أو دخوهلم اإلسالم 
الدوري  األستاذ  ويقول   .)  3 الطرفان)  رشوطه  عىل  يتفق  صلح  عهد  بموجب 

وال  بخيل  عليه  املسلمون  يوجف  ل  ما  املشكني،  من  الل  أفاء  ما  الفيء  ان  اهلروي  ذكر  =فيم 

اَء اهلُل َعَ َرُسوِلِ 
َ
ف
َ
ركاب..«. ينظر: األموال، ص14، ويبدو انه استند إىل اآلية الكريمة﴿َوَما أ

ُه َعَ َمْن يََشاُء َواهلُل َعَ 
َ
ُط ُرُسل

ِّ
ِكنَّ اهلَل يَُسل

َ
 رَِكٍب َول

َ
ْيِه ِمْن َخْيٍل َوال

َ
وَْجْفُتْم َعل

َ
ِمْنُهْم َفَما أ

ِديٌر﴾ )سورة احلش-6(. 
َ
ٍء ق ُكِّ َشْ

عدنان  حممد  تح:  الصنائع،  بدائع  )ت794هـ/1400م(،  مسعود  ابن  بكر  أبو  الدين  عالء   )  1  (

درويش، دار الفكر، ط2، )بيوت-1999(، 196/7.

) 2 ( القلعجي، حممد روايس وقتيني، حامد صادق: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط2، )بيوت- 

)د.م-د.ت(،  للموسوعات  العربية  الدار  تراب،  أبو  طالل:  اجلنايب،  ص351؛   ،)1988

فاروق:  وعمر،  لبيد  إبراهيم،  ص104؛  اإلسالمية،  النظم  وآخرون:  عمر  فاروق  ص276؛ 

درنيقة،  )بغداد- 1992(، ص196؛  احلكمة،  دار  منشورات  الراشدة،  النبوة واخلالفة  عرص 

 ،)2010 )بيوت-  للكتاب  احلديثة  املؤسسة  اإلسالمية،  احلضارة  ف  املوجز  امحد:  حممود 

ص87. 

ط2،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  اإلسالمي،  العريب  االقتصادي  الفكر  ف  حمسن:  خليل،   )  3  (

)بغداد-1986(، ص252. 
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ورضائب  واجلزية  اخلراج  أي  املفتوحة  البالد  وارد  عىل  تطلق  الفيء  كلمة  ان 
التجارة) 1 (. فالفيء هو ما أخذه املسلمون من املشكني –سواء كان أرضًا) 2 ( 

أم أمواالً؟ إال أنه يؤخذ صلحًا.

الفرق بني الغنيمة والفيء:

بالقتال حتى يأخذوه عنوة«) 3 ( فيم ذكر  الغنيمة: »ماغلب عليه املسلمون 
عىل  الكفرة  وقهر  الغزاة  بقوة  الكفرة  أموال  من  يؤخذ  ملا  »اسم  أهنا  اجلرجاين: 
للغانمني  وسائره  خيّمس  أن  وحكمه  تعاىل،  الل  كلمة  إعالء  فيه  يكون  وجه 
خاصة«) 4 (. أما الفيء فيقول ابن اجلوزي: »هو ما أخذ من املشكني بغي قتال 
كوهنا   ،)  6 منها«)  أخص  والنفل  منه،  أخص  فالغنيمة   ،)  5 واخلراج«)  كاجلزية 

مأخوذة بالقهر حني القتال) 7 (.

السعد  مال  من  إليهم  الل  أرجعت  ما  الفيء:  إن  يقول  الداودي  أن  إال 

) 1 ( عبد العزيز، ف التنظيم االقتصادي ف صدر اإلسالم، بحث منشور ضمن جملة العلوم االجتمعية، 

)جامعة الكويت- 1981(عدد خاص، ص76. 

) 2 ( وكان أصحاب األرض إذا اعتنقوا اإلسالم أصبح هلم ما للمسلمني وما عليهم ولكن أرضهم 

تبقى فيئًا، ُينظر: ابن آدم، اخلراج، ص33. 

) 3 ( ابن آدم، اخلراج، ص17؛ اهلروي، األموال، ص118؛ الريس، اخلراج والنظم املالية، ص123؛ 

خيو، إدارة العراق ف صدر اإلسالم، ص101؛ جرجي زيدان، تاريخ التمدن، 224/1. 

) 4 ( التعريفات، ص209. 

) 5 ( املصباح امليضء ف خالفة املستيضء، تح: ناجية عبد الل إبراهيم، رشكة املطبوعات، )بيوت- 

2000(، ص273. 

) 6 ( اجلرجاين، التعريفات، ص217. 

) 7 ( املصدر السابق، ص268. 
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هذه  ف  الفقهاء  اختلف  وقد  موضحًا:  يقول  ثم   ،)  1 عليه)  غلبوا  ما  والغنيمة 
غنموه.  ما  والغنيمة  قتال.  بغي  عليهم  الل  أفاءه  ما  الفيء،  فقيل:  األسمء: 
ألهنا  فيئًا؛  الغنيمة  تسمى  أن  يمتنع  وال  مدفوع  غي  وجه  وهذا  عليه،  وغلبوا 
بينهم  واالتفاق  االختالف  يعىل وجه  وأبو  املاوردي  ذكر  فيم   ،)  2 الل)  أفاء  مما 

إذ يريان:

فأما  وجهني:  من  وخمتلفان  وجهني  من  متفقان  فهم  والغنيمة  الفيء  أما 
وجها اتفاقهم، فأحدمها: ان كل واحد من املالني واصٌل بالكفر.

والثاين: أن مرصف مخسهم واحد، وأما وجها افرتاقهم:

فأحدمها: أن مال الفيء مأخوذ عفوًا) 3 (، ومال الغنيمة مأخوذ قهرًا.

أربعة  ملرصف  الغنيمَة  خمالٌف  الفيء  أمخاس  أربعة  مرصف  ان  والثاين: 
أمخاس الغنيمة) 4 (.

فالفرق بينهم هو ان الغنيمة هي ما حصل عليه املسلمون من املشكني بعد 
قتال دار بينهم، أما الفيء فهو ما أخذه املسلمون أيضًا من املشكني إال أنه دون 
قتال )صلحًا(، أي إن ما حازه املسلمون من مال ف كلتا احلالتني )غنائم-فء( 

فإنه وصلهم من مال السفك.

) 1 ( أمحد بن نرص املالكي )ت402هـ/1011م(: األموال، تح: رضا حممد سال شحادة، دار الكتب 

العلمية، )بيوت- 2008(، ص77. 

) 2 ( املصدر نفسه، ص78-77. 

) 3 ( حيث يقول أبو حنيفة: ما صولح عليه املسلمون فسبيله كسبيل الفيء، قدامة، اخلراج وصناعة 

الكتابة، ص209. 

) 4 ( األحكام السلطانية، ص200؛ األحكام السلطانية، ص136. 
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:الفيء يف كالم اإلمام

بنّي اإلمام أن تشيع الفيء من الل  فقال:

»فأما هذا الفيء فليس لحد عى أحد فيه أثرة وقد فرضها اهلل من قسمه، 
أسلمنا  وله  أقررنا  به  اهلل  كتاب  وهذا  املسلمون،  اهلل  عباد  وأنتم  اهلل  مال  فهو 
وعهد نبينا بني أظهرنا، فمن مل يرض به فليقل كيف يشاء فإن العامل بطاعة اهلل 

والاكم بحكم اهلل ال وحشة عليه«) 1 ).

وجاء هذا التشيع ف اآلية الكريمة:

ََتاَم  ُقْرَب وَالْ
ْ
ِ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ال َّ ِ

َ
ُقَرى ف

ْ
ْهِل ال

َ
اَء اهلُل َعَ َرُسوِلِ ِمْن أ

َ
ف
َ
﴿َما أ

ِمْنُكْم َوَما آَتَاُكُم  نَِياءِ 
ْ
غ

َ ْ
ًة َبْيَ ال

َ
 يَُكوَن ُدول

َ
بِيِل َكْ ال َمَساكِِي وَابِْن السَّ

ْ
وَال

ِعَقاِب﴾) 2 (.
ْ
اْنَتُهوا وَاتَُّقوا اهلَل إِنَّ اهلَل َشِديُد ال

َ
ُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه ف

َ
الرَُّسوُل ف

يقول املاوردي خُيمس الفيء وانه يقسم عىل مخسة أسهم متساوية:

وأزواجه،  نفسه  عىل  منه  ينفق  حياته  ف   الل لرسول  كان  منها:  سهم 
واختلف الناس فيه بعد موته فذهب من يقول بمياث األنبياء إىل انه موروث 

عنه مرصوف إىل ورثته) 3 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )31(، 33/7. 

) 2 ( سورة احلش )اآلية-7(.

) 3 ( يقول املاوردي: قال أبو ثور: يكون ملكًا لإلمام بعده لقيامه بأمور األمة مقامه. وقال أبو حنيفة: 

الفيء خيمس ويكون  بأن  الشافعي  السلطانية، ص201، فيم ذهب  قد سقط بموته، األحكام 

إن  قائاًل:  ويضيف  ص273.  امليضء،  املصباح  اجلوزي،  ابن  املسلمني.  مصالح  ف  مرصوفًا 

األرض التي اعتربت فيئًا أي ملكًا عامًا ملجموع األمة اليسقط حق األمة فيها إذ أسلم من هي 

 = الفكر،  دار  األم،  ادريس )ت204هـ/810م(:  بن  حممد  الل  عبد  أبو  الشافعي،  بحوزته... 
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منه  حقهم  سقط  قد  أّنه  حنيفة  أبو  زعم  القربى،  ذوي  الثاين: سهم  السهم 
املطلب  عبد  وبنو  هاشم  بنو  وهم  ثابت،  فيه  حقهم  أن  الشافعي  وعند  اليوم، 
ابنا عبد مناف خاصة ال حق فيه ملن سواهم من قريش كلها... السهم الثالث: 
لليتامى) 1 ( من ذوي احلاجات. السهم الرابع: للمساكني وهم الذين الجيدون 
ما يكفيهم من أهل الفيء؛ ألن مساكني الفيء يتميزون عن مساكني الصدقات 

الختالف مرصفهم) 2 (.

أما السهم اخلامس: لبني الّسبيل، وهم املسافرون من أهل الفيء الجيدون 
ما ينفقون) 3 (.

بعدما ذكر اإلمام وبنّي أن تشيع الفيء من القرآن الكريم وانه عىل ما 
أموال  ف   الرسول به  قام  ما  موضحًا  كالمه  يتابع  فإنه   الرسول به  جاء 

قائاًل: املسلمني 

َمَها   والْمَواُل َأْرَبَعٌة َأْمَواُل امْلُْسلِِمنَي َفَقسَّ »إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ُأْنِزَل َعَى النَّبِيِّ
ُمُس َفَوَضَعُه اهللُ َحْيُث  يِه واخْلُ َمُه َعَى ُمْسَتِحقِّ َبنْيَ اْلَوَرَثِة يِف اْلَفَرائِِض واْلَفيْ ُء َفَقسَّ

َدَقاُت َفَجَعَلَها اهللُ َحْيُث َجَعَلَها«) 4 ). َوَضَعُه والصَّ

=ط2، )بيوت- 1983م(، 154-145/4. 

اليتم عنهم.  زال  بلغا  فإذا  الغالم واجلارية،  فيه حكم  الصغر ويستوي  مع  ( اليتم: موت األب   1  (

املاوردي، األحكام السلطانية، ص202؛ أبو يعىل، األحكام السلطانية، ص138. 

) 2 ( املصدر نفسه، ص202-203؛ املصدر نفسه، ص138-137. 

يعىل،  وأبو  ص203  األحكام،  املاوردي،  ينظر:  التفاصيل  من  وللمزيد  نفسهم،  املصدران   )  3  (

األحكام، ص138.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )276(، 134/19. 
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يقول ابن أيب احلديد: و»األموال األربعة التي عددها إنم قسمها الل تعاىل 
حيث قّسمها؛ ألهنا أموال متكررة بتكرر األوقات عىل مّر الزمان املوجود منها 
ألن  أشد،  مترصفها  بوجوه  واالهتمم  أكثر،  با  االعتناء  فكان  غيه.  وخيلفه 
حاجة الفقراء واملساكني وأمثاهلم من ذوي االستحقاق كثية ومتجددة بتجدد 

األوقات«) 1 (. عىل حني خياطب اإلمام اخلوارج:

ُثمَّ  َعَلْيِه  َصىَّ  ُثمَّ  )اْلـُمْحَصَن)  ايِنَ  الزَّ َرَجَم    اهللِ َرُسوَل  َأنَّ  َعلِْمُتْم  »َوَقْد 
َعَلْيِهاَم  َقَسَم  ُثمَّ  امُلْحَصِن  َغْيَ  ايِنَ  الزَّ َوَجَلَد   (  ( اِرِق)  السَّ يد  َوَقَطَع  َأْهَلُه،...  َثُه  َورَّ

ِمَن اْلَفْيِء«) ) ).

ال  أهنم  األمر  بداية  ف  يقولون  أهنم  سمع  عندما  هلم  قال  آخر  موضع  وف 
حاجة إىل إمام وال حكم إال لل فخاطبهم قائاًل:

»... الَُبدَّ لِلنَّاِس ِمْن َأِمي َبّر َأْو َفاِجر، َيْعَمُل يِف إِْمَرتِِه امْلُْؤِمُن، َوَيْسَتْمتُِع فِيَها 
.( 4 (» َمُع بِِه اْلَفيُء، َوُيَقاَتُل بِِه اْلَعُدوُّ ُغ اهللُ فِيَها االََْجَل، َوجُيْ اْلَكافُِر، َوُيَبلِّ

ومن جهة أخرى فقد حّث اإلمام –بصفته احلاكم- عىل ان من حقوق 
الرعية عىل احلاكم توفي الفيء عليهم، إذ يقول:

 : َعَلَّ ُكْم  َحقُّ ا  َفَأمَّ  : َحقٌّ َعَلَّ  َوَلُكْم  َحّقًا،  َعَلْيُكْم  يِل  إِنَّ  النَّاُس!  ا  َ »َأيُّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، 135-134/19. 

) 2 ( روي أن اإلمام رفع إليه رجالن سقا من مال الل، أحدمها عبد من مال الل واآلخر من عرض 

ا اآلَخُر َفَعَلْيِه  ا َهَذا َفُهَو ِمْن َماِل اهللِ وال َحدَّ َعَلْيِه َماُل اهللِ َأَكَل َبْعُضُه َبْعضًا وَأمَّ الناس، فقال: »َأمَّ

ِديُد َفَقَطَع َيَدُه«، ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )277(، 136/19.  دُّ الشَّ اْلَ

) 3 ( املصدر نفسه، )127( 307/8. 

) 4 ( املصدر نفسه، )40(، 523/2. 
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َوَتْأِديُبُكْم  َهُلوا،  َتْ َكْيا  َوَتْعلِيُمُكْم   (  1 َعَلْيُكْم،)  َفْيئُِكْم  َوَتْوفُِي  َلُكْم،  َفالنَِّصيَحُة 
َكْيام َتْعَلُموا«) ) ).

فضاًل عن ذلك فقد بنّي اإلمام أمرًا مهًم وهو عىل احلاكم أن يتبع احلق 
 ...) 3 بن زمعة)  الل  به عبد  قد كلم   له إذ جاء ف كالم  متييز؛  بال  الرعية  بني 

:حني قدم عليه يطلب منه ماالً فقال

لِْلُمْسلِِمني، وجْلُب أْسيافِِهْم،  امْلال لْيس يِل وال لك، وإِّنام ُهو يْفٌء  »إِّن هذا 
لِغْيِ  تُكوُن  أْيِديِْم ال  فجناُة  ِمْثُل حظِِّهْم، وإاِلّ  ْيِف حْرهِبِْم كان لك  فإِْن رِشْكتُهم 

أْفواِهِهْم«) 4 ).

وصايا اإلمام لعمال الفيء:

أواًل: االبتعاد عن اخليانة، إذ ان اإلمام قد وعدهم بأنه قسم قسًم صادقًا، 
النظر إن كان صغيًا أو كبيًا فإنه  إذا بلغه عن اخليانة ف فء املسلمني- بغض 

سيعاقبهم عىل ذلك:

) 1 ( تعني أن وظيفة احلاكم اإلسالمي تعني أداء األموال العامة إىل املحتاجني واملعوزين وأصحاب 

احلق، أي تنظيم األمور االقتصادية واملعاشية لألّمة. ُينظر: مكارم شيازي، رشح هنج البالغة، 

 .212/2

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )34( 438/2. 

اكتفت بذكر اسمه  إنم  له ترمجة ف املصادر  املطلب، )ل نجد  ) 3 ( عبد الل بن زمعة بن األسود بن 

األمصار،ُعني  علمء  مشاهي  حبان،  ؛ابن   220/2 الكربى،  الطبقات  سعد،  ابن  أبيه(،  واسم 

ابن  ؛  ص36  )القاهرة-1959(،  والرتمجة،  التأليف  جلنة  مطبعة  فاليشمهر،  م.  بتصحيحه، 

حزم، مجهرة انساب العرب، ص119. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )227( 10/13. 
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امْلُْسلِِمني شْيئًا  ِمْن يْفِء  ُأْقِسُم بِاهللِ قساًم صاِدقًا، لئِْن بلغني أّنك ُخنْت  »وإيِنِّ 
ضئِيل  الّظْهِر،  ثِقيل  اْلوْفِر،  قلِيل  تدُعك  شّدًة  علْيك  كبِيًا،الُشّدّن  أْو  صِغيًا 

االْْمِر، والّساُم«) 1 ).

الشدة  تلك  وصف  »ثم  فقال:   اإلمام قول  احلديد  أيب  ابن  رشح  وقد 
فقال:

مال  بيت  من  احتجت  ما  بأخذ  أفقرك  أي  الوفر،  قليل   (  ( ترتكك)  إهنا 
تقدر عى مؤونة عيالك. وضئيل المر،  الظهر، أي مسكني ال  املسلمني وثقيل 
أي حقي، لنك إنام كنت نبيهًا بني الناس بالغنى والثروة، فإذا افتقرت صغرت 

عندهم، واقتحمتك أعينهم«) ) ).

ثانيًا: أن يكون العامل عىل بّينة من ربه وأمره وان اليكيد عىل األمة ويغرهم 
وخيتطف أمواهلم:

عْن  االُّْمة  هِذِه  تكِيُد  ُكنْت  إِّنام  وكأّنك  ربِّك،  ِمْن  بيِّنة  عى  تُكْن  ملْ  »وكأّنك 
االُّْمِة، أْسْعت  ِخيانِة  يِف  ّدُة  الشِّ أْمكنْتك  فلاّم  فْيئِِهْم،  ِغّرُتْم عْن  ُدْنياُهْم، وتنِْوي 

اْلكّرة، وعاجْلت اْلوْثبة«) 4 ).
 ثم بنّي اإلمام كيفية اختطاف هذه األموال قائاًل:

وأْيتاِمِهُم،  لراِملِِهْم  امْلُصونِة  ُم  أْمواِلِ ِمْن  علْيِه  قدْرت  ما  »واْختطْفت 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )20(، 103/15. 

نفسه،  املصدر  »تدعك«،   اإلمام كالم  ف  وردت  اهنا  إال  الشح  ف  هكذا  جاءت  ( ترتكك:   2  (

.103/15

) 3 ( املصدر نفسه، )43( 103/15. 

) 4 ( املصدر نفسه، )41(، 346/16. 
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جاِز رحيِب  امْلِْعزى اْلكِسية، فحمْلتُه إىِل اْلِ ْئِب االْزّل ) 1 )، داِمية  اْختِطاف الذِّ
أْهلِك  إىِل  ـ حدْرت  ك  لِغْيِ أبا  ال  ـ  كأّنك  أْخِذِه،  ِمْن  ُمتأثِّم  غْي  بِحْملِِه،  الّصْدِر 

ك«) ) ). ُتراثك ِمْن أبِيك وُأمِّ

... حيث ان هذه األموال عندما محلتهن ل تباِل ف أخذها وكأنك قد ورثتها 
عن أبيك وأمك.

ف  فشكك  مايكون  بأعنف  توبيخه  أراد   اإلمام أن  ذلك،  من  يتبني 
ذاك، وكذلك  فعله هذا يكشف عن  به من جهاد؛ ألن  يقوم  فيم كان  إخالصه 
شكك ف إيمنه بوعد الل ووعيده؛ ألن فعله يساوي فعل اجلاهل وكذلك شكك 
ف عمله وصحة توجهه ونزله منزلة من يريد خداع املسلمني بعمله من أجل أن 
االختطاف  وقد وصف هذا  وما جنته سيوفهم..  فيئهم  ويأخذ  دنياهم  يصطاد 
التي  املكسورة  باملعزى  الذي ظفر  العدو  الشديد  الوّثاب  الذئب  اختطاف  كأن 

التقدر الفرار«) 3 (.

:ثالثًا: عىل العامل أن يستحرض موقفه يوم القيامة قال اإلمام

ا امْلْعُدوُد ـ  ساِب! أيُّ »فُسْبحان اهللِ! أما ُتْؤِمُن بِامْلعاِد؟ أو ما ختاُف نِقاش اْلِ
كان ـ ِعنْدنا ِمْن ذِوي االْْلباب، كْيف ُتِسيُغ رشابًا وطعامًا، وأْنت تْعلُم أّنك تْأُكُل 
حرامًا، وترْشُب حرامًا، وتْبتاُع االْماء وتنْكُِح النِّساء ِمْن ماِل اْليتامى وامْلساكنِِي 

) 1 (الذئب األزّل : أراد به نعًتا للذئب جعله َأزّل ألنه اخّف له، األزهري، هتذيب اللغة، مادة )أزل(، 

 .110/13

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )41(، 346/16. 

) 3 ( القمي، رشح هنج البالغة، 451/4. 
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هِذِه  هِبِْم  وأْحرز  االْْموال،  هِذِه  علْيِهْم  اهللُ  أفاء  اّلِذين  واْلـُمجاِهِدين،  وامْلُْؤِمننِي 
اْلبِاد..«) 1 ).

رابعًا: يوصيه بتقوى الل وأن يرجع هذه األموال إىل أهلها وإال فإن مصيه 
القتل: سيكون 

َتْفَعْل ُثمَّ َأْمَكنَنِي اهللُ  ِق اهللَ، َواْرُدْد إىَِل هُؤالَِء اْلَقْوِم أمَوالم، فإِنََّك إِْن مَلْ  »َفاتَّ
ْبُت بِِه َأَحدًا إاِلَّ َدَخَل  َبنََّك بَِسْيِفي الَِّذي َماَضَ ِمنَْك َلُْعِذَرنَّ إىَِل اهللِ فِيَك، َوالَْضِ

النَّاَر!«) ) ).

يقسم  إذ  ومساواته؛  لعدالته  أنموذجًا  احلاكم-  –وهو   اإلمام يضع  ثم 
ان هذا الفعل لو قام به احلسن أو احلسني ل يتأخر عن عقوبتهم حتى يأخذ 

احلق منهم:

ُلام  كانْت  ما  فعْلت،  اّلِذي  ِمْثل  فعا  سنْي  واْلُ اْلسن  أّن  لْو  »وواهللِ 
عْن  اْلباطِل  وُأِزيح  ِمنُْهام،  اْلّق  آُخذ  حّتى  بإِرادة،  ِمنِّي  ظِفرا  وال  هوادٌة،  ِعنِْدي 

مْظلمتِِهام...«) ) ).

َأْعاَمُلَك  َعَلْيَك  َوُعِرَضْت  الثََّرى،  َت  َتْ َوُدفِنَْت  امْلََدى،  َبَلغَت  َقْد  »َفَكأنََّك 
ِحنَي  َوالََت  ْجَعَة،  الرَّ امْلَُضيُِّع  َوَيَتَمنَّى  ِة،  ْسَ بِاْلَ فِيِه  الظَّامِلُ  ُينَاِدي  الَِّذي  بِامْلََحلِّ 

َمنَاٍص«) 4 ).

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )41( 346/16. 

) 2 ( املصدر نفسه، )41( 346/16. 

) 3 ( املصدر نفسه، )41( 346/16. 

) 4 ( املصدر نفسه، )41( 347/16. 
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ثالثًا

الزكاة )لغًة واصطالحًا(

ذكر ابن األثي أن أصلها ف اللغة الطهارة والنمء والربكة واملدح وكل ذلك 
قد استعمل ف القرآن الكريم واحلديث، ووزهنا َفَعَلة كالصدقة ثم قال، الزكاة 
طهرة لألموال) 1 (. فيم أشار األصفهاين: إىل أن أصلها النمو احلاصل من بركة 
إذا حصل  يزكو  الزرع  ُيقال زكا  الدنيوية واألخروية،  باألمور  الل ويعترب ذلك 

منه نمو وبركة) 2 (.

أما اصطالحًا: فالزكاة ف الشع: إخراج بعض املال زكاة مايؤول إليه من 

زيادة الثواب) 3 (، وقيل إهنا التطهي.

َت َنْفًسا َزكِيًَّة﴾) 4 (.
ْ
َتل

َ
ق
َ
﴿أ

) 1 ( النهاية ف غريب احلديث، مادة )زكا( 307/2. 

) 2 ( املفردات ف غريب القرآن، مادة )زكا(، ص218. 

) 3 ( قال السيوطي : »وقال األصحاب، الزكاة هي ما يتعلق بالبدن أو املال »، ُينظر : األشباه والنظائر 

ف قواعد وفروع فقه الشافعية، تح : حييى مراد، مؤسسة املختار، )القاهرة – 2001(،ص528.

) 4 ( سورة الكهف )اآلية 75(. 
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بقي،  ما  تطهي  زكاة من حيث  املال  إخراج  فشّبه  الذنوب،  من  أي طاهرة 
ولوال ذلك لكان حرامًا من حيث ان فيه حقًا للمساكني، وقيل تطهيًا ملالك مآثم 
النمء والزيادة ومنه سميت الصدقة  ابن أيب احلديد: اهنا  منعها) 1 (. فقد عّرفها 
املخصوصة زكاة؛ ألهنا تنمي املال املزكى وانتشار الصيت نمء وزيادة) 2 (، فيم 
الشنباليل: »هي متليك مال خمصوص فرضت عىل كل حر مسلم مكلف  قال 
األمة  عليها  أمجعت  التي  الفرائض  من  وهي   ،)  3 ترٍب«)  أو  نقٍد  من  لنصاب 
أحد  وجوبا  أنكر  لو  بحيث  الدين  رضوريات  من  جعلتها  شهرة  واشتهرت 
يعذر  فإنه  باإلسالم  عهد  حديث  كان  إذا  إال  كفرًا  وقتل  اإلسالم،  عن  خرج 
جلهله بأحكامه) 4 (، وهي أول رضيبة إسالمية فرضت عىل األغنياء القادرين، 
يملك  ال  أو  قلياًل  يملك  الذي  إىل  لتعطى  كثيًا  يملك  الذي  من  تؤخذ  إذ 
 ،)  6 فقرائهم)  عىل  وتوزع  املسلمني  أغنياء  من  تؤخذ  آخر،  وبمعنى   ،)  5 شيئًا) 

احليدرية،  املطبعة  الكشفي،  نقي  حممد  السيد  تح:  اإلمامية،  فقه  ف  املبسوط  الطويس،  ُينظر:   )  1  (

)ت481هـ/1088م(،  الطرابليس  العزيز  عبد  الرباج،  ابن  190/1؛  )طهران-1967(، 

املهذب، تح: مؤسسة سيد الشهداء، مؤسسة النش اإلسالمي، )قم- 1997(، 158/1. 

) 2 ( رشح هنج البالغة، 340/4. 

) 3 ( الشيخ حسن بن عمر احلنفي)ت1069هـ/1675م(: مراقي الفالح رشح نور اإليضاح، دار 

الفكر  دار  وأدلته،  اإلسالمي  ص142؛الزحييل،وهبة:الفقه  )دمشق-1988(،  ط2،  اإليمن، 

املعارص، ط8، )دمشق-2005(، 1788/3. 

) 4 ( سابق، سيد، فقه السنة، دار الكتاب العريب، )بيوت- د.ت(، 333/1. 

) 5 ( الشطشاط، دراسات ف تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص112. 

)قم-1996م(،  أمي،  مطبعة  الريض،  الشيف  منشورات  اإلسالمية،  النظم  ( صبحي صالح،   6  (

ص332؛ السيد إبراهيم، فاروق عمر: عرص النبوة واخلالفة، ص398. 
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فيم   .)  1 سنة)  عليها  ومىض  معينًا  نصابًا  بلغت  إذا  منهم  تؤخذ  الرضيبة  وهذه 
من  اخلارج  فكأن  الطهارة،  معناه  الزكاة  قائاًل:  إبراهيم  حسن  الدكتور  يعّرفها 
متليك  رشعًا:  وهي  للمسلمني  فيه  الل  جعل  الذي  احلق  تبعة  من  يطهره  املال 
الشارع ملستحقيه بشائط خمصوصة) 2 (. فهي قدر معلوم  جزء مال عينه منحه 
من أموال معينة خمصصة ملصارف معينة، فالزكاة فريضة ف األموال النامية فعاًل 
لنفوس  تطهي  والزكاة   .)  3 األخرى)  واملوجودات  النقود  ومنها  للنمء  قابلة  أو 
وانقاذ  واحلسد،  الغل  من  الفقراء  لقلوب  وتنقية  والشح،  البخل  من  األغنياء 

لألمة من املشدين واملتسولني) 4 (.

وسمي املال املخرج زكاة؛ ألنه يزيد ف املخرج منه ويقيه اآلفات) 5 (. وقد 
الفقراء  إىل  الل  حق  من  اإلنبات  خيرجه  ملا  اسم  أهنا  عىل  سابق  السيد  أضاف 

) 1 ( فاروق عمر وآخرون، النظم اإلسالمية، ص105؛ اليوزبكي، دراسات ف النظم اإلسالمية، 

إىل  نقله  املعارصة،  والنظم  اإلسالم  بني  االقتصاد  أسس   : األعىل  أبو  املودودي،  ص141؛ 

العربية: عاصم حداد، )د.م-د.ت(، ص148-1465.

) 2 ( حسن إبراهيم، عيل إبراهيم: النظم اإلسالمية، ص332؛ حسن إبراهيم، التاريخ اإلسالمي، 

 .488/1

) 3 ( مجال عبد النارص، املعجم االقتصادي، ص202. 

) 4 ( للمزيد ُينظر: حامد، عبد الستار، الفقه اإلسالمي وتطوره منذ نشأته حتى عرصنا احلارض، بحث 

منشور ضمن جملة دراسات عربية وإسالمية، )بغداد-1982(، ع1، السنة األوىل، ص134.

) 5 ( الشبيني، اخلطيب حممد )ت977هـ/1583م(: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 

احلنبيل  يونس  بن  منصور  البهويت،  368/1؛  )بيوت-1958(،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

)ت1051هـ/1657م(: كشاف القناع، تح: كمل عبد العظيم، أبو عبد الل حممد، دار الكتب 

العلمية، )بيوت-1997(، 192/2. 
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وسميت زكاة ملا يكون فيها من رجاء الربكة وتزكية النفس وتسميتها باخليات، 
وهي أحد أركان اإلسالم اخلمسة) 1 (.

وجوب الزكاة:

فرضت الزكاة وفقًا لآليات القرآنية) 2 ( الكريمة التي رشعت با، وقد بنّي 
ذلك النبي حممد فيم أكد اإلمام عيل ذلك، قال:

»إّن اهلل سبحانه فرض يف أموال الغنياء أقوات الفقراء، فام جاع فقي إالّ بام 
ُمتع به غني، واهلل تعاىل سائلهم عن ذلك«) ) ).

وبذلك فإن اإلمام قد أقر قاعدة عامة »فم جاع فقي إال بم متع به غني«، 
قال  فيم  الفقي،  مستوى  رفع  عىل  وتعمل  ذلك  من  حتد  الزكاة  ان  يؤكد  وهنا 
املاوردي: والزكاة جتب ف األموال املرصدة للنمء ) 4 (، أما بنفسها وأما بالعمل 

) 1 ( فقه السنة، 327/1. 

قِيُموا 
َ
﴿َوأ  ،)103 التوبة-  بَِها﴾)سورة  يِهْم 

ِّ
َوتَُزك ُرُهْم  ُتَطهِّ ًة 

َ
َصَدق ْمَوالِِهْم 

َ
أ ِمْن  ﴿ُخْذ  منها:   )  2  (

ُكْم تُرَْحُوَن﴾)سورة النور-56(. 
َّ
َعل

َ
ِطيُعوا الرَُّسوَل ل

َ
َكَة َوأ َة َوآَتُوا الزَّ

َ
ل الصَّ

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )328( 201/19. 

النامي ومعنى  املال  ف  إالّ  فإهنا الجتب  النمء  معنى  باعتبار  الزكاة؛  الرسخيس ف وجوب  ( قال   4  (

النمء فيها بطريقة التجارة وربم حيصل بالتجارة ف الذهب و.. ُينظر: أبو بكر حممد بن أيب سهل 

)ت483هـ/1099م(: املبسوط، دار املعرفة، )بيوت- د.ت(، 21/3. وقال الطويس رشوط 

زكاة الغالت اثنان: امللك والنصاب، فالنصاب فيها واحد والعفو واحد فالنصاب ما بلغ مخسة 

أو ساق بعد إخراج حق السلطان واملؤن كلها، ينظر: املبسوط ف فقه اإلمامية، 214/1. وطبقًا 

لذلك الوجوب ف الزكاة، األصناف األربعة وهي: احلنطة والشعي والتمر والزبيب. وتستحب 

ف غيها مما أنبتته األرض ماعدا اخلضار والبقول. مغنية، فقه اإلمام جعفر الصادق، إعداد: 

عباس اللويز، مؤسسة الشيخ املظفر الثقافية، )بيوت- د.ت(، 163/2. 
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ظاهرة  رضبان:  الزكاة  وأموال  السهمني.  ألهل  ومعونة  ألهلها  طهرة  فيها، 
والباطنة:  واملوايش.  والثمر  الزروع  من  إخفاؤها:  اليمكن  فالظاهرة:  وباطنة. 

ما أمكن إخفاؤه: من الذهب والفضة، وعروض التجارة) 1 (.

هلم  وليس  اإلجياب  عىل  حممول  انه  األول:  قوالن:  فيه  للشافعي  وُنسب 
إظهار  االستحباب  عىل  حممول  انه  والثاين:  أخرجوها،  إن  بإخراجها  التفرد 
عليها  يقاتلهم  أن  معًا  القولني  وله عىل  أجزأهتم  بإخراجها  تفردوا  وان  للطاعة 

إذا امتنعوا من دفعها.

أما أبو حنيفة فقد منع قتاهلم إذا أجابوا إىل إخراجها بأنفسهم) 2 (، أما أمحد 
وجوب  عليه  يتوقف  كالنصاب  والسبب  الواجب  بوجوب  فيقول  حنبل  ابن 
كاإلقامة ف  والشط  الزكاة  عليه  لتجب  املكلف  الزكاة، فال جيب حتصيله عىل 

البلد لوجوب أداء الصوم) 3 (.

وقال السيد اليزدي، يشرتط ف وجوبا أمور: األول: البلوغ، فال جتب عىل 
غي البالغ ف متام احلول. والثاين: العقل، فال زكاة ف مال املجنون ف متام احلول 

وف بعضه) 4 (.

) 1 ( األحكام السلطانية، ص180؛ ينظر: الطويس، النهاية ف جمرد الفقه والفتاوى، تح: الشيخ أغا 

بزرك، )قم- د.ت(، ص175-173. 

) 2 ( املاوردي، االحكام السلطانية، ص180. 

الرتاث  إحياء  دار  بن حنبل،  اإلمام أمحد  إىل مذهب  املدخل  بن أمحد:  القادر  بدران، عبد  ( ابن   3 (

العريب، )دمشق- د.ت(، ص61. 

) 4 ( حممد كاظم عبد العظيم : العروة الوثقى، دار نش اإلمام عيل، ط3، )قم-1831م(، كتاب 

الزكاة، 99/2. 
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للحديث-  ذلك  أمواهلم-  ف  الزكاة  الجتب  احلنفي:  املذهب  قال  وبذلك 
والنائم  يفيق،  حتى  املجنون  وعن  يبلغ  حتى  الصبي  عن  ثالثة:  عن  القلم  رفع 
عىل   .)  1 واحلج)  كالصالة  عليهم  جتب  فال  حمضة،  عبادة  وبأهنا  يستيقظ،  حتى 
حني ذكر ابن قدامة أنَّ الزكاة جتب ف مال الصبي واملجنون خيرج عنهم وهلم- 
مال،  له  يتيًم  ويل  من  قال:  انه   النبي عن  روي  ملا  والشافعي  مالك  قال  وبه 
يتعلق  والزكاة حق  كالصبي  واملجنون  الصدقة  تأكله  يرتكه حتى  له وال  فليجز 

باملال فأشبه نفقة األقارب والزوجات«) 2 (.

أما االمتناع عنها) 3 (، فقد روي عن ابن مسعود ف قوله تعاىل، ف مانعي الزكاة:

َوى بَِها ِجَباُهُهْم وَُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم 
ْ
ْيَها ِف نَارِ َجَهنََّم َفُتك

َ
﴿يَْوَم ُيَْم َعل

ْنُتْم تَْكِنُوَن﴾) 4 (.
ُ
وا َما ك

ُ
ُذوق

َ
ْنُفِسُكْم ف

َ
ُتْم ِل َنْ

َ
َهَذا َما ك

قال: ال يوضع دينار وال درهم عىل درهم ولكن يوسع جلده حتى يوضع 
كل دينار ودرهم عىل حدته) 5 (. ثم يقول الذهبي معلقًا عىل ذلك: فإن قيل ل 

) 1 ( ابن قدامة، أبو حممد عبد الل بن حممد )ت620هـ/1226م(: املغني، املطبعة السلفية، )الرياض- 

 .622/2 ،)1997

) 2 ( املصدر نفسه، 622/2. 

دعائم  النعمين،  بمسلم.  فليس  ماله  يزِك  ل  ومن  الربا  وآكل  الزكاة  ومانع  قال:   عيل عن   )  3  (

فحصنوا  منه،  الزكاة  ملنع  إال  وبحر  بر  ف  مال  »ماهلك  أيضًا:  ويقول  247/1؛  اإلسالم، 

أموالكم بالزكاة«. الطربيس، حسني النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، تح: مؤسسة 

آل البيت، )بيوت-1987(، 22/7. 

) 4 ( سورة التوبة )آية-35(.

) 5 ( الذهبي، الكبائر، دار الكتاب، )الكويت- د.ت(، ص35. 
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خص اجلباه واجلنوب والظهور بالكي؟ قيل ألن الغني البخيل إذا رأى الفقي 
بظهره  ويل  منه  قرب  فإذا  بجنبيه،  وأعرض  عينيه  مابني  وزوى  وجهه  عبس 
الغرناطي  (.أما   1 العمل)  جنس  من  اجلزاء  ليكون  األعضاء  هذه  بكي  فعوقب 
امتنع  فإن  قهًرا،  منه  منعها أخذت  كافر، ومن  فهو  فيقول: »من جحد وجوبا 
قوتل حتى يؤدهيا«) 2 ( عىل حني قال السيد سابق: أما من امتنع عن أدائها مع 
اعتقاده وجوبا فإنه يأثم بامتناعه دون أن خيرجه ذلك عن اإلسالم) 3 (، وعىل 
احلاكم أن يأخذها منه قهرًا ويعزره) 4 ( وال يأخذ من ماله أزيد منها إال عند أمحد 

والشافعي ف القديم فإنه يأخذها منه ونصف ماله عقوبة له) 5 (.

مصارف الزكاة:

قد بنّي القرآن الكريم ثمنية أصناف يستحقون الزكاة ف اآلية الكريمة

وُبُهْم 
ُ
ل
ُ
َفِة ق

َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَها َوال

َ
َعاِملَِي َعل

ْ
َمَساكِِي َوال

ْ
ُفَقَراءِ َوال

ْ
لِل اُت 

َ
َدق ﴿إِنََّما الصَّ

) 1 ( الذهبي، الكبائر، دار الكتاب، الكويت د.ت، ص35، ص35.

) 2 ( حممد بن حممد بن عبد الل )757هـ/1363م( : القوانني الفقهية ف تلخيص مذاهب املالكية، تح 

: حييى مراد، مؤسسة املختار، )القاهرة- 2009(، ص89.

 ..خطب رسول الل 3 ( كيف ل خيرج عنه وقد نقض أحد أركانه، وقد جاء عن أمي املؤمنني (

قال ف خطبته »أهيا الناس أّدوا زكاة أموالكم، أال فمن ل يزِك فال صالة له، وال دين له، وال صوم 

له، وال حج له، وال جهاد له«. النيسابوري، روضة الواعظني، ص356. 

) 4 ( التعزير: تأديب ذنوب ل تشع فيها احلدود وخيتلف حكمه باختالف حاله وحال فاعله فيوافق 

احلدود من وجه أّنه تأديب استصالح وزجر. املاوردي، األحكام السلطانية، ص334، ُينظر : 

الطائي، حييى، التعزير ف الفقه اإلسالمي، )قم-2002(. 

) 5 ( فقه السنة، 333/1. 
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ِريَضًة ِمَن اهللِ َواهلُل َعلِيٌم 
َ
بِيِل ف َغارِِمَي َوِف َسبِيِل اهللِ َواِبِْن السَّ

ْ
اِب َوال

َ
ق َوِف الرِّ

َحِكيٌم﴾) 1 (.

اآلية  حددهتا  التي   )  2 الصدقات)  هذه  ف  واملصادر  املذاهب  اختلفت  قد 
ووجد استحقاق كل صنف منها:

أوالً: الفقراء، والفقي الذي اليشء له، ثم يدفع.

حاالً  أسوأ  الفقي  فكأن  يكفيه،  ما  له  الذي  هو  واملسكني  املساكني،  ثانيًا: 
منه) 3 (.) 4 (

) 1 ( سورة التوبة )اآلية-60(. 

) 2 ( وبخصوص الصدقات، عن عيل ف بيان أسباب معاش اخللق، قال: »أّما وْجُه الّصدقاِت فإِّنام 

، وال يِف التِّجارِة ماٌل، وال يِف اإِلجارِة  ِهي لْقواٍم لْيس ُلْم يِف اإِلمارِة نِصْيٌب، وال يِف اْلِعامرِة حظٌّ

ُم بِِه أودُهْم... ُثّم بـنّي ُسـْبحانُه ملِْن  ْم وُيقوِّ مْعِرفٌة وُقْدرٌة، ففرض اهللٌُّ يِف أْمواِل الْغنِياِء ما يُقوُتُ

﴾« فأعلمنا أن رسول الل ل يضع شيئًا من  ُفقراءِ
ْ
هِذِه الّصدقاُت، فقال: ﴿إِنّما الّصدقاُت لِل

الفرائض إال ف مواضعها بأمر الل«. ينظر: املفيد، رسائل ف الغيبة، ص48. 

) 3 ( وقال أبو حنيفة: املسكني أسوأ حااًل من الفقي، وهو الذي قد أسكنه العدم، فيفع إىل كل واحد 

املاوردي،  الغنى.  أدنى مراتب  الفقر واملسكنة إىل  به من اسم  الزكاة ماخيرج  اتسعت  إذا  منهم 

اإلمامية:  قالت  فيم  ص138.  السلطانية،  األحكام  يعىل،  أبو  ص195؛  السلطانية،  األحكام 

لفظة املسكني إذا أطلق دخل فيه الفقر؛ ألهنم متقاربان ف املعنى، فأما إذا مجع بينهم كآية الصدقة 

الفقي: هو الذي ال يشء له وال  العلمء فقال قوٌم وهو الصحيح: ان  وغيها ففيه خالف بني 

معه، واملسكني هو الذي له بلغة من العيش اليكفيه. وفيهم من قال: بالعكس من ذلك، واألول 

فقه  املبسوط ف  الطويس:  ينظر:  للمزيد  لَِمَساكَِي﴾.  َكنَْت 
َ
ف ِفيَنُة  السَّ ا  مَّ

َ
﴿أ تعاىل  لقوله  أوىل 

اإلمامية، 246/1. 

) 4 ( املاوردي، األحكام السلطانية، ص195؛ فيم قال الغرناطي : »إن الفقراء هم الذين يملكون = 
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قال الداودي، واختلف ف الفقراء واملساكني من هم، فقيل الفقي الذي له 
البلغة واملسكني الذي اليشء له، وقيل، الفقي الذي اليشء له، واملسكني الذي 

له يشء) 1 (.

الفقراء واملساكني هم املهاجرون ف سبيل الل، وف  فيم قال ابن سالم: ان 
واملساكني  املهاجرين  فقراء  »الفقراء،  قال:  عباس  ابن  عن  يقول:  آخر  حديث 

الذين ل هياجروا«) 2 (.
ويبدو لنا ان الفقي هو من اليملك شيئًا أو املسكني فهو الذي يملك إال انه 
اليسد حاجته) 3 (. اما سهم الفقراء واملساكني من صدقة ما حول كل مدينة ف 

أجلها والخيرج منها فيتصدق به عىل أهل مدينة أخرى) 4 (.
بمعنى  منها  فيعطون  مجعها،  ف  الساعون  وهم  عليها:  العاملون  ثالثًا: 
اإلجارة كانوا أغنياء أو فقراء إال بني هاشم فإهنم اليستعملون عليها ثبت ذلك 
أبو يوسف إىل أن اإلمام  العاملني عليها فقد أشار  أما سهم   .) 5 (النبي عن 

=ما يكفيهم، وأما املساكني فهم اشد حاجة من الفقراء وفاقًا أليب حنيفة، وقيل بالعكس وفاًقا 

للشافعي »، ُينظر : القوانني الفقهية، ص89. 

) 1 ( األموال، ص151؛ الطربي، جامع البيان 109/10. 

) 2 ( األموال، ص595؛ الداودي، األموال، ص151. 

) 3 ( والفقي الذي ال يسأل، واملسكني الذي يسأل، والفقراء فقراء املسلمني، واملساكني الطوافون. اهلروي، 

األموال، ص595. فيم ذكر الداودي: ان الفقي املسلم، واملسكني الذمي. األموال، ص152. 

) 4 ( أبو يوسف، اخلراج، ص83. 

) 5 ( لقوله: »ال حتل الصدقة آلل حممٍد، إنم هي اوساُخ الناِس« االصبحي، املوطأ، تح: حممد بيومي، 

مكتبة اإلمام،  )املنصورة-2006(، كتاب ما يكره من الصدقة، ص532، وجاء عندأيب قدامة   

»إنم  هذه الصدقة أوساخ النفس واهنا الحتل ملحمد وال آلل حممد«، املغني، 694/2 
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ما يسعه  منها  الوايل  أكثر أعطى  أو  الثمن  أقل من  ما يكفيهم وان كان  يعطيهم 
وسع عمله من غي سف وال تقتي) 1 (.

من  قوم   ،)  3 اإلسالم)  ف  يدخلون  الذين  وهم   ،)  2 قلوبم)  املؤلفة  رابعـًا: 
صناديد مرض ورؤسائهم كانوا يستألفون عىل اإلسالم ليسلم من ورائهم، فكان 
..............................................................  ،) 4 هلم ذلك) 

) 1 ( اخلراج، ص83. 

قوم  الصدقة وهم  من  بأسهامهم  ويتألفون  اجلهاد  إىل  يتساملون  الذين  قلوبم: وهم  ( املؤلفة   2  (

احليل،  ينظر:  املشكني،  جهاد غيهم ف  ف  املسلمني  ملعونة  الزكاة  من  نصيب  مشكون، هلم 

مذهب  عىل  الشعية  األحكام  حترير  )ت776هـ/1382م(:  يوسف  بن  احلسن  منصور  أبو 

اإلمامية، تح: الشيخ إبراهيم البهادري، مطبعة اعتمد، )قم-1999م(، 406-404/1.

تقدير  وعىل  منسوخ؟  أو  باق  حكمهم  هل  اختلفوا  قاله:  بم  مغنية  جواد  حممد  وضح  وقد   

وقد  املسلمني،  من  اإليمن  لضعيف  هو  أو  املسلم،  بغي  خمتص  التأليف  فهل  النسخ  عدم 

وهو  واحد،  يشء  إىل  مجيعًا  إرجاعها  ويمكن  املؤلفة  أقسام  تعداد  رشح  ف  املذاهب  أطالت 

العطاء  يعود  أن  رشيطة  عىل  وغيه  للمسلم  يعطى  املؤلفة  سهم  وان  ينسخ  ل  باق  احلكم  ان 

املعارف  دار  اخلمسة،  املذاهب  عىل  الفقه  ينظر:  واملسلمني.  اإلسالم  عىل  واملصلحة  باخلي 

التأليف  ان  إىل  الشوكاين  وأضاف  ص180-179.  )بيوت-1982(،  ط7،  للمطبوعات، 

السنة  با  وجاءت  الثمنية،  املصارف  أحد  املؤلفة  وجعل  الكريم  القرآن  با  جاء  ثابتة  رشيعة 

املتواترة. حممد بن عيل، السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، تح: حممود إبراهيم زايد، 

دار الكتب العلمية، )بيوت-1985(، 58/2. 

) 3 ( اهلروي، األموال، ص598، حيث ذكر أبو يوسف: »فاملؤلفة قلوبم قد ذهبوا«. اخلراج، ص83. 

ُينظر:  إسالمهم.  وذكر  بالتفصيل  إليهم  قتيبة  ابن  أشار  وقد  ص152.  األموال،  الداودي،   )  4  (

املعارف، ص192. 
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....................فقيل قبل أن يسلموا كي يسلموا) 1 (، وقيل بعدما أسلموا 
كي حيبب إليهم اإليمن فكانوا عىل ذلك حياة رسول الل وصدر من خالفة 
الرشا، قد أعّز الل اإلسالم(  انقطعت  أبو بكر أليب سفيان )قد  أيب بكر ثم قال 

وقطع ذلك عنهم) 2 ( ) 3 (.

احلسن  قاله  ما  اآلية  هذه  تأويل  ف  العامة  عند  واملعروف  اهلروي:  وقال 
وابن جريج، أهنم كانوا يتألفون بالعطية، وال حسبة هلم ف اإلسالم ثم اختلفت 
الناس بعد فمن كان بمثل حاهلم اليوم، فقال بعضهم: قد ذهب أهل هذه اآلية 
وإنم كان ف دهر النبي) 4 (. وأما ما قاله احلسن وابن شهاب فعىل أن األمر 
ماٍض أبدًا. وهذا هو القول عندي) 5 ( ألن اآلية حمكمة. النعلم هلا ناسخًا من 
الزكاة هلم بقوله: فإذا كان قوم هذه  كتاب وال سنة) 6 (. ثم يعلل سبب إعطاء 

) 1 ( الطربي، جامع البيان، 112/10؛ الداودي، األموال، ص152. 

) 2 ( وقيل: اهنم كانوا عىل ذلك حياة أيب بكر وصدرًا من خالفة عمر ثم قال أليب سفيان: )قد أغنى الل 

اإلسالم عنك وعن رضبائك إنم أنت رجل من املسلمني( وقطع ذلك عنهم. ينظر: الداودي، 

األموال، ص153. 

الكربى )رواية سحنون  املدونة  أبو عبد الل مالك بن أنس )ت179هـ/785م(:  ( األصبحي،   3 (

ابن سعيد التنوخي(، مطبعة السعادة، )القاهرة- 1905(، 297/1؛ الشافعي، األم، 561/2؛ 

الداودي، األموال، ص152. 

) 4 ( وهذا ماذهب إليه عمر بن اخلطاب حيث أسقط سهم املؤلفة قلوبم وقال ان الل أعز اإلسالم. 

) 5 ( يبدو ان اآلية ل توقت هلذا الصنف من األصناف وقتًا معينًا، لكي يرفع سهمهم ف وقٍت الحق 

 .!!بعد النبي

ما ذكرنا هو   أن  املعنى. ذلك  الرأي ف أوسع من  إن عمر كان يستعمل  أمني:  يقول أمحد  ( فيم   6 (

استعمل الرأي حيث ال نص من كتاب وال سنة، ولكنا نرى عمر سار أبعد من ذلك...«. فجر 
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حاهلم، ال رغبة هلم ف اإلسالم إال للنيل. وكان ف ردهتم وحماربتهم إن ارتدوا 
رضر عىل اإلسالم. ملا عندهم من العز واألنفة فرأى اإلمام أن يرضخ هلم من 
والثانية،  والسنّة،  بالكتاب  األخذ  أحدهن  ثالث:  خلالل  ذلك  فعل  الصدقة، 
أن  اإلسالم  بم  متادى  إن  منهم  ببائس  ليس  أنه  والثالثة،  املسلمني  عىل  البقيا 
يفقهوه وحتسن فيه رغبتهم) 1 (. أما سهم املؤّلفة قلوبم) 2 ( »فهم من يفرض له 
الناس، عن أول عطاء يعطونه ومن يغزو مشرتطًا اإلعطاء له: وهم  من إمداد 

فقراء واليسألون الناس«) 3 (.

فء  مرصوف  حنيفة  وأيب  الشافعي  عند  وهو  الرقاب«:  »ف  خامسًا: 
املكاتبني يدفع إليهم قدر ما يعتقدون به وال يشرتى منه فتعتق. وقيل بل يشرتى 
منه رقاب فتعتق، وال يعطى منه املكاتبون ألن الوالء قد انعقد ملن كاتبهم) 4 (. 
أما سهم الرقاب، نصفان لكل مكاتب يدعي اإلسالم وهم عىل أصناف شتى، 
فلفقهائهم ف اإلسالم فضيلة وملن سواهم منهم منزلة أخرى عىل قدر ما أدى 
كل واحد منهم من الكتابة وما بقي عليه والنصف الباقي تشرتى به رقاب ممن 

اإلسالم، ص228. 

) 1 ( األموال، ص599. 

) 2 ( قال الدكتور صائب عبد احلميد: اليعد سهم املؤلفة قلوبم ساقًطا إذ يقال بمعارضة الكتاب 

للظهور ف  عاد  إليه  احلاجة  وجدت  ما  وإذا  به النتفاء موضوعه،  العمل  توقف  وإنم  والسنة، 

الغدير، ط2، )بيوت- 2000(،  الثقاف والسيايس،  تاريخ اإلسالم  ينظر:  أي زمان ومكان. 

ص309. 

الكتابة،  وصناعة  اخلراج  قدامة،  عند  يسي  باختالف  جاءت  فيم  ص599.  السابق،  املصدر   )  3  (

ص255؛ الداودي، االموال، ص573. 

) 4 ( املاوردي، األحكام السلطانية، ص196؛ أبو يعىل، األحكام السلطانية، ص132. 
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قد صىل وصام وقدم ف اإلسالم من ذكر وأنثى ثم يعتقون) 1 (.

أدان ف غي فساد وال جيدون قضاء لديوهنم،  سادسًا: »الغارمني«: هم من 
وقيل: من أفدحه الدين ف غي فساد أعطي منها، »إن كان له ما يؤدي به دينه«) 2 (.

سابعًا: ف سبيل الل) 3 (: وهم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم 
ف جهادهم، فإن كانوا ُيرابطون ف الثغر دفع إليهم نفقة ذهابم وما أمكن من 
نفقات مقامهم، وإن كانوا يعودون إذا جاهدوا أعطوا نفقة ذهابم وعودهم) 4 (. 
ربعه ومنه ملن  الفقي  للمشرتط  السهم ومنه  له ربع هذا  »فمنه  أما سهم هؤالء 

تصيبه احلاجة ف ثغره وهو غاٍز ف سبيل الل«) 5 (.

ثامنًا: ابن السبيل، وهو املقطوع به ف سفره وإن كان له مال ف بلده) 6 (، 
سالح،  من  حيتاج  ما  له  فيعطى  الغازي  هو  الل  سبيل  »وف  اجلزيري:  وقال 

) 1 ( الداودي، األموال، ص153؛ اهلروي، األموال، ص574-573. 

) 2 ( قدامة، اخلراج وصناعة الكتابة، ص255؛ الداودي، األموال، ص154. وجاء عند أيب يوسف: 

الغارم هو كل  ان  الشوكاين  اخلراج، ص83. وأشار  ديوهنم،  الذين اليقدرون عىل قضاء  هم 

مؤمن فقي، السيل اجلرار، ص58. 

) 3 ( ف سبيل الل: حيملها منها من ال محالن له ويزود من ال زاد له، وتسد منها الثغور ويتخذ منها 

اخليل والسالح.. الداودي، ص154. 

يقال  فيم  ص132؛  السلطانية،  األحكام  يعىل،  أبو  ص196؛  السلطانية،  األحكام  املاوردي،   )  4  (

اليزدي: ف سبيل الل: هو مجيع سبل اخلي لبقاء القناطر واملدارس واملساجد وتعميها وختليص 

املؤمنني من يد الظاملني ونحو ذلك. العروة الوثقى، ص380. 

السيل  الشوكاين،  ص255؛  الكتابة،  وصناعة  اخلراج  قدامة،  ص574؛  األموال،  اهلروي،   )  5  (

اجلرار، 58/2. 

) 6 ( الداودي، األموال، ص154. 
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ابن  سهم  أما   ،)  2 بم)  املنقطع  السبيل  وابن   ،)  1 بعودته)  يفي  ما  بقدر  وغيه 
السبيل، يقسم ذلك لكل طريق عىل قدر من يسلكها ويمر با من الناس لكل 
إليهم، فيطعم حتى جيد منزالً  يأوي  له مأوى، وال أهل  السبيل  ابن  رجل من 
ابن  بم  اليمر  أمناء  أيدي  عىل  معلومة  منازل  ف  وجيعل  حاجته،  يقيض  أو 
فيقول:  املاوردي  أما   .)  3 دابته«)  وعلفوا  وأطعموه  آووه  إال  حاجة  له  سبيل 
»سهم ابن السبيل- حيث اهنم املسافرون الذين الجيدون نفقة سفرهم، ُيدفع 
من  وسواء  سفره،  ف  كفايتهم  قدر  معصيٍة  سفر  يكن  ل  إذا  من سهمهم  إليهم 

.) 4 بالّسفر أو جمتازًا«)  كان منهم مبتدئًا 

:الزكاة يف كالم اإلمام

أكد اإلمام اهنا فريضة واجبة، وأهنا من أفضل الفرائض التي توسل با 
وتعاىل،  الِل سبحانُه  إىل  امُلتوِسلون  به  توسل  ما  افضل  »أن  الل:  إىل  املتوسلون 
 ) 5 فإهنا فريضٌة واجبة«)  الزكاة  الصالة، وإيتاُء  بِه،وبرسولِه...، وإقاُم  اإليمُن 
افرتاضًا منها وإنم قال  آكد  الصالة  الصالة، ألن  إنم أخرها عن  الزكاة  وإيتاء 

) 1 ( الشيخ عبد الرمحن: الفقه عىل املذاهب األربعة، املكتبة التجارية، )مرص-1970(، 621/1-

 .625

) 2 ( أبو يوسف، اخلراج، ص83. 

) 3 ( اهلروي، األموال، ص574؛ قدامة، اخلراج وصناعة الكتابة، ص255. 

) 4 ( وقال أبو حنيفة: ادفعه إىل املجتاز دون املبتدئ بالسفر، األحكام السلطانية، ص197؛ أبو يعىل، 

األحكام السلطانية، ص133. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )109( 161/7. 
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ف الزكاة: »فإهنا فريضة واجبة«) 1 ( ألن الفريضة لفظ يطلق عىل اجلزء املعني. 
صالة  عىل  به  يطلق  الذي  االعتبار  غي  باعتبار   ،)  2 السائمة)  ف  املقدر  املعني 
الوجوب،  من  والثاين  القطع،  من  األول  واالعتبار  الفريضة،  لفظ  الظهر 
وقال: فإهنا فريضة واجبة، مثل أن يقول: فإهنا يشء مقتطع من املال موصوف 
بالوجوب) 3 (. ثم يتابع اإلمام كالمه بتعليل هذه الفريضة إذ يبني أهنا فرضت 

تعاىل: قال  للرزق حيث  لتكون سببًا 

ْنَفْقُتْم ِمْن 
َ
ُ َوَما أ

َ
ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َويَْقِدُر ل ْل إِنَّ َربِّ يَبُْسُط الرِّ

ُ
﴿ق

ٍء َفُهَو ُيْلُِفُه َوُهَو َخْيُ الرَّازِقَِي﴾) 4 (. َشْ

وقوله تعاىل:

ِريٌم﴾) 5 (.
َ
ْجٌر ك

َ
ُ أ

َ
ُ َول

َ
ْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه ل

َ
ِي ُيْقرُِض اهلَل ق

َّ
﴿َمْن َذا ال

:فقد قال اإلمام

ْزِق«) 6 ). ك، .. والّزكاة تْسبِيبًا لِلرِّ ْ يامن تْطِهيًا ِمن الرشِّ »فرض اهللُ اإْلِ

إن وجوبا يساعد ف خلق التوازن بني األغنياء والفقراء إذ يقول:

) 1 ( ابن ايب احلديد، )109( 161/7. 

) 2 ( السائمة: وهي الراعية، ورشعًا )املكتفية بالرعي املباح(، للمزيد ُينظر: اخلصفكي، حممد امني 

ابن عابدين )ت1088هـ /1895م( الدار املختار رشح تنوير االبصار، تح: مكتب البحوث 

والدراسات، دار الفكر)بيوت- 1995( 302/2.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 162/7. 

) 4 ( سورة سبأ )اآلية-39(. 

) 5 ( سورة احلديد )اآلية-11(. 

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )249( 82/19. 
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»إِّن اهلل سبحانُه فرض يف أمواِل الغنياِء أقواَت الفقراء، فام جاع فقٌي إال بام 
مّتع به غني، واهللُ تعاىل جّده سائُِلُهم عن ذلك«) 1 ).

ف حني يبنّي فضلها) 2 ( قائاًل:

»ثم ان الزكاة ُجعلت مع الصاة قربانًا) ) ).

له كفارة، ومن  فإهنا جتعل  النفس با،  أعطاها طيب  فمن  ألهل اإلسالم، 
من  فإّن  هلفة،  عليها  يكثرّن  وال  لنفسه،  أحد  يتبعها  فال  ووقاية،  حجازًا  النار 
بالّسنة،  جاهل  فهو  منها  أفضل  هو  ما  با  يرجو  با  النفس  طيب  غي  أعطاها 
مغبون األجر، ضال العمل، طويل الندم..«) 4 (، فيجب أن تعطى بطيب النفس 
ملا هلا من الفائدة »فمن أعطاها طيب النفس با، فإهنا جتعل له كفارة. ومن النار 
حجازًا ووقاية« أي اهنا تقي »اإلنسان من العذاب ف الدنيا واآلخرة فضاًل عن 
– يكون  ال  وأن  بأذى  هلا  املحتاج  اليتبع  أن   اإلمام حّث  فيم  النفس،  تزكية 
جاهل  فهو  منها  أفضل  ماهو  ورجا  أعطاها  فإن  راٍض  وغي  متلهفًا  املزكي- 
النبوية ول يؤجر عىل عمله ويندم عىل فعله هذا  بأحكام القرآن الكريم والسنّة 
ندمًا طوياًل. ومن األمثلة التي شجع فيها اإلمام إعطاء الزكاة وتبني فائدهتا 

ما قاله لغالب بن صعصعة أيب الفرزدق ف كالم دار بينهم:

) 1 ( ابن أيب احلديد، )334( 207/19.

) 2 ( يقول ابن أيب احلديد: وما جاء ف فضل الزكاة الواجبة.. الكثي جدًا، ولو ل يكن إال ان الل تعاىل 

قرهنا بالصالة ف أكثر املواضع التي ذكر فيها الصالة لكفى. املصدر نفسه، 394/10. 

) 3 ( قربانًا: قدح قربان قريب من امللئ، وقرب العبد من الل. األصفهاين، املفردات، مادة )قرب(، 

ص401. 

) 4 ( املصدر السابق، )192( 390/10. 
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فقال:  املؤمنني!  ياأمي  اُلُقوُق  ْتها  َدْغَدَغَ فقال:  اْلكثَِيُة؟  إِبُِلَك  َفَعَلْت  »َما 
ُد ُسُبلَِها«) 1 ). َذاَك َأْحَ

حلصانة  السبل  أفضل  فهي  الزكاة  إعطاء  رضورة   اإلمام ويؤكد 
األموال) 2 ( إذ يقول:

»حصنوا أموالكم بالزكاة«) ) ).

أي حافظوا عليها: فضاًل عن ذلك فإنه يقول:

»الزكاة نقص يف الصورة وزيادة يف املعنى«) 4 ).

ثم بنّي احلكمة ف العبادات فقال:

املكايد،  تلك  من  عليهم  افرتضها  التي  بالصلوات  عباده  حرس  تعاىل  »إنه 
وكذلك بالزكاة«) ) ).

ويقول:

بالّصلوات والّزكوات.. مع ما يف  املؤمنني  »وعن ذلك ما حرس اهلل عباده 
الزكاة من رصف ثمرات الرض) 6 )، .......................................

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )446( 512/20. 

) 2 ( »عن أمي املؤمنني: قال: قال: النبي: إذا أردت أن يثري الل مالك فزكه، وإذا أردت أن 

يصلح الل بدنك فأكثر من الصدقة«. املجليس، بحار األنوار، 23/96. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )142( 476/18. 

) 4 ( املصدر نفسه، )416( 593/20.

) 5 ( املصدر نفسه، 117/13. 

) 6 ( يقول املاوردي واملال الثاين ف أموال الزكاة، ثمر النخل والشجر، فأوجب أبو حنيفة الزكاة ف 

مجيعها وأوجبها الشافعي ف ثمر النخل والكرم خاصة، ول يوجب ف غيمها من مجيع الفواكه 
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........................ وغي ذلك إىل أهل املسكنة والفقر«) 1 ).

والثمر زكاة وزكاهتا بشطني أحدمها: بدو صالحها واستطابة أكلها، وليس عىل من قطعها قبل 

بدو الصالح زكاة ويكره أن يفعله قرارًا من الزكاة، واليكره أن فعله حلاجة. والشط الثاين: 

أن تبلغ مخسة أوسق فال زكاة فيها عند الشافعي إن كانت أقل من مخسة أوسق )والوسق ستون 

صاعًا والصاع مخسة أرطال وثلث بالعراقي( وأوجبها أبو حنيفة ف القليل والكثي.. فضاًل عن 

ذلك منع أبو حنيفة من خرص الثمر عىل أهلها وجوزه الشافعي تقديرًا للزكاة واستظهارًا ألهل 

السهمن، والجيوز خرص الكرم والنخل إال بعد بدو الصالح. فيم قدر للزكاة والعش إن سقيت 

غربًا أو سيحًا ونصف العش إن سقيت غربًا أو نضحًا. ينظر: األحكام السلطانية، ص186-

187؛ أبو يعىل، األحكام السلطانية، ص120-119. 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )238( 117/13. 
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رابعًا
الصدقة

)لغًة واصطالحًا(
قال الزبيدي: »واملتصدق، الذي يعطي الصدقة، والصدقة حمركة ملا أعطيته 

ف ذات الل تعاىل للفقراء«) 2 (.

أما اصطالحًا: فقد عرفها ابن آدم عىل اهنا: هي الزكاة أو العش) 3 (. وهي 
العطية التي ينبغي با الثواب عند الل) 4 (.

:الصدقة يف كالم اإلمام علي

حث اإلمام عىل إعطاء الصدقة ملا هلا من األثر احلسن،وذكر أهنا وسيلة 
لنزول الرزق عىل اإلنسان فقال:

َدَقِة«) ) ). ْزَق بِالصَّ »اْسَتنِْزُلوا الرِّ

فيم جعلها طريقًا حلصانة األموال من جهة أخرى بقوله:

) 2 ( الزبيدي، تاج العروس مادة )صدق( 265/13. 

) 3 ( اخلراج، ص75. 

) 4 ( القلعجي، وقتينبي: معجم لغة الفقهاء، ص272. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )133( 467/18. 



326.................................................... الفكر اإلداري عند اإلمام عيل

َدَقِة«) 1 ). »ُسوُسوا إِياَمَنُكْم بِالصَّ

ثم يؤكد أهنا دواء:

َدَقُة َدَواٌء ُمنِْجٌح«) ) ). »والصَّ

ويّبني لنا أمهية الصدقة وكيفية املتاجرة مع الل با قائاًل:

َدَقِة ) 4 )«. »إَِذا َأْمَلْقُتْم َفَتاِجُروا) ) ) اهللَ بِالصَّ

:وكوهنا أحد األموال األربعة التي ذكرها اإلمام

َفَجَعَلَها  َدَقاُت  والصَّ َأْرَبَعٌة..  والْمَواُل    النَّبِيِّ َعَى  ُأْنِزَل  اْلُقْرآَن  َهَذا  »إِنَّ 
اهللُ َحْيُث َجَعَلَها«) ) ).

إن هذا القرآن أنزل عىل حممد واألموال أربعة.. والصدقات فجعلها الل 
حيث جعلها...«) 6 (، فضاًل عن ذلك أشار إىل أمهية صدقة الرس والعالنية إذ يقول:

) 1 ( ابن أيب احلديد، )242( 476/18. 

) 2 ( املصدر نفسه، )334( 207/19. 

) 3 ( وجاء ف األثر أن علّيًا عمل ليهودي ف سقي نخل له ف حياة رسول الل بمد من شعي، 

خمبزه ُقرصًا، فلّم هم أن ُيفطر عليه، أتاه سائل يستطعم، فدفعه إليه، وبات طاويًا وتاجر الل تعاىل 

بتلك الصدقة، فعد الناس هذه الفعلة من أعظم الّسخاء وعّدوها أيضًا من أعظم العبادة، وقال 

بعض الشعراء وأحسن فيم قالوا:
سغـوب وهـــو  ــعــام  ــّط ال ــاف  وعـ بالقرص والطوى ملء جنبيه جاد 

كسوب الكرام  واملقرض  القرص  عليــه ــي  ــن امل الـــقـــرص  فـــأعـــاد 

) 4 ( املصدر نفسه، )255( 92/19. 

) 5 ( املصدر نفسه، )276(، 134/19. 

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )276(، 134/19. 
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»وصدقة الس فإهنا تكفر اخلطيئة، وصدقة العانية تدفع ميتَة السوء«) 1 ).

إال ان اإلمام يتنبأ لزمان ُتعد فيه الصدقة غرامة:

ُف فِيِه إاِل اْلَفاِجُر وال  ُب فِيِه إاِل امْلَاِحُل وال ُيَظرَّ »َيْأيِت َعَى النَّاِس َزَماٌن ال ُيَقرَّ
َدَقَة فِيِه ُغْرمًا) ) )«) ) ). وَن الصَّ ُف فِيِه إاِل امْلُنِْصُف َيُعدُّ ُيَضعَّ

:قال الرسخيس: قال اإلمام

»يريد الغنم مغرمًا والغرم مغناًم«.

يريد أن يرى أداء الزكاة وإعطاء الصدقة. وإن كان غنًم ف احلقيقة غرامة، 
ويرى منع الزكاة والصدقة غنيمة وذلك غرم) 4 (.

الصدقة  يعّدون  الزمان:  ذلك  ف   اإلمام قصد  أن  إىل  القمي  أشار  فيم 
الواجبة  الزكاة  دفع  يعّدون  أهله  أن  الزمان  ذلك  غرائب  من  وهذه  غرمًا  فيه 
يدفعوهنا  إجبارية  رضيبة  يعدوهنا  منهم  األغنياء  عىل  الل  فرضها  والتي  عليهم 

قهرًا عنهم ورغًم عن أنوفهم ) 5 (.

أوًل: وصايا اإلمام لعامل الصدقات:

ويقوم  الصدقات  عىل  يستعمل  ملن  كتبها  قد  بوصايا   ،اإلمام أشار 
هي: بتحصيلها 

) 1 ( ابن أيب احلديد، )109( 161/7. 

) 2 ( غرمًا: غرم ف جتارته، مثل خرس خالف ربح. الفيومي، املصباح املني، مادة )غرم(، ص277. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )98( 405/18.

) 4 ( أعالم هنج البالغة، ص303.

) 5 ( رشح هنج البالغة، دار الرسول األكرم، )بيوت-2007(، 278/5.
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الليونة والعدل، فقال:

ِمنُْه أكثر ِمْن  عّن ُمْسلاًِم، وال ْتتازّن) 1 )علْيِه كاِرهًا) ) )وال تْأُخذّن  »وال ُتروِّ
حقِّ اهللِ يِف مالِِه«) ) ).

اذا قدم عىل إحيائهم فلينزل بمئهم وذلك ألن الغريب حيمد منه االنقباض 
ويستهجن ف القادم ان خيالط بيوت احلي الذي قدم عليه فقد يكون من النساء 
يرى  أن  يستهجن  األطفال من  رؤيته، والحيسن سمع صوته، ومن  من اليليق 
الغريب انبساطه عىل أبويه وأهله وقد يكره القوم أن يطلع الغريب عىل مأكلهم 

ومشبم وملبسهم وبواطن أحواهلم...) 4 (، إذ يقول:

»فإِذا قِدْمت عى اْليِّ فاْنِزْل باِمئِِهْم ِمْن غْيِ أْن خُتالِط أْبياُتْم«) ) ).

غي  سالم  عليهم  يسلم  ثم   ،)  6 مترسع)  غي  احرتام  بكل  إليهم  يميض  أن 

) 1 ( وروي )وال ختتارن عليه كارهًا( أي ال تقسم ماله وخترت أحد القسمني، ابن أيب احلديد، رشح 

هنج البالغة، 114/15. 

) 2 ( وهذه الوصية الشيفة من أعظم الوصايا ف إقامة عمد احلق كم قال الشيف وفيها من اآلداب 

االجتمعية واألخالقية والسلوكية مع الناس ما جيعلها تكتب بمء الذهب وتوجب عىل من يتوىل 

البالغة،  القمي، رشح هنج  الناس.  من  الصدقات  يتوىل جباية  من  ليأمر با  األمة حفظها  أمر 

207/4؛ ابن أيب احلديد، 115/15.

) 3 ( املصدر السابق، كتاب )25(، 115/15.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25(، 113/15. 

) 5 ( املصدر نفسه، )25(، 113/15. 

َك لِلنَّاِس  ْر َخدَّ  تَُصعِّ
َ

) 6 ( وهذا هو السلوك السليم حيث وىص لقمن ابنه ف كتاب الل العزيز: ﴿َوال

ُضْض 
ْ
ِصْد ِف َمْشيَِك َواغ

ْ
ُخوٍر َواق

َ
 ُيِبُّ ُكَّ ُمَْتاٍل ف

َ
ََّ ال ْرِض َمرًَحا إِنَّ اهلل

َ ْ
 َتْمِش ِف ال

َ
َوال

﴾)لقمن/19-18(. َِميِ َصْوُت الْ
َ
ْصَواِت ل

َ ْ
نَْكَر ال

َ
ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أ
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من  الل  حق  آخذ  لكي  الل  ويل  أرسلني  هلم  تقول  ذلك  وبعد   ،)  1 منقوص) 
أموالكم. بذه الصيغة الطيبة والعبارة الندية الطرية التي حتمل العطف والرقة 
واحلنان يتوجه جايب الصدقة إىل الناس.. عباد الل وما أمجله من نداء.. انه يردهم 
إىل الل الذي أعطاهم وخوهلم هذا اخلي.. أرسلني ويل الل وخليفته الذي يتوىل 

تنفيذ أمر الل آلخذ منكم حق الل املفروض) 2 (.

وال  علْيِهْم،  فُتسلِّم  بْينُهْم  تقُوم  حّتى  واْلوقاِر،  بِالّسكِينِة  إِلْيِهْم  اْمِض  »ُثّم 
ِدْج) ) ) بِالّتِحّيِة ُلْم ُثّم تُقول: ِعباد اهللِ، أْرسلنِي إِلْيُكْم ويِلُّ اهللِ وخلِيفُتُه، اِلُخذ  خُتْ

وُه إىِل ولِيِِّه«!) 4 ). ِمنُْكْم حّق اهللِ يِف أْموالُِكْم، فهْل هللِِّ يِف أْموالُِكْم ِمْن حّق فُتؤدُّ

حمل  إىل  يرافقه  أن  العامل  فعىل  أموايل  ف  حق  لدي  املال  صاحب  قال  إذا 
أمواله بعيدًا عن التكرب والتسلط؛ ألهنا ليست من أخالق اإلسالم، وإن قال ال 
فعليه أن ينرصف عنه كونه هو املسؤول عن ماله وإن ذهب معه فيجب عليه أن 

اليدخلها إال بإذن) 5 (.

وَها إِّنَ  ْو ُرّدُ
َ
ْحَسَن ِمْنَها أ

َ
َحّيُوا بِأ

َ
) 1 ( حيث أشار القرآن الكريم إىل التحية: ﴿ َوإَِذا ُحّيِيُتْم بَِتِحّيٍَة ف

ّلِ َشْيٍء َحِسيًبا﴾)النساء-86(. 
ُ
ى ك

َ
اَن َعل

َ
ََّ ك اهلل

) 2 ( القمي، رشح هنج البالغة، 209-208/4. 

) 3 ( ختدج: خدج: أي ناقص اخللق وف حديث عيل رضوان الل عليه: والختدج أي التنقصها. ابن 

األثي، النهاية، مادة )خدج(، 12/2. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25(، 113/15. 

وا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوتُِكْم َحّتَى 
ُ
 تَْدُخل

َ
ِذيَن آََمُنوا ال

َّ
ّيَُها ال

َ
) 5 ( طبقًا ملا جاء ف كتاب الل العزيز: ﴿ يَا أ

ْم تَِجُدوا فِيَها 
َ
إِْن ل

َ
ُروَن  ف

َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ُكْم ل

َ
ْهلَِها َذلُِكْم َخْيٌر ل

َ
ى أ

َ
ُِموا َعل

ّ
نُِسوا َوتَُسل

ْ
تَْسَتأ

 َُّ ُكْم َواهلل
َ
ْزَك ل

َ
أ اْرِجُعوا ُهَو 

َ
ُكُم اْرِجُعوا ف

َ
ُكْم َوإِْن قِيَل ل

َ
وَها َحّتَى يُْؤَذَن ل

ُ
 تَْدُخل

َ
ل

َ
َحًدا ف

َ
أ

وَن َعلِيٌم﴾ )النور/28-27(. 
ُ
بَِما َتْعَمل
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أْن  غْيِ  ِمْن  معُه  فاْنطلِْق  ُمنِْعٌم  أْنعم  وإِْن  ُتراِجْعُه،  فا  »ال،  قائل:  قال  »فإن 
فإْن  فِّضة،  أْو  ذهب  ِمْن  أْعطاك  ما  فُخْذ  ُتْرِهقُه،  أْو  تْعِسفُه  أْو  ُتوِعدُه  أْو  خُتِيفُه 
فا  أتْيتها  فإِذا  لُه،  أْكثرها  فإِّن  بِإِْذنِِه،  إاِلّ  تْدُخْلها  فا  إِبٌِل  أْو  ماِشيٌة  لُه  كانْت 

تْدُخْلها ُدُخول ُمتسلِّط علْيِه وال عنِيف بِِه«) 1 ).

الرفق باحليوان فيقول:

رّن هبِيمًة وال ُتْفِزعنّها،وال تُسوءّن صاِحبها فِيها«) ) ). »وال ُتنفِّ

ثانيًا: مواصفات عامل الصدقات

أ- أن يكون مطيعًا لل ف الرس والعالنية:

ِه فِيام أّس،  »وآمرُه أالّ يْعمل بيْشء ِمْن طاعِة اهللِ فِيام ظهر فُيخالِف إِىل غْيِ
وأْخلص  االْمانة،  أّدى  فقْد  ومقالُتُه،  وفِْعُلُه  وعانِيُتُه،  ُه  ِسُّ خْيتلِْف  ملْ  ومْن 

.( ( اْلِعبادة«) 
أي  اإلمرة  بذه  عنهم  نفسه  يميز  وال  قومه  بني  متواضعًا  يكون  أن  ب- 
ف  له  وأعوان  الدين  ف  أخوانه  أهنم  األمر  هناية  ففي  هلم  االنتمء  من  اليأنف 

استخراج هذه احلقوق ومجعها:
مارِة  ًا بِااْلِ »وآمرُه أالّ جْيبهُهْم) 4 )، واليْعضهُهْم ) ) )، وال يْرغب عنُْهْم تفضُّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، )25( 113/15. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25( 113/15. 

) 3 ( املصدر نفسه، )26( 118/15. 

) 4 ( جيبههم: جبهت الرجل بكالم واجهته به. ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )جبه(، 206/1. 

) 5 ( يعضههم: العضيهة، الكذب والبهتان، وقد أعضهت. ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )عضه(، 

 .653/3
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ُقوِق«) 1 ). يِن، واالْْعواُن عى اْستِْخراِج اْلُ ْخواُن يِف الدِّ علْيِهْم، فإهِّنُُم االِْ

والدين  والرياسة  الفصاحة  من  عليه  مزيد  ال  كالم  احلديد:  أيب  ابن  قال 
وذلك ألن الصدقة املستحقة جزء يسي من النصاب والشيك إذ كان له األكثر 
حرم عليه أن يدخل ويترصف إال بإذن رشيكه فكيف إذا كان له األقل، حيث 
يقول  بأن  فيبهتهم  فيهم  ليس  بأمر  يرميهم  أو  يكرهون  مما  اليواجههم  أن  أمره 
هلم: إن الزكاة أكثر مما تدفعون وان الل ال يتقبلها منكم وهكذا أو يعرض عن 
ان  حيث  منها  ومكانة  اإلمارة  ملنزل  وأفضل  منهم  أحسن  انه  لظنه  جمالستهم 

املتويل جلمع الصدقة، وقد عّلل له عدم التطاول بأمرين:

األول: أهنم اإلخوان ف العقيدة.

الثاين: أهنم املساعدون ف استخراج احلقوق املالية إىل الفقراء واملساكني.

ج- أن يكون حافظًا لألمانة؛ إذ إن اإلمام يقول له ان ف هذه الصدقة 
فعليك احلفاظ عليها ونحن )احلكام( سنوفيك حقك وما  نصيبًا مفروضًا لك 

عليك إال أن توفر هلم حقوقهم:

أْهل  ورُشكاء  مْعُلومًا،  وحّقًا  مْفُروضًا،  نِصيبًا  الّصدقِة  هِذِه  يف  لك  »وإِّن 
ِهْم ُحُقوقُهْم«) ) ). مْسكنة، وضعفاء ذِوي فاقة،إِّنا ُموفُّوك حّقك، فوفِّ

»وإاِلّ تْفعْل فإِّنك ِمْن أْكثِر النّاِس ُخُصومًا يْوم اْلِقيامِة«) ) ).

ثم يبنّي اإلمام ويصف ذلك اخلصم ثم يقول: بؤسًا للذي يكون خصمه 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )26( 118/15. 

) 2 ( املصدر نفسه، )26( 118/15. 

) 3 ( املصدر نفسه، )26( 118/15. 
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عند الل الفقراء واملساكني:

وامْلْدُفوُعون  والّسائُِلون  وامْلساكنُِي  اْلُفقراُء  اهللِ  ِعنْد  خْصُمُه  ملِْن  »وُبْؤسًا 
واْلغاِرُم واْبُن الّسبِيِل«) 1 ).

ينّزه  ول  األمانة  بذه  يستهني  من  وعاقبة  عقوبة   اإلمام يبنّي  حني  عىل 
نفسه عنها حيث انه وصفها بالذل واخلزي ف الدنيا، أما اآلخرة فستكون أذل 

وأحقر من ذلك إذ يقول:

ه نْفسُه وِدينُه عنْها، فقْد أحّل  يانِة، وملْ ُينزِّ »ومِن اْستهان بِاالْمانِة، ورتع يِف اخْلِ
ِخيانُة  يانِة  اخْلِ أْعظم  وإِّن  وأْخزى،  أذلُّ  االِْخرِة  يِف  وُهو  ْزي،  اخْلِ ْنيا  الدُّ يِف  بِنْفِسِه 

االُّْمِة، وأْفظع اْلِغشِّ ِغشُّ االْئِّمِة، والّسام«.

د- أن يكون مقتصدًا وليس مبذرًا ف املال:

بقدر  املال  من  وامسك  غدًا،  اليوم  يف  واذكر  مقتصدًا،  اإلساف  »فدع 
ضورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك، أترجو أن يعطيك اهلل أجر املتواضعني 
وأنت عنده من املتكرين وأنت متمرغ يف النعيم أن متنعه الضعيف والرملة، وان 
يوجب لك ثواب املتصدقني؟ وإنام املرء مزيٌّ بام سلف وقادم عى ما قدم«) ) ).

التبذير ف اإلنفاق، وأمره أن يمسك من املال  فقد هناه عن اإلساف وهو 
ما تدعو إليه الرضورة، وأن يقدم فضول أمواله وما ليس له إليه حاجة رضورية 

ف الصدقة فيدخره ليوم حاجته وهو يوم البعث والنشور) 3 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد، )26( 118/15. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، كتاب )21( 104/15. 

) 3 ( املصدر نفسه، 104/15. 
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ثالثًا: الصفات اليت يضعها اإلمام للمؤمتن والوكيل على أموال الصدقات.

1-املؤمتن: هو الذي يقوم بمهمة نقل أموال املسلمني اىل مركز اخلالفة؛ إذ 
بدينه  يثق  املؤمتن، ممن  التي يعتمدها الختيار  املواصفات  ُيبنّي اإلمام لعامله 
وتقواه ومن حيمل روح الرفق بأموال املسلمني، فضاًل عن احلفاظ عليها حتى 

تصل إليهم غي منقوصة إذ يقول له:

إىل  يوصله  حتى  املسلمني  بامل  رافقًا  بدينه،  تثق  من  إال  عليها  »والتأمنن 
ولّيهم فيقسمه بينهم«) 1 ).

وصايا اإلمام للمؤمتن عند مسريه بأموال املسلمني:

أمر اإلمام واليه أن يوعز ألمينه أن اليفرق بني الناقة وولدها، وعندما 
تكون مرضعة فيجب عدم حلبها إىل احلد الذي يرّض بوليدها:

ُه حْيُث أمر اهللُ بِِه.فإِذا أخذها أِمينُك  ْ »ُثّم اْحُدْر إِلْينا ما اْجتمع ِعنْدك، ُنصيِّ
ذلِك  فيُضّ  لبنها   (  ( يْمرُص)  وال  فِصيلِها،  وبنْي  ناقة  بنْي  حُيول  أالّ  إِلْيِه:  فأْوِعْز 

بِولِدها«) ) ).

أشار اإلمام إىل حقوق احليوان وأكد رضورة الرفق به إذ هنى املؤمتن عن 
الفصيل  بني  بالعدل  أمره  ثم  طاقتها  من  أكثر  حيّملها  أن  أو  إتعابا  أو  إجهادها 

كله دون متييز:

) 1 ( ابن أيب احلديد، )25( 114-113/15. 

) 2 (  يمرص: مرص، تقول فالن ال يمتاح نداه إال عرًصا، وال حتلب يداه إال مرصْا، الزخمشي، أساس 

البالغة، مادة )مرص(، ص598.

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25( 114/15. 
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»وال جْيهدهّنا ُرُكوبًا، وْليْعِدْل بنْي صواِحباِتا يِف ذلِك وبْينها«) 1 ).

إذا كانت تشكو من علٍة وأن يرتكها لتسرتيح  عىل املؤمتن أن يرأف باإلبل 
ويمهلها عند املساء:

) 4 )، وْلُيوِرْدها ما  ) ) )والّظالِِع  بِالنِّقِب  الّاِغِب) ) )، وْليْستْأِن  ْه عى  »وْلُيفِّ
متُرُّ بِِه ِمن اْلُغُدر«ِ) ) ) ) 6 ).

أَمَره أن يمر با ف األرايض الزراعية ال ف طريق الينبت فيه املرعى:

»وال يْعِدْل هِبا عْن نْبِت االْْرِض إىِل جوادِّ الطُُّرِق«) ) ).

عليه ان يروحها ف الساعات وأن يرتكها عند املاء الصاف واألعشاب لكي 
تأيت غي ضعيفة وال جمهودة:

ْحها يِف الّساعاِت، وْلـُيْمِهْلها ِعنْد النِّطاِف) ) ) وااْلْعشاِب، حّتى تْأتِينا  »وْلُيوِّ

) 1 ( ابن أيب احلديد، )25( 114/15. 

) 2 ( الالغب: اللغوب، التعب واملشقة، ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )لغب(، 810/3. 

) 3 ( النقب: نقب البيطار سة الدابة باملنقب وهو الذي ينقب به، األصفهاين، املفردات،مادة )نقب(، 

ص505. 

) 4 ( الظالع: الّظْلُع كالَغْمز َظَلَع الرجُل والداّبة ف مشيه يظَلُع َظْلًعا َعَرَج وغمز ف مشيه. ابن منظور، 

لسان العرب، مادة )ظلع(، ص379. 

املاء.  فيه  صار  والغدير  إليه  ينهي  مستنقع  ف  السيل  يغادر  الذي  املاء  والغدير  األغدر  ( الغدر:   5  (

األصفهاين، مفردات القرآن، مادة )غدر(، ص360. 

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25( 114/15. 

) 7 ( املصدر نفسه، )25( 114/15. 

) 8 ( النطاف: وهي املاء الصاف قّل أو كثر، الزخمشي، أساس البالغة، مادة )نطف(، ص640. 
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كِتاِب  عى  لِنْقِسمها  ْمُهودات،  وال  ُمْتعبات  )؛غْي   ( ُمنِْقيات)   (  1 ُبّدنًا)  اهللِ  بِإِْذِن 
اهللِ وُسنِّة نبِيِِّه فإِّن ذلِك أْعظُم اِلْجِرك، وأْقرُب لُِرْشِدك، إِْن شاء اهللُ«) ) ).

وصول  حلني  ويرعاها  العامة  األموال  عىل  حيافظ  الذي  هو  2-الوكيل: 
الوكيل ليحمي  أن يتحىل با  التي جيب  الصفات   العامل، وقد أوجز اإلمام

أموال الصدقات قائاًل:

ْل هِبا إاِلّ ناِصحًا شِفيقًا، وأِمينًا حِفيظًا، غْي ُمعنِّف وال ُمِْحف) 4 )  »وال ُتوكِّ
وال ُمْلِغب ) ) )، وال ُمْتِعب«) 6 ).

رابعًا: وصايا اإلمام يف أموال الصدقة:

أسلوب  ال  املال  ف  االختيار  حرية  أسلوب  اعتمد   اإلمام أن  يالحظ 
ثم  نصفني  شقه  أي  املال  بمقاسمة  أمره  حيث  اآلخرين  عىل  والتسلط  الضغط 
خيه، فإذا اختار أحد النصفني فال تعرضن ملا اختار، ثم أصدع النصف الذي 

ُبْدٌن وُبّدٌن..، البدنة ناقة أو بقرة  ) 1 ( بدّنا: الرجل بادن سمني جسيم واألنثى بادن وبادنة واجلمع 

تنحر بمكة سميت بذلك ألهنم كانوا يسّمنوهنا، ابن منظور. لسان العرب مادة بدن، 47/13

) 2 ( منقيات: النقي، مخ العظام وشحم العني من السمن وناقة منقية، املصدر نفسه، مادة )نقي(، 

 .880/4

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25(، 114/15. 

اللغة،مادة )جحف(،  ) 4 ( جمحف: سيل جحاف إذا جرف كل يشء وذهب به، ابن زكريا، جممل 

 .177/1

) 5 ( ملغب: لغب، تعب حتى لغب يلغب وقسمة لغوب وأتانا ساغب الغبًا. الزخمشي، أساس 

البالغة، مادة )لغب(، ص570. 

) 6 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25( 114/15. 
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املال  من  تبقي  حتى  هكذا  تفعل  التزال  ثم  وخيه،  صدعني  لنفسه  يرتضه  ل 
املال،  اخلط  ثم  فأقله،  استقالك  فإن  منه،  فاقبضه  عليه،  الذي  احلق  بمقدار 
وهي  اخلمس  املعيبات  يكون  أن  وينبغي  يرىض،  حتى  صنعت  ما  ملثل  عد  ثم 
ثم  قسمته  قبل  املال  أصل  من  املصدق  خيرجها  وأخواهتا  واملكسورة  املهلوسة 
يقسم وإال فربم وقعت ف سهم املصدق إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع املال 

مّرة بعد مّرة) 1 (.

:إذ يقول

ُه، فإِذا اْختار فا تْعِرضّن ملِا اْختارُه، ُثّم اْصدِع  ْ ، ُثّم خيِّ »واْصدِع امْلال صْدعنْيِ
ُه، فإِذا اْختار فا تْعِرضّن ملِا اْختار، فا تزاُل بِذلِك حّتى  ْ ، ُثّم خيِّ اْلباقي صْدعنْيِ
ُثّم  فأِقْلُه،  اْستقالك  فإِِن  ِمنُْه،  اهللِ  فاْقبِْض حّق  مالِِه،  يِف  اهللِ  ِلقِّ  وفاٌء  فِيِه  ما  يْبقى 

اْخلِْطُهام، ُثّم اْصنْع ِمْثل اّلِذي صنْعت أّوالً حّتى تْأُخذ حّق اهللِ يِف مالِِه«) ) ).

عليه  الذي سار  النظام  ان هذا  القسمة، وقطعًا  أن يرىض عن هذه  إىل  أي 
.) 3 (اإلمام إنم هو امتداد ملا اعتمده الرسول

) 1 ( ابن أيب احلديد، 116/15. 

) 2 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25( 113/15. 

) 3 ( عىل سبيل املثال ماقام به الرسول عندما افتتح خيرب فقال له أهلها نحن أعلم بعملها منكم 

بينه وبينهم.. ثم قال هلم إن  إليهم عبد الل بن رواحة يقسم  بالنصف ثم بعث  إياها  فأعطاهم 

شئتم عملت وعاجلت وكلت لكم النصف وإن شئتم عملتم وعاجلتم وكلتم النصف فقالوا: 

بذا كانت السموات واألرض. أبو يوسف، اخلراج، ص52-53. فضاًل عن ذلك عندما حرر 

الربع.. وإن عليكم بعد ذلك ما خرجت نخيلكم  الرسول أرض أهل مقنا فإنه صاحلهم عىل 

وربع ما صارت عرككم وربع ما اعتزلت نساؤكم...«. البالذري، فتوح البلدان، ص68-67. 
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)بغض  تكون  أن  عىل  تؤخذ  التي  األموال   عيل املؤمنني  أمي  حدد  فيم 
النظر إن كانت من اإلبل أو غيها( غي نحيفة وال مريضة:

»وال تْأُخذّن عْودًا) 1 )، وال هِرمًة) ) )، وال مْكُسورًة) ) )، وال مْهُلوسًة) 4 )وال 
ذات عوار«) ) ).

من  اجليد  خيتار  أن  العامل  من  طلب  أنه   اإلمام كالم  خالل  من  يتضح 
األموال نقدًا كان أم عينًا.

الفرق بني الزكاة والصدقة:

ُيشي املاوردي إىل أن: »الصدقة زكاٌة والزكاُة صدقٌة، يفرتق االسم ويتفق 
املسمى) 6 ( سواها«) 7 (. أما الزكاة »فهي الرضيبة التي تؤخذ من أموال املسلمني 
اإلنسان  خيرجه  ما  فالصدقة   ،)  8 احلول«)  عليها  ومىض  معينًا  نصاًبا  بلغت  إذا 

) 1 ( عودًا: عاد يعود، عودًا، والعود البعي اهلرم. ابن زكريا، جممل اللغة، مادة )عود(، 635/3. 

) 2 ( هرمة: اهلرم كرب السن، ويقال: إن اهلرمة: اللبؤة. املصدر نفسه، مادة )هرم(، 903/4. 

) 3 ( مكسورة: كرس اليشء، وكرّسه، وجناح كسي، وناقة وشاه كسي. الزخمشي، أساس البالغة، 

مادة )كرس(، ص546. 

) 4 ( مهلوسة: مسلوبة وقيل ذاهبة، واهنلست الناقة: نحلت. اجلوهري، تاج اللغة، مادة )هلس(، 

991/3؛ الزبيدي، تاج العروس، مادة )هلس(، 44-43/9. 

) 5 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )25( 113/15. 

) 6 ( فالزكاة ل يفرضها ف كل مال، بل فرضها ف األموال التي حتتمل املواساة ويكثر فيها الربح، ُينظر، 

ابن قيم اجلوزية، أبو عبد الل حممد )ت751هـ/1357م(: إعالم املوقعني عن رب العاملني، تح: 

الشيخ مشهور سلمن، دار احياء الرتاث،)بيوت-د.ت(، 114/2. 

) 7 ( األحكام السلطانية، ص179.

) 8 ( فاروق عمر، النظم اإلسالمية، ص104.
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من ماله عىل وجه القربه كالزكاة لكن الصدقة ف األصل تقال للمتطوع به) 1 (، 
هو  العام  الصدقة  معنى  ان  من  الرغم  عىل  للزكاة  مرادفة  أحياًنا  الصدقة  وتأيت 
إعطاء جزء من املال ألعمل اخلي حسب تقدير الشخص، فمقدار الصدقة غي 
اسم  »إنَّ  قال مونتغمري:  فيم   .) 2 اختيارية)  الصدقة  بينم  فريضة  حمدد والزكاة 
بمعنى  الصدقة  احتفظت  حني  الرسمية،عىل  الصدقات  عىل  أطلق  قد  الزكاة 

اهلبات االختيارية«) 3 (.

املالك  من  يؤخذان  إهنم  حيث  من  مرتادفان  املصطلحني  ان  لنا  يتضح 
للطهارة، إال أنَّ إحدامها واجبة واألخرى اختيارية.

) 1 ( األصفهاين، املفردات ف غريب القرآن، مادة )صدق(، ص393.

) 2 ( املرجع السابق، ص104.

ص386،  العرصية،)بيوت-د.ت(،  املكتبة  بركات،  شعبان  ترمجة:  املدينة،  ف  حممد  وات،   )  3  (

جملة  ضمن  منشور،  بحث  اهلجري،  األول  القرن  ف  الصدقات  جبايات  تنظيم  العيل،  ُينظر: 

العرب، )الرياض-1969(، ج10، السنة الثالثة. 
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خامسًا
العطاء )لغًة واصطالحًا(

العطاء: أعطاه مااًل يعطيه إعطاء واالسم العطاء، والعطية، اليشء املعطى، 
واجلمع العطايا) 4 (.

أما اصطالحًا:

األوىل  عهودها  ف  اإلسالمية  الدولة  تعطيه  كانت  الذي  املال  فهو 
للمسلمني، وانه أكرب باب من أبواب الرصف ف ميزانية الدولة من جهة وأكرب 
معتمد من معتمدات املعيشة ف حياة السكان من جهة أخرى) 5 (. والعطاء هو 
الناس  عامة  من  أم  جنودًا  أكانوا  سواء  الناس،  بني  العامة  األموال  قسمة  نظام 
أو ضده، وبغض  النضال سابقًا مع اإلسالم  الفرد ف  دور  النظر عن  وبرصف 
النظر عن انتمئه، أكان من أصل عريب أم كان من املوايل) 6 (. أي إنه بمثابة املنح 
املال للمسلمني وليس كم أشار  التي تدفع من بيت  )الراتب ف وقتنا احلارض( 

) 4 ( اجلوهري، تاج اللغة، مادة )عطا(، 2431-2430/6. 

) 5 ( خيو، إدارة العراق ف صدر اإلسالم، ص107. 

) 6 ( مرطان، سعيد سعد: مدخل للفكر االقتصادي ف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، )بيوت-1986(، 

ص160-159. 
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إليه بعض املحدثني) 1 ( إىل انه إعطاء الدولة للمقاتلة نسبة معينة من املال نقدًا 
وعقيدهتا  الدولة  إلسناد  الدائم  واستعدادهم  اجليش  ف  خدمتهم  لقاء  عينًا  أو 
ومن  الغنيمة  من  اإلسالمية  العربية  الدولة  صدر  ف  يرد  املال  وكان  اإلسالم، 
الدولة  ف  الرصف  أبواب  أهم  بأنه  آخرون  يعّرفه  فيم   .)  2 األقاليم)  جبايات 
توزيع األموال  العطاء وضع أسس وقواعد ف كيفية  العربية اإلسالمية ويعني 

عىل املسلمني وبخاصة املقاتلة وعوائلهم وذريتهم) 3 (.

للمسلمني  إنم  فقط  باملقاتلني  خيتص  ل  العطاء  ان  القول  نستطيع  تقدم  ممّا 
الرسول، حيث  بعد وفاة  ما  التارخيية ف  املصادر  إليه  ما أشارت  كافة هذا 
يقسمه  أن  بكر  أبو  اخلليفة  وأراد  البحرين  من  مال  جاء  عندما  اليعقويب  ذكر 
فقد  أفضلكم  أن  أردتم  ان  هلم،  فقال  األنصار،  فغضبت  بالتسوية  الناس  بني 

) 1 ( ُيلحظ ف جّل التعريفات التي تناولت العطاء اقتصارها عىل موضوع واحد هو ختصصه ف 

النظر هذه تسود اغلب كتابات  املقاتلني املسلمني )دفع مرتبات(، وقد ظلت وجهة  شؤون 

اإلسالمية  العهود  ف  وتنظيمه  تطوره  احلجاز،  ف  العطاء  العيل،  ُينظر:  املحدثني،  الباحثني 

غي  ص37،  مج20،  )بغداد-1970(،  العلمي،  املجمع  جملة  ف  منشور  بحث  األوىل، 

ختصص  ان  حساب  عىل  شمولية  أكثر  ُيعّد  املنرصم،  القرن  سبعينات  ف  ظهر  آخر  رأًيا  أن 

ف  أثرت  ثابت،وقد  دخل  هلا  جديدة  طبقة  أوجد  املجتمع،ممّا  طبقات  ملعظم  كان  العطاء 

التجارة  فيصل: هنضة  السامر،  ُينظر:  االقتصادي،  النهوض  إىل  يؤدي  االستهالك،ممّا  زيادة 

العرب،  املؤرخني  العامة الحتاد  األمانة  العريب،  املؤرخ  الوسطى، بحث ف جملة  العصور  ف 

السائد  الرأي  من  ترجيًحا  أكثر  يبدو  الرأي  وهذا  ص69.  )لسنة1981(،  العدد)17(، 

آنذاك. 

) 2 ( فاروق عمر وآخرون، النظم اإلسالمية، ص124. 

) 3 ( األعظمي، الكبييس، دراسات ف تاريخ االقتصاد العريب اإلسالمي، ص187. 
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إال  علمناه  ما  والل  فقالوا:  لل  ذلك  كان  شئتم  وإن  للدنيا،  علمتموه  ما  صار 
لل) 1 (.

الفتوحات  أثر  عىل  األموال  إليه  جاءت  فحينم  اخلطاب  بن  عمر  عهد  أما 
ال  آخر،  رأي  فيه  ويل  رأيًا  املال  هذا  ف  رأى  بكر  »أبا  إن  قال:  فقد  اإلسالمية 
واألنصار  للمهاجرين  ففرض  معه،  قاتل  كمن   الل رسول  قاتل  من  أجعل 
بدرًا...  يشهد  ول  بدر  أهل  كإسالم  إسالمه  كان  ملن  وفرض  بدرًا..  شهد  ممن 
وفرض ألزواج النبي اثني عش الفًا إال صفية وجويرية فإنه فرض هلم ستة 

آالف، فأبتا أن تقبال...«) 2 (.

إذا كان العطاء وفقًا للسبق ف اإلسالم وممن شهد القتال مع الرسول فلمذا 
الفرق ف عطاء زوجات الرسول! فيم يعلق الدكتور السامرائي عىل تلك الرواية 
إنه إجراء أوجد  قائاًل: »لست أدري كيف اختذ عمر هذا اإلجراء؟ وملاذا اختذه؟ 
تفاوتًا اجتمعيًا واقتصاديًا، إجراء بذر بذور التنافس والتفاضل بني املسلمني بشكل 
بني  فروق  نعم هناك  ويتابع كالمه مستغرًبا:  أدري كيف غاب عن عمر«) 3 (  ال 
املسلمني ف التضحية واجلهاد وهناك من ضحى بكل يشء ف سبيل إعالء كلمة 
اإلسالم وهناك من حيارب املسلمني ويقاتل الرسول ولكن »اإلسالم جيبُّ ما 

) 1 ( تاريخ اليعقويب، 155/1. 

ف  منازهلم  قدر  عىل  »أنزهلم  قال  حيث  أخرى  برواية  وجاءت  ص45.  اخلراج،  يوسف،  أبو   )  2  (

السبق. فيم جاءت ف روايات خمتلفة ومتفرقة عند البالذري، فتوح البلدان، ينظر: الصفحات 

)431-443(؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 106-105/2. 

) 3 ( عبد الل سلوم: الغلو والفرق الغالية ف احلضارة اإلسالمية، دار واسط، ط3، )بغداد- 1988(، 

ص51. 
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قبله« واملسلمون سواسية، وان حمبة الرسول التي اعتمدها عمر وحدة قياسية 
للتفاضل بني أهل العطاء يصعب االعتمد عليها بدقة، والسبق ف اإلسالم والتضحية 

ف سبيله إنم ثوابم عند الل، أما معاش الناس ف الدنيا فإن األسوة فيه خي«) 1 (.

اخلطاب  بن  عمر  رأي  عىل  املسلمني  بعض  اعرتض  فقد  ذلك  عن  فضاًل 
هذا ف حياة أيب بكر ومنهم سهيل بن عمرو الذي قال لعمر يعتب عليه: »ألسنا 
إن كان الل قدم لكم ف  أفإنكم  النسب؟  أبيكم ف  إخوانكم ف اإلسالم، وبني 
هذا قدمًا صاحلًا ل نؤت مثله، قاطعون أرحامنا ومستهينون بحقنا. فأجابه عمر: 
»إين والل ما قلت ما بلغكم إال نصيحة ملن سبقكم لإلسالم، وحتريًا للعدل فيم 

بينكم وبني من هو أفضل منكم من املسلمني«) 2 (.

املجتمع  ف  جديدة  طبقية  فوارق  بخلق  عمر  قام  السعيدي:  يرى  وبذلك 
العطاء  ف  التميز  عىل  ترتكز  واالجتمعية  املالية  سياسته  كانت  إذ  اإلسالمي؛ 
تتبلور  أن  إىل  النهاية  ف  أدى  مما  الثروة  لتوزيع  رشوطًا  ووضع  املسلمني،  بني 
اتسعت  عفان  بن  عثمن  عهد  وف   .)  3 خاصة)  اقتصادية  امتيازات  ذات  طبقة 
وانه   )  4 مائة)  الناس  اعطيات  زاد  انه  ويروى  الواردات  وازدادت  الفتوحات 

) 1 ( عبد الل سلوم: الغلو والفرق الغالية ف احلضارة اإلسالمية، ص51. 

162/4؛  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  350/2؛  التاريخ،  ف  الكامل  األثي،  ابن   : ُينظر   )  2  (

السعيدي، سياسة املال ف اإلسالم، ص204. 

الفقراء، دار الصفاء، )النجف-2010(،  أنيس، عيل بن أيب طالب ديكتاتورية  ( السعيدي،   3 (

ص57. 

) 4 ( اهلروي، األموال، ص238؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 2804/1؛ خيو، إدارة العراق 

ف صدر اإلسالم، ص112. 



343الفصل الثالث: اإلدارية املالية ....................................................... 

ذلك  تفسي  منا  يستوجب  احلال  بطبيعة  وهذا   ،)  1 عمر)  رأي  خالفته  ف  اتبع 
كون عمر بن اخلطاب قد عدل عن رأيه ف العطاء قبل موته كم ذكر أبو يوسف 
أخزى  ألحلقن  قبل  من  الليلة  هذه  إىل  عشت  لئن  قال  كثر  قد  املال  رأى  »وملا 
الناس بأوهلم حتى يكونوا ف العطاء سواء فتوف...«) 2 ( كيف ذاك وعمر أراد 

أن يرتاجع عن رأيه.

أما ف عهد اإلمام عيل) 3 ( فقد أشار اليعقويب إىل ان اإلمام قد أعطى 
الناس بالسوية ل يفّضل أحدًا عىل أحد، وأعطى املوايل كم أعطى الصليبة، وقيل 
له ف ذلك، فقال: قرأت مابني الدفتني، فلم أجد لولد إسمعيل عىل ولد إسحاق 

فضل هذا، وأخذ عودًا من األرض، فوضعه بني إصبعيه) 4 (.

) 1 ( الريس، اخلراج والنظم املالية، ص143-144. وقد ذكر ان التميز ف العطاء كان كثيًا ف عهد 

عثمن، حيث التوسع ف منح القطائع ومنها اقطاع متليك، نجمن، األوضاع االقتصادية، ص27. 

) 2 ( اخلراج، ص158. 

) 3 ( وقد أكد الدكتور الدوري قائاًل : وكان العطاء عىل التفضيل جمااًل آخر للشكوى... ثم يقول بعد 

ان يوضح ما قام به اخللفاء: والحظنا ان عيل بن أيب طالب ][ أعاد= =تنظيم األسباع أربعة 

الشكوى  بسعة  يشعر  مما  التفضيل!  بدل  العطاء  التسوية ف  إىل  انه عاد  يمنية وثالثة شملية كم 

ط2،  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  واحلضارة،  التاريخ  ف  أوراق  ُينظر:  التفضيل...،  من 

)بيوت-2009(، ص60-58.

يكن  ل   املؤمنني أمي  ان  احلديد:  أيب  ابن  يقول  اليعقويب، 127/2. فضاًل عن ذلك  ( تاريخ   4 (

يذهب ف خالفته مذهب امللوك الذين ُيصانعون باألموال ويرّصفوهنا ف مصالح ملكهم ومالذ 

أنفسهم، وانه ل يكن من أهل الدنيا، وإنم كان رجاًل متأهلًا. صاحب حق، اليريد بالل ورسوله 

بدالً. رشح هنج البالغة، 447/2. 
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:العطاء يف كالم اإلمام

:أوًل: التسوية يف العطاء عند اإلمام

الحظ اإلمام أن املفاضلة ف العطاء ترتتب عليها عواقب وخيمة؛ لذلك 
ساوى بني الناس ف العطاء وأشار بقوله بأنه كأحدهم:

»أّيا الناس إيّن رجل منكم، يل ما لُكم وعّل ما عليكم، وإيّن حاِمُلُكم عى 
ٌذ فيكم ما أمر به«) 1 ). منهج نبيِّكم، وُمنفِّ

املال الذي أخذ من بيت  عىل حني ان اإلمام قد وعد املسلمني بإرجاع 
املال وإن كان قد تزوج به النساء وإن احلاكم إذا ضاقت عليه األمور ف العدل 

فهي ف اجلور أضيق عليه:

ق يف البلدان لرددُته إىل حالِِه  ج به النساء، وُفرِّ »واهللِ ) ) ) لو وجدُته وقد ُتُزوِّ
فإن يف العدِل ِسعة، ومن ضاق عنه القُّ فالوُر عليه أْضيق«) ) ).

الفاضل  التسوية بني  األموال هي  توزيع  فقد كانت سنة رسول الل ف 
الفضل  وألّن  الفضل،  إىل  ال  احلاجة  إىل  األمر  هذا  ف  النظر  ألن  واملفضول، 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )15( 204/1. 

ابن عباس )ريض الل عنهم(:  الكلبي مروية مرفوعة إىل أيب صالح عن  ) 2 ( وهذه اخلطبة ذكرها 

عثامن،  أقطعها  ِقطعة  كل  إّن  »أال  فقال:  باملدينة  بيعته  بعد  الثاين  اليوم  ف  خطب   عليًا ان 

وكّل ماٍل أعطاه من ماِل اهلل، فهو مرُدوٌد يف بيت املال، فإن الّق القديم ال ُيبطله شء.واهللِ لو 

ق يف البلدان لرددُته إىل حالِِه فإن يف العدِل ِسعة، ومن ضاق  ج به النساء، وُفرِّ وجدُته وقد ُتُزوِّ

عنه القُّ فالوُر عليه أْضيق«. املصدر نفسه، 232/1. )نالحظ فرق بعض الكلمت مما جاء 

عند الريض ف املتن أعاله(. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )15(، 232/1. 
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ثواب  النّاس  وعند  الل  عند  جيد  الفاضل  وألّن  ويباع،  ليشى  عرضًا  ليس 
فضله،... وملا جاء اإلمام سوى بني الناس ف العطاء. وبقدر ما كانت هذه 
السياسة مصدر جذل وفرح للطبقة امُلستضعفة الفقية الرازحة حتت أثقال من 
عىل  واستعالئها  وخيالئها  ولغرورها  لقريش  مدوية  صفعة  أيضًا  كانت  الظلم 
الناس) 1 (. فيم عزز ذلك كالم اإلمام حينم خطب ف الناس خطبة موضحًا 

فيها انه سيتبع نظام املساواة بني الناس:

»أّيا النّاس اليقولن رجال منكم غدا غمرتم الدنيا فامتلكوا العقار، وفجروا 
ما كانوا خيوضون فيه، وأمرتم يف حقوقهم التي يعلمون: حرمنا ابن أب طالب 
حقوقنا، أال وأي رجل من املهاجرين والنصار من أصحاب رسول اهلل يرى ان 
الفضل له عى سواه بصحبته، فإن الفضل غدا عند اهلل، وانتم عباد اهلل، واملال مال 

اهلل، يقسم بينكم بالسوية وال فضل فيه لحد عى أحد«) ) ) )) ) ).

ثانًيا: اإلجراءات العملية يف تطبيق التسوية

جاء تطبيق اإلمام هلذه النظرية واضًحا؛ إذ الفرق بني مسلم وآخر، وذلك 
عندما طلب منه بعض الصحابة بأن يميز ف العطاء عىل الذين خيشى منهم العداء 
أن طائفة من أصحاب  املدائني:  املسلمني، فروى عيل بن حممد  الفتنة بني  وإثارة 
عيل مشوا إليه فقالوا: يا أمي املؤمنني، أعط هذه األموال وفضل هؤالء األرشاف 
الناس  من  خالفه  ختاف  من  واستمل  والعجم،  املوايل  عىل  وقريش  العرب  من 

) 1 ( شمس الدين، دراسات ف هنج البالغة، ص293-292. 

َبائَِل 
َ
َناُكْم ُشُعوًبا َوق

ْ
ْنَث وََجَعل

ُ
ٍر َوأ

َ
ْقَناُكْم ِمْن َذك

َ
اُس إِنَّا َخل

َّ
يَُّها انل

َ
) 2 ( تأكيد لقوله تعاىل: ﴿ يَا أ

ََّ َعلِيٌم َخبٌِي﴾ )سورة احلجرات-13(.  ْتَقاُكْم إِنَّ اهلل
َ
َِّ أ َرَمُكْم ِعْنَد اهلل

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
ِلََعاَرف

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )17(، 196/1. 
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املال فقال هلم: »أتأمروين أن  ملا كان معاوية يصنع ف  له ذلك  وفراره، وإنم قالوا 
أطلب النرص باجلور؟ ال والل ال أفعل ما طلعت شمس، وما الح يل ف السمء نجم، 
والل لو كان املال يل لواسيت )جاءت هكذا( بينهم، فكيف وإنم هي أمواهلم؟ ثم 
سكت طوياًل وامجًا، ثم قال: األمر أسع من ذلك، قاهلا ثالثًا«) 1 (، وهذه قاعدة 
نستنتجها من خالل كالم اإلمام بأنه عىل احلاكم أن اليميز ف العطاء من أجل 

كسب وّد اآلخرين ومودهتم إليه وحتقيق ما يطمح إليه حيث قال:
ما  أُطوُربِِه  ال  واهللِ  علْيِه!  ُولِّيُت  فِيمْن  بِاْلْوِر  النّرْص  أْطُلب  أْن  »أتْأُمُروينِّ 
بْينُهْم،  امْلاُل يِل لسّوْيُت  سمر سِمٌي) ) )، وما أّم نْجٌم) ) )يِف الّسامِء نْجاًم! لْو كان 

فكْيف وإِّنام امْلاُل ماُل اهللِ ُلْم«) 4 )
دون  العطاء  ف  التسوية  بتمثل  الدولة  ملوارد   اإلمام تشيع  جاء  فيم 
إساف وتبذير فإنه يرفع صاحبه ف الدنيا ويضعه ف اآلخرة وبكرمه ف الناس، 
إال انه هيان عند الل وانه ل يسلك أحدًا هذا الطريق إال حرمه الل من كان يريد 
إليهم يومًا عند زلة أو عثرة  باملال فضاًل عن ذلك فإنه لو احتاج  إليه  أن يتودد 
يعثرها ل جيدهم »أال وإّن إعطاء املال ف غي حقه تبذيٌر وإساف) 5 (، وهو يرفع 

) 1 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 448/2. 

) 2 ( سمر سمي: واتيته سمرًا أي لياًل. الزخمشي، أساس البالغة، مادة )سمر(، ص307. 

) 3 ( أم نجم: أم م، قصده، وأممه وتأممه أيضًا قصده. الفيومي، املصباح املني، مادة )أم م(، ص20.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )126( 305/8. 

) 5 ( قد يكون التبذير واإلساف بمعنى واحد يرادف كل منهم اآلخر تارة، وتارة أخرى بمعنى، ألن 

التبذير باملعنى الواقعي خيتلف عن اإلساف، فالتبذير من مادة بذر بمعنى نثر البذور وتستعمل 

حني يضيع اإلنسان نعمة الل ويطرحها جانبًا، وبعبارة أخرى ينفق األموال ف غي موضعها، أما 

اإلساف فهو املبالغة ف استهالك النعم بحيث خيرج من حالة االعتدال دون أن يضيع شيئًا = 
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صاحبه ف الّدنيا، ويضعه ف اآلخرة، ويكرمه ف غي حّقه وال عند غي أهله إال 
حرمه الل شكرهم ممن كان لغيه وّدهم، فإن زّلت به النّعل يومًا فاحتـاج إلـى 
معونتهم فشـّر خليل، )وأألم خدين) 1 (( ) 2 ( ) 3 (، وبذلك يقول ابن أيب احلديد 
»واعلم ان هذه مسألة فقهية ورأي عيل ».. هو التسوية بني املسلمني ف قسمة 
الفيء والصدقات، واىل هذا ذهب الشافعي ، وأما عمر فإنه مّلا ويل اخلالفة 
فّضل بعض الناس عىل بعض، ففّضل السابقني عىل غيهم، وفّضل املهاجرين 
من قريش عىل غيهم من املهاجرين وفّضل املهاجرين كافة عىل األنصار كافة 
من  كثي  ذهب  وقد  املوىل...  عىل  الرصيح  وفّضل  العجم،  عىل  العرب  وفّضل 

فقهاء املسلمني إىل قوله،... ثم يقول وإن كان اتباع عيل عندنا أوىل«) 4 (.

حيث إن اإلمام يقرن نعمة الل عىل عباده بإطاعة وليهم، إذ يقول:

علْيُكُم  هلل  وجبْت  ذلِك  فعْلُت  فإِذا  سواًء،  اْلقِّ  يِف  ِعنِدي  َتُكوُنوا  »وأْن 

=ظاهريًا، كأن يعد طعامًا كثيًا للغاية وفاخرًا لبضعة أفراد، بينم يمكن إطعام عشات األفراد 

بتلك القيمة. الشيازي، رشح هنج البالغة، 198/5. 

)خدن(،  مادة  اللغة،  جممل  زكريا،  ابن  خمادنة.  الرجل  وخادنت  الصاحب  اخلدن،  خدين:   )  1  (

 .280/1

فقط  إليهم  أحسن  الذين  األفراد  أولئك  أن  إىل  إشارة  خدين«  »أالم  والعبارة  الشيازي:  ( قال   2  (

أن  واللؤم  الوضاعة  تبلغ بم  بل،  يوم عوزه فحسب  إليهم ف  املساعدة ملن أحسن  اليقدمون 

أّما ما فهمه رّشاح هنج البالغة من أن العبارة تعني اللوم والتوبيخ، فلعل  يتحولوا إىل ذامني، 

الوالية )رشح هنج  للوضاعة حني احلاجة. نفحات  الواضح  املصداق  الصديق هو  ذلك كون 

البالغة(، 199/5. 

) 3 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )126( 305/8. 

) 4 ( املصدر نفسه، 306/8. 
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النِّْعمُة، ويِل علْيُكُم الّطاعُة،... فُخُذوا هذا ِمْن ُأمرائُِكْم، وأْعُطوُهْم ِمْن أْنُفِسُكْم 
ما ُيْصلُِح اهللُ بِِه أْمرُكْم«) 1 ).

وقد بنّي اإلمام وجود الكثي ممن اليروق هلم هنج اإلمام عيل، لذلك 
معاوية(  إىل  وانضم  الشام  إىل  بعضهم  تسلل  )كم  بينهم  يفرق  من  إىل  ينظر  قد 

وبذلك قال اإلمام ألحد عمله:

»فقْد بلغنِي أّن ِرجاالً ِمّْن ِقبلك يتسّلُلون إىِل ُمعاِوية، فا تْأسْف عى ما يُفوُتك 
ِمْن عدِدِهْم، ويْذهُب عنْك ِمْن مدِدِهْم، فكفى ُلْم غّيًا، ولك ِمنُْهْم شافِيًا، فِراُرُهْم 
، وإِيضاُعُهْم إىِل اْلعمى واْلْهِل، وإِّنام ُهْم أْهُل ُدْنيا ُمْقبُِلون علْيها،  دى واْلقِّ ِمن اْلُ
وُمْهطُِعون) ) ) إِلْيها، قْد عرُفوا اْلعْدل ورأْوُه، وسِمُعوُه ووعْوُه، وعلُِموا أّن النّاس 

ِعنْدنا يِف اْلقِّ ُأْسوٌة، فهرُبوا إىِل االْثرِة) ) )، فُبْعدًا ُلْم وُسْحقًا...«) 4 ).

فضاًل عن ذلك إن من إجراءات اإلمام العملية أنه أكد عدم إيثار األهل 
واألقارب حيث يشح معاملته مع أخيه عقيل ملا طلب منه زيادة ف العطاء:

 ،(  6 صاعًا)  ُكْم  ُبرِّ ِمْن  اْستامحنِي  )حّتى   ( أْملق)  وقْد  عِقيًا  رأْيُت  لقْد  »واهللِ 

) 1 ( ابن أيب احلديد، كتاب )50(، 15/17.

) 2 ( مهطعون: هطع، ف عنقه تصويب، وقيل املرسع وقد أسع ف سيه. الزخمشي، أساس البالغة، 

مادة )هطع(، ص672. 

) 3 ( االثرة: االثر، ما بقي من رسم اليشء. ابن زكريا، جممل اللغة،مادة )أثر(، 86/1. 

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )70( 243/18. 

) 5 ( أملق : املق إمالًقا: افتقر واحتاج، الفيومي، املصباح املني، مادة )ملق(، ص362. 

)صاع(،  مادة  املفردات،  األصفهاين،  به،  وُيكال  به  يشب  إناء  كان  امللك،  صواع   : صاًعا   )  6  (

ص276.
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دْت ُوُجوُهُهْم  ُعوِر، ُغْر االْْلواِن، ِمْن فْقِرِهْم، كأّنام ُسوِّ ورأْيُت ِصْبيانُه ُشْعث الشُّ
سمِعي،  إِلْيِه  فأْصغْيُت  دًا،  ُمردِّ اْلقْول  عّل  وكّرر  دًا،  ُمؤكِّ وعاوديِن   ،(  1 بِاْلِعْظلِِم) 
أْدنْيُتها  ُثّم  لُه حِديدًة،  فأْحْيُت  ُمفاِرقًا طِريِقي،  ِقيادُه،  وأّتبُِع  ِدينِي،  أبِيُعُه  أينِّ  فظّن 
ِمْن  أْن حْيرِتق  أملِها، وكاد  ِمْن  هِبا، فضّج ضِجيج ِذي دنف) ) )  لِيْعتِر  ِمْن ِجْسِمِه 
ِميسِمها، فُقْلُت لُه: ثكِلْتك الّثواكُِل) ) )، يا عِقيُل! أتئِنُّ ِمْن حِديدة أْحاها إِْنساهُنا 
يِن إىِل نار سجرها جّباُرها لِغضبِِه! أتئِنُّ ِمن االذى وال أئِنُّ ِمْن لظًى«) 4 ). لِلِعبِِه، وُترُّ

والنظام  اإلسالمية  الشيعة  يمثل  بوصفه  العلوي  االقتصادي  اخلطاب  إن 
املتمثل بشخصية اخلليفة الذي هو اإلمام عيل ل يكن بعيدًا عن تلك املقاصد 
الضعيفة  النفوس  ذوي  استيالء  من  الثروة  عىل  حتافظ  عادلة  منهجية  إجياد  ف 
وال  العدالة،  فيه  تتوافر  جمتمع  إلنشاء  حقيقية  سبل  وإجياد  جانب،  من  عليها 
من  العظمى  الغالبية  بمقدرات  تتحكم  صغية  إمرباطوريات  بتكوين  يسمح 

األفراد من جانب آخر«) 5 (.

) 1 ( العظلم : ُعصارة شجر لونه اخرض إىل الكدرة، الفراهيدي، العني، 342/2. 

) 2 ( دنف : املرض، ورجل دنف، وأمره دنف، وقوم دنف، وقد دنف املريض، اجلوهري، تاج اللغة، 

مادة )دنف(،436/4.

) 3 ( الثواكل : مفردها الثكل، املوت واهلالك وفقدان احلبيب والولد، الزبيدي، تاج العروس، مادة 

)ثكل(، 87/4.

) 4 ( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )219( 175/11. 

) 5 ( العمري، حسني: اخلطاب ف هنج البالغة، دار الكتب العلمية، )بيوت-2010(، ص170. 
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اخلامت��ة
ل   اإلمام رؤية  فإن  العرصية،  العلوية  الدولة  صورة  البحث  يعطينا 
إنسانية  إهنا نظرية ذات دالالت  بل  تكن رؤية مسطرة ف مبادئ إسالمية فقط 

وإحياءات بأسلوب علمي دقيق.

)التدبي-والرعاية- فهي  النهج  ف  لإلدارة  مدلوالً   اإلمام أعطى  لقد 
والسلطان-واإلمرة( وكان فكره موجهًا إلدارة األمة إدارة منظمة، وعدم استخدام 
اإلداري )احلاكم( أساليب العنف والبطش واالستبداد، ويبدو اإلمام ساعيًا 

لنش احلق ف ربوع األرض متبعًا بم جاء عن كتاب الل وسنة نبيه.

يدير  الذي  والقائد  احلاكم  وجود  رضورة  أكد  فقد  اخلالفة  مسألة  ف  أما 
ويسودها  األمة  كيان  حتفظ  أن  شأهنا  من  التي  األحكام  ويطبق  الرعية  أمور 
ضوابط  ضمن  للخليفة  وحقوًقا  واجبات   اإلمام وضع  حني  عىل  النظام، 

دقيقة. ومعايي 

فالباحثون عن الديمقراطية والشورى سيجدون ان طريقة اإلمام ف احلكم 
والتواقون  احلكم،  ف  الشورى  وحتقيق  اجلمعية  املشاركة  لضمن  السبيل  هي 
للحكومات  منهجًا  رسم  قد   اإلمام جيدون  اإلنسان  حقوق  واىل  السلم  إىل 

العادلة وللحكام العادلني.
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حيرتم  ال  حكًم  أو  القانون  خمالفة  عىل  يقوم  حكًم  يريد   اإلمام يكن  ل 
حقوق اإلنسان أو ال يقوم عىل مشاركة الرعية، بل كان احلكم الذي يبتغيه هو 

املستند إىل رأي األمة والذي يكفل هلا أهدافها وحيرتم إرادهتا.

أما  الرعية  عن  املظال  ترفع  بم  إذ  ومميزاهتم  اإلمامالقضاة  حدد  فيم 
ألركان  منظمة  إدارية  توصيات  بمنزلة  كانت  فقد  والعمل  للوالة  توجيهاته 

الدولة.

لقد اهتم اإلمام بطبقة الُكتاب عىل حني بنّي مهام الوزير ومكانته ثم بني 
التعاليم احلربية للمقاتلني مع مجلة من الوصايا للقادة وأمراء اجليش.

وما يسعنى إال أن أقول: ما أحوجنا اليوم اىل هذه املبادئ حلمية مؤسسات 
األخالق  من  متكاماًل  نسيجًا  لنا  ليحوك   اإلمام بثها  التي  تلك  الدولة! 
والسياسة ليتديه عاملنا املنخور، وما أحوج البشية إىل اإلمام عيل ليقودها 

بإدارة منتظمة اىل نظام عاملي جديد تسوده العدالة واملساواة واحلرية!

العادلة،  الدولة  إلقامة   اإلمام يضعها  التي  القديمة  األسس  خالل  من 
التي  الظروف  أنَّ  بيننا وبني اإلمام شاسعة إال  التي  املسافة  الرغم من  وعىل 
مجيعها  و...  والتضليل  القمعية  السياسة  وانتهاج  الرصاعات  حيث  من  عاشها 
تلك  قد عالج   اإلمام )املستجدة( ف كل مكان،ألن  الراهنة  الظروف  تشابه 

املشاكل.

وصفوة القول أنَّ اإلمام علًيا ليس ابن جيله فقط، بل هو لكل األجيال 
انتمئهم العرقي، وهذا واضح وجيّل  من خالل ما طرحناه  – بغض النظر عن 

وان اإلمام كان وال يزال منهجًا وطريقًا معبدًا لألجيال.
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واملراج���ع املص����ادر 
-القرآن الكريم

أوًل:املصادر األولية:

)أ(

ف . 1 النهاية  606هـ/1214م(.  )ت  اجلزري،  حممد  بن  السعادات  أبو  األثي،  ابن 
غريب احلديث واألثر، تح: حممود حممد الطناحي، مؤسسة إسمعيليان، ط4 )قم 

ـ 1944(.

ابن األثي، عز الدين أمحد بن مكرم، )ت 630هـ/1237م(. ُأسد الغابة ف معرفة . 2
الصحابة، دار الكتاب، )بيوت ـ د.ت(.

ط4، . 3 العلمية،  الكتب  دار  القايض،  الل  عبد  الفدا  أيب  تح:  التاريخ،  ف  الكامل 
)بيوت – 2003م(. اللباب ف هتذيب األنساب، دار صادر، )بيوت ـ 1980(.

تقديم: سيد . 4 الآليل،  880هـ/1486م(. عوايل  أيب مجهور، )ت  ابن  االحسائي،   
ـ  )قم   ،الشهداء سيد  مطبعة  العراقي،  جمتبى  أغا  تح:  النجفي،  الدين  شهاب 

.)1983

األحوازي، أبو حممد احلسني بن سعيد الكوف، )إعالم ق 3 هـ/ق 9م(.الزهـد، . 5
حتقيق وإخراج وتنظيـم: ميزا غالم رضا، املطبعة العلمية، )قم ـ 1899(.

حممد . 6 أمحد  تح:  اخلراج،  810م(.  203هـ/  )ت  القريش،  آدم  بن  حييى  آدم،  ابن 
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شاكر، دار املعرفة، )بيوت ـ 1979(.

تح: . 7 الفخرية،  التذكرة  1298م(.  682هـ/  )ت  الدين،  باء  الصاحب  األربيل، 
ـ  )بغداد  العلمي،  املجمع  مطبعة  الضامن،  صالح  حاتم  القييس،  محودي  نوري 

.)1985

ابن األزرق، أبو عبد الل، )ت 896هـ/ 1503م(. بدائع السلك ف طبائع امللك، . 8
حتقيق وتعليق: عيل سامي النشار، منشورات وزارة الثقافة، )العراق ـ 1978(.

األزرقي، أبو الوليد بن عبد الل، )ت250هـ/857م(. أخبار مكة وما جاء فيها . 9
من اآلثار، تح: عيل عمر، مكتبة الثقافة الدينية، )القاهرة–2004(.

األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، )ت 370هـ/976م(. هتذيب اللغة، تح: . 10
عبد السالم حممد هارون، مراجعة: حممد عيل نجد، )مرصـ 1964(.

ف . 11 املهذب  476هـ/1082م(.  )ت  يوسف،  بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو 
الفروع، دار الفكر، )بيوت ـ د.ت(.

اإلسكاف، أبو جعفر حممد املعتزيل، )ت 220هـ/826م(. املعيار واملوازنة، تح: . 12
حممد باقر املحمودي، )قم ـ 1981(.

التدبي، . 13 لطائف  اخلطيب، )ت421هـ/1027م(.  الل  عبد  بن  حممد  اإلسكاف، 
تح: أمحد عبد الباقي، مطبعة الُسنّة املحمدية، )القاهرة ـ 1964(.

)رواية . 14 الكربى،  املدونـة  أنس، )ت179هـ/885م(.  بن  مالك  أبو  األصبحي، 
ابن سعيد التنوخي(، مطبعة السعـادة، )القاهرة ـ 1905(.

املوطأ، تح: حممد بيومي، مكتبة اإليمن، )املنصورة ـ 2005(.. 15

األصبهاين، حممد بن احلسن بن فورك، )ت406هـ/1012م(. حدود األصول، . 16
حتقيق وتعليق: حممد السليمين، دار الغـرب اإلسالمي، )بيوت ـ 1999(.

تح: . 17 األغاين،  )ت356هـ/972م(.  احلسني،  بن  عيل  الفرج  أبو  األصفهاين، 
إبراهيم السعافني، د. بكر عباس، دار صادر، ط3، )بيوت ـ 2008(.
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األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، )ت502هـ/ 1109م(. املفردات ف . 18
غريب القرآن، تح: حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، ط2، )بيوت ـ 1999(.

األولياء . 19 حلية  430هـ/1036م(.  )ت  الل،  عبد  بن  أمحد  نعيم  أبو  األصفهاين، 
وطبقات األصفياء، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1988(.

ابن أعثم، أبو حممد الكوف، )ت 314هـ/921م(. الفتوح، تح: عيل شيي، دار . 20
األضواء، )بيوت ـ 1990(.

ُغرر . 21 )ت505هـ/1111م(.   حممد،  بن  الواحد  عبد  الدين  ناصح  اآلمدي، 
احلكم وُدرر الكلم، ُعني برتتيبه: حسني األعلمي، منشورات مؤسسة األعلمي،  

)بيوت ـ 2002(.

اإلمام . 22 نسب  ف  اجلوهرة  ق1300/7م(.  )ت  بكر  ايب  بن  حممد  األنصاري 
عيل، تح: د. حممد التونجي، )قم-1980(.

الشق . 23 مكتبة  السائرين،  منازل  396هـ/1089م(.  )ت  الل،  عبد  األنصاري، 
اجلديد، )بغداد ـ د.ت(.

األنصاري، أبو حممد عبد الل بن يوسف، )ت 741هـ/1347م(. مغني اللبيـب . 24
عن كتب األعاريب، تح: د. مـازن املبارك، أمحد عيل محد الل، دار الفكر، ط6، 

)بيوت ـ 1985(.

اململك . 25 ونزهة  امللوك  أخبار  617هـ/1224م(.  )ت  عمر،  بن  حممد  األيويب، 
)بغداد  الثقافية،  الشؤون  دار  رشيد،  ناظم  تح:  الشعراء،  طبقات  ف  واململوك 

ـ 2001(.

)ب(

26 . البيت آل  مؤسسة  تح:   ،الرضا فقه  )ت329هـ/935م(.  بابويه،  ابن 
إلحياء الرتاث، النارش: املؤمتر العاملي لإلمام الرضا، )قم ـ 1985(.

القرص . 27 ُدمية  )ت467هـ/1075م(.  احلسن،  بن  عيل  احلسن  أبو  الباخرزي، 
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الكتب  دار  حممود،  إبراهيم  علم  عليه:  وعّلق  له  قّدم  العرص،  أهل  وعرصة 
العلمية، )بيوت ـ 2008(.

ف . 28 املطالب  جواهر  )ت871هـ/1477م(.  الشافعي،  أمحد  بن  حممد  الباعوين، 
الثقافة  إحياء  جممع  املحمودي،  باقر  حممد  تح:   ،طالب أيب  بن  عيل  مناقب 

اإلسالمية، )قم ـ 1994(.

الباقالين، أبو بكر بن حممد بن اخلطيب، )ت403هـ/1010م(. إعجاز القرآن، . 29
األوائل  متهيد  د.ت(.  ـ  )القاهرة  ط3،  املعارف،  دار  صقر،  أمحد  السيد  تح: 
ـ  )بيوت  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  أمحد،  الدين  عمد  تح:  الدالئل،  وتلخيص 

.)1972

املعتربة، . 30 الروائية  الوصية ف األصول  أبو موسى )ت220هـ/827م(.  البجيل، 
أعاد مجعه وترتيبه: الشيخ قيس بجت العطار، )مشهد-2008م(.

البحراين، ميثم بن عيل بن ميثم، )ت 679هـ/1287م(. رشح هنج البالغة، . 31
مؤسسة اآلداب الشقية، )النجف ـ د.ت(.

256هـ/862م(. . 32 )ت  اجلعفي،  إسمعيل  بن  حممد  بن  الل  عبد  البخاري،أبو 
دار  البخاري،  صحيح  د.ت(.  ـ  )تركيا  اإلسالمية،  املكتبة  الكبي،  التاريخ 

الفكر، )بيوت ـ 1981(.

تح: . 33 املهذب،  481هـ/1087م(.  )ت  الطرابليس،  العزيز  عبد  الرباج،  ابن 
مؤسسة الشهداء، مؤسسة النش اإلسالمي، )قم ـ 1997(.

أنوار . 34 مشارق  772هـ/1379م(.  )ت  حممد  بن  رجب  الدين  ريض  الربيس، 
اليقني، دار الفكر، )بيوت ـ 1959(.

الربقي، أبو جعفر أمحد بن حممد، )ت274هـ/881م(. املحاسن، ُعني بنشه . 35
ـ  )طهران  اإلسالمية،  الكتب  دار  األرموي،  الدين  جالل  السيد  وتصحيحه: 

.)1912
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ابن بريال، أبو بكر عبد الباقي، )ت502هـ/1108م(. تاريخ ابن بريال )كتبه . 36
الرتاث،  خزانة  سلسلة  حممد،  صالح  بمن  وحتقيق:  دراسة  حزم(،  ابن  عن 

)بغداد ـ 2011(.

تح: . 37 حبان،  ابن  صحيح  354هـ/960م(.  )ت  حبان،  بن  حممد  البستي، 
علمء  مشاهي  د.ت(.  ـ  )د.م  ط2،  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب 
النبوية  السية  )القاهرة-1959(.  فاليشمهر،  م.  بتصحيحه  عني  االمصار، 
الكتب  وآخرون، مؤسسة  عزيز  السيد  عليه:  وعّلق  اخللفاء، صححه  وأخبار 

الثقافية، ط3، )بيوت ـ 1995(.

البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل، )ت 463هـ/1070م(. تـاريخ بغداد، حتقيق . 38
ودراسة: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلميـة، )بيوت- 2004(.

اإلطالع . 39 مراصد  )ت739هـ/1345م(.  احلق،  عبد  املؤمن  عبد  البغدادي، 
اجليل،  دار  البجاوي،  حممد  عيل  وتعليق:  حتقيق  والبقاع،  األمكنة  أسمء  عىل 

)بيوت ـ 1992(.

البغدادي، أبو عيل إسمعيل بن القاسم القايل، )ت 245هـ/852م(. األمايل، . 40
السعادة، ط3،  األمايل، مطبعة  ذيل   .)1926 ـ  )القاهرة  املرصية،  الكتب  دار 

)القاهرة ـ د.ت(.

تح: . 41 املوفقيات،  الل، )ت256هـ/862م(. األخبار  أبو عبد  الزبي  بكار،  ابن 
د. سامي مكي العاين، مطبعة العاين، )بغداد ـ 1972(.

ما . 42 العزيز، )ت487هـ/1095م(. معجم  بن عبد  الل  أبو عبيد عبد  البكري، 
ط3،  السقا،  مصطفى  وضبط:  حتقيق  واملواضع،  البالد  أسمء  من  استعجم 

)بيوت ـ 1983(.

البالذري، أمحد بن جابر بن حييى، )ت 279هـ/885م(. أنساب األرشاف، . 43
حققه وعّلق عليه: الشيخ حممد باقر املحمودي، منشورات األعلمي  )بيوت 
اهلالل،  مكتبة  الرتاث،  إلحياء  التحقيق  جلنة  تح:  البلدان،  فتوح   .)1974 ـ 
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)بيوت ـ 1988(.

البهويت، منصور بن يوسف احلنبيل، )ت 1051هـ/1657م(. كشاف القناع، . 44
تح: كمل عبد املنعم، أبو عبد الل حممد، دار الكتب العلمية، )بيوتـ  1997(.

املهرة . 45 اخلية  احتاف  /1447م(.  )ت840هـ  بكر  ايب  بن  امحد  البوصيي، 
بزوائد املسانيد العشة، تح: أيب عبد الرمحن عادل، حممد بن اسمعيل، مكتبة 

)السعودية-1998(. الرشيد، 

دار . 46 واملساوئ،  املحاسن  )ت320هـ/928م(.  حممد،  بن  إبراهيم  البيهقي، 
صادر، )بيوت ـ 1960(.

الكربى، . 47 السنن  )ت458هـ/1064م(.  احلسني،  بن  أمحد  بكر  أبو  البيهقي، 
دار الفكر، )بيوت ـ د.ت(.

البيهقي، عيل بن زيد األنصاري، )ت493هـ/1100م(. معارج هنج البالغة، . 48
تح: أسعد الطيب، مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، )قم ـ 1961(.

)ت(

التربيزي، حممد بن عبد الل العمري، )ت737هـ/1344م(. مشكاة املصابيح، . 49
حممد األلباين، املكتب اإلسالمي، )دمشق ـ 1965(.

الرتمذي، . 50 سنن  )ت279هـ/885م(.  سورة،  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي، 
د.مط، )بيوت ـ 1983(.

النجوم . 51 )ت813هـ/1420م(.  احلسن،  أبو  الدين  مجال  بردي،  تغري  ابن 
شمس  حسن  حممد  عليه:  وعّلق  له  قّدم  والقاهرة،  مرص  ملوك  ف  الزاهرة 

الدين، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1994(.

بعد . 52 الفرج  )ت384هـ/991م(.  القاسم،  أيب  بن  احلسن  عيل  أبو  التنوخي، 
الشدة، منشورات الشيف الريض، ط2، )قم ـ 1894(.

التوحيدي، أبو حيان عيل بن حممد، )ت 400هـ/1006م(. اإلمتاع واملؤانسة، . 53
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الثقافية، د.مط، )بيوت  حققه وعّلق عليه: عبد املنعم فريد، مؤسسة الكتب 
ـ 2006(. البصائر والذخائر، حققه وعّلق عليه: أمحد أمني، سيد أمحد صقر، 

)القاهرة ـ 1953م(

ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، )ت 728هـ/1335م(. احلسبة ف . 54
اإلسالم، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ د.ت(. السياسة الشعية ف إصالح 
الراعي والرعّية، تح: الشيخ إبراهيم رمضان، دار الفكر، )بيوت ـ 1992(.

)ث(

الثعالبي، أبو منصور عبد امللك، )ت 429هـ/1035م(. حتفة الوزراء، حتقيق . 55
البالغة وس  1994(. سحر  ـ  )عّمن  البشي،  دار  دية،  أبو  د. سعد  ودراسة: 
يتيمة   .)2008 ـ  العرصية،)بيوت  املكتبة  جويدي،  درويش  تح:  الرباعة، 
الدهر ف حماسن أهل العرص، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار املعارف، 

ط3، )القاهرة ـ 1962(.

ثعلب، أبو العباس أمحد بن حييى، )ت 291هـ/898م(. جمالس ثعلب، رشح . 56
وحتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، ط2، )مرص ـ 1948(.

الغارات، تح: . 57 إبراهيم بن حممد، )ت 283هـ/890م(.  أبو إسحاق  الثقفي، 
السيد جالل الدين األرموي، طبع عىل طريقة أوفسيت ف مطابع بمن.

)ج(

والتبيني، . 58 البيان  255هـ/862م(.  )ت  بحر،  بن  عثمن  عمرو  أبو  اجلاحظ، 
أخالق  ف  التاج  د.ت(.  ـ  اجليل،)بيوت  هارون،دار  حممد  السالم  تح:عبد 
تح:  احليوان،  د.ت(.  ـ  )د.م  االميية،  املطبعة  باشا،  زكي  أمحد  تح:  امللوك، 
اجلاحظ،  رسائل  د.ت(.  ـ  املعارف،)القاهرة  دار  هارون،  حممد  السالم  عبد 
)بيوت   اهلالل،  ومكتبة  دار  منشورات  ملحم،  بو  عيل  د.  وبّوبا:  هلا  قّدم 
اهلواري،  الدين  صالح  د.  ورشحه:  له  قّدم  واألضداد،  املحاسن   .)1987

املكتبة العرصية، )بيوت ـ 2006(.
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ق12م(.. 59 6هـ/أواخر  ق  أواخر  )ت  حممد،  بن  املؤيد  املعايل  اجلرجامي،أبو 
نكت الوزراء، تح: نبيلة عبد املنعم، رشكة املطبوعات، )بيوت ـ 2000(.

حققه . 60 التعريفات،  816هـ/1424م(.  )ت  احلنفي،  حممد  بن  عيل  اجلرجاين، 
وعّلق عليه: نرص الدين تونيس، رشكة القدس للتصوير، )القاهرة ـ 2007(.

اجلزري، شمس الدين حممد بن حممد، )ت 833هـ/1440م(. مناقب األسد . 61
بن  املؤمنني عيل  أمي  بن غالب  ليث  العجائب  الكتائب ومظهر  مُمّزق  الغالب 

أيب طالب، تح: طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن،)مرص ـ د.ت(.

دار . 62 الشعراء،  طبقات  230هـ/837م(.  )ت  ساّلم،  بن  الل  عبد  اجلمحي، 
الكتب العلمية، )بيوت ـ 2001(.

الوزراء . 63 331هـ/937م(.  )ت  عبدوس،  بن  حممد  الل  عبد  أبو  اجلهشياري، 
عبد  األبياري،  إبراهيم  السقا،  مصطفى  فهارسه:  ووضع  حققه  والكّتاب، 

احلفيظ شبيل، مطبعة مصطفى البايب، )القاهرة ـ 1938(.

عند . 64 الثبات  )ت597هـ/1204م(.  الرمحن،  عبد  الفرج  أبو  اجلوزي،  ابن 
صفة  ـ1992(.  )بيوت  الفكر،  دار  رمضان،  إبراهيم  الشيخ  تح:  املمت، 
الصفوة، دار اجليل، )بيوت ـ1992(. املجتنى من املجتبى، تح: عيل حسني، 
تح:  املستيضء،  خالفة  ف  امليضء  املصباح   .)1988 ـ  )السعودية  فائز،  دار 
ناجية عبد الل إبراهيم، رشكة املطبوعات، )بيوت ـ 2000(. املنتظم ف تاريخ 

امللوك واألُمم، مطبعة دار املعارف، )حيدر آباد ـ 1859(.

وصحاح . 65 اللغة  تاج  392هـ/999م(.  )ت  مّحاد،  بن  إسمعيل  اجلوهري، 
ـ  )القاهرة  ط4،  للماليني،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  تح:  العربية، 

.)1987

)ح(

من . 66 املغتالني  أسمء  245هـ/852م(.  )ت  حممد،  جعفر  ابو  حبيب،  ابن 
ـ  )القاهرة  هارون،  حممد  السالم  عبد  تح:  واإلسالم،  اجلاهلية  ف  األرشاف 
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.)1954

القصائد . 67 656هـ/1263م(.  احلميد، )ت  بن عبد  الدين  احلديد، عز  أيب  ابن 
السبع العلويات، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، )بيوت ـ د.ت(. رشح هنج 
البالغة، كالم أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب، مجعه: الشيف الريض، تح: 

حممد أبو الفضل، املكتبة العرصية، )بيوت-2011(.

احلراين، حممد بن احلسني بن شعبة، )من أعالم ق4 هـ/10م(. حتف العقول، . 68
مطبعة سلمن الفاريس، )قم ـ 2005(.

أنساب . 69 مجهرة  456هـ/1062م(.  )ت  أمحد،  بن  عيل  حممد  أبو  حزم،  ابن 
)بيوت  ط5،  العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم،  خليل  املنعم  عبد  تح:  العرب، 
)بيوت  اجلديدة،  الندوة  دار  والنحل،  واألهواء  امللل  ف  الفصل   .)2009 ـ 

ـ 1902(.

احلسكاين، عبيد الل بن أمحد احلنفي، 0ت 490هـ/1096م(. شواهد التنزيل . 70
لقواعد التفضيل، تح: حممد باقر املحمودي، مؤسسة وزارة الثقافة واإلرشاد 

اإلسالمي، )طهران ـ 1990(.

)أو . 71 السياسة  489هـ/1095م(.  )ت  احلسن،  بن  حممد  بكر  أبو  احلرضمي، 
اإلشارة إىل تدبي اإلمارة(، تح: حممد حسن حممد حسن، أمحد فريد املزيدي، 

دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 2003(.

املحترض، . 72 ق13م(  هـ/  ق8  )أعالم  سليمن  بن  احلسن  املطهر(،  )ابن  احليل 
املطبعة احليدرية، )النجف ـ د.ت(.

احليل، أبو منصور احلسن بن يوسف، )ت 776هـ/1372م(. حترير األحكام . 73
ـ  )قم  اعتمد،  البهادري،  إبراهيم  الشيخ  تح:  اإلمامية،  مذهب  عىل  الشعية 

.)1999

معجم . 74 626هـ/1233م(.  )ت  ياقوت،  الل  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي، 
دار  البلدان،  معجم   .)1936 ـ  )بيوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  األدباء، 
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صادر، ط3، )بيوت ـ 2005(.

احلميدي، أبو بكر عبد الل بن الزبي،)ت 219هـ/825م(. مسند احلميدي، . 75
ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  األعظمي،  رمحن  حبيب  أ.  أصوله:  حقق 

.)1988

قرب . 76 ق3هـ/9م(.  أعالم  )من  جعفر،  بن  الل  عبد  العباس  أبو  احلميي، 
اإلسناد، حتقيق ونش: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، )قم ـ 1992(.

الكتب . 77 دار  الزهد،  242هـ/848م(.  )ت  حممد،  بن  الل  عبد  أبو  حنبل،  ابن 
العلمية، )بيوت ـ 1978(. فضائل أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب، تح: 
 ،البيت ألهل  العاملي  للمجمع  والنش  الطباعة  مركز  السنيد،  محيد  حسن 

)قم ـ 2011(. املسند، دار صادر، )بيوت ـ د.ت(.

734هـ/1340م(. . 78 )ت  حممد،  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أبو  احلافظ  احلنبيل، 
دار  الصديق،  الل  عبد  حممد  السيد  صححه:  اخلراج،  أحكام  ف  االستخراج 

املعرفة باألزهر، )مرص ـ 1933(.

)خ(

ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الل، )ت 300هـ/906م(. املسالك واململك، . 79
طبعة أوفسيت بريل، )ليدن ـ 1889(.

املختار ف . 80 بن عابدين، )ت 1088هـ/1695م(.الدر  أمني  اخلصفكي، حممد 
الفكر، )بيوت  البحوث والدراسات، دار  تنوير األبصار، تح: مكتب  رشح 

ـ 1995(.

808هـ/1414م(.العرب . 81 )ت  حممد،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  خلدون،  ابن 
وديوان املبتدأ واخلرب ف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي 
السلطان األكرب، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1992(.املقدمة، دار صادر، 

ط2، )بيوت ـ 2009(.
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اخلصيبي، أبو عبد الل احلسني بن محدان )ت334هـ/ 941م(.اهلداية الكربى، . 82
مؤسسة البالغ، ط2، )دمشق-2005(.

)ت350هـ/961م(.خمترص . 83 البغدادي  عيل  بن  إسمعيل  حممد  أبو  اخلطبي، 
املجمع  منشورات  حممود،  ضمد  سعاد  د.  وحتقيق:  دراسة  اخللفاء،  تاريخ 

العلمي، )بغداد-2006(.

681هـ/1287(.وفيات . 84 )ت  أمحد،  العباس  أبو  الدين  شمس  خلكان،  ابن 
ـ  دار صادر، ط4، )بيوت  الزمان، تح: إحسان عباس،  أبناء  وأنباء  األعيان 

.)2005

اخلوارزمي، حممد بن أمحد بن يوسف، )ت 387هـ/993م(.مفاتيح العلوم، . 85
املطبعة األميية، )القاهرة ـ د.ت(.

تح: . 86 568هـ/1174م(.املناقب،  )ت  احلنفي،  أمحد  بن  املوفق  اخلوارزمي، 
الشيخ مالك املحمودي، مؤسسة النش اإلسالمي، )قم ـ 1999(.

ابن خياط، أبو عمرو خليفة العصفري البرصي، )ت 240هـ/854م(.تاريخ . 87
حكمت  فؤاد،  نجيب  مصطفى  د.  وتوثيق:  وضبط  حتقيق  خياط،  بن  خليفة 

كشيل فواز، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1995(.

)د(

حتقيق . 88 402هـ/1011م(.األموال،  )ت  املالكي،  نرص  بن  أمحد  الداودي، 
ودراسة: رضا حممد سال شحادة، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 2008(.

321هـ/927م(.االشتقاق، حتقيق . 89 بن احلسن، )ت  بكر حممد  أبو  دريد،  ابن 
د.ت(. ـ  )القاهرة  ط3،  اخلانجي،  مكتبة  هارون،  حممد  السالم  عبد  ورشح: 
مجهرة اللغة، مطبعة جملس دائرة املعارف، )حيدر آباد، 1945(.املجتنى، طبع 
بمطبعة جملس دائرة املعارف، )حيدر آباد ـ 1942(.املالحن، تح: أبو إسحاق 

إبراهيم اطفيس، مكتبة الشق اجلديد، )بغداد ـ 1990(.
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الدورقي، أبو عبد الل أمحد بن إبراهيم، )ت 246 هـ/860م(. مسند سعد بن . 90
أيب وقاص، حققه وخّرج أحاديثه: عامر حسن طربي، دار البشائر اإلسالمية، 

)بيوت: 1987(. 

الدواليب، حممد بن أمحد، )ت 310هـ/922م(. الذرية الطاهرة النبويـة، تح: . 91
سعد املبارك حسن، الدار السلفيـة، )الكويت ـ 1997(.

اخلميس . 92 تاريخ  )ت966هـ/1558م(.  حممد  بن  حسني  الشيخ  بكري،  ديار 
العلمية،  الكتب  دار  اخللييل،  الل حممد  عبد  به  اعتنى  نفيس،  أنفس  أحوال  ف 

)بيوت-2009(.

اىل . 93 القلوب  ق8هـ/ق14م(.إرشاد  )أعالم  احلسن  أيب  بن  احلسن  الديلمي، 
مؤسسة  امليالين،  هاشم  تح:  العقاب،  أليم  من  به  عمل  من  املنجي  الصواب 

اإلمام الكاظم )العراق ـ د.ت(.

الطوال، . 94 282هـ/888م(.األخبار  )ت  داود،  بن  أمحد  حنيفة  أبو  الدينوري، 
واإلرشاد  الثقافة  وزارة  شيال،  الدين  مجال  مراجعة:  عامر،  املنعم  عبد  تح: 

القومي، )القاهرة ـ 1959(.

)ذ(

الدين حممد بن أمحد، )ت 748هـ/1357م(.تاريخ اإلسالم . 95 الذهبي، شمس 
ووفيات املشاهي واألعالم، تح: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، 
مروة،  إسمعيل  حسن  عليه:  وعّلق  حققه  اإلسالم،  2003(.دول  ـ  )بيوت 
قّدم له: حممود األرناؤوط، دار صادر، )بيوت ـ 2006(.سي أعالم النبالء، 
أرشف عىل حتقيقه وخّرج أحاديثه: شعيب األرناؤوط، حقق هذا اجلزء: أكرم 
ـ  )الكويت  العلمية،  الكتب  دار  1993(.الكبائر،  ـ  )بيوت  ط9،  البويش، 
معوض،  عيل  الشيخ  وحتقيق:  دراسة  الرجال،  نقد  ف  االعتدال  د.ت(.ميزان 
الكتب  دار  رسن،  أبو  الفتاح  عبد  د.  حتقيقه:  ف  شارك  أمحد،  عادل  الشيخ 

العلمية، )بيوت ـ 1995(.



369املصادر واملراجع .................................................................... 

)ر(

الرازي، الفخر الرازي، )ت 606هـ/1212م(.التفسي الكبي، ط3، د. مط، . 96
)د.م ـ د.ت(.

الرازي، حممد بن بكر بن عبد القادر، )ت 666هـ/1273م(.خمتار الصحاح، . 97
دار الكتاب العريب، )بيوت ـ د.ت(.

بن هبة الل، )ت 573هـ/1180م(.معجزات . 98 الدين سعيد  الراوندي، قطب 
عيل الكرار، تح: عبد الستار احلاج، )العراق ـ 2003(.

ابن أيب الربيع، شهاب الدين أمحد، )أوائل ق 4هـ/أوائل ق9م(.سلوك املالك . 99
دار  مطابع  ربيع،  الل  عبد  حامد  وترمجة:  وتعليق  حتقيق  اململك،  تدابي  ف 

الشعب، )القاهرة ـ 1983(.

النفيسة، . 100 906م(.األعالق  300هـ/  )ت  عمر،  بن  أمحد  عيل  أبو  رسته،  ابن 
وضع حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1998(.

الريس، القاسم بن إبراهيم، )ت 246هـ/852م(.تثبيت اإلمامة، تح: صالح . 101
الورداين، مركز الغدير،)بيوت ـ 1998(.

الريض، أبو احلسن حممد بن احلسني، )ت 406هـ/1157م(.ديوان الشيف . 102
الريض، صنعه اخلربي أبو احلكيم، )ت 476هـ/1083م(، تح: د. عبد الفتاح 
حممد احللو، )القاهرة-1976(.تلخيص البيان عن جماز القرآن، حققه ووضع 
.)1955 ـ  )القاهرة  العربية،  الرتاث  إحياء  دار  الغني،  عبد  حممد  فهارسه: 
كاشف  آل  حممد  األستاذ:  العاّلمة  رشحه  التنزيل،  متشابه  ف  التأويل  حقائق 
تح:   ،األئمة 1936(.خصائص  ـ  )بيوت  املهاجر،  دار  دققته:  الغطاء، 
ـ 1956(.املجازات  البحوث اإلسالمية، )مشهد  حممد هادي األميني، جممع 

النبوية، حتقيق ورشح: د. طه حممد زيني، منشورات بصييت، )قم ـ د.ت(

الروحي، عيل بن حممد )ت648هـ/1255م(.بلغة الظرفاء ف تاريخ اخللفاء، . 103
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تح: عمد امحد هالل وآخرون، )القاهرة-2004(.

)ز(

النحويني . 104 379هـ/986م(.طبقات  )ت  احلسن،  بن  حممد  بكر  أبو  الزبيدي، 
واللغويني، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، )مرص ـ 1954(.

1205هـ/1812م(.تاج . 105 )ت  مرتىض،  فيض  أبو  الدين  حمب  الزبيدي، 
ـ  )بيوت  الفكر،  دار  شيي،  عيل  تح:  القاموس،  جواهر  من  العـروس 

.)1994

الرمحن بن إسحاق، )ت 339هـ/946م(.األمايل، . 106 القاسم عبد  أبو  الزجاج، 
ـ  )مرص  ط2،  املحمودية،  املطبعة  الشنقيطي،  األمني  بن  أمحد  العاّلمة:  رشح 

.)1935

750هـ/1356م(.نظم . 107 )ت  احلنفي،  احلسن  بن  يوسف  بن  حممد  الزرندي، 
درر السمطني ف فضائل املصطفى و املرتىض والبتول والسبطني، مكتبة اإلمام 

عيل، )قم ـ 1958(.

دراسة . 108 اللغة،  395هـ/104م(.جممل  )ت  فارس،  بن  احلسن  أبو  زكريا،  ابن 
ـ  )بيوت  ط2،  الرسالة،  مؤسسة  سلطان،  املحسن  عبد  زهي  وحتقيق: 
السالم حممد هارون، مطبعة مكتب  اللغة، تح: عبد  1986(.معجم مقاييس 

اإلعالم اإلسالمي، )قم ـ 2004(.

الزخمشي، أبو القاسم جار الل حممد بن عمر، )ت 538هـ/1143م(.أساس . 109
البالغة، تح: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة، )بيوتـ  1998(.
ربيع األبرار ونصوص األخبار، تح: د. سليم النعيمي، مطبعة العاين، )بغداد ـ 
1982(الفائق ف غريب احلديث، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار 
أبو  ـ 1996(.املفصل ف صنعة اإلعراب، تح: عيل  العلمية، )بيوت  الكتب 

ملحم، دار ومكتبة اهلالل، )بيوت ـ 1993(.

ابن زنجويه، ابو امحد محيد بن خملد، )ت251هـ/857م(.األموال، تح: شاكر . 110
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ذيب فياض، مركز امللك فيصل، )السعودية-1986(.

)س(

655هـ/1261م(.تذكرة . 111 )ت  فرغيل،  يوسف  املظفر  أبو  اجلوزي،  ابن  سبط 
اخلواص، تقديم: السيد حممد صادق بحر العلوم، منشورات الشيف الريض، 

)قم ـ 1997(.

235هـ/842م(.املعمرون . 112 )ت  حممد،  بن  سهل  حاتم  أبو  السجستاين، 
مطبعة  خانجي،  أمني  حممد  حواشيه:  وتعليق  بتصحيحه  ُعني  والوصايا، 

السعادة، )مرص ـ 1905(.

أبو بكر حممد بن أيب سهل،)ت 483هـ/1099م(.املبسوط، دار . 113 الرسخيس، 
املعرفة، )بيوت ـ د.ت(.

البالغة، . 114 هنج  11م(.أعالم  ق  ق5/  أعالم  )من  نارص،  بن  عيل  الرسخيس، 
القومي، )طهران  الثقافة واإلرشاد  العطاردي، وزارة  العزيز  الشيخ عبد  تح: 

ـ 1985(.

تح: . 115 الكربى،  230هـ/837م(.الطبقات  )ت  الل،  عبد  بن  حممد  سعد،  ابن 
إحسان عباس، دار صادر، )بيوت ـ د.ت(.

458هـ/1064م(.املخصص، . 116 )ت  إسمعيل،  بن  عيل  احلسن  أبو  سيده،  ابن 
تح: عبد احلميـد يوسف هنـداوي، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 2005(.

)أو . 117 املنازل  428هـ/1034م(.تدبي  بن عيل، )ت  أبو عيل احلسني  ابن سينا، 
السياسات األهلية(، )مرص ـ د.ت(.

السمهودي، عبد الل بن الشيف الشافعي، )ت 911هـ/1505م(.وفاء الوفا . 118
بأخبار دار املصطفى )(، مطبعة املؤيد،)مرص ـ 1936(.

املبطأ . 119 911هـ/1505م(.إسعاف  )ت  الرمحن،  عبد  الدين  جالل  السيوطي، 
برجال املوطأ، تح: موفق فوزي جرب، دار اهلجرة، )بيوت ـ 1980(.األشباه 
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املختار،  مؤسسة  مراد،  حييى  تح:  الشافعية،  فقه  وفروع  قواعد  ف  والنظائر 
ـ  )القاهرة  الغد،  دار  أمحد،  حممد  تح:  اخللفاء،  2001(.تاريخ  ـ  )القاهرة 
د.ت(.لب  ـ  )بيوت  املعرفة،  دار  باملأثور،  التفسي  ف  املنثور  2000(.الدر 
اللغة  علوم  ف  ـ.ت(.املزهر  )بيوت  صادر،  دار  األنساب،  حترير  ف  اللباب 
الفضل  أبو  حممد  البجاوي،  حممد  عيل  املوىل،  جاد  أمحد  حممد  تح:  وأنواعها، 

إبراهيم، دار الفكر، )بيوت ـ د.ت(.

)ش(

شاذان، . 120 ابن  )ت660هـ/1268م(.فضائل  القمي،  جربائيل  شاذان،  ابن 
)قم-1986(.

دار . 121 204هـ/810م(.األم،  )ت  إدريس،  بن  حممد  الل  عبد  أبو  الشافعي، 
الفكر، ط2، )بيوت ـ 1983(.

الشافعي، حممد بن طلحة، )ت 652هـ/1258م(.مطالـب السؤول ف مناقب . 122
آل الرسول، تح: ماجـد أمحد العطية، )العراق ـ 1952(.

اهلدى . 123 942هـ/1550م(.سبل  )ت  الصاحلي،  يوسف  بن  حممد  الشامي، 
دار  املوجود، عيل حممد عوض،  العباد، تح: أمحد عبد  والرشاد ف سية خي 

الكتب العلمية، )بيوت ـ 1993(.

معرفة . 124 إىل  املحتاج  1569م(.مغني  977هـ/  )ت  حممد،  اخلطيب  الشبيني، 
ألفاظ املنهاج، دار إحياء الرتاث العريب، )بيوت ـ 1958(.

1069هـ/1675م(.مراقي . 125 )ت  احلنفي،  عّمر  بن  حسن  الشيخ  الشنباليل، 
الفالح رشح نور اإليضاح، دار اإليمن، ط2، )دمشق ـ 1988(.

952هـ/1559م(.الطبقات . 126 )ت  الشافعي،  أمحد  بن  الوهاب  عبد  الشعراين، 
دار  الصالح،  سليمن  تح:  األخيار،  طبقات  ف  األنوار  )لواقح  أو  الكربى 

املعرفة، )بيوت ـ 2005(.
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588هـ/1192م(.مناقب . 127 )ت  الل،  عبد  أبو  الدين  مشي  أشوب،  شهر  ابن 
احليدرية،  املطبعة  النجف،  أساتذة  من  جلنة  ورشح:  تصحيح  طالب،  أيب  آل 

)النجف ـ 1956(.معال العلمء، ط2، )النجف ـ 1961(.

548هـ/1154م(.امللل . 128 )ت  الكريم،  عبد  بن  حممد  الفتح  أبو  الشهرستاين، 
ط8،  العلمية،  الكتب  دار  حممد،  فهمي  أمحد  عليه،  وعّلق  صححه  والنحل، 

)بيوت ـ 2009(

عىل . 129 املتدفق  اجلرار  )ت1250هـ/1870م(.السيل  عيل،  بن  حممد  الشوكاين، 
ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  زايد،  إبراهيم  حممود  تح:  األزهار،  حدائق 
1985(.العقد الثمني ف إثبات وصاية أمي املؤمنني، خّرج مصادره وعّلق 

عليه: فاضل الفرايت، مكتبة هيئة األمني، )الكويت ـ 2004(.

590هـ/1193م(.النهج . 130 )ت  نرص،  بن  الل  عبد  بن  الرمحن  عبد  الشيزري، 
املسلوك ف سياسة امللوك، تح: حممد حسن إسمعيل، امحد فريد املزيدي، دار 

الكتب العلمية، )بيوت ـ 2003(.

ابن أيب شيبة، عبد الل بن حممد الكوف، )ت 235هـ/ 841م(.املصنف، ضبطه . 131
وعّلق عليه: أ. سعيد اللحام، دار الفكر، )بيوت ـ 1989(.

)ص(

الصايب، أبو احلسن هالل بن احلسني، )ت 448هـ/1054م(.حتفة األمراء ف . 132
تاريخ الوزراء )القسم الضائع(، مجع وتعليق: ميخائيل عواد، مطبعة املعارف، 
ميخائيل عواد،  وتعليقه:  بتحقيقه  ُعني  اخلالفة،  دار  1948(.رسوم  ـ  )بغداد 

دار اآلفاق العربية، )القاهرة ـ 2003(.

الصاحب، إسمعيل بن احلسن عباد، )ت 385هـ/996م(.املحيط ف اللغـة، . 133
تح: عبد السالم حممد هارون، دار املعـارف، )القاهرة ـ 1962(.

ابن الصباغ، عيل بن حممد املالكي، )ت 855هـ/1462م(.الفصول املهمة ف . 134
معرفة األئمـة، دار األضـواء، ط2، )بيوت ـ 1988(.
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الدين . 135 381هـ/988م(.إكمل  )ت  احلسني،  بن  عيل  جعفر  أبو  الصدوق، 
مؤسسة  منشورات  الغفاري،  أكرب  عيل  عليه:  وعّلق  صححه  النعمة،  وإمتام 
النش اإلسالمي، )إيران ـ 1985(.األمايل، مؤسسة التاريخ العريب، )بيوت 
الطهراين،  هاشم  السيد  املحقق  عليه:  وعّلق  صححه  2009(.التوحيد،  ـ 
األعمل،  وعقاب  األعمل  1968(.ثواب  ـ  )قم  املدرسني،  مجاعة  منشورات 
عليه:  وعّلق  صححه  1948(.اخلصال،  ـ  ط2،)قم  الريض،  منشورات 
1975(.علل  ـ  )قم  ط2،  اإلسالمية،  النش  منشورات  الغفاري،  أكرب  عيل 
ـ  الزهراء،)قم  دار  منشورات  العلوم،  بحر  صادق  حممد  له:  قّدم  الشائع، 
العاّلمة حسني األعلمي،  الرضا، صححه وعّلق عليه:  أخبار  1913(.عيون 
منشورات األعلمي، )بيوت ـ 1994(.معاين األخبار، ُعني بتصحيحه: عيل 
أكرب الغفاري، النارش: إشارات إسالمي، )قم ـ 1941(.من ال حيرضه الفقيه، 
صححه وعّلق عليه: عيل أكرب الغفاري، منشورات مؤسسة النش اإلسالمي، 

ط2، )قم ـ 1975(.

الدرجات . 136 29هـ/897م(.بصائر  )ت  احلسني،  بن  حممد  جعفر  أبو  الصفار، 
الكربى ف فضائل آل حممد، تعليـق وتصحيح: العاّلمة احلاج ميزا حسن، 

منشورات األعلمي، )طهران ـ 1990(.

أيبك، )ت 774هـ/1381م(.الغيث املسجم ف . 137 الدين بن  الصفدي، صالح 
بالوفيات،  1975(الواف  ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  العجم،  رشح المية 

اعتناء: س. ديدنيغ وآخرون، ط2، )بيوت ـ 1991(.

الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام، )ت 211هـ/817م(.املصنف، ُعني . 138
بتحقيقه وأحاديثه: أ. حبيب رمحن األعظمي، )بيوت ـ د.ت(.

)ض(

الضبي، سيف بن عمر األسدي، )ت 180هـ/786م(.الفتنة ووقعة اجلمل، . 139
مجع وتصنيف: أمحد راتب عرموش، دار النفائس، ط7، )بيوت ـ 1993(.
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الضبي، حممد بن يعىل بن عامر، )ت 168هـ/775م(.األمثال، قّدم له وعّلق . 140
عليه: د. إحسان عباس، دار الرائد، )بيوت ـ 1981(.

)ط(

الطرباين، أبو القاسم سليمن بن أمحد، )ت 360هـ/966م(.املعجم األوسط، . 141
ـ  )د.م  للطباعة،  احلرمني  دار  احلسن،  عبد  الفضل  أبو  طارق،  معاذ  أبو  تح: 

د.ت(.

548هـ/1156م(. 142 )ت  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  أمحد  منصور  الطربيس،أبو 
االحتجاج، مؤسسة الصفا، ط2، )بيوت ـ د.ت(.

الرسل . 143 310هـ/922م(.تاريخ  )ت  جرير،  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي، 
ـ  )القاهرة  ط3،  املعارف،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  تح:  وامللوك، 
1962(.تفسي الطربي )املسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، قّدم له: 

خليل امليس، ضبط وتوثيق: صدقي مجيل: )د.م ـ د.ت(.

10م(.. 144 ق4هـ/ق  )أوائل  جرير،  بن  حممد  جعفر  أبو  )اإلمامي(،  الطربي 
املسرتشد ف إمامة أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب »عليه السالم »، تح: أمحد 
املحمودي، مؤسسة الثقافة اإلسالمية، مطبعة سلمن الفاريس، )قم ـ 1994(.
دالئل اإلمامة، تح: قسم الدراسات اإلسالمية، مؤسسة البعثة، )قمـ  1993(.

الطربي، حمب الدين أمحد بن عبد الل، )ت 694هـ/1300م(.ذخائر العقبى . 145
ف مناقب ذوي القربى، دار الكتب املرصية، )القاهرة ـ 1937(.

)ت525هـ/1131م(.الرياض . 146 الشافعي،  جعفر  ابو  الدين  حمب  الطربي، 
النرضة ف العشة املبشة، مكتبة اخلانجي، )القاهرة-د.ت(.

الطرسويس، نجم الدين إبراهيم بن عيل، )ت 758هـ/1363م(.حتفة الرتك . 147
فيم جيب أن تعمل امللك، حتقيق ودراسة: رضوان السيد، دار الطليعة،)بيوت 

ـ 1992(.
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520هـ/1127م(.ساج . 148 املالكي، )ت  الوليد  بن  بكر حممد  أبو  الطرطويش، 
امللوك، مطبعة املني، )د.م ـ 1812(.

الطرحيي، فخر الدين حممد بن أمحد، )ت 1081هـ/1691م(.جممع البحرين . 149
ومطلع النيين، تح: السيد احلسيني، إعادة: حممد عادل، ط2، )قم ـ 1986(.

ف . 150 709هـ/1315م(.الفخري  )ت  طباطبا،  بن  عيل  بن  حممد  الطقطقي، 
اآلداب السلطانية والواليات الدينية، دار صادر، )بيوت ـ د.ت(.

الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن،)ت 460هـ/1076م(.االقتصاد، مطبعة . 151
اخليام، منشورات مكتبة جامع جهلستون، )قم ـ 1981(.رجال الطويس، تح: 
جواد الفيومي األصفهاين، مؤسسة النش اإلسالمي، )قم ـ 1995( املبسوط 
احليدرية،)طهران  الكشفي،املطبعة  تقي  حممد  تح:السيد  اإلمامية،  فقه  ف 
ـ1967( النهاية ف جمرد الفقه والفتاوي، تح: الشيخ أغا بزرك، )قم ـ د.ت(.

غرر . 152 ف  األنوار  مشكاة  700هـ/1130م(.  )ت  عيل،  الفضل  أبو  الطويس، 
األخبار، تح: مهدي هوشمندة، مطبعة دار احلديث، )قم ـ 1997(.

الدين، )ت 485هـ/1107م(. سياسة . 153 امللك حسني بن قوام  الطويس، نظام 
نامة )سي امللوك(، ترمجه إىل العربية: د. يوسف بكار، ط3، )أربد ـ 2007(.

دار . 154 الطياليس،  204هـ/810م(.مسند  )ت  داود،  بن  سليمن  الطياليس، 
املعرفة، )بيوت ـ د.ت(.

النساء، . 155 )ت380هـ/988م(.بالغات  طاهر  أيب  بن  الفضل  أبو  طيفور،  ابن 
منشورات بصييت، )قم – د.ت(.

)ع(

ط3، . 156 اإلسالمي،  املكتب  287هـ/893م(.الُسنّة،  )ت  عمرو،  عاصم،  ابن 
)بيوت ـ 1993(.

العاصمي، أمحد بن حممد بن عيل، )ت 378هـ/994م(.العسل املصفى ف زين . 157
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املحمودي،  باقر  املحقق حممد  أتى، هذبه وعّلق عليه:  الفتى رشح سورة هل 
دار إحياء الثقافة اإلسالمية، )إيران ـ 1997(.

1111هـ/1719م(.سمط . 158 )ت  الشافعي،  حسني  بن  امللك  عبد  العاصمي، 
عبد  أمحد  عادل  وتعليق:  حتقيق  والتوايل،  األوائل  أنباء  ف  العوايل  النجوم 

املوجود، عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1998(.

الشهود، . 159 410هـ/1017م(.أدب  )ت  حييى،  بن  حممد  احلسن  أبو  العامري، 
دراسة وحتقيق: حميي هالل الرسحان، )بغداد ـ 1999(.

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد الل النميي، )ت 463هـ/1069م(.االستيعاب . 160
وشحذ  املجالس  وأنيس  املجالس  د.ت(.بجة  ـ  )د.م  األصحاب،  معرفة  ف 
تح:  )بيوت-د.ت(.التمهيـد،  العلمية،  الكتب  دار  واهلامس،  الذاهن 

مصطفى أمحد العلوي، حممد عبد الكبي البكري، )املغرب ـ 1967(.

الفريد، . 161 328هـ/935م(.العقد  )ت  حممد،  بن  أمحد  عمر  أبو  ربه،  عبد  ابن 
النهضة  مكتبة  األبياري،  إبراهيم  الزين،  أمحد  أمني،  أمحد  وضبط:  رشح 

املرصية، )مرص ـ 1962(.

أيب . 162 بن  املؤمنني عيل  أمي  كلمت  600هـ/1206م(.رشح  الوهاب، )ت  عبد 
طالب، نشه وطبعه: مي جالل الدين األرموي، )قم ـ 1969(.

خمترص . 163 685هـ/1286م(.تاريخ  )ت  الفرج،  أبو  غريغورس  العربي،  ابن 
ـ  )بيوت  اللبناين،  الرائد  دار  اليسوعي،  صاحلاين  األب  تصحيح:  الدول، 

.)1983

ومسامرة . 164 األبرار  )ت638هـ/1244م(.حمارضة  الدين،  حميي  عريب،  ابن 
األخيار، دار صادر، ط2، )بيوت ـ 2005(.

مدينة . 165 571هـ/1277م(.تاريخ  )ت  الشافعي،  احلسن  بن  عيل  عساكر،  ابن 
دمشق، دراسة وحتقيق: عيل شيي، دار الفكر،)بيوت ـ 1995(.
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395هـ/1002م(.األوائل، . 166 )ت  الل،  عبد  بن  احلسن  اهلالل  أبو  العسكري، 
1966(.التصحيف  ـ  املنّورة  )املدينة  الوكيل،  السيد  عليه: حممد  حققه وعّلق 
والتحريف، )رشح ما يقع من التصحيف والتحريف(، تح: عبد العزيز أمحد، 
مطبعة البايب وأوالده، )مرص ـ 1963(.مجهرة األمثال، حققه ووضع فهارسه: 
ـ  )بيوت  ط2،  اجليل،  دار  قطامش،  احلميد  عبد  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد 
أبو  حممد  البجاوي،  حممد  عيل  تح:  والشعر،  الكتابة  1964(.الصناعتني، 
الفضل، منشورات املكتبة املرصية، )القاهرة ـ 1959(.الفروق اللغوية، عّلق 
عليه: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط4، )بيوت ـ 2006(.
املصون ف األدب، تح: عبد السالم هارون، سلسلة الرتاث العريب، )الكويت 

ـ 1960(

العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر، )ت 852هـ/1459م(.اإلصابـة ف متييـز . 167
عيل  الشيخ  املوجود،  عبد  أمحـد  عـادل  الشيخ  وحتقيق:  دراسة  الصحابـة، 
التهذيب، دار الفكر،  معوض،دار الكتب العلمية،)بيوت ـ 1995(.هتذيب 
)بيوت ـ 1984(. الصواعق املحرقة ف الرد عىل أهل البدع والزندقة، خرج 
1894(.فتح  ـ  )مرص  القاهرة،  مكتبة  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  أحاديثه: 
امليزان،  د.ت(.لسان  ـ  )بيوت  املعرفة،  دار  البخاري،  صحيح  رشح  الباري 
الفتاح،  عبد  سلمن  بإخراجه:  اعتنى  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  الشيخ  به:  اعتنى 
املسانيد  بزوائد  العالية  د.ت(.املطالب  ـ  )د.م  اإلسالمية،  املطبوعات  مكتبة 

الثمنية، تح: أ. حبيب الرمحـن األعظمي، )د.م ـ د.ت(.

العمري، أبو احلسن عيل بن حممد، )أعالم ق5 هـ/ق 11م(.املجدي ف أنساب . 168
الطالبيني، تح: د. أمحد املهدوي، مطبعة ستار، ط2، )قم ـ 1999(.

1089هـ/1696م(.شذرات . 169 )ت  احلنبيل،  احلي  عبد  الفالح  أبو  العمد،  ابن 
الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  إعداد:  ذهب،  من  أخبار  ف  الذهب 

العلمية، )بيوت ـ 1998(.
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الطالب، . 170 828هـ/1435م(.عمدة  بن عيل، )ت  الدين حممد  عنبة، مجال  ابن 
حتقيق وتصحيح: حممد حسن آل الطالقاين، منشورات املطبعة احليدرية، ط2، 

)النجف ـ 1961(.

العيايش، أبو النظر حممد بن مسعود السمرقندي، )ت 320هـ/975م(.تفسي . 171
العيايش، تح: السيد هاشم املوسـوي، املكتبة اإلسالميـة، )طهران ـ 1980(.

)غ(

الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، )ت 505هـ/1111م(.إحياء علوم الدين، . 172
دار املعرفة، )بيوت ـ د.ت(.الترب املسبوك ف نصيحة امللوك، مطبعة اآلداب، 
الدين،  ف  واألدب  العشة  والقواعد  السعادة  1899(.كيمياء  ـ  )القاهرة 

املكتبة الشعبية، )بيوت ـ د.ت(.

)ف(

الفارايب، أبو النرص حممد بن حممد بن طرخان،)ت 339هـ/945م(.آراء أهل . 173
املدينة الفاضلة، قّدم له وعّلق عليه: د. البي نرصي نادر، املطبعة الكاثوليكية، 

دار املشق، ط2، )بيوت ـ 1986(.

ف . 174 732هـ/1338م(.املخترص  عيل،)ت  بن  إسمعيل  الدين  عمد  الفداء،  أبو 
أخبار البش، تح: حممود أيوب، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1997(.

مهدي . 175 تح:  175هـ/871م(.العني،  )ت  أمحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، 
املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، ط2، )إيران ـ 1979(.

1340م(.. 176 )ت732هـ/  الشيباين،  الرزاق  عبد  الدين  مجال  الفوطي،  ابن 
عبد  عمد  معروف  عواد  بشار  تح:  النافعة،  والتجارب  اجلامعة  احلوادث 

السالم، دار الغرب اإلسالمية، )بيوت -1997(.

الفيوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب اهلويرين، )ت 817هـ/1414م(.. 177
القاموس املحيط، الشارح: السيد مرتىض عبد الل، )القاهرة ـ د.ت(.
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770هـ/1341م(.املصباح . 178 ق  )ت  املقري،  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي، 
املني، دار احلديث، )القاهرة ـ 2003(.

)ق(

الكاتب، . 179 276هـ/883م(.أدب  )ت  مسلم،  بن  الل  عبد  حممد  أبو  قتيبة،  ابن 
)بيوت  ط4،  العلمية،  الكتب  دار  فاعور،  عيل  أ.  هوامشه:  وكتب  رشح 
دار  الضناوي،  أمني  وحممد  قميحة  مفيد  تح:  والشعراء،  2009(.الشعر  ـ 
ـ 2009(.عيون األخبار، ضبطه وعّلق عليه:  العلمية، ط3، )بيوت  الكتب 
الداين بن مني آل زهوي، املكتبة العرصية، )بيوت ـ 2006(.غريب احلديث، 
وضع فهارسه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1988(.املعارف، 

دار الكتب العلمية، ط3، )بيوت ـ 2011(.

حممد . 180 تـح:  الكتابة،  وصناعة  334هـ/941م(.اخلـراج  )ت  جعفر،  بن  قدامة 
حسني الزبيـدي، دار احلريـة، )العراق ـ 1981(.

ابن قدامة، أبو حممد عبد الل، )ت 620هـ/1226م(.املغني، املطبعة السلفية، . 181
)الرياض ـ 1997(.

الشافعي، )ت 923هـ/1531م(.إرشـاد الساري . 182 القسطالين، أمحد بن حممد 
دار  اخلالدي،  العزيز  عبد  حممد  وصححـه:  ضبطـه  البخاري،  صحيح  لشح 
رشحه  املحمدية،  باملنح  اللدنية  1996(.املواهب  ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب 

وعّلق عليه: مأمون بن حميي الدين، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1996(.

الرواة . 183 646هـ/1248م(.إنباه  )ت  يوسف،  بن  عيل  احلسن  أبو  القفطي، 
املرصية،  الكتب  دار  مطبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  تح:  النحاة،  أنباء  عىل 
)القاهرة ـ 1955(.املحمدون من الشعراء، اعتنى بتصحيحه وعّلق عليه: عبد 

الستار خان، دائرة املعارف العثمنية، حيدر آباد، )الدكن ـ 1996(.

القلقشندي، أبو العباس أمحد بن عيل،)ت 821هـ/1127م(.صبح األعشى . 184
ف صناعة االنشا، املطبعة األميية، )القاهرة ـ 1913(.هناية األرب ف معرفة 
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ـ  )القاهرة  املرصية، ط3،  الكتب  دار  األبياري،  إبراهيم  تح:  العرب،  أنساب 
.)1991

ق4هـ/10م(.تفسيالقمي، . 185 أعالم  )من  إبراهيم،  بن  عيل  احلسن  أبو  القمي، 
ط3،  اهلدى،  مكتبة  منشورات  املوسوي،  طيب  السيد  عليه:  وعّلق  صححه 

)قم ـ 1984(.

املودة . 186 )1294هـ-1800م(ينابيع  احلنفي،  إبراهيم  بن  سليمن  القندوزي، 
لذوي القربى، تح: سيد عيل مجال، إرشاف: دار األسوة، )قم ـ 1995(.

ابن قيم اجلوزية، أبو عبد الل حممد، )ت751هـ/1357م(.إعالم املوقعني عن . 187
رب العاملني، تح: الشيخ مشهور سلمن، دار إحياء الرتاث، )بيوت-د.ت(.

)ك(

794هـ/1400م(.بدائع . 188 )ت  مسعود،  بن  بكر  أبو  الدين  عالء  الكاساين، 
ـ  )بيوت  ط2،  الفكر،  دار  درويش،  ياسني  عدنان  حممد  تح:  الصنائع، 

.)1999

الكتبي، حممد بن شاكر، )ت 734هـ/1341م(.عيون التواريخ، تح: فيصل . 189
السامر، نبيلة عبد املنعم داود، دار احلرية، )بغداد ـ 1980(.فوات الوفيات، 
العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  تح: عيل حممد عوض، 

)بيوت ـ 2000(.

الفكر، . 190 دار  والنهاية،  774هـ/1381م(.البداية  )ت  الفداء،  أبو  كثي،  ابن 
الرمحن  عبد  يوسف  وتقديم:  حتقيق  كثي،  ابن  1978(.تفسي  ـ  )بيوت 

املرعشيل، دار املعرفة، )بيوت ـ 1991(.

األعمل . 191 وجنّة  الواقية  950هـ/1557م(.جنّة  )ت  عيل،  إبراهيم  الكفعمي، 
الباقية املشهور بـ )املصباح(، مؤسسة األعلمي، ط3، )بيوت ـ 1983(.

204هـ/810م(.مجهرة . 192 السائب،)ت  بن  حممد  بن  هشام  منذر  أبو  الكلبي، 
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النسب )رواية الشكري عن أيب حبيب(، تح: ناجي حسن، )بيوت ـ 2004(.
مثالب العرب والعجم، تح: الشيخ حممد حسن احلاج، دار األندلس، )بيوت 

ـ 2009(.

الكليني، أبو جعفر حممد بن يعقوب، )ت 329هـ935م(.األصول من الكاف، . 193
األخوندي،  حممد  الشيخ  به:  هنض  الغفاري،  أكرب  عيل  عليه:  وعّلق  صححه 
ـ  )بيوت  املرتىض،  دار  1967(.الروضة،  ـ  )طهران  ط3،  احليدري،  مطبعة 

.)2005

تح: . 194 والقضاة،  353هـ/960م(.الوالة  )ت  يعقوب،  بن  عمر  أبو  الكندي، 
ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  املزيدي،  فريد  أمحد  حسن،  حممد  حسن  حممد 

.)2003

الطالب . 195 1264م(.كفاية  658هـ/  )ت  الشافعي،  يوسف  بن  حممد  الكنجي، 
دار  األعلمي،  هادي  حممد  وتصحيح:  حتقيق  طالب،  أيب  بن  عيل  مناقب  ف 

إحياء تراث أهل البيت، ط3، )طهران ـ 1983(.

أمي . 196 333هـ/939م(.فضائل  )ت  عقدة،  بن  حممد  بن  أمحد  الكوف، 
ـ  )د.م  الدين،  فيض  حممد  الرزاق  عبد  له:  وخّرج  ورّتبه  مجعه   ،املؤمنني

د.ت(.الوالية، )د.م ـ د.ت(.

حممد . 197 تح:  الكوف،  352هـ/959م(.تفسي  )ت  إبراهيم،  بن  فرات  الكوف، 
كاظم نش: وزارة الثقافة واألرشاد اإلسالمي، )طهران ـ 1990(.

)م(

450هـ/1056م(.األحكام . 198 )ت  حممد،  بن  عيل  احلسن  أبو  املاوردي، 
الدنيا  2006(.أدب  ـ  )القاهرة  احلديث،  دار  جاد،  أمحد  تح:  السلطانية، 
.)1967 ـ  )بيوت  احليـاة،  مكتبة  دار  منشورات  تح: حممد صباح،  والدين، 
قوانني الوزارة،تح: د. رضوان السيد، دار الطليعة،)بيوت ـ 1979(.نصيحة 
امللوك، تح: حممد جاسم احلديثي، دار الشؤون الثقافية العامة، مطابع احلرية، 
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)بغداد ـ 1986(.

ماجه، . 199 ابن  275هـ/981م(.سنن  )ت  القزويني،  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن 
حققه وعّلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، )بيوت ـ د.ت(.

عبـد . 200 تح:  285هـ/982م(.الفاضل،  )ت  يزيد،  بن  حممد  العباس  أبو  املربد، 
العزيز اليمني، مطبعة دار الكتب املرصية،)القاهرة ـ 1956(.الكامل ف اللغة 
إعداد: حسن حممد،  ـ 2002(.املقتضب،  )لبنان  املعارف،  واألدب، مؤسسة 
حسام  الدين  عالء  اهلندي،  1999(.املتقي  ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار 
الدين، )ت 975هـ/1581م(.كنز العمل ف سنن األقوال واألفعال، ضبطه 

بكري حياين، صححه: صفو السقا، مؤسسة الرسالة، )بيوت ـ 1989(.

لدرر . 201 اجلامعة  األنوار  1111هـ/1718م(.بحار  )ت  باقر،  حممد  املجليس، 
أخبار األئمة األطهار، مطبعة األمية، )بيوت ـ 2008(.

جمهول.قانون السياسة ودستور الرئاسة، حتقيق ودراسة: حممد جاسم احلديثي، . 202
دار الشؤون الثقافية العامة، )بغداد ـ 1987(.

ف . 203 الرفيعة  1140هـ/1747م(.الدرجات  )ت  خان،  عيل  السيد  املدين، 
مكتبة  منشورات  العلوم،  بحر  صادق  حممد  وتقديم:  حتقيق  الشيعة،  طبقات 

بصييت، )قم ـ 1897(.

آل . 204 حتسني  تح:  1689م(.اجلمل،  1082هـ/  )ت  شدقم  بن  ضامن  املدين، 
شبيب، مطبعة حممد، )د.م ـ 1999(.

تقديم: . 205 املرتىض،  436هـ/1047م(.رسائل  )ت  احلسني،  بن  عيل  املرتىض، 
الشهداء،  سيد  مطبعة  رجائي،  مهدي  السيد  إعداد:  احلسيني،  أمحد  السيد 
إبراهيم  مراجعة:  الصيف،  كامل  حسن  تح:  اخليال،  1985(.طيف  ـ  )قم 
.)1964 ـ  املتحدة  العربية  )اجلمهورية  العربية،  الكتب  إحياء  دار  األبياري، 
مسائل النارصيات، تح: مركز البحوث والدراسات العلمية، مؤسسة اهلدى، 

)إيران ـ 1997(.
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املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف، )ت 742هـ/1348م(.هتذيب الكمل . 206
مؤسسة  معروف،  عواد  بشار  عليه:  وعّلق  وضبطه  حققه  الرجال،  أسمء  ف 

الرسالة، )دمشق ـ 1985(.

الوصية . 207 346هـ/953م(.إثبات  )ت  احلسني  بن  عيل  احلسن  أبو  املسعودي، 
2009(.التنبيه  ـ  )بيوت  األندلس،  دار  مطبوعات   ،طالب أيب  بن  لعيل 
واإلرشاف، إرشاف: جلنة حتقيق الرتاث، منشورات دار مكتبة اهلالل، )بيوت 
ـ 1981(.مروج الذهب ومعادن اجلوهر، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، 

دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 2009(.

421هـ/1027م(.. 208 )ت  يعقوب،  بن  حممد  بن  عيل  أبو  مسكويه،  ابن 
العلميـة،  الكتب  دار  حسن،  سيد  كروي  تح:  اهلمم،  وتعاقب  األُمم  جتارب 
413هـ/1020م(. نعمن،)ت  بن  حممد  بن  حممد  2003(.املفيد،  ـ  )بيوت 
الغفاري، رتب فهارسه: حممود  االختصاص، صححه وعّلق عليه: عيل أكرب 
الزيدي، دار املفيد للطباعة، ط2، )بيوت ـ 1993(.اإلرشاد ف معرفة حجج 
الل عىل العباد، مطبعة قلم، )قم ـ 2007(.األمايل، مؤسسة التاريخ، )بيوت 
ف  د.ت(.رسائل  ـ  )قم  ط2،  الداودي،  مكتبة  منشورات  د.ت(.اجلمل،  ـ 
الغيبة، تح: عالء آل جعفر، دار املفيد، ط2، )بيوت ـ 1993(.املقنعة، حتقيق 

ونش: مؤسسة النش اإلسالمي، )قم ـ 1990(.

854هـ/1451م(.املـواعظ . 209 )ت  أمحد،  العباس  أبو  الدين  تقي  املقريزي، 
واالعتبار ف ذكر اخلطط واآلثار، دار الكتب العلميـة،)بيوت ـ 2005(.

املكي، أبو طالب حممد بن أيب احلسن، )ت 386هـ/994م(.قوت القلوب ف . 210
معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد، توزيع: مكتبة املتنبي، 

)القاهرة ـ د.ت(.

1039هـ/1645م(.فتح . 211 )ت  الرؤوف،  عبد  حممد  الدين  شمس  املناوي، 
وصححه:  ضبطه  النذير،  البشي  أحاديث  ف  الصغي  جامع  رشح  القدير 
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واملكاييل  1994(.النقود  ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  السالم،  عبد  أمحد 
ـ  )بغداد  للطباعة،  احلرية  دار  السامرائي،  حممود  رجاء  د.  تح:  واملوازين، 

.)1981

711هـ/1317م(.. 212 بن مكرم،)ت  الدين حممد  الفضل مجال  أبو  منظور،  ابن 
لسان العرب، دار صادر، ط2، )بيوت ـ 2005(.

حممد . 213 تح:  اآلداب،  584هـ/1206م(.لباب  )ت  أسامة،  األمي  منقذ،  ابن 
أمحد شاكر، مكتبة لويس سكيس، املطبعة الرمحانية، )مرص ـ 1935(.

صفني، . 214 202هـ/809م(.وقعة  )ت  مزاحم،  بن  نرص  الفضل  أبو  املنقري، 
ط2،  احلديثة،  العربية  املؤسسة  هارون،  حممد  السالم  عبد  ورشح:  حتقيق 

)القاهرة ـ 1884(.

)ن(

املواريث . 215 1749م(.ذخائر  1043هـ/  )ت  إسمعيل،  الغني  عبد  النابليس، 
ـ  )مرص  األزهرية،  والتأليف  النش  مطبعة  احلديث،  مواضع  عىل  الداللة  ف 

.)1934

النجايش، أبو العباس أمحد بن عيل، )ت 450هـ/1057م(.رجال النجايش، . 216
تح: موسى الشيي الزنجاين، مؤسسة النش اإلسالمي، ط5، )قم ـ 1996(.

مؤسسة . 217 اآليات،  16م(.تأويل  10هـ/ق  ق  )أعالم  الدين،  رشف  النجفي، 
اإلمام املهدي، )قم ـ د.ت(.

ضبطه . 218 380هـ/987م(.الفهرست،  )ت  إسحاق،  بن  حممد  النديم،  ابن 
دار  الدين،  شمس  حممد  فهارسه:  وضع  الطويل،  عيل  يوسف  د.  ورشحه: 

الكتب العلمية، ط3، )بيوت ـ 2010(.

1209هـ/1815م(.جامع . 219 )ت  الكاشاين،  حممد  بن  مهدي  النراقي، 
السعادات، ضبطه: حممد رضا الباين، انتشارات، دار التفسي، )قم ـ 1999(.
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303هـ/909م(.خصائص . 220 )ت  شعيب،  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  النسائي، 
أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )كّرم الل وجهه(، حققه ووضع فهارسه: حممد 
هادي األميني، مكتبة نيزي احلديثة، )طهران ـ د.ت(.الُسنن الكربى، تح: عبد 
ـ 1991(. العلمية، )بيوت  الكتب  الغفار سلمن، سيد كرسوي حسن، دار 

فضائل الصحابة، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ د.ت(.

اإلسالم . 221 363هـ/971م(.دعائم  )ت  جعفر،  بن  إبراهيم  بن  حممد  النعمين، 
وذكر احلالل واحلرام والقضايا واألحكام عن أهل بيت رسول الل أفضل 

السالم، تح: آصف بن عيل أصغر فييض، دار املعارف )القاهرة – 1963(.

النويري، أمحد بن عبد الوهاب، )ت 733هـ/ 1341م(.هناية األرب ف فنون . 222
األدب، تح: عيل بو ملحم، دار الكتب العلمية،)بيوت ـ 2004(.

عىل . 223 450هـ/1058م(.املستدرك  )ت  احلاكم،  الل  عبد  أبو  النيسابوري، 
الصحيحني، دار املعرفة، )بيوت ـ د.ت(.

508هـ/1114م(.روضة . 224 )ت  الفتال،  احلسني  بن  حممد  النيسابوري، 
ـ  )قم  الريض،  منشورات  حسن،  السيد  مهدي  حممد  السيد  تح:  الواعظني، 

د.ت(.

261هـ/83م(.. 225 )ت  القشيي،  مسلم  بن  احلجاج  بن  مسلم  النيسابوري، 
جامع الصحيح )صحيح مسلم(، دار الفكر، )بيوت ـ د.ت(.

)ه�(

اهلروي، أبو عبيد القاسم بن ساّلم، )ت 224هـ/831م(.األموال، تح: حممد . 226
تح:  احلديث،  1986(.غريب  ـ  )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  هراس،  خليل 

محيد عبد املعيد خان، مطبعة دائرة املعارف العثمنية، )اهلند ـ 1964(.

218هـ/819م(.السية . 227 )ت  املعافري،  هشام  بن  امللك  عبد  هشام،  ابن 
النبوية، تح: مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ شلبي، دار الكتب 

العلمية، ط6، )بيوت ـ 2011(.
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اهلاليل، سليم بن قيس، )ت 76هـ/685م(.كتاب سليم بن قيس، تح: حممد . 228
باقر األنصاري زنجاين،)بيوت ـ د.ت(.

كتاب . 229 هـ/ق9م(.خمترص  ق3  )أعالم  أمحد،  بكر  أبو  الفقيه  ابن  اهلمداين، 
البلدان، )أبريل ـ 1885(.

الزوائد . 230 807هـ/1414م(.جممع  )ت  بكر،  أيب  بن  عيل  الدين  نور  اهليثمي، 
العلمية،  الكتب  دار  حجر،  وابن  العراقي  احلافظني:  بتحرير  الفوائد،  ومنبع 
عليه:  وعّلق  حققه  حبان،  ابن  زوائد  إىل  الظمآن  1988(.موارد  ـ  )بيوت 
ـ  )بيوت  الرسالة،  مؤسسة  العرقويس،  رضوان  حممد  األرناؤوط،  شعيب 

.)1993

)و(

احلكم . 231 12م(.عيون  أعالم ق6هـ/ق  )من  الليثي،  أبو احلسن عيل  الواسطي، 
واملواعظ، تح: حسني احلسيني، البي جندي، دار احلديث،)قم ـ 1984(.

الواقدي، ابو عبد الل حممد، )ت 207هـ/914م(.املغازي، تح: د. مارسدن . 232
جونز، منشورات مؤسسة االعلمي، ط3، )بيوت-1989(.

749هـ/1355م(.تاريخ . 233 الشافعي، )ت  املقري  مظفر  بن  الوردي، عمر  ابن 
ابن الوردي، دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1996(.

ق3هـ/ق9م(.. 234 أعالم  حييى،)من  بن  إسحاق  بن  حممد  الطيب  أبو  الوشاء، 
الظرف والظرفاء أو )املوشى(، مطبعة التقدم، ط2،)مرص ـ 1904(.

عال . 235 القضاة،  )ت306هـ/918م(.إخبار  حيان،  بن  خلف  بن  حممد  وكيع، 
الكتب، )بيوت-د.ت(.

)ي(

اليافعي، أبو حممد عبد الل، )ت 768هـ/1375م(.مرآة اجلنان وعربة اليقظان . 236
املنصور،  خليل  حواشيه:  وضع  الزمان،  حوادث  من  يعترب  ما  معرفة  ف 
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منشورات دار الكتب العلمية، )بيوت ـ 1997(.

وضع . 237 292هـ/899م(.البلدان،  واضح،)ت  بن  إسحاق  بن  أمحد  اليعقويب، 
حواشيه: حممد أمني ضناوي، دار الكتاب العلمية، )بيوت ـ 2002(.تاريخ 
ـ  )قم  الزهراء،  دار  املنصور،  خليل  حواشيه:  ووضع  عليه  عّلق  اليعقويب، 
اجلديد،  الكتاب  جار  ملورد،  وليم  تح:  لزماهنم،  الناس  1998(.مشاكلة 

)بيوت ـ 1962(.

أبو يعىل، أمحد بن املثنى املوصيل، )ت 307هـ/914م(.مسند أيب يعىل، حققه . 238
وخّرج أحاديثه: حسن سليم أسد، دار املأمون للرتاث، )دمشق ـ د.ت(.

ـ/1064م(.األحكام . 239 458هـ  )ت  احلنبيل،  احلسني  بن  حممد  يعىل،  أبو 
العلمية،  الكتب  دار  الفقي،  حامد  حممد  عليه:  وعّلق  صححه  السلطانية، 

)بيوت ـ 2006(.

اليعمري، ابن سيد الناس، حممد بن عبد الل، )ت 734هـ/1342م(.السية . 240
عز  مؤسسة  والسي(،  والشمئل  املغازي  فنون  ف  األثر  عيون  )املسمى  النبوية 

الدين، )بيوت ـ 1986(.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، )ت 182هـ/790م(.اخلراج، تح: أ. حممود . 241

الباجي، دار بوسالمة، )تونس ـ 1984(.

ثانيًا: املراجع احلديثة

آبادي، حممود محيد.جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، . 242
مطبعة جلنة التأليف والرتمجة، ط2، )اهلند ـ 1956(.

آل ياسني.هنج البالغة.. ملن!، مطبعة أوفسيت، )د.م ـ 1977(.. 243

العرب، . 244 أحوال  معرفة  ف  األرب  البغدادي.بلوغ  شكري  حممد  اآللويس، 
)بيوت  العلمية،  الكتب  دار  األثري،  بجة  حممد  وتصحيحه،  بشحه  ُعني 

ـ 1935(.
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األُموي، . 245 العرص  ف  اإلسالمية  العربية  وآخرون.الدولة  لبيد  أمحد  إبراهيم، 
)بغدادـ  1992(.عرص النبوة واخلالفة الراشدة، منشورات دار احلكمة،)بغداد 

ـ 1992(.

246 . ،طالب أيب  بن  عيل  األئمة  ومرجع  األُمة  بكر.فقيه  حممد  إسمعيل، 
املنار،  دار  باجلنة،  وبشهم   الرسول أحبهم  2006(.رجال  ـ  )قم 

)القاهرة-2000(.

البالغة(، . 247 هنج  )مستدركات  البالغة  امليجهاين.مصباح  حسن  االصبهاين، 
مؤسسة التاريخ اإلسالمي، )بيوت-2008(.

تاريخ . 248 ف  املجيد.دراسات  عبد  محدان  الكبييس،  جميد،  عواد  األعظمي، 
االقتصاد العريب اإلسالمي، مطبعة التعليم العايل، )بغداد ـ 1998(.

أمني، أمحد.فجر اإلسالم، مكتبة النهضة املرصية، ط9، )مرص ـ 1969(.يوم . 249
اإلسالم، دار املعارف، )القاهرة ـ 1952(.

التعارف، . 250 دار  األمني،  حسن  وخّرجه:  حققه  الشيعة،  حمسن.أعيان  األمني، 
)بيوت ـ 1983(.

الكتب . 251 دار  واألدب،  والُسنّة  الكتاب  ف  أمحد.الغدير  احلسني  عبد  األميني، 
اإلسالمية، )طهران ـ 1967(.

ـ . 252 )بيوت  ط2،  األعلمي،  مؤسسة  العلوية،  املسيح.امللحمة  عبد  األنطاكي، 
.)1991

بارا، أنطوان.احلسني ف الفكر املسيحي، انتشارات اهلاشمي، )قم ـ 1984(.. 253

الباليسياين، أمحد حممد.التفكي ف اإلسالم، دار احلرية، )بغداد ـ 1989(.. 254

ابن بدران، عبد القادر بن حممد.املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، دار . 255
إحياء الرتاث العريب، )دمشق ـ د.ت(.

بحري، حممد عبد الل.تطور نظم احلكم ف اجلزيرة العربية منذ العصور التارخيية . 256



390.................................................... الفكر اإلداري عند اإلمام عيل

حتى القرن الثالث، هيئة أبو ظبي للثقافة والنش، )اإلمارات ـ 2007(.

ـ . 257 )بيوت  اجلامعية،  الدار  العامة،  اإلدارة  علم  الغني.أصول  عبد  بسيوين، 
.)1983

بطاينة، ضيف الل.احلضارة اإلسالمية، دار الفرقان، )عّمن ـ 2002(.. 258

ط3، . 259 اإلعالم،  مكتب  مطبعة  البالغة،  هنج  إبراهيم.تصنيف  لبيب  بيضون، 
)قم ـ 1857(.

النبوي . 260 البيت  أهل  فضائل  ف  الباهرة  الل.األنوار  عبد  الفتوح  أبو  التليدي، 
والذرية الطاهرة، مكتبة اإلمام الشافعي، )السعودية ـ 1997(.

التيجاين، السموي.فاسلوا أهل الذكر، مؤسسة الفجر، )لندن ـ 1991(.. 261

القربى، )قم . 262 العدالة اإلنسانية، ذوي  جرداق، جورج.اإلمام عيل، صوت 
ـ 1952(.

ـ . 263 )مرص  التجارية،  املكتبة  األربعة،  املذاهب  عىل  الرمحن.الفقه  عبد  اجلزيري، 
.)1970

اإلسالمي، . 264 الغرب  دار  العربية،  والنقود  واألوزان  حممود.املكاييل  اجللييل، 
)بيوت ـ 2005(.

اجلمييل، رشيد.تاريخ العرب، )بيوت ـ 1972(.. 265

مجال، عبد النارص.املعجم االقتصادي، دار أسامة، )عّمن ـ 2006(.. 266

اجلنايب، طالل.أبو تراب، دار العربية للموسوعات، )د.م ـ د.ت(.. 267

الشكة . 268 اإلسالم،  صدر  ف  العراق  ف  واألرض  حممد.العرب  مجال  جودة، 
العربية للطباعة، )األردن ـ 1977(.

حاتم، نوري.النظام السيايس ف عهد اإلمام عيل لألشرت، مؤسسة املرتىض . 269
العاملية، )بيوت ـ 1994(.

حتي، فيليب وآخرون.تاريخ العرب )املطول(، دار الكشاف، ط3، )بيوت . 270
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ـ 1961(.

حرب، عيل.الفكر واحلدث، دار الكنوز األدبية، )بيوت ـ 1997(.. 271

النهضة . 272 مكتبة  اإلسالمية،  إبراهيم.النظم  عيل  حسن،  حسن،  إبراهيم  حسن، 
املرصية، ط4، )القاهرة ـ 1970(.

حسن، إبراهيم حسن.تاريخ اإلسالم السيايس والديني واالجتمعي والثقاف، . 273
مكتبة النهضة املرصية، ط9، )القاهرة-1975(.

حسن، حممد حسن.االستشاق برؤية رشقية، بيت الوراق، )بغداد ـ 2011(.. 274

حسني، طه.الفتنة الكربى، دار املعارف، ط6، )مرص-1966(.. 275

ـ . 276 )بغداد  للطباعة،  الرواد  مكتبة  اإلسالمية،  عيسى.النظم  حسن  احلكيم، 
.)1990

املرصية، . 277 املكتبة  اإلسالمي،  العريب  الرتاث  الفتاح.أعالم  عبد  حممد  احللو، 
ط9، )مرص ـ 1969(.

أبو محد، رضا صاحب.السياسة املالية، مركز األمي إلحياء الرتاث، )النجف . 278
ـ 2006(.

الدار . 279 الدين،  نور  عباس  ترمجة  البالغة،  هنج  إىل  عيل.العودة  اخلامنئي، 
اإلسالمية، )بيوت ـ د.ت(.

اخلربوطيل، عيل حسن.احلضارة العربية اإلسالمية، مكتبة احلانجي، )القاهرة . 280
ـ د.ت(.تاريخ العراق ف ظل احلكم األُموي، دار املعارف، )مرص ـ 1959(.

اخلرضي، حممد بيك.حمارضات ف تاريخ األُمم اإلسالمية )الدولة األُموية(، . 281
دار الكتب العلمية، ط2، )بيوت- 2007(.

الثقافية . 282 الشؤون  دار  اإلسالمي،  العريب  االقتصادي  الفكر  حمسن.ف  خليل، 
العامة، ط2، )بغداد–1986(.

خيو، رمزية عبد الوهاب.إدارة العراق ف صدر اإلسالم، دار احلرية، )بغداد . 283
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ـ 1978(.

ميض . 284 بعد  اإلسالمية  الشافعي.الفتوحات  املالكي  زيني  أمحد  دحالن، 
الفتوحات النبوية، دار صادر، )بيوت ـ 2009(.

درنيقة، حممود أمحد.املوجز ف احلضارة اإلسالمية، املؤسسة احلديثة للكتاب، . 285
)بيوت ـ 2010(.

دستغيب، الشهيد.التفكي، مكتبة الفقيه، )قم ـ د.ت(.. 286

الدوري، عبد العزيز.مقدمة ف تاريخ االقتصاد العريب، مركز دراسات الوحدة . 287
الرابع، مركز  القرن  العربية، )بيوت ـ 2007(.تاريخ العراق االقتصادي ف 
دراسات الوحدة العربية، ط4، )بيوت ـ د.ت(.أوراق ف التاريخ واحلضارة، 

مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، )بيوت ـ 2009(

هنج . 288 رشح  ف  احلديد  أيب  ابن  بمصادر  النضيد  أمني.الُعذيق  أمحد  الربيعي، 
البالغة، مطبعة العاين، )بغداد ـ 1987(.

رشيد، أمحد.نظرية اإلدارة العامة، دار املعارف، )القاهرة ـ 1981(.. 289

ـ . 290 )بيوت  املالك،  دار  اإلسالمية،  الدولة  ف  إدارية  نظرية  حممد.نحو  رضا، 
.)2009

سليم . 291 إرشاف:  الشاملة،  اإلدارية  و)آخرون(.املوسوعة  مروان  رمضان، 
الياس، مركز الشق األوسط الثقاف، )بيوت ـ د.ت(.

ـ . 292 )بيوت  الوالء،  دار  البالغة،  هنج  ف  سياسية  تقي.دروس  حممد  رهرب، 
.)2004

األنصار، . 293 دار  اإلسالمية،  للدولة  املالية  والنظم  الدين.اخلراج  ضياء  الريس، 
)القاهرة ـ 1981(.

اإلمام عيل، مكتبة . 294 الفكر االجتمعي عند  األمي.ف  الرضا عبد  الزبيدي، عبد 
فدك، )قم ـ 2005(.
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)دمشق-. 295 ط8،  املعارص،  الفكر  دار  وأدلته،  اإلسالمي  وهبة.الفقه  الزحييل، 
.)2005

الزركيل، خي الدين.األعالم، دار العلم للماليني، ط4، )بيوت ـ 1999(.. 296

حسني . 297 د.  عليه:  وعّلق  راجعه  اإلسالمي،  التمدن  جرجي.تاريخ  زيدان، 
مؤنس، دار اهلالل، )مرص ـ 1962(.تاريخ آداب اللغة العربية، مطبعة اهلالل، 

)مرص ـ 1912(.

سابق، سيد.فقه الُسنّة، دار الكتاب العريب، )بيوت ـ د.ت(.. 298

الصدرين . 299 مركز   ،عيل اإلمام  عند  الفكرية  حممد.االجتاهات  رحيم  سال، 
للدراسات والبحوث، )بغداد ـ 2007(.

السامرائي، إبراهيم.مع هنج البالغة )معجم(، دار الفكر، )عّمن ـ 1987(.. 300

دار . 301 مكتبة  العباسية،  الدولة  ف  اإلدارية  القوام.املؤسسات  حسام  السامرائي، 
الفتح، )دمشق-1971(.

دار . 302 اإلسالمية،  احلضارة  ف  الغالية  والفرق  سلوم.الغلو  الل  عبد  السامرائي، 
واسط، ط3، )بغداد ـ 1988(.

السعيدي، أنيس.عيل بن أيب طالب ديكتاتورية الفقراء، دار الطباعة، )النجف . 303
ـ 2010(.

السعيدي، عبد الل مجعان.سياسة املال ف اإلسالم، )قطر ـ 2008(.. 304

السلمي، عيل و)آخرون(.أساسيات اإلدارة، مراجعة: د. عيل عبد املجيد، دار . 305
الكتب املرصية، )القاهرة ـ 1992(.

سلهب، نرصي.ف خطى عيل، دار الكتاب اللبناين، )بيوت ـ 1973(.. 306

قبائل . 307 معرفة  ف  الذهب  البغدادي.سبائك  أمني  حممد  الفوز  أبو  السويدي، 
العرب، منشورات دار املحبني، ط2، )إيران ـ 2006(.

صادق . 308 وتعليق:  حتقيق  احلق،  سلطة  طالب  أيب  بن  عزيز.عيل  جاسم،  سيد 
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العريب، ط2، )القاهرة ـ 1965(.
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ـ 2000(.
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تاريخ  ف  1969(.حمارضات  ـ  )بيوت  ط2،  الطليعة،  دار  اهلجري،  األول 

العرب قبل اإلسالم، )بغداد ـ 1954(.

دار . 344 العامة،  املالية  حممود.اقتصاديات  طالل  كداوي،  فليح،  عادل  العيل، 
الكتب للطباعة والنش، )املوصل ـ1989(.

مكتـب . 345 والنقدية(،  األدبية  وآثـاره  )سيته  احلديـد  أيب  الدين.ابن  حميي  عيل، 



397املصادر واملراجع .................................................................... 

املواهب، )النجف ـ 2005(.

عمرة، حممد و)آخرون(.عيل بن أيب طالب نظرة عرصية جديدة، الدار العربية . 346
للموسوعات، )بيوت ـ د.ت(.

عمر، فاروق و)آخرون(.النظم اإلسالمية، دار احلكمة، )بغداد ـ 1987(.. 347

ـ . 348 )بيوت  العلمية،  الكتب  دار  البالغة،  هنج  ف  حسني.اخلطاب  العمري، 
.)2010

فاخوري، حنا.تاريخ األدب العريب، دار اليوسف للطباعة، )بيوت ـ د.ت(.. 349

الكتب . 350 دار  األشرت،  عهد  ف  واإلدارة  احلكم  املحسن.نظام  عبد  الل،  فضل 
العلمية، )بيوت ـ 2010(.

الفضيل، عبد اهلادي.مشكلة الفقر، مطبعة النعمن، )النجف ـ د.ت(.. 351

الفكيكي، توفيق.الراعي والرعية، مطبعة أسعد، )بغداد ـ 1962(.. 352

فياض، عبد الل.حمارضات ف صدر اإلسالم والدولة األُموية، مطبعة اإلرشاد، . 353
)بغداد ـ 1967(.
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والتحف، دار املعارف، )القاهرة ـ 1967(.
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