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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املؤسسة: مقدمة 

احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم من عموم نعٍم ابتدأها وسبوغ 
آالء أسداها والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

النص  بني  املالزمة  حقيقة  هي  النبوية  بالعرتة  ارتبطت  التي  احلقائق  أبرز  من  فإن 
القرآين والنص النبوي ونصوص األئمة املعصومني )عليهم السالم أمجعني(.

بيتي«  »كتاب اهلل وعرتيت أهل  الثقلني  إليه يف املصاديق حَلديث  وإّن خري ما ُيرجع 
هو صالحية النص القرآين لكل األزمنة متالزمًا مع صالحّية النصوص الرشيفة للعرتة 

النبوية لكل األزمنة.

وما كتاب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )صلوات اهلل عليه( ملالك األشرت 
املكتبة  هبا  زخرت  التي  املئات  بني  من  واحدًا  أنموذجًا  إال  والرضوان(  الرمحة  )عليه 
احتياج  بذلك  مظهرة  املعرفية  احلقول  من  الكثري  متوهنا  يف  اكتنزت  والتي  اإلسالمية 

اإلنسان إىل نصوص الثقلني يف كل األزمنة.



من هنا:

ــا  ــن نتاجه ــًا ضم ــاًل معرفي ــص حق ــة أن ختص ــج البالغ ــوم هن ــة عل ــأت مؤسس ارت
املعــريف التخصــي يف حيــاة أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب  )عليــه الســالم( وفكــره، 
مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــرت )رمحــه اهلل( مــادة خصبــة للعلــوم 
ــة  ــه احلياتي ــاء اإلنســان وإصــالح متعلقات اإلنســانية التــي هــي أرشف العلــوم ومــدار بن
ــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف عهــد اإلمــام  ــة علمي وذلــك ضمــن سلســلة بحثي
عــيل )عليــه الســالم( ملالــك األشــرت )رمحــه اهلل(، التــي ســتصدر بــإذن اهلل تباعــًا، حرصــًا 
منهــا عــىل إثــراء املكتبــة اإلســالمية واملكتبــة اإلنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي 
هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة متالزمــة مــع 
هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة واملفعمــة باخلــري والعطــاء والعيــش 

ــة وكرامــة. بحري

والبحــث املوســوم بـــ »اإلدارة ونظــام احلكــم يف عهــد اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( 
ملالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه(« يقــدم فيــه الباحــث دراســة حتليليــة يف معــامل العهــد 
الرشيــف وهــو يعــد نافــذة تطــل عــىل مفاهيــم اإلدارة ونظــام احلكــم، وقــد ســعى 
ــالد  ــم وادارة الب ــام احلك ــة بنظ ــاكل املرتبط ــن املش ــري م ــه لكث ــتقاء حلول ــث اىل اس الباح

ــه الســالم(. ــن ايب طالــب )علي واملجتمــع مــن فكــر االمــام عــيل ب

فجزى اهلل الباحث خري اجلزاء فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره واحلمد هلل رب العاملني..

         السيد نبيل احلسين الكربالئي
          رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم عــىل رســوله املصطفــى حممــد )صــىل اهلل 
عليــه وآلــه وســلم( وعــىل اصحابــه املنتجبــني امليامــني.

تؤلــف قضايــا إدارة نظــام احلكــم بمختلــف أشــكاهلا وأنواعهــا احلجــر األســاس يف 
النظريــة اإلســالمية بــل احلجــر األســاس يف كل مــا جــاءت بــه امللــل الســاموية والرشائــع 
اإلهليــة عــىل اإلطــالق، فقــد اختــزل اإلمــام أمــري املؤمنــني عليــه الســالم مجيــع القوانــني 
ــداف  ــا األه ــد فيه ــي جس ــة الت ــه الرشيف ــريته وحيات ــاموية يف مس ــع الس ــة والرشائ اإلهلي

الســاموية يف جوانبهــا وحقيقتهــا مــن خــالل رســالة العهــد الناصــع للبرشيــة مجعــاء.

ــك  ــالم ملال ــه الس ــني علي ــري املؤمن ــام أم ــا اإلم ــي ضمنه ــد الت ــة العه ــوي وثيق وحتت
ــام  ــة يف النظ ــة املهم ــق اإلداري ــن الوثائ ــر م ــىل م ــه ع ــه والي ــوان اهلل علي ــرت رض االش
اإلســالمي وتعــد مــن األصــول املعتمــدة واألساســية التــي ازدهــرت هبــا كتــب الــرتاث 
ــًا  ــًا إداري ــادئ ونظام ــًا ومب ــا أسس ــة يف مضموهن ــذه الوثيق ــوت ه ــث احت ــالمي حي اإلس
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 اإلدارة ونظام احلكم

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــاب الكري ــة إىل الكت ــذه الوثيق ــتندت ه ــد اس ــه وق ــاًل يف جوانب متكام
ــة للنظــام واحلكــم  ــة الرشيفــة. وقــد عكســت الصــورة احلقيقي املطهــرة والســرية العلوي
اإلســالمي احلقيقــي عــرب إنشــاء عالقــة بــني احلاكــم واملحكــوم أو بــني الراعــي والرعيــة 
ــىل  ــة ع ــح العام ــم املصال ــا وتقدي ــة وتوزيعه ــة والقيادي ــب اإلداري ــح املناص ــة من وكيفي
املصالــح الشــخصية، وليســت هــذه الوثيقــة تتســم بالطابــع الدينــي فحســب بــل تعــدت 

ــم. ــام احلك ــة يف اإلدارة ونظ ــم العلمي اىل النظ

ــه الســام  ــه )اإلدارة ونظــام احلكــم يف عهــد اإلمــام عــي علي ــاب بعنوان فجــاء الكت
ملالــك األشــرت رضــوان اهلل عليــه( ليبحــث جانبــًا مــن اجلوانــب املهمــة يف الرســالة 
الســاموية واملنصــب اإلهلــي املتمثــل يف فكــر اإلمــام أمــري املؤمنــني عليــه الســالم يف تطبيــق 
آليــات النظــام اإلداري عــرب إعطــاء البرشيــة أنموذجــًا اســمى يف املجتمــع اإلداري 
وقيــادة األمــة وهيــدف الكتــاب يف مضمونــه اىل حتديــد املعــامل األساســية للنظــام اإلداري 
يف النظريــة اإلســالمية مــن خــالل إبــراز الفكــر اإلداري والقيــادي لإلمــام أمــري املؤمنــني 
عليــه الســالم يف رســالة العهــد التــي خطهــا لواليــه عــىل مــر الصحــايب اجلليــل مالــك 

االشــرت رضــوان اهلل عليــه.

ــة يف  ــات الواقعي ــع للدراس ــالل التتب ــن خ ــوع م ــذا املوض ــرح ه ــرة ط ــاءت فك وج
مضمــون رســالة العهــد لإلمــام أمــري املؤمنــني عليــه الســالم بــأن هنــاك ضعفــًا وخلــاًل 

ــد . ــالة العه ــون رس ــة يف مضم ــات الواقعي ــن يف الدراس كبريي

ــن  ــد م ــع العه ــة ملقاط ــات التحليلي ــق الدراس ــن طري ــن ع ــه يمك ــث أن ــرى الباح ي
التوصــل إىل معاجلــة املشــاكل اإلداريــة التي تســتهدف مؤسســات الدولــة أوالً ومواجهة 
ــة وحتويلهــا إىل فــرص عمــل يف املســارات الصحيحــة مــن  ــة الصعب ــات اإلداري التحدي

خــالل إنشــاء منظومــة إداريــة متكاملــة.
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)( إىل مالك األشرت )g( يف عهد اإلمام علي

1ـ أهداف البحث: 

اهلــدف مــن الدراســة هــو حتديــد املعــامل األساســية للنظــام اإلداري يف النظريــة 
ــه  ــني )علي ــادي لإلمــام أمــري املؤمن ــراز الفكــر اإلداري والقي اإلســالمية، مــن خــالل إب
ــك  ــل مال ــايب اجللي ــر الصح ــىل م ــه ع ــا لوالي ــي خطه ــد الت ــالة العه ــالم( يف رس الس

األشــرت )رضــوان اهلل عليــه(.

2ـ مشكلة البحث:

ــد  ــالة العه ــون رس ــة يف مضم ــات الواقع ــن يف الدراس ــل كبريي ــف وخل ــاك ضع هن
لإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، يــرى الباحــث أنــه يمكــن عــن طريــق الدراســات 
املوضوعيــة ملقاطــع العهــد مــن التوصــل إىل معاجلــة املشــاكل اإلداريــة التــي تســتهدف 
ــة وحتويلهــا إىل فــرص  ــة الصعب ــات اإلداري ــة أوال، ومواجهــة التحدي مؤسســات الدول

عمــل يف املســارات الصحيحــة، مــن خــالل إنشــاء منظومــة إداريــة متكاملــة.

3ـ مناهج البحث:

ــول إىل  ــاهتم للوص ــون يف دراس ــتخدمها الباحث ــدة يس ــاليب عدي ــرق وأس ــاك ط هن
ــج هلــذه الدراســة  اهلــدف املنشــود مــن الدراســة، وكذلــك يف احلصــول عــىل أدق النتائ
وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج العلمــي الوصفــي التحليــيل، وهــو أحــد املناهــج العلميــة 
النظريــة ويســتخدم يف أغلــب االبحــاث العلميــة ويعتمــد الرجــوع إىل الكتــب واملراجــع 
ــي  ــم الت ــد املفاهي ــه يف حتدي واملصــادر وكل مــا يتعلــق بموضــوع الدراســة، ويســتفاد من

يعتمدهــا الباحــث يف دراســته.
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4 مكونات البحث:

ــيم  ــّم تقس ــد ت ــث، فق ــكلة البح ــن مش ــق م ــث والتحق ــداف البح ــول إىل اه ــة الوص بغي
البحــث إىل ثالثــة فصــول فضــال عن املقدمــة والتمهيــد واالســتنتاجات والتوصيــات واخلامتة.

الفصل األول: مفهوم اإلدارة ومعانيها: وفيه أربعة مباحث:

املبحث االول: مفهوم اإلدارة يف اللغة واالصطالح والقرآن والسنة املطهرة.

املبحــث الثــاين: مبــادئ اإلدارة يف عهــد اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( ملالــك االشــرت 
)رضــوان اهلل عليــه( وفيــه عــرشون مســألة.

املبحث الثالث: سامت الشخصية اإلدارية القيادية.

املبحــث الرابــع: املعايــري اخللقيــة للشــخصية اإلداريــة القياديــة يف عهــد اإلمــام عــيل 
)عليــه الســالم( ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه(

الفصل الثاين: مفهوم نظام احلكم ومعانيه، وفيه ثالثة مباحث:

املبحــث األول: مفهــوم نظــام احلكــم يف اللغــة واالصطــالح والقــرآن الكريــم 
والســنة املطهــرة.

املبحث الثاين: رضورة وجود احلاكم ووظائفه الرئيسية يف الدولة.

املبحــث الثالــث: مفهــوم احلكــم يف عهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( ملالــك 
عليــه(. اهلل  االشــرت)رضوان 

 الفصل الثالث: األهداف العامة للحكم.

وقد فصلنا البحث فيه إىل أربعة مباحث، لنقف عندها من خالل التفصيل اآليت:
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املبحث االول: )السياسة املالية توفري اإليرادات املالية(.

قوله عليه السالم: )ِجَباَيَة َخَراِجَها(.

املبحث الثاين: )السياسة احلربية املتمثلة باجلهاد(. )توفري األمن والدفاع(.

َها(.  قوله عليه السالم: )َوِجَهاَد َعُدوِّ

املبحث الثالث: )التنمية البرشية(. اإلصالح االجتامعي.

قوله عليه السالم: )َواْستِْصاَلَح َأْهِلَها(.

املبحث الرابع: )التنمية االقتصادية(

قوله عليه السالم: )َوِعاَمَرَة باَِلِدَها(.

  متهيد:

إطاللة على شخصية مالك االشرت )رضوان اهلل عليه( .

البــد لنــا قبــل اخلــوض يف تفاصيــل العهــد مــن ان نقــف عنــد مالــك االشــرت الــذي خصــه 
أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( هبــذا العهــد الــذي اختــزل فيــه نظريــة إدارة نظــام احلكــم 

يف مهمــة أوفــد هبــا حلكــم مــر.
مــن هــو مالــك األشــرت؟ خصوصياتــه؟ كيــف جســد االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه 

الســالم( هــذه النظريــة يف تطبيقاهتــا العمليــة حينــام اوفــده يف هــذه املهمــة؟

إن الوقــوف عنــد شــخصية مالــك االشــرت سيشــري إىل طبيعــة العالقــة يف املنظومــة 
ــات  ــد خصوصي ــادات الوســطية فضــاًل عــن ان الوقــوف عن ــد والقي ــني القائ ــة ب القيادي
ــه الســالم( إزاءه، يشــري إىل  ــة عــيل )علي ــه الســالم( ورؤي ــه إزاء عــيل )علي مالــك ورؤيت
اخلصائــص واملميــزات واملواصفــات الذاتيــة واملوضوعيــة التــي جيــب ان تتوافــر يف مــن 

يتصــدى للمواقــع القياديــة.
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ــة  ــة الرشيف ــة النبوي ــل البعث ــن قب ــه( يف اليم ــوان اهلل علي ــرت )رض ــك االش ــد مال ول
ــان  ــه أعي ــيد حمســن األمــني يف كتاب ــة )نخــع( -حســبام ذكــر الس ــزة مــن قبيل بمــّدة وجي
الشــيعة - وهــي مــن القبائــل العربيــة االصيلــة، ثــم انتقــل إىل العــراق واقــام يف الكوفــة 
وقــد عــارص رســول اهلل: )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( ولكنــه مل يــره ومل يســمع حديثــه 
ومــن ثــم مل يصنــف مــن الصحابــة، غــري أن مالــكًا ُذِكــر عنــد النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه 

وســلم( فقــال فيــه:

»إنه املؤمن حقًا«)1(.

وهــذه شــهادة كبــرية مــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( بحــق مالك االشــرت 
حينــام وصفــه باملؤمــن حقــا اي انــه يتميــز باملرتبــة العليــا مــن االيــامن والتقــوى والورع.

وهــذا يكشــف لنــا أن مالــكًا )رضــوان اهلل عليــه( مل يكــن شــخصًا نكــرة وجمهــوال يف 
عهــد رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( بالرغــم مــن شــبابه وفتوتــه، وكذلــك فيــام 
جــاء يف الروايــة مــن أن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــال جلمــٍع مــن الصحابــة، 

وكان فيهــم أبــو ذر الغفــاري:

»ليموتن أحدكم بفاة من األرض يشهده عصابـة من املؤمنني«

َبـــَذَة،  فــام كان مــن أمــر أيب ذر )رضــوان اهلل عليــه( إال أن توفـــي يف صحــراء الرَّ
ــه  ــوا جثامن ــدي، فدفن ــن ع ــر ب ــرت وحج ــك األش ــا مال ــني أفراده ــن ب ــة م ــاءت قافل فج
الطاهــر بتكريــٍم بالــغ. وُيــروى أن مالــك األشــرت كّفنَــُه وصــىّل عليــه ودفنــه، ُيعينــه عــىل 
ذلــك مجــع مــن النــاس، ويف مثــل تلــك احلــال مــن األســى واحلــزن اللذيــن اســتوليا عــىل 

مالــك، وضــع يــده عــىل تــراب القــرب وقــال بلوعــٍة:

)1(  اعيان الشيعة: حمسن االمني: ج9: ص41
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)اللهــم، فهــذا أبــو ذر نــارص نبّيــك، الــذي َعَبــَدك عبــادة العابديــن، وجاهــد 
ــه  ــرتض علي ــرًا فاع ــد رأى منك ــنًَّة، وق ــّدل ُس ــًا أو يب ــريِّ دين ــبيلك، ومل يغ ــني يف س املرشك
بقلبــه ولســانه، فُظـــِلَم وُنـــِفَي واْزُدري حتــى قــى غريـــبًا يف الصحــارى. اللهــم فاهِلــْك 
ــًا  ــارضون مجيع ــع احل ــه )فرف ــك ودار هجرت ــرم نبّيـ ــن ح ــَدُه ع ــاه وأبَع ــُه وَنف ــن َحَرَم َم

ــه()1(. ــىل دعائ ــوا ع ــم وأّمن أيدهي

ــة،  ــرية العلوي ــة والس ــنّة النبوي ــج الس ــىل هن ــالمه ع ــذ إس ــرت من ــك األش ــى مال خط
رغــم رحيــل النبــي حممــد املصطفــى )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وتــوّل األمــر ثالثــة 
مــن أصحابــه، فإنــه مل يتخــلَّ يومــًا عــن أهــل البيــت )عليهــم الســالم( الورثــة احلقيقيــني 
للنبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( فضــاًل عــن أنــه كان مــن املدافعــني عــن حريمهــم 
هــم بــَراوة. وقــد أســهم يف عــزل بعــض الــوالة امُلعّينــني مــن ِقَبــل اخللفــاء، عــرب  وحقِّ
اعرتاضــه عــىل ســلوكياهتم، وقــد هيــأ األرضية املناســبة إلنصــاف املظلومني واالســتجابة 
لشــكاوى املســلمني. ومــن مجلــة ذلــك، اعرتاضــه عــىل جرائــم الوليــد بــن عقبــة، ممــا أدى 

إىل تنحيتــه عــن واليــة الكوفــة.

وكذلــك اشــتكى مالــك وبعــض الصحابــة والعظــامء اآلخريــن مــن ظلــم ســعيد بــن 
ــه وعشــريته،  ــدة إىل قوم ــاالً بش ــًا كان مّي ــة، لكــن عثامن ــو واٍل آخــر للكوف ــاص، وه الع
ولذلــك فقــد بــادر إىل نفــي مالــك وعــدد مــن األجــالء مثــل كميــل بــن زيــاد وصعصعــة 
ــفيان  ــن أيب س ــة ب ــتطع معاوي ــا مل يس ــم مّل ــام، ث ــس إىل الش ــن قي ــت ب ــان وثاب ــن صوح اب
ــَد هــؤالء األكارم بأمــر عثــامن إىل  إســكات صــوت مالــك الصــادح باحلقيقــة، فقــد ُأبِع
ــة املطــاف أثمــرت مســاعي  ــد ويف هناي ــن خال ــد الرمحــن ب ــي كان حيكمهــا عب محــص الت

مالــك الشــجاعة يف خلــع ســعيد بــن العــاص أيضــًا بالقــوة عــن واليــة الكوفــة)2(.

ــاج  ــيعة، ج2، ص306؛ منه ــائل الش ــر وس ــد، ج15، ص99؛ وينظ ــن أيب احلدي ــة: اب ــج البالغ )1(  رشح هن
ــي، ج20، ص163. ــب اهلل اخلوئ ــة، حبي ــج البالغ ــة يف رشح هن الرباع

)2(  ينظر: األعالم من الصحابة والتابعني: احلاج حسني الشاكري، ج3 ص105.
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وقــد ورد يف خصالــه يف كتــب التاريــخ أنــه )الكريــم املغــدق(، جــاء يف جممــع 
البحريــن: الربيــع املغــدق ذو املطــر الكثــري والغيــداق الرجــل الكريــم)1( أي أنــه ذو كــرم 
وســخاء وكان يعطــي بكثــرة ممــا كان يمتلكــه لألخريــن وهــذه مــن الصفــات املهمــة التــي 

ينبغــي أن تتوافــر يف القيــادة.

)الشــجاع الفّتــاك( أي انــه مل يكــن شــجاعا فحســب، بــل كان فائــق الشــجاعة 
وكان )رضــوان اهلل عليــه( حينــام يــربز يف احلــروب يصــول فيهــا ويوقــع بالعــدو أفــدح 
ــاك والفتــك أن يــأيت الرجــل صاحبــه  ــاك الفاتــك اجلــريء واجلمــع الفّت اخلســائر، والفّت

ــه فيقتلــه)2(. ــى يشــد علي وهــو غــار غافــل حت

ــا مفوهــا، هييمــن  ــر ذو القــدرة البالغــة)3( أي كان خطيب ــر( والقدي )اخلطيــب القدي
عــىل ســامعيه ويبعــث فيهــم روح احلامســة.

)الشــاعر الصــوال( املصاولــة املواثبــة يقــال رب قــول أشــد مــن صــول)4( أي كان 
شــاعرا بليغــا ينظــم الشــعر متــى أراد ويف شــتى أبــواب الشــعر.

ــوع يف شــخصية مالــك االشــرت )رضــوان اهلل  ــا عــن تن وهــذا التعريــف يكشــف لن
ــون يف  ــا ويك ــكريا حمرتف ــدا عس ــرب وقائ ــل ح ــخص رج ــون الش ــن أن يك ــه(، ممك علي
ــس  ــم النف ــًا وكري ــاًل اجتامعي ــرى رج ــورة اخ ــون يف ص ــاعرا ويك ــا وش ــر أديب ــال اخ جم
حيســن التواصــل مــع النــاس فشــخصية مالــك االشــرت شــخصية متنوعــة جلميــع اخلصال 

احلميــدة، فهــو رجــل متميــز ومتألــق.

)1(  جممع البحرين: الطرحيي، ج4 ص218.
)2( الصحاح يف اللغة: اجلواهري، ج2 ص33.

)3( معجم الوسيط: للطرباين، مادة قدير، ج2 ص352.
)4(  لسان العرب: ابن منظور، ج11، ص387.
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لقــب باألشــرت: ألن احــدى عينيــه أصيبــت يف معركــة الريمــوك التــي وقعــت بــني 
املســلمني والــروم يف الســنة الثالثــة عــرشة للهجــرة، وهــو وســام رشف للتصــدي لتحمل 

املســؤولية وللقتــال ببســالة دفاعــا عــن االســالم وعــن الرســالة االســالمية.

وكانــت لــه ادوار مهمــة يف حــروب الــردة فقــد دخلــت جماميــع كبــرية يف االســالم 
بعــد فتــح مكــة ولكــن بعــد وفــاة الرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وختلــف 
املهاجريــن واالنصــار عــن االمامــة وحتــول اخلالفــة النبويــة إىل ملــك عضــوض نشــطت 
حــركات أدعيــاء النبــوات الكاذبــة التــي كانــت موجــودة منــذ حيــاة رســول اهلل )صــىل 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( واســتقطبت جمموعــة مــن القبائــل طمعــا يف الســلطة، وأخــذوا 
يشــكلون خطــرًا عــىل اإلســالم يف ارجــاء اجلزيــرة العربيــة ممــا اضطــر املســلمني ان 

ــردة. ــروب ال ــميت بح ــا س ــم حروب ــوا معه خيوض

ــن أن  ــه( البــد م ــرت)رضوان اهلل علي ــخصية مالــك االش ــم ش ــا نريــد ان نقّي عندم
نعــرف منزلتــه عنــد اإلمــام أمــري املؤمنــني عليــه الســالم ألنــه عــارف بمنزلــة اإلمــام عليــه 

الســالم يف املوقــف والنــرة.

ــالم(  ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــة أم ــا بمنزل ــه( عارف ــوان اهلل علي ــك )رض ــكان مال ف
ومبينــا هلــا لألخريــن، وهــذه خصوصيــة مهمــة للمنظومــة القياديــة وهــي ربــط النــاس 

ــام زماهنــم . بإم

كان مالــك مــن أولئــك النفــر الذيــن كانــوا يكشــفون للنــاس حقيقــة اجلرائــم وأنواع 
اخليانــة التــي كانــت ُترتكــب مــن قبــل عثــامن ووالتــه، مــا أدى إىل أن ينالــوا جزاءهــم، 
وبعــد مقتــل عثــامن، راح مالــك األشــرت يدعــو النــاس بُخَطــِب اســتداللية وترحيــات 
منطقيــة ومقنعــة إىل مبايعــة مــواله أمــري املؤمنــني عــيّل )عليــه الســالم( وهييــَئ األرضيــة 
ــم يصافــح  ــروى أن مالــك األشــرت النخعــي كان أول مسلـ ــة اإلمــام. وُي املناســبة خلالف
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يــد اإلمـــام عــيّل )عليــه الســالم( يف بيعتــه عــىل اخلالفــة ويقــول: )اهيــا النــاس هــذا ويص 
االوصيــاء ووارث علــم االنبيــاء، العظيــم البــالء احلســن العنــاء يف ايــام الشــدة، شــهد 
لــه كتــاب اهلل بااليــامن، ورســوله بجنــة الرضــوان مــن كملــت فيــه الفضائــل، ومل يشــك 

يف ســابقته وعلمــه وفضلــه االواخــر وال االوائــل()1(.

ويف خطبــة أخــرى لــه كان يســتعد فيهــا للقتــال ويشــحذ مهــم املقاتلــني الذيــن 
يقفــون ويدافعــون عــن املــرشوع االهلــي يقــول فيهــا: )معنــا ابــن عــم نبينــا، وســيف مــن 
ســيوف اهلل عــيل بــن أيب طالــب، صــىل مــع رســول اهلل، مل يســبقه إىل الصــالة ذكــر حتــى 
كان شــيخا، مل تكــن لــه صبــوة وال نبــوة وال هفــوة وال ســقطة. فقيــه يف ديــن اهلل تعــاىل، 
ــم، فاتقــوا اهلل وعليكــم  ــل، وعفــاف قدي ــل، وصــرب مجي عــامل بحــدود اهلل، ذو رأي أصي
باحلــزم واجلــد واعلمــوا أنكــم عــىل احلــق وأن القــوم عــىل الباطــل، إنــام تقاتلــون معاويــة 
وأنتــم مــع البدريــني، قريــب مــن مائــة بــدري، ســوى مــن حولكــم مــن أصحــاب حممــد، 
ــت  ــد كان ــات ق ــة راي ــع معاوي ــول اهلل، وم ــع رس ــت م ــد كان ــات ق ــم راي ــا معك ــر م أكث
مــع املرشكــني عــىل رســول اهلل، فــام يشــك يف قتــال هــؤالء إال ميــت القلــب، أنتــم عــىل 
ــن  ــه م ــم ب ــام عص ــم ب ــا اهلل وإياك ــهادة، عصمن ــا الش ــح وإم ــا الفت ــنيني، إم ــدى احلس إح

ــه وتقــواه، وأســتغفر اهلل ل ولكــم()2(. ــا وإياكــم طاعت أطاعــه واتقــاه، وأهلمن

وهــذه كلهــا ســامت مهمــة يف القيــادة، فالقائــد جيــب ان يكــون عاملــا باختــاذ املوقــف 
الصحيــح وأيــن يكــون االقــدام وأيــن يكــون االحجــام وأيــن يرفــع صوتــه وأيــن خيفضــه 
وأيــن خيفــض جناحــه ألخريــن ويتعامــل معهــم برفــق. فاحلــزم واجلــد والوقــوف مــع 
ــادة واســتنفار الطاقــات وشــحذ اهلمــم هــي مــن الســامت التــي جيــب ان تكــون يف  القي

األمــة التــي تســري خلــف قائــد تتوافــر فيــه املواصفــات القياديــة املطلوبــة.

)1(  تاريخ اليعقويب: ج2: ص179، وينظر: معامل املدرستني السيد مرتى العسكري: ج2، ص219.
)2(  رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، ج5، ص190.
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هكــذا كان مالــك االشــرت يف تقييمــه لعــيل )عليــه الســالم( ويف حــث النــاس نحــوه 
ويف دعــوة النــاس إليــه ويف ربــط النــاس بــه.

ــه الســالم( يعــرف معــادن الرجــال ويعــرف مــن هــو مالــك فــكان  كان عــيل )علي
مالــك رجــل املهــام الصعبــة يف معركــة اجلمــل ويف ظــروف حرجــة حصــل فيهــا عمليــة 
التشــكيك والــرتدد واالختــالف داخــل املنظومــة القياديــة يقاتــل ببســالة وشــجاعة قــلَّ 
نظريهــا، وعندمــا انتهــت املعركــة هنــا ارســل أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( إىل مالــك 
ليــأيت ويتحمــل هــذه املســؤولية، أرســله االمــام )عليــه الســالم( إىل منطقــة )اجلزيــرة()1( 

ليكــون واليــا عليهــا.

 وحينــام كّلفــه هبــذه املهمــة ارســل معــه كتابــا إىل زيــاد بــن نضــري ورشيــح بــن هــاين 
ــام مالــك بــن احلــارث األشــرت  ــن يف حيزك ــىل م ــام وع ــه )وقــد أمــرت عليك يقــول في
فاســمعا لــه وأطيعــا، واجعــاله درعــا وجمنــا، فإنــه ممــن ال خيــاف وهنــه وال ســقطته وال 

ــل()2(. ــه أمث ــا البطــي عن ــه أحــزم، وال إرساعــه إىل م بطــؤه عــام االرساع إلي

وخــاض مالــك حــرب صفــني إىل جانــب أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( وكان 
قائــدا عــىل ميمنــة اجليــش وكادت احلــرب تنتهــي بالنــر لــوال اخلدعــة برفــع املصاحــف 
والدعــوة إىل التحكيــم التــي رفضهــا أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( وجمموعــة مــن 

ــه. ــني مع املخلص

وبعــد انتهــاء حــرب صفــني جاء دور مــر التي كان عليهــا حممد بــن أيب بكر)رضوان 
ــن  ــا مل تك ــر بوصفه ــالم( مل ــه الس ــام )علي ــاره االم ــد اخت ــا وق ــابا يافع ــه( كان ش اهلل علي

)1(  مناطــق املوصــل وســنجار ومــا يطلــق عليهــا اليــوم شــامل العــراق، منطقــة واقعــة عــىل حــدود الشــام. 
ــني، ج9، ص41. ــن األم ــيد حمس ــيعة، الس ــان الش أعي

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ) عليه السالم( ج3، ص14.
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حمــورا للصــدام والــراع يف تلــك املرحلــة، فحينــام اصبحــت ســاحة للمواجهــة وبــدأت 
ــة  ــادة مالــك االشــرت اليهــا بوصفــه رجــل املهــام الصعب ــواىل عليهــا، وجــه قي الغــارات تت
ــه الســالم( رســالة  ــه االمــام )علي ليذهــب ويقاتــل يف تلــك املعركــة الــروس فارســل ل

ذكــر فيهــا تقييــام لــه حيــث قــال )ســالم اهلل عليــه(:

»امــا بعــد فــإين قــد وليــت النعــان بــن عجــان البحريــن بــا ذم لــك فاقبــل غــر ظنــني 
واخــرج اليــه مــن عمــل مــا وليــت فقــد اردت الشــخوص إىل ظلمــة اهــل الشــام وبقية 
األحــزاب فاحببــت ان تشــهد معــي لقاءهــم فإنــك ممــن اســتظهر بــه عــى اقامــة الديــن 

ونــر اهلــدى جعلنــا اهلل وايــاك مــن الذيــن يعملــون باحلق وبــه يعدلــون«)1(.

ومن كتبه عليه السالم ملالك انه قال وهو يومئذ بنصيبني:

»أمــا بعــد: فإنــك ممــن اســتظهرته عــى إقامــة الديــن، وأقمــع بــه نخــوة األثيــم، وأشــد 
الثغــر املخــوف، وكنــت وليــت حممــد بــن أيب بكــر مــر فخرجــت عليــه هبــا خوارج 
وهــو غــام حــدث ليــس بــذي جتربــة للحــرب وال بمجــرب لألشــياء، فأقــدم عــي 
ــن  ــة م ــة والنصيح ــل الثق ــك أه ــى عمل ــتخلف ع ــي، واس ــا ينبغ ــك في ــر يف ذل لننظ

أصحابــك. والســام«)2(.

كان اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يعتــرب مالــك األشــرت جديــرًا بحكــم مــر، فلذلك 
فقــد دعــاه إىل الكوفــة وأعطــاه عهــده املعــروف، وبعــث بــه إىل هنــاك. فام كان مــن معاوية 
ــة  ــو دخــل مالــك األشــرت مــر فإهنــا ســتتحول إىل قاعــدة قوي ــه ل ــدرك أن الــذي كان ُي
وراســخة للخالفــة العلويــة، فدّبــر خطــة الغتيالــه، وهــو مــا حتّقــق لــه يف هنايــة املطــاف. 

)1(  تاريخ اليعقويب: ج2، ص201.
)2(  الغدير: الشيخ األميني: ج11، ص63؛ تاريخ الطربي: حممد بن جرير الطربي، ج4، ص71.
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فقــد استـــشهد مالــك األشــرت يف أرض القـــلزم بمــر عــىل يــد نافــع مــوىل عثــامن بن 
ــم والعســل()1(. عفــان الــذي ســقاه رشابــًا مزجيــًا مــن السَّ

ذكــر بعــض املؤرخــني أن مالــك األشــرت استشــهد يف رجــب عــام 37هـــ )657م(، 
ــدو أن الصــواب هــو اخلامــس والعــرشون مــن ذي القعــدة عــام 38 للهجــرة.  ولكــن يب
ومــن األدلــة املتوافــرة يمكــن ختمــني عمــره بأكثــر مــن ســبعني عامــًا. أما فيــام يتعّلــق بمحل 
دفــن جثامنـــه الطاهــر، فقــد ذهــب بعــض املؤرخــني إىل أنــه ُدفِــَن يف القلــزم ذاهتــا، ولكــن 
كثرييــن يعتقــدون أيضــًا أن جثامنــه مُحــل مــن القلــزم وُدفـِـَن يف املدينــة املنــورة، حيــث يوجد 
قــربه املعــروف واملشــهور اآلن، وســبب ذلــك هــو أن مرافقيــه مل يدفـــنوه يف القلــزم خشــيًة 

مــن أن يأمــر معاويــة لشــّدة معاداتــه لــه بنبــش قــربه وإهانــة جثامنــه الطاهــر)2(.

أدت وفاتــه إىل حــزن اإلمــام )عليــه الســالم( حزنــًا بالغــًا والبــكاء عليــه كثــريًا، ثــم 
ارتقائــه املنــرب دامــع العــني، وقولــه:

ــو كان مــن حجــر كان  ــه، ول ــكان أعظــم أركان ــل ل ــو كان مــن جب ــك، ل »هلل دّر مال
ــي«)3(. ــك البواك ــك فلتب ــى مثل ــًا، فع ــك عامل ــدن موت ــا واهلل ليه صلدًا. أم

ثم قال:

»إّنــا هلل وإّنــا إليــه راجعــون واحلمــد هلل رّب العاملــني، اللهــم إين أحتســبه عنــدك، فــإن 
موتــه مــن مصائــب الدهــر، فرحــم اهلل مالــكًا، فقــد وىف بعهــده وقــى نحبــه ولقــي 

ــض  ــوم دوم: 233/2، وورد يف بع ــقالين: 13/10، معص ــر العس ــن حج ــب الب ــب التهذي ــر: هتذي )1(  ينظ
املصــادر أن شــهادة مالــك األشــرت كانــت يف ســنة 39هـــ راجــع رشح هنــج البالغــة: 317/6

)2(  حيــاة مالــك األشــرت: 176 177. ولكــن الــذي توصــل إليــه نجــل املؤلــف بــأن استشــهاده كان يف ســنة 
39هـــ، ودفــن يف مــر راجــع مــا ألفــه يف مالــك األشــرت.

)3( مستدرك الوسائل: مريزا حسن النوري الطربيس: ج2، ص47؛ اآلمال، الشيخ املفيد، ص83.
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)( إىل مالك األشرت )g( اإلدارة ونظام احلكم يف عهد اإلمام علي 

ربــه، مــع أنــا قــد وّطنــا أنفســنا أن نصــر بعــد مصابنــا لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم( فإهنــا مــن أعظــم املصيبــة«

 ثــم نــزل )عليــه الســالم( مــن املنــرب كســري اخلاطــر حمــزون القلــب وتوّجــه إىل بيتــه. 
ويف هــذه األثنــاء، تــرّشف مشــايخ قبيلــة َنَخــع )وهــم أبنــاء عمومــة مالــك( بزيــارة بيــت 

اإلمــام لتعزيتــه، فوجــدوه يتلهــف ويتأســف عليــه وهــو يقــول:

»هلل دّر مالــك، ومــا مالــك لــو كان مــن جبــل لــكان فنــدًا، ولــو كان مــن حجــر لــكان 
ــك  ــك فلتب ــل مال ــى مث ــًا، ع ــّن عامل ــًا وليفرح ــك عامل ــدّن موت ــا واهلل ليه ــدًا. أم صل

البواكــي وهــل موجــود كالــك«)1(.

قــال علقمــة النخعــي: )فــام زال عــيل )عليــه الســالم( يتلهــف ويتأســف حتــى ظننّــا 
أنــه املصــاب بــه دوننــا، وعــرف ذلــك يف وجهــه أيامــًا()2( قــال أمــري املؤمنــني عيل)عليــه 

الســالم( يف وصــف مالــك:

»ليت فيكم مثله إثنان، بل ليت فيكم مثله واحد يرى يف عدوي مثل رأيه«)3(.

ــال: )إن  ــة يف اهلامــش قائ ــي )رمحــه اهلل( عــىل هــذه الرواي ث القّم ــق املحــدِّ وقــد عّل
عمــرو بــن احلمــق اخلزاعــي الــذي كان مــن حواريــي أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( 
ــة  ــني بمنزل ــري املؤمن ــن أم ــه كان م ــه أن ــل يف حق ــل قي ــل، ب ــة والفض ــهورًا باجلالل ومش
ســلامن مــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(، أن أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( 
قــال: ليــت أن يف جنــدي مائــة مثلــك )لكنــه قــال يف األشــرت)رضوان اهلل عليــه(: ليــت 

)1( الغارات: ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف، ج1، ص266.
)2(  بحار األنوار: ج33،ص556

)3(  بحــار األنــوار: ج33، ص556، حديــث 459، رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، ج6، ص77؛ 
ــد، ج1، ص269. ــيخ املفي ــاد، الش اإلرش
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التمهيـد 

فيكــم مثلــه واحــد يــرى يف عدوكــم مــا يــرى، إذا خلفــت عــىل مؤونتكــم ورجــوت أن 
يســتقيم ل بعــض أودكــم وقــد هنيتكــم عــام أتيتــم فعصيتمــوين فكنــت أنــا وأنتــم كــام قــال 

أخــو هــوازن:

وهــل اأنا اإلَّ مـــن غــــزّيَة اإن غـــوْت        غـــويــُت واإن تـر�ســــْد غــزيــُة اأر�ســـِد()1(

فتأمل يف ذلك ليدلك عىل مرتبة رفيعة وجاللة .

رثاء مالك االشرت)رضوان اهلل عليه(:

ورثى مجاعة من الشعراء مالكًا كان منهم املثنّى، يقول:

ومــا للروا�ســي زعزعتهــا الــدكادكاأل مــا ل�ســوء ال�سبــح اأ�ســود حالــك
ال�ســوابكومــا لهمــوم النف�ــس �ســّتى �ســئونها النجــوم  تناجيهــا  تظــّل 
املعــاركعلــى مالــك فليبــك ذو الليــث معــول الفيلقــن  يف  ذكــرت  اإذا 
املــا وانتــدب  اخلطــي  ابتــدر  وكان غيــاث القــوم ن�ســر موا�ســكاإذا 
مذحــج قبائــل  يومــا  ابتــدرت  مالــكاإذا  املظّفــر  اأيــن  بهــا  ونــودي 
القنــا تختلــف  عليــه حــن  ويرع�ــس للمــوت الرجــال ال�سعالــكفلهفــي 
الــردى لــه  يــوم دّب  املــوت حانــكولهفــي عليــه  مــن  �ســّم  لــه  وديــف 
هلكــه يبغــون  يــوم  بــارزوه  وهالــكفلــو  ميــت  اهلل  بــاإذن  لكانــوا 
غابــة ليــث  مار�ســوا  مار�ســوه  فاتــكولــو  الليــل  ترقــد  ل  كالتــي  لــه 
باتــكفقــل لبــن هنــد لــو منيــت مبالــك ال�سريبــة  ما�ســي  كفــه  ويف 
ــك)1(لألفيــت هنــدا ت�ســتكي علــى الــردى ــاء العوات ــا الن�س ــوح وتخبوه تن

)1(  حتفة األحباب: 427، بحار األنوار: 454/33، سفينة البحار: 385/4
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)( إىل مالك األشرت )g( اإلدارة ونظام احلكم يف عهد اإلمام علي 

ــل  ــه أه ــزم موت ــام وه ــل الش ــه أه ــت حيات ــل هزم ــول يف رج ــاين ان اق ــا عس وم
ــيل  ــع ع ــف م ــذي وق ــص ال ــك املخل ــكان ذل ــاه ف ــم إي ــه ولفقده ــفهم علي ــراق ألس الع

ــبيل اهلل. ــه يف س ــد مع ــالم( وجاه ــه الس )علي

 السالم عليه يوم ولد ويوم استشهد مظلوما ويوم يبعث حيا.

)1(  هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة، الشيخ املحمودي، ج2، ص464.



الفصل االول

 مفهوم اإلدارة والقيادة ومعانيهما
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املبحث االول

مفهوم اإلدارة وفيه مسائل

املسألة األوىل: اإلدارة لغة .

يقال )إدارة )اسم(  إدارة: )مصدر َأدار(

ــر، واملفعــول ُمدار َأدار حــول  ــر، َأِدْر، إدارًة، فهــو ُمدي َأدار: )فعــل( أداَر ُيدي
الــيء: دار()1(

ــه، وأداره  ــا ودورت ــه أن ــتدار وأدرت ــا، واس ــدور دورا ودوران ــيء ي ــل: )دار ال وقي
غــريه ودوارا دار معــه()2(.

واالدارة املصــدر القيــايس مــن الفعــل )أدار فاملديــرون يتــوىل الفــض يف الــيء 
ومــن يتــوىل جهــة معينــة مــن البــالد()3( )حيــث يســرّي أمــور أو إدارة رشكــة أو مدرســة 

ــا()4(. ــىل أعامهل ــرشف ع ــة وي أو مؤسس

)1( املعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى النجار، ج1، ص726، باب الدال
)2( لسان العرب، ابن منظور، ج4، ص592، مادة دور.

)3(  املنجد يف اللغة: لويس معلوف، ص18.
)4( الرائد: جربان، مسعود، ص64.
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الفصل االول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها 

املسألة الثانية: اإلدارة يف االصطالح .

تعرف االدارة اصطالحا بتعاريف متعددة أمهها:

ــه  ــن مناهج ــيء م ــاين ب ــرتك اإلنس ــا يف املع ــادة جمتمعه ــة وري ــة الدول ــا )سياس بأهن
ــه  ــع ومحايت ــم املجتم ــوىل حك ــي تت ــة الت ــلطات العام ــة الس ــث ممارس ــن حي ــطه م ومناش

ــده()1( . ــىل تقالي ــاظ ع ــه واحلف ــري مواضع وتدب

أو)اهنــا تنظيــم القــوى البرشيــة واملاديــة لتحقيــق االهــداف احلكوميــة، واإلداريون: 
هــم أولئــك الذيــن خيتصــون بتوجيــه وتنســيق ورقابــة االخريــن()2(

ــىل  ــدرة ع ــوريف الق ــخصية تبل ــدرات الش ــارات والق ــن امله ــز م ــيج متامي ــي )نس وه
حتليــل املشــاكل وابتــكار احللــول هلــا والتــي تتوافر يف تنشــئة االفــراد املوهوبــني واملؤهلني 

طبيعيــا ملامرســة االعــامل االداريــة والنجــاح فيهــا()3(.

ــن  ــتمد م ــم يس ــا عل ــن وأهن ــم وف ــه عل ــم االدارة )بأن ــني عل ــد الباحث ــص أح وخل
ــانية  ــه االنس ــع ومنظامت ــامر إدارة املجتم ــة يف مض ــة وظيف ــفية والفكري ــات الفلس النظري
املختلفــة ومــن يعتمــد عــىل صيــغ ذلــك التعامــل مــع البــرش ألن اإلنســان الفــرد حصيلــة 
ــع()4(. ــة أو املجتم ــرد أو اجلامع ــك الف ــري يف ذل ــة والتأث ــريات املوروث ــع املتغ ــة م متفاعل

ــدراء يف  ــل امل ــن قب ــة م ــلوكيات متبع ــاط وس ــي: نش ــث أن اإلدارة ه ــرى الباح وي
توجيــه وختطيــط وتنظيــم وترشــيد ورقابــة االداء واجلهــد املبــذول مــن قبــل األفــراد يف 

ــة. ــة اإلداري املنظوم

)1( لغة االدارة العامة يف صدر االسالم: عبدالسميع اهلروي ص26
)2( مبادئ علم االدارة العامة: سليامن الصحاوي، ص15ـ16

)3( اساسيات االدارة: د. عيل السلمي، ص3.
)4( االجتاهات الفكرية عند االمام عيل: رحيم حممد سامل، سلسلة اطاريح الدكتوراه، ص8.
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املبحث االول: مفهوم االدراة 

فيتحصل من مفهوم االدارة ما ييل:

ــه  ــاط ب 1- إن اإلدارة جمموعــة أوامــر ونواهــي يوجههــا اإلداري نفســه بعــد مــا تن
ــادة وتوافــر الــرشوط. مهــام القي

2- أن اإلدارة تعنــي وضــع أهــداف املؤسســة يف ضــوء دراســة معمقــة لبيئتهــا 
الداخليــة واخلارجيــة ثــم القيــام بالوظائــف اللولبيــة لــإلدارة كالتخطيــط والتنظيــم 

والتوجيــه والرقابــة، التــي تــؤدي إىل حتقيــق تلــك األهــداف.

املسألة الثالثة: مفهوم اإلدارة يف القرآن الكريم .

لقــد بــنّي القــرآن الكريــم بوضــوح اخلصائــص املميــزة لــإلدارة العامــة يف اإلســالم 
مــن خــالل االمــور اآلتيــة:

أواًل: االعمال الصاحلة.

ما ورد يف سورة العر قال تعاىل:

ــاِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلــوا  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  إاِلَّ   * ُخــْرٍ َلِفــي  اإِلنَســاَن  إنَّ   * ﴿َواْلَعــْرِ
.)1(﴾ ــْرِ بِالصَّ َوَتَواَصــْوا  ــقِّ  بِاحْلَ َوَتَواَصــْوا 

تشــري اآليــات املباركــة يف ســورة العــر إىل مفهــوم اإلدارة يف االســالم مــن خــالل 
ممارســة النشــاطات املباحــة مــن أجــل الوصــول إىل االهــداف املرجــوة التــي تتفــق مــع 
روح املصلحــة العامــة، التــي حتكــم طبيعــة اإلنســان يف العمــل مــن خــالل حتديــد مســاره 
ــاذ  ــام يف إنق ــؤدي دورًا مه ــذي ي ــح ال ــل الصال ــار العم ــران أو اختي ــاد واخل ــو الفس نح
ــذا  ــا يف ه ــاون مطلق ــن الته ــه ال يمك ــدس أن ــارع املق ــا الش ــم لن ــان، فريس ــاة اإلنس حي
اجلانــب املهــم ومهــا الوســيلة والغايــة أي أن يكونــا مقبولــني رشعــا مــن أجــل أن يكــون 

العمــل صاحلــا فــال إيــامن بــدون العمــل الصالــح وإبــداء النصــح والتحــيل بالصــرب.

)1( سورة العر.
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الفصل االول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها 

ثانيًا: العبادة واملعرفة .

 قوله تعاىل:

نَّ َواإِلنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾)1(. ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِ

إشــارة إىل ان اإلدارة يف املنظومــة االســالمية متثــل العبــادة املطلقــة هلل ســبحانه 
وتعــاىل، ومــن مصاديــق مفهــوم العبــادة هوخدمــة النــاس وحتقيــق أهدافهــم وتطلعاهتــم.

ثالثًا: االمانة والعهد .

ما ورد يف قوله تعاىل:

﴿َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَناِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن﴾)2(.

ــمى  ــا يس ــارص اإلدارة م ــن عن ــم م ــر مه ــىل عن ــوء ع ــلطت الض ــة س ــة املبارك اآلي
بــاإلدارة الرقابيــة، املتمثلــة بحســن الشــعور الــذايت يف حتمــل مســؤولية األمانــة واخلــوف 

مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ألنــه هــو الرقيــب واحلســيب.

رابعًا: التدبري :

وهناك آيات اخرى اشارت إىل مفهوم اإلدارة بمعنى التدبري يف االمور.

منها قوله تعاىل:

ُر األَْمَر﴾)3(. ﴿ُثمَّ اْسَتَوى َعَى اْلَعْرِش ُيَدبِّ

)1(  الذاريات: 56
)2(  املؤمنون:8

)3(  يونس:3
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املبحث االول: مفهوم االدراة 

وقوله تعاىل:

َاء إىَِل األَْرِض﴾)1(. ُر األَْمَر ِمَن السَّ ﴿ُيَدبِّ

  قال تعاىل:

ُروَن اْلُقْرآَن﴾)2(. ﴿َأَفَا َيَتَدبَّ

خامسًا: التقدير :

 قال تعاىل: 

ْيَل َوالنََّهاَر﴾)3(. ُر اللَّ ﴿َواهلل ُيَقدِّ

تِــِه: َجَعَلــُه َقــاِدرًا  َرُه اهلل َعــىَل ِقَيــاَدِة ُأمَّ َر اهلل َعَلْيــِه امْلََصاِئــَب: َحَكــَم هِبــا َعَلْيــِه، َقــدَّ َقــدَّ
ــا. َعــىَل ِقَياَدهِتَ

ُر بَِثَمٍن: َتُفوُق ُكلَّ َثَمٍن)4(. َأْعاَمُلُه الَ ُتَقدَّ

فيتحصــل: إن اإلدارة يف الفهــم االســالمي متثــل تدبــري وتقديــر األمــور والطاعــة هلل 
ســبحانه وتعــاىل وتتجســد يف أداء األمانــة وتعهــد االعــامل الصاحلــة يف خدمــة املجتمــع 
ــواب يف  ــق الث ــام حيق ــالم( ب ــم الس ــت )عليه ــل البي ــاموية وأه ــالة الس ــج الرس ــق منه وف

الدنيــا والفــوز باآلخــرة.

)1(  السجدة: 5
)2(  نساء:82

)3( املزمل:20
)4( تاج العروس: الزبيدي، ص3373.
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الفصل االول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها 

املسألة الرابعة : مفهوم اإلدارة يف الروايات واألحاديث الشريفة .

يصطلح مفهوم اإلدارة يف الروايات الرشيفة عىل أمور:

أواًل: التقنني والتدبري العقلي .

يف معاين االخبار يف خرب أيب ذر قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»ال عقل كالتدبر وال ورع كالكفِّ وال حسب كحسن اخللق«)1(.

والتدبري هنا بمعنى التفكري يف عواقب األمور وحسن التخطيط واإلدارة الصحيحة.

وعن جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم( قال:

»ال يصلــح املــرء إال عــى ثــاث خصــال؛ التفقــه يف الديــن وحســن التقديــر يف 
املعيشــة والصــر عــى النائبــة«)2(.

ويف آمــال الطــويس عــن أيــوب بــن احلــر قــال )ســمعت رجــاًل يقــول أليب عبــد اهلل 
عليــه الســالم بلغنــي أن االقتصــاد والتدبــري يف املعيشــة نصــف الكســب فقــال أبــو عبــد 

اهلل عليــه الســالم:

»ال بل هو الكسب كله ومن الدين التدبر يف املعيشة«()3(.

فحســن التدبــري لــه تأثــري كبــري عــىل رقــي شــخصية اإلنســان مــن خــالل مــا يمــّده 
مــن نفــاذ بصــرية يف شــؤون احليــاة، وأكــد االمــام )عليــه الســالم( عــىل ان التدبــري ســبيل 

للرقــي االقتصــادي حيــث قــال:

)1( حتف العقول عن آل الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: للحراين ابن شعبه ص263
)2( حتف العقول: للحراين ص263

)3( االمــال: للطــويس، ج2، ص458؛ مســتدرك ســفينة البحــار، الشــيخ عــيل النــامزي الشــاهرودي، ج7، 
ص507.
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املبحث االول: مفهوم االدراة 

»حسن التدبر ينمي قليل املال وسوء التدبر يفني كثره«)1(.

وعنه )عليه السالم( قال:

»كن سمحا وال تكن مبذرا وكن مقدرا وال تكن مقرتا«)2(.

»فدع االرساف مقتصدا«)3(.

»أال وإن إعطاء املال يف غر حقه تبذير وإرساف«)4(.

ومــن أمــور حســن التدبــري االقتصــاد يف املعيشــة، وقــد قــال رســول اهلل )صــىل اهلل 
عليــه وآلــه وســلم(:

»ما عال امرؤ يف اقتصاد«)5(.

وقال أيضًا:

»ما عال من اقتصد«)6(.

ويؤكــد االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( عــىل وجــوب إنصــاف املؤمنــني برؤيــة 
ــتقبلية تدبريية: مس

»وحفظ ما يف يدك أحب إيل من طلب ما يف يدي غرك..«)7(.

)1( عيون احلكم واملواعظ: للواسطي، ص228؛ ميزان احلكمة: الريشهري، ج2، ص1385.
)2( هنج البالغة: حكمة 33.
)3( هنج البالغة: رسالة 31.

)4( هنج البالغة:خطبة 126.
)5(  ميزان احلكمة: ريشهري ج 3ص557.

)6(  هنج البالغة حكمة 140.
)7(  هنج البالغة: رسالة 31.
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الفصل االول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها 

ثانيًا: املعرفة واخلربة:

ــربة  ــم واخل ــب العل ــان صاح ــري ألن اإلنس ــوارد التدب ــن م ــربة م ــة واخل ــد املعرف تع
ــري عندمــا  ــه وســلم( كالم عــن التدب ــه وآل ــرًا، ولرســول اهلل )صــىل اهلل وعلي يكــون مدب

ــال: ــعود قائ ــن مس ــب أب خاط

»يــا بــن مســعود إذا عملــت عمــًا فاعمــل بعلــم وعقــل وإيــاك أن تعمــل عمــا بغــر 
ــا ِمــْن َبْعــِد  تدبــر وعلــم فإنــه جــل جالــه يقــول: ﴿َواَل َتُكوُنــوا َكالَّتـِـي َنَقَضــْت َغْزهَلَ

ٍة َأْنَكاًثــا ﴾)1(«)2(. ُقــوَّ

 ومن موارد املعرفة يف املنهج اإلداري عن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول:

»املؤمنون هم الذين عرفوا ما أمامهم«)3(.

ثالثا: التخطيط والتنظيم وحسن اإلدارة .

إشــارة إىل تنظيــم وإجيــاد رؤيــة مســتقبلية غــري ضّيقــة منســجمة وفــق اإلرادة اإلهليــة 
يف تقديــر أمــور احليــاة ومعيشــة اإلنســان، فــإّن ذلــك مــن عالمــات أهــل اإليــامن كــام ورد 

يف وصيــة االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(:

»أوصيكا ومجيع ولدي وأهي وَمن بلَغُه كتايب بتقوى اهلل، ونظم أمركم«)4(.

ويمكن أن نستفيد من هذه الوصّية أمورًا منها:

)1( النحل: 92.
)2(  بحــار االنــوار: للمجلــي ج 74 ص110؛ وينظــر مــكارم االخــالق للطــربيس ص458؛ الــوايف: 

الكاشــاين، ص222. للفيــض 
)3(  بحار االنوار: للمجلي ج 75، ص25.

)4( هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص76.
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املبحث االول: مفهوم االدراة 

1- يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( بوصيتــه عــىل التنظيــم وضبــط االمــور 
وحتقيــق االهــداف .

2- يعــدُّ االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( التقــوى ســورًا حصينــًا يف 
املنظومــة اإلداريــة.

3- يؤكد )عليه السالم( عىل حسن التدبري وعدم ضياع اجلهود .

أقــول: تشــري هــذه األحاديــث إىل حقيقــة التدبــري يف الفهــم اإلســالمي مــن خــالل 
اجيــاد رؤيــة معمقــة للديــن اإلســالمي واحكامــه والــذي يتــم عربهــا تكويــن أيديلوجيــا 
ــدم االرساف  ــدال وع ــىل االعت ــاظ ع ــالمية يف احلف ــة االس ــع النظري ــجمة م ــة منس عملي

والتبذيــر واملحافظــة عــىل احلقــوق والــذي يعتمــد عــىل التقــوى.
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املبحث الثاني

مفهوم القيادة )ومعانيها( وارتباطها باإلدارة

املسألة األوىل: مفهوم القيادة لغًة .

)ِقيــاَدة: مــن قــاَد، قيادة: )اســم( مصدر َقــاَد، القيــادة: زعاَمــة، القيــادة: قــدرة عــىل 
ــلوك البــرشّي لتوجيــه مجاعــة مــن النـّـاس  معاملــة الطبيعــة البرشّيــة أو عــىل التَّأثــري يف السُّ

نحــو هــدف مشــرتك بطريقــة تضمــن هبــا طاعتهــم وثقتهــم واحرتامهــم وتعاوهنــم()1(.

والقيــادة: اســم الفاعــل منهــا قائــد وجيمــع عــىل قــادة والقــود نقيــض الســوق فالقود 
مــن االمــام والســوق مــن اخللــف والقائــد يطلــق عىل أنــف اخليــل أي مقدمتــه)2(.

ويرى الباحث أن القيادة هي الزعامة لتوجيه الناس نحو األهداف املعينة.

املسألة الثانية: مفهوم القيادة يف االصطالح .

عندمــا نريــد ان نتحــدث عــن مفهــوم القيــادة ال نعنــي بذلك املوقــع القيــادي املتمثل 
برئيــس الدولــة بــل هنــاك أدوار للقيــادة مرتتبــة وفــق وجــود اإلنســان يف املجتمــع عــىل 
ــي  ــدة نكتف ــف عدي ــت بتعاري ــع عرف ــا الواس ــادة بمفهومه ــردي، إذ أن القي ــد الف الصعي

ببعــض منهــا:

)1( املعجم الوسيط: ابراهيم حممد النجار، ج2، ص456.
)2(  لسان العرب: ابن منظور: ج3، ص370، مادة قود؛ املصباح املنري، للفيومي، ج8، ص6.
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الفصل األول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها

القيــادة: )تشــمل أي جهــد لتشــكيل ســلوك األفـــراد أو اجلامعـــات فـــي املؤسســـات 
حيــث حتصــل املؤسســة مــن خالهلــا عــىل مزايــا أو حتقيــق ألغراضهــا()1(

أو أهنا )عملية حتريك الناس نحو اهلدف()2(.

ــق  ــلوكهم لتحقيـ ــه سـ ــن وتوجيـ ــري عــىل اآلخري أوهــي قــدرة الشــخص عــىل التأث
أهـــداف مشــرتكة.

فهي إذن مسؤولية إزاء املجموعة املقـودة للوصـول إلـى األهـداف املرسومة.

ومــن وجهــة نظــر الباحــث: القيــادة يف اإلســالم هــي الزعامة وتــول أمور املســـلمني 
العامـــة، كقيــادة اجليــوش والقضــاء والســيطرة عــىل املــوارد االقتصاديــة والبرشيــة وفــق 
املعايــري الصحيحــة املنســجمة مــع الرؤيــة اإلســالمية والفهــم اإلســالمي ممــا حيقــق احلياة 

الطيبــة يف بنــاء املجتمــع ومؤسســاته وااللتــزام بالقوانــني اإلهليــة.

ــة  ــوارد البرشي ــدرة الشــخص عــىل إدارة امل ــادة هــي ق فيتحصــل: مــن تعريــف القي
ــى  ــه حت ــح يف انجــاح املــرشوع واملهمــة املناطــة ب ــط الصحي ــارات والتخطي ــا للمس وفق
وإن كانــت هــذه املهمــة عــىل مســتوى بســيط واهلــدف مــن ذلــك هــو حتقيــق مــا يتطلــع 
إليــه اآلخــرون ضمــن املنظومــة االجتامعيــة يف معاجلــة املشــاكل وحتقيــق األهــداف، قــال 

اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف هنــج البالغــة:

ـاِس ِمــْن َأِمــر َبــّر َأْو َفاِجــر، َيْعَمــُل يِف إِْمَرتِــِه امْلُْؤِمــُن، َوَيْســَتْمتُِع فِيَهــا  »الَُبــدَّ لِلنَـّ

ــة،  ــدًا ناجحــًا: د. أبوالقاســم أبوبكــر طنطــاوي ص12، نســخة الكرتوني ــة لتكــون قائ ــة ووصي )1( 30وصي
. 261377/kenanaonline./users/Drk82cem/posts :ــرتوين ــواد االلك ــد الف ــة صي ــع مكتب موقـ

)2( صناعــة القائــد: د. طــارق الســويدان، امحــد برشاحيــل، ص40، )الطبعـــة الثانيـــة( 1442هـــ - 2003م 
)كتــب التنميــة البرشيــة( .
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َمــُع بِــِه اْلَفــيُء، َوُيَقاَتــُل بِــِه«)1(. ــُغ اهللُ فِيَهــا االَْجــَل، َوُيْ اْلَكافِــُر، َوُيَبلِّ

املسألة الثالثة: مفهوم القيادة يف القرآن الكريم .

ــادة يف القــرآن الكريــم مــن املفاهيــم املشــتقة التــي تعطــي الــروح  يعــّد مفهــوم القي
العامــة للمعنــى الــذي يتحــدث عنــه القــرآن ويعــرب عنــه يف العديــد مــن اآليــات الرشيفــة 

يف معــاٍن خمتلفــة منهــا.

أواًل: القدوة واألسوة .

قوله تعاىل:

﴿أولئك الَِّذيَن َهَدى اهلل َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه﴾)2(.

ومعنى )اقتده( هنا عند املفرين من االقتداء واتباع األثر واألخذ هبدهيم. 

وأما األسوة، أوالها ما نسب إىل الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم:

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة﴾)3(.

وورد يف ثانيها منوطا بالقدوة واالسوة بالنبي إبراهيم )عليه السالم( وأتباعه:

﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة يِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه﴾)4(.

وهنــاك تأكيــد يف مــورد ثالــث يف القــرآن الكريــم عــىل القــدوة واألســوة بشــكل عــام 

ــوار للعالمــة املجلــي،  ــة 40؛ بحــار االن ــار مــن خطــب أمــري املؤمنــني، خطب ــاب املخت )1( هنــج البالغــة: ب
ص358. ج33، 
)2(  االنعام:90.

)3(  األحزاب:21.
)4(  املمتحنة:4.
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يف قولــه تعــاىل:

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم فِيِهْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة﴾)1(.

ثانيًا: احلكم

ويأيت أيضا استخدام لفظ القيادة بمعنى احلكم، كام يف قوله تعاىل:

َة﴾)2(. ْكَم َوالنُُّبوَّ ائِيَل اْلكَِتاَب َواحْلُ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا َبنِي إرِْسَ

ثالثًا: اخلالفة

ــل  ــم، مث ــذ احلك ــادة يف تنفي ــة: القي ــى اخلالف ــظ القيادة بمعن ــرآن إىل لف ــري الق ويش
ــاىل: ــه تع قول

.)3(﴾ قِّ ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَ ﴿َيا َداُووُد إِنَّ

رابعًا: األمة

وقد استعمل القرآن الكريم أيضا مصطلح أمة مرة واحدة بمعنى القيادة: 

ًة َقانًِتا هلل َحنِيًفا﴾)4(. ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ

خامسًا: الطاعة

ومتثل القيادة يف جانب آخر معنى الطاعة واالتباع:

ُكْم ُتْرمَحُوَن﴾)5(. ُقوا َلَعلَّ بُِعوُه َواتَّ ﴿َوَهَذا كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفاتَّ

)1(  املمتحنة:6.
)2(  اجلاثية:16

)3(  ص:26
)4(  النحل-120
)5(  األنعام: 155
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سادسًا: الرمحة والشفقة 

وهنــاك آيــات اشــارت إىل مفهــوم القيــادة تدلــل عــىل الســامت اخللقيــة التــي يمتــاز 
هبــا القائــد:

ــوْا ِمــْن َحْولِــَك  ــْم َوَلــْو ُكنــَت َفظًّــا َغلِيــَظ اْلَقْلــِب الَنَفضُّ ــَن اهللِّ لِنــَت هَلُ ــٍة مِّ ﴿َفبـِـَا َرمْحَ
ْل َعــَى اهللِّ إِنَّ  ــَوكَّ ــَت َفَت ــإَِذا َعَزْم ــِر َف ــْم َوَشــاِوْرُهْم يِف األَْم ــْم َواْســَتْغِفْر هَلُ َفاْعــُف َعنُْه

ــنَي﴾)1(. لِ ــبُّ امْلَُتَوكِّ اهللَّ ُيِ

سابعًا: االصطفاء .

ويدل مصطلح القيادة يف القرآن الكريم عىل معنى االصطفاء:

ــًة َبْعُضَها  يَّ ﴿إِنَّ اهلل اْصَطَفــٰى آَدَم َوُنوًحــا َوآَل إِْبَراِهيــَم َوآَل ِعْمــَراَن َعــَى اْلَعامَلـِـنَي * ُذرِّ
ِمــْن َبْعــٍض َواهللُ َســِميٌع َعلِيٌم﴾)2(.

فتحصــل مــن اآليــات التــي اســتعرضناها يف مفهــوم القيــادة يف االســالم أهنــا 
نقــل النــاس ممــا هــم عليــه إىل مــا جيــب أن يكونــوا عليــه، أي توجيــه النــاس إىل مــا فيــه 

مصاحلهــم وحتقيــق طموحاهتــم وتطلعاهتــم يف بنــاء املجتمــع.

املسألة الرابعة: مفهوم القيادة يف الروايات الشريفة .

ــه  ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــة ع ــث املروي ــادة يف األحادي ــوم القي ورد مفه
ــارات  ــة وبعب ــرق خمتلف ــع وبط ــن املواض ــري م ــالم يف كث ــم الس ــه عليه ــل بيت ــلم وأه وس

ــا: ــة ومنه ــة أو ضمني ــورة رصحي ــه يف ص ــري الي ــا تش كله

)1(  آل عمران:159
)2(  آل عمران: 33ــ 34
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أواًل: الوالي أو احلاكم .

 مــا جــاء عــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: عــن عــيل عــن صالــح بــن 
الســندي عــن جعفــر بــن بشــري عــن حنــان عــن أبيــه عــن أيب جعفــر عليــه الّســالم قــال 

قــال رســول اهلل )صــىّل اهلل عليــه وآلــه وســّلم(:

»ال تصلــح اإلمامــة إال لرجــل فيــه ثــاث خصــال - ورع يجــزه عــن معــايص 
ــه وحــس الواليــة عــى مــن يــي - حتــى يكــون هلــم  اهلل وحلــم يملــك بــه غضب

كالوالــد()1( ويف روايــة أخــرى: حتــى يكــون للرعيــة كاألب الرحيــم«)2(.

ثانيًا: العدالة .

ــا رواه أيضــًا  ــاس م ــادة الصاحلــة يف اوســاط الن ــة القي ــنّي أمهي ــة اخــرى تب ويف رواي
بســند صحيــح عــن حممــد بــن مســلم، قــال ســمعت أبــا جعفــر )عليــه الســالم( يقــول:

ــل  ــزَّ وج ــن اهلل - ع ــه م ــام ل ــة ال إِم ــذه األم ــن ه ــح م ــن أصب ــد، م ــا حمّم »... واهلل ي
ــر  ــة كف ــات ميت ــة م ــذه احلال ــى ه ــات ع ــًا. وإِن م ــاال تائه ــح ض ــادل أصب ــر ع ظاه
ــد  ــن اهلل، ق ــن دي ــون ع ــم ملعزول ــور وأْتباعه ــة ال ــد، أن أئم ــا حمم ــم ي ــاق واعل ونف

ضّلــوا وأضّلــوا«)3(.

ثالثًا: الشجاعة واحللم والرأفة .

ــن  ــل يف حس ــه دخ ــا ل ــا، مم ــم ونحوه ــة واحلل ــجاعة والسياس ــل الش ــادة متث إّن القي
ــّر مــن هنــج البالغــة: ــا م ــة؛ م ــادة األّم قي

)1(  الكايف: الكليني، ج 1، ص407، احلديث 8؛ الوايف: الفيض الكاشاين، ج3، ص653.
)2(  املصدر السابق.

)3(  دراســات يف واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة اإلســالمية: الشــيخ املنتظــري:ج1، ص195؛ الــوايف: الفيــض 
الكاشــاين، ج2، ص119؛ احلدائــق الناظــرة، املحقــق البحــراين، ج13، ص294.
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»أّيــا النــاس، إِّن أحــّق النــاس هبــذا األمــر أقواهــم عليــه، وأعلمهــم بأمــر اهلل فيــه. 
فــإن شــغب شــاغب اســتعتب، فــإن أبــى قوتــل«)1(.

رابعًا: العلم واملعرفة .

ويف مضمون حسن القيادة ما يف االحتجاج عن أمري املؤمنني )عليه السالم(:

األمــور،  بعواقــب  وأعلمكــم  الديــن،  يف  وأفقهكــم  اهللّ...،  برســول  أوىل  »أنــا 
جنانــًا«)2(. وأثبتكــم  لســانًا،  وأذربكــم 

ويف حديث آخر عن الرضا )عليه السالم(:

ــع  ــم، مضطل ــل احلل ــم، كام ــي العل ــكل... نام ــل، وراع ال ين ــامل ال يه ــام ع »واإلم
ــاد اهللّ،  ــح لعب ــر اهللّ، ناص ــم بأم ــة، قائ ــروض الطاع ــة، مف ــامل بالسياس ــة، ع باإلمام

حافــظ لديــن اهلل«)3(.

ومعنــى كلمــة )نكــول( قــال يف املنجــد: )نــكل نكــوال عــن كــذا أو مــن كــذا: نكــص 
ــًا شــديد األضــالع... اضطلــع بحملــه:  ــع ضالعــة: كان قوي ــه أيضــًا: ضُل وجبــن. وفي

هنــض وقــوى عليــه()4(. 

)1(  هنج البالغة: 173.
)2(  هنــج البالغــة، اخلطبــة 173؛ ؛ بحــار األنــوار، العالمــة املجلــي، ج28، ص185؛ مــرآة العقــول يف رشح 
أخبــار الرســول، العالمــة املجلــي، ج26، ص341؛ االحتجــاج: الطــربيس، ج1، ص46، بــاب مــا جــرى 

بعــد وفــاة رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم.
)3(  أصــول الــكايف:ج1، ص 202، كتــاب احلجــة، بــاب نــادر جامــع يف فضــل اإلمــام وصفاتــه، ح1؛ الــوايف: 

الفيــض الكاشــاين، ج3، ص484؛ االمال: الشــيخ الصــدوق، ص778.
)4(  املنجد يف اللغة: عيل بن احلسن اهلنائي املشهور بكراع النحل، ص838، 
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خامسًا: حسن االدارة والسياسة .

ويف الغرر والدرر عن أمري املؤمنني )عليه السالم(:

»من حسنت سياسته وجبت طاعته«)1(.

وعن عيل )عليه السالم(:

ــريب  ــي وم ــي ومطعم ــر يف نف ــي التقدي ــرض ع ــه فف ــا خللق ــي إمام »ان اهلل جعلن
ــاه«)2(. ــي غن ــي الغن ــري واليطغ ــر بفق ــدي الفق ــي يقت ــاس ك ــاء الن ــي كضعف وملب

سادسًا: االبتعاد عن الدنيا .

وعن الّصادق عليه الّسالم:

ــوط  ــيء ي ــّب ب ــاّن كّل حم ــم، ف ــى دينك ــوه ع ــا فاّتم ــا للّدني ــامل حمّب ــم الع »اذا رأيت
ــك  ــي وبين ــه الســام: ال جتعــل بين ــال: اوحــى اهلل تعــاىل إىل داود علي ــا احــّب. وق م
عاملــا مفتونــا بالّدنيــا، فيصــّدك عــن طريــق حمّبتــي. فــإّن أولئــك قطَّــاع طريــق عبــادي 

ــا صانــع هبــم ان انــزع حــاوة مناجــايت مــن قلوهبــم«)3(. املريديــن. اّن ادنــى مــا ان

مــن هنــا نســتطيع القــول: ان احلاكــم االســالمي)القائد( لــه حــق عــىل األمــة فتصبح 
العالقــة بينــه وبــني النــاس ليســت جمــرد عالقــة توكيــل وعقــد اجتامعــي بــل هــي عالقــة 

طاعــة وتســليم ألن وجــوده يمثــل اخلالفــة اإلهليــة واالمتــداد الســاموي يف االرض.

)1(  غرر والدرر: ج5، ص211، ح 8025.
)2(  الكايف:ج1 ص410:ح1؛ حلية األبرار، السيد هاشم البحراين، اجلزء الثاين، ص215. 

)3(  بحار االنوار، ج7، ص01، ح2.
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املبحث الثاني: مفهوم القيادة )ومعانيها( وارتباطها باالداراة 

املسألة اخلامسة: العالقة بني االدارة والقيادة 

مــن خــالل مــا توصلنــا اليــه مــن تعريفــات ســابقة يف مفهــوم االدارة والقيــادة نجــد 
هنــاك تشــاهبًا بينهــام يف بعــض اجلوانــب لكنهــام يفرتقــان يف بعــض النواحــي واشــرتاكهام 
يف وحــدة االهــداف مــع العلــم أن القيــادة واإلدارة ليســا مفهومــني منفصلــني عــن 
ــي تقــوم  ــة االســالمية االطــار العــام واالســس الت ــد حــددت النظري ــًا  وق بعضهــام متام
عليهــا العالقــة بــني االدارة والقيــادة يف اداء الواجبــات واملســؤوليات ويمكــن تلخيــص 

االســس التــي تشــكل االطــار العــام لطبيعــة هــذه العالقــة بالنقــاط اآلتيــة: 

ــراد كل  ــه االف ــن توجي ــة م ــة للمؤسس ــارص املادي ــىل العن ــا ع ــز االدارة عموم 1ـ ترتك
ضمــن جمهوداهتــم ومهاراهتــم واالعتــامد عــىل األشــخاص يف املســتويات العليــا وفــق نظــام 

التخطيــط والتنظيــم والرقابــة يف حتديــد مســارات وسياســات املؤسســة. 

2ـ )وعكــس ذلــك متامــًا يف القيــادة إذ تركــز بشــكل كبــري عــىل العنــر البــرشي وهتتم 
بــه وبتنميــة مهاراتــه وقدراتــه وتدريبــه؛ لتحفيــزه عــىل أداء العمــل وإنجاز األهــداف()1(.

ــكل ادارة  ــالمية تش ــة االس ــادة يف املنظوم ــادة، فالقي ــن القي ــزءًا م ــّد االدارة ج 3ـ تع
بلــد بــكل مكوناتــه وطاقاتــه بينــام االدارة تتضمــن ادارة جــزء معــني مــن هــذه املكونــات 
)تركــز عــىل املعايــري وحــل املشــكالت وإتقــان األداء، واالهتــامم باللوائــح والنظــم 
واســتعامل الســلطة()2( وهــذا مــا يســمى بالعالقــة املتبادلــة بــني االدارة والقيــادة والنســبة 

بينهــام ليســت نســبة العــام باخلــاص بــل تظهــر هــذه النســبة يف طبيعــة كل منهــام..

)1(  القيادة أساسيات ونظريات ومفاهيم. ماهر حممد صالح حسن، عامن )األردن(، ص85
)2(  اإلدارة املعارصة: عادل ثابت، ص 183.
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ــادة تشــكل حمــورا اساســيا يف نظــام  ــني االدارة والقي ــة ب ــا يتضــح ان العالق مــن هن
ــارص  ــخيص العن ــتطاع تش ــالم( )اس ــه الس ــًا )علي ــام علي ــإن االم ــه ف ــم وعلي ادارة احلك
ــري  ــدر كب ــىل ق ــام كان ع ــم ك ــلوكياهتم ووظائفه ــم وس ــد مالحمه ــة وحتدي ــة الفاعل القيادي
مــن الدقــة يف تشــخيص الشــخصيات االداريــة وفرزهــا عــن الشــخصيات القياديــة()1(

ــن  ــا م ــم وطبيعته ــة باحلك ــة األم ــم عالق ــتقاًل ينظ ــّد دورا مس ــادي يع ــدور القي فال
ــد. ــا للبل ــح العلي ــخيص املصال ــرارات وتش ــاذ الق ــالل اخت خ

)1(  مالمــح القيــادة الناجحــة يف ضــوء منهجيــة االمــام عــيل بــن أيب طالب)عليــه الســالم(: حممــد عبــد الرضــا 
ــاعدي:ص46 هادي الس
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)( ملالك االشرت )( مبادئ االدارة والقيادة يف عهد اإلمام علي

مــن خــالل هــذا املبحــث نتعــرف عــىل املبــادئ اإلداريــة األساســية يف عهــد اإلمــام 
ــام  ــات وامله ــارص والواجب ــص والعن ــة باخلصائ ــرت املتمثل ــك االش ــالم( ملال ــه الس )علي

ــة. ــر والتــي جيــب حتققهــا يف املنظومــة االداري امللقــاة عــىل عاتــق املدي

ترتكز مبادئ االدارة يف العهد عىل املسائل اآلتية:

املسألة األوىل: االدارة من موقع العبودية )مبدأ االعتقاد(

قوله )عليه السالم(:

.)1(» اِرِث اأْلَْشرَتَ »َهَذا َما َأَمَر بِِه َعْبُد اهلل َعِيٌّ َأِمُر امْلُْؤِمننَِي َمالَِك ْبَن احْلَ

تشــري هــذه العبــارة إىل مفــردة يتحــدث هبــا االمــام )عليــه الســالم( وهــي نظريتــه يف 
االدارة والقيــادة. ومــاذا تعنــي العبوديــة هلل ســبحانه وتعــاىل، ومــا هــي مدخليــة العبوديــة 

هلل يف موضــوع اإلدارة.

يريــد اإلمــام )عليــه الســالم( أن يســلط الضــوء عــىل ســلوكيات املــدراء وانطباعاهتم 
ــاك انطباعــات وســلوكيات تدفــع اإلنســان  وتصوراهتــم وهــم يف موقــع املســؤولية، هن
نحــو التســلط وحــب الدنيــا وحــب اجلــاه. مــاذا تكــون خلفيــة مــن حيمــل هــذه 
الســلوكيات واالنطباعــات فيمــن يكــون يف موقــع الســلطة الشــك والريــب أنــه حينــام 
يصــل إىل موقــع املســؤولية ســيتخذ جمموعــة من االجــراءات القاســية والقــرارات الظاملة 
ويســري نحــو االنحــراف يف تضيــع االهــداف وخدمــة النــاس، ويعتقــد بــأن مــن يعمــل 

)1(  هنج البالغة: رسالة 53.
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حتــت إمرتــه هــو عبــد ويتعامــل معــه تعامــل املــوىل مــع عبــده، وليــس تعامــل مســؤول 
مــع مرؤوســني يســتحقون االهتــامم والرعايــة كــام هــو يف فكــر اإلمــام )عليــه الســالم(.

ــة النــاس وخدمتهــم  ــاك مــن ينظــر إىل موقــع املســؤولية عــىل أهنــا حمطــة هلداي  وهن
وحمطــة يؤمتــن فيهــا عــىل مصالــح النــاس يضمــن مــن خالهلــا حقــوق اآلخريــن.

فاجلانــب الســلوكي واملعتقــد لــه اثــر كبــري يف مســار أداء املــدراء عىل كافــة األصعدة، 
ممكــن أن يــؤدي املديــر دورا بــارزا وســلوكا مغايــرا ملعتقداتــه لكــن عــىل املســتوى البعيــد 

ال يســتطيع املديــر أن خيفــي تأثــري معتقداتــه.

اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يقــدم مفتاحــا ســحريا مــن مفاتيــح النجــاح والتفوق 
يف االدارة ملالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه( وهــو العبوديــة هلل تعــاىل واالعتقــاد باملبدأ.

وهــذه القضيــة ليســت قضيــة مــن القضايــا الثانويــة أو قضيــة ال صلــة هلــا بموضــوع 
االدارة والقيــادة، العبوديــة هلل اســتحضار العالقــة بــني اإلنســان وربــه هلــا االثــر العميــق 
يف جممــل الســلوك االداري يف كافــة املراتــب، هــذا االســتحضار جيعل اإلنســان املســؤول 
والقيــادي يــامرس عالقــة االنســانية وفــق النظرية االســالمية وليســت العالقة الســلطوية 

مــع غــريه مــن العاملــني حتــت إمرتــه.

ومــن اجلديــر بالذكــر أن الــدور اإلداري والقيــادي جيــب أن تتوافــر فيــه حالــة 
احلــزم والقــوة وهــذان األمــران جيــب أن ال يتقاطعــان مــع عالقــة اإلنســان بربــه وعالقــة 

ــه. املســؤول يف سلســلة املراتــب ومــع مــن يعمــل حتــت أمرت

مــن هنــا يشــري اإلمام أمــري املؤمنــني )عليه الســالم( يف عهــده ملالك االشــرت)رضوان 
اهلل عليــه( واصفــا حالــة التعامل واالنســجام يف النظــام االداري وفق الرؤية االســالمية.
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ــْن  ــَك اهلل ِم ــْرَض َأْن ُيْعطَِي ــبُّ َوَت ــِذي ُتِ ــِل الَّ ــَك ِمْث ــِوَك َوَصْفِح ــْن َعْف ــْم ِم »َفَأْعطِِه
َك  ــَك َفْوَقُهــْم َوَوايِل اأْلَْمــِر َعَلْيــَك َفْوَقــَك َواهلل َفــْوَق َمــْن َوالَّ َعْفــِوِه َوَصْفِحــِه َفإِنَّ
ــَد  ــُه اَل َي ــْرِب اهلل َفإِنَّ ــَك حِلَ ــنَّ َنْفَس ــْم َواَل َتنِْصَب ــَاَك هِبِ ــْم َواْبَت ــَتْكَفاَك َأْمَرُه ــِد اْس َوَق
ــاَس  ــِف النَّ ــِف اهلل َوَأْنِص ــِه..... َأْنِص تِ ــِوِه َوَرمْحَ ــْن َعْف ــَك َع ــى بِ ــِه َواَل ِغنَ ــَك بِنِْقَمتِ َل
ــَك إاِلَّ َتْفَعــْل  ــِة َأْهلـِـَك َوَمــْن َلــَك فِيــِه َهــًوى ِمــْن َرِعيَّتـِـَك َفإِنَّ ِمــْن َنْفِســَك َوِمــْن َخاصَّ
ــْم َوَمــْن َظَلــَم ِعَبــاَد اهلل َكاَن اهلل َخْصَمــُه ُدوَن ِعَبــاِدِه َوَمــْن َخاَصَمــُه اهلل َأْدَحــَض  َتْظلِ
ــِة  ــِر نِْعَم ــى إىَِل َتْغيِ ــَس َشْ ٌء َأْدَع ــوَب َوَلْي ــِزَع َأْو َيُت ــى َينْ ــًا َحتَّ ــُه َوَكاَن هللَِِّ َحْرب َت ُحجَّ
ــَو  ــَن َوُه ــَوَة امْلُْضَطَهِدي ــإِنَّ اهلل َســِميٌع َدْع ــٍم َف ــٍة َعــَى ُظْل ــْن إَِقاَم ــِه ِم ــِل نِْقَمتِ اهلل َوَتْعِجي

ــاِد«)1(. ــنَي بِامْلِْرَص لِلظَّاملِِ

ــا، فهــي ليســت  ــة هلل ســبحانه وتعــاىل ختتلــف متام ــه والعبودي ــة اإلنســان برب فعالق
عالقــة جتميــد وإنــام هــي عالقــة انطــالق وتكامــل فــإن اســتعامل كلمــة )عبــداهلل( تعنــي 
ان اإلنســان يف ذروة الكــامل ال يمتلــك ســوى الرمحــة والقــدرة االهليــة التــي يتصــل هبــا 
ويتــزود منهــا ويتحــرك مــن خالهلــا فيبقــى اإلنســان يف هــذا الظــرف الوجــودي والســعة 
الذاتيــة والقــدرات الشــخصية املحــدودة، فينبغــي لإلنســان املتصــدي االرتبــاط باملبــدأ 

متــوكال عليــه ســبحانه وتعــاىل. قــال )عليــه الســالم(.

ــاَك  َقنـِـي َوإِيَّ تـِـِه َوَعظِيــِم ُقْدَرتـِـِه َعــَى إِْعَطــاِء ُكلِّ َرْغَبــٍة َأْن ُيَوفِّ  »َوَأَنــا َأْســَأُل اهلل بَِســَعِة َرمْحَ
َقاَمــِة َعــَى اْلُعــْذِر اْلَواِضــِح إَِلْيــِه َوإىَِل َخْلِقــِه َمــَع ُحْســِن الثَّنَــاِء يِف  ــا فِيــِه ِرَضــاُه ِمــَن اإْلِ ملَِ
ــَك  ــَم يِل َوَل تِ ــِة َوَأْن َيْ ــِف اْلَكَراَم ــِة َوَتْضِعي َــاِم النِّْعَم ــَاِد َوَت ــِر يِف اْلبِ ــِل اأْلََث ــاِد َومَجِي اْلِعَب
ــَاُم َعــَى َرُســوِل اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِــِه  ــا إَِلْيــِه راِجُعــوَن َوالسَّ ــَهاَدِة إِنَّ ــَعاَدِة َوالشَّ بِالسَّ

ــَاُم«. َم َتْســلِيًا َكثِــرًا َوالسَّ َم الطَّيِّبِــنَي الطَّاِهِريــَن َوَســلَّ َوَســلَّ

)1(  هنج البالغة: رسالة 53



48

الفصل األول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها

ــاىل  ــر اهلل تع ــه كان يذك ــه وختام ــة كالم ــالم( يف بداي ــه الس ــام )علي ــظ أن االم نالح
ومرضاتــه والتأكيــد عــىل القضايــا اخلاصــة، مــن خــالل وضــع الصــور الظاهريــة يف االطار 
ــعور  ــب الش ــؤول صاح ــي للمس ــر االبداع ــالل الفك ــن خ ــومة م ــداف املرس ــام لأله الع
واالدراك العميــق للعبوديــة هلل ســبحانه وتعــاىل، مــن حيــث صــربه عــىل القضايــا املوقتــة 
واليضيــع نفســه مــن خــالل هــواه واليفقــد توازنــه وإن صــار زعيــام عــىل الدنيــا ومافيهــا 

فإنــه يقــف ليقــول كلمــة الفصــل واالرتبــاط الحــول والقــوه االبــاهلل العــيل العظيــم.

فيتحصــل مــن ذلــك: ان الرؤيــة االســالمية التــي حيملها املســؤول )العبوديــة هلل وااليامن 
باملبــدأ( مهــا الركنــان االساســيان يف حتقيــق االهــداف االدارية يف مســارات صحيحة.

املسألة الثانية: وحدة األوامر وسلسلة املراتب .

قوله )عليه السالم(:

ــْن  ــا َع ــى بَِبْعِضَه ــٍض َواَل ِغنَ ــا إاِلَّ بَِبْع ــُح َبْعُضَه ــاٌت اَل َيْصُل ــَة َطَبَق ِعيَّ ــْم َأنَّ الرَّ »َواْعَل
ــِة َوِمنَْهــا ُقَضــاُة اْلَعــْدِل َوِمنَْهــا  اصَّ ــِة َواخْلَ ــاُب اْلَعامَّ َبْعــٍض َفِمنَْهــا ُجنُــوُد اهلل َوِمنَْهــا ُكتَّ
ــلَِمِة  ــِة َوُمْس مَّ ــِل الذِّ ــْن َأْه ــَراِج ِم ــِة َواخْلَ ْزَي ــُل اْلِ ــا َأْه ــِق َوِمنَْه ْف ــاِف َوالرِّ ْنَص ُل اإْلِ ــاَّ ُع
ــِة  اَج ــْن َذِوي احْلَ ــْفَى ِم ــُة السُّ ــا الطََّبَق نَاَعاِت َوِمنَْه ــُل الصِّ ــاُر َوَأْه ــا التُّجَّ ــاِس َوِمنَْه النَّ
ِه َفِريَضــًة يِف كَِتابـِـِه َأْو ُســنَِّة  ى اهلل َلــُه َســْهَمُه َوَوَضــَع َعــَى َحــدِّ َوامْلَْســَكنَِة َوُكلٌّ َقــْد َســمَّ
نُــوُد بِــإِْذِن اهلل ُحُصــوُن  َنبِيِِّه )صــى اهلل عليــه وآله( َعْهــدًا ِمنْــُه ِعنَْدَنــا حَمُْفوظــًا َفاْلُ
ــمَّ  ــْم ُث ــُة إاِلَّ هِبِ ِعيَّ ــوُم الرَّ ــَس َتُق ــِن َوَلْي ــُبُل اأْلَْم ــِن َوُس ي ــزُّ الدِّ ــُواَلِة َوِع ــُن اْل ــِة َوَزْي ِعيَّ الرَّ
ــاِد  ــَى ِجَه ــِه َع ــَوْوَن بِ ــِذي َيْق ــَراِج الَّ ــَن اخْلَ ــْم ِم ــِرُج اهلل هَلُ ــَا ُيْ ــوِد إاِلَّ بِ ــَواَم لِْلُجنُ اَل ِق
ــَواَم  ــمَّ اَل ِق ــْم ُث ــْن َوَراِء َحاَجتِِه ــْم َوَيُكــوُن ِم ــَا ُيْصلُِحُه ــِه فِي ِهــْم َوَيْعَتِمــُدوَن َعَلْي َعُدوِّ
ــا ُيْكُِمــوَن  ــاِب ملَِ ِل َواْلُكتَّ ــِث ِمــَن اْلُقَضــاِة َواْلُعــاَّ ــِف الثَّالِ نْ نَْفــنْيِ إاِلَّ بِالصِّ ــِن الصِّ َذْي هِلَ
ــا  َه ــوِر َوَعَوامِّ ــْن َخــَواصِّ اأْلُُم ــِه ِم ــوَن َعَلْي ــِع َوُيْؤَتَنُ ــَن امْلَنَافِ َمُعــوَن ِم ــِد َوَيْ ــَن امْلََعاِق ِم
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)( ملالك األشرت )( املبحث الثالث: مبادئ االدارة والقيادة يف عهد اإلمام علي

َتِمُعــوَن َعَلْيِه ِمــْن َمَرافِِقِهْم  نَاَعــاِت فِيــَا َيْ ــاِر َوَذِوي الصِّ ــْم مَجِيعــًا إاِلَّ بِالتُّجَّ َواَل ِقــَواَم هَلُ
ِهــْم  ــِق بَِأْيِديِــْم َمــا اَل َيْبُلُغــُه ِرْفــُق َغْرِ فُّ َ َوُيِقيُموَنــُه ِمــْن َأْســَواِقِهْم َوَيْكُفوهَنـُـْم ِمــَن الرتَّ
اَجــِة َوامْلَْســَكنَِة الَِّذيــَن َيِــقُّ ِرْفُدُهــْم َوَمُعوَنُتُهــْم َويِف  ــْفَى ِمــْن َأْهــِل احْلَ ُثــمَّ الطََّبَقــُة السُّ
ــُرُج اْلــَوايِل ِمــْن  اهلل لِــُكلٍّ َســَعٌة َولِــُكلٍّ َعــَى اْلــَوايِل َحــقٌّ بَِقــْدِر َمــا ُيْصلُِحــُه َوَلْيــَس َيْ
ــنِي َنْفِســِه َعــَى  ــَاِم َوااِلْســتَِعاَنِة بــاهلل َوَتْوطِ ــَك إاِلَّ بِااِلْهتِ ــُه اهلل ِمــْن َذلِ ــا َأْلَزَم ــِة َم َحِقيَق

ــِه َأْو َثُقــَل«)1(. ــَا َخــفَّ َعَلْي ــِه فِي ــْرِ َعَلْي ــقِّ َوالصَّ ــُزوِم احْلَ ُل

يســتعرض اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذ املقطــع مــن العهــد الرشيف 
كل النشــاطات واألفعــال ذات الســياق الواحــد التــي ختضــع إلدارة املديــر الــذي يكــون 
مرشفــا عــىل كل املامرســات املطلوبــة مــن قبــل املرؤوســني يف مبــدأ توحيــد األوامــر 
ــي  ــة الت ــة والرقابي ــة االرشافي ــل يف العملي ــاك خل ــون هن ــى ال يك ــب حت ــة املرات وسلس

يتــوىل أمرهــا املــدراء يف املنظومــة االداريــة.

ــات  ــس اثب ــات« لي ــة طبق ــم أن للرعي ــه »واعل ــن قول ــالم( م ــه الس ــوده )علي ومقص
الطبقــات هبــذا املعنــى بــل بيــان اختــالف الرعيــة يف مــا تتصــدى لــه مــن شــؤون احليــاة 
البرشيــة، حيــث أن اإلنســان مــدين الطبــع حيتــاج إىل حوائــج كثــرية يف معاشــه مــن املــأكل 
وامللبــس واملســكن واليقــدر فــرد واحــد بــل افــراد عــىل إدارة كل هــذه االمــور فالبد وان 
تنقســم الرعيــة بحســب مشــاغله إىل طبقــات وتتصــدى كل طبقــة لشــأٍن مــن الشــؤون 
وشــغال مــن املشــاغل ثــم يتبــادل حاصــل أعامهلــم بعضهــم مــع بعــض حتــى يتــم أمــر 

معيشــتهم ويكمــل حوائــج حياهتــم)2(.

)1(  هنج البالغة: 53
)2(  منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: للعالمة املحقق مريزا حبيب اهلل اخلوئي: ج20: ص175.
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ــذا  ــلطة، وه ــن س ــه م ــا دون ــة مل ــك صالحي ــتويات يمتل ــذه املس ــن ه ــد م كل واح
ــة يف مجيــع جوانبهــا املختلفــة عــىل أســاس تسلســل املراتــب  ــاة البرشي ــام للحي يعــد تنظي
فسلســلة املراتــب عنــد اإلمــام )عليــه الســالم( تبــدأ مــن املســؤول وتنتهــي عنــد األمــام 

ــع. ــم اهلل تعــاىل فــوق اإلمــام وعــىل اجلمي ث

ثــم أن اإلمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع يقســم الرعيــة عــىل ســبع طبقــات كل 
طبقــة تعمــل وفــق نظــام تسلســل املراتــب ومــن هــذه الطبقــات:

1- اجلنود املحافظون عىل احلدود والثغور املدافعون عند هجوم االعداء.

2ـ كّتاب العامة املتصدرون لكتابة العقود.

3ـ قضاة العدل ورؤساء املحاكم.

4ـ عامل االمور احلسبية املحافظون عىل االنصاف والرفق بني الناس.

5ـ أهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة ومسلمة الناس.

6ـ التجار وأهل الصناعات واحلرف الكثرية التي عليها مدار حياة البرش.

7ـ الطبقــة الســفىل مــن ذوي احلاجــة واملســكنة، والتعبــري عــن هــذه الطبقــة بالســفىل 
باعتبــار أهنــا ال تقــدم عمــاًل نافعــا يف املجتمــع تتبــادل بــه مــع اعــامل الطبقــات األخــرى.

فسلســلة املراتــب هــي نــوع مــن بســط النفــوذ والرؤيــة الســلطوية، ومــن الظواهــر 
التــي نشــاهدها كل يــوم يف حياتنــا االجتامعيــة ينبغــي للمديــر ضمــن الصالحيــات 
املمنوحــة لــه يف التسلســل الوظيفــي ان يكــون مرنــا لكــي يستشــعر النتائــج اإلجيابيــة يف 
التسلســل الرتبــي ملــا دونــه، فالرؤيــة االســالمية يف االدارة هلــا ابعــاد واســعة يف العمــل 
ومل تكــن نوعــا مــن الطبقيــة والتميــز بــني االفــراد وإنــام هــي حالــة تنظيميــة للعمــل وادارة 

شــؤون النــاس.
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يقــول اإلمــام أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( يف رســالة بعثهــا إىل األشــعث بــن قيــس 
عاملــه عــىل أذربيجــان:

)»وإن عملــك ليــس لــك بطعمــة لكنــه أمانــة يف عنقــك واملــال مــال اهلل وأنــت مــن 
خــّزاين عليــه حتــى تســلمه إيّل إن شــاء اهلل، وعــى أال أكــون رّش والتــك«

أنت موظف، والوظيفة أمانة يف عنقك هلل واملسلمني، وليست مزرعة لك ومتجرا.

»وأنت مسرتعى ملن فوقك«.

إن عليــك حلســيبا ورقيبــا، وهــو اخلليفــة، حيــي عليــك مجيــع أعاملــك، ويأخــذك 
هبــا ان خنــت وخالفــت.

»ليس لك أن تفتات يف رعية«.

أي تستبد وتستغل الرعية التي أنت هلا خادم وأجري()1(.

يعــّد اإلمــام )عليــه الســالم( الوظيفــة التــي انيطــت بالشــخص ليســت هــي غنيمــة 
وإنــام هــي أمانــة وأداء األمانــة عــىل أحســن وجه من األمــور الرشعيــة الواجبــة يف الرشيعة 
املقدســة، فاملنصــب عنــد أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( إنــام هــو أمانــة يؤمتــن عليهــا يف أي 
موقــع مــن مواقــع املســؤولية »وأنــت مســرتعى ملــن فوقــك« وجيــب أن حيفظهــا ملــن فوقــه 

حتــى يتحقــق اهلــدف املنشــود خلدمــة النــاس مــن خــالل املنظومــة االداريــة.

ــالة  ــه( رس ــوان اهلل علي ــرت )رض ــك األش ــالم( ملال ــه الس ــام )علي ــى اإلم ــد أعط لق
ــه  ــه واجبات ــدد ل ــر وح ــا ادارة م ــه فيه ــد ومّحل ــًة إىل العه ــر اضاف ــل م ــا إىل أه ينقله

ــد. ــوال اجلدي ــع ال ــا م ــل هب ــر التعام ــل م ــي أله ــي ينبغ ــة الت ــة، والطريق االداري

ــادي  ــيخ ه ــة: الش ــج البالغ ــتدرك هن ــة ج 3، ص389؛ مس ــواد مغني ــد ج ــة: حمم ــج البالغ ــالل هن )1(  يف ظ
كاشــف الغطــاء، ص128.
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»أّمــا بعــد، فقــد بعثــت إِليكــم عبــدًا مــن عبــاد اهلل ال ينــام أّيــام اخلــوف، وال ينكل 
عــن األعــداء ســاعات الــروع. أشــّد عــى الكّفــار مــن حريــق النــار. وهــو مالــك 
ــّق،  ــق احل ــا طاب ــره. في ــوا أم ــه وأطيع ــمعوا ل ــج، فاس ــو مذح ــارث، أخ ــن احل ب
فإّنــه ســيف مــن ســيوف اهللّ، ال كليــل الُظَبــة، وال نــايب الرضيبــة. فــإن أمركــم أن 
تنفــروا فانفــروا، وإِن أمركــم أن تقيمــوا فأقيمــوا، فإنــه ال ُيقــدم وال يجــم وال 
يؤخــر وال يقــدم إاِلّ عــن أمــري، وقــد آثرتكــم بــه عــى نفــي، لنصيحتــه لكــم 

وشــّدة شــكيمته عــى عدّوكــم«)1(.

أول خطــوة قــام هبــا اإلمــام هــو تعريــف مالــك بأنــه )عبــد اهلل( يريــد أن يســتحر 
اإلمــام يف نفــوس أهــل مــر أنــه مل يرســل إليهــم شــخصا عنيفــا متكــربا )دكتاتــوري( 
ــه  ــع ل ــا تتس ــكل م ــل ب ــز وج ــاد اهلل ع ــن عب ــد م ــو عب ــل ه ــم، ب ــر عليه ــلطانًا يتأم وس

ــان. ــن مع ــة م العبودي

ثــم يبــدأ االمــام يف بيــان أوصافــه ألهــل مــر »ال ينــام أّيــام اخلــوف« أي ال يتنصــل 
ــد  ــروع( يري ــاعات ال ــداء س ــن األع ــكل ع ــدة، )وال ين ــام الش ــؤولية أي ــل املس ــن حتم م
ــن  ــر م ــن وال يف ــل ال جيب ــذا الرج ــر ان ه ــل م ــول أله ــالم( أن يق ــه الس ــام )علي االم

ــار( مــن شــدة بأســه وقــوة شــكيمته. ــار مــن حريــق الن املواجهــة )أشــّد عــىل الكّف

ثــم يقــول هلــم بــأن هــذا الرجــل ال يتســاهل مــع االنحرافــات واالعوجــاج الــذي 
يصيــب املجتمــع ويأمرهــم بطاعتــه بــام كان مطابقــا للحــق وهــذا يــدل عــىل ان للطاعــة 
حــدودًا معينــة ليــس هنــاك أمــر مطلــق فــاذا كان املســؤول يف املنظومــة االداريــة مطابقــا 

)1(  دراســات يف واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة اإلســالمية: الشــيخ املنتظــري ج1، ص326؛ وانظــر هنــج 
البالغــة، خطــب اإلمــام عــيل عليــه الســالم، ج3، ص63، الكتــاب 38؛ بحــار األنــوار، العالمــة املجلــي، 

ص595. ج33، 
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للحــق جتــب طاعتــه واال فــال جيــب اذا كان منحرفــا وغــري مطابقــا للحــق، قــال رســول 
اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(:

»ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل تعاىل«)1(.

)قــد قيــل حلكيــم: مــا بــال انقــراض دولــة آل ساســان؟ قــال: ألهنــم اســتعملوا أصاغــر 
العــامل عــىل أعاظــم األعــامل فلــم خيرجــوا مــن عهدهتــا، واســتعملوا أعاظــم العــامل عــىل 
أصاغــر األعــامل فلــم يعتنــوا عليهــا، فعــاد وفاقهــم إىل الشــتات ونظامهــم إىل البتــات. وإِذا 

اعتــربت القــّوة يف العــاّمل فكيــف بنفــس األئمــة املفــوض إِليهــم إِدارة األّمــة()2(.

فيتحصــل: ان سلســلة املراتــب هــي عمليــة توزيــع الصالحيــات والعمــل اجلامعــي، 
الــذي هــو ســمة مــن ســامت املنظومــة االداريــة يف االســالم فــإن العمــل املشــرتك اجلامعي 
يمثــل القاعــدة املثــىل لــإلدارة الصحيحــة الناجحــة التــي تســتنفر الطاقــات واالمكانيــات 
البرشيــة واملاديــة يف خدمــة االدارة الصاحلــة التــي تعتمــد عــىل توزيــع الصالحيــات مــن 

املســؤول األعــىل ملــن هــو دونــه يف سلســلة املراتــب.

املسألة الثالثة: تزكية النفس وكسر الشهوات .

قوله )عليه السالم(:

ــاَرٌة  َمَحــاِت َفــإِنَّ النَّْفــَس َأمَّ ــَهَواِت َوَيَزَعَهــا ِعنْــَد اْلَ »َوَأَمــَرُه َأْن َيْكــِرَ َنْفَســُه ِمــَن الشَّ
ــوِء إاِلَّ َمــا َرِحــَم اهلل... وإيــاَك واإلْعَجــاُب بِنَْفِســَك٬ والّثَقــُة بـِـا ُيْعِجُبــَك ِمنَْهــا،  بِالسُّ

ــْيَطاِن يِف َنْفِســِه«)3( . َوُحــّب اإلْطــَراء َفــإِنَّ َذلـِـَك ِمــْن َأْوَثــِق ُفــَرِص الشَّ

)1(  الرشح الكبري: عبد الرمحن بن قدامه، ج3، ص169؛ سري أعالم النبالء، الذهبي، ج2، ص476.
)2(  دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية: الشيخ املنتظري، ج1، ص327.

)3(  هنج البالغة: 53.
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مجــح بــه: وهــو مجــوح قــال اذا عزمــت عــىل أمــٍر مجحــت بــه كالــذي صــّد عنــه ثــم مل 
ينســب اجلمــوح مــن الرجــال الــذي يركــب هــواه فــال يمكــن رده، قــال الشــاعر:

خلعت عذاري جاحمًا ال يردين          عن البيض امثال الدمى زجر زاجٍر

ومجح إليه: أي ارسع وقوله تعاىل:

ــوَن﴾)1(، أي  ــْم َيَْمُح ــِه َوُه ــْوا إَِلْي ــًا َلَولَّ َخ ــاَراٍت َأْو ُمدَّ ــًأ َأْو َمَغ ــُدوَن َمْلَج ــْو َيِ ﴿َل
يرعــون)2(.

اجلمحــات: منازعــة النفــس إىل الشــهوات ومآرهبــا ونزعهــا بكفهــا وعــدم متكنهــا 
مــن االسرتســال يف الشــهوات وأن يكــون أمــريا عليهــا ومســيطرا وقامعــا هلــا مــن التهــور 
ــى ألي يشٍء أن  ــي ال يتأت ــديدة الت ــة الش ــة الريع ــاه احلرك ــامح معن ــامك)3(، واجُل واالهن
ــمي  ــك س ــا، ولذل ــاوع أصحاهب ــي ال تط ــة الت ــة اجلاحم ــول املرع ــة اخلي ــا كحرك يصّده

اجلــواد الــذي ال يطــاوع صاحبــه مجوحــًا او جاحمــًا)4(.

ــال:  ــه، يق ــّد يف املدح واملبالغة في ــاوزة احل ــاّل، وهو جم ــرى، معت ــدر أط ــراء: مص االط
أطــرى فــالٌن فالنــًا، إذا مدحــه بــام ليــس فيــه وفيــه قــول النبي )صــىل اهلل عليــه وآله وســلم(:

ــا َأنــا َعْبــٌد ولكــن قولــوا عبــُد اهلل  »ال ُتْطــُروين كــا َأْطــَرِت النصــاَرى املِســيَح فإِنَّ
ــم َمَدُحــوه بــا ليــس فيــه فقالــوا: هــو ثالــُث َثاثــٍة وإنــه ابــُن اهلل ومــا  وَرُســوُله ؛ وذلــك َأهنَّ

ــم«)5(. ــم وُكفِرِه كه ــن رِشْ ــَبَهه م َأْش

)1(  معجم املعاين: للسيوطي: مادة مجح
)2( هتذيــب اللغــة: لألزهــري، ج4، ص417؛ لســان العــرب: ابــن منظــور، ج2، ص426؛ معجــم مقاييــس 

اللغــة، ابــن فــارس، ج1، ص423؛ جممــع البحريــن، للطرحيــي، ج1، ص374.
)3(  رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد: ج17 ص23

)4( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: الشيخ نارص مكارم الشريازي، ج6، 87.
)5( لسان العرب: ابن منظور، ج15، ص6.
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ــم:  ــه قوهل ــه، ومن ــدح يف الوج ــو امل ــراء ه ــدح: )أّن اإلط ــراء وامل ــني اإلط  والفرق ب
اإلطــراء يورث الغفلــة، يريــدون بذلــك املــدح يف الوجــه، واملــدح يكون مواجهة وغــري 

مواجهــة()1( منــه قولــه )عليــه الســالم( يف ذم االطــراء:

 »الصــق بأهــل اخلــر والــورع ورّضهــم عــى أن ال يطــروك فــإن كثــرة االطــراء مــدن 
مــن الغــرة، والرضــا بذلــك يوجــب مــن اهلل املقــت«)2(.

ــوان اهلل  ــرت )رض ــك االش ــالم( مال ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــر االم ــول: يأم أق
ــخصية  ــول الش ــات واملي ــات والطموح ــهوات واملغري ــن الش ــه م ــر نفس ــه( أن يك علي
ــد اجلمــوح والــرتدد، فالنفــس  ــه أن يمســك نفســه عن ــه الســالم من ويطلــب االمــام علي
بطبعهــا أمــارة وتبعــث نحــو الســوء تتمــرد وتنــزع للوصــول إىل مآرهبــا وشــهواهتا 

ــم اهلل. ــا رح ــك اال م ــه إىل املهال ــا وحتمل ــري صاحبه وتغ

ــالم(  ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــا االم ــن موالن ــا ورد ع ــى م ــذا املعن ــد ه ويؤي
بخصــوص النفــس األمــارة حيــث يرســم االمــام زيــن العابديــن )عليــه الســالم( 
ــوح  ــكل وض ــارة ب ــس االم ــة النف ــرش املعرف ــة ع ــاة اخلمس ــن املناج ــة م ــاة الثاني يف املناج
ويشــكو إىل اهلل تعــاىل منهــا هبــذه الكلــامت )بوصفــه قــدوة لعمــوم النــاس ويقــول()3(:

»إهلــي إليــك أشــكو نفســا بالســوء أمــارة، وإىل اخلطيئــة مبــادرة، وبمعاصيــك مولعــة، 
ولســخطك متعرضــة، تســلك يب مســالك املهالــك، وجتعلنــي عنــدك أهــون هالــك، 
كثــرة العلــل طويلــة األمــل، إن مســها الــر جتــزع، وإن مســها اخلــر تنــع، ميالــة إىل 
اللعــب واللهــو، مملــوءة بالغفلــة والســهو، تــرع يب إىل احلوبــة وتســوفني بالتوبــة«)4(.

)1(  معجم الفروق اللغوية: العسكري، ج1، ص56.
)2(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي ص81

)3(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10 ص294
)4(  الصحيفة السجادية، لإلمام زين العابدين )عليه السالم( مناجاة الشاكني ليوم السبت، ص403.
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فالنفــس األمــارة بالســوء تعتــرب يف احلقيقــة أهــم وســائل الشــيطان وأدواتــه يف إغواء 
االنســان، فلــو أن اإلنســان ختلــص مــن رشاكهــا ومصائدهــا فإنــه يتخلــص كذلــك مــن 

رش الشــيطان وتســوالته.)1(

ومــن هنــا أوىص االوليــاء وعلــامء االخــالق أن يراقــب اإلنســان هــذه النفــس 
ــة دقيقــة لئــال يتــورط يف رشاكهــا وينخــدع بخدعهــا يقــول االمــام أمــري املؤمنــني  مراقب

)عليــه الســالم( يف كالم ورد يف غــرر احلكــم:

»إن هذه النفس ألمارة بالسوء، فمن أمهلها مجحت به إىل املآثم«)2(.

وعنه )عليه السالم(:

»إن نفسك خلدوع، إن تثق هبا يقتادك الشيطان إىل ارتكاب املحارم«)3(.

وعنه )عليه السالم(:

»كن أوثق ما تكون بنفسك، أحذر ما تكون من خداعها«)4(.

ــادة واإلدارة،  هــذه العبــارات العميقــة واملؤثــرة تعــّد درســا كبــريًا مــن دروس القي
عنــد أهــل البيــت عليهــم الســالم واإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع 
يشــري إىل نقطــة مهمــة، يقــول إن مــن أخطــر املخاطــر عــىل اإلنســان هــو التصــدي إلدارة 

أمــور النــاس مــن دون وجــود قــدرة عــىل التحكــم بالنفــس. 

)1(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10ص295
ــري شــهري  ــزان احلكمــة: حممــد ال )2(  غــرر احلكــم: 2106، 3491، 3489، 3490، 7170. وينظــر مي

ــزء: 4 ص3325 اجل
)3(  غرر احلكم: 2106، 3491، 3489، 3490، 7170
)4(  غرر احلكم: 2106، 3491، 3489، 3490، 7170
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يريــد االمــام )عليــه الســالم( ان يقــول للنــاس إن موقــع اإلدارة واحلكــم هــو مزيــد 
مــن الســلطة والنفــوذ واالمــر والنهــي للمســؤول، فضــع هــذه الســلطة يف موضعهــا.

فيمكــن لإلنســان مــن خــالل الســلطة أن يمكــن هــواه وشــهواته وميولــه وأن يفقــد 
توازنــه ومشــاعره متأثــرا يف ســلوكه وعالقــة مــع االخريــن فيســعى لتحقيــق طموحاتــه 
الشــخصية متعديــا لألطــر الرشعيــة، مــن توظيــف الســلطة والنفــوذ لقضايــاه اخلاصــة.

ــة  ــوذ وحمط ــلطة والنف ــه الس ــع االداري بأن ــن املوق ــرب ع ــالم( يع ــه الس ــام )علي االم
اساســية النطــالق الشــهوات، فيكــون ضعيفــا أمــام املغريــات وامللــذات والشــهوات، 
وهنــاك مــن يســتطيع أن يميــز بــني املحطتــني، حمطــة االنطــالق إىل اخلدمــة وتقديــم 
املصلحــة العامــة يف حتقيــق االهــداف والســعي لقضــاء حوائــج النــاس، وحمطة يعــرب عنها 
ــذات()1(،  ــع باملل ــية والتمت ــهوات النفس ــات والش ــباع الرغب ــة إلش ــكام اجلور)فرص ح

ــه: ــد مانحــن في ــه الســالم( يف أحــد حكمــه يف تأيي يقــول االمــام )علي

»من ملك استأثر«)2(.

االســتئثار لغــة )اســتأثر فــالن بالــيء اســتبّد بــه()3(، يعنــي االســتبداد فيقــال هــذا 
رجــل مســتبد برأيــه، وهــذا مديــر مســتبد، وهــذا رب أرسة مســتبد، معنــاه كل مــن يصــل 
إىل موقــع املســؤولية ومل يكــن حمكــام لنفســه يصــاب باالســتئثار فَتحــول إىل ملكة راســخة 
يف النفــس االنســانية، فــاذا اســتطاع حتكيــم النفــس والســيطرة عليهــا فيتحــول االســتئثار 
إىل تواضــع وحمبــة وخدمــة للنــاس، ونجــد الصــورة مغايــرة فيــام لــو افلــت عنــان النفــس 

)1(  اخالقيات االمام عيل أمري املؤمنني )عليه السالم(: السيد هادي املدريس:ص334
)2(  هنج البالغة: حكمة 160

)3(  جممع البحرين، الطرحيي: ج3، ص146، )استأثر(.
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مــن يــده فيكــون انســانا مســتبدا، يعطــل مصالــح العبــاد والبــالد ويشــفي غليلــه بظلــم 
مرؤوســيه مــن خــالل تركيــز االنانيــة بالنفــس واســتغالل املوقــع الــذي هــو فيــه، يقــول 

)عليــه الســالم(:

ــٍة  ــاٍف يِف ُمَعاَمَل ــُة إِْنَص ــاُوٌل َوِقلَّ ــتِْئَثاٌر َوَتَط ــُم اْس ــًة فِيِه ــًة َوبَِطاَن ــَوايِل َخاصَّ ــمَّ إِنَّ لِْل »ُث
ــَواِل«)1(. ــَك اأْلَْح ــَباِب تِْل ــِع َأْس ــَك بَِقْط َة ُأوَلئِ ــادَّ ــْم َم َفاْحِس

نالحــظ كيــف يشــري اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( إىل خماطــر االســتبداد، 
ــه »مــن اســتبد برأيــه هلــك« و»مــن شــاور الرجــال شــاركهم يف عقوهلــم«)2(. بقول

أي مــن أراد عقــال أكــرب فليشــاور الرجــال ألن يف مشــورهتم مشــاركة يف عقوهلــم ينبغــي 
لإلنســان أن يستشــري االخريــن ويســمع هلــم »احلكمــة ضالــة املؤمن يأخذهــا أينا وجدهــا«)3(.

وقال صلوات اهلل عليه: »انظر اىل ما قال وال تنظر اىل من قال«)4(.

ــرى  ــا ن ــا مهــام كن ــد بآرائن ــن ونصغــي اليهــم وال نعت ــا أن نســمع االخري جيــب علين
احلــق يف يشء مــا، ويشــري)عليه الســالم( إىل هــذا املعنــى بقولــه: »مــن نــال اســتطال«)5(.

أي مــن بلــغ الوصــول إىل طموحاتــه وصــار مســؤوال اســتعىل عــىل االخريــن صــار 
متكــربا يــرى نفســه متميــزا عــن اآلخريــن.

انظر إىل دعاء اإلمام السجاد )عليه السالم( يف مكارم األخالق:

)1(  هنج البالغة: 53
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج4، ص41.

)3(  هنج البالغة:حكمة 80.
)4( روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه، حممد تقي املجلي )األول(، ج13، ص167.

)5(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج4، ص49.
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ــَد  ــي ِعنْ ــًة إال َحَطْطَتن ــاِس َدَرَج ــي يف النّ ــِه َوال َتْرَفْعن ــٍد َوآلِ ــى حُمَمَّ ــلِّ َع ــمَّ َص »اللُه
َنْفــي ِمْثَلهــا...«)1(.

املعنــى: يــا اهلــي كلــام اصبــح موقعــي امــام النــاس اكــرب ومســؤوليتي اعظــم فاجعــل 
شــعوري بالتواضــع والــذل امامــك اكــرب وهــذه الرتبيــة االخالقيــة يف الرؤيــة االســالمية 
يف القيــادة واالدارة، يعــرب عنهــا بالتهذيــب واملجاهــدات قــال )ذروة الغايــات ال يناهلــا 
إال ذو التهذيــب واملجاهــدات الذيــن يقاومــون أهواءهــم كــام يقاومــون اعداءهــم، 

ويعتــربون جهــاد النفــس هــو اجلهــاد االكــرب()2(.

 قال االمام أمري املؤمنني )عليه السالم(:

»مــن نصــب نفســه للنــاس إمامــا، فعليــه أن يبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره، 
ــه بلســانه«)3(. ــه بســرته قبــل تأديب وليكــن تأديب

)فال بد من اهتام النفس وخمالفتها واإلدبار عنها لكي نصلحها()4(

فيتحصــل: أن اإلدارة يف الرؤيــة االســالمية وعهــد االمــام )عليــه الســالم( جيــب ان 
ال تكــون خاضعــة لتأثــريات النفــس ومجوحاهتــا، البــد ان يكــون هنــاك حتكيــم وســيطرة 
وتطبيــع عــىل ذلــك يف اداء الواجبــات االداريــة املتمثلــة بــاإلرشاف والتنظيــم والرقابــة 
والتخطيــط واســتثامر الطاقــات وحتقيــق االهــداف وخدمــة النــاس مــن اجــل طــرح ادارة 

ناجحــة هلــا تأثرياهتــا يف نمــو الفكــر البــرشي .

)1(  الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين، دعاء مكارم األخالق، ص110.
)2( عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي، حكمة 130.     

)3(  رشح هنج البالغة 18: 220 وينظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر: مركز الرسالة
)4( اخالقيات اإلمام عيل أمري املؤمنني: السيد هادي املدريس، ص335.



60

الفصل األول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها

املسألة الرابعة: الراي العام ومبدأ التوقعات .

قوله )عليه السالم(:

ْهُتــَك إىَِل بـِـَاٍد َقــْد َجــَرْت َعَلْيَهــا ُدَوٌل َقْبَلــَك ِمــْن َعْدٍل  »ُثــمَّ اْعَلــْم َيــا َمالـِـُك َأينِّ َقــْد َوجَّ
َوَجــْوٍر َوَأنَّ النَّــاَس َينُْظــُروَن ِمــْن ُأُمــوِرَك يِف ِمْثــِل َمــا ُكنْــَت َتنُْظــُر فِيــِه ِمــْن ُأُمــوِر اْلــُواَلِة 
ــِري  ــنَي بـِـَا ُيْ احِلِ ــَا ُيْســَتَدلُّ َعــَى الصَّ َقْبَلــَك َوَيُقوُلــوَن فِيــَك َمــا ُكنْــَت َتُقــوُل فِيِهــْم َوإِنَّ
الـِـِح«)1(. َخائـِـِر إَِلْيــَك َذِخــَرُة اْلَعَمــِل الصَّ ــْم َعــَى َأْلُســِن ِعَبــاِدِه َفْلَيُكــْن َأَحــبَّ الذَّ اهلل هَلُ

هــذا املقطــع مــن العهــد عــىل إجيــازه حيمــل معــاٍن مهمــة كثــرية يف املنظومــة االداريــة، 
ــاد  ــه( األبع ــوان اهلل علي ــرت )رض ــن األش ــتحر يف ذه ــام يس ــاين أن األم ــذه املع ــن ه م
ــا  ــم فيه ــام احلك ــة نظ ــر وطبيع ــالد م ــت ب ــي حكم ــات الت ــر واحلكوم ــة مل التارخيي
مــن الظلــم والعــدل واجلــور ونظــر النــاس إىل الــوال ونظــر الــوال اليهــم واالجــراءات 
التــي يتخذهــا بعــد مــا كان ينظــر إليهــا مــن بعيــد وهــي حتــت ســلطة احلكومــات العادلــة 
ــي  ــا ه ــن م ــص ع ــدول والفح ــذه ال ــن ه ــص ع ــن الفح ــد م ــة )الب ــات الظامل واحلكوم

ــرة)2(. ــة أو جائ عادل

املقصــود مــن هــذه الــدول هــم العــامل االســالميني بعــد فتــح مــر وهــل يصــح 
التعبــري عنهــا بأهنــا دول ولــو باعتبــار شــمول الســلطة االســالمية )3(، وهــذه هــي ســنن 
ــة  ــخ ففــي كل أم ــي تتحكــم بمجــرى التاري ــة الت ــاة وهــذه هــي القواعــد االجتامعي احلي
ويف كل شــعب هنــاك اخلــري وهنــاك الــرش وهنــاك الصــالح وهنــاك الفســاد وهــذه 
املتناقضــات تعيشــها الشــعوب واالمــم، يــا مالــك إين أوفــدك إىل بلــد جــرت عليــه كل 

ــة. ــة وغــري الطيب هــذه االحــداث الطيب

)1(  هنج البالغة: 53
)2(   منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: للخوئي: ج20، ص169.

)3(  املصدر نفسه: ص169.
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ــاس  ــة فالن ــرة قوي ــخ ذاك ــرة التاري ــول إن ذاك ــالم( ان يق ــه الس ــام )علي ــد اإلم يري
ــات  ــون احلكوم ــاس يعايش ــرى ألن الن ــم االخ ــىل االم ــا وع ــرى عليه ــا ج ــى م ال تنس
وجتارهبــم وحيفظــون كل مــا جــرى ألن الذاكــرة التارخييــة اقــوى مــن الطغــاة والظاملــني، 
فــال تنســى النــاس مــا حــرى عليهــا من ظلــم وجــور واضطهــاد وعــدل، كل يشء حمفوظ 
ــه يف اوســاط املجتمــع حتــى اصبــح بعــض االشــخاص  يف ذاكــرة النــاس ويتحدثــون ب
فيهــم بمثابــة تاريــخ مكتــوب ويرجــع اليهــم كمصــدر أســاس عنــد احلاجــة يف تدويــن 
االحــداث التارخييــة، اذا كل مــن ينظــر إىل اخلــط العــام للتاريــخ االنســاين اليــوم جيــد ان 
احلقائــق واضحــة وتزهــر كالنجــوم وحمفوظــة يف ذاكــرة الشــعوب واالمــم، التــي هــي 
اكــرب مــن ان ختضــع للمحــاوالت اليائســة يف طمســها وتزويــر حقيقتهــا. هــذا يــدل عــىل 
ــي  ــتطيع أن يغط ــض يس ــع وإن كان البع ــرارات ال تضي ــلوكيات والق ــف والس ان املواق

عليهــا لفــرتة قصــرية وتنكشــف.

فمنهــج االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( هــو تنشــيط الذاكــرة فيذكــر النــاس 
دائــام بــام مــى، وهــو املنهــج املطابــق للقــرآن الكريــم عندمــا يتحــدث عــن االمــم املاضية 
ــدأ  ــع بزخــم تارخيــي وحضــاري وان ننطلــق ونب ــام ان نتمت ــا دائ وســبب هالكهــا، فعلين

مــن حيــث انتهــى االخــرون.

يقول االمام أمري املؤمنني يف خطبة له تأييدا ملا نحن فيه:

ــاَش  ــُم امْلََع ــَبَغ َعَلْيُك ــاَش َوَأْس َي ــُكُم الرِّ ــِذي َأْلَبَس ــَوى اهلل الَّ ــاَد اهلل بَِتْق ــْم ِعَب »ُأوِصيُك
ــَن  ــَك ُســَلْيَاَن ْب ــَكاَن َذلِ ــْوِت َســبِيًا َل ــِع امْلَ ًا َأْو لَِدْف ــُد إىَِل اْلَبَقــاِء ُســلَّ ــْو َأنَّ َأَحــدًا َيِ َفَل
ْلَفــِة  ِة َوَعظِيــِم الزُّ ْنــِس َمــَع النُُّبــوَّ ــنِّ َواإْلِ ــُه ُمْلــُك اْلِ َر َل َداُوَد عليــه الســام الَِّذي ُســخِّ
ــْوِت َوَأْصَبَحــِت  ــاِل امْلَ ــاِء بِنَِب ــِيُّ اْلَفنَ ــُه ِق ــُه َرَمْت َت ــُه َواْســَتْكَمَل ُمدَّ ــاَّ اْســَتْوىَف ُطْعَمَت َفَل
َيــاُر ِمنُْه َخالَِيــًة َوامْلََســاكُِن ُمَعطََّلــًة َوَوِرَثَهــا َقــْوٌم آَخــُروَن َوإِنَّ َلُكــْم يِف اْلُقــُروِن  الدِّ
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ــَن  ــِة َأْي ــاُء اْلَفَراِعنَ ــُة َوَأْبنَ ــَن اْلَفَراِعنَ ــِة َأْي ــاُء اْلَعَالَِق ــُة َوَأْبنَ ــَن اْلَعَالَِق ًة َأْي ــْرَ ــالَِفِة َلِع السَّ
ــْوا  ــلنَِي َوَأْحَي ــنََن امْلُْرَس ــوا ُس ــنَي َوَأْطَفُئ ــوا النَّبِيِّ ــَن َقَتُل سِّ الَِّذي ــرَّ ــِن ال ــاُب َمَدائِ َأْصَح
َوَعْســَكُروا  بِاأْلُُلــوِف  َوَهَزُمــوا  ُيــوِش  بِاْلُ َســاُروا  الَِّذيــَن  َأْيــَن  بَّاِريــَن  اْلَ ُســنََن 
ــا  ــَن َوِمنَْهــا َقــْد َلبِــَس لِْلِحْكَمــِة ُجنََّتَهــا َوَأَخَذَهــا بَِجِميــِع َأَدهِبَ ُنــوا امْلََدائِ اْلَعَســاكَِر َوَمدَّ
ــَد َنْفِســِه َضالَُّتــُه الَّتِــي َيْطُلُبَهــا  ــا َفِهــَي ِعنْ ِغ هَلَ ــا َوالتََّفــرُّ ْقَبــاِل َعَلْيَهــا َوامْلَْعِرَفــِة هِبَ ِمــَن اإْلِ
َب بَِعِســيِب َذَنبـِـِه  ْســَاُم َوَضَ َب اإْلِ ٌب إَِذا اْغــرَتَ َوَحاَجُتــُه الَّتـِـي َيْســَأُل َعنَْهــا َفُهــَو ُمْغــرَتِ
ــِه«)1(. ــِف َأْنبَِيائِ ــْن َخَائِ ــٌة ِم ــِه َخلِيَف تِ ــا ُحجَّ ــْن َبَقاَي ــٌة ِم ــِه َبِقيَّ ــَق اأْلَْرَض بِِجَرانِ َوَأْلَص

ــة  ــل التارخيي ــة املراح ــن اخلطب ــع م ــذ املقط ــتعرض يف ه ــالم( يس ــه الس ــام )علي االم
ــا. ــالل حكوماهت ــا يف ظ ــاس احداثه ــاش الن ــم وع ــىل االم ــرت ع ــي م ــة الت املهم

ــه أن  ــؤولية علي ــع املس ــن مواق ــع م ــم واإلدارة ويف أي موق ــدى للحك ــذي يتص فال
يســتثمرها يف خدمــة النــاس مــن خــالل املحبــة والشــفقة واملــودة والكلمــة الرقيقــة 
واملوقــف الطيــب والشــيمة والنخــوة والعــون والنــرة اليهــم وحتقيــق تطلعاهتــم وأن 
ــا  ــانا واقعي ــون انس ــه وان يك ــلوكه وتعامل ــاباته وس ــه يف حس ــن قبل ــنن م ــتحر س يس
ــن  ــه م ــت تقبل ــاس ماكن ــن الن ــل م ــك ان تقب ــع لنفس ــت تتوق ــاس ماكن ــع للن )وان تتوق
نفســك حينــام مل تكــن يف موقــع املســؤولية( فعــىل اإلنســان ان يكــون حــذرًا يف ســلوكياته 

ــاف. ــة واالنص ــق العدال ــه يف حتقي وانطباعات

يقــول اإلمــام )عليــه الســالم( البنــه احلســن )عليــه الســالم( يف وصيــة طويلــة 
ــا: ــاه هب أوص

»أي بنــي تفهــم وصيتــي واجعــل نفســك ميزانــا فيــا بينــك وبــني غــرك، فاحبــب لغرك 
مــا تــب لنفســك، وأكــره لــه ما تكــره لنفســك، وال َتْظلِم كا ال تــب أن ُتْظَلم،وأحِســن 

)1(  هنج البالغة: خطبة 182.
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كــا تــب أن ُيَســن إليــك. واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــرك، وارض مــن 
النــاس لــك مــا تــرض بــه هلــم منــك، وال تقــل بــا ال تعلــم، بــل ال تقــل كّل مــا تعلــم، 
وال تقــل مــاال تــب أن يقــال لــك. واعلــم أن االعجــاب ضــد الصــواب وآفــة األلبــاب، 

فــإذا أنــت هديــت لقصــدك فكــن أخشــع مــا تكــون لربــك«)1(.

ــؤون  ــوىل ش ــن يت ــية اإلدارة فيم ــد االساس ــعة القواع ــور التس ــذه االم ــا ه ــد لن جتس
النــاس يف حتديــد العالقــة القائمــة بــني املســؤول والنــاس ألن غايــة مــا تطمــع اليــه النــاس 

هــو حتقيــق اهدافهــا وتطلعاهتــا.

نحــن بحاجــة ماســة إىل تعزيــز هــذه املفاهيــم وترســيخها بشــكل اكــرب ليكــون البنــاء 
االجتامعــي ســليام يف جمتمعنــا يف دائــرة املســؤولني واصحــاب املناصــب، ونســتطيع بنــاء 
دولــة عــىل اســس صحيحــة وفــق منهــج االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف تنظيــم 

وتكيــف القانــون نحــو الســلوك العــادل.

خامسًا: معايري جناح املسؤول يف املنظومة اإلدارية .

ــرت)رضوان اهلل  ــك االش ــده ملال ــالم( يف عه ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــل اإلم ــم ينتق ث
عليــه( إىل اســتعراض املعايــري االساســية يف نجــاح املنظومــة اإلداريــة يف حتقيــق االهــداف 

ملــن يتصــدى إلدارة االمــور.  

أواًل: األعمال الصاحلة .

 يقول )عليه السالم(:

الِِح«)2( َخائِِر إَِلْيَك َذِخَرُة اْلَعَمِل الصَّ »َفْلَيُكْن َأَحبَّ الذَّ

)1(  حتف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة احلراين، ص 74.
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص83، رسالة 53.
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وقال عز وجّل: 

ِه َأَحًدا﴾)1(. ْك بِِعَباَدِة َربِّ ا َوال ُيْرِ ِه َفْلَيْعَمْل َعَما َصاحِلً ﴿َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ

وقال تعاىل:

الُِح َيْرَفُعُه﴾)2(. ﴿إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

ــد الســليمة يف  ــح يرفــع الــكالم الطيــب ويعمــل عــىل ترســيخ العقائ العمــل الصال
ــه تعــاىل: ــه، ونقــرأ ايضــا يف قول واقــع اإلنســان وقلب

ــاِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلــوا  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  إاِلَّ   * ُخــْرٍ َلِفــي  اإِلنَســاَن  إِنَّ   * ﴿َواْلَعــْرِ
.)3(﴾ ــْرِ بِالصَّ َوَتَواَصــْوا  ــقِّ  بِاحْلَ َوَتَواَصــْوا 

ــه الســالم( أن واحــدة مــن هــذه املعايــري التــي يســتدل هبــا  ــا يذكــر اإلمــام )علي هن
عــىل صــالح املســؤول واملتصــدي هــو تقييــم النــاس لــه مــن خــالل احلديــث عنــه وبيــان 

اعاملــه الصاحلــة.

لــذا نالحــظ اإلمــام )عليــه الســالم( يؤكــد يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف عــىل 
ــر النفيســة لإلنســان املتصــدي وغــريه ونتيجــة  العمــل الصالــح الــذي يعــد مــن الذخائ
هــذا العمــل يتحقــق االحــرتام والتقديــر واملحبــة يف قلــوب النــاس التــي حتظــى بتأييــد 
مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ومــن خــالل حســن ظــن النــاس وتقييمهــا يكــون قــادرا عــىل 
النفــوذ إىل قلــوب النــاس والســيطرة عــىل عواطفهــم مــن دون حاجــة إىل اظهــار حــاالت 
ــف  ــداع أو التخوي ــر واخل ــة إىل املك ــن دون احلاج ــة، وم ــور معين ــر بأم ــع والتظاه التصن

)1(  الكهف:110
)2(  فاطر:10

)3( سورة العر.
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ــتاملة  ــل اس ــال ألج ــت امل ــوال بي ــع ام ــة وتضيي ــاليب املغري ــتخدام االس ــب واس والرتهي
قلــوب األخريــن وضامنــة الســمعة اجليــدة. فمعيــار الــرأي العــام يف تقييــم املســؤول هــو 
العمــل الصالــح الــذي يقــوم بــه املتصــدي فاحلديــث عنــه بخــري واحــرتام ونعتــه بصفاتــه 
الواقعيــة يعــد مــن العطايــا االهليــة ال حيتــاج اليهــا اســتخدام الطــرق امللتويــة، بــل يكفــي 
ــمع  ــه يس ــلوكياته وانطباعات ــِهِ وس ــاس يف أداِئ ــع الن ــا م ــؤول واضح ــذا املس ــون ه ان يك
ويتشــاور معهــم وحيــرتم أراء هــم يف اخلطــأ والصــواب، وكل عمــل صالــح يقدمــه 

للنــاس ويقربــه إىل اهلل ســبحانه وتعــاىل يندفــع اليــه باالجتــاه الصحيــح. 

ثانيًا: الشح بالنفس والبخل عليها .

قوله )عليه السالم(:

ــْت  ــَا َأَحبَّ ْنَصــاُف ِمنَْهــا فِي ــحَّ بِالنَّْفــِس اإْلِ ــلُّ َلــَك َفــإِنَّ الشُّ »َوُشــحَّ بِنَْفِســَك َعــاَّ اَل َيِ
ــْت«)1(. َأْو َكِرَه

ثــم ينتقــل االمــام )عليــه الســالم( يف وصيتــه إىل مالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه(  
إىل كيفيــة التعامــل مــع آراء النــاس بقولــه:

ــَا  ــا فِي ــاُف ِمنَْه ْنَص ــِس اإْلِ ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــَك َف ــلُّ َل ــاَّ اَل َيِ ــَك َع ــحَّ بِنَْفِس » َوُش
َأَحبَّــْت َأْو َكِرَهــْت«

تتضمــن هــذه العبــارة مــن العهــد الرشيــف مضامــني عاليــة يف االدب القيــادي 
ــؤولية إزاء  ــل املس ــذي يتحم ــؤول ال ــب املس ــي ختاط ــالمية فه ــة االس واإلداري يف املنظوم
ــاعره  ــه ومش ــه ورغبات ــاح نزوات ــح مج ــية وان يكب ــواه النفس ــىل ق ــيطر ع ــأن يس ــن ب االخري
أنانيــة والــذي يؤكــد عليــه اإلمــام )عليــه الســالم( هــو أن يســتطيع اإلنســان عنــد فــوران 

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص83، رسالة 53.
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الشــهوة وثــورة الغريــزة أن يضبطهــا وجيعلهــا حتــت إرادتــه وبعكــس ذلــك إذا ســيطر هــوى 
النفــس عــىل فكــر اإلنســان وعقلــه وقــواه وملكاتــه األخــرى فإنــه ســيقود صاحبــه إىل وادي 

ــه: ــه الســالم( بقول ــى االمــام الصــادق )علي اهللكــة واخلــران )1(، ويؤكــد هــذا املعن

»احــذروا أهواءكــم كــا تــذرون أعداءكــم، فليــس شء اعــدى للرجــال مــن اتبــاع 
اهوائهــم وحصائــد ألســنتهم«)2(.

ويف غرر احلكم عن االمام أمري املؤمنني )عليه السالم(:

»أملكوا أنفسكم بدوام جهادها«)3(.

الشح: )البخل واحلرص، شح يشح، ورجٌل شحاح بمعنى شحيح()4(.

املعنــى ابخــل بنفســك عــام ال حيــل لــك فــال تفعلــه واملــراد بــه املحرمــات، وألجــل 
ــس أو  ــه النف ــام أحبت ــا في ــاف فيه ــس االنص ــح بالنف ــإن الش ــالم( ف ــه الس ــال )علي ــذا ق ه
كرهتــه)5( ال يعنــي ســوى أن يتــرف اإلنســان كالبخيــل الــذي ال جيــد يف نفســه رغبــة يف 
انفــاق الدرهــم والدينــار مــن أموالــه عــىل االخريــن، فمثــل هــذا اإلنســان يقــف يف مقابــل 
ــه  ــه وإيامن ــه دين ــه إىل خران ــؤدي ب ــيئا ي ــه ش ــن نفس ــي م ــال يعط ــل ف ــات كالبخي املحرم
ويبعــده عــن طريــق اإلنصــاف والصــالح ســواء يف االمــور التــي جيــد يف نفســه ميــال إليهــا 

)1(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10 ص302.
)2(  اصــول الــكايف، ج 2، بــاب اتبــاع اهلــوى، حديــث 1؛ وينظــر األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل: الشــيخ 

نــارص مــكارم الشــريازي، اجلــزء21، ص267.
)3(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي ص89.

)4( املحيط يف اللغة، صاحب بن عباد، ج1، ص154؛ جممع البحرين، للطرحيي، ج2، ص275.
)5(  مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة: سيد حممد تقي التقوي ج15: ص420.
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أم يف االمــور التــي ال يشــتهيها )1(،فليــس احلــرص عــىل النفــس إيفاءهــا كل مــا حتــب بــل 
مــن احلــرص عليهــا أن حتمــل عــىل مــا تكــره إن كان ذلــك يف احلــق رضب حمبــوب يعقــب 

هــالكا ومكــروه حيمــد عاقبــة)2(.

ــال مــع نفســه، وأن يكــون  ــه الســالم( مــن املســؤول أن يكــون بخي ــام )علي ــد االم يري
شــديدا عليهــا يف مــاال حيــل لــه يف القضايــا التــي ال يســمح لــه كمســؤول أن يامرســها او يقــوم 
هبــا فيتعامــل بشــح وبخــل واقتصــاد شــديد ومراقبــة وحــزم كبــري مــع نفســه وهــذا يتحقــق 

بعــدم الســامح هلــا بــأن تنطلــق لتحــب كــام تريــد وتكــره كــام تريــد:

ا َكثًِرا﴾)3(. ﴿َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيَْعَل اهلل فِيِه َخْرً

لعــل النفــس حتــب اشــياًء تــر هبــا وهــي ال تعلــم ولعلهــا تكــره أشــياء تنفعهــا وهي 
ايضــا ال تعلــم؛ إذن هــذه النفــس متيــل نحــو أمــور وحتجــم عــن أمــور وهــي مــن املمكــن 

أن حتجــم عــن احلــق ومتيــل إىل الباطــل فمــن حــق النفــس عــىل صاحبهــا انصافهــا.

ثالثًا: التحكم بالنفس والسيطرة عليها .

ــه  ــة ب ــه املناط ــؤول يف مهمت ــاح املس ــل نج ــدى عوام ــس إح ــىل النف ــيطرة ع إن الس
ــي  ــازات الت ــات واالمتي ــات واالمكاني ــرة الســلطة والنفــوذ والرغب ــاره ضمــن دائ باعتب
متنــح بعناويــن متعــددة، هــذه يمكــن أن توقــع اإلنســان يف املهالــك وحتكيــم االنــا وعــدم 

الســيطرة عليــه.

يعــرب اإلمــام )عليــه الســالم( عــن ذلــك بقولــه »َفاْملِــْك َهــَواَك« إشــارة إىل اأن 

)1(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10 ص302.
)2(  صفوة رشوح هنج البالغة: اركان التميمي: ص689.

)3(  النساء: 19.
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اإلنســان أو املســؤول يف أطــار مســؤولية البــد ان يكــون مســلطا عــىل كل مــا يملكــه مــن 
قــوى نفســانية وحتكيــم العقــل يف ســلوكياته وانطباعاتــه، يشــري اإلمــام )عليــه الســالم( 
ــدا للجيــش يف  ــة)1( الــذي كان قائ ــن قطب ــى يف رســالة بعثهــا إىل االســود ب إىل هــذا املعن
منطقــة حلــوان)*( الواقعــة غــرب ايــران التــي تســمى اليــوم بمدينــة رسبــل زهــاب عــىل 

مــا يذكــره املؤرخــون)2(.

»أمــا بعــد فــإن الــوايل إذا اختلــف هــواه منعــه ذلــك كثــرا مــن العــدل فليكــن أمــر 
النــاس عنــدك يف احلــق ســواء فإنــه ليــس يف الــور عــوض مــن العــدل فاجتنــب مــا 
تنكــر أمثالــه وابتــذل نفســك فيــا افــرتض اهلل عليــك راجيــا ثوابــه ومتخوفــا عقابــه، 
واعلــم أن الدنيــا دار بليــة مل يفــرغ صاحبهــا قــط فيهــا ســاعة إال كانــت فرغتــه عليــه 
حــرة يــوم القيامــة وأنــه لــن يغنيــك عــن احلــق شء أبــدا، ومــن احلــق عليــك حفــظ 
نفســك واالحتســاب عــى الرعيــة بجهــدك فــإن الــذي يصــل إليــك مــن ذلــك أفضــل 

مــن الــذي يصــل بــك والســام«)3(.

املعنــى: ان الــوال إذا اختلــف هــواه وانســاق وراء رغباتــه ونزواتــه وميوالتــه 
ــؤولياته  ــه يف مس ــلوكياته وانطباعات ــون س ــهوات تك ــوى والش ــا اهل ــم هن ــون احلاك فيك
موافقــة حلكــم اهلــوى فــال ينتــر عــدال ألحــد، فيــام لــو كان اخلصــامن عنــده ســواء بــل 

ــورًا. ــاًم وج ــر ظل ــا أكث ــه إىل أحدمه ــواه وميل كان ه

ــني  ــز ب ــّده مــن ظواهــر التميي ــه الســالم( ويع ــام )علي ــه االم ــده علي ــر يؤك هــذا االم

)1(  االســود بــن زيــد بــن قطبــة االنصــاري: يقــال انــه ممن شــهد بــدرا. ينظــر: اســد الغابــة يف معرفــة الصحابة، 
البــن االثــري، ص48؛ االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، ابــن عبد الــرب، ج1، ص29.

)*( حلوان وهي مخسة طساسيج، ويقال هلا بستان خروا شاه فريوز.
)2(  معجم البلدان، ياقوت احلموي، ج2، ص167.

ــه الســالم، ج3، ص116، رســالة 59؛ وينظــر: بحــار األنــوار:  )3(  هنــج البالغــة: خطــب اإلمــام عــيل علي
ــي، ج33، ص511. ــة املجل العالم
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النــاس وإضاعــة احلقــوق ومنشــأ لظلــم االخريــن، فيطلــب االمــام )عليــه الســالم( لــكل 
ــه ويبــذل جهــوده يف مــا فرضــه اهلل  ــة النــاس أن يــرف وقت مــن يتصــدى إلدارة ورعاي
ســبحانه وتعــاىل عليــه والســري يف الســياقات واملســارات الصحيحــة راجيــا بذلــك ثوابــه 
ــى  ــه الســالم( يف معن ــى ايضــا كالم االمــام )علي ــه، ويؤكــد هــذ املعن واخلــوف مــن عقاب

الفتــن والبــدع الــذي يعــد منشــؤمها طغيــان اهلــوى عــىل العقــل، يقــول عليــه الســالم:

اَلــُف فِيَهــا كَِتــاُب َاهلل َو َيَتــَوىلَّ  ــَا َبــْدُء ُوُقــوِع َاْلِفَتــِن َأْهــَواٌء ُتتََّبــُع َو َأْحــَكاٌم ُتْبَتــَدُع ُيَ »إنَّ
ــقِّ مَلْ  ــَل َخَلــَص ِمــْن ِمــَزاِج َاحْلَ َعَلْيَهــا ِرَجــاٌل ِرَجــاالً َعــَى َغــْرِ ِديــِن َاهللِ َفَلــْو َأنَّ َاْلَباطِ
ــُه َأْلُســُن  ــقَّ َخَلــَص ِمــْن َلْبــِس َاْلَباطِــِل اِْنَقَطَعــْت َعنْ ــَف َعــَى َامْلُْرَتاِديــَن َو َلــْو َأنَّ َاحْلَ َيْ
ــَك  ــاِن َفُهنَالِ ــٌث َفُيْمَزَج ــَذا ِضْغ ــْن َه ــٌث َو ِم ــَذا ِضْغ ــْن َه ــُذ ِم ــْن ُيْؤَخ ــَن َو َلكِ َامْلَُعانِِدي

ْســنَى«)1(.  ــْم ِمــَن َاهللِ َاحْلُ ــِه َو َينُْجــو َالَِّذيــَن َســَبَقْت هَلُ ــْيَطاُن َعــَى َأْولَِيائِ َيْســَتْويِل َالشَّ

كل ذلــك يعــرب عــن أّن إطــار البدعــة املحّرمــة، هــو اإلحــداث يف الديــن وأســاس 
الفتــن والبــدع أمــران:

1ـ اتبــاع اهــواء النفــس واالحــكام املوضوعــة املخالفــة لكتــاب اهلل والســنة النبويــة 
الرشيفــة .

2ـ حتريــف القوانــني لصالــح األطــامع الشــخصية وغياب العــدل وتضييــع الوظائف 
واالقبــال عىل البــدع)2(.

ــة يف  ــإن البدع ــوى، ف ــة اهل ــي متابع ــع إىل األول اعن ــا يرج ــاين ايض ــى ان الث وال خيف
الديــن منشــؤها متابعــة اهلــوى، وعــىل أي تقديــر ال خــالف عقــال يف أن منشــأ االنحرافات 
ــة  ــام والرئاس ــب املق ــا وح ــب الدني ــن ح ــوى م ــة اهل ــو متابع ــام ه ــة ان ــة والرشعي العقلي

ــه وآلــه وســلم(: ــا كــام قــال )صــىل اهلل علي وامثاهلــا ممــا يرجــع باآلخــرة إىل حــب الدني

)1(  هنج البالغة، خطبة 50.
)2(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج2 ص357.
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»حب الدنيا رأس كل خطيئة«)1(.

يقــول )عليــه الســالم( إن املذاهــب الباطلــة واآلراء الفاســدة التــي يفتتــن النــاس هبــا 
أصلهــا اتبــاع األهــواء وابتــداع األحــكام التــي خيالــف فيهــا الكتــاب وحتمــل العصبيــة 
واهلــوى عــىل تــول أقــوام قالــوا هبــا عــىل غــري وثيقــة مــن الديــن، ومســتند وقــوع هــذه 
الشــبهات امتــزاج احلــق بالباطــل مــن قبــل بعــض الساســة بالشــكل الــذي يصعــب متيــزه 
عــىل النــاس وأدنــى ذلــك هــو خــداع الــرأي العــام ببعــض العناويــن كحقــوق اإلنســان 
ــخ،  ــو الدولية..ال ــة العف ــدود ومنظم ــال ح ــاء ب ــل وأطب ــوم العام ــوان وي ــق باحلي والرف
ــعب  ــوع إىل آراء الش ــة ورضورة الرج ــدق بالديمقراطي ــتكبارية تتش ــات االس فاحلكوم
فــاذا تــم ذلــك وجــرت االمــور خالفــا ملصاحلهــا الالمرشوعــة عمــدت إىل االنقــالب أو 

إثــارة الفتــن وإظهــار البــدع)2(.

ــة عــىل  ــة والقيادي ــة اإلداري ــه الســالم( املســؤول يف املنظوم ــريب االمام)علي هكــذا ي
االخــالق احلســنة واحلميــدة يف كيفيــة التعامــل يف ظــرف مثــل هــذا، مــن هــذا املنطلــق 
اصبحــت مناهــج حكومــة االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( حيتفــل هبــا يف املحافــل 
ــي  ــه( الت ــِه )ســالم اهلل علي ــة بالرغــم مــن قــر مــدة خالفت ــة واملؤمتــرات العلمي الدولي
اســتغرقت اربــع ســنوات ونيفــًا وتبقــى كلامتــه )عليــه الســالم( تقــرع اســامع العــامل 

ــالم(: ــام الس ــني )عليه ــن واحلس ــه احلس ــا اوىص ولدي عندم

»واهلل اهلل يف القرآن ال يسبقنكم إىل العمل به غركم«.

فيتحصــل: ان كل هــذه املفاهيــم تــدل إىل حقيقــة عاقبــة اإلنســان احلســنة والســيئة، 
فالــكل حمكــوم بزمــن معــني يســمى األجــل:

)1( الوايف، الفيض الكاشاين، ج5، ص889.
)2(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج2 ص360ـ361
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ٍة َأَجٌل َفإَِذا َجاء َأَجُلُهْم الَ َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوالَ َيْسَتْقِدُموَن﴾)1(  ﴿َولُِكلِّ ُأمَّ

ــٍة َأَجــٌل إَِذا َجــاء َأَجُلُهْم  ًا َوالَ َنْفعــًا إاِلَّ َمــا َشــاء اهلل لـِـُكلِّ ُأمَّ ﴿ُقــل الَّ َأْملـِـُك لِنَْفــِي َضّ
َفَا َيْســَتْأِخُروَن َساَعًة َوالَ َيْســَتْقِدُموَن﴾)2(

فيجــب عــىل اإلنســان ان يكــون حــذرا ملــا بعــد املــوت عندما يقــف للحســاب تعطينا 
ــم،  ــق طموحاهت ــم وحتقي ــاس واحرتامه ــؤون الن ــة إدارة ش ــا يف كيفي ــاين درس ــذه املع ه

وهــذه ال تتحقــق اال اذا كان املســؤول يبحــث عــن الثــواب وخيشــى العقــاب االهلــي.

املسألة السادسة: وسائل التحّكم والسيطرة على النفس .

أواًل: التقوى .

قوله )عليه السالم(:

ــنَنِِه  ــِه َوُس ــْن َفَرائِِض ــِه ِم ــِه يِف كَِتابِ ــَر بِ ــا َأَم ــاِع َم َب ــِه َواتِّ ــاِر َطاَعتِ ــَوى اهلل َوإِْيَث ــَرُه بَِتْق »أَم
َباِعَهــا َواَل َيْشــَقى إاِلَّ َمــَع ُجُحوِدَهــا َوإَِضاَعتَِهــا َوَأْن َينْــُرَ  الَّتـِـي اَل َيْســَعُد َأَحــٌد إاِلَّ بِاتِّ

ــِدِه َولَِســانِِه«)3( ــِه َوَي اهلل ُســْبَحاَنُه بَِقْلبِ

ــه  ــد ب ــرب أري ــظ خ ــذا اللف ــن األذى وه ــرتته ع ــه وس ــه إذا صنت ــيء أقيت ــت ال )وقي
األمــر أي ليــق أحدكــم وجهــه النــار بالطاعــة والصدقــة ﴿ُقــوا َأْنُفَســُكْم َوَأْهلِيُكــْم َنــاًرا﴾، 
ــف  ــوى يف تعاري ــار التق ــه وص ــذا حتقيق ــاف ه ــا خي ــة مم ــس يف وقاي ــل النف ــوى جع والتق
الــرشع حفــظ النفــس عــام يؤثــم وذلــك بــرتك املحظــور ويتــم ذلــك بــرتك بعــض املباحــات 

)1(  االعراف: 34
)2(  يونس: 49

)3(  هنج البالغة: 53.
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ــنّي ومــن رتــع حــول احلمــى فحقيــق أن يقــع فيــه()1(. ــنّي واحلــرام ب ملــا روي: احلــالل ب

ــام  ــام ب ــاىل والقي ــارم اهلل تع ــن حم ــاب ع ــن االجتن ــارة ع ــا: )عب ــوى اصطالح والتق
اوجبــه عليهــم مــن التكاليــف الرشعيــة واملتقــي هــو الــذي يتقــي بصالــح عملــه عــذاب 
اهلل وهــو مأخــوذ مــن اتقــاء املكــروه بــام جيعلــه حاجــزا بينــه وبينــه كــام يقــال: اتقــى الســهم 

بالــرتس أي جعلــه حاجــزا بينــه وبــني الســهم()2(.

والتقــوى بعــد االيــامن التــورع عــن حمــارم اهلل واتقــاء الذنــوب التــي حتتــم الســخط 
االهلــي وعــذاب النــار وهــي الــرشك بــاهلل وســائر الكبائــر املوبقــة التــي اوعــد اهلل عليهــا 
النــار، فيكــون املــراد بالســيئات التــي وعــد اهلل ســبحانه تكفريهــا الصغائــر مــن الذنــوب 

وينطبــق عــىل قولــه ســبحانه:

ْدَخًا َكِريًا﴾)3(. ْر َعنُكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ َتنُِبوْا َكَبائَِر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ ﴿إِن جَتْ

ْر َعنُْه َسيَِّئاتِِه َوُيْعظِْم َلُه َأْجًرا﴾)4(. ﴿... َوَمن َيتَِّق اهلل ُيَكفِّ

ْرَنــا َعنُْهــْم َســيَِّئاِتِْم َوألْدَخْلنَاُهــْم َجنَّــاِت  َقــْوا َلَكفَّ ﴿َوَلــْو َأنَّ َأْهــَل اْلكَِتــاِب آَمنُــوْا َواتَّ
النَِّعيــِم﴾)5(.

فيظهــر مــن اآليــات الرشيفــة ان التقــوى هــي الــورع عــن حمــارم اهلل أي املعــايص 
الكبرية()6(.

)1(  لســان العــرب: ابــن منظــور، ج15، ص401؛ املفــردات يف غريــب القــرآن، الراغــب األصفهــاين، 
ص530، مــادة وقــى.

)2(  املخصص: ابن سيده، ج3، ص169.
)3(  النساء: 31 
)4(  الطالق: 5
)5(  املائدة: 65

)6(  امليزان يف تفسري القران: العالمة الطبطبائي: ج19: ص317
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واملحصــل مــن تعاريــف )التقــوى( لغــة واصطالحــا هــو اهنــا الســور الــذي يســّور 
ــىل  ــق اهلل ع ــي ح ــة، أو ه ــة واملعصي ــرام والرذيل ــوع يف احل ــن الوق ــه م ــه نفس ــان ب اإلنس
العبــاد، فهــو الــذي خلقنــا ومنحنــا كل يشء وتنعــم علينــا بنعــم كبــرية ويف مقابــل ذلــك 
أراد منــا ان نلتــزم ونتقــي بتحصــني انفســنا واملحافظــة عــىل االطــر واملوازيــن الرشعيــة 

التــي ارادهــا اهلل وقدرهــا للبــرش.

ويشري االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( إىل هذا املعنى بقوله:

»أوصيكــم عبــاد اهلل بتقــوى اهلل فإهنــا حــق اهلل عليكــم، واملوجبــة عــى اهلل حقكــم، 
ــرز  ــوم احل ــوى يف الي ــإن التق ــى اهلل، ف ــا ع ــتعينوا هب ــاهلل وتس ــا ب ــتعينوا عليه وأن تس
والنــة، ويف غــد الطريــق إىل النــة؛ مســلكها واضــح، وســالكها رابــح، ومســتودعها 
حافــظ، مل تــرح عارضــة نفســها عــى األمــم املاضــني والغابريــن حلاجتهــم إليهــا غــدا 

إذا أعــاد اهلل مــا أبــدى، وأخــذ مــا أعطــى، وســأل مــا أســدى«)1(.

والتقــوى تــؤدي إىل عــزة اإلنســان ألنــه يتصــل بالعزيــز املطلــق، يقــول االمــام عــيل 
)عليــه الســالم(: ))التقــوى جتــل. والفجــور يــذل(()2(، فالذلــة يف الفجــور والعــزة 

ــه الســالم(: ــني )علي ــال أمــري املؤمن االنســانية يف التقــوى، وق

»ال عزة أعز من التقوى«)3(.

ــه  ــني )علي ــري املؤمن ــد أوىل أم ــوى، وق ــف بالتق ــة فليتص ــزة والكرام ــن اراد الع فم
ــه: ــدى خطب ــوى يف إح ــألة التق ــريًا ملس ــا كب ــالم( اهتامم الس

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم( ج2، ص124.
)2(  عيون احلكم واملواعظ: 34.
)3(  هنج البالغة: احلكمة 371.
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»فــإن تقــوى اهلل مفتــاح ســداد، وذخــرة معــاد وعتــق مــن كل ملكــة ونجــاة مــن كل 
هلكــة هبــا ينجــح الطالــب، وينجــو اهلــارب، وتنــال الرغائــب«)1( .

وعنه )عليه السالم( يف احلث عليها:

ــإّن تقــوى اهلل دواء قلوبكــم وبــر عمــى أفئدتكــم وشــفاء مــرض أجســادكم،  »ف
وصــاح فســاد صدوركــم، وطهــور دنــس أنفســكم، وجــاء عشــى أبصاركــم 

ــم«)2(. ــواد ظلمتك ــاء س ــكم، وضي ــزع جأش ــن ف وأم

ولذلــك نجــد أن أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( حينــام يتحــدث عــن املنظومــة 
القياديــة وعــن النجــاح يف الــدور القيــادي يقــف عنــد خصيصــة التقــوى ويعتربهــا مفتاح 

ــون. ــه مــال والبن ــوم اآلخــر الــذي ال ينفــع في التســديد والنجــاح وذخــرية ي

ــه ينبغــي وضــع الرجــل املناســب يف  ــى احلديثــني الرشيفــني أن فيتحصــل: مــن معن
املــكان املناســب مــن ذوي اإليــامن والتقــوى واالختصــاص والكفــاءات واالمكانيــات 
العلميــة والتخــيل عــن االطــر الشــخصية واملحســوبية عــىل مســتوى مجيــع مرافــق الدولة.

فثقافــة اختيــار األصلــح واالكفــأ إلدارة امــور النــاس، جيــب ان تكــون هــي احلاكمــة 
عــىل الثقافــة اخلاطئــة التــي يســعى اجلميــع يف ظالهلــا إىل ان يكونــوا يف الصــدارة وهــذا 

معنــاه جتــاوز عــىل الثقافــة االســالمية يف ادارة املنظومــة اإلداريــة.

 يقــول اإلمــام )عليــه الســالم( يف عهــده ملالــك االشــرت)رضوان اهلل عليــه( يف كيفيــة 
وضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب وفــق الرؤيــة االســالمية:

)1(  هنج البالغة خطبة: 230
)2(  هنــج البالغــة خطبــة: 198 وينظــر تفســري املحيــط األعظــم والبحــر اخلظــم يف تأويــل كتــاب اهلل العزيــز 

املحكــم: الســيد حيــدر اآلمــيل اجلــزء: 1ص273.
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ــًا  ــْم َجْيب ــَك َوَأْنَقاُه َماِم ــولِِه َوإِلِ ــَك هللِ َولَِرُس ــْم يِف َنْفِس ــوِدَك َأْنَصَحُه ــْن ُجنُ ــَولِّ ِم »َف
ــاِء  َعَف ــْرَأُف بِالضُّ ــْذِر َوَي يُح إىَِل اْلُع ــرَتِ ــِن اْلَغَضــِب َوَيْس ــُئ َع َّــْن ُيْبطِ ــْم ِحْلًا مِم َوَأْفَضَلُه

ــُف«)1(. ْع ــِه الضَّ ــُد بِ ــُف َواَل َيْقُع ــُرُه اْلُعنْ ــْن اَل ُيثِ َّ ــاِء َومِم ــَى اأْلَْقِوَي ــو َع َوَينُْب

)عــن حمّمــد بــن قولويــه، عــن أمحــد بــن حمّمــد عــن احلســني بــن ســعيد، عــن معّمــر 
ابــن خــالد قــال: قــال أبــو احلســن عليــه الســالم موســى بــن جعفــر:

ــن املســلم مــن حــّب  ــأّض يف دي ــد غــاب عنهــا رعاؤهــا ب ــم ق ــان يف غن ــان ضاري ــا ذئب »م
الرئاســة«()2(.

وعن االمام الصادق )عليه السالم(:

»ملعون من ترأس، ملعون من َهمًَّ هبا، ملعون من حدث هبا نفسه«)3(.

ــون  ــا يك ــل، غالب ــإن التفع ــق، ف ــري ح ــة بغ ــى الرياس ــرأس( أي ادع ــن ت ــان: )م بي
ــالم(  ــه الس ــد اهلل )علي ــا عب ــمعت أب ــال: س ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن حمم ــه: ع ــف. وفي للتكل
ــب  ــن أح ــم م ــىل، واهلل وإن رشارك ــم؟ ب ــن رشارك ــم م ــرف خيارك ــراين ال أع ــول: أت يق
أن يوطــأ عقبــه، إنــه ال بــد مــن كــذاب أو عاجــز الــرأي.()4( بيــان: قيــل: أي مــن كــذاب 

ــرأي يتبعــه.  يطلــب الرياســة ومــن عاجــز ال

وعن الرضا )عليه السالم(:

»من طلب الرياسة لنفسه هلك، فإن الرياسة ال تصلح إال ألهلها«)5( 

)1(  هنج البالغة: 53.
)2(  رسائل الشهيد الثاين ) ط.ج(: الشهيد الثاين اجلزء: 2 ص1003. ينظر الكايف ج2 ص297 ح1

)3(  الوايف: الفيض الكاشاين اجلزء: 5 ص844: ينظر الوسائل باب 5 من أبواب جهاد النفس ح / 6
)4(  مستدرك سفينة البحار: الشيخ عيل النامزي الشاه رودي اجلزء: ص12

)5(  فقه الرضا: عيل بن بابويه القمي ص384 وينظر الكايف 2: 225 / 2
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ــوى  ــي التق ــل اإلداري ه ــا يف عم ــية وامهه ــوات االساس ــل: ان أوىل اخلط فيتحص
ــوى. ــل التق ــن اه ــون م ــد ان يك ــاىل الب ــارك وتع ــىل اهلل تب ــح ع ــد ان ينفت ــن يري وم

ثانيًا: العقل .

مــن االمــور املهمــة التــي تســاعد املســؤول واملتصــدي للقيــادة واإلدارة هــو التعقــل 
ــة  ــال اســتبطاء أو عجل ــري والنظــر يف االمــور ورضورة وضــع كل امــر موضعــه ب والتدب

وعــدم االنجــرار وراء الرغبــات واالهــواء.

قــال أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( واصفــا ثمــرات العقــل وهــو وضــع االمــور يف 
مواضعهــا، قولــه )عليــه الســالم(:

ــا َأِو اللََّجاَجــَة  ــَد إِْمَكاهِنَ ــا ِعنْ َط فِيَه ــا َأِو التََّســقُّ ــَل َأَواهِنَ ــوِر َقْب ــَة بِاأْلُُم ــاَك َواْلَعَجَل »َوإِيَّ
ــْع  ــُه َوَأْوِق ــٍر َمْوِضَع ــا إَِذا اْســَتْوَضَحْت َفَضــْع ُكلَّ َأْم ــَرْت َأِو اْلَوْهــَن َعنَْه ــا إَِذا َتنَكَّ فِيَه

ــُه«)1(. ــٍر َمْوِقَع ُكلَّ َأْم

ــه  ــا كان جيهل ــرف م ــال، إذا ع ــل عق ــل يعق ــال عق ــل،، يق ــض اجله ــة: نقي العقــل لغ
قبــل، أو انزجــر عــام كان يفعلــه. ومجعــه عقــول. ورجــل عاقــل وقــوم عقــالء وعاقلــون، 

ورجــل عقــول، إذا كان حســن الفهــم وافــر العقــل()2(.

ــل  ــن اجله ــال م ــال أي عق ــن العق ــل م ــن، والعق ــع واحلص ــور املان ــو الس ــل ه العق
هــذه هــي فائــدة العقــل لإلنســان الــذي يســتعمل عقلــه دائــام يف اختــاذ قراراتــه الصائبــة 
ويســور مواقفــه واقوالــه وســلوكياته خشــية الوقــوع يف اجلهــل، فقــد ورد التأكيــد عليــه 

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل ) عليه السالم(، ج3، ص109، رسالة 53.
)2(  معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ج4،ص56، )عقل(.
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يف الكثــري مــن النصــوص الرشعيــة، منهــا مــا ورد عــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( قولــه يف وصــف العقــل:

»إن العقــل عقــال مــن الهــل، والنفــس مثــل أخبــث الــدواب فــإن مل تعقــل حــارت، 
فالعقــل عقــال مــن الهــل، وإن اهلل خلــق العقــل فقــال لــه: أقبــل، فأقبــل وقــال لــه: 
أدبــر فأدبــر، فقــال اهلل تبــارك وتعــاىل: وعــزيت وجــايل مــا خلقــت خلقــا أعظــم منــك 

وال أطــوع منــك، بــك أبــدإ وبــك أعيــد، لــك الثــواب وعليــك العقــاب«)1( .
فقــد شــبه رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( النفــس واهلــوى )بأخبــث 
الــدواب( أي الدابــة التــي مل تعقــل، هتــرب وتتيــه كذلــك النفــس اذا مل تعقــل فإهنــا 

ــالم(: ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــن أم ــه، وورد ع ــون يف تي تك

»العقل يوجب احلذر«)2( - »الهل يوجب الغرر«)3(.

وعنه )عليه السالم( يف وصيته ملالك االشرت )رضوان اهلل عليه( قال:

نُــوِدَك  ْلــِح َدَعــًة ِلُ َك وهللِ فِيــِه ِرًضــا َفــإِنَّ يِف الصُّ »َواَل َتْدَفَعــنَّ ُصْلحــًا َدَعــاَك إَِلْيــِه َعــُدوُّ
َك َبْعــَد ُصْلِحِه  ــَذِر ِمــْن َعــُدوِّ ــَذَر ُكلَّ احْلَ وِمــَك َوَأْمنــًا لِبـِـَاِدَك َوَلكـِـِن احْلَ َوَراَحــًة ِمــْن مُهُ

.)4(» ـِـْم يِف َذلـِـَك ُحْســَن الظَّــنِّ ــْزِم َواتَّ ــَل َفُخــْذ بِاحْلَ ــَا َقــاَرَب لَِيَتَغفَّ َفــإِنَّ اْلَعــُدوَّ ُربَّ

فاإلنسان حينام يستعمل عقله يكون حذرًا يف أقواله وأفعاله، وعنه )عليه السالم(:

»العقل أقوى أساس«)5(.

)1(  حتف العقول عن آل الرسول )صىل اهلل عليه وآله(، ابن شعبة احلراين، ص15
)2(  عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص24

)3(  املصدر نفسة: ص24.
)4(  هنج البالغة: 53.

)5(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي ص35
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أقــوى أســاس يمكــن أن يعتمــده اإلنســان يف تفجــري طاقاتــه وفق الرؤية االســالمية 
ــه  ــرى عن ــة أخ ــق، ويف رواي ــرة واملنط ــع الفط ــجاًم م ــريه منس ــون تفك ــة، فيك الصحيح

)عليــه الســالم(:

»للحازم من عقله عن كل دنية زاجر«)1(.

ــه بالثقــة. حــزم، بالضــم، حيــزم  احلــزم: احلــزم: )ضبــط اإلنســان أمــره واألخــذ في
ــم مــن قــوم  حزمــا وحزامــة وحزومــة، وليســت احلزومــة بثبــت. ورجــل حــازم وحزي

ــز ذو احلنكــة()2(. حزمــة وحزمــاء وحــزم وأحــزام وحــزام: وهــو العاقــل املمي

احلــزم هــو تعبــري ينبــأ عــن صــدق وشــعور الشــخص إزاء آرائــه واحتياجاتــه، وينــم 
عــن احــرتام الــذات اإلجيــايب وعــن رؤيــة الــذات بصــورة أفضــل. ويرتبــط مفهــوم احلــزم 

بخاصيتــني هامتــني يف اإلنســان مهــا: العقل والتفكــري، اإلرادة واالختيــار.

ــار  ــن اط ــل ضم ــه يعم ــاط يف قرارات ــذي حيت ــان ال ــل فاإلنس ــرة العق ــو ثم ــزم ه احل
العقــل يف تدبــري األمــور ولــه االرادة يف اختيــار تنفيــذ القــرارات املنســجمة وفــق العقــل 
واحلكمــة فيكــون حمصنــا لنفســه وجيــد فيهــا مناعــة مــن الوقــوع يف اخلطــأ واالنحــراف.

وورد عن االمام احلسن املجتبى )عليه السالم( قوله:

»اعلموا أن العقل حرز واحللم زينة«)3( .

احلــرز: هــو احلفــظ أي ان العقــل حيفــظ االنســان، فاملواقــف االجيابيــة والعقالنيــة 

)1(  املصدر نفسه ص403
)2(  لسان العرب: ابن منظور:ج12، ص131. )مادة حزم(.

)3(  إ رشــاد القلــوب: احلســن بــن حممــد الديلمــي، ج1، ص199. وينظــر: العقــل واجلهــل يف الكتــاب 
والســنة: حممــد الــري شــهري، ص63.
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ــم  ــه ث ــرز بعقل ــظ ومتح ــان متحف ــذا اإلنس ــىل ان ه ــة ع ــان دالل ــن اإلنس ــدر م ــي تص الت
ــول: ــاف: يق ــل إىل العف ــالم( العق ــه الس ــام )علي ــب االم ينس

»إن أصل العقل العفاف، وثمرته الراءة من اآلثام«)1(.

ــة  ــو العف ــل ه ــل العق ــوارح، فأص ــع اجل ــني واالذن ويف مجي ــان والع ــة يف اللس العف
ومــن يتــرف عــىل اســاس العقــل ال يمكــن ان يقــع يف احلــرام واملعصيــة فيجــد نفســه 
ــة اإلنســان  ــي ال حتفــظ كرام ــة الت أكــرب مــن أن ينســاق وراء املواقــف املشــبوهة والدنيئ

ــه -: ــوبة إلي ــم املنس ــالم( - يف احلك ــه الس ــه )علي ــه، وعن ــموه ورفعت وس

»ال ترَضــنّي قــول أحــد حتــى تــرض فعلــه، وال تــرض فعلــه حتــى تــرض عقلــه، وال 
تــرض عقلــه حتــى تــرض حيــاءه، فــإن اإلنســان مطبــوع عــى كــرم ولــؤم، فــإن قــوي 

احليــاء عنــده قــوي الكــرم، وإذا ضعــف احليــاء قــوي اللــؤم«)2(.

وعنه )عليه السالم(:

»ال يعــد العاقــل عاقــا حتــى يســتكمل ثاثــا: إعطــاء احلــق مــن نفســه عى حــال الرضا 
والغضــب، وأن يــرض للنــاس مــا يرض لنفســه، واســتعال احللــم عند العثــرة«)3(.

وعنه )عليه السالم(:

»إنا العقل التحذر من االثم والنظر يف العواقب واألخذ باحلزم«)4(.

ــد  ــنة، حمم ــاب والس ــل يف الكت ــل واجله ــر: العق ــي، ج75، ص7، وينظ ــة املجل ــوار، العالم ــار األن )1(  بح
الريشــهري، ص104.

)2(  العقل واجلهل يف الكتاب والسنة، حممد الريشهري، ص104.
)3(  إرشاد القلوب: احلسن بن حممد الديلمي، ج1، ص74.

)4(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي ص178
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يريــد اإلمــام )عليــه الســالم( أن يبــني أمهيــة العقــل فالعقــل هــو التجنــب واحلــذر 
مــن الوقــوع يف اآلثــام واملعــايص والرذيلــة والنظــر يف عواقــب االمــور املســتقبلية 
ــه بســيطة إىل االمــور والعقــل هــو احلــزم  ــه تكــون نظرت ــام يســتخدم عقل فاإلنســان حين
ــري، فمــن العقــل ان  ــر وحســن التدب ــة التبذي ــاط يف املواقــف والعقــل هــو جمانب واالحتي

ــوره. ــريه يف أم ــان تدب ــن اإلنس حيس

فيتحصــل: ان اســتحضار العقــل يف الســلوك واالداء واملواقــف يــرتك آثــارا يف 
مســاحات احليــاة، فالعاقــل يرفــض كل مــا ينفــر منــه العقــل كظلــم االخريــن والعمــل 
ــع  ــه ويمن بالباطــل، فينبغــي للمســؤول واملتصــدي ان يشــح بنفســه ويقمــع هــواه بعقل

ــيئة. ــف الس ــبهات واملواق ــات كالش ــوع يف املنزلق ــن الوق ــه م نفس

ثالثا: عدم مداهنة النفس .

قوله )عليه السالم(:

ــَدَك  ــْم َوَمْيُلــَك َمَعُهــْم َوْلَيُكــْن َأْبَعــَد َرِعيَّتِــَك ِمنْــَك َوَأْشــنََأُهْم ِعنْ »َفْلَيُكــْن ِصْغــُوَك هَلُ
ــُه ُأْلِزْمَتــُه()1(. ــاِس( )َوَمْهــَا َكاَن يِف ُكتَّابِــَك ِمــْن َعْيــٍب َفَتَغاَبْيــَت َعنْ َأْطَلُبُهــْم ملََِعايِــِب النَّ

إن أخطــر يشء عــىل املتصــدي للمســؤولية اإلداريــة هــو حينــام يعترب املســؤول نفســه 
يف حالــة اســتثناء عــن اآلخريــن، وهــذا مــا يســمى باالســتثناءات، أي كل مــا هــو ممنــوع 
عــىل الرعيــة جائــز عــىل الــوال ويعــّد هــذا جتــاوزًا عــىل املحظــورات والقوانــني يف إدارة 
الدولــة، حيــث يشــري االمــام )عليــه الســالم( يف هــذ املقطــع حمــذرا الــوالة وداعيهــم إىل 
االلتــزام باملواثيــق املطلوبــة وعــدم االنجــرار مــع االهــواء والرغبــات النفســية باملداهنــة 
مــع االخريــن، يريــد االمــام )عليــه الســالم( ان يقــول ال تــربر املواقــف واالخطــاء 
ــن  ــا م ــدوان عليه ــم والع ــة بالظل ــوق الرعي ــع حق ــخصية فتضي ــك الش ــل مصلحت ألج

أجــل مراعــاة مشــاعر االخريــن يقــول عليــه الســالم«:

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم(، ج3، ص86.
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»َوَمْهَا َكاَن يِف ُكتَّابَِك ِمْن َعْيٍب َفَتَغاَبْيَت َعنُْه ُأْلِزْمَتُه«.

 ألزمتــه أي حاســبه بحــق وعــدل مــن دون متلق وتزلــف، املداهنــة: ُمداَهنة: )اســم(  
ــة  ــة، مداهن ــىل احلقيق ــة ع ــي التغطي ــة ه ــَداَراُة()1(، واملداهن ــُة، امْلُ ــَن )امْلُاَلَينَ ــدر َداَه مص
ودهانــة، اظهــر خــالف مــا اضمــر، وفالنــًا خدعــه وغشــه وداراه والينــه، كــام يف الدهــن 

الــذي يســتعمله اإلنســان فيســرت بــه البــرشة ويغطيهــا)2(.

املداهنــة: هــي تــرك احلــق مــن أجل الدنيــا، حيث يتوســل بالتملــق والتزلــف واملصانعة 
يف التأثــري عــىل االخريــن، أي جيامــل اآلخريــن عــىل حســاب احلــق وال خيربهــم بــه حلســاب 
مصلحتــه الشــخصية،  فهــو يــرى االنحــراف واخلطــأ والباطــل يف رعيتــه أو أصدقائــه فيثني 
عــىل هــذا اخلطــأ ويمتدحــه إىل حــد التملــق: والــذي يظهــر مــن معنــى الــكالم أن املداهنــة 
ــع  ــه واملرج ــادق يف قول ــس بص ــه لي ــم أن ــو يعل ــول وه ــام يق ــاق في ــن النف ــريا م ــرتب كث تق
ــة  ــام كانــت كفــرا إذا كانــت املداهن املســألة هــو الكــذب ومجــاع النفــاق هــو الكــذب، ورب

لصاحــب الكفــر كــام يف قولــه تعــاىل:

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهنُوَن﴾)3(. ﴿َودُّ

التــي  اجلهــود  إىل  إشــارة  اآليــة  هــذه  ذيــل  يف  االمثــل  تفســري  صاحــب  قــال 
بذهلااملرشكــون يف إقنــاع الّرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــة وســلم( بمصاحلتهــم واإلعراض 
عــن آهلتهــم وضالهلــم فيقــول: )وّدوا لــو تدهــن فيدهنــون(. إّن مــن أمانيهــم ورغبتهــم 
ــم)4(.  ــن أجله ــال م ــك الرس ــن تكليف ــرف ع ــّض الط ــم، وتغ ــف باجّتاهه ــني وتنعط أن تل

)1(  تاج العروس، الزبيدي، ج18، ص210.
)2(  املعجم الوسيط، النجار، ج1، ص625.

)3(  القلم:9
)4(  تفسري االمثل: نارص مكارم الشريازي يف ذيل االية املباركة: ج 28:ص297:
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ثــم قــال إن مــن مجلــة اخلصائــص التــي يتميــز هبــا جتــار السياســة، واالشــخاص 
مــع  يتامشــى  الــذي  بالشــكل  ويترفــون  يتلونــون  أهنــم  الرســالية،  غــري  واملجاميــع 
مصاحلهــم، فــال ضوابــط وال ثوابــت حتكمهــم، بــل هــم عــىل اســتعداد دائــم للتنــازل عــن 
كثــري مــن الشــعارات املّدعــاة مــن جانبهــم مقابــل حتقيــق بعــض املكاســب أو احلصــول عــىل 

بعــض االمتيــازات)1(.

 وقــال صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم حمــذرا مــن التملــق )ليــس مــن اخــالق املؤمــن 
التملــق()2(، إذ فيــه تضييــع للمبــادئ واملثــل مــن أجــل الدنيــا.

وقــد وقــف أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( مــن هــذه الظاهــرة موقفــا متشــددا فلقــد 
شــجبها ومنــع التعامــل هبــا ألهنــا مــن االســاليب امللتويــة يف الســلوك وهــي تعــرب عــن 
عــدم اســتقامة الشــخصية وخــواء الضمــري وهــي مــن الظواهــر التــي ال تليــق بأخالقيــة 

املؤمــن بتاتــا لكوهنــا تتجــه نحــو املخلــوق وهتجــر اخلالــق.

ويف وصيته )عليه السالم(، لكميل بن زياد )رضوان اهلل عليه( قال: 

ــا  ــى، وال مائ ــى ال أع ــا حت ــاع وال ممني ــى أط ــا حت ــت واهلل متملق ــل لس ــا كمي »ي
ــا«)3(. ــى هب ــني وادع ــرة املؤمن ــل إم ــى انح ــراب حت ــام االع لطع

فقــد تطــرق )عليــه الســالم( عــرب هــذه الوصيــة إىل جممــل عنــارص املداهنــة وهــي: 
ــن  ــه ع ــا نفس ــد، منزه ــذل املوائ ــالل ب ــن خ ــم م ــود ورشاء الذم ــالق الوع ــق واط التمل

ــا)4(. ــة عليه ــاء واملحافظ ــلطة أو البق ــىل الس ــول ع ــة احلص ــتها بغي ممارس

)1(  املصدر نفسه: ص297
)2(  جامــع بيــان العلــم وفضلــه: ابــن عبــد الــرب، اجلــزء1، ص131: وينظــر مالمــح القيــادة الناجحــة يف ضــوء 
ــي  ــلوك التنظيم ــيكولوجية الس ــية يف س ــات دراس ــالم( مقارن ــه الس ــن أيب طالب)علي ــيل ب ــام ع ــة االم منهجي

املعــارص: حممــد عبــد الرضــا هــادي الســاعدي: ص226
)3(  حتف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة احلراين ص175

)4( مالمح القيادة الناجحة:حممد عبد الرضا هادي الساعدي: ص227: مصدر سابق
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ومــن وصايــاه )عليــه الســالم( البنــه احلســن )عليــه الســالم( حمــذرا ايــاه مــن هــذه 
احلالــة واخلصيصــة الذميمــة:

ــا  ــاض ب ــن تعت ــك ل ــب فإن ــاقتك إىل الرغائ ــة وإن س ــن كل دني ــك ع ــرم نفس »وأك
تبــذل مــن نفســك عوضــا. وال تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك اهلل حــرا ومــا خــُر 
خــر الينــال إال بــّر، ويــر ال ينــال إال بعــر، وإيــاك أن توجــف أي تــرع بــك 
ــا الطمــع فتــوردك مناهــل اهللكــة وإن اســتطعت أن ال يكــون بينــك وبــني اهلل  مطاي
ذو نعمــة فافعــل فإنــك مــدرك قســمك وآخــذ ســهمك وأن اليســر مــن اهلل ســبحانه 

ــه«)1(. أكــرم وأعظــم )أعظــم وأكــرم( مــن الكثــر مــن خلقــه وإن كان كلٌّ من

وقال عليه السالم:

»املنيــة وال الدنيــة. والتقلــل وال التوســل. ومــن مل يعــط قاعــدا مل يعــط قائــا. والدهــر 
يومــان يــوم لــك ويــوم عليــك، فــإذا كان لــك فــا تبطــر، وإذا كان عليــك فاصــر«)2(.

يقول أمري املؤمنني )عليه السالم(:

»وال ترخصوا ألنفسكم فتدهنوا وال تدهنوا يف احلق فتخروا«)3(.

أو قوله )عليه السالم(:

»وال ترّخصــوا ألنفســكم فتذهــب بكــم الّرخــص فيهــا مذاهــب الّظلمــة، وال 
تداهنــوا فيهجــم بكــم اإلدهــان عــى املصيبــة«)4(.

)1(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي ) األول اجلزء: 13 ص86
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ) ع( اجلزء: 4 ص94

)3(  احلجة يف وجوب صالة اجلمعة: حممد مقيم اليزدي ص63
)4(  هنج البالغة:خطبة83
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يطلــب االمــام )عليــه الســالم( مــن النــاس أالّ يتســاهلوا مــع أنفســهم بطلــب 
الرخصــة لعمــل احلــرام، وخيلقــوا هلــا املعاذيــر، انجــروا للديــن وال جترجــروا بــه اتباعــا 
ــوا  ــى يظلم ــة حت ــب الظلم ــص مذاه ــم الرخ ــت هب ــك ذهب ــوا ذل ــهواتكم، وان فعل لش
النــاس ويكونــوا مــن الظاملــني مــن حيــث ال يشــعرون فمــن ال يكــون عــادال فهــو ظــامل.

إذا يف منهــج أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف القيــادة وأإلدارة عــدم املداهنــة 
وإظهــار خــالف الواقــع وخــالف مــا يعتقــدون، وعلــة التحذيــر مــن املداهنــة هــي أهنــا 
ــى  ــة حت ــدأ باملداهن ــة، فبمجــرد أن يب ــاب أمــام اإلنســان للهجــوم عــىل املعصي ــح الب تفت

ــة. ــياقات الصحيح ــن الس ــاد ع ــايص واالبتع ــق املع ــق يف طري ينزل

املسألة السابعة: االنصاف والعدل مع الرعية .

 قوله )عليه السالم(:

ــِة َأْهلـِـَك َوَمــْن َلــَك فِيــِه َهــًوى  »َأْنِصــِف اهلل َوَأْنِصــِف النَّــاَس ِمــْن َنْفِســَك َوِمــْن َخاصَّ
ــوُر  ــَاِد َوُظُه ــْدِل يِف اْلبِ ــتَِقاَمُة اْلَع ــُواَلِة اْس ــنْيِ اْل ِة َع ــرَّ ــَل ُق ــَك.... َوإِنَّ َأْفَض ــْن َرِعيَّتِ ِم
ــنَّ َبــَاَء اْمــِرٍئ إىَِل  ِعيَّــِة.... ُثــمَّ اْعــِرْف لِــُكلِّ اْمــِرٍئ ِمنُْهــْم َمــا َأْبــَى َواَل َتُضمَّ ِة الرَّ َمــَودَّ
ُف اْمــِرٍئ إىَِل َأْن ُتْعظِــَم ِمــْن  ــَك رَشَ نَّ بـِـِه ُدوَن َغاَيــِة َبَائِــِه َواَل َيْدُعَونَّ َ ِه َواَل ُتَقــرِّ َغــْرِ
ــهِ َمــا َكاَن َعظِيــا«)1(. ــهِ َمــا َكاَن َصِغــراً َواَل َضَعــُة اْمــِرٍئ إىَِل َأْن َتْســَتْصِغَر ِمــْن َبَائِ َبَائِ

هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف يشــري إىل مبــدأ آخــر مــن مبــادئ اإلدارة يف 
املنظومــة اإلســالمية يســمى )االنصــاف( حيــث يــرشف عــىل جمموعــة مــن الســلوكيات 
ــوالء  ــاء وال ــادة روح الوف ــه إىل زي ــؤدي تطبيق ــذي ي ــة٬ وال ــوال العادل ــال واألق واألفع

ــل. ــم االفض ــم إىل تقدي ــا حيفزه ــني مم ــراد العامل ــدى األف ــة ل ــار والتضحي واإليث

)1(  هنج البالغة: 53
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ــن  ــتحق م ــا تس ــك م ــي لنفس ــف أي تعط ــك النص ــن نفس ــي م ــاف: أن تعط االنص
احلــق كــام تأخــذه وانتصفــت منــه، اخــذت حقــي كامــاًل حتــى رصت وهــو عــىل النصــف 
ــا  ــه م ــره ل ــه، ويك ــب لنفس ــا حي ــه م ــرء ألخي ــب امل ــىل أن حي ــالم ع ــد اإلس ــواء )1( يؤك س
يكــره هلــا،. ولعــل أروع تعبــري عنــه مــا رواه صاحــب البحــار عــن النبــي )صــىل اهلل عليــه 

وآلــه وســلم( أنــه قــال:

»ال يؤمــن أحدكــم حتــى يــب ألخيــه مــا يــب لنفســه( )ال يســتكمل املــرء اإليــان 
حتــى يــب ألخيــه مــا يــب لنفســه«)2(.

 جــاء أعــرايب إىل النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــال يــا رســول اهلل علمنــي 
عمــال ادخــل بــه اجلنــة فقــال:

»مــا أحببــت أن يأتيــه النــاس إليــك فأتــه إليهــم ومــا كرهــت ان يأتيــه النــاس إليــك 
فــا تأتــه إليهــم«)3( .

والنكتــة املهمــة يف هــذا املقطــع مــن العهــد ان االمــام )عليــه الســالم( يشــري إىل ان 
عــىل اإلنســان أن ينصــف نفســه قبــل أن ينصــف االخريــن فعندمــا يســيئ لألخريــن 
وهــذا معنــاه أنــه قــدم إســاءة إىل نفســه قبــل االســاءة إىل االخريــن أو حينــام جيعــل 
ــل أن  ــه قب ــر لنفس ــراه ينت ــة ت ــات الصحيح ــر واالجتاه ــق االط ــا وف ــه ميزان نفس

ينتــر لألخريــن.

)1(  العني، الفراهيدي، ج2، ص40؛ كنز العامل: للمتقى اهلندي ج9 ص 335
ــيني  ــد احلس ــيد حمم ــة: الس ــه العومل ــر فق ــن ح 20، وينظ ــوار: ج 69 ص 257 ب 114 ضم ــار األن )2(  بح

الشــريازي ص126
)3(  وسائل الشيعة ) آل البيت(: احلر العاميل اجلزء: 15 ص287
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فاملالحظــة املهمــة التــي نســتحصلها مــن هــذه النكتــة أن اإلنســان مــن خــالل 
العيــش بمعــزل عــن اآلخريــن  النظريــة اإلســالمية والعهــد الرشيــف ال يســتطيع 
ــو  ــن ه ــاءته إىل اآلخري ــذات وإس ــه أوال وبال ــانه إىل نفس ــو إحس ــن ه ــانه لألخري فإحس

إســاءته إىل نفســه قبــل أن يكــون مســيئا لآلخريــن ثانيــا وبالعــرض.

ثم يعد االمام )عليه السالم( االنصاف بمثابة العدل:

»من كثر إنصافه تشاهدت النفوس بتعديله«)1(.

وعنه )عليه السالم(: »أعدل الناس من أنصف من ظلمه«)2(.

 وقال )عليه السالم(أيضًا:

»اإلنصاف من النفس كالعدل يف اإلمرة«)3(.

واإلمام الباقر )عليه السالم( يقول:

»ال عدل كاإلنصاف«)4(.

ويقول اإلمام الصادق )عليه السالم(:

»ليس من اإلنصاف مطالبة اإلخوان باإلنصاف«)5(.

يقول )عليه السالم( خماطبا عامله عىل اخلراج يف رسالة طويلة.

)1(  غرر احلكم: 8394، 8408
)2(  املصدر نفسه: 1410، 3186

)3(  املصدر نفسه: 1951، 3803.
)4(  بحار االنوار: 78 / 165 / 1

)5( املصــدر نفســه: 78 / 165؛ غــرر احلكــم: 3441؛ هنــج البالغــة: احلكمــة 231؛ أمــال الطــويس: 280 
537 /
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ــْن  ــاَس ِم ــوا النَّ ــَراِج: ... َفَأْنِصُف ــاِب اخْلَ ــنَي إىَِل َأْصَح ــِيّ َأِمِرامْلُْؤِمنِ ــِد اهللِ َع ــْن َعْب »ِم
ــِة، َوُســَفَراُء  ِعيَّــِة، َوُوَكَاُء االْمَّ اُن الرَّ ُكــْم ُخزَّ َوائِِجِهــْم، َفإِنَّ وا حِلَ َأْنُفِســُكْم، َواْصــِرُ

بُِســوُه َعــْن َطلَِبتِــِه...«)1(. ِســُموا َأَحدًا َعــْن َحاَجتِــِه، َوالََتْ ــِة. َوالَ َتْ االْئِمَّ

يــويص االمــام )عليــه الســالم( عاملــه عــىل اخلــراج برعايــة العــدل واالنصــاف 
واملحبــة للنــاس عنــد أخــذ اخلــراج منهــم، ويشــري أيضــا هنــا إىل ثــالث مناصــب لعــامل 

ــة. ــة اإلداري ــؤوليات يف املنظوم ــالث مس ــا ث ــب عليه ــراج ويرتت اخل

ِعيَّــِة(: باعتبــار هــذه االمــوال التــي يف أيــدي الدولــة والتــي  اُن الرَّ 1ـ أهنــم )ُخزَّ
أخــذت مــن الشــعب هــي أمــوال الشــعب واحلاكــم واملســؤول هــو مؤمتــن عليهــا فيجــب 

ان تــرف بعــدل وإنصــاف عــىل الشــعب نفســه.

ــِة( يصــف االمام)عليــه الســالم( املســؤولني بأهنــم وكالء هلــذه  2ـ  أهنــم )َوَكاَلُء االْمَّ
االمــة أي اهنــم ممثلــون عــن النــاس الذيــن وجــب احلــق عليهــم يف أخــذ احلقــوق منهــم 

بشــكل كامــل.

ــِة.( أي أهنــم يمثلــون احلاكــم واملســؤول االول يف الدولــة،  3ـ أهنــم )ُســَفَراُء االِْئمَّ
وينبغــي هلــم أن يتخلقــوا بأخــالق أئمتهــم ويســلكوا مــع النــاس مســلك أئمتهــم وأي 
تــرف ينعكــس عــىل االمــام ســواء كان حســنا أو ســيئا فانطالقــا مــن هــذه الســفارة أن 

يكونــوا حريصــني عــىل حتقيــق االنصــاف يف تعاملهــم مــع النــاس .

فيتحصــل: إن االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( عندمــا يطلــب مــن الــوال أن 
يكــون منصفــا، هــذا معنــاه أن تقييمــُه مــن قبــل االخريــن مرهــون بعــدم تعاطيــه املطلــق 
مــع رغباتــه النفســية فيــام حيــب ويكــره، هــذا هــو منهــج أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص 108، رسالة 51
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وعدالتــه، فلقــد كان منصفــا يف تعاملــه مــع النــاس فيعطينــا درســا يف كيفيــة تعامــل 
املســؤول إداريــا أن يكــون منصفــا وعــادال مــع النــاس لكــي حيقــق االهــداف املطلوبــة يف 

ــة. املنظومــة اإلداري

املسألة الثامنة: االنضباط واملساواة .

 قولــه )عليــه الســام(: »َواَل َيُكوَنــنَّ امْلُْحِســُن َوامْلُــِي ُء ِعنْــَدَك بَِمنِْزَلــٍة َســَواٍء َفــإِنَّ يِف 
َســاَءِة  َســاَءِة َعــَى اإْلِ ْحَســاِن َوَتْدِريبــًا أِلَْهــِل اإْلِ ْحَســاِن يِف اإْلِ ــَك َتْزِهيــدًا أِلَْهــِل اإْلِ َذلِ
ــِه  ْل بِ ــكِّ ــاُه َفنَ ــَك إِيَّ ــَد هَنْيِ ــاَرَف ُحْكــَرًة َبْع ــَزَم َنْفَســُه....َفَمْن َق ــا َأْل ــْم َم ــِزْم ُكاًّ ِمنُْه َوَأْل

اٍف«)1(. ــْرِ إرِْسَ ــُه يِف َغ َوَعاِقْب

يــويص االمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد بعــدة وصايــا تعــد 
أصــال مــن االصــول مهمــة لــإلدارة اجليــدة املنســجمة مــع الرؤيــة االســالمية القائمــة 
عــىل اســاس العــدل، والعــدل هــو وضــع الــيء يف موضعــه، فيتعامــل مــع املحســن 
ــىل  ــاء ع ــاءته وبن ــع إس ــجم م ــام ينس ــيء ب ــع امل ــل م ــانه، ويتعام ــع إحس ــجم م ــام ينس ب
هــذا املبــدأ فــإن االدارة الصحيحــة املنســجمة مــع االســالم هــي اإلدارة التــي تفــرق يف 
نظرهتــا بــني العامــل اخلــادم والعامــل اخلائــن، فتكافــئ اخلــادم وتعاقــب اخلائــن أوال، 
وثانيــا أن يكــون املعيــار يف تشــجيع االفــراد هــو مــا يقومــون بــه مــن أعــامل ومــا يرتتــب 
ــع املحســن  ــو غيــب عنــر الرتغيــب والرتهيــب يف النظــام ومتت ــج، فل عليهــا مــن نتائ

ــي حيظــى هبــا املــيء. ــازات الت ــذات احلقــوق واالمتي ب

 فــإن الفــرد األول سيشــعر بعــد مــدة بعــدم وجــود التقييــم الصحيــح ألعامله احلســنة 
مــن ثــّم عــدم جــدوى الســعي وبــذل اجلهــد يف هــذا املجــال، االمــر الــذي يــؤدي إىل أن 

)1(  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، ج17، ص83.
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يــدب الضعــف والوهــن يف أجهــزة الدولــة ثــم اهنيارهــا وزواهلــا، وهلــذا يــويص االمــام 
)عليــه الســالم( عاملــه بــرورة التفريــق بــني الفئتــني )1(.

 فاملســؤول الناجــح هــو مــن يميــز بــني األفــراد يف التعامــل بــني املحســن واملــيء 
ــلوكهم  ــل س ــا وجع ــر وتنفيذه ــة األوام ــة وإطاع ــط اإلداري ــزام بالضواب ــدى  االلت يف م
ــة يف  ــة العدال ــا تظهــر أمهي ــام ينســجم مــع اإلحســان واإلســاءه، ومــن هن ــًا هلــا، ب مطابق

التعامــل مــع مــن هــو حتــت إدارتــه وقيادتــه.

املسألة التاسعة: معايري تقييم العاملني يف املنظومة اإلدارية .

ــز وفــرز  ــا اإلشــارة إىل املعايــري واألدوات الرئيســية لتقييــم ومتيي ــا ينبغــي لن مــن هن
ــالمي: ــم االس ــة يف الفه ــة اإلداري ــني يف املنظوم العامل

أواًل: املعايري األخالقية .

مــن العوامــل واالدوات االخالقيــة التــي مــن خالهلــا يتــم تقييــم ومتييــز العاملــني 
هــو عامــل التقــوى والنزاهــة وعامــل احليــاء والصــدق، والــورع واإليثــار االنتصــار هلل 
ــط  ــد بالضواب ــذي يمتلــك هــذه االدوات، خيــاف اهلل ويتقي ســبحانه وتعــاىل اإلنســان ال
الرشعيــة، وغــريه اعنــي بذلــك اإلنســان غــري امللتــزم الــذي ال يمتلــك مــن هــذه االدوات 
أي يشء، ينظــر إىل العمــل عــىل انــه فرصــة للتالعــب واالســتحواذ عــىل املناصــب فينبغي 
للمســؤول ان يميــز مــن خــالل تقييمــه بــني كال النوعــني، لكــي يبقــي العمــل بيــد أمينــه 

ال متتــد إىل احلــرام.

)1(  الدولــة االســالمية رشح لعهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( إىل مالــك االشــرت النخعــي: حممــد الفاضــل 
اللنكــراين: ص102ـ 103.
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يقــول اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف عهــده ملالــك األشــرت )رضــوان اهلل 
عليــه( رضورة التوخــي والعمــل هبــذه األدوات يف املنظومــة اإلداريــة.

ــِه« يســلط الضــوء عــىل عامــل التقــوى وااليثــار ثــم  »َأَمــَرُه بَِتْقــَوى اهلل َوإِْيَثــاِر َطاَعتِ
ــاء  ــة واحلي ــنة والتجرب ــمعة احلس ــالق والس ــاب االخ ــار أصح ــن اختي ــىل حس ــدد ع يش
واصحــاب معرفــة فيــام تــؤول اليــه االمــور )فإهنــم أكــرم أخالقــًا... َوَتــَوخَّ ِمنُْهــْم َأْهــَل 
ُــْم  َمــِة َفإهِنَّ ْســاَلِم امْلَُتَقدِّ احِلَــِة َواْلَقــَدِم يِف اإْلِ التَّْجِرَبــِة َواحْلََيــاِء ِمــْن َأْهــِل اْلُبُيوَتــاِت الصَّ
اقــًا َوَأْبَلــُغ يِف َعَواِقــِب اأْلُُمــوِر.....  َأْكــَرُم َأْخاَلقــًا َوَأَصــحُّ َأْعَراضــًا َوَأَقــلُّ يِف امْلََطاِمــِع إرِْشَ
ــْم  ــِري اهلل هَلُ ــاَم جُيْ ــنَي بِ احِلِ ــىَل الصَّ ــَتَدلُّ َع ــاَم ُيْس واصحــاب ســمعة حســنة يف املجتمــع )إِنَّ

ــاِدِه(. ــىَل َأْلُســِن ِعَب َع

ثــم يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( عــىل التمييــز بــني االشــخاص الذيــن يمتلكــون 
حالــة الــورع والصــدق واالنتصــار للحــق والصــرب عليــه وبــني مــن ال يمتلكهــا

ْدِق....  )َوَأْن َينـْـُرَ اهلل ُســْبَحاَنُه بَِقْلبـِـِه َوَيِدِه َولَِســانِِه.... َواْلَصــْق بَِأْهِل اْلــَوَرِع َوالصِّ
ــرْبِ َعَلْيِه( ُلــُزوِم احْلَــقِّ َوالصَّ

ــة  ــة إداري ــم رقاب ــون لدهي ــؤولني أن تك ــن املس ــب م ــالم( يطل ــه الس ــام )علي ــم أن االم ث
تســتطيع التمييــز بــني العاملــني وتقييمهــم يف مــورد النزاهــة والقــدرة وعــدم الوشــاية والتحــيل 
يُح إىَِل  ــُئ َعــِن اْلَغَضــِب َوَيْســرَتِ باألخــالق الفاضلــة )َوَأْنَقاُهــْم َجْيبــًا َوَأْفَضَلُهــْم ِحْلاًم مِمَّــْن ُيْبطِ
ْعُف...  َعَفــاِء َوَينُْبــو َعــىَل اأْلَْقِوَيــاِء َومِمَّــْن اَل ُيثـِـرُيُه اْلُعنـْـُف َواَل َيْقُعــُد بـِـِه الضَّ اْلُعــْذِر َوَيــْرَأُف بِالضُّ
وان يكــون قــادرا عــىل اإلعانــة ومواســاة اآلخريــن. َمــْن َواَســاُهْم يِف َمُعوَنتِــِه َوَأْفَضــَل َعَلْيِهــْم 
ــًا  ــْم مَهّ ُه ــوَن مَهُّ ــى َيُك ــْم َحتَّ ــوِف َأْهِليِه ــْن ُخُل ــْم ِم ــْن َوَراَءُه ــُع َم ــُعُهْم َوَيَس ــاَم َيَس ــِه بِ ــْن ِجَدتِ ِم
ــاية  ــدم الوش ــَك.... وع ــْم َعَلْي ــُف ُقُلوهَبُ ــْم َيْعطِ ــَك َعَلْيِه ــإِنَّ َعْطَف ــُدوِّ َف ــاِد اْلَع ــدًا يِف ِجَه َواِح

ــاِس()1(. ــِب النَّ ــْم ملََِعاِي ــَدَك َأْطَلُبُه ــَك َوَأْشــنََأُهْم ِعنْ ــَك ِمنْ ــَد َرِعيَّتِ والنميمــة.. َوْلَيُكــْن َأْبَع

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص91، رسالة53.
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ثانيًا: معيار االفضلية .

يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( عــىل عامــل التفضيــل بــني االفــراد يف املنظومــة 
اليومــي للعاملــني، إذ يقــول )عليــه الســالم(: اإلداريــة ويف مســاحات العمــل 

ُصــوُم َواَل َيَتَاَدى  ُكــُه اخْلُ َّــْن اَل َتِضيــُق بـِـِه اأْلُُموُر َواَل ُتَحِّ »َأْفَضــَل َرِعيَّتـِـَك يِف َنْفِســَك مِم
ُف َنْفُســُه َعــَى َطَمــٍع َواَل  ــقِّ إَِذا َعَرَفــُه َواَل ُتــْرِ ــَرُ ِمــَن اْلَفــيْ ِء إىَِل احْلَ لَّــِة َواَل َيْ يِف الزَّ
ُهــْم  َجــِج َوَأَقلَّ ــُبَهاِت َوآَخَذُهــْم بِاحْلُ َيْكَتِفــي بَِأْدَنــى َفْهــٍم ُدوَن َأْقَصــاُه َوَأْوَقَفُهــْم يِف الشُّ
َضــاِح  ــَد اتِّ َمُهــْم ِعنْ ــِف اأْلُُمــوِر َوَأْصَ ُهــْم َعــَى َتَكشُّ ْصــِم َوَأْصَرَ مــًا بُِمَراَجَعــِة اخْلَ َتَرُّ

َّــْن اَل َيْزَدِهيــِه إِْطــَراٌء َواَل َيْســَتِميُلُه إِْغــَراٌء«)1(. ْكــِم مِم احْلُ

 ثالثــًا: معيــار الكفــاءة واالمانــة والعلــم واالبــداع والتواضــع وحــب الصاحلــني 
وبغض الظاملني .

يشــري االمــام )عليــه الســالم( إىل أدوات وعوامــل آخــر ى لتقييــم االفــراد العاملــني 
يف املنظومــة اإلداريــة والتأكيــد عليهــا، يقــول )عليــه الســالم(:

ــي  ــائَِلَك الَّتِ ــْم َواْخُصــْص َرَس ُه ــوِرَك َخْرَ ــَى ُأُم ــَولِّ َع ــَك َف ــاِل ُكتَّابِ ــْر يِف َح ــمَّ اْنُظ »ُث
ــُرُه  َّــْن اَل ُتْبطِ ــَاِق مِم ــِح اأْلَْخ ــوِه َصالِ ــْم لُِوُج ِعِه اَرَك بَِأمْجَ ــَدَك َوَأرْسَ ــا َمَكايِ ــُل فِيَه ُتْدِخ
ــُة  ــِه اْلَغْفَل ــُرُ بِ ــَإٍ َواَل َتْق ِة َم ــرْضَ ــَك بَِح ــَاٍف َل ــَك يِف ِخ ــا َعَلْي َئ هِبَ ــرَتِ ــُة َفَيْج اْلَكَراَم
ــَا  ــَك فِي ــَواِب َعنْ ــَى الصَّ ــا َع ــَداِر َجَواَباِتَ ــَك َوإِْص ــَك َعَلْي لِ ــاِت ُعاِّ ــَراِد ُمَكاَتَب ــْن إِي َع
َيْأُخــُذ َلــَك َوُيْعطـِـي ِمنْــَك َواَل ُيْضِعــُف َعْقــدًا اْعَتَقــَدُه َلــَك َواَل َيْعِجــُز َعــْن إِْطــَاِق َمــا 
اِهــَل بَِقــْدِر َنْفِســِه  ...... اْلَ َهــُل َمْبَلــَغ َقــْدِر َنْفِســِه يِف اأْلُُمــوِر َفــإِنَّ ُعِقــَد َعَلْيــَك َواَل َيْ
اُهــْم َعــَى فَِراَســتَِك َواْســتِنَاَمتَِك  ــاُرَك إِيَّ ــمَّ اَل َيُكــِن اْختَِي ِه َأْجَهــَل ُث ــْدِر َغــْرِ َيُكــوُن بَِق
ــنَي َقْبَلــَك َفاْعِمــْد، أِلَْحَســنِِهْم  احِلِ ُهــْم بـِـَا ُولُّــوا لِلصَّ ..... َوَلكـِـِن اْخَتِرْ َوُحْســِن الظَّــنِّ

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص91، رسالة53.
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ــَك هللَِِّ  ــَى َنِصيَحتِ ــٌل َع ــَك َدلِي ــإِنَّ َذلِ ــًا َف ــِة َوْجه ــْم بِاأْلََماَن ــرًا َوَأْعَرفِِه ــِة َأَث َكاَن يِف اْلَعامَّ
ــْن ُولِّيــَت َأْمــَرُه«)1(. َوملَِ

رابعًا: معيار املعرفة واالختيار وتوزيع األعمال .

يــويص اإلمــام أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( مالــكا )رضــوان اهلل عليــه( بعــدم 
اإلداريــة،  املنظومــة  العاملــني يف  تقييــم  أثنــاء  الشــخصية يف  املعرفــة  االعتــامد عــىل 

واعتامدهــا كعنــر أســايس يف العمــل، قولــه )عليــه الســالم(:

ــَك َفــإِنَّ  ــنِّ ِمنْ اُهــْم َعــَى فَِراَســتَِك َواْســتِنَاَمتَِك َوُحْســِن الظَّ »ُثــمَّ اَل َيُكــِن اْختَِيــاُرَك إِيَّ
ُضــوَن لِِفَراَســاِت اْلــُواَلِة بَِتَصنُِّعِهــْم َوُحْســِن ِخْدَمتِِهــْم َوَلْيــَس َوَراَء  َجــاَل َيَتَعرَّ الرِّ
ــَك  ــنَي َقْبَل احِلِ ــوا لِلصَّ ــَا ُولُّ ــْم بِ ُه ــِن اْخَتِرْ ــِة َشْ ٌء َوَلكِ ــِة َواأْلََماَن ــَن النَِّصيَح ــَك ِم َذلِ
ــٌل  ــَك َدلِي ــإِنَّ َذلِ ــًا َف ــِة َوْجه ــْم بِاأْلََماَن ــرًا َوَأْعَرفِِه ــِة َأَث ــنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ ــْد أِلَْحَس َفاْعِم

ــَرُه...«. ــَت َأْم ــْن ُولِّي ــَك هللِ َوملَِ ــَى َنِصيَحتِ َع

ثم يستعرض )عليه السالم( طريقة تقييم توزيع االعامل، فيقول:

ــتَُّت  ــا َواَل َيَتَش ــُرُه َكبُِرَه ــْم اَل َيْقَه ــًا ِمنُْه ــوِرَك َرْأس ــْن ُأُم ــٍر ِم ــَرْأِس ُكلِّ َأْم ــْل لِ »َواْجَع
ــُه«)2(. ــُه ُأْلِزْمَت ــَت َعنْ ــٍب َفَتَغاَبْي ــْن َعْي ــَك ِم ــَا َكاَن يِف ُكتَّابِ ــا َوَمْه ــِه َكثُِرَه َعَلْي

املسألة العاشرة: الرقابة والتحكيم والتقويم .

ــْدِق  ــْم َواْبَعــِث اْلُعُيــوَن ِمــْن َأْهــِل الصِّ ــْد َأْعَاهَلُ قولــه )عليــه الســام(: »ُثــمَّ َتَفقَّ
تِــَك َويِف َحــَواِش بِــَاِدَك َواْعَلــْم َمــَع  ــْد ُأُموَرُهــْم بَِحرْضَ َواْلَوَفــاِء َعَلْيِهــْم...... َوَتَفقَّ
ــًا يِف  كُّ َذلِــَك َأنَّ يِف َكثِــٍر ِمنُْهــْم ِضيقــًا َفاِحشــًا َوُشــّحًا َقبِيحــًا َواْحتِــَكارًا لِْلَمنَافِــِع َوَتَ

)1( املصدر نفسه ص 12.
)2(  املصدر السابق نفسهص 12.
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ــْد ُأُمــوَر َمــْن اَل  ــِة َوَعْيــٌب َعــَى اْلــُواَلِة..... َوَتَفقَّ ٍة لِْلَعامَّ اْلبَِياَعــاِت َوَذلـِـَك َبــاُب َمــرَضَّ
ْغ أِلُوَلئـِـَك ثَِقَتــَك ِمــْن  َجــاُل َفَفــرِّ ِقــُرُه الرِّ َّــْن َتْقَتِحُمــُه اْلُعُيــوُن َوَتْ َيِصــُل إَِلْيــَك ِمنُْهــْم مِم
َفــْع إَِلْيــَك ُأُموَرُهــْم.... ُثــمَّ َأْكثِــْر َتَعاُهــَد َقَضائِــِه......  ْشــَيِة َوالتََّواُضــِع َفْلَرْ َأْهــِل اخْلَ
ــْن  ــًا ملَِ ــْم َصَاح ــِه َوَصَاِحِه ــإِنَّ يِف َصَاِح ــُه َف ــُح َأْهَل ــَا ُيْصلِ ــَراِج بِ ــَر اخْلَ ــْد َأْم َوَتَفقَّ

ــْم«)1(. ــَواُهْم إاِلَّ هِبِ ــْن ِس ــَواُهْم َواَل َصــَاَح ملَِ ِس

توضيــح: الرقابــة لغــة: رقــب يف أســامء اهلل تعــاىل: الرقيــب: هــو احلافــظ 

الــذي ال يغيــب عنــه يشء، ويف احلديــث: ارقبــوا حممــدا يف أهــل بيتــه، أي 
احفظــوه فيهــم، ورقبــت اإلنســان، رقبــه ورقبانــًا، وهــو أن ينظــره الرقيــب 

واحلــارص واحلافــظ واالمــني)2(.
ــة التحقــق مــن مــدى انجــاز األهــداف املرجــوة،   أمــا يف االصطــالح فتعنــي عملي
والكشــف عــن الصعوبــات يف حتقيــق هــذه األهــداف، والعمــل عــىل إزالتهــا يف اقــر 

وقــت ممكــن)3(.

التقويــم: حكــم العقــل والنظــرة العميقــة عــىل االشــياء مــن خــالل تقديــر وحتكيــم 
نتائــج األمــور وتفحصها. 

يتنــاول االمــام )عليــه الســالم( يف هــذه املقاطــع مــن العهــد الرشيــف عنــارص ثــالث 
أساســية يف املنظومــة اإلداريــة، ينبغــي توفرهــا يف كل مــن يتصــدى للمســؤولية اإلداريــة، 

)1( املصدر نفسه ص12.
)2( لسان العرب، ابن منظور ج1، ص424، املحيط يف اللغة، ابن عباد، ج1، ص475.

)3(  الرقابــة عــىل الســلع واألســعار يف الفقــه اإلســالمي: ظاهــر فريــدة حســني طــه رســالة ماجســتري )نابلــس، 
جامعــة النجــاح، 2011م(، ص3.
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يتــم مــن خالهلــا اكتشــاف مواطــن االختــالف يف نتائــج العمــل، وجيــب االســتفادة مــن 
ــج  ــىل برام ــل واالرشاف ع ــكل أفض ــاليب اإلدارة بش ــني أس ــرض حتس ــج لغ ــذه النتائ ه
وخطــط العمــل وتشــخيص مــوارد االنحــراف يف أثنــاء ضهورهــا والعمــل عــىل إجيــاد 

الطــرق الكفيلــة إلصالحهــا.

املسألة احلادية عشر: التحفيز .

ــقَّ َمــْن َلِزَمــُه ِمــَن اْلَقِريــِب َواْلَبِعيــِد َوُكــْن يِف َذلـِـَك   قولــه )عليــه الســام(: »َوَأْلــِزِم احْلَ
ـُـْم ِصنَْفاِن  تـِـَك َحْيــُث َوَقــَع...... َفإهِنَّ َصابـِـرًا حُمَْتِســبًا َواِقعــًا َذلـِـَك ِمــْن َقَراَبتـِـَك َوَخاصَّ

ْلــِق«)1(. ــا َنظـِـٌر َلــَك يِف اخْلَ يــِن َوإِمَّ ــا َأٌخ َلــَك يِف الدِّ إِمَّ

يتنــاول االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف 
ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه( عنــرا آخــر مــن عنــارص مبــادئ االدارة يف املنظومــة 

اإلداريــة، وهــو عنــر التحفيــز.

ــزت  ــال حف ــريه يق ــوق أو غ ــه بالَس ــن خلف ــه م ــزًا، دفع ــزه حف ــة: حف ــز لغ والتحفي
القــوس الســهم والليــل حيفــز النهــار ويقــال حفــزه اىل األمــر حثــه عليــه وحفــز عليهــم 

ــزة)2(. ــز وهــي حاف ــه وهــو حاف ــًا بالرمــح طعن ــركاب ارســلوها وفالن ــل وال اخلي

ــة التــي تســمح بدفــع األفــراد وحتريكهــم مــن خــالل دوافــع  التحفيــز: هــو العملي
ــة نحــو ســلوك معــني أو بــذل جمهــودات معينــة قصــد حتقيــق هــدف)3(. معين

ــرد إىل  ــع الف ــي تدف ــة الت ــل اخلارجي ــك العوام ــىل تل ــدل ع ــز ي ــح أن التحفي ويتض
ــا.  ــل م ــام بعم ــة والقي احلرك

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص96. رسالة 53 .
)2( املعجم الوسيط، النجار، ج1، ص384. مادة حفز.

)3(  ارسار القيادة عند أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(: مجيل كامل: ص69 .
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ومن اآليات القرآنية التي تستخدم اسلوب التحفيز ما ورد يف قوله تعاىل:

ــاَمء َواألَْرِض  ــَن السَّ ــا َعَلْيِهــم َبــَرَكاٍت مِّ َقــْوا َلَفَتْحنَ ــوْا َواتَّ ﴿َوَلــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمنُ
ــاَم َكاُنــوْا َيْكِســُبوَن﴾)1(. ُبــوْا َفَأَخْذَناُهــم بِ َوَلِكــن َكذَّ

ــْدَراًرا *  ــاَمء َعَلْيُكــم مِّ ــاًرا* ُيْرِســِل السَّ ــُه َكاَن َغفَّ ُكــْم إِنَّ ﴿َفُقْلــُت اْســَتْغِفُروا َربَّ
ُكــْم َأهْنَــاًرا﴾)2(. َعــل لَّ ـاٍت َوجَيْ ُكــْم َجنَـّ َعــل لَّ َوُيْمِدْدُكــْم بَِأْمــَواٍل َوَبنِــنَي َوجَيْ

اآلخــرة  يف  والرتغيــب  الدنيــا  يف  التزهيــد  يف  الســالم(  )عليــه  لــه  كالم  ومــن 
إليــه. ســتؤول  بــام  وتذكريهــا  النفــوس  واســتنهاض 

ُكــْم،  ُكــْم ملََِقرِّ ْنَيــا داُر جَمـَـاز، َواالِْخــَرُة َداُر َقــَرار، َفُخــُذوا ِمــْن مَمَرِّ ــاَم الدُّ َــا النَّــاُس، إِنَّ )َأهيُّ
ــْن  ــْم ِم ــا ُقُلوَبُك ْنَي ــَن الدُّ ــوا ِم ــم، َوَأْخِرُج اَرُك ــُم َأرْسَ ــْن َيْعَل ــَد َم ــَتاَرُكْم ِعنْ ــوا َأْس َوالَ هَتْتُِك
َهــا ُخِلْقُتــْم. إِنَّ امْلَــْرَء إَِذا َهَلــَك َقــاَل  ُتــْم، ولِِغرْيِ ــُرَج ِمنَْهــا َأْبَداُنُكــْم، َفِفيَهــا اْخُترِبْ َقْبــِل َأْن خَتْ
ــْم  ــْن َلُك ــًا َيُك ــوا َبْعَض ُم ــْم! َفَقدِّ َم؟ هلل آَباُؤُك ــدَّ ــا َق ــُة: َم ــِت امْلَاَلِئَك ــَرَك؟ َوَقاَل ــا َت ــاُس: َم النَّ

ــوا ُكاّل َفَيُكــوَن َعَلْيُكــْم()3( ُف لِّ َقْرضــًا، َوالَ خُتَ

يشــري اإلمــام )عليــه الســالم( يف بدايــة اخلطبــة إىل مســألة مهمــة بشــأن حقيقــة الدنيــا 
ــْم  ُك ــْن مَمَرِّ ــُذوا ِم ــَرار، َفُخ ــَرُة َداُر َق ــاز، َواالِْخ ــا داُر جَمَ ْنَي ــاَم الدُّ ــاُس، إِنَّ ــا النَّ َ واآلخــرة )َأهيُّ
ُكــْم(، يعــّد االمــام )عليــه الســالم( مصــدر شــقاء اإلنســان هــو الغفلــة عــن اآلخــرة  ملََِقرِّ
والركــون إىل الدنيــا واعتبارهــا دار مقــر، فينهمــك بجمــع املــال والثــروة وينــرف ذهنــه 

عــن اآلخــرة التــي هــي دار الســعادة.

)1(  االعراف: 96 .
)2(  نوح: 10ـ 11ـ 12 .

)3(  هنــج البالغــة: خطــب اإلمــام عــيل عليــه الســالم، ج2، ص183، خطبــة 203:وينظــر أمــال الصــدوق: 
جملــس 23.
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ــه  ــه )علي ــا ان ــري، منه ــدة تعاب ــة بع ــذه احلقيق ــن ه ــالم( ع ــه الس ــام )علي ــرب اإلم ويع
ــك  ــا وال تعمروها.()1(وكذل ــرة فاعربوه ــا قنط ــام الدني ــرة )إن ــا قنط ــد الدني ــالم( يع الس

)متجر اولياء اهلل.()2(

ــإن  ــرة ف ــر اآلخ ــر يف أم ــاج فليتفك ــو حمت ــزرع فه ــن مل ي ــد، وم ــن زرع حيص ــه م )فإن
الدنيــا مزرعــة اآلخــرة()3(، وقــال أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف بعــض خطبــه: ))أهّيا 
النــاس! إّن الدنيــا دار فنــاء واآلخــرة دار بقــاء، فخــذوا مــن ممّركــم ملقّركــم، والهتتكــوا 
أســتاركم عنــد مــن ال خيفــى عليــه أرساركــم، وأخرجــوا مــن الدنيــا قلوبكــم مــن قبــل 

ختــرج منهــا أبدانكــم()4(.

ــا،  ــىل الدني ــة ع ــوا العرج ــل. وأقل ــم بالرحي ــودي فيك ــد ن ــم اهلل فق ــزوا رمحك  )جته
وانقلبــوا بصالــح مــا بحرتكــم مــن الــزاد فــإن أمامكــم عقبــة كــؤودا، ومنــازل خموفــة 

ــورود عليهــا والوقــوف عندهــا()5(. ــد مــن ال ــة ال ب مهول

ويســتمر اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف التحفيــز والتشــويق إىل اآلخــرة، 
ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــح، ع ــق كالصحي ــالم(: يف املوث ــه الس ــه )علي ــث عن ــد ورد يف احلدي فق
ــه الســالم: مــا  ــه الســالم قــال: قــال أمــري - املؤمنــني علي ــد اهلل علي مســكان عــن أيب عب
مــن عبــد إال وعليــه أربعــون جنــة حتــى يعمــل أربعــني كبــرية فــإذا عمــل أربعــني كبــرية 
انكشــفت عنــه اجلنــن فيوحــي اهلل إليهــم أن اســرتوا عبــدي بأجنحتكــم فتســرته املالئكــة 

)1(  اخلصال: الشيخ الصدوق:ص65 
)2(  مفردات هنج البالغة: السيد عيل اكرب القريش، ج2، ص1126، حكمة 131.

)3(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي ) األول( ج3 ص12
)4(  موســوعة اإلمــام العســكري )عليــه الســالم(: مؤسســة ول العــر ) عجــل اهلل تعــاىل فرجــه( للدراســات 

اإلســالمية، ج4، ص303؛ هنــج البالغــة، خطــب اإلمــام عــيل عليــه الســالم، ج2، ص184.
)5(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم( ج2، ص183.
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ــدح( إىل  ــدح )أو يمت ــى يق ــه حت ــح إال قارف ــن القبي ــيئا م ــدل ش ــام ي ــال: ف ــا ق بأجنحته
النــاس بفعلــه القبيــح فيقــول املالئكــة: يــا رب هــذا عبــدك مــا يــدع هنيــا إال ركبــه وإنــا 
لنســتحيي ممــا يصنــع فيوحــي اهلل عــز وجــل إليهــم أن ارفعــوا أجنحتكــم عنــه، فــإذا فعــل 
ذلــك أخــذ يف بغضنــا أهــل البيــت فعنــد ذلــك ينتهــك ســرته يف الســامء وســرته يف األرض 
ــل  ــز وج ــي اهلل ع ــرت فيوح ــوك الس ــي مهت ــد بق ــدك ق ــذا عب ــا رب ه ــة: ي ــول املالئك فيق

إليهــم لــو كانــت هلل فيــه حاجــة مــا أمركــم أن ترفعــوا أجنحتكــم عنــه)1(.

إذا عــىل املســؤول االداري يف املنظومــة االداريــة ان هيتــم بعنــر التحفيــز مــن اجــل 
حتقيــق االهــداف واالرتقــاء باملســتوى الروحــي لألفــراد فيكــون عنــرا هادفــا ومقتــدرا 

يف البنــاء وتطويــر الــذات.

املســألة الثانيــة عشــر: تغليــب املصــاحل العامــة علــى املصــاحل الشــخصية 
ــتقراطية( . )األرس

َهــا يِف  ــقِّ َوَأَعمُّ  قولــه )عليــه الســام( »َوْلَيُكــْن َأَحــبَّ اأْلُُمــوِر إَِلْيــَك َأْوَســُطَها يِف احْلَ
ــِة َوإِنَّ  اصَّ ــِرَض اخْلَ ــُف بِ ــِة ُيِْح ــْخَط اْلَعامَّ ــإِنَّ ُس ــِة َف ِعيَّ ــِرَض الرَّ ــا لِ ُعَه ــْدِل َوَأمْجَ اْلَع
ــاَك َوااِلْســتِْئَثاَر بـِـَا النَّــاُس فِيــِه ُأْســَوٌة  ــِة.... َوإِيَّ ــِة ُيْغَتَفــُر َمــَع ِرَض اْلَعامَّ اصَّ ُســْخَط اخْلَ
َك َوَعــاَّ َقلِيــٍل  ــُه َمْأُخــوٌذ ِمنْــَك لَِغــْرِ َّــا َقــْد َوَضــَح لِْلُعُيــوِن َفإِنَّ َوالتََّغــايِبَ َعــاَّ ُتْعنَــى بـِـِه مِم

ــَك لِْلَمْظُلــوِم«)2(. ــُة اأْلُُمــوِر َوُينَْتَصــُف ِمنْ ــَك َأْغطَِي َتنَْكِشــُف َعنْ

يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيف، 
عــن حموريــة العالقــة بــني االمــة والقائــد يف املنظومــة االدارية.

ــر  ــي ) األول( ج9، ص266: وينظ ــي املجل ــد تق ــه: حمم ــره الفقي ــن ال حي ــني يف رشح م ــة املتق )1(  روض
أصــول الــكايف، بــاب الكبائــر، خــرب 9 مــن كتــاب االيــامن والكفــر وزاد ورواه ابــن فضــال عــن ابــن مســكان، 

ــوايف الفيــض الكاشــاين، ج5، ص112. ال
)2( هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص86.
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جيــب ان ال يكــون اهلــدف هــو ارضــاء الســلطة احلاكمــة ومــا يســمى بالطبقــة 
ــة  ــو خدم ــدف ه ــون اهل ــي ان يك ــل ينبغ ــة ب ــح اخلاص ــاب املصال ــتقراطية اصح االرس
ــادة  ــمل ق ــت تش ــة كان ــة عالي ــة اجتامعي ــتقراطية طبق ــة األرس ــده االم ــا تري ــاس وم الن
احلكــم يف الدولــة او االمــة يّدعــي اعضاؤهــا اهنــم أرفــع منزلــة مــن غريهــم مــن النــاس 
ــة وثرواهتــم وقدراهتــم)1(. ــة ومكانتهــم االجتامعي يف املجتمــع بســبب صالهتــم األرسي

ينقسم املجتمع وفق النظرية االرستقراطية إىل طبقتني من الناس:

1ـ طبقة األقلية .

2ـ طبقة األكثرية .

الطبقة األوىل )األقلية( :

ــة  ــم يف االم ــادة احلك ــا ق ــكل بمفرده ــي تش ــاس والت ــن الن ــة م ــة العالي ــذه الطبق ه
ممــن يدعــون املكانــة والنبــل والقــدرة والثــراء واملكانــة االجتامعيــة البــارزة يف املجتمــع، 
أصحــاب البــذخ والــرتف الذيــن يثقلــون كاهــل احلاكــم كل يــوم مــن خــالل الضغــوط 

التــي يتعــرض هلــا الــوال أو احلاكــم.

الطبقة الثانية )األكثرية( :

ــا  ــا م ــاس غالب ــة الن ــع، أي عام ــرب يف املجتم ــدد األك ــكل الع ــي تش ــة الت ــذه الطبق ه
يتمتعــون باإلمكانيــات القليلــة. ويكتفــون باملقــدار املتواضــع مــن املــأكل وامللبــس 
ــح  ــيم لصال ــذا التقس ــوء ه ــىل ض ــم ع ــة احلاك ــون حرك ــي أن تك ــن البدهي ــرشب وم وامل

ــم. ــم وتطلعاهت ــق أهدافه ــم وحتقي ــامن مصاحله ــق ض ــا حيق ــاس، مم ــة الن عام

)1(  املوسوعة العربية العاملية، ج1، ص1.
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ــه الســالم( عــن هاتــني الطبقتــني مــن النــاس يف عهــده ملالــك  حتــدث االمــام )علي
يِف  َمُئوَنــًة  اْلــَواِل  َعــىَل  َأْثَقــَل  ِعيَّــِة  الرَّ ِمــَن  َأَحــٌد  بقوله)َوَلْيــَس  )رضــوان اهلل عليــه( 
ــْكرًا  ــلَّ ُش ــاِف َوَأَق حْلَ ــَأَل بِاإْلِ ْنَصــاِف َوَأْس ــَرَه لإِْلِ ــاَلِء َوَأْك ــُه يِف اْلَب ــًة َل ــلَّ َمُعوَن ــاِء َوَأَق َخ الرَّ
ــِل  ــْن َأْه ــِر ِم ْه ِت الدَّ ــامَّ ــَد ُمِل ــَف َصــرْبًا ِعنْ ــِع َوَأْضَع ــَد امْلَنْ ــْذرًا ِعنْ ــَأ ُع ــاِء َوَأْبَط ْعَط ــَد اإْلِ ِعنْ

ــِة)1(. اخْلَاصَّ

املسألة الثالثة عشر: معايري جناح املنظومة االدارية .

 ، ــقِّ قــال اإلمــام عــيل عليــه الســالم: )َوْلَيُكــْن َأَحــبَّ اأْلُُمــوِر إَِلْيــَك َأْوَســُطَها يِف احْلَ
ــة()2(. ِعيَّ ــْدِل، وأمْجََُعهــا لِِرَضــا الرَّ ــا يِف اْلَع َه َوَأَعمُّ

يشــري االمــام )عليــه الســالم( مــن خــالل هــذا املقطــع إىل معايــري ثــالث ناجحــة يف 
املنظومــة االداريــة.

أواًل: حالة االعتدال والوسطية .

ليــس املــراد مــن مراعــاة احلــق والعــدل هــو قيــام املدينــة الفاضلــة يف عــامل 
االذهــان وهــذا مــا يــؤدي بــدوره إىل حتجيــم القــرارات العمليــة والدفــع باحلاكــم إىل 
( إىل  املثاليــة، ولذلــك حيــث اإلمــام )عليــه الســالم( احلاكــم بقولــه )َأْوَســُطَها يِف احْلَقِّ
األخــذ بنظــر االعتبــار الواقــع واالمكانيــات املتاحــة يف املجتمــع وعليــه فهــو يــويص 
الــوال واحلاكــم بمراعــاة كل مــا مــن شــأنه التقــرب مــن احلــق، وعــدم التهــرب مــن 

املســؤولية بذريعــة تعــذر إقامــة احلــق بــكل مــا هلــذه الكلمــة مــن معنــى))(.

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص86، رسالة 53.
)2(  املصدر نفسه ص 86.

)3(  الدولــة االســالمية رشح لعهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( إىل مالــك االشــرت النخعــي: حممــد الفاضــل 
اللنكــراين: ص86
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إن املهــم هــو حتقيــق رضــا الغالبيــة الســاحقة مــن النــاس ال األقليــة مــن أصحــاب 
الثــروة مــن االنتهازيــني الذيــن يعيشــون يف بــالط احلاكــم أو الســلطان، ويقــول اإلمــام 

)عليــه الســالم(:

ــِة ُيْغَتَفــُر َمــَع ِرَض  اصَّ ــِة َوإِنَّ ُســْخَط اخْلَ اصَّ ــِة ُيِْحــُف بِــِرَض اخْلَ »َفــإِنَّ ُســْخَط اْلَعامَّ
ــِة«)1(. اْلَعامَّ

جيــب مراعــاة العــدل يف متشــية االمــور وإن كان يوجــب ســخط اخلاصــة مــن أربــاب 
النفــوذ وأصحــاب املقامــات الســامية، ألن غضــب عامــة الرعيــة وعــدم رضاهــم عــن 
وضعهــم يوجــب الثــورة والبلــوى، واليقــدر اخلاصــة مهــام كانــوا خملصــني للحكومــة 
ــدث يف  ــام ح ــوى، ك ــل البل ــن وأه ــيول الثائري ــل س ــة مقاب ــه املقاوم ــن يف نرت وجادي
زمــان عثــامن، حيــث إن ســوء سياســته وعــدم تأديتــه احلقــوق العامــة صــار ســببا لنقمــة 
عامــة اجليــش االســالمي، فانحــازوا مــن مــر والكوفــة واجتمعــوا يف املدينــة وحــروا 
عثــامن ومل يقــدر خاصتــه كمــروان بــن احلكــم وســائر رجــال بنــي أميــة مــع كــامل نفوذهم 
ودهائهــم أن يصــدوا ســيل الثائريــن واملهامجــني حتــى قتــل عثــامن يف داره وألقي بجســده 

إىل البقيــع وتبعــه مــا تبعــه مــن احلــوادث اهلامــة )2(.

إذن ينبغــي عــىل املســؤول يف املنظومــة اإلداريــة الناجحة أن يتخذ أســلوب الوســطية 
ــاس املســؤول عنهــم، فعندمــا  ــر ظــروف وقــدرات الن ــه مــن خــالل تقدي يف جممــل أدائ
ــطية  ــة الوس ــع احلال ــجمة م ــر منس ــذه األوام ــون ه ــد أن تك ــره الب ــدر أوام ــد أن يص يري
ــه  ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــج االم ــذا هــو منه ــة. وه ــراط واملبالغ ــة اإلف ــة مــن حال وخالي

ــدال والوســطية يف قلــوب وأذهــان النــاس. الســالم( يف ترســيخ أســس االعت

)1(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10: ص320
)2(  منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: مريزا حبيب اهلل اخلوئي: ج20: ص 164
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 ثانيًا: العدالة واملساواة .

يطلــب االمــام )عليــه الســالم( يف وصيتــه ملالــك )رضــوان اهلل عليــه( التعامــل 
بالعــدل مــع اجلميــع، فــال يكفــي أن يكــون عــادال مــع البعــض وغــري عــادٍل مــع البعــض 

ــة. اآلخــر اي عــدم اســتثناء أحــد يف خصــوص العدال

يعــّد العــدل مــن اخلصائــص االســالمية والقيــم االنســانية العليــا يف املنظومــة 
اإلداريــة املتمثلــة بــاإلدارة املثــىل للرســول االعظــم )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأمــري 

ــُم«)1(. ــِدَل َبْينَُك ــْرُت أِلَْع ــم »َوُأِم ــرآن الكري ــم الق ــالم( بحك ــه الس ــني )علي املؤمن

وســئل االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( )أيــام أفضــل العــدل أو اجلــود( فقــال 
عليــه الســالم:

»العــدل يضــع األمــور مواضعهــا، والــود يرجهــا مــن جهتهــا. والعــدل ســائس 
عــام، والــود عــارض خــاص. فالعــدل أرشفهــا وأفضلهــا«)2(.

وعنه )عليه السالم(:

»من كال السعادة السعي يف صاح المهور«)3(.

ــه  ــة االســالمية ومنهــج عــيل )علي ــا ان نبنــي جمتمعــا صاحلــا وفــق النظري ــاذا أردن ف
الســالم( علينــا ان نشــعر اجلميــع بحقــوق املواطنــة الصاحلــة ومــن هــذه احلقــوق العــدل.

)1(  الشورى: 15
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم( ج4 ص102 حكمة 437

)3(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص469: حكمة 30
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ثالثًا: رضا الناس .

ــىل  ــة ع ــح العام ــب املصال ــرى يف تغلي ــألة أخ ــالم( إىل مس ــه الس ــام )علي ــري االم يش
املصالــح اخلاصــة يف املنظومــة اإلداريــة وهــو رضــا النــاس، وال يتحــدث االمــام )عليــه 
ــكل  ــر ل ــدرك، وال تتي ــة ال ت ــم غاي ــم، ألن رضاه ــاس بأمجعه ــا الن ــن رض ــالم( ع الس
ــن  ــاس، لك ــة الن ــا عام ــوا رض ــتطيعوا أن حيقق ــاء مل يس ــاء واالوصي ــى االنبي ــد، فحت اح
ــو  ــا يدع ــة، مم ــىل إرادة احلكوم ــبق ع ــا الس ــة هل ــالم( إرادة األم ــه الس ــام )علي ــرب االم يعت
ألن تكــون املالكيــة الرشعيــة للدولــة هــو الشــعب )األمــة( وتكــون احلكومــة يف خدمــة 

ــه. ــه، مــن خــالل معاجلــة مشــاكله وأزمات ــه وحمقيقــه لطموحات ــة ملطالب الشــعب وملبي

وتأييــدا لذلــك يف خصــوص مــا نحــن فيــه مــا ورد عــن موالنــا أمــري املؤمنــني )عليــه 
ــه الســالم( يف  ــة معاجلــة آراء النــاس وحتقيــق رضاهــم قــال )علي ــان كيفي الســالم( يف بي

مــورد رفضــه البيعــة:

ــا ُمْســَتْقبُِلوَن َأْمــرًا َلــُه ُوُجــوٌه َو َأْلــَواٌن اَل َتُقــوُم َلــُه  ي َفإِنَّ »َدُعــويِن َواْلَتِمُســوا َغْرِ
ــَرْت.  ــَة َقــْد َتنَكَّ اْلُقُلــوُب َو اَل َتْثُبــُت َعَلْيــِه اْلُعُقــوُل َو إِنَّ اآْلَفــاَق َقــْد َأَغاَمــْت َوامْلََحجَّ
َو اْعَلُمــوا َأينِّ إِْن َأَجْبُتُكــْم َركِْبــُت بُِكــْم َمــا َأْعَلــُم َو مَلْ ُأْصــِغ إىَِل َقــْوِل اْلَقائِــِل َو َعْتــِب 
ــْن َولَّْيُتُمــوُه  اْلَعاتِــِب َو إِْن َتَرْكُتُمــويِن َفَأَنــا َكَأَحِدُكــْم َو َلَعــيِّ َأْســَمُعُكْم َوَأْطَوُعُكــْم ملَِ

ــي َأِمــرًا«)1(. ــا َلُكــْم َوِزيــرًا َخــْرٌ َلُكــْم ِمنِّ َأْمَرُكــْم َو َأَن

ســلط االمــام )عليــه الســالم( الضــوء عــىل حقيقــة البيعــة وأحقيتهــا ومــا جــرى مــن 
ظلــم يف اغتصــاب اخلالفــة، يريــد االمــام )عليــه الســالم( ان يبــني للنــاس أهنــم عــىل ديــن 

ملوكهم.

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج1، ص181، خطبة92.
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ــا ُمْســَتْقبُِلوَن  ي َفإِنَّ فعندمــا يتحــدث )عليــه الســالم( ويقــول »َدُعــويِن َواْلَتِمُســوا َغْرِ
ــه يشــري إىل  ــوُل« فإن ــِه اْلُعُق ــُت َعَلْي ــوُب َو اَل َتْثُب ــُه اْلُقُل ــوُم َل ــَواٌن اَل َتُق ــُه ُوُجــوٌه َو َأْل ــرًا َل َأْم
ــم  ــه وســلم( وقلت ــه وآل ــاس بأنكــم التمســتم غــريي بعــد رســول اهلل )صــىل اهلل علي الن
بخالفــة أيب بكــر، ثــم خالفــة عمــر، ثــم خالفــة عثــامن مــع علمكــم بــأين احــق هبــا فأنــا ال 
ارتــي اخلالفــة هبــذه الــرشوط ويف حقهــا قــال: دعــوين والتمســوا غــريي. وأّمــا اخلالفــة 
ــة عــن البيعــة،  ــرية فهــي غني ــة الكث ــي وردت مــن خــالل النصــوص الرشعي ــة اّلت اإلهلي
ــص  ــل ختت ــواء، ب ــا س ــاس أمامه ــت الن ــم. وليس ــاس وإدباره ــال الن ــة إلقب ــري خاضع غ
ــه، فاخلالفــة اّلتــي ينحلهــا النــاس عــن طريــق  بمــن خصــه ســبحانه هبــا، وليــس ملــن خصَّ
البيعــة، فاإلمــام وغــريه أمامهــا ســواء، ال تــؤدي إىل النجــاح يف املهمــة الرشعيــة ثــم إن 
االمــام )عليــه الســالم( مل يــرتك هــذا الــكالم بــدون تعليــل وبيــان العلــل التــي دعتــه إىل 

الرفــض قــال )عليــه الســالم(:

ا ُمْسَتْقبُِلوَن َأْمرًا َلُه ُوُجوٌه َو َأْلَواٌن اَل َتُقوُم َلُه اْلُقُلوُب َو اَل َتْثُبُت َعَلْيِه اْلُعُقوُل«. »َفإِنَّ

يقــول )عليــه الســالم( للنــاس نحــن يف ميــدان ومعــرتك فيــه اختالفــات والتباســات 
وبــدع حادثــة ختلفــت مــن جــراء غصــب اخلالفــة مــن قبــل اخللفــاء املاضــني، وقــد رستــم 
بســريهتم وتابعتــم طرقهــم وســلوكياهتم يف احلكــم يف توزيــع االمــوال التــي كانــت 
خــالف الســنة النبويــة، فــال تســتطيعون هبــذه الصــورة ان تنســجموا مــع الرؤيــة احلقــة.

ــب يف  ــر صع ــة أم ــق العدال ــاس إن حتقي ــول للن ــالم( ان يق ــه الس ــام )علي ــد االم يري
حــد نفســها واجرائهــا فمــن مل يــذق طعمهــا أصعــب وأشــكل، فــإن قلــب املنافــق بمعــزل 

عــن القيــام باحلــق وعقلــه بعيــد عــن إدراك احلقائــق والفضائــل االنســانية )1(

ثم يبدأ يف بيان الصفات املرتتبة عىل هذه البيعة هبذا الشكل.

)1(  مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة: حممد تقي النقوي: ج8: ص260
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الصفة االوىل: »َواَل َتْثُبُت َعَلْيِه اْلُعُقوُل«.

ــه الســالم( عــن اختــالف املواقــف واملبــادئ والثوابــت  ــا يتحــدث االمــام )علي هن
التــي يتحــرك مــن خالهلــا النــاس، البعــض يتحــرك وفــق املصالــح الشــخصية، فتختلــف 

رؤيــة عــيل )عليــه الســالم( مــع مصالــح النــاس.

الصفة الثانية: »اَل َتُقوُم َلُه اْلُقُلوُب«

يشــري اإلمــام )عليــه الســالم( إىل حقيقــة وجوهــر القلــوب، عندمــا تكــون املعايــري 
معايــري حقــة، ختتلــف قلــوب النــاس يف اقبــال احلــق ورفضــه، فــال تنســجم مــع النهــج 
الــذي يقدمــه عــيل )عليــه الســالم(، فقالــوا: ننشــدك اهلل أال تــرى مــا نحــن فيــه؟ أال تــرى 
االســالم؟ أال تــرى الفتنــة أال ختــاف اهلل؟ فقــال: قــد أجبتكــم واعلمــوا أين إن أجبتكــم 
أركــب بكــم مــا أعلــم فــإن تركتمــوين فإنام أنــا كأحدكــم إال أين مــن أســمعكم وأطوعكم 

ملــن وليتمــوه. ثــم افرتقــوا عــىل ذلــك واتعــدوا الغــد.)1(

ــام  ــض حين ــج البع ــام يتحج ــج ك ــالم( يتحج ــه الس ــام )علي ــاس إن االم ــع الن يتوق
يســتغلون املواقــف يف اثنــاء غيــاب البديــل، فريفعــون ســقف رشوطهــم ألجــل احلصــول 

عــىل املزيــد مــن االمتيــازات واحلقــوق.

فقــال هلــم )عليــه الســالم( قــد أجبتكــم ومل أكــن متنصــال عنكــم، ولكــن الــذي أراه 
ــا واعلمــوا أين إن  ــام بينن فيكــم صعــب التعامــل ألنكــم مل تلتزمــوا بمنهجــي فنفــرتق في
أجبتكــم أركــب بكــم مــا أعلــم فــإن تركتمــوين فإنــام أنــا كأحدكــم إال أين مــن أســمعكم 

وأطوعكــم ملــن وليتمــوه. ثــم افرتقــوا عــىل ذلــك واتعــدوا الغــد.

)1(  بحار األنوار: العالمة املجلي اجلزء: 32 ص8.
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ــام  ــه القي ــيل علي ــة مت ــي إىل مدرس ــالم( كان ينتم ــه الس ــام )علي ــل: إن االم فيتحص
باملســؤولية واحيــاء الديــن ومفاهيمــه الســامية وتعاليمــه احلقــة وأن يســري يف النــاس بــام 
ــب وإن كلــف  ــب العات ــه بعت ــاس وال يأب ــه مــع أهــداف الن ــم وإن تعارضــت أهداف يعل

ــة ال تــرتك. ــدرك، ورضــا اهلل غاي ــة ال ت ــاس غاي ــه، ألن رضــا الن ذلــك حيات

املسألة الرابعة عشر: املركزية يف القرار .

ــا ِمنَْهــا إَِجاَبــُة  ِتَ قولــه )عليــه الســام( »ُثــمَّ ُأُمــوٌر ِمــْن ُأُمــوِرَك اَل ُبــدَّ َلــَك ِمــْن ُمَبارَشَ
ــاِس َيــْوَم ُوُروِدَهــا َعَلْيــَك  ــُه ُكتَّاُبــَك َوِمنَْهــا إِْصــَداُر َحاَجــاِت النَّ ــَك بِــَا َيْعَيــا َعنْ لِ ُعاَّ

ــَرُج بِــِه ُصــُدوُر َأْعَوانِــَك«)1(. بِــَا َتْ

يتحــدث االمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع الرشيــف مــن العهــد حــول الســلطة 
التنفيذيــة املتمثلــة باملســؤولني والعاملــني يف املنظومــة اإلداريــة الذيــن تفــوض هلــم 
ــني العاملــني معــه، أن  ــه وب ــام بين االعــامل ومبارشهتــا بأنفســهم، يلــزم عــىل املســؤول في
يتصــدى بنفســه إجابــات العــامل، ومــن الواضــح أن كبــار املســؤولني ال يتمكنــون مــن 
ــام  ــارهيم للقي ــاعدهيم ومستش ــض مس ــض بع ــرون لتفوي ــم فيضط ــة مهامه ــام بكاف القي
هبــا، ولكــي يســتطيع املســؤول ممارســة إرشافــه عــىل ســري مهــام مســاعديه، فــإن عليــه أن 
يفــرق بــني االعــامل ذات األولويــة عــن تلــك الثانويــة غــري الروريــة، فيبــارش األعــامل 
ذات االولويــة عــىل نحــو يعــني هلــا أوقاهتــا بالرعــة والدقــة باالســتعانة بمســاعديه يف 

ســائر االعــامل فــال يؤجــل عمــل اليــوم إىل غــٍد)2(.

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص103، رسالة 53.
)2(  الدولــة االســالمية رشح لعهــد االمــام عــيل ) عليــه الســالم( إىل مالــك االشــرت النخعــي: حممــد الفاضــل 

اللنكــراين: ص146.
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املسألة اخلامسة عشر: سرت العيوب .

 قولــه )عليــه الســام( »َوْلَيُكــْن َأْبَعــَد َرِعيَّتـِـَك ِمنْــَك َوَأْشــنََأُهْم ِعنْــَدَك َأْطَلُبُهــْم ملََِعايـِـِب 
َها َفــَا َتْكِشــَفنَّ َعــاَّ َغــاَب َعنْــَك  النَّــاِس، َفــإِنَّ يِف النَّــاِس ُعُيوبــًا اْلــَوايِل َأَحــقُّ َمــْن َســرَتَ
ُكــُم َعــَى َمــا َغــاَب َعنَْك َفاْســرُتِ اْلَعــْوَرَة  ــَا َعَلْيــَك َتْطِهــُر َمــا َظَهــَر َلــَك َواهلل َيْ ِمنَْهــا َفإِنَّ
ــاِس ُعْقــَدَة  ــْق َعــِن النَّ ُه ِمــْن َرِعيَّتِــَك َأْطلِ ــبُّ َســرْتَ ــَك َمــا ُتِ َمــا اْســَتَطْعَت َيْســرُتِ اهلل ِمنْ

ُكلِّ ِحْقــٍد، َواْقَطــْع َعنْــَك َســَبَب ُكلِّ ِوْتــٍر َوَتَغــاَب َعــْن ُكلِّ َمــا اَل َيِضــُح َلــَك«)1(.

يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف 
ــن  ــم ع ــب إبعاده ــخاص الواج ــامت االش ــن س ــه( ع ــوان اهلل علي ــرت )رض ــك االش ملال
املنظومــة االداريــة، يف جمملهــم هــؤالء يشــكلون خطــرا عــىل ســمعة القــرار الــذي يصــدر 
مــن املســؤول اإلداري، ويشــري االمــام )عليــه الســالم( إىل صنفــني مــن هــؤالء النــاس، 
الصنــف األول االنتهازيــون املتتبعــون لعيــوب النــاس ونقــاط الضعــف والقصــور فيهــم 
وهــم مــن يســمى؛ )الناممــني والوشــاة(، والصنــف الثــاين مــا يســمى بالســعاة يف النــاس 
عنــد الســالطني، و االمــام )عليــه الســالم( يشــري إىل صفــة رذيلــة مــن الرذائــل اخللقيــة 
والتــي أعّدهــا االســالم مــن أقبــح الرذائــل وهــو النميمــة والوشــاية، مــا هــو املــراد مــن 

النميمــة والوشــاية؟

وجــه  عــىل  احلديــث  نقــل  وشــاية،  النَّميَمــة:  )نميمة: )اســم( اجلمع: َنامئُم( 
، فهــو  اإلفســاد والوقيعــة بــني النَّاس وقيــل: َتْزيــنُي الــكالم بالكــذب. مــن نــمَّ َينـِـمُّ وَينُــمُّ
م الَقتَّاُت،  ــٌة، ويقــال للنَّــامَّ ، وهــي َنمَّ َء وُنــمٍّ ــنَي وأنـِـامَّ ، مــن َقــْوٍم َنمِّ ، وَنــمٌّ ٌم وِمنـَـمٌّ َنمــوٌم وَنــامَّ
ٌم ُمَباَلَغــٌة، واالســُم النَِّميَمــة، وأصــل هــذه املــادة يــدلُّ عــىل إظهــار يشء وإبــرازه)2(. وَنــامَّ

)1( هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص87، رسالة53.
)2(  القاموس املحيط للفريوز آبادي، ج1، ص1503؛ وينظر لسان العرب:ج12: ص 592، )نم(
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النميمــة تطلــق يف األكثــر عــىل أن ينــم قــول الغــري إىل املقــول فيــه، كأن يقــال: فــالن 
تكلــم فيــك بكــذا وكــذا، أو فعــل فيــك كــذا وكــذا. وعــىل هــذا تكــون نوعــا خاصــًا مــن 
ــق عــىل  ــد تطل ــذي يتضمــن فســادًا أو ســعاية. وق ــك الســرت، وهــو ال افشــاء الــر وهت
ــه  ــل عــىل كشــف مــا يكــره كشــفه، ســواء كــره املنقــول عن ــه، ب مــاال خيتــص باملقــول في
ــز  ــه أو بالرم ــول أو الكتاب ــف بالق ــواء كان الكش ــث، وس ــه ثال ــه أو كره ــول إلي أو املنق
ــًا  ــك عيب ــواء كان ذل ــوال، وس ــن األق ــامل أو م ــن األع ــول م ــواء كان املنق ــامء، وس واإلي
ونقصانــا عــىل املنقــول عنــه أو مل يكــن، وعــىل هــذا يكــون مســاويًا اإلفشــاء الــر وهتــك 
الســرت وحينئــذ فــكل مــا يــرى مــن أحــوال النــاس ومل يرضــوا بإفشــائه، فإذاعتــه نميمــة 
فالــالزم عــىل كل مســلم أن يســكت عــام يّطلــع عليــه مــن أحــوال غــريه، إال إذا كان يف 
ــه أن  ــاول مــال غــريه، فعلي ــة. كــام إذا رأى أحــدًا يتن ــه نفــع ملســلم أو دفــع ملعصي حكايت
يشــهد بــه مراعــاة حلــق املشــهود لــه، وأمــا إذا رآه خيفــي مــاال لنفســه، فحكايتــه نميمــة 

وافشــاء للــر)1(.

قال رسول اهلل )صىل عليه وآله وسلم( ألصحابه:

ــال املشــاؤون بالنميمــة املفرقــون  ــا رســول اهلل ق ــى ي ــوا ب »أال أنبئكــم براركــم قال
ــة الباغــون للــراء العيــب«)2(. بــني األحب

عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

ــا  ــم وأن ــرج إليك ــب أن أخ ــإين أح ــيئا، ف ــايب ش ــن أصح ــم ع ــد منك ــي أح »ال يبلغن
ســليم الصــدر«)3(.

)1(  جامع السعادات: للنراقي: ج2: ص247
)2(  الوايف: الفيض الكاشاين ج5، ص98

)3(  مكارم األخالق: الشيخ الطربيس ص17
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وعن أيب جعفرالباقر )عليه السالم( قال:

»حمرمة النة عى القتاتني املشائني بالنميمة - والقتات النام«)1(.

ثــم يبــني اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( أولويــة املســؤول أو احلاكــم يف 
َها(. املنظومــة اإلداريــة، ســرت عيــوب النــاس )َفــإِنَّ يِف النَّــاِس ُعُيوبــًا اْلــَواِل َأَحــقُّ َمْن َســرَتَ

ــم  ــاس وعيوهب ــرات الن ــع عث ــن تتب ــؤول م ــالم( املس ــه الس ــام )علي ــى االم ــم ينه ث
»َفــَا َتْكِشــَفنَّ َعــاَّ َغــاَب َعنْــَك ِمنَْهــا« أي ال ينبغــي البحــث عــن العيــوب اخلفيــة للنــاس 
كالتصنــت عليهــم أو االطــالع عــىل خفايــا حياهتــم الشــخصية، كــام ورد يف القــرآن 

ــوا«)2(. ُس سَّ ــس »َوال جَتَ ــن التجس ــي ع ــم بالنه الكري

ثــم إن للمســؤول أن يتخــذ القــرارات احلازمــة والصارمــة إزاء القضايــا التــي 
ــة للحــد منهــا  ــة النميمــة والوشــاية يف املنظومــة االداري ــاس، كظهــور حال تنكشــف للن
وتطهــري املجتمــع مــن آثامهــا،: وال يأبــى إظهــار عيوبــه للنــاس، ويتعامــل معــه بآليــات 
ــا اْســَتَطْعَت«  ــْوَرَة َم االصــالح الســلمي، ومــن خــالل املوعظــة والنصيحــة »َفاْســرُتِ اْلَع
ــة  ــم احلــدود اإلهلي ــه يســتخدم القــوة والشــدة ويقي ــق فإن ــق مــن هــذا الطري ــو مل يواف ول
فيــام يتعلــق بأصحــاب هــذه الرذيلــة فذلــك بمثابــة العمليــة اجلراحيــة الروريــة إلدامــة 

ــاة املجتمــع)3(. حي

ــوب  ــرت العي ــة يف س ــنة واجلميل ــودة واحلس ــة املحم ــالم( العاقب ــه الس ــح )علي يوض
ُه ِمــْن َرِعيَّتـِـَك« ينبغــي للمســؤول  فيقــول )عليــه الســالم(: »َيْســرُتِ اهلل ِمنْــَك َمــا ُتِــبُّ َســرْتَ
ــة، وارتكــب خطــأ وكان هــذا  ــة اإلداري ــرى إنســانا حتــت مســؤوليته يف املنظوم ــام ي حين

)1(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي ) األول( ج9، ص343
)2(  احلجرات:12

)3(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي، ج10، ص339.
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اخلطــأ مســتورا غــري متجاهــر بــه، أن يتعامــل مــع صاحبــه كــام حيــب ان يتعامــل اهلل 
ــل وال  ــل يمه ــز وج ــم إن اهلل ع ــة، وليعل ــا خفي ــي عمله ــه الت ــع ذنوب ــاىل م ــبحانه وتع س

ــه. ــِق اهلل يف خلق ــل وليت هيم

فيتحصل:

ــل  ــع االخطــاء مــن قب ــه الســالم( سياســة تتب 1ـ رفــض االمــام أمــري املؤمنــني )علي
املســؤول، إذ ال ينبغــي للمســؤول أن يبحــث عــن املســتور مــن حيــاة النــاس أو يتجســس 
عليهــم ليكشــف أرسارهــم، ألن املعيــار يف املنظومــة اإلداريــة االســتقامة والثبــات 

ــة. ــودة واملحب وامل

ــرم  ــوب ح ــات العي ــع خفي ــن تتب ــالم( )م ــه الس ــول )علي ــى يق ــذا املعن ــدا هل وتأيي
القلــوب()1( . مــودات 

2ـ رضورة ســرت العيــوب مــن قبــل املســؤول، وبحســب موقعــه اإلداري يســتطيع 
االطــالع عــىل الكثــري مــن خفايــا االخريــن وأرسارهــم ويســرتها ولكــن موقف االســالم 

مــن هــذه االمــور هــو عــدم الســامح باالطــالع عليهــا، واحلــد مــن تكرارهــا.

3ـ القيــام بالعمليــة االصالحيــة فيــام لــو ظهــرت االخطــاء والعيــوب، فيجــب تطهري 
املجتمــع مــن هــذه الرذائــل اخلبيثــة، لكــي يبقــى املجتمــع نظيفا وســليام يف ســلوكه.

4 ظهــور اآلثــار الوضعيــة يف الكشــف عــن اخطــاء النــاس، وحســب القاعــدة )كــام 
تديــن تــدان()2( أي: كــام جتــزي جتــزى. ومــن أســامئه الّديــان،

ريحانــا. يقلعــه  ل  الثــوم  يــزرع  مــن  بــه      يــدان  يومــا  الفتــى  يديــن  كمــا       

)1(  عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص436
)2(  املقتر من رشح املختر: ابن فهد احليل ص20
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يقول االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( تأييدا ملا نحن فيه:

ــن أن  ــغلك م ــا يش ــت م ــك ان عقل ــن عيوب ــك م ــإن ل ــاس، ف ــوب الن ــن عي »ال تتبع
ــدًا«)1(. ــب اح تعي

ويف حديث آخر عنه )عليه السالم( يف وصيته البنه احلسني )عليه السالم(:

»واعلم أي بني أنه من أبر عيب نفسه شغل عن عيب غره«)2(.

أي مــن يــرى عيــوب نفســه ال يســتطيع أن يعيــب اآلخريــن، وعــن الرســول االعظم 
)صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( يقول:

»طوبــى ملــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس، ومهــا وجــد عيبــا فينبغــي أن يســتحي 
مــن أن يــرتك نفســه ويــذم غــره بــل ينبغــي ان يعلــم أن، عجــز غــره عــن نفســه يف 

التنــزه عــن ذلــك العيــب«)3(.

5  رضورة حتــيل املســؤول بصفــة ســعة الصــدر: أي جيــب ان يكــون حليــام ومتســاحما 
والصفــح عــن اآلخريــن، فالنظــرة الضيقــة عنــد املســؤول جتعلــه يعيــش حالــة االهنيــار 
ــا، كل  ــدره رحب ــًا وص ــه رؤوف ــعة وقلب ــه واس ــون نظرت ــب ان تك ــة، جي ــة االداري املنظوم

هــذه االمــور تســاعده عــىل النجــاح وحتقيــق االهــداف وخدمــة النــاس.

)1(  غرر احلكم: 6: 292
)2(  حتف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة احلراين ص88

)3(  بحــار االنــوار: للعالمــة املجلــي: ج1: ص205: ح 31: وينظــر رســائل الشــهيد الثــاين ) ط.ق(: 
الشــهيد الثــاين ص297
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املسألة السادسة عشر: حفظ األسرار .

ُهــْم   قولــه )عليــه الســام(: »ُثــمَّ اْنُظــْر يِف َحــاِل ُكتَّابِــَك َفــَولِّ َعــَى ُأُمــوِرَك َخْرَ
ــِح  ِعِهــْم لُِوُجــوِه َصالِ اَرَك بَِأمْجَ ــَدَك َوَأرْسَ َواْخُصــْص َرَســائَِلَك الَّتِــي ُتْدِخــُل فِيَهــا َمَكايِ
ةِ مــا«)1(. ــرْضَ ــَك بَِح ــَك يِف ِخــَاٍف َل ــا َعَلْي َئ هِبَ ــرَتِ ــةُ َفَيْج ــُرهُ اْلَكَراَم َّــْن اَل ُتْبطِ ــَاِق مِم اأْلَْخ

يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد، حــول 
مبــدأ آخــر مــن مبــادئ اإلدارة يف اإلســالم وهــو مبــدأ حفــظ األرسار يف املنظومــة 
اإلداريــة، ألن املديــر يف اإلدارة بحاجــة إىل مجــع املعلومــات حــول لياقــة العاملــني معــه، 
وقدراهتــم وإمكاناهتــم وذكائهــم وجتارهبــم وســوابقهم احلســنة والســيئة وذلــك هبــدف 
اختيــار االصلــح مــن بينهــم لتســلم املســؤوليات ويف حــال انتشــار هــذه املعلومــات يف 
ــية وردود  ــار نفس ــك إىل اث ــؤدي ذل ــد ي ــهم فق ــخاص أنفس ــا إىل االش ــة أو نقله املؤسس

ــة. ــار املنظومــة اإلداري فعــل غــري مناســبة تــؤدي إىل اهني

مــا يســمى اليــوم بالذاتيــة أي موظفــو الدوائــر املختصــة بامللفــات واألوراق الريــة 
أســامه أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( بالكّتــاب، فــأوىص االمــام )عليــه الســالم( مالــكًا 
ُهــْم«، ألهنــم املكلفــون بحفــظ أرسار  بــأن يكونــوا خــري الكّتــاب »َفــَولِّ َعــَى ُأُمــوِرَك َخْرَ
ــي جيــب إخفاؤهــا  ــق اخلاصــة برجــال معينــني)2(، الت ــة خططهــا والوثائ ــة وصيان الدول
ممــن ال حيتاطــون بحفظهــا، وايداعهــا لــدى االمنــاء ممــن يمتلكــون االخــالق  الفاضلــة، 
فحفــظ االرسار يف املجــال اإلداري يؤمــن املنظومــة االداريــة مــن الوقــوع يف االخطــار 
ــواب  ــه االهــداف املســتقبلية، ويســد االب ــُه ومكاســبه وحيقــق ل وحيفــظ لإلنســان كرامت

والطــرق أمــام املنافســني مــن االعــداء.

)1( هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص86، رسالة53.
)2(  احلكم االسالمي يف مدرسة االمام عيل )عليه السالم(: حممد تقي املدريس: ص197
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 ثم إن إلفشاء األرسار آثارًا سلبية عىل املنظومة اإلدارية، من هذه اآلثار:

1ـ تعــد مســألة إفشــاء االرسار يف املنظومــة اإلداريــة موجبــة للتفرقــة وممكنــة لألعــداء 
مــن تنفيــذ خططهــم وقــد حــذر القــرآن الكريــم مــن هــذه الظاهــرة يف العديــد مــن اآليــات 
ــه  ــوب )علي ــان يعق ــىل لس ــالم( ع ــه الس ــف )علي ــورة يوس ــا ورد يف س ــا م ــة: منه املبارك
ــْيَطاَن  الســالم(: ﴿َقاَل َيــا ُبنَــيَّ اَل َتْقُصــْص ُرْؤَيــاَك َعــَى إِْخَوتـِـَك َفَيكِيــُدوا َلــَك َكْيــًدا إِنَّ الشَّ
لِْإِْنَســاِن َعــُدوٌّ ُمبـِـنٌي﴾)1( مــن الــدروس التــي نســتلهمها مــن هــذا القســم مــن اآليــات أن 
نحفــظ االرسار وينبغــي ان نطبــق هــذا الــدرس أحيانــا حتــى أمــام األخــوة، فدائــام تشــتمل 
حيــاة اإلنســان عــىل أرسار لــو أذيعــت وفشــت بــات مســتقبله أو مســتقبل جمتمعــه معرضــا 
ــري  ــروح ومتلــك االرادة، فكث ــل عــىل ســعة ال ــة عــىل حفــظ االرسار دلي للخطــر، واملوافق
مــن ضعــاف النفــوس والشــخصية أوقعــوا أنفســهم أو جمتمعهــم يف اخلطــر بســبب إفشــاء 

االرسار وكــم يــرى اإلنســان مــن مســاءة ورضر ألنــه تــرك حفــظ االرسار)2(.

2ـ تعــّد مســألة حفــظ االرسار أمانــة عظيمــة يف الفهــم االســالمي فيجــب مراعاهتــا 
ــَد َكاَن َمْســُئواًل﴾)3(، وقــال تعــاىل: ﴿ ــِد إِنَّ اْلَعْه ــوا بِاْلَعْه والوفــاء هبــا قــال تعــاىل ﴿ََأْوُف

ــْم َوَعْهِدِهــْم َراُعــوَن﴾)4(. َوالَِّذيــَن ُهــْم أِلََماَناِتِ

ورد يف احلديــث الرشيــف عــن االمــام عــيل بــن موســى الرضــا )عليــه الســالم( أنــه 
قــال )ال يكــون املؤمــن مؤمنــا حتــى تكــون فيــه ثــالث خصــال: ســنة مــن ربــه وســنة مــن 
نبيــه وســنة مــن وليــه، فأمــا الســنة مــن ربــه فكتــامن الــر وأمــا الســنة مــن نبيــه فمــداراة 

)1(  سورة يوسف: 5
)2(  تفسري االمثل: نارص مكارم الشريازي: ج5 يف ذيل تفسري سورة يوسف اآلية 5

)3(  االرساء: 34.
)4(  املؤمنون: 8.
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النــاس، وأمــا الســنة مــن وليــه فالصرب عــىل البأســاء والــراء()1(، وعــن االمــام الصادق 
)عليــه الســالم( يقــول:

»رسك من دمك فا يرين من غر أوداجك«)2(.

وعن أمري املؤمنني عليه السالم:

»رسك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته«)3(. 

ويف احلديث عن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( قال:

»استعينوا عى قضاء حاجاتكم بالكتان فإن كل ذي نعمة حمسود«)4(

 ويف هذا املجال ورد عن االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول:

»رسك أسرك، فإذت أفشيته صت أسره« )5(.

املســألة الســابعة عشــر: تأثــري العالقــات القريبــة للمــدراء واهتمامهــم 
ــني معهم . بالعامل

ــاِت  ــِل اْلُبُيوَت ــاِب َوَأْه ــُروَءاِت َواأْلَْحَس ــَذِوي امْلُ ــْق بِ ــمَّ اْلَص ــام( »ُث ــه اس ــه )علي قول
ــَاَحِة  ــَخاِء َوالسَّ ــَجاَعِة َوالسَّ َســنَِة ُثــمَّ َأْهــِل النَّْجــَدِة َوالشَّ ــَوابِِق احْلَ ــِة َوالسَّ احِلَ الصَّ

ــْرِف«)6(. ــَن اْلُع ــَعٌب ِم ــَرِم َوُش ــَن اْلَك ــاٌع ِم ــْم مِجَ ُ َفإهِنَّ

)1(  بحار االنوار: للعالمة املجلي، ج78، ص334
)2(  بحار األنوار، للعالمة املجلي، ج72، ص71.

)3( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، ج18، ص384.
)4(  ميزان احلكمة، حممد الريشهري، ج1، ص630.
)5(  عيون احلكم واملواعظ، عيل الواسيطي، ص285

)6(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص92، رسالة 53.
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يتحــدث االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف 
ــني  ــة ب ــات املتبادل ــري العالق ــالم وهــو تأث ــادئ االدارة يف االس ــن مب ــر م ــدأ آخ ــول مب ح
املديــر والعاملــني معــه يف املنظومــة االداريــة، التــي مــن خالهلــا ترتتــب القضايــا املعنويــة 
يف تقويــة االطــر االداريــة وحتفيــز العاملــني نحــو العمــل وهــو مــا يســمى باالصطــالح 
ــادة  ــال لقي ــل الرج ــار أفض ــر اختي ــيل، وعن ــس التحلي ــم النف ــي بعل ــي واملنطق العلم

ــة. ــة املهــام والوظائــف اإلداري اجليــش يف تولي

اإلمــام )عليــه الســالم( يــرشح ملالــك )رضــوان اهلل عليــه( كيفيــة اختيــار املوظفــني 
يف دوائــر الدولــة كاجلنــد ورؤســاء االمــراء وغريهــم، بعــد مراعــاة العنــارص اآلتيــة:

1- املروءة والنسب .

ــُرؤ َيْمــُرؤ ُمــروءة، فهــو َمــِريء، أي:  املــروءة هــي كــامل الرجوليــة، مصــدر مــن: َم
أ بالقــوم:  أ فــالن: َتَكلَّــف املــروَءة. وقيــل: صــار ذا ُمــروَءٍة، وفــالن مَتـَـرَّ َبــنيِّ املــروَءة، ومَتـَـرَّ

أي ســعى أن يوصــف باملــروَءة بإِكرامهــم، َأو بنقصهــم وَعْيبهــم)1(.

ومــن معــاين املــروءة أهنــا )آداب نفســانيَّة، حتمــل مراعاهتــا اإلنســان عــىل الوقــوف 
عنــد حماســن األخــالق، ومجيــل العــادات مــن أصحــاب الشــخصيات املتميــزة()2(.

النســب: هــو البعــد االجتامعــي الــذي يمتلكــه اإلنســان الــذي يتأثــر بالعامــل 
الوراثــي لــألرسة والقبيلــة، مــا يعــرب عنــه باألرحــام الطاهــرة مــن االبــاء واالمهــات يف 
ــة  ــم أن االســالم يؤكــد عــىل هــذا اجلانــب الوراثــي يف مســألة يف رشعي ســلم النســل، ث

ــزواج: ــاب لل االنتخ

)1( املحيط يف اللغة، الصاحب بن عباد، ج2، ص443
)2(  مصباح املنري: للفيومي: ج8: ص446؛ جممع البحرين، للطرحيي، ج1، ص283.
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 عن النبي )صى اهلل عليه وآله وسلم( »ختروا لنطفكم فإن العرق دساس«)1(.

ــد  ــال اح ــإن اخل ــم ف ــاروا لنطفك ــلم( )اخت ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــًا )ص ــال أيض  وق
ــي.  ــل الوراث ــارة إىل العام ــني()2( إش الضجيع

وحــّذر اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم( مــن تزويــج الرجــل املريــض نفســيًا فقــال: 
ــا  ــا ويقهره ــن أدب زوجه ــذ م ــرأة تأخ ــم، ألن امل ــكاك وال تزّوجوه ــوا يف الش ال تّزوج

عــىل دينــه )3( .

وجعــل ااِلســالم التدّيــن مقياســًا يف اختيــار الــزوج، قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه 
وآلــه وســلم: )اذا جاءكــم مــن ترضــون خلقــه ودينــه فزّوجــوه()4(.  

وهنــى ااِلســالم عــن تزويــج غــري املتدّيــن واملنحــرف يف ســلوكه عــن املنهــج 
االســالمي يف احليــاة، لتحصــني العائلــة واالطفــال مــن االنحــراف الســلوكي والنفــي، 
فنهــى ااِلمــام الصــادق عليــه الســالم عــن تزويــج الرجــل املســتعلن بالزنــا حيــُث قــال 
عليــه الســالم:( ال تتزوجــوا املــرأة املســتعلنة بالزنــا، وال تزوجــوا الرجــل املســتعلن 

ــة )5(. ــام التوب ــوا منه ــا إالّ أن تعرف بالزن

فيتحصــل: مــن جممــوع الروايــات واالحاديــث الرشيفــة، إن للعامــل الوراثــي دورًا 
أساســيًا، ينعكــس ســلبا واجيابــا عــىل نســل االنســان.

)1(  املحجة البيضاء، للفيض الكاشاين ج3: ص93، جامعة املدرسني قم ط 2.
)2(  الكايف، للكليني ج5، ص332 / 2 باب اختيار الزوجة دار التعارف 1401 هـ ط 3

)3(  الكايف، للكليني، ج5: ص348 / 1 باب مناكحة النصاب والشكاك
)4( املصدر نفسه، ج5، ص349.

)5(  مكارم االخالق: 305.
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2- البيوتات الصاحلة .

إشــارة إىل االرس والعوائــل النظيفــة واملرموقــة يف املجتمــع)1(، يريــد أن يبــني اإلمــام 
)عليــه الســالم( ملالــك )رضــوان اهلل عليــه( االبعــاد االجتامعيــة لــألرس يف تارخيهــا 
االجتامعــي الناصــع، اصحــاب املواقــف املرشفــة يف االســالم ممــن مل يتأثــروا بالعوامــل 
ــاة  ــو مراع ــار ه ــل االختي ــون عام ــالمية. فيك ــم االس ــة للتعالي ــة املخالف ــة والثقافي البيئي

ــف. ــة التوظي ــات واألرس يف عملي ــذه البيوت ه

3- السوابق احلسنة .

ــوم  ــت عم ــي جعل ــذه البيوتــات، الت ــا ه ــي متتلكه إشــارة إىل الســمعة اجليــدة الت
النــاس تتحــدث بســجاياهم احلســنة، بحيــث تركــوا ســمعة حســنة يف نفــوس النــاس.

4 - النجدة .

ــز  ــن التميي ــد م ــو الب ــة، وه ــة مهم ــري إىل نقط ــالم( ان يش ــه الس ــام )علي ــد اإلم يري
ــة  ــروح العالي ــر ال ــك عن ــي متتل ــخصية االوىل الت ــاس، الش ــد الن ــخصيتني عن ــني ش ب
ــع  ــاب املطام ــة أصح ــخصيات االنتهازي ــني الش ــة. وب ــة االجتامعي ــة واملكان يف التضحي
ــام  ــول االم ــاس. فيق ــة الن ــة وخدم ــروح املحب ــامم ب ــم اهت ــن هل ــن مل يك ــخصية، الذي الش
)عليــه الســالم( الصــق بأهــل النجــدة أصحــاب الــروح واهلمــة العاليــة، هــؤالء مل 

ــا. ــر م ــلوا يف أم يتكاس

َماَحة . َخاء َوالسَّ َجاَعة َوالسَّ 5 - الشَّ

مــن يتصــف بالشــجاعة يتحــىل أيضــا بالنجــدة، وعظــم اهلمــة، والثبــات، 
واحللــم. والصــرب، 

)1(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10: ص371
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َخاِء: عبارة عن اجلود والكرم والسخي هو اجلواد الكريم)1(. والسَّ

ــاَمَحِة: هــي املســاهلة والسالســة واللــني يف التعامــل وســعة الصــدر واالتصــاف  السَّ
باحللــم، ويقــال ســمح ســامحة إذا صار ســمحًا، والســامحة اجلــود، وســمح ل باليء)2(.

ــزا  ــون مرك ــامن يمثل ــات الث ــذه الصف ــون ه ــن يملك ــخاص الذي ــك أن االش والش
ــم  ــامد عليه ــن باالعت ــون جديري ــزة، يكون ــانية املتمي ــات االنس ــل والصف ــدا للفضائ جمس

ــر)3(. ــر املظف ــب الن ــألة كس ــر يف مس ــة أكث ــون بفاعلي ويتحرك

املسألة الثامنة عشر: اإلحسان واملرتب واملكافأة .

ــا، َواَل  ــُد اْلَوالِــَداِن ِمــْن َوَلِدمِهَ ــْد ِمــْن ُأُموِرِهــْم َمــا َيَتَفقَّ قولــه )عليــه الســام(: »ُثــمَّ َتَفقَّ
، َواْفَســْح  ــْم بـِـِه َوإِْن َقــلَّ ِقــَرنَّ ُلْطفــًا َتَعاَهْدَتُ ْيَتُهــْم بـِـِه َواَل َتْ َيَتَفاَقَمــنَّ يِف َنْفِســَك َشْ ٌء َقوَّ
َتــُه َوَتِقــلُّ َمَعــُه َحاَجُتــُه إىَِل النَّــاِس، ُثــمَّ َأْســبِْغ َعَلْيِهــُم اأْلَْرَزاَق  َلــُه يِف اْلَبــْذِل َمــا ُيِزيــُل ِعلَّ
ــَت َأْيِديـِـْم  ــْم َعــْن َتنَــاُوِل َمــا َتْ ــْم َعــَى اْســتِْصَاِح َأْنُفِســِهْم َوِغنًــى هَلُ ٌة هَلُ َفــإِنَّ َذلـِـَك ُقــوَّ

ــٌة َعَلْيِهــْم إِْن َخاَلُفــوا َأْمــَرَك َأْو َثَلُمــوا َأَماَنَتــَك«)4(. َوُحجَّ

ــارص  ــول عن ــع ح ــذه املقاط ــالم( يف ه ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــدث االم يتح
آخــرى يف املنظومــة االداريــة، وجيــب عــىل املســؤول االداري العمــل هبــا، ومهــا عنــر 

ــهرية. ــأة الش ــوق واملكاف ــع احلق ــاس، وتوزي ــان إىل الن اإلحس

ــا«  ــُد اْلَوالِــَداِن ِمــْن َوَلِدمِهَ ــْد ِمــْن ُأُموِرِهــْم َمــا َيَتَفقَّ يقــول )عليــه الســالم( »َتَفقَّ
ــن  ــد م ــا، الب ــة هب ــة املناط ــة يف املهم ــة االداري ــاح املنظوم ــة يف نج ــارص املهم ــد العن أح

)1(  العني، للفراهيدي، ج1، ص329.
)2( مجهرة اللغة، ابن دريد، ج1، ص274.

)3(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة، نارص مكارم الشريازي، ج10، ص372.
)4(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص96، رسالة53.
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ــارات  ــكًا بالعب ــه الســالم( خياطــب مال ــن، اإلمــام )علي توفــر عنــر االحســان لآلخري
ــبة  ــك بالنس ــل نفس ــف، أي اجع ــة والعط ــىل الرمح ــا ع ــوي يف معانيه ــي حتت ــة الت االبوي
إليهــم كاألب احلنــون والشــفوق عــىل ولــدة ويكــون تواصلــك معهــم مــن جهــة الشــفقة 
ــة  ــى تقــوى هــذه العالق ــة، وتعاهدهــم بالســؤال عنهــم وقضــاء حوائجهــم، حت واملحب
ــدأ الطاعــة يف العمــل  بــني املســؤول واملــرؤوس، ومــن ثمــرات هــذه العالقــة حتقــق مب

ــة. ــع املواجه ــم يف مواق ــي وثباهت اليوم

ْحَســاِن﴾: »العــدل:  وقــال )عليــه الســام( يف قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ اهلل َيْأُمــُر بِاْلَعــْدِل َواإْلِ
اإلنصــاف واالحســان: التفضل«)1(

ــم  ــادئ االدارة يف الفه ــن مب ــر م ــر آخ ــالم( إىل عن ــه الس ــام )علي ــل االم ــم ينتق ث
ــهرية: ــوق الش ــأة واحلق ــدأ املكاف ــو مب ــالمي، وه االس

ــبِْغ  ــمَّ َأْس ــاِس، ُث ــُه إىَِل النَّ ــُه َحاَجُت ــلُّ َمَع ــُه َوَتِق َت ــُل ِعلَّ ــا ُيِزي ــْذِل َم ــُه يِف اْلَب ــْح َل »َواْفَس
ــْم َعــْن َتنَــاُوِل  ــْم َعــَى اْســتِْصَاِح َأْنُفِســِهْم َوِغنًــى هَلُ ٌة هَلُ َعَلْيِهــُم اأْلَْرَزاَق َفــإِنَّ َذلـِـَك ُقــوَّ

ــَك«. ــَرَك َأْو َثَلُمــوا َأَماَنَت ــوا َأْم ــْم إِْن َخاَلُف ــٌة َعَلْيِه ــْم َوُحجَّ ــَت َأْيِديِ ــا َتْ َم

يقــول االمــام )عليــه الســالم( إن نجــاح املنظومــة االداريــة مرهــون بالقضــاء عــىل 
عوامــل الفســاد يف الســلطات التنفيذيــة:

 السلطة القضائية.

ال خيفــى عــىل احــد مكانــة الســلطة القضائيــة الفعالــة والصاحلــة يف حماربــة الفســاد 
والتجــاوز عــىل حقــوق االخريــن ويشــري االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا 
املقطــع إىل العاملــني يف اجلهــاز القضائــي وأمهية القضــاة ورضورة وجودهــم يف املجتمع، 

)1(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج4، ص51، احلديث231.
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ويؤكــد عــىل ان القضــاء العــادل هوقــوام الدولــة العادلــة وأن يكــون قــوة مقتــدرة 
ــن  ــني واملتجارسي ــاس االنتهازي ــام الن ــني أم ــني واملظلوم ــوق املحروم ــن حق ــاع ع بالدف
ــه الســالم( الضــامن  عــىل حقــوق النــاس، ويعــد اجلهــاز القضائــي يف فكــر االمــام )علي
االجتامعــي، وقدرتــه وكفاءتــه تعتــرب مــن االصــول املؤثــرة يف احلــد مــن وقــوع اجلرائــم.

ــة  ــاء وأمهي ــة ورضورة القض ــاف الرعي ــان أصن ــدا يف بي ــالم( تأيي ــه الس ــول )علي يق
ــاة: القض

ِعيَّــَة َطَبَقــاٌت اَل َيْصُلــُح َبْعُضَهــا إاِلَّ بَِبْعــٍض َواَل ِغنَــى بَِبْعِضَهــا َعْن َبْعٍض  »َواْعَلــْم َأنَّ الرَّ
ــَواَم  ــمَّ اَل ِق ــْدِل، ُث ــاُة اْلَع ــا ُقَض ــِة َوِمنَْه اصَّ ــِة َواخْلَ ــاُب اْلَعامَّ ــا ُكتَّ ــوُد اهلل َوِمنَْه ــا ُجنُ َفِمنَْه
ــوَن  ــا ُيْكُِم ــاِب ملَِ ِل َواْلُكتَّ ــاَّ ــاِة َواْلُع ــَن اْلُقَض ــِث ِم ــِف الثَّالِ نْ ــنْيِ إاِلَّ بِالصِّ نَْف ــِن الصِّ َذْي هِلَ
َهــا«)1(. ــوَن َعَلْيــهِ ِمــْن َخــَواصِّ اأْلُُمــوِر َوَعَوامِّ َمُعــوَن ِمــَن امْلَنَافِــعِ َوُيْؤَتَنُ ِمــَن امْلََعاِقــِد َوَيْ

ثــم ان اإلمــام )عليــه الســالم( أوىص مالــكًا بــأن يشــعر القضــاة بــني احلــني واآلخــر 
باملســؤولية املناطــة هبــم واملــكان الــذي جيلســون فيــه يف احلكــم بــني النــاس وأنــه مقعــد 
ــه  ــني )علي ــه وســلم( او وصيه أمــري املؤمن ــه وآل ــه رســول اهلل )صــىل اهلل علي جلــس علي
الســالم( وأن منصبهــم هذا امانة وليــس جتــارة، وأهنــم أفضــل الرعيــة يف نفــس الــوال. 
بتأمــني حياهتــم  يعتنــي  ينبههم اىل نقــاط ضعفهــم ويــرشف عــىل عملهــم وأن  وان 
ــه وال  الكريمــة واملرفهــة هلــم كــي ال يضحــي هــذا اجلهــاز باحلقيقــة مــن اجــل مصلحت
يكــون فريســة ســهلة للرشــوة والطمــع والتهديــد وأن ال يكــون رجالــه من اهل املداهنــة 
والقســوة، يقــول أيضــا )عليــه الســالم( يف وصيتــه ملالــك )رضــوان اهلل عليــه( ان تكــون 
هنــاك امتيــازات يف تعيــني القضــاة وإحــدى هــذه االمتيــازات أن ال يكــون مــن اصحــاب 

الرشــوة والطمــع.

)1(  هنج البالغة: 53.
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ــمَّ َأْســبِْغ  ُف َنْفُســُه َعــَى َطَمــٍع َواَل َيْكَتِفــي بَِأْدَنــى َفْهــٍم ُدوَن َأْقَصــاُه«)1( »ُث ــْرِ »َواَل ُت
ــْم َعــْن َتنَــاُوِل  ــْم َعــَى اْســتِْصَاِح َأْنُفِســِهْم َوِغنًــى هَلُ ٌة هَلُ َعَلْيِهــُم اأْلَْرَزاَق َفــإِنَّ َذلـِـَك ُقــوَّ

ــٌة َعَلْيِهــْم إِْن َخاَلُفــوا َأْمــَرَك َأْو َثَلُمــوا َأَماَنَتــَك« )2(. ــَت َأْيِديـِـْم َوُحجَّ َمــا َتْ

فيتحصــل: عــىل املســؤول يف املنظومــة االداريــة أن يــدرس مجيــع الــرشوط املطلوبــة 
يف تعيــني الوظائــف يف الســلم االداري، ودفــع مرتبــات ومكافــأة العاملــني يكون بشــكل 

يــؤدي إىل رضــا املوظفــني ويزيــد مــن التزامهــم بعــد مراعــاة النظــم والقوانــني.

املسألة التاسعة عشر: املشورة .

ــِن اْلَفْضــِل  ــَك َع ــِدُل بِ ــًا َيْع ــنَّ يِف َمُشــوَرتَِك َبِخي قولــه )عليــه الســام(: »َواَل ُتْدِخَل
َه  َ ــُن َلــَك الــرَّ َوَيِعــُدَك اْلَفْقــَر َواَل َجَبانــًا ُيْضِعُفــَك َعــِن اأْلُُمــوِر َواَل َحِريصــًا ُيَزيِّ
ــاهلل«)3(. ــنِّ ب ــوءُ الظَّ ــا ُس َمُعَه ــتَّى َيْ ــُز َش ــْرَص َغَرائِ ــَن َواحْلِ ْب ــَل َواْلُ ــإِنَّ اْلُبْخ ــْوِر َف بِاْلَ

يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف عهــده ملالــك األشــرت )رضــوان 
اهلل عليــه( عــن حمــور آخــر مــن حمــاور العمــل يف املنظومــة االداريــة، وهــو كيفيــة متكــني 
املســؤول مــن اختيــار مستشــاريه االكفــاء يف شــؤون االدارة، ليســتطيع مــن خــالل ذلــك 
االســتفادة مــن أفكارهــم وجتارهبــم العمليــة وآرائهــم املدروســة واملبنيــة عــىل االســس 

املنطقيــة.

)1( هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3 ص90 رسالة 53.
)2( املصدر نفسه: ج3 ص96.

)3(  هنج البالغة: 53
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1ـ معنى املشورة .

املشــورة بضــم الشــني تقــول منــه شــاورته يف األمــر واســترشته)1( املشــورة: التشــاور 
واملشــاورة واملشــورة: اســتخراج الــرأي بمراجعــة البعــض إىل البعــض اآلخــر مــن 
قوهلــم: رشت العســل إذا اختذتــه مــن موضعــه واســتخرجته منــه)2(، املشــورة القــول منــه 
شــاورته يف االمــر واســترشته بمعنــى فــالن خــري شــرّي أي يصلــح للمشــاورة وشــاوره 
ــال  ــورة: يق ــى املش ــل يف معن ــورة)3( وقي ــه املش ــب من ــارة طل ــوارًا واستش ــاورة وش مش
صــار هــذا الــيء شــورى بــني القــوم إذا تشــاوروا فيه،وهــو فعــىل مــن املشــاورة، وهــو 
املفاوضــة، ويف الــكالم ليظهــر احلــق، أي ال ينفــردون بأمــر حتــى يشــاوروا غريهــم فيــه 

)4(، هــذا بحســب اللغــة.

أمــا املشــورة يف االصطــالح: فالظاهــر أن الشــورة يف كل يشء بحســبه، ففــي االمــور 
اخلاصــة يكفــي فيهــا االســتطالع بــال إلــزام، وأمــا يف االمــور العامــة خصوصــا مســائل 
ــذي  ــم ال ــار العلي ــال: املستش ــه يق ــادر، ومن ــة للتب ــا ملزم ــر أهن ــم واإلدارة فالظاه احلك
ــوه،  ــادي ونح ــي أو اقتص ــيايس أو قضائ ــي أو س ــي أو فن ــام علم ــر ه ــه يف أم ــذ رأي يؤخ
نعــم قــد يقــال: أنــه قــد جــرت ســرية العقــالء عــىل األخــذ بــرأي املستشــار وإال كانــت 

املشــورة لغــوًا )5(.

)1( لسان العرب: بن منظور ج3 ص434 )شور(.
)2(  مفردات الفاظ القرآن الكريم: الراغب االصفهاين ص470.

)3( لسان العرب: ابن منظور، ج4 ص434 )شور(.
)4(  جممع البيان: للطربيس:ج9: ص33: ذيل اآلية: 39 من سورة الشورى

)5(  فقــه الدولــة بحــث مقــارن يف الدولــة ونظــام احلكــم عــىل ضــوء الكتــاب والســنة واالنظمــة الوضعيــة: 
ــار: ج2: ص211 ــل الصف فاض
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2ـ أهمية الشورى .

جــاء مبــدأ الشــورى والتشــاور يف االســالم كنــص مــن النصــوص الظاهــرة يف 
اإللــزام يف القــرآن الكريــم دون باقــي املبــادئ السياســية واالجتامعيــة االخــرى للداللــة 
عــىل مــدى أمهيتــِه ودوره الفاعــل يف احليــاة الديمقراطيــة للشــعوب)1(، قولــه تعــاىل 

ــاس: ــلطة يف الن ــىل س ــلم( أع ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول )ص ــًا الرس خماطب

ــوْا ِمــْن َحْولِــَك  ــْم َوَلــْو ُكنــَت َفظًّــا َغلِيــَظ اْلَقْلــِب الَنَفضُّ ــَن اهلل لِنــَت هَلُ ــٍة مِّ ﴿َفبـِـَا َرمْحَ
ــْم َوَشــاِوْرُهْم يِف األَْمــِر﴾)2(. َفاْعــُف َعنُْهــْم َواْســَتْغِفْر هَلُ

وقــال ســبحانه وتعــاىل يف جمــال املنهــج الســليم يف بنــاء احليــاة الســعيدة املبتنيــة عــىل 
مبــدأ التشــاور.

َّــا َرَزْقنَاُهــْم  ــاَة َوَأْمُرُهــْم ُشــوَرى َبْينَُهــْم َومِم ـِـْم َوَأَقاُمــوا الصَّ ﴿َوالَِّذيــَن اْســَتَجاُبوا لَِرهبِّ
ُينِفُقوَن﴾)3(.

 إن مســألة املشــورة واالستشــارة تعــد مــن أهــم املســائل االجتامعيــة يف احليــاة 
االنســانية، وهنــاك نصــوص عديــدة مــن الســنة الرشيفــة تؤكــد عــىل مبــدأ التشــاور، منهــا 

ــه وســلم(: ــه وآل مــا ورد عــن النبــي )صــىل اهلل علي

»من أراد أمرا فشاور فيه وقى هدي ألرشد األمور«)4(.

)1(  احلرية السياسية دراسة مقارنة يف املعامل والضامنات: فاضل الصفار: ص64
)2(  آل عمران: 159

)3(  الشورى: 38
)4(  الدر املنثور: جلالل الدين السيوطي:ج6: ص10
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وعنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(:

»من أراد أمرأ فشاور فيه إمرًأ مسلا وفقه اهلل ألرشد أموره«)1(.

وعــن أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( قــال: ســئل رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( عــن العــزم فقــال:

»مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم«)2(.

وعنــه )عليــه الســالم(: »حــق عــى العاقــل أن يضيــف إىل رأيــه رأي العقــاء ويضــم 
إىل علمــه علــوم احلكــاء«)3(.

وعنه )عليه السالم(: »من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ«)4(.

وعنه أيضا )عليه السالم( يف وصيته ملحمد بن احلنفية:

»اضمــم آراء الرجــال بعضهــا إىل بعــض، ثــم اخــرت أقرهبــا مــن الصــواب، وأبعدهــا 
مــن االرتيــاب«)5(.

وعنه )عليه السام(: »شاوروا فالنجح يف املشاورة«)6(.

 .1 ط  بــريوت  الفكــر  دار  الســيوطي:  بكــر  أيب  ابــن  عبدالرمحــن  الديــن  جلــالل  الصغــري:  اجلامــع    )1(
ص563: 1401:ج2: 

)2(  الــدر املنثــور للســيوطي: ج2 ص90؛ الوســائل للحــر العامــيل: ج8 ص434 بــاب اســتحباب مشــاورة 
أهــل الــرأي.

)3(  غرر احلكم:ح 496
)4(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل عليه السالم: ج4 ص42 احلكمة 173

)5(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج26 ص233، من ال حيره الفقيه الشيخ الصدوق ج4 ص385.
)6(  عيون احلكم واملواعظ: ص196
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وعنه )عليه السام(: »من استبد برأيه خفت وطأته عى أعدائه«)1(.

وعنــه )عليــه الســام(: »مــن اســتبد برأيــه هلــك ومــن شــاور الرجــال شــاركها يف 
ــا«)2(. عقوهل

وعــن االمــام الصــادق )عليــه الســالم(: قــال لقــامن البنــه: )إذا ســافرت مــع قــوم 
فأكثــر استشــارهتم يف أمــرك وأمورهــم، وأجهــد رأيــك هلــم إذا استشــاروك، ثــم ال تعــزم 
حتــى تثبــت وتنظــر والجتــب يف مشــورة حتــى تقــوم فيهــا وتقعــد وتنــام وتــأكل وتصــيل 
وأنــت مســتعمل فكرتــك وحكمتــك يف مشــورتك، فــإن مــن مل يمحــص النصيحــة ملــن 

استشــاره ســلبه اهلل رأيــه، ونــزع منــه األمانــة()3(.

ــادئ االساســية يف  ــدأ الشــورى مــن املب ــات إن مب ــات واآلي ــن الرواي فيتحصــل: م
ــات االســالمية: االســالم، ويعــد مــن أهــم الفرائــض والواجب

3ـ من جنتنبه يف املشورة .

 نــرى تأكيــد االمــام )عليــه الســالم( يف وصيتــه ملالــك االشــرت:)رضوان اهلل عليــه( 
ــكل دقيــق، وحيــذر  ــاريه بش ــؤولية أن خيتــار مستش ــكل مــن يتصــدى ويتحمــل املس ل
االمــام )عليــه الســالم( مــن ادخــال اصنــاف ثالثــة مــن النــاس يف املشــورة، ممــن حيملــون 

الصفــات االخالقيــة املذمومــة التــي هنــى عنهــا االســالم، البخــل، اجلبــن، احلــرص. 

)1(  عيون احلكم واملواعظ: ص460
)2(  هنج البالغة: الكلامت القصار الكلمة 161

)3(  الوسائل: للحر العاميل:ج11 ص441 ح15208 وح15209 باب 52
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ياًل( . الصنف األول )البخيل( )َواَل ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرِتَك َبِ

البخــل: الُبْخــُل ِضــدُّ الَكــَرِم واجلُــوِد، وقــد َبِخــَل بكــذا: أي ضــنَّ بــام عنــده ومل جُيــْد، 
ــديد: الُبْخل)1( ــال: الشَّ ويقــال: هــو بخيــل وباخــل، ومجعــه بخــالء، والَبخَّ

والبخــل:ـ هــو االمســاك حيــث ينبغــي البــذل، كــام إن االرساف هــو البــذل حيــث 
ينبغــي االمســاك، وكالمهــا مذمومــان واملحمــود هــو الوســط وهــو اجلــود والســخاء)2( 
ــَد  ــِط َفَتْقُع ــْطَها ُكلَّ اْلَبْس ــَك َوالَ َتْبُس ــًة إىَِل ُعنُِق ــَدَك َمْغُلوَل ــْل َي َع ــاىل:)َوالَ جَتْ ــه تع ــه قول من
ــنْيَ  وا َوَكاَن َب ــرُتُ ــوا َوملَْ َيْق ُف ــوا ملَْ ُيْرِ ــَن إَِذا َأنَفُق ِذي ــال تعاىل:)َوالَّ ــوًرا()3(، وق ُْس ــا حمَّ َمُلوًم

ــا()4(. ــَك َقَواًم َذلِ

ــل  ــات ورذائ ــث الصف ــن خبائ ــو م ــه وه ــا ونتائج ــب الدني ــرات ح ــن ثم ــل م البخ
ــار.)5( ــات واالخب ــن اآلي ــا ورد م ــه م ــالق ورد يف ذم االخ

ِذيــَن َيْبَخُلــوَن َوَيْأُمــُروَن النَّــاَس بِاْلُبْخــِل َوَيْكُتُمــوَن َمــا آَتاُهــُم اهلل ِمــن   قولــه تعــاىل )الَّ
ِهينًا()6(. َفْضِلــِه َوَأْعَتْدَنــا لِْلَكافِِريــَن َعَذاًبــا مُّ

ِذيــَن َيْبَخُلــوَن بـِـاَم آَتاُهــُم اهلل ِمــن َفْضِلــِه ُهَو  َســَبنَّ الَّ وقــال تعــاىل يف ذم البخــل:)َوالَ حَيْ
ــاَمَواِت  ُقوَن َمــا َبِخُلــوْا بـِـِه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوهللِ ِمــرَياُث السَّ ـُـْم َســُيَطوَّ ـُـْم َبــْل ُهــَو رَشٌّ هلَّ ا هلَّ َخــرْيً

َواألَْرِض َواهلل بـِـاَم َتْعَمُلــوَن َخبـِـرٌي()7(.

)1( لسان العرب: ابن منظور ج11 ص47 )بخل(؛ خمتار الصحاح للرازي: ج1 ص23.
)2(  جامع السعادات: للنراقي: ج2، ص110.

)3(  االرساء: 29.
)4(  الفرقان: 67.

)5(  جامع السعادات: للنراقي: ج2، ص110.
)6(  النساء: 37

)7(  آل عمران: 180
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وقــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )إياكــم والشــح، فإنــه أهلــك مــن 
كان قبلكــم محلهــم عــىل أن ســفكوا دماءهــم واســتحلوا حمارمهــم()1(.

وقــال )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )ال يدخــل اجلنــة بخيــل والخبــئ وال خائــن 
والســيئ امللكــة()2(.

ــاس،  ــن الن ــد م ــل بعي ــن فيه:)البخي ــلم( يف مانح ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــه )ص وعن
بعيــد مــن اجلنــة، قريــب مــن النــار، وجاهــل ســخي أحــب إىل اهلل مــن عابــد بخيــل()3(.

وبعــد مــا اتضــح مفهــوم البخــل يف الروايــات واآليــات الرشيفــة، نجــد االمــام أمــري 
املؤمنــني )عليــه الســالم( يف وصيتــه ملالــك حيــذر احلاكــم أو املســؤول اإلداري أال يضــع 
يف طاقــم منظومتــه االداريــة مستشــارا بخيــال ألنــه يمنــع املســؤول مــن تقديــم االحســان 
ــار الوخيمــة لــكل عمــل اجيــايب. )َواَل  ــه االجــواء املكفهــرة واالث إىل للنــاس، وجيعــل ل

ُتْدِخَلــنَّ يِف َمُشــوَرتَِك َبِخيــاًل َيْعــِدُل بِــَك َعــِن اْلَفْضــِل َوَيِعــُدَك اْلَفْقــَر()4(.

الصنف الثاني: اجلبناء .

اجلبــن: جبــن: فعــل، جبــن جيبــن جبنــا وجبانــة، فهــو جبــان، وجبــن الرجــل: 
ضعفــت قدراتــه، خــاف، هــاب، كان جبانــا.)5(

وهــو ســكون النفــس عــن احلركــة إىل االنتقــام أو غــريه، ممــا يــؤدي إىل مهانة النفــس والذلة 
وســوء العيــش وطمــع النــاس فيــام يملكه وقلــة ثباتــه يف االمور والكســل وحــب الراحة.)6(

)1(  اخلصال: للصدوق ص176 ح234
)2( مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة: حممد تقي النقوي: ج7 ص419 

)3(  املحجة البيضاء يف هتذيب االحياء: للفيض الكاشاين:ج6 ص62
)4(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم ج3 ص87 رسالة 53

)5(  لسان العرب: ج13، ص84 )جبن(.
)6(  جامع السعادات: للنراقي: ج1 ص241
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 قــال رســول اهلل)صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )ال ينبغــي للمؤمــن أن يكــون 
ــا()1(. بخيــال وال جبان

إن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( كان يتعــوذ هبــن دبــر الصــالة: )اللهــم 
إين أعــوذ بــك مــن البخــل، وأعــوذ بــك مــن اجلبــن()2(.

وحيــذر االمــام )عليــه الســالم( مــن املستشــارين الذيــن يمتلكــون صفــة اجلبــن 
ــاس و  ــوس الن ــب يف نف ــون الرع ــؤالء يلق ــة، ألن ه ــة اإلداري ــن املنظوم ــوا ضم أن يكون
يشــجعون املســؤولني عــىل الرضــوخ للذلــة واملســكنة مما يــؤدي إىل هزيمــة واهنيــار الدولة.

مع . الصنف الثالث: احلرص والطَّ

ــة يف  ــذه الكلم ــرى أّن ه ــنّي، وي ــل إىل يشء مع ــة واملي ــّدة الرغب ــاه ش ــرص: معن  احل
األصــل تــأيت بمعنــى الضغــط عــىل اللبــاس عنــد غســله باملــاء بواســطة رضبــه باخلشــبة 

وأمثــال ذلــك)3(.

ــد قــرئ إن  احلــرص: يقــال حــرص حيــرص حرصــًا وحــرص حيــرص حرصــًا وق
حتــرص عــىل هداهــم ويقــال رجــل حريــص عــىل الــيء)4(.

والطمــع: وهــو الّتوقــع مــن النـّـاس يف أمواهلــم وهــو أيضــا مــن شــعب حــّب الّدنيــا 
ومــن أنواعــه ومــن الّرذائــل املهلكــة.

ويــرى علــامء األخــالق أن احلــرص الشــديد الــذي جبــل عليــه اإلنســان ليــس 
ــري  ــىل اخل ــا ع ــل حرص ــارا ب ــا أو ض ــريا كان أو رشا و نافع ــه عــىل كل يشء خ ــا من حرص

)1(  كنز العامل: املتقي اهلندي اجلزء: 3 ص453
)2(  نيل األوطار: الشوكاين اجلزء: 2 ص349

)3(  مفردات القرآن: للراغب االصفهاين )مادة حرص(
)4( مجهرة اللغة: ابن دريد، ج1، ص259 )حرص(.
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والنافــع وال حرصــا عــىل كل خــري أو نافــع ســواء ارتبــط بــه أو مل يرتبــط وكان لــه أو لغــريه 
بــل حرصــا منــه عــىل مــا يــراه خــريا لنفســه أو نافعــا يف ســبيل اخلــري، والزم هــذا احلــرص 
ان يظهــر منــه اجلــزع واالضطــراب عنــد مــس الــرش وهــو خــالف اخلــري وأن يمتنــع عــن 
تــرك اخلــري عنــد مســه ويؤثــر نفســه عــىل غــريه إال أن يــرى الــرتك أكثــر خــريا وأنفــع بحاله 

فاجلــزع عنــد مــس الــرش واملنــع عنــد مــس اخلــري مــن لــوازم اهللــع وشــدة احلــرص.)1(

وقــد ورد عــن أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( تعبــري مجيــل جــدًا يف تعريــف احلــرص 
عندمــا ُســئل: مــا هــو احلــرص؟ فقــال )ُهــَو َطَلــُب اْلَقِليــِل بِاَِضاَعــِة اْلَكثِــري()2(.

ــري  ــة وغ ــري متوازن ــة غ ــون يف حال ــان يك ــا اإلنس ــرص اذا امتلكه ــع واحل ــة الطم حال
منضبطــة النظــر إىل االمــور برؤيــة ضيقــة ويســعى صاحبهــا إىل الوصــول إىل املنصــب مــن 
خــالل التســلق عــىل اآلخريــن، فيصعــب تفكــريه يف املصلحــة العامــة ويبقــى يف هواجــس 

شــخصيته ونفســه ومــن عوارضــه؟ يعــرب عنــه بميــت القلــب. قــال:

وأن هنــاك صفــات متيــت القلــب، وتدفــع باإلنســان أن يــر عــىل الكفــر والنفــاق 
ــذه  ــم ه ــن أه ــذار، وم ــة وال إن ــه عظ ــدي مع ــواء ال جت ــى س ــه واملوت ــالل، وجتعل والض
الصفــات الطمــع واحلــرص عــىل املكاســب واملناصــب.. وقــد تكــرر هــذا املعنــى 

ــاىل: ــه تع ــا قول ــتى، منه ــاليب ش بأس

وَن هِبــا وهَلُــْم آذاٌن ال َيْســَمُعوَن  ــِرُ ــوٌب ال َيْفَقُهــوَن هِبــا وهَلُــْم َأْعــنُيٌ ال ُيْب ﴿هَلُــْم ُقُل
ــَك ُهــُم اْلغافُِلــوَن﴾)3(. ــْل ُهــْم َأَضــلُّ ُأولِئ ــَك َكاألَْنعــاِم َب هِبــا ُأولِئ

)1(  تفسري امليزان: السيد الطباطبائي، ج20 ص13
)2(  مستدرك الوسائل: مريزا حسني النوري الطربيس، ج 12 ص60

)3(  سورة االعراف: 179.
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ــِدي اْلُعْمــَي  ــمَّ وَلــْو كاُنــوا ال َيْعِقُلــوَن. َأَفَأْنــَت هَتْ  وقولــه تعــاىل: ﴿َأَفَأْنــَت ُتْســِمُع الصُّ
وَن﴾)1(. وَلــْو كاُنــوا ال ُيْبــِرُ

 وقال تعاىل: ﴿إِْن ُتْسِمُع إاِلَّ َمْن ُيْؤِمُن بِآياتِنا َفُهْم ُمْسِلُموَن﴾)2(()3(.

فالطمــع يف األمــوال واملناصــب جيعــل مــن املســؤول انســانًا قاســيا وخشــنا يف 
تعاملــه مــع اآلخريــن.

 ا لروايات يف هذا املجال كثرية جدًا نكتفي هبذا املقدار خمافة االسهاب واالطالة.

 قال رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله وسلم(: »اّياك والطَّمع فاّنه الفقر احلاض«)4(.

وعــن موالنــا أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( قــال: »املذلــة واملهانــة والشــقاء يف 
واحلــرص«)5(. الطمــع 

وعنه )عليه السام(: »أكثر مصارع العقول تت بروق املطامع«)6(.

وعنه )عليه السام(: »داللة حسن الورع عزوف النفس عن مذلة الطمع«)7(.

وعنــه )عليــه الســام(: »مــن مل ينــزه نفســه عــن دنائــة املطامــع فقــد أذّل نفســه وهــو 
يف اآلخــرة أذّل وأخــزى«)8(.

)1(  سورة يونس: 43.
)2( سورة النمل: 81.

)3(  التفسري الكاشف: حممد جواد مغنية: ج6، ص39.
)4(  مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة: حممد تقي النقوي القايني اخلراساين اجلزء: 7 ص418

)5(  غرر احلكم: ح 2095.
)6(  غرر احلكم: ح 3175
)7(  غرر احلكم: ح 5161
)8(  غرر احلكم: ح 8871
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وقــال الباقــر )عليــه الســام(: »بئــس العبــد عبــد لــه طمــع يقــوده وبئــس العبــد عبــد 
لــه رغبــة تذلَّــه«)1(.

ــورع  ــال ال ــد ق ــامن يف العب ــت االي ــذي يثب ــا الَّ ــالم(: »م ــه الس ــادق )علي ــل للَّص وقي
ــع«)2(. ــه الطَّم ــه من ــذى خيرج والَّ

قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )لــوكان البــن آدم واديــان مــن ذهب 
البتغــى الثالــث وال يمــأل جــوف ابــن آدم إال الــرتاب ويتــوب اهلل عــىل مــن تــاب()3(.
وقــال )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: منهومــان ال يشــبعان منهــوم العلــم ومنهــوم املــال 
وقــال )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: يشــيب ابــن آدم ويشــّب فيــه خصلتــان، احلــرص 

وطــول االمــل)4( .

عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم قــال: قــال أبــو جعفــر عليــه الســالم:»مثل احلريــص 
ــا مثــل دودة القــز كلــام ازدادت مــن القــز عــىل نفســها لفــا كان أبعــد هلــا مــن  عــىل الدني

اخلــروج حتــى متــوت غــام«)5(.

 وقال أبو عبد اهلل عليه السالم: »أغنى الغنى من مل يكن للحرص أسريا«)6(. 

وأمثال ذلك من الّروايات املستفيضة يف هذا املجال.

فيتحصــل: إن االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( حيــذر املســؤولني مــن إدخــال 
االصنــاف الثالثــة يف املنظومــة اإلداريــة، هبــدف االســتحواذ عــىل كل يشء بغــري حــق. 

)1(  املصدر نفسه: ص418
)2(  املصدر نفسه:

)3(  الدر املنثور: للسيوطي: ج6 ص 378
)4(  مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة: حممد تقي النقوي القايني اخلراساين ج 7 ص418

)5(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي ) األول( ج 12 ص118
)6(  املصدر نفسه: ص118
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ثــم يقــول )عليــه الســالم( إن االصــل يف هــذه اخلصــال )البخــل، اجلبــن، احلــرص 
والطمــع( هــو ســوء الظــن بــاهلل ســبحانه وتعــاىل.

ويؤكــد االمــام )عليــه الســالم( أن هنــاك معايــري ومواصفــات إجيابيــة للمستشــارين 
ينبغــي للمســؤول النظــر والتفحــص فيهــا، وهــي عــىل ســبيل احلــر )الصــدق، العقــل، 
االخــالص الشــجاعة، الدرايــة، التجربــة واالختصــاص، تغليــب املصالــح العامــة عــىل 
ــه الســالم( فضــال عــن إىل الصفــات الثــالث التــي  املصالــح الشــخصية(، وحيــذر )علي
مــر ذكرهــا مــن املواصفــات الســلبية االخــرى للمستشــارين، وهــي )الكــذب، التهــور، 

ضيــق االفــق، اجلهــل واجلهــال...(

ــه كــراب، يقــرب إليــك البعيــد  ــه الســالم(: )ال تســترش الكــذاب فإن ــه )علي وعن
ويبعــد عليــك القريــب()1(.

ــق بمــودة  ــًا. وال تســتعن بكــذاب، وال تث ــه الســالم(: ال تشــاور أمحق ويقــول )علي
ملــول، فــإن الكــذاب يقــرب لــك البعيــد ويبعــد لــك القريــب. واألمحــق جيهــد لك نفســه 
وال يبلــغ مــا تريــد وامللــول أوثــق مــا كنــت بــه خذلــك وأوصــل مــا كنــت لــه قطعــك()2(.

وقال )عليه السالم(: )ال تشاورن يف أمرك من جيهل()3(.

ثــم يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( إن حتقيــق االهــداف واالقــرتاب مــن القيــم 
اإلســالمية واملفاهيــم الصحيحــة، منــوط باسرتشــاد العقــالء واالســتفادة مــن خرباهتــم 

ــية. ــة والسياس ــاة االجتامعي ــم يف احلي وجتارهب

)1(  غرر احلكم:ج6: 310
)2(  حتف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة احلراين ص 313؛ بحار االنوار ج75 ص230 ح13

)3(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي ص 518
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قال عليه الّسالم: )اسرتشدوا العاقل، وال تعصوه فتندموا()1(.

أقــول: فاالبتعــاد عــن التعاليــم االســالمية موجــب للحــرة والتــأمل وضيــاع 
ــا. ــس رسيع ــن ولي ــن الزم ــرتة م ــد ف ــدم بع ــون الن ــام يك ــم، ورب ــي الظل ــوق وتف احلق

بالنظــر ألمهيــة مفهــوم مبــادئ اإلدارة والقيــادة، فقــد تــم اســتخالص عرشيــن 
مبــدأ مــن عهــد اإلمــام أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( ملالــك األشــرت)رضوان اهلل عليــه( 
وقدمناهــا يف هــذا الفصــل، علــام إن هنــاك مبــادئ يف هــذا العهــد هــي أكثــر بكثــري مــن 
ــا  جممــوع العــدد الــذي اســتعرضناه واكتفينــا يف بيانــه مراعــاة لالختصــار بعــد مــا عّرفن
ــدأ مــن خــالل الشــواهد وااليضاحــات العهــد ونتحــدث عــن البعــض منهــا يف  كل مب

ــه الســالم( ملالــك االشــرت. مفهــوم احلكــم يف عهــد االمــام عــيل )علي

)1(  هداية األمة إىل أحكام األئمة: احلر العاميل، ج 5 ص137؛ الوسائل ج 8: 409 /
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مسات الشخصية اإلدارية القيادية 

ــن  ــة مل ــات املطلوب ــامت والصف ــل الس ــن التفصي ــيء م ــث ب ــذا البح ــاول يف ه نتن
ــب  ــذي يرتت ــا ال ــا وحجمه ــادة، وأمهيته ــع االدارة والقي ــن مواق ــع م ــدى ألي موق يتص

ــدي. ــخص املتص ــة بالش ــؤولية املناط ــم املس ــىل حج ع

املسألة األوىل: الدراية .

الدرايــة لغــة: )ِدراية: )اســم(  مصــدر َدَرى َلُه ِدَراَيــٌة: ِعْلــٌم، َمْعِرَفــٌة( و)دَرى فــالٌن 
ــَل إىَل َمْعِرَفتَِها،  ه،  َدَرى َخَباَيــا األُُمــوِر: َتَوصَّ ِء: عِلَمــه وخــرَبَ َء / دَرى فــالٌن بالــيَّ الــيَّ

ــا()1(. َعِلَم هِبَ

والدرايــة: هــي الرؤيــة وســعة األفــق التــي جيــب ان يتحــىل هبــا القائــد إزاء املهمــة 
املناطــة بــه، قولــه )عليــه الســالم(:)َفاْنُظْر إىَِل ِعَظــِم ُمْلــِك اهلل َفْوَقــَك َوُقْدَرتـِـِه ِمنـْـَك َعــىَل 
َمــا اَل َتْقــِدُر َعَلْيــِه ِمــْن َنْفِســَك َفــإِنَّ َذلـِـَك ُيَطاِمــُن إَِلْيــَك ِمــْن طِاَمِحــَك َوَيُكــفُّ َعنْــَك ِمــْن 
َغْربـِـَك َوَيِفــي ُء إَِلْيــَك بـِـاَم َعــَزَب َعنـْـَك ِمــْن َعْقِلــَك.... االلتفــات إىل الســوابق يف التعيــني 

٬ وقــول احلــق ٬ وقبــول احلــق()2(. 

ــن  ــة م ــتويات عالي ــق مس ــا يف حتقي ــون طموح ــب ان يك ــذا اجلان ــامته يف ه ــن س  وم
النجــاح ومــا يســمى باملصطلــح احلديــث التخطيــط االســرتاتيجي، فعندمــا يكــون 

)1(  املعجم الوسيط للنجار. ج1 ص586 باب الدال.
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم( ص85، رسالة 53.



134

الفصل األول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها

الشــخص متصديــا للقيــادة جيــب ان تكــون لــه القــدرة عــىل اجيــاد التصــورات ووضــع 
ــه. ــاح مرشوع ــة يف إلنج ــط املالئم اخلط

فاحلديــث عــن ســعة االفــق والرؤيــة االســرتاتيجية عنــد القائــد هــو احلديــث عــن 
رشاكــة العقــل يف حتديــد املســارات الصحيحــة يف االطــار العــام الــذي يتحــرك بــه وهــذه 

الشــمولية والســعة نتائــج مســتقبلية يف نجــاح عملــه واملهمــة املناطــة بــه.

ــاج  ــالم( )حيت ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــا أم ــن موالن ــا ورد ع ــى م ــذا املعن ــد ه ويؤي
اإلمــام إىِل قلــب عقــول، ولســان فــؤول، وجنــان عــىل إِقامــة احلــق صــؤول()1(. ويقصــد 
اإلمــام هنــا مــن يتصــدى للمســؤولية واملهمــة القياديــة يف املجتمــع، فيجــب عــىل القائــد 
ان يكــون متعقــال جلميــع االمــور ومفكــرا ملــا حيــدث يف احلــارض واملســتقبل، فلــذا قيــل 

القلــب نوعــان:

ــب  ــيس كاحل ــاعر واألحاس ــر باملش ــذي يتأث ــب ال ــو القل ــي: وه ــب العاطف  1ـ القل
والبغــض وتكــون لــه انطباعــات رسيعــة يف اختــاذ القــرارات، فعــن ســعيد اجلريــري قــال 
ســمعت غنيــم بــن قيــس حيــدث عــن أيب موســى األشــعري قــال )إنــام ســمي القلــب قلبــا 

لتقلبــه وإنــام مثــل القلــب مثــل ريشــة بفــالة مــن األرض()2(.

ــُر فيــه زجــر وأعــرض عــن ذكــر   وهــذا النــوع مــن القلــوب ال يلــني لإليــامن وال يؤثِّ
ــه  ب ــا مــن تقلَّ ــد ســّمي القلــب قلب ــل: ق ــذا قي ــع التقلــب والتحــول، ول اهلل فالقلــب رسي
* فاحــذر عــىل القلــب مــن قلــب وحتويــل، يصفهــا القــرآن الكريــم بالقلــوب القاســية 

ــْم َقاِســَيًة()3(. ــا ُقُلوهَبُ َوَجَعْلنَ

)1(  الغرر والدرر 6 / 472، احلديث 11010.
)2(  مسند ابن اجلعد: عيل بن اجلعد بن عبيد اجلوهري ج:، ط 2: 1417 - 1996.

)3(  املائدة: 13.
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2ـ وهنــاك قلــوب اخــرى عقولــة ومدبــرة وهــو القلــب الــذي ال يتأثــر باملشــاعر 
لـِـَك لذكــرى ملَِــن َكاَن َلــُه  والعواطف،ويســميه القــرآن الكريــم بالقلــب احلــي )إِنَّ يِف َذٰ

َقْلــٌب()1(. 

ــإذا  ــه »، ف ــة تقلب ــا لرع ــب قلب ــّمي القل ــلَّم: » س ــه وس ــه وآل ــىلَّ اهلل علي ــال ص  وق
ــى بالصفــات احلميــدة، وختــىل عــن الصفــات الرذيلــة صــار مصداقــا  صــار القلــب مزكَّ
لقولــه تعــاىل: إال مــن أتــى اهلل بقلــب ســليم()2( ويؤيــد كالمنــا مــا ورد ويف كنــز العــاّمل: 
)إِذا أراد اهلل بقــوم خــريًا وىّل عليهــم حلامءهــم وقــى عليهــم علامؤهــم، وجعــل املــال 
يف ســمحائهم. وإِذا أراد اهلل بقــوم رّشًا وىّل عليهــم ســفهاءهم، وقــى بينهــم جهاهلــم، 

ــال يف بخالئهــم()3(.  وجعــل امل

ــئت  ــًا. وإن ش ــفاهة أيض ــال الس ــد يف قب ــل، الرش ــًا إىل العق ــوال مضاف ــرب يف ال فيعت
ــة ال  ــألة واضح ــة املس ــد. واخلالص ــام رشط واح ــل، فه ــل الكام ــه العق ــرب في ــت: يعت قل

ــان. ــاج إىل بي حتت

إن أي مســؤولية غيبــت عنهــا الدرايــة والعقــل والتخطيــط مما ال شــك فيه تكــون حمفوفة 
بالفشــل والتلكــؤ يف حتقيــق األهــداف، ولذلــك نجــد يف كالم األمــام عيل)عليــه الســالم( مــا 

يؤيــد هلــذا املعنــى )نعــوذ بــاهلل مــن ســبات العقــل، وقبــح الزلل، وبــه نســتعني()4( .

)1(  ق: 37.
)2(  الشعراء: 89.

)3(  كنز العاّمل 6 / 7، الباب 1 من كتاب اإلمارة، احلديث 1459.
)4(  مسائل الرشيف املرتى: الرشيف املرتى ج3: أورد اخلطبة بتاممها الرشيف الريض يف هنج البالغة.

حتقيق: تقديم: السيد أمحد احلسيني / إعداد: السيد مهدي الرجائي ص 346، الطبعة: االوىل.
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ــادة  ــن الق ــض م ــدن فالبع ــد الب ــام يرق ــد ك ــوم ويرق ــاًل للن ــل قاب ــول: اذا كان العق اق
يبطــل عقلــه وال حيــرك مداركــه العقليــة يف املســؤولية املناطــة بــه فــرتاه كثــري العمــل رسيع 
اخلطــأ فهكــذا قليــل التدبــر والتفكــري وهنــاك مــن يتدبــر وخيطــط ويســترشف باملســتقبل 
ثــم يقــدم فتكــون خطواتــه اقــرب إىل النجــاح، فتعبــري االمــام )عليــه الســالم( عــن حالــة 
ســبات العقــل وقبــح الزلــل ويتعــوذ بــاهلل منهــا فحينــام يرقــد العقــل وينــام وحينــام يعطــل 
ــج  ــق النتائ ــة حتقي ــدم امكاني ــالل وع ــراف والض ــأ واالنح ــل واخلط ــري يكــون الزل التفك
الصحيحــة. فوقــوع القيــادة يف مســارات خاطئــة يــؤدي إىل تعريــض االمــة إىل مشــاكل 
ــم  ــه ظل ــج من ــذي ينت ــرج ال ــرج وامل ــل باهل ــوي املتمث ــه الفوض ــدارج التي ــا إىل م ومحله

االبريــاء وتســبيب القتــل وتعريــض اعــراض النــاس إىل اهلتــك والظلــم.

املسألة الثانية: البصرية .

)البصــرية: قــوة القلــب املدركــة ويقــال بــر ومجــع البصــرية بصائــر، قــال ســيبويه 
بــر صــار مبــرًا وابــره اذا اخــرب بالــذي وقعــت عينــه عليــه()1(.

)إن البصــرية هــي تكامــل العلــم واملعرفــة بالــيء وهلــذا ال جيــوز أن يســمى البــاري 
تعــاىل بصــرية إذ ال يتكامــل علــم أحــد بعظمتــه وســلطانه()2(.والبصرية: تعنــي وضــوح 
الرؤيــة وانــرشاح الفــؤاد فالبــر هــو العــني الظاهرية، أمــا البصرية فهــي عني الفــؤاد()3(.

ــي  ــك يعن ــرية فذل ــدان البص ــا فق ــاة، ام ــق يف احلي ــم الطري ــي ترس ــي الت ــل: ه وقي
العمــى ومــا عليــه الكفــار وعبيــد الدنيــا()4(، ويؤيــد هــذا املعنــى قولــه تعــاىل )َيْعَلُمــوَن 

)1( تاج العروس: الزبيدي، ج1، 2519.
)2(  الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري  ص102

)3(  ينظر إىل رسالة اخلواص: السيد امحد اخلامتي: ص26
)4(  املصدر نفسه: ص26
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ْنَيــا َوُهــْم َعــِن اآلِخــَرِة ُهــْم َغافُِلوَن()1(وهــي اشــارة اىل أن اإلنســان  ــَن احْلََيــاِة الدُّ َظاِهــًرا مِّ
ــل العمــى  ــل البصــرية العمــى الظاهــري ب ــذي يفقــد البصــرية يكــون اعمــى، وال متث ال

الباطنــي الــذي هــو حقيقــة وجوهــر اإلنســانية.

وقــال عليــه الســالم )فقــد البــر أهــون مــن فقــد البصــرية()2(. وقولــه عليــه 
الســالم)فاقد البصــرية فاســد النظــر فليصــدق رائــد أهلــه، وليحــر عقلــه، وليكــن مــن 

ــب()3(. ــا ينقل ــدم وإليه ــا ق ــرة فمنه ــاء اآلخ أبن

ــام  ــره، إن ــى ب ــن يعم ــى م ــس األعم ــة(: لي ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس وع
ــه()4(. ــى بصريت ــن تعم ــى م األعم

وكان أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( يصــف فاقــدي البصــرية باحليارى)قــوم حيــارى 
عــن احلــق ال يبرونــه، وموزعــني باجلــور ال يعدلــون بــه. جفــاة عــن الكتــاب. نكــب 
عــن الطريــق. مــا أنتــم بوثيقــة يعلــق هبــا، وال زوافــر عــز يعتصــم إليهــا. لبئــس حشــاش 
نــار احلــرب أنتــم. أف لكــم لقــد لقيــت منكــم برحــا، يومــا أناديكــم ويومــا أناجيكــم، 

فــال أحــرار عنــد النــداء، وال إخــوان ثقــة عنــد النجــاء()5(.

ــة  ــه يتحــول إىل البهيمي  ويتحــدث القــرآن الكريــم عــن ســامت فاقــدي البصــرية ان
العميــاء ويشــري القــرآن إىل هــذا املوضــع يف ســورة االعــراف قولــه تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َذَرْأَنــا 
ــا  وَن هِبَ ــا َوهَلـُـْم َأْعــنُيٌ الَّ ُيْبــِرُ ــنِّ َواإِلنــِس هَلـُـْم ُقُلــوٌب الَّ َيْفَقُهــوَن هِبَ ــَن اجْلِ جِلََهنَّــَم َكثـِـرًيا مِّ
ــا ُأْوَلِئــَك َكاألَْنَعــاِم َبــْل ُهــْم َأَضــلُّ ُأْوَلِئــَك ُهــُم اْلَغافُِلــوَن﴾)6(.  َوهَلـُـْم آَذاٌن الَّ َيْســَمُعوَن هِبَ

)1(  الروم: 7
)2(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي رقم 125: ص359

)3(  املصدر نفسه: ص 359
)4(  ميزان احلكمة: حممد الريشهري ج 1: ص266

)5(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج 2: ص6:رقم اخلطبة 125
)6(  االعراف: 179
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ويصفهــم االمــام أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( )فــام خلقــت ليشــغلني أكل الطيبــات 
كالبهيمــة املربوطــة مههــا علفهــا، أو املرســلة شــغلها()1(.

ثــم أن االمــام )عليــه الســالم( يشــخص اهــل البصائــر مــن دوهنــم ويضــع ميزانــا يف 
ذلــك، وهــو مــا رواه الصــدوق يف األمــال: عــن عــيل بــن أمحــد الدقــاق، عــن حممــد بــن 
احلســن الطــاري، عــن حممــد بــن احلســني اخلشــاب، عــن حممــد بــن حمســن، عــن املفضــل 
ابــن عمــر، عــن الصــادق، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن أبيــه )عليهــم الســالم(، قــال: قــال 
أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف خطبــة لــه: » ولــو شــئت لتربلــت بالعبقــري املنقــوش 
مــن ديباجكــم، وألكلــت لبــاب هــذا الــرب بصــدور دجاجكــم، ولرشبــت املــاء الــزالل 
ــد  ــن كان يري ــول: )م ــث يق ــه حي ــت عظمت ــدق اهلل جل ــي أص ــم، ولكن ــق زجاجك برقي

احليــاة الدنيــا وزينتهــا نــوف إليهــم أعامهلــم فيهــا وهــم فيهــا ال يبخســون()2( .

 فأهــل البصائــر هــم الذيــن يشــخصون طريــق احلــق واحليــاة الطيبــة ومل ينخدعــوا 
ــا وملذاهتــا وال يتخــذون الدنيــا ســاحة لتنفيــذ شــهوات النفــس ومرحــا تذبــح  بالدني
عليــه القيــم االنســانية بــل ينظــرون إىل االمــور بعــني البصــرية حيــث انظارهــم متعلقــة 

بعاقبــة االمــور ومــا تــؤول اليــه يف احلــارض واملســتقبل.

وهــذا مــا اشــار إليــه اإلمــام عيل)عليــه الســالم( )ا ن أوليــاء اهلل هــم الذيــن نظــروا 
إىل باطــن الدنيــا إذا نظــر النــاس إىل ظاهرهــا، واشــتغلوا بآجلهــا إذا اشــتغل النــاس 
بعاجلهــا، فأماتــوا منهــا مــا خشــوا أن يميتهــم، وتركــوا منهــا مــا علمــوا أنــه ســيرتكهم، 
ــاس،  ــامل الن ــا س ــداء م ــا. أع ــا فوت ــم هل ــتقالال، ودركه ــا اس ــم منه ــتكثار غريه ورأوا اس
ــه  ــاب وب ــام الكت ــم ق ــوا. وهب ــه علم ــاب وب ــم الكت ــم عل ــاس. هب ــادى الن ــا ع ــلم م وس

ــون()3(. ــا خياف ــوق م ــا ف ــون وال خموف ــا يرج ــوق م ــوا ف ــرون مرج ــوا. ال ي قام

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج 3:رقم 45
)2(  مستدرك الوسائل: مريزا حسني النوري الطربيس، ج 16، ص301

)3(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم( ج4 ص101قصار احلكم: 432



139

املبحث الرابع: مسات الشخصية  االدارية والقيادية 

 فيتحصل ما ييل: 

إن الشــخصية القياديــة واملتصديــة للمســؤولية يف البلــد جيــب أن تتحــىل بالبصــرية، 
ــاه يف ذم مــن فقدهــا وبفقداهنــا تكــون الفــوىض وظهــور امليــوالت الشــخصية  ملــا ذكرن
مــن األنــا وحــب الدنيــا، فهــي كالــراج الــذي ينــري الــدرب يف الظــالم، وتعــد البصــرية 
ــب  ــتطيع صاح ــي ويس ــردي واالجتامع ــه الف ــع ببعدي ــاة كل جمتم ــات حلي ــن الروري م

البصــرية ان يفكــر ويرســم املســتقبل بــكل جوانبــه وأبعــاده.

فالبلــد الــذي فيــه أصحــاب البصائــر بلــد تســوده الطمأنينــة والعيــش اهلنــيء 
ويرتقــي يف ســلم الصعــود نحــو البنــاء واالزدهــار.

ــح يف  ــط واصب ــه اخلط ــت عن ــؤالء لغيب ــده ه ــو فق ــام ل ــة في ــر واضح ــورة تظه والص
مــدارج الســقوط وتعصــف بــه بــني احلــني واآلخــر أزمــات سياســية واالجتامعيــة، 
ــر املشــاكل وتفقيــس االزمــات  ــادة الفاقــدة هلــذه الســمة ال يتأمــل منهــا اال تصدي فالقي

ــالت. ــروب والوي ــالد إىل احل ــر الب ــوق وج ــع احلق وتضيي

املسألة الثالثة: املعرفة .

ــؤولية  ــادة او املس ــدي للقي ــا يف املتص ــن توافره ــي يمك ــية الت ــامت االساس ــن الس م
هــي املعرفــة واخلــربة او مــا يعــرب عنــه: االصطــالح احلديــث بالكفــاءة، إذ جيــب أن يكــون 

املســؤول كفــوءًا خبــريا عاملــا.

ــي  ــاءة ه ــة، والكف ــط والرؤي ــن التخطي ــارة ع ــة عب ــة، فالدراي ــري املعرف ــة غ والدراي
ــق االرض. ــىل مراف ــة ع ــق الرؤي ــدة يف حتقي ــة املع ــذ اخلط ــىل تنفي ــخاص ع ــدرة االش ق

اذا النجــاح ال يتحقــق إال مــن خــالل أن يكــون املتصــدي للقيــادة عارفــا بمســؤوليته 
وباملهمــة املناطــة بــه وإال يقــع يف حمذوريــن االفــراط أوالتفريــط، إمــا االفراط:الــذي هــو 
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جتــاوز احلــدود العمليــة مــن جانــب الكــامل فيحتمــل أن يكــون جاهــال فيحمــل املهمــة 
واملســؤولية امللقــاة عــىل عاتقــه إىل العشــوائية والتخبــط وخلــط االوراق وانحــراف 

املســارات عــن االجتــاه الصحيــح.

ــِهِِ  وإمــا التفريط:الــذي هــو جتــاوز احلــد مــن جانــب النقصــان والتقصــري. يف أداري
ــة التقصــري يف اداء الواجــب ومــن الصعــب تشــخيص احلــدود بــني  ــام يف حال فيكــون دائ
االفــراط والتفريــط فيبقــى بينهــام ويؤيــد هــذا املعنى مــا ورد عن موالنــا أمــري املؤمنني)عليه 

الســالم( )ان أحــّق النــاس هبــذا األمــر أقواهــم عليــه وأعلمــه بأمــر اهلل فيــه()1(.

وثمة روايات أخرى فيام يرتبط باملعرفة بالزمان وأهله ال جمال لتتبعها.

ونقول أيضًا:

ثمــة نصــوص كثــرية حــول كــون األحــق باألمــر هــو األعلــم، أو فقــل: هــو ذلــك 
ــاىل أي  ــكام اهلل تع ــة بأح ــم واملعرف ــن العل ــىل م ــتوى األع ــون يف املس ــذي يك ــل ال الرج
ــذه  ــت ه ــواء كان ــنن س ــني والس ــياقات والقوان ــط والس ــان بالضواب ــىل االتي ــدر ع االق
ــور  ــام االم ــول مه ــو االوىل بت ــم ه ــي فاألعل ــي او الوضع ــار الرشع ــط يف االط الضواب

ــا. ــدي هل ــادي والتص القي

فضــالن عــن أن مــن الطبيعــي: أن يكــون األعلــم، واألعــرف بزمانــه، واألقــدر هــو 
ــق أحــكام اإلســالم،  ــط بتطبي ــام يرتب ــة، في ــق األهــداف اإلهلي األقــرب واألجــدر بتحقي

وتنفيــذ تعاليمــه عــىل صعيــد احلكــم()2(.

)1(  هنج البالغة،:، اخلطبة 173.
)2(  موقع والية الفقيه يف نظرية احلكم واإلدارة يف اإلسالم: السيد جعفر مرتى العاميل ص 50.
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ــا()1(،  ــا أو مفّرط ــل إالَّ مفرط ــرى اجلاه ــالم(: )ال ي ــه الس ــيل )علي ــث ع  ويف حدي
بالتخفيــف: املــرف يف العمــل. وبالتشــديد املقــر فيــه. وفــرط يف األمــر يفــرط فرطــا 

ــه وضّيعــه حتــى فــات. وكذلــك التفريــط()2(. أي قــر في

وقريــب منــه مــا ورد يف كتــاب اهلل ســبحانه وتعاىل)وبلفــظ: اجلاهــل ال يلقــى أبــدا 
ــرف يف  ــف: امل ــو بالّتخفي ــا. وه ــن غلط ــدا، وحيس ــيء عم ــا أي ي ــا أو مفّرط إالَّ مفرط

ــه()3(.  العمــل، وبالّتشــديد: املقــّر في

ُْم ُمْفَرُطوَن﴾)4(. ومن قوله تعاىل: ﴿َأنَّ هَلُُم النَّاَر وَأهنَّ

ْطُتــْم يِف ُيوُســَف﴾)5(. مــع قولــه عــّز وجــّل: ﴿مــا َفَعْلُتــْم بُِيوُســَف وَأِخيــِه   و﴿مــا َفرَّ
إِْذ َأْنُتــْم جاِهُلــوَن﴾)6(. 

 يعلــم أّن اجلاهــل يف النـّـار، والّتفريــط مــن صفتــه، كــام يفهــم مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوال 
َبــَع َهــواُه وكاَن َأْمــُرُه ُفُرطــًا﴾ )7(، أّنــه ال ينفــّك مــن  ُتطِــْع َمــْن َأْغَفْلنــا َقْلَبــُه َعــْن ِذْكِرنــا واتَّ

اإلفــراط والّتفريــط الغافــل املّتبــع للهــوى.

ــرط  ــوب او يف ــد املطل ــىل احل ــد ع ــرف فيزي ــا متط ــل ام ــول إن اجلاه ــل: الق فيتحص
ــه. ــة ب ــؤولية املناط ــب واملس ــن الواج ــزء م ــع ج بتضيي

)1(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج4، ص16، ح70.
)2(  ما وراء الفقه: السيد حممد الصدر، ج 4.

)3(  أمثال واحلكم املستخرجة من هنج البالغة: حممد الغروي.
)4(  النحل: 62.

)5(  يوسف: 80.
)6(  يوسف:89.

)7(  الكهف: 28.
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املسألة الرابعة: العدالة .

ــه  ــام يف النفــوس أن ــا ق العــدل لغــة: )خــالف اجلــور، وهــو القصــد يف األمــور، وم
مســتقيم، ِمــن َعــَدَل َيْعــِدُل فهــو عــادل مــن ُعــدوٍل وَعــْدٍل، يقــال: َعــَدَل عليــه يف القضيــة 
فهــو عــاِدٌل. وبســط الــوال َعْدَلُه()1()والعدالــة وصــف باملصــدر معناه ذو عــدل. وتعديل 

الشــهود: أن تقــول أهنــم عــدول، وعــّدل احلكــم، أقامــه، وعــّدل الرجــل: زكاه()2(.

ومن التعريفات اعاله نستنتج إن:

العدل هو: وضع اليء يف موضعه أو إعطاء كل ذي حق حقه.

 ومن مصاديقه:            

 اختاذ االجراءات الصحيحة يف الوقت املناسب ويف الظروف املناسبة.

وضع الرجل املناسب يف املوضع املناسب.

 وتوزيع االدوار واملهام االدارية بطريقة سليمة وصحيحة.

واحلزم يف االمور.

ــز بــني النــاس باالبتعــاد عــن اهلــوى. هــذا هــو العــدل كــام يفهــم مــن  وعــدم التمي
ــالم(. ــم الس ــل البيت)عليه ــات اه رواي

 عــن موالنــا أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( يف وصيتــه ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه( 
واصفــا العــدل واالحســان لآلخريــن َواَل َيُكوَنــنَّ امْلُْحِســُن َوامْلُــِي ُء ِعنـْـَدَك بَِمنِْزَلــٍة َســَواٍء َفــإِنَّ 

)1(  لســان العــرب: ابــن منظــور:ج11:ص430 وينظــر مصبــاح املنــري: للفيومــي:ج2:ص396. والصحاح: 
للجوهــري: ج5: ص1760. القامــوس املحيــط للفريوز ابــادي، ص1030

)2(  رسائل فقهية: الشيخ مرتى األنصاري، جملد 23، ص5، 144
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َســاَءِة( )1(. َســاَءِة َعــىَل اإْلِ ْحَســاِن َوَتْدِريبــًا أِلَْهــِل اإْلِ ْحَســاِن يِف اإْلِ يِف َذلـِـَك َتْزِهيــدًا أِلَْهــِل اإْلِ

ــه إىل  ــه الســالم( يف كلــامت قاهلــا يف طريق ــا أمــري املؤمنني)علي فقــد ورد عــن موالن
صفــني يف حربــه مــع القاســطني، بعــد محــد اهلل والثنــاء عليــه والصــالة عــىل رســول اهلل 
صــىل اهلل عليــه وآلــه: قــال اتقــوا اهلل عبــاد اهلل وأطيعــوه وأطيعــوا إمامكــم فــإن الرعيــة 
ــر()2(. ــام الفاج ــك باإلم ــرة هتل ــة الفاج ــادل، أالوإن الرعي ــام الع ــو باإلم ــة تنج الصاحل

إن ســبب نجــاة االمــة وتقدمهــا يف حتقيــق اهدافهــا وتطلعاهتــا ال يكــون إال بوجــود 
احلاكــم واملســؤول العــادل، امــا الرعيــة غــري الصاحلــة فال حيقــق احلاكــم العــادل النجاح، 

ألن غــري الصالــح ال يتبــع الصالــح.

فاألمــام العــادل واملســؤول العــادل هــو الضــامن لنجــاح النــاس الصاحلــني، فهنــاك 
معادلــة يمكــن ان يكــون القائــد قــد ادى واجباتــه إزاء األمــة، واألمــة هــي الســبب 
ــم؛ ويف  ــاء يف ادارة احلك ــاب األكف ــدم انتخ ــل يف ع ــام حيص ــات، ك ــول االخفاق يف حص
الطــرف اآلخــر مــن املعادلــة يبــنّي اإلمــام أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( إن احلاكــم 
واملســؤول حينــام يكــون فاجــرا ويتنصــل يف مســؤوليته مــن إقامــة العــدل يكــون ســببا يف 
هــالك اإلنســان الفاجــر ألن الفاجــر يتبــع الفاجــر بينــام اإلنســان الصالــح ال يتبــع احلاكــم 
الفاجــر، حتــى وإن انحــرف احلاكــم يبقــى اإلنســان الصالــح ملتزمــا باألحــكام الرشعيــة 

ــة وال ينحــرف معــه. والقوانــني الوضعي

ــمح  ــده وس ــده بي ــع ي ــادل ووض ــري الع ــر غ ــؤول الفاج ــع املس ــى م ــو متاش ــن ل ولك
ــة. ــا مظلم ــع يف دني ــات ويضي ــس يف متاه ــوف ينغم ــال س ــوة مث ــذ الرش ــه بأخ لنفس

)1(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج3، ص88، رسالة 53.
)2(  مصباح البالغة ) مستدرك هنج البالغة(: املريجهاين، ج1، ص 293
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ويصف اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( كال القسمني من احلكام يف خطبة له:

1ـ يصف احلاكم العادل: فيقول:

ــد أخلــص هلل  ــه عــىل نفســه... ق ــدًا أعان ــه عب ــاد اهلل إلي ــاد اهلل إن مــن أحــب عب )عب
فاســتخلصه فهــو مــن معــادن دينــه وأوتــاد أرضــه، قــد ألــزم نفســه العــدل، فــكان أّول 
عدلــه نفــي اهلــوى عــن نفســه، يصــف احلــق ويعمــل بــه، ال يــدع للخــري غايــة إال أّمهــا 
وال مظنــة إالّ قصدهــا قــد أمكــن الكتــاب مــن زمامــه فهــو قائــده وإمامــه، حيــل حيــث 

ــه..(.  ــزل حيــث كان منزل ــه وين ثقُل

2ـ يصف احلاكم الفاجر)غري العادل(: بقوله:

ــن  ــل م ــال وأضالي ــن جّه ــل م ــس جهائ ــه فاقتب ــس ب ــًا ولي ــمى عامل ــد تس ــر ق )وآخ
ــاب عــىل  ــل غــرور وقــول زور، قــد محــل الكت كا مــن حبائ ــاس رَشَ ضــاّلل ونصــب للن
ــم، يقــول  ــري اجلرائ ــم وهيــّون كب ــه، يؤمــن مــن العظائ ــه وعطــف احلــق عــىل أصوات آرائ
ــورة  ــع، فالص ــا اضطج ــدع وبينه ــزل الب ــول أعت ــع، ويق ــا وق ــبهة وفيه ــن الش ــف ع أق
صــورة انســان والقلــب قلــب حيــوان، ال يعــرف بــاب اهلــدى فيّتبعــه، وال بــاب العمــى 

ــاء()1(. ــت األحي ــك مي ــه فذل ــّد عن فيص

يبنّي اإلمام )عليه السالم( ان من سامت القائد أو املسؤول ان يكون عادال.

من مصاديق العدل:

1ـ نفي اهلوى عن النفس. 

وهــذه اشــارة وتنبيــه لــكل مــن يتصــدى لزمــام االمــور البــد أن يبــدأ بإصــالح نفســه 
حتــى يكــون قــادرا عــىل اصــالح االخرين.

)1(  بحوث يف الفقه املعارص: الشيخ حسن اجلواهري،ج 4، ص91.
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2ـ وصف احلق والعمل به.

واملعايــري  عــن وضــع اخلصائــص  عبــارة  العــادل  للحاكــم  االخــرى  والصفــة 
ــق  ــني احل ــز ب ــتطيع التميي ــك يس ــالل ذل ــن خ ــق وم ــخيص احل ــة تش ــة يف كيفي الصحيح
والباطــل وبــني مــا هــو حــق للنــاس، هــذه مــن االمــور املهمــة واالساســية التــي وضعهــا 

ــه(. ــوان اهلل علي ــك )رض ــده ملال ــام يف عه االم

3ـ االلتزام بالوقت.

ومــن املعايــري األخــرى للعدالــة هــو االلتــزام بالوقــت فحينــام يكــون هنــاك قانــون 
فواجــب عــىل اجلميــع االلتــزام بــه مــن اعــىل رتبــة إىل ادنــى رتبــة.

4ـ حث الناس عى فعل اخلرات. 

ومــن ســامت املســؤول العــادل أيضــًا حــث النــاس عــىل فعــل اخلــريات يف املجتمــع 
وهــذا مــا يســمى بالتكافــل االجتامعــي، فاملســؤول العــادل اول الســبق لــه ويكــون مبدعا 
ومبتكــرا يف هــذا اجلانــب ويشــجع االخريــن هبمــة وعــزم لكــي يقــدم شــيئا جديــدا يف 

املنظومــة القياديــة هبــدِف انجــاح االخريــن.

5ـ العمل بالقرآن الكريم.

ومــن الســامت االخــرى للحاكــم العــادل العمــل بالقــرآن الكريــم ضمــن منظومــة 
قيادتــه باختــاذ االجــراءات املالئمــة للرشيعــة االســالمية فيتعامــل مــع اجلميــع عــىل هــذا 

االســاس؛ القــرآن والقانــون يف إطــار واحــد وصحيــح.

 ويؤيــد كالمنــا قولــه عليــه الســالم )التقــي يلــزم نفســه العــدل، فيكــون أول عدلــه 
ــور  ــس يف اجل ــالد لي ــدل يف الب ــتقامة الع ــوالة اس ــني ال ــّرة ع ــه ق ــن نفس ــوى ع ــي اهل نف

ــدل()1(. ــن الع ــوض م ع

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ) عليه السالم(، )حتقيق صبحي صالح( ص754.
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وأما صفات احلاكم غري العادل:

1ـ التشبه بالصفات.

فيــام لــو نعــت احلاكــم نفســه بصفــات وليــس فيــه منهــا يشء كدعــواه بأنــه عــامل وليــس 
بعــامل، او يدعــي أن بــه الكفــاءة والقــدرة والعــدل بالتعامــل وال يتوفــر فيــه يشء منهــا.

يصفــه االمــام )عليــه الســالم()وآخر قــد تســّمى عاملــًا وليــس بــه فاقتبــس جهائــل 
كا مــن حبائل غــرور وقــول زور(. مــن جّهــال وأضاليــل مــن ضــاّلل ونصــب للنــاس رَشَ

ــون  ــاال يك ــال وض ــن كان جاه ــه م ــالم( ان ــه الس ــام )علي ــول االم ــن ق ــح م فيتض
مستشــاروه واملحيطــون بــه مــن اجلهــال وأهــل الضــالل، فالقائــد يف املنظومــة االســالمية 
إمــا أن يكــون ضــاال ومضــاًل أو مهتديــًا وهاديــا، فمــرة يتحــول املســؤول إىل حالــة مثاليــة 
ــة، أو  ــات االم ــداف وطموح ــق االه ــرية يف حتقي ــازات الكب ــا اإلنج ــن خالهل ــق م يتحق
ــا عــىل األمــة يتحــول فيهــا إىل حالــة مــن التعصــب ومتزيــق األمــة وتشــتيتها  يكــون عبئ

والتجــاوز عليهــا.

2ـ سلب احلقوق واحلريات.

مــن خــالل ســلب احلقــوق واحلريــات وتضييعهــا، تــرى األمــة يف ظــل أمثــال هؤالء 
تعيــش االضطــراب والقلــق النفــي، وهــذه كلهــا عــوارض تطــرأ عــىل املجتمــع حينــام 
يتصــدى للمســؤولية الشــخص غــري الكفــوء، فيقتبــس اجلهائــل واألضاليــل وينصــب 
للنــاس ارشاكا مــن حبائــل الغــرور وقــول الــزور مــن الــكالم الباطــل والوعــود الزائفــة.

وهــذا مــا نــراه اليــوم يف االنظمــة الدكتاتوريــة مــن اهنــا تقــوم بمهــام معينــة يف 
الســلطنة عــىل رقــاب النــاس واحــد هــذه املهــام جعــل القانــون بأيدهيــم )كقــول اإلمــام 
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ــا دّرت  ــه م ــنتهم، حيوطون ــىل ألس ــق ع ــن لع ــه: )الّدي ــالم يف كالم ل ــه الّس ــني علي احلس
ــون()1( . ــّل الّدّيان ــالء ق ــوا بالب ــإذا حمّص ــهم، ف معائش

فيبــدا بتكييــف القانــون وفقــا آلرائــه وأفــكاره ويــرى لنفســه احلــق املطلــق يف تنفيــذ 
ــراه  ــق كل ذلــك ي ــاس عــىل قارعــة الطري ــل الن ــون مــن بطــش وفتــك وقت فقــرات القان
صــواب، ثــم خيــرج ويتحــدث للنــاس عــن احلــق وماســواه ليــس كذلــك وهــذا واضحــا 

وجليــا يف قــول مــن تصــدى لدفــة احلكــم يف االســالم.

فيــام روى األعمــش، عــن عمــرو بــن مــرة، عــن ســعيد بــن ســويد، قــال: صــىل بنــا 
معاويــة بالنخيلــة اجلمعــة، ثــم خطبنا فقــال: واهلل إين مــا قاتلتكم لتصلــوا، وال لتصوموا، 
ــام قاتلتكــم ألتأمــر عليكــم، وقــد  وال لتحجــوا وال لتزكــوا، إنكــم لتفعلــون ذلــك، وإن
أعطــاين اهلل ذلــك وأنتــم كارهــون()2(، فهــذه التجربــة التعســفية يف احلكــم دليــل واضــح 
ملــا تعيشــه املجتمعــات اليــوم مــن ســلب حريــة الــرأي والصعــود عــىل اكتــاف االخريــن 
فينبغــي للحاكــم ان يكــون عــادال يف قولــه وفعلــه لكــي حيقــق آمــال األمــة وطموحاهتــا 

منســجام مــع القيــم االســالمية.

واخــريا: يلخــص لنــا اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليه الســالم( املشــهد أو املقطــع املتعلق 
باحلاكــم أو املســؤول غــري العــادل ويوضــح صورتــه للناس يقــول )عليه الســالم()اعتزل 
ــرف  ــوان، ال يع ــب حي ــب قل ــان والقل ــورة انس ــورة ص ــع، فالص ــا اضطج ــدع وبينه الب
بــاب اهلــدى فيّتبعــه، وال بــاب العمــى فيصــّد عنــه فذلــك ميــت األحيــاء( يتحــدث عــن 
الصــورة الظاهريــة والباطنيــة فيقــول صورتــه انســان وقلبــه حيــوان ليــس لديــه معرفــه 
يف ابــواب اهلدايــة لكــي يتبعهــا فتلتبــس عليــه االمــور، فــال يســتطيع تشــخيص االمــور 

)1(  حياة اإلمام احلسني عليه الّسالم: 3 / 97؛ البحار: 44 / 383.
)2(  رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، اجلزء: 16، ص46
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احلــق والباطــل اخلطــأ والصــواب فتكــون قراراتــه عشــوائية غــري ســليمة فيقــول االمــام 
ذلــك ميــت االحيــاء انســان حــي يمــي عــىل األرض ولكــن ميــت، ألن جوهــر احليــاة 

وفلســفتها غائبــة عنــه.

املسألة اخلامسة: القدرة على األداء
االداء لغــة: )َأَداٌء: )اســم(  مصــدر أدَّى  )َقــاَم بــأداء َواِجبِــِه: بِإِْنَجــاِزِه، بِإِْكاَملـِـِه()1(، 
بِإِْحســاٍن(، أي إيصــال إليــه  إَِلْيــِه  َأداٌء  ويف جممــع البحريــن (: أدا(: قولــه تعــاىل:(َو 

ــه()2( . ــه: )وأّدى دين ــاء، ومن وقض

وال نقصــد بمفهومهــام القــدرة عــىل الســيطرة واســتخدام القــوة مــع النــاس بــل نعني 
بذلــك املفهــوم الواســع يف املنظومــة االداريــة والقياديــة: جممــل الســامت والصفــات التــي 
جتعــل املســؤول قــادرا عــىل انجــاز االهــداف بالوســائل املتاحــة والصحيحــة والطبيعيــة 

املألوفة.

ــراف  ــل االط ــدر وحتم ــعة الص ــن س ــث ع ــا احلدي ــى يدعون ــذا املعن ــالل ه ــن خ وم
املنافســة واملخالفــة وبالبداهــة ان كل مــن يتصــدى للقيــاده يظهــر مــن حولــه املنافســون 
ــة يف  ــاف خمتلف ــاس اصن ــيايس ألن الن ــي والس ــل االجتامع ــرة التعام ــون يف دائ واملخالف
ــة  ــي يف كيفي ــاط نف ــة وانضب ــه رؤي ــون ل ــؤول ان تك ــي للمس ــم، فينبغ ــم ورؤاه تعامله
ــة  ــم إالمــن خــالل اختــاذ القــرارات القوي التعامــل مــع املنافــس واملخالــف وهــذا ال يت
والشــجاعة ألن مصالــح النــاس جيــب ان تضمــن مــن خــالل املواقــف املنطقية املحســوبة 

الشــجاعة.

)1(  معجم املعاين اجلامع: للسيوطي: مادة )اداء(
)2(  جممع البحرين: للطرحيي: ج1، ص47
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ــه  ــدم تزلزل ــات وع ــتقامة والثب ــي االس ــرارات تعن ــاذ الق ــوة يف اخت ــة والق  فاحلكم
بســبب الضغوطــات التــي يتعــرض هلــا املســؤول مــن بعــض االطــراف االخــرى، فيجب 
عليــه اختــاذ املوقــف الصحيــح املنســجم مــع املصلحــة العامــة، فــال جيــوز لــه التنــازل عــن 

مصاحلهــم يف مراعــاة املنصــب واملصالــح اخلاصــة.

وينبغــي ان تكــون للحاكــم القــدرة يف مواجهــة التحديــات و حفــظ حقــوق مــن هــو 
مســؤول عنهــم، فــرب االرسة جيــب ان حيافــظ عــىل ارستــه فــال يرتكهــم جياعــا ويشــبع 

بطــون اخريــن )األقربــون أوىل باملعــروف( ويكونــون واجبــي النفقــة عليهــم.

فاحلاكــم مســؤول عــن كيفيــة التعامــل مــع الرعيــة وأن يتحــىل باهلمــة العاليــة والثقــة 
بالنفــس وبــث االمــل يف نفــوس اآلخريــن، وأن يكــون متألقــًا حتــى حيقــق االنجــازات 

يف أصعــب الظــروف .

يقــول أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف أحــد خطبــه )اهّيــا النــاس، إِن أحــّق النــاس 
هبــذا األمــر أقواهــم عليــه وأعلمهــم بأمــر اهلل فيــه، فــإن شــغب شــاغب اســتعتب، فــإن 

أبــى قوتــل()1(.

ومعنى: الشغب: هتييج الفساد. واالستعتاب: االسرتضاء.

ــن  ــو م ــوى ه ــس األق ــا ولي ــق هب ــو األح ــؤولية ه ــىل اداء املس ــوى ع ــول: ان االق اق
اســتقوى عــىل النــاس الضعفــاء واذا كان املســؤول قويــا فإنــه ال يقــع حتــت تأثــري الســلطة 

واغراءاهتــا.

ــه ســيصاب باإلخفاقــات  ــن فإن ــري اآلخري واذا وقــع احلاكــم أو املســؤول حتــت تأث
وتشــتت القــرارات، واالبتعــاد عــن الرؤيــة املطلوبــة ويشــهد لذلــك قــول االمــام عــيل 

)1(  هنج البالغة، خطب االمام عيل ج2، ص96، خطبة 173.
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ــالم:  ــه الس ــه علي ــوة()1(، وقول ــى يف الق ــه تناه ــىل نفس ــوي ع ــن ق ــالم(: )م ــه الس )علي
ــه بحلمــه()2(. ــاس مــن قــوي عــىل غضب )أقــوى الن

فيتحصــل: ان احلاكــم إذا أراد أن يكــون قويــا فعليــه أن يتحصــن مــن خــالل مســك 
ــة وأن  ــه بقراب ــوذ ب ــح مــن يل ــه ومصاحلــة ومصال ــه وأحاسيســه ورغبات مشــاعره وغضب

يقــدم املصلحــة العامــة عــىل اخلاصــة، وأن يتــرف بعلــم وحلــم وحكمــة.

املسألة السادسة: النزاهــة .

قبــل الدخــول يف توضيــح معنــى النزاهــة، البــأس باإلشــارة إىل املــراد مــن النزاهــة 
ه عــن الــيء  ه: التباعــد، واإِلســم النُّْزهــُة. وهــو يتنـَـزَّ لغــة. نــزه: النُّْزَهــُة: معروفــة. والتَّنـَـزُّ

هــًا إذا َبُعــَد. ه تنَزُّ إذا تباعــد عنــه. وقــد َنــُزه َنزاهــًة وَتنـَـزَّ

ــلُّ وْحــَده وال خيالــط  ٌم حَيُ ــِق وَنِزُهــه ونــاِزه النَّْفــس: عفيــف ْمتَكــرِّ ــْزه اخلُُل ورجــل َن
ــْزه والنَّزاهــُة. ــَزاه، واإِلســُم النَّ البيــوت بنفســه وال مالــه، واجلمــع ُنَزهــاُء وَنِزُهــوَن ونِ

ه الرجَل: باعده عن القبيح. ه نْفَسه عن القبيح: َنّحاها. ونزَّ وَنزَّ

ــْؤِم،  ــدًا مــن اللُّ ــٌم إذا كان بعي ــه كري ــًا لنَِزي والنَّزاهــُة: البعــد عــن الســوء)3(، إن فالن
ــَذمُّ منهــا. ــُع عــام ُي فَّ ــِم األَخــالق َأي يرَتَ ه عــن َمالئ ــزَّ ــِق. وفــالن يَتن ــه اخلُُل وهــو نِزي

وقــال بعــض احلكــامء: أصــل املحاســن كلهــا الكــرم، وأصــل الكــرم نزاهــة النفــس 
عــن احلــرام)4(.

)1(  غرر احلكم: 2449، 6803
)2(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص116.

)3( لسان العرب: ابن منظور ج13 ص548، الصحاح يف اللغة، اجلوهري، ج2 ص204.
ــد  ــن حمم ــن ب ــد املحس ــتظرف، عب ــن مس ــتطرف يف كل ف ــويش ج1 ص67.؛ املس ــوك: الطرط )4( رساج املل
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وللنزاهــة يف الرؤيــة االســالمية معنــى اوســع بكثــري مــن معــاين النزاهــة املاليــة التــي 
تتبــادر إىل الذهــن فعرفهــا طائفــة مــن العلــامء بتعريفــات متعــددة نكتفــي ببعــض منهــا.

ــه يف  ــم، وإنفاق ــة، وال ُظْل ــري َمَهان ــن غ ــال م ــاب امل ــة: اكتس ــاوي: )النََّزاَه ــال املن ق
ــوء()1(. ــن السُّ ــد ع ــة الُبْع ــا )النََّزاَه ــال ايض ــدة..... وق ــارف احلمي املص

ناءة واألوساخ()2(. ه: التَّباعد من الدَّ  وقيل يف تعريف النزاهة )ومعنى التَّنَزُّ

ويفهــم مــن ذلــك ان ترقــى العبــد يف درجــات القــرب، فكلــام صــار أكمــل صفــة، 
وأتــم علــام وإحاطــة بحقائــق األمــور، وأثبــت قــوة يف قهــر الشــيطان وقمــع الشــهوات، 
ــامل هلل،  ــى الك ــامل، ومنته ــة الك ــن درج ــرب م ــار أق ــل، ص ــن الرذائ ــة ع ــر نزاه وأظه

ــه)3(. وقــرب كل واحــد مــن اهلل تعــاىل بقــدر كامل

ان الفــرد الــذي يرتفــع يف نزاهــة ورجاحــة عقلــه عــىل األهــواء واألخطــاء. فــال بــد 
إذن مــن اعــالن املســاواة التامــة يف احلقــوق السياســية للمواطنــني كافــة، ألهنــم يتســاوون 
الترشيعيــة  الســلطات  ملقتضيــات  واخلضــوع  االجتامعيــة  املســألة  نتائــج  حتمــل  يف 

ــة. )4( والتنفيذي

أن ول األمــر - الــذي كان مفروضــًا فيــه أن يمثــل مصالــح املجتمــع وأن حيكــم مــن 
ــد ســقط إىل درك  ــح املجتمــع - ق ــار ملصال ــاد وعــدل وايث ــع يف نزاهــة وحي ــه الرفي مكان

الرقيــق هلــذه القــوى املاليــة، وأصبــح أداة طيعــة لتنفيــذ أهوائهــا وشــهواهتا()5(.

الصوري،ج1 ص443.
)1( التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي: ج1، ص695 .

)2( قوت القلوب: أليب طالب املكي:ج2: ص376
)3(  إحياء علوم الدين: الغزال، ج 14، ص329

)4(  املدرسة اإلسالمية: السيد حممد باقر الصدر، ص38: 
)5(  بحوث يف الفقه املعارص: الشيخ حسن اجلواهري، ج 5، ص386



152

الفصل األول: مفهوم االدارة والقيادة ومعانيها

ــن  ــد ب ــن أمح ــى، ع ــن حيي ــد ب ــن حمم ــكايف)1( فع ــول ال ــا ورد يف أص ــه م ــب من وقري
حممــد، عــن حممــد بــن ســنان، عــن نصــري أيب احلكــم اخلثعمــي، عــن أيب عبــد اهلل )عليــه 
الســالم( قــال: املؤمــن مؤمنــان: فمؤمــن صــدق بعهــد اهلل ووىف برشطــه، وذلــك قــول 
اهلل عــز وجــل: )رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه(، فذلــك الــذي ال تصيبــه أهــوال 
الدنيــا وال أهــوال اآلخــرة، وذلــك ممــن يشــفع وال يشــفع لــه، ومؤمــن كخامــة الــزرع، 
تعــوج أحيانــا وتقــوم أحيانــا، فذلــك ممــن تصيبــه أهــوال الدنيــا وأهــوال اآلخــرة، وذلــك 

ممــن يشــفع لــه وال يشــفع()2(

ــع  ــا أهــم املوان ويعــرب عــن النزاهــة باإلخــالص وهــو والتخلــص مــن حــب الدني
عــن حصــول اخللــوص، واإلخــالص حــب العالئــق الفانيــة الدائــرة التــي حتيــط ببنــي 
ــه النبــّي األعظــم صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه يف  آدم إحاطــة الدنيــا بأبنائهــا، وقــد مجــع ذلــك كلَّ
قولــه: )حــب الدنيــا رأس كّل خطيئــة(. اإلمــام عــيّل )عليــه الســالم( يف قولــه: )َســَبُب 

ــا متنافيــان)4(. نيــا()3( فاإلخــالص واخللــوص مــع حــب الدني َفســاِد الَعقــِل ُحــبُّ الدُّ

ويؤيد كالمنا قول أمري املؤمنني)عليه السالم(:

)ليجتمــع يف قلبــك االفتقــار إىل النــاس واالســتغناء عنهــم، فيكــون افتقــارك إليهــم يف 
لــني كالمــك وحســن بــرشك، ويكــون اســتغناؤك عنهــم يف نزاهــة عرضــك وبقــاء عــزك (.

 وقال سيد الساجدين )عليه السالم(: 

)رأيــت اخلــري كلــه قــد اجتمــع يف قطــع الطمــع عــام يف أيــدي النــاس، ومــن مل يــرج 
النــاس يف يشء، ورد أمــره إىل اهلل تعــاىل يف مجيــع أمــوره)5((.

)1( ج 3 ص 346ــ 347 باب أن املؤمن صنفان ح 1 و2.
)2(  معجم املحاسن واملساوئ: الشيخ أبو طالب التجليل التربيزي، ص116.

)3(  غرر احلكم: 5543، عيون احلكم واملواعظ: 281 / 5056.
)4(  مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام: السيد عبد األعىل السبزواري، ج 6، ص 103.

)5(  جامع السعادات: مال حممد مهدي النراقي ج 2 ص83؛ الوايف: الفيض الكاشاين، ج4 ص415.
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ــارة أي ان  ــي الطه ــة تعن ــول: النزاه ــا نق ــرت آنف ــي م ــات الت ــوع التعريف ــن جمم م
يكــون اإلنســان طاهــرا نقيــا وتظهــر حالــة النقــاوة املعنويــة يف مســاحات خمتلفــة وتوجــد 
تغــريات وحتــوالت كبــرية يف ســلوك اإلنســان املســؤول حينــام يتصــدى إىل مواقــع 

ــا. ــب الدني ــا وح ــن الدني ــا م ــرا ونقي ــون طاه ــاج ان يك ــؤول حيت ــؤولية فاملس املس

ــالم(  ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــى أم ــال: أت ــف األزدي ق ــن أيب خمن ــه )ع ــب من وقري
ــو أخرجــت هــذه األمــوال ففرقتهــا يف  ــني ل ــا أمــري املؤمن ــوا: ي رهــط مــن الشــيعة، فقال
ــدت إىل  ــى إذا استوســقت األمــور ع ــا حت ــاء واألرشاف وفضلتهــم علين هــؤالء الرؤس
ــني  ــري املؤمن ــال أم ــة، فق ــدل يف الرعي ــوية والع ــم بالس ــن القس ــودك اهلل م ــا ع ــل م أفض
ــت  ــم واجلــور يف مــن ولي ــه الســالم(: )أتأمــروين وحيكــم أن أطلــب النــر بالظل )علي
عليــه مــن أهــل اإلســالم، ال واهلل ال يكــون ذلــك مــا ســمر الســمري ومــا رأيــت يف الســامء 
نجــاًم واهلل لــو كانــت أمواهلــم ملكــي لســاويت بينهــم فكيــف وإنــام هــي أمواهلــم( )1(.

)1(  وسائل الشيعة: ج 15 ص 106 - 105 ب 39 ح 2007.
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تقاطعات عنصر النزاهة

ومــن خــالل اســتعراضنا لألحاديــث والروايــات الرشيفــة يتضــح لنــا ان النزاهــة يف 
الشــخصية اإلداريــة القياديــة تتقاطــع مــع الصفــات اخللقيــة اآلتيــة:

املسألة األوىل: حب األنا واالحتكار واالستحواذ وحالة أم االعتداد؟ بالرأي: 

ــو  ــه ه ــد ان رأي ــث يعتق ــة حي ــاالت االناني ــن ح ــي م ــؤول ه ــا املس ــع فيه ــي يق الت
الصــواب ويرفــض االســتامع إىل أراء االخريــن )املستشــارين( واخلــرباء، وبعبــارة اخرى 
يريــد ان يتكلــم وال يريــد ان يســمع لألخريــن فكلــام كان اإلنســان هادفا يف حياته إنســانيا 
يف ســلوكه، حركيــا عمليــا يتوســع فكــره ألكثــر مــن نفســه، ويتســع صــدره لغــري )األنــا( 
و)الــذات(: كان أكثــر تأثــريا يف مصــري النــاس، والصــورة ختتلــف فيــام لــو توافــرت صفــة 

االنــا يف دائــرة حياتــه.

وهــذه املدرســة األمويــة تعطينــا صــورة واضحــة يف التعامــل الســيئ مــع اآلخريــن 
وهــو ناتــج مــن اســتحواذ األنــا عــىل نفوســهم، يقــول الدكتــور جــورج جــرادق واصفــا 
ة الرئاســة يف  حالتهــم املزريــة بقولــه )أّمــا أولئــك الذيــن اســتلموا مقاليــد األمــور وُســدَّ
عهــود خمتلفــة، فــإّن كل َمــن حكــم منهــم وأمســك بزمــام األمــور، العــال منهــا والــداين، 
ــدرة؛  ــة املقت ــة والقوي ــَة الغني ــه الرشحي ــق حكومت ــن يف فري ــه ليحتض ــّل اهتامم رصف ُج
حمابــاة هلــا، مــع العلــم بــأنَّ قســاًم كبــريًا مــن الــوالة واملســؤولني، مل يكــن ذا خــربة وكفــاءة 
ختّولــه املشــاركة يف شــؤون البــالد والعبــاد. وال خيفــى مــا يف ذلــك مــن إجحــاف وطمــٍس 
للقــدرات والكفــاءات التــي كانــت موجــودة ومتوافــرًة بحــوزة املســلمني، والتــي كان 
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البــد مــن تشــغيلها للنهــوض باألُّمــة اإلســالمية نحــو األفضــل واألكمــل. وهــذا 
ــامن  ــث عث ــة الثال ــن اخلليف ــدث يف زم ــذي ح ــوي ال ــرتاق األُم ــًا يف االخ ــر كان جلي األم
ــان، حيــث اســتطاع األُمويــون وآخــرون مــن أمثاهلــم أن يســيطروا عــىل مراكــز  ابــن عفَّ
ومواقــع مهمــة وحساســة وأخــذوا يبطشــون بالنــاس الذيــن ال يــرون رأهيــم الســيايس او 

الذيــن يشــكلون املعارضــة للنظــام()1(.

 فحالتــا االســتحواذ واالحتــكار حينــام يضــع املســؤول اليــد عــىل كل يشء ويريــد أن 
يكــون قــرار كل املهــام بيــده وليــس بيــد اآلخريــن، إنــام يــدل ذلــك عــىل حتقــق األنــا يف 

نفســه وذاتــه فينتــج مــن ذلــك آفــة حــب الرئاســة والســلطة.

ويؤيــد ذلــك مــاورد عــن )صفــوان بــن حييــى.. روى عــن حمّمــد بــن قولويــه، عــن 
أمحــد بــن حمّمــد، عــن احلســني بــن ســعيد، عــن معّمــر بــن خــالد قــال: قــال أبــو احلســن 
عليــه الســالم: مــا ذئبــان ضاريــان يف غنــم قــد غــاب عنهــا رعاؤهــا بــأرّض يف ديــن املســلم 

مــن حــّب الرئاســة()2(.

وعــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم( قــال: )ملعــون مــن تــرأس، ملعــون مــن هــّم هبــا، 
ملعــون مــن حــدث هبــا نفســه()3(.

املسألة الثانية: الرغبة يف الشهرة والعجب بالنفس .

مــن املشــاكل التــي تتقاطــع مــع النزاهــة هــي الرغبــة يف الشــهرة والعجــب بالنفــس 
وحــب املديــح واالطــراء فاصطفــاف النــاس حوهلــم ســامطني وعبــارات التفخيــم 

)1(  عيل صوت العدالة: جورج جرداق، ص117
)2(  الرواشح الساموية: املحقق الداماد ص113؛ اخالق اهل البيت، السيد مهدي الصدر، ص131.

)3( اصول الكايف: ج2، ص298.
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واالطــراء جيعلهــم يعيشــون يف حالــة خاصــة مــع أنفســهم تاركــني الرعيــة، فبــدال مــن 
ان ينشــغل القائــد يف اجيــاد احللــول ملشــاكل النــاس ووضــع اخلطــط املناســبة هلــا ينشــغل 
يف هــذه االجــواء واالهازيــج فتحملــه إىل الرغبــة يف الشــهرة فيفكــر عنــد ذلــك يف كيفيــة 
اســتثامر هــذه الفــرص واســتغالهلا ملزيــد مــن النفــوذ والتأثــري ففــي هــذه احلالــة قــد تــرك 

املهمــة املناطــة بــه. 

وباإلضافــة إىل ذلــك ممــا يســاعد هــؤالء االشــخاص يف حــب الشــهرة هــم اجلهــالء 
ــزات ال  ــم ممي ــأهنم ويمنحوهن ــون ش ــق ويعظم ــم التمل ــرون هل ــث يظه ــاس حي ــن الن م
توجــد فيهــم فهــذا هــو ســبب علــو واســتحواذ هــؤالء عــىل الســلطة. ويؤيــد كالمنــا مــا 

ورد عــن موالنــا أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(:

َواِب، وآَفُة األَْلَباِب()1(. )واْعَلْم َأنَّ اإِلْعَجاَب ِضدُّ الصَّ

ــاَك واإِلْعَجــاَب بِنَْفِســَك،  وعنــه )عليــه الســالم( يف كتابــه لألشــرت النخعــي قال:)وإِيَّ
ــْيَطاِن يِف  ــَرِص الشَّ ــِق ُف ــْن َأْوَث ــَك ِم ــإِنَّ َذلِ ــَراِء، َف ــا، وُحــبَّ اإِلْط ــَك ِمنَْه ــاَم ُيْعِجُب ــَة بِ والثَِّق

َنْفِســِه لَِيْمَحــَق َمــا َيُكــوُن ِمــْن إِْحَســاِن امْلُْحِســننَِي()2(.

وقال )عليه السالم()وَأْوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجُب()3(.

وَقاَل عليه السالم: )اإِلْعَجاُب َيْمنَُع ااِلْزِدَياَد()4(.

اِد َعْقِلِه()5(. وَقاَل عليه السالم: )ُعْجُب امْلَْرِء بِنَْفِسِه َأَحُد ُحسَّ

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ) حتقيق صبحي صالح( ص297
)2(  هنج البالغة: احلكمة 212، الكتاب 53

)3(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج4 ص11
)4(  وسائل الشيعة: احلر العاميل، ج1، ص105

)5(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج4، ص49.
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وقــال اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم(: مــن أعجــب بنفســه هلــك، ومــن أعجــب 
ــه الســالم( قــال: داويــت املــرىض فشــفيتهم  ــم )علي ــن مري ــه هلــك، وإن عيســى اب برأي
بــإذن اهلل، وأبــرأت األكمــه واألبــرص بــإذن اهلل، وعاجلــت املوتــى فأحييتهــم بــإذن اهلل، 
ــا روح اهلل! ومــا األمحــق؟ قــال:  ــل: ي وعاجلــت األمحــق فلــم أقــدر عــىل إصالحــه! فقي
ــه  ــق كل ــب احل ــه، ويوج ــه ال علي ــه ل ــل كل ــرى الفض ــذي ي ــه، ال ــه ونفس ــب برأي املعج

ــه()1(. ــة يف مداوات ــذي ال حيل ــذاك األمحــق ال ــا، ف لنفســه وال يوجــب عليهــا حق

ولــذا ال ينبغــي للحاكــم أن ُيشــعر النــاس بأنــه حيــب هــذه االمــور فــإن ظــن اهنــم 
يظنــون ذلــك فعليــه ان يبــني هلــم حقيقــة شــعوره مــن حــب الثنــاء كــام فعــل عــيل )عليــه 
الســالم( ذلــك حينــام شــعر مــن النــاس اهنــم يظنــون ذلــك فيــه فأنكــر أن يوجد فيــه ومحد 
اهلل تعــاىل عــىل ذلــك الــذي هــو احــق بالعظمــة والكربيــاء، وإن النــاس بطبيعتهــم حيبــون 

ان حيمــدوا عــىل مــا يقومــون بــه مــن أعــامل.

ــؤولية ال  ــة واملس ــع اخلالف ــو يف موق ــالم( وه ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــن ع لك
يريــد منكــم هــذا الثنــاء وانــه يعاقــب نفســه عــىل حقــوق يشــعر انــه مهــام قــدم فهــو مقــر 

يف ادائهــا ويشــعر أن هنــاك واجبــات كثــرية مل يؤدهــا حتــى اآلن.

وهــذا عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( الــذي قــدم الغــال والنفيــس وبــذل كل مــا يف 
وســعه مــن أجــل اهلل ومــن أجــل النــاس يقــول إين أرى نفــي مقــرا يف أداء كل احلقــوق.

املسألة الثالثة: ضيق االفق والتحجر .

ــذان يصــاب هبــام  ــق االفــق والتحجــر الل مــن التقاطعــات املهمــة مــع النزاهــة ضي
املســؤول او القائــد خــالل عملــه وتصديــه للمســؤولية، فيكــون ضيــق االفــق يف ظواهــر 
التعامــل مــع النــاس فيجــب عــىل القائــد أن يســتوعب االخريــن وأن يكــون عنــده بعــد 

)1(  االختصاص: الشيخ املفيد:ص221؛ مستدرك الوسائل، مريزا حسني النوري، ج1، ص139.
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ــؤول  ــد أو املس ــل القائ ــه جيع ــدم قبول ــر وع ــل اآلخ ــدم حتم ــق وع ــق االف ــان ضي ــر ف نظ
ــني  ــوب ب ــوازن املطل ــي الت ــه ان يراع ــة فعلي ــرارات املوضوعي ــاذ الق ــىل اخت ــادر ع ــري ق غ
ــىل اهلل  ــي ص ــال النب ــار: ق ــع األخب ــة، ويف جام ــداف املطلوب ــق االه ــي حيق ــراف لك االط

ــة )1(. ــا أفضلكــم معرف ــه: أفضلكــم إيامن ــه وآل علي

املسألة الرابعة: الغدر وعدم الوفاء .

ــدم  ــدر وع ــو الغ ــة ه ــع النزاه ــارض م ــي تتع ــة الت ــامت القيادي ــاالت والس ــن احل م
ــك  ــالف ذل ــون خ ــا يك ــم( فعندم ــد رشوطه ــون عن ــود )املؤمن ــق والعه ــاء باملواثي الوف
ــه بــني النــاس،  ــة مــن الشــك بــني أطــراف األمــة فيفقــد املســؤول مصداقيت فتشــيع حال

ــه. ــم بكالم ــاس ثقته ــد الن ويفق

ــا  ــال تعــاىل: )َوإِمَّ ــدأ النزاهــة، ق ــق مــن أساســيات مب ــزام بالعهــود واملواثي إذا االلت
خَتاَفــنَّ ِمــْن َقــْوٍم ِخياَنــًة َفاْنبِــْذ إَِلْيِهــْم َعــىل َســواٍء إِنَّ اهللَ ال حُيِــبُّ اخْلاِئنـِـنَي()2(، وقــال عــز 
وجــل:)َوإِْذ َأَخْذَنــا ِمــْن النَّبِيِّــنَي ِميَثاَقُهــْم َوِمنـْـَك َوِمــْن ُنــوٍح َوإِْبَراِهيــَم َوُموَســى َوِعيَســى 

ــا ِمنُْهــْم ِميَثاقــًا َغِليظــًا()3(. اْبــِن َمْرَيــَم َوَأَخْذَن

وقال: )َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوالً()4(.

ــل  ــدر بأه ــد اهلل، والغ ــدر عن ــدر غ ــل الغ ــاء أله ــالم(: )الوف ــه الس ــيل )علي ــال ع ق
ــد اهلل()5(. ــاء عن ــدر وف الغ

)1(  بحار األنوار: العالمة املجلي: ج3: ص140.
)2( االنفال: 58.

)3( االحزاب: 7.
)4( االرساء:34.

)5( هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج4 ص58.
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عــن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــال: )أربــع مــن كــن فيــه فهــو منافــق - إىل 
أن قــال - وإذا عاهــد غــدر()1(. وعــن أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( قــال: )أرسع األشــياء 

عقوبــة، رجــل عاهدتــه عــىل أمــر، وكان مــن نيتــك الوفــاء بــه، ومــن نيتــه الغــدر بــك()2(.

ــد  ــزام بالعه ــىل رضورة االلت ــد ع ــالم( يؤك ــه الس ــري املؤمنني)علي ــام أم ــكان اإلم ف
ــا  ــه وســلم(: )م ــه وآل ــال رســول اهلل )صــىل اهلل علي ــال: ق ــه )ع( ق ــم الغــدر،  فعن وحتري
رفــع النــاس أبصارهــم إىل يشء إالّ وضعــه اهلل تعــاىل، ولــو بغــى جبــل عــىل جبــل جلعــل 

اهلل تعــاىل الباغــي منهــام دكًا()3(.

ــوال  ــاس! ل ــا الن ــة -: أهي ــرب بالكوف ــىل املن ــب ع ــو خيط ــالم(: وه ــه الس ــال )علي وق
كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، أال إن لــكل غــدرة فجــرة، ولــكل فجــرة كفرة، 

أال وإن الغــدر والفجــور واخليانــة يف النــار()4(. 

ــروا  ــدروا وال يأم ــلمني أن يغ ــي للمس ــالم: )ال ينبغ ــه الّس ــد اهلل علي ــو عب ــال أب وق
بالغــدر، وال يقاتلــوا مــع الذيــن غــدروا، ولكنّهــم يقاتلــون املرشكــني حيــث وجدوهــم 

ــه الكفــار()5( . وال جيــوز عليهــم مــا عاهــد علي

وقــال )عليــه الســالم( - مــن كتابــه لألشــرت ملــا واله مــر- : )فــال تغــدرن بذمتــك، 
وال ختيســن *)6()حتبســن( بعهــدك، وال ختتلــن عــدوك... فــإن صــربك عــىل ضيــق أمــر 

ترجــو انفراجــه وفضــل عاقبتــه خــري مــن غــدر ختــاف تبعتــه( )7(. 

)1( مستدرك الوسائل: مريزا حسني النوري الطربيس ج11ص48
)2( املصدر نفسه: ص48

)3(  املصدر نفسه، )باب حتريم البغي(ـ ج 12 ص 85 رقم احلديث 13585
)4(  الوايف: الفيض الكاشاين ج5: ص923

)5(  الوسائل باب: 21 من أبواب جهاد العدّو، حديث: 1 و3
)6(  * وال ختيســن بــام عاهدهتــم عليــه: أي ال يغــدر، يقــال: خــاس بــه خييــس وخيــوس أي غــدر بــه، وخــاس 

فــالن بالعهــد إذا نكــث.
)7(  منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: قطب الدين الراوندي، اجلزء: 3 ص197
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ــوال  ــي لل ــالمي فينبغ ــم االس ــر يف الفه ــن الكبائ ــاء م ــدم الوف ــدر وع ــد الغ  إذايع
التحــيل واالنضبــاط يف التعامــل مــع النــاس واالنصــاف مــن نفســه يف تذليــل املعوقــات 

فيــام بينــه وبــني األمــة.

املسألة اخلامسة: األخالق السيئة .

ومــن التقاطعــات األخــرى مــع نزاهــة القائــد واملســؤول هــو ســوء اخللــق والتعامــل 
الســيئ مــع النــاس بطريقــة جافــة والنظــر اليهــم بطريقــة حــادة واجللــوس امامهــم بحالــة 
التغطــرس ديدنــه الســب والشــتم لآلخريــن ظنــًا منــه ان الطريقــة املثــىل يف ضبــط الرعيــة 

هــو االســاءة اليهــم.

ويف القــوي كالصحيــح، عــن أيب احلســن الرضــا عليــه الســالم قــال: إن جربئيــل الروح 
األمــني نــزل عــىل )حممــد( مــن عنــد رب العاملــني فقــال: يــا حممــد عليــك بحســن اخللــق، 

فــإن ســوء اخللــق يذهــب بخــري الدنيــا واآلخــرة، أال وإن أشــبهكم يب أحســنكم خلقــا)1(.

وقــال أبــو عبــد اهلل عليــه الّســالم:)أوحى اهلل تعــاىل إىل بعــض أنبيائــه؛ اخللــق الســيئ 
يفســد العمــل كــام يفســد اخلــل العســل()2(.

وعن أيب عبد اهلل عليه الّسالم قال )من ساء خلقه عذب نفسه()3(.

وقــال رســول اهلل صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: )عليكــم بحســن اخللــق فــإّن حســن اخللــق 
يف اجلنــة ال حمالــة، وإّياكــم وســوء اخللــق فــإّن ســوء اخللــق يف النــار ال حمالــة(.

اذا فاألخــالق الســيئة تتعــارض مــع االخــالق االســالمية، إذ ينبغــي للقائــد والــوال 
أن يتخــىل عنهــا ويتحــىل باألخــالق احلســنة.

)1(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي األول )اجلزء: 13، ص228
)2(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج5، ص888

)3(  املصدر نفسه: ص888
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ــه الســالم( يف عهــده ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل  ومــن كالم ألمــري املؤمنــني )علي
عليــه( يؤكــد عــىل االخــالق احلســنة وينبغــي للقائــد ان يتحــىل هبــا: )فأعطهــم مــن عفوك 
وصفحــك مثــل الــذي حتــب وتــرىض ان يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم 
ووال األمــر عليــك فوقــك واهلل فــوق مــن والك، وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــالك هبــم 
ــى بــك عــن عفــوه  ــه وال غن ــه ال يدمــى لــك بنقمت ــه، فإن ــن نفســك حلــرب ل فــال تنصب
ــدت  ــادرة وج ــن إىل ب ــة، وال ترع ــن بعقوب ــو، وال تبجح ــىل عف ــن ع ــه وال تندم ورمحت
عنهــا مندوحــة، وال تقولــن إين مؤمــر آمــر فأطــاع فــإن ذلــك إدغــال يف القلــب ومنهكــة 

للديــن، وتقــرب مــن الغــري()1(.

املسألة السادسة: احلقد .

 احِلْقــُد لغــة: الِضْغــن، وهــو إمســاك العــداوة يف القلــب، والرتبــص لفرصتهــا، 
ِقــد ِحْقــًدا، وَحِقــد عليــه  واجلمــع َأْحقــاٌد وُحقــود وحقائــد. وتقــول: َحَقــَد عليــه حَيْ

بالكــر َحَقــًدا لغــًة. وَأْحَقــَدُه غــريه صــريه حاقــًدا. ورجــل َحقــود)2(.

احلقــد: هــو إضــامر العــداوة يف القلــب، وهــو مــن ثمــرة الغضــب، ألن الغضــب إذا 
لــزم كظمــه لعجــز عــن التشــفي يف احلــال، رجــع إىل الباطــن واحتقــن فيــه فصــار حقــدا، 

وهــو مــن املهلــكات العظيمــة. وقــد قــال رســول اهلل )ص(: املؤمــن ليــس بحقــود)3(.

احلقد هو )سوء الظنِّ يف القلب عىل اخلالئق ألجل العداوة()4(.

)1(  هنج البالغة: رسالة االمام ملالك االشرت
ــني  ــادي:ص354، الع ــريوز اب ــط: للف ــوس املحي ــر قام ــور: ج3 ص154 وينظ ــن منظ ــان العرب:اب )2(  لس

للخليــل الفراهيــدي، ج3، ص40.
)3(  جامع السعادات: للنراقي، ج1، ص275.

)4(  التعريفات: للجرجاين: 91
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 يتحصــل مــن التعريفــات أن احلقــد هــو النــار التــي تشــتعل يف صــدر احلاقــد وظهــار 
حالــة االنتقــام خلصامئه ولشــعبه.

وورد اصطالح احلقد يف القرآن الكريم بمعنى الغل: 

منها قوله تعاىل:

ــُد هللِ  ــوْا احْلَْم ــاُر َوَقاُل ــُم األهَْنَ تِِه ــن حَتْ ــِري ِم ــلٍّ جَتْ ــْن ِغ ــم مِّ ــا يِف ُصُدوِرِه ــا َم )َوَنَزْعنَ
ــقِّ  ــا بِاحْلَ نَ ــْد َجــاَءْت ُرُســُل َربِّ ــا اهلل َلَق ــْوال َأْن َهَداَن ــِدَي َل ــا لِنَْهَت ــا ُكنَّ ــا هِلَــَذا َوَم ــِذي َهَداَن الَّ

ــوَن()1(. ــْم َتْعَمُل ــاَم ُكنُت ــا بِ ــُة ُأوِرْثُتُموَه ــُم اجْلَنَّ ــوُدوْا َأن تِْلُك َوُن

ِذيــَن  ْخَوانِنـَـا الَّ نـَـا اْغِفــْر َلنـَـا َوإِلِ ِذيــَن َجــاُؤوا ِمــن َبْعِدِهــْم َيُقوُلــوَن َربَّ وقــال تعــاىل )َوالَّ
ِحيــٌم()2(. ــَك َرُؤوٌف رَّ نـَـا إِنَّ ِذيــَن آَمنـُـوا َربَّ لَّ َعــْل يِف ُقُلوبِنـَـا ِغــاّل لِّ َســَبُقوَنا بِاإِليــاَمِن َوال جَتْ

ــه  ــه وآل ــىّل اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــا ع ــورد منه ــذا امل ــري يف ه ــات كث ــاك رواي وهن
ــخيمة(. ــب بالس ــرش يذه ــن الب ــّلم )حس وس

)السخيمة احلقد يف النفس()3(

ــا  ــال: ي ــي إال ق ــل يأتين ــا كان جربئي ــلم(: م ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي )ص ــال النب ق
حممــد! اتــق شــحناء الرجــال وعداوهتــم.)4(

وقــال )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم: مــا عهــد إل جربئيــل قــط يف يشء ما عهــد إل يف 
 معــاداة الرجــال، وقــول الصــادق )عليــه الســالم(: مــن زرع العــداوة حصــد مــا بــذر)5(.

)1( سورة االعراف: 43
)2( احلرش: 9

)3(  الوايف: الفيض الكاشاين ج4 ص428
)4(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه املؤلف: حممد تقي املجلي ) األول(، ج12، ص89.

)5(  الوايف: الفيض الكاشاين ج5، ص942
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قولــه: منهــا  كثــرية،  أحاديــث  الســالم  عليــه  املؤمنــني  أمــري  عــن  ورد   كــام 
)احِلْقد أألَُم العيوب()1(. 

ــة  ــه صف ــرت في ــا إذا تواف ــا ومتوازن ــون نزهي ــد أن يك ــتطيع القائ ــل: ال يس فيتحص
احلقــد، ومثــل هــذا القائــد ال يمكــن ان يكــون واليــا او حاكــام عــىل األمــة ألنــه يتصــف 
ــة يف  ــوم النزاه ــع مفه ــجم م ــا ال تنس ــذه مجيعه ــة، وه ــة واخليان ــر واخلديع ــات املك بصف

ــالمية. ــة االس املنظوم

املسألة السابعة: الغلظة والشدة يف التعامل .

من التقاطعات ملفهوم النزاهة التعامل الغليظ مع الرعية.

ويف اللغــة َغْلظــة بكــر الغــني وضمهــا وفتحهــا وِغالظــة أيضــا بالكــر أي فظاظــة 
واغلــظ لــه بالقــول)2(: َعــداوة َغْلظــة: قســاوة وِشــّدة، وهــذا معناه أن املســؤول يســتخدم 
الســقوف العاليــة مــن الصالحيــات املمنوحــة لــه يف العقوبــات فينتــج مــن هــذا التعامــل 
النفــرة مــن قبــل النــاس وعــدم املحبــة لــه فتجعــل اآلخريــن يفكــرون يف كيفيــة اخلــالص 

منــه واإلطاحــة بــه.

ــد  ــامت القائ ــن س ــة م ــراد االم ــني اف ــودة ب ــة وامل ــة املحب ــاد العالق ــامح وإجي فالتس
الناجــح الــذي يمتلــك االرادة يف حتقيــق األهــداف بالشــكل الســليم وفــق الرؤيــة 
اإلســالمية احلقــة وهــذا مــا نجــده واضحــًا يف كتــاب اهلل الكريــم وروايــات أهــل البيــت 
عليهــم الســالم حيــث ورد اصطــالح الغلظــة يف القــرآن الكريــم يف معــاٍن متعــددة، منها: 

)1(  غرر احلكم: ح 966.
)2( خمتار الصحاح: الرازي ج1 ص338
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ــًة  ــاِر َوْلَيِجــُدوْا فِيُكــْم ِغْلَظ ــَن اْلُكفَّ ــَن َيُلوَنُكــم مِّ ِذي ــوْا الَّ ــوْا َقاتُِل ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ﴿ي
ــنَي﴾)1(. ــَع امْلُتَِّق ــوْا َأنَّ اهلل َم َواْعَلُم

ــُم َوبِْئــَس  ــاَر َوامْلُنَافِِقــنَي َواْغُلــْظ َعَلْيِهــْم َوَمْأَواُهــْم َجَهنَّ ــا النَّبِــيُّ َجاِهــِد اْلُكفَّ َ ﴿يــا َأهيُّ
امْلَِصــرُي﴾)2(.

ــا  ًع ــْم ُركَّ ــْم َتَراُه ــاء َبْينَُه ــاِر ُرمَحَ ــىَل اْلُكفَّ اء َع ــدَّ ــُه َأِش ــَن َمَع ِذي ــوُل اهلل َوالَّ ُس ــٌد رَّ َمَّ ﴿حمُّ
ــُجوِد َذلـِـَك  ــْن َأَثــِر السُّ ــَن اهلل َوِرْضَواًنــا ِســياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهــم مِّ ًدا َيْبَتُغــوَن َفْضــال مِّ ُســجَّ
ــْوَراِة َوَمَثُلُهــْم يِف اإِلنِجيــِل َكــَزْرٍع َأْخــَرَج َشــْطَأُه َفــآَزَرُه َفاْســَتْغَلَظ َفاْســَتَوى  َمَثُلُهــْم يِف التَّ
احِلَاِت  ِذيَن آَمنـُـوا َوَعِمُلــوا الصَّ ــاَر َوَعــَد اهلل الَّ اَع لَِيِغيــَظ هِبُِم اْلُكفَّ رَّ َعــىَل ُســوِقِه ُيْعِجــُب الــزُّ
ْغِفــَرًة َوَأْجــًرا َعظِيــاًم﴾)3(، فيتضــح أن القــرآن يوجــه القيــادة االســالمية يف أن هتيأ  ِمنُْهــم مَّ
أجــواء األمــان والطمأنينــة للعــدو ليكســب العقــول والنفــوس مــن خــالل آليــة خطابيــة 
تعتمــد الــذكاء واملرونــة، واالنفتــاح، رافضــًا االنفعاليــة، وهــذا معنــاه انــه يفتــح الطريــق 
ــل أو  ــال ينفع ــم. ف ــا عقائده ــر هب ــي تزخ ــاين الت ــكار واملب ــوا االف ــه ليطرح ــام خصوم أم
تــري إىل نفســه روح االهنزاميــة الفكريــة، مــادام يعتمــد يف اســلوبه ومنهجــه عــىل 
ــذي ســار  ــة واليقــني للخــط ال ــكل أدوات املعرف ــزوده ب ــي ت ــة الت ــة املطلق القــدرة االهلي

عليــه، وهلــذا يدعــوه القــرآن إىل الصــرب وعــدم ابــداء الضيــق، قــال تعــاىل:

ــوا ِمــْن َحْولـِـَك َفاْعــُف َعنُْهــْم َواْســَتْغِفْر هَلـُـْم  ﴿َوَلــْو ُكنــَت َفّظــا َغِليــَظ اْلَقْلــِب اَلنَفضُّ
ِلــنَي﴾)4(. ْل َعــىَل اهلل إِنَّ اهلل حُيِــبُّ امْلَُتَوكِّ َوَشــاِوْرُهْم يِف اأْلَْمــِر * َفــإَِذا َعَزْمــَت َفَتــَوكَّ

)1(  التوبة: 123
)2(  التوبة:73
)3(  الفتح: 29

)4(  آل عمران: 159
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ــوا ِمــْن َحْولـِـَك﴾  ويتضــح مــن الغلظــة هنــا ﴿َوَلــْو ُكنـْـَت َفّظــا َغِليــَظ اْلَقْلــِب اَلْنَفضُّ
قيــل: أي لــو كنــت جــايف اللســان ســيئ الــكالم، قــايس القلــب، صعبــا غــري لــني تفرقــوا 

عنــك، وخلــوك وحــدك()1(.

املسألة الثامنة: أزمة الثقة .

مــن األمــور التــي تتقاطــع مــع النزاهــة هــو وجــود أزمــة الثقــة، واملــراد مــن ازمــة 
ــن دون  ــمعه م ــا يس ــة كل م ــد يف صح ــا القائ ــي يعتمده ــاؤالت الت ــي التس ــا ه ــة هن الثق
ــن مــن خــالل  ــر املواقــف وحيصــل منهــا ظلــم لآلخري حتقيــق يف األمــور فينشــغل بتربي

ــات.  ــه العقوب توجي

وهكــذا النفــوس عندمــا تســيطر عليهــا األحقــاد، وتقــوى فيهــا رذيلــة احلســد، تفقد 
تقديرهــا الصحيــح لألمــور، وحتــاول التخلــص ممــن يزامحهــا بالقضــاء عليــه، وتصــور 

الصغائــر يف صــورة الكبائــر، والكبائــر يف صــورة الصغائــر.

فكيف تتحقق الثقة املتبادلة بني احلاكم والرعية؟

ــز  ــرق لتعزي ــالث ط ــدد ث ــذا الص ــالم( يف ه ــه الس ــري املؤمنني)علي ــام أم ــر اإلم يذك
ــة. ــألة الالحق ــوى املس ــو فح ــم، وه ــؤول عنه ــو مس ــن ه ــني م ــؤول وب ــني املس ــة ب الثق

املسألة التاسعة: طرق تعزيز الثقة .

1ـ االحسان والشفقة واللني .

ء  ــُه َلْيــَس يَشٌ يقــول اإلمــام يف رســالة ملالــك االشــرت)رضوان اهلل عليــه(: )واْعَلــْم َأنَّ
بَِأْدَعــى إىَِل ُحْســِن َظــنِّ َراع بَِرِعيَّتِــِه ِمــْن إِْحَســانِِه اَلْيِهــْم)2((. 

)1(  زبدة البيان يف أحكام القرآن: املحقق األر دبييل، اجلزء: ص333.
)2(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج3، ص89، رسالة 53.
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هنــاك انــواع كثــرية مــن االحســان لآلخريــن البــد للمســؤول ان يقــوم به منها تســهل 
مهمــة اللقــاءات باملســؤول ورفــع احلواجــز عنــه ومنهــا تقديــم اخلدمــة إىل النــاس ومنهــا 

اظهــار املحبــة والبشاشــة والتعاطــي يف التعامــل مــع اآلخريــن، قولــه )عليــه الســالم(:

)االحسان بمحبة()1(. وقوله )عليه السالم(: 

)احق الناس باإلحسان من احسن اهلل اليه وبسط بالقدرة يديه()2(.

ويف روايــة اخــرى عــن أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( )مــن كثــر إحســانه كثــر خدمــه 
وأعوانه()3(.

وعن أمري املؤمنني)عليه السالم( أيضًا )االحسان ذخر()4(. 

أي أن االحســان هــو رأســامل اإلنســان وبقــدر مــا حيســن لآلخريــن يكــرب 
رأســامله ويصغــر.

وقــال عليــه الســالم: )إن احســانك إىل مــن كادك مــن االضــداد واحلســاد ألغيــظ 
عليهــم مــن مواقــع إســاءتك منهــم وهــو داع لصالحهــم()5( .

أشــارة إىل أن احســانك إىل مــن يتهجــم عليــك ويســبك ويشــتمك ســوف يغيظــه 
اكثــر فــإن كان خمطئــا غافــال فســوف ينتبــه ويرجــع يعتــذر منــك، ثــم ينتقــل اإلمــام إىل 
مســالة جيعــل فيهــا االحســان إصالحــًا لآلخريــن فيــام لــوكان املــيء مغرضــا وجاهــال 

)1(  غرر احلكم: ج1:38.
)2(  عيون احلكم واملواعظ 127.

)3( املصدر السابق: 460.
)4(  املصدر السابق: 45.

)5(  املصدر السابق:156 .
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ويريــد اإلســاءة بالســب والشــتم فهــو إمــا أن يكــون حقــودا أو مصابــًا بمــرض خلقــي، 
فاإلحســان يف هــذه الصــورة يتحــول إىل ظاهــرة األمل بنفســه ويكــون مملــوكا لــك وهــو 

قــول اإلمــام عليــه السالم:)احســن إىل املــيء متلكــه()1(.

2ـ ختفيف املؤن واألعباء .

قــال رســول اهلل)صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )عالمــة رضــا اهلل عــز وجــل يف خلقه 
عــدل ســلطاهنم ورخــص أســعارهم وعالمــة غضــب اهلل تبــارك وتعــاىل عــىل خلقــه جور 

ســلطاهنم وغالء أســعارهم()2(.

وعــن عــيل )عليــه الســالم( يف وصيــة ملالــك األشــرت: )َأْكَثــَر َحاَجــاِت النَّــاِس إَِلْيــَك 
مِمَّــا اَل مؤونــة فِيــِه َعَلْيــَك()3(.

ــم  ــا اهلل عليه ــة رض ــاس عالم ــاط الن ــادل يف أوس ــم الع ــود احلاك ــارة إىل أن وج اش
وتنعكــس القضيــة فيــام لــو كان احلاكــم جائــر بــني النــاس فتكــون عالمــة غضــب عليهــم 

ومدلــول الرضــا والغضــب يف الروايــة )رخــص األســعار وغــالء األســعار(.

3ـ التحميل مبا ال يطاق .

ــن  ــون م ــاال يتحمل ــىل م ــم ع ــدم اكراهه ــالم( يف ع ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــال أم ق
ــون()4(. ــا تكره ــىل م ــم ع ــس ل أن أمحلك ــاء، ولي ــم البق ــد أحببت ــة )وق ــام الصعب امله

وقوله عليه السالم )وليس أرى أن اجرب أحدا عىل عمل يكرهه()5( .

)1( املصدر نفسه: 83 
)2(  ا لوايف: الفيض الكاشاين، ج 17، ص295

)3(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3 ص104، رسالة 53.
)4(  هنج البالغة خطب االمام عيل، ج2، ص781، خ802.

)5(  موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب يف الكتاب والسنة والتاريخ: حممد الريشهري، ج12، ص250
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املسألة العاشرة: اللجاج يف الرأي .

اللجــاج واللجاجــة: اخلصومــة، أجلجــت بالكــرة تلــج وجلجــت تلــج وهــو جلــوج 
وجلوجــة واللجلجــة والتلجلــج الــرتدد يف الــكالم)1(، عرفــت اللجاجــة يف الــرأي: بأهنــا 

اإلحلــاح والعنــاد واإلرصار بالقــول والفعــل.

القائــد يف تصوراتــه يعــرف كل يشء عــن كل يشء وال يعــرف  وهــذا معنــاه ان 
اآلخــرون ذلــك، فيتقاطــع مــع رؤيــة مستشــاريه وخربائــِه مــن ذوي االختصــاص واخلربة.

وهناك أحاديث توضح لنا اآلثار السلبية للجاجة يف الرأي، منها:

)عمــل الرجــل بــام يعلــم إنــه خطــأ هــوى، واهلــوى آفــة العفــاف، وتــرك العمــل بــام 
يعلــم إنــه صــواب هتــاون، والتهــاون آفــة الديــن، وإقدامــه عــىل مــا ال يــدري أصــواب هو 

أم خطــأ جلــاج واللجــاج آفــة العقــل()2(.

َلّج الرجل جَلاجًا: مَتادى يف الِعناد إىل الفعل املزجور عنه )اللجاج بذر الرش()3(.

وعنه )عليه السالم(: اللجاج َمَثاُر احلروب)4(.

وعنه )عليه السالم(: اللجوج ال رأي له)5(.

ــن  ــه م ــع نفس ــتطاع أن يمن ــن اس ــال: م ــه ق ــالم( اّن ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــن أم ع
أربعــة أشــياء فهــو خليــق بــأن ال ينــزل بــه مكــروه أبــدًا، قيــل: ومــا هــّن؟ قــال: العجلــة 

ــواين)6(. ــب والت ــة والعج واللجاج

)1( القاموس املحيط، الفريوز ابادي، ج1 ص194.
)2(  رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، ج 20، ص395

)3(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص310
)4(  غرر احلكم: ح 358

)5(  غرر احلكم: ح 358 و405 و886 و1542 و1710 و2173 و4795 و4975 و7478
)6(  بحار األنوار: ج75 ص43 ح 34





171

املبحث السادس

 )( املعايري اخللقية للشخصية االدارية القيادية يف عهد اإلمام
 )( ملالك األشرت

توطئة: 
إن احــد االمــور التــي ينبغــي مالحظتهــا هنــا هــي املعايــري اخللقيــة التــي تتصــف هبــا 
ــة  ــق الرؤي ــم وف ــا ادارة احلك ــرع منه ــالمية، ويتف ــة االس ــة يف املنظوم ــخصية القيادي الش
ــه مــن خــالل مســريته يف  ــه واحتياجات ــرد االنســاين متطلبات ــي تؤمــن للف االســالمية الت
احليــاة االجتامعيــة، وهــذا االمــر يظهــر للوهلــة االوىل أنــه مغفــول عنــه بالنســبة للكثــري 
مــن النــاس يف املجتمــع باعتباراهتــم ال جيــدون تالزمــا بــني املفاهيــم االخالقية الســلوكية 
التــي يتحــىل هبــا احلاكم)القائــد( عــىل املســتوى الفــردي وبــني االســاليب الواجــب 

اتباعهــا يف التعامــل االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي.

 ولبيــان هــذه املعايــري واتضــاح الصــورة اكثــر البــد مــن الرجــوع إىل فهــم االضاءات 
ــرت  ــك األش ــده ملال ــالم( يف عه ــه الس ــري املؤمنني)علي ــام أم ــا األم ــي ضّمنه ــة الت املعنوي

)رضــوان اهلل عليــه(.

قــال أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف عهــده ملالــك األشــرت: ... َأَمــَرُه بَِتْقــَوى اهللِ، َوإِيَثاِر 
َباِعَهــا،  تِــي الَ َيْســَعُد َأَحــٌد إاِلَّ بِاتِّ َبــاِع َمــا َأَمــَر بـِـِه يِف ِكَتابـِـِه: ِمــْن َفَراِئِضــِه َوُســنَنِِه، الَّ َطاَعتـِـِه، َواتِّ

َوالَ َيْشــَقى إاِلَّ َمــَع ُجُحوِدَهــا َوإَِضاَعتَِهــا، َوَأْن َينـْـُرَ اهللَ ُســْبَحاَنُه َبَيــِدِه َوَقْلبـِـِه َولَِســانِِه)1(.

)1(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج3، ص83، رسالة 53.
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يشــري اإلمــام يف هــذا املقطــع إىل موضــوع أســاس بعــّد املدخــل الرئيــس للمنظومــة 
القياديــة وهــو بيــان املعايــري اخللقيــة للشــخصية القياديــة، التــي هــي الركيــزة األساســية 
ــتقرار  ــة االس ــل حال ــوى حتص ــة التق ــت حال ــه وإذا حصل ــع رب ــان م ــة اإلنس ــاء عالق لبن

والطمأنينــة والثبــات واالرصار عــىل املوقــف والشــعور بالقــوة والعــزة واملنعــة

من هنا نرشع يف بيان املعايري اخللقية التي ينبغي للقائد االداري ان يتصف هبا.

ومن هذه املعايري:

املسألة األوىل: التقوى .

أن جيعل اهلل سبحانه وتعاىل نصب عينيه يف كل يشء )َأَمَرُه بَِتْقَوى اهلل()1(.

ومنهــا قولــه )عليــه الســالم(:)أوصيكم عبــاد اهلل بتقــوى اهلل فإهنــا حــق اهلل عليكــم، 
واملوجبــة عــىل اهلل حقكــم()2(، وقــد أرشنــا اليهــا بالتفصيــل يف: مبــادئ االدارة يف عهــد 
اإلمــام )عليــه الســالم( ملالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه( حتــت عنــوان وســائل التحكم 

والســيطرة عــىل النفــس.

املسألة الثانية: عالقة اإلنسان مع خالقه

ــة هــي  ــة القيادي ــي ينبغــي أن تتســم هبــا الشــخصية االداري ــة الت ــري اخللقي مــن املعاي
عالقــة العبــد مــع ربــه. فتعــد هــذه العالقــة املفتــاح واملدخــل والــر للنجــاح وركيــزة 

ــداف. ــات واأله ــوغ الغاي ــالق وبل ــة لالنط ــق وبداي للتوفي

فكلــام ازداد العبــد ارتباطــا بخالقــه ازداد قــوة ومتاســكا وثباتــا وصالبــة يف مواجهــة 
األخطــار والتحديــات.

)1(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج3، ص83، رسالة 53
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج2، ص134
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يقــول ســيد املوحديــن عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(: )َمــْن َأْصَلــَح َمــا َبْينـَـُه َوَبــنْيَ 
اهللِ َأْصَلــَح اهللُ َمــا َبْينـَـُه َوَبــنْيَ النَّــاِس، َوَمــْن َأْصَلــَح َأْمــَر آِخَرتـِـِه َأْصَلــَح اهللُ َلــُه َأْمــَر ُدْنَيــاُه()1(.

ــد  ــني العب ــا ب ــة م ــن العالق ــىل حس ــة ع ــع متوقف ــان باملجتم ــة اإلنس ــان: إن عالق بي
وخالقــه فمــن اراد أن يكــون حمبوبــا ومرضيــا عنــد النــاس فليكــن أداؤه مميــزا وليصلــح 

ــاىل. ــبحانه وتع ــع اهلل س ــه م رسيرت

قــال الّصــادق عليــه الّســالم: فســاد الظَّاهــر مــن فســاد الباطــن، ومــن اصلــح 
رسيرتــه اصلــح اهلل عالنيتــه، ومــن خــان اهلل يف الــّر هتــك اهلل عالنيتــه، وأعظــم الفســاد 
ــد مــن طــول االمــل واحلــرص  أن يــرىض العبــد بالغفلــة عــن اهلل تعــاىل، هــذا الفســاد يتولَّ
والكــرب، كــام أخــرب اهلل تعــاىل يف قّصــة قــارون يف قولــه: * )َوال َتْبــِغ اْلَفســاَد يف األَْرِض إِنَّ 

ــبُّ امْلُْفِســِديَن()2(. اهلل ال حُيِ

وهنالك الكثري من اآليات والروايات التي دلت عىل هذا املعنى.

إن عــىل اإلنســان القائــد ويف كل املســتويات أن يصلــح رسيرتــه وعالقتــه مــع 
اهلل ســبحانه وتعــاىل، فالعالقــة املرتبكــة تذهــب بالســكينة واالطمئنــان مــن القلــب 
ويكــون حتقيقهــام بالذكــر الــذي جيــيل القلــوب مــن االدران وجيعلهــا نقيــة طاهــرة، قــال 

ِذيــَن آَمنُــوْا َوَتْطَمِئــنُّ ُقُلوهُبُــم بِِذْكــِر اهلل َأالَ بِِذْكــِر اهلل َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلــوُب()3(. تعاىل)الَّ

)1(  هنج البالغة: احلكمة 89؛ الوسائل، احلر العاميل ج11 ص183 ح8.
)2(  مصبــاح الرشيعــة ومفتــاح احلقيقــة املنســوب لإلمــام الصــادق ص107؛ مســتدرك ســفينة البحــار: 

الشــيخ عــيل الشــهرودي، ج8، ص195.
)3(  الرعد، 28:
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املسألة الثالثة: طرق توثيق العالقة مع اهلل .

ــه يقــول االمــام  ــة بــني اإلنســان ورب ــق العالق ــز وتوثي ــان هــذه الطــرق ولتعزي ولبي
ــلَّ  ــُه َج ــانِِه َفإِنَّ ــِدِه َولَِس ــِه َوَي ــْبَحاَنُه بَِقْلبِ ــُرَ اهلل ُس ــالم( )َوَأْن َينْ ــه الس ــري املؤمنني)علي أم

ُه()1(. ــزَّ ــْن َأَع ــَزاِز َم ُه َوإِْع ــَرَ ــْن َن ــْرِ َم ــَل بِنَ ــْد َتَكفَّ ــُمُه َق اْس

فهــذه أوجــه ثالثــة يذكرهــا االمــام )عليــه الســالم( لتعزيــز الصــالح بــني اإلنســان 
وربــه وهــي ان يقــول احلــق ويدافــع عــن احلــق وينطــق باحلــق.

1ـ نصرة اهلل سبحانه وتعاىل .

ه  النــرة: معنــى النــرة يف اللغــة:ـ )النُّــرة: النَّــْر والعــون، وهي اســم مــن َنَرَ
اه، والنَّصــرُي والنَّــارِص واحد()2(. ا، أي: أعاَنــه وَقــوَّ ه َينـْـُره َنــْرً عــىل َعــدوِّ

ــة، التــي تدفــع املســلم لرفــع الظُّلــم عــن أخيــه  وعرفــت بأهنــا )تلــك الَغــرْية اإليامنيَّ
املســلم املســَتْضعف()3(.

ــة  ــني حرك ــجام ب ــة واالنس ــرة: املطابق ــو أن الن ــني ه ــني التعريف ــن ب ــل م واملحص
ــة. ــيئة اإلهلي ــان واملش ــد واللس ــلوك الي ــب وس القل

واهلل تعــاىل يريــد مــن اإلنســان الســري عــىل الــراط املســتقيم، واملشــيئة االهليــة هــي 
االســاس والطريقــة التــي يمكــن لإلنســان اقتفاؤهــا والســري عليهــا مــن خــالل مطابقــة 

افكارنــا وعقيدتنــا وادائنــا واقوالنــا مــع املشــيئة االهليــة.

)1(  هنج البالغة: رسالة 53
)2(  لسان العرب: ابن منظور، ج4، ص561.

)3(  هذه اخالقنا: حممود حممد اخلرندار: ص57
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فيتضــح ان نــرة اهلل هــي حالــة انســجام اإلرادة اإلنســانية مــع اإلرادة اإلهليــة، فــام 
يريــده اهلل نحــن نريــده. 

فإصالح النفوس وتزكيتها البد ان يكون وفق اإلرادة اإلهلية، قال تعاىل: 

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾)1(. وا اهلل َينُرْ ِذيَن آَمنُوا إِن َتنُرُ َا الَّ ﴿َيا َأهيُّ

2ـ انسجام اإلرادة اإلنسانية مع اإلرادة اإلهلية .

ــال أيضــًا  ــه الســام(: »مــن أطــاع اهلل عــا أمــره«)2(؛ وق يقــول أمــر املؤمنــني )علي
ــك«)3(. ــة اهلل مل ــل بطاع ــن عم ــام(: »م ــه الس )علي

ويقــول أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: »مــن أراد عــزا بــال عشــرية وغنــى بــال مــال 
وهيبــة بــال ســلطان فلينقــل مــن ذل معصيــة اهلل إىل عــز طاعتــه«)4(.

ــن ذل  ــرج م ــرشط أن خي ــك ب ــه ذل ــاىل يعطي ــإن اهلل تع ــرية ف ــال عش ــزا ب ــن أراد ع م
املعــايص إىل عــز الطاعــة، ومــن أراد أن يكــون مهابــا عنــد النــاس مــن غــري أن يكــون لــه 
ســلطان فــإن النــاس هتــاب صاحــب الســلطة عــادة، فــإن اهلل يمنحــه هــذه اهليبــة بــرشط 

أن خيــرج مــن ذل املعصيــة إىل عــز الطاعــة.

ــا وغافــال  ــكا وخائف ــال ومرتب ــذي يعيــش يف ظــل املعــايص يكــون ذلي فاإلنســان ال
عــن اهلل تعــاىل فيكــون مهزومــا وضعيفــا مــن الداخــل، فكيــف لــه أن حيقــق االســتقرار 

ــن.  وأن يعطــي القــوة لآلخري

)1( حممد:7
)2(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي اجلزء:ص 448

)3(  غرر احلكم: ج2 187
)4(  اخلصال: الشيخ الصدوق اجلزء: ص169
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يف حــني أن الشــخصية القياديــة هــي التــي متنــح القــوة لآلخريــن يف املســاحة التــي 
ــة  ــن، وفــق القاعــدة املعروف ــإذا فقدهــا ال يســتطيع أن يمنحهــا لآلخري يتحــرك فيهــا، ف

ــه(؟. )فاقــد الــيء ال يعطي

ــع  ــع اهلل وم ــة م ــن الني ــالل حس ــن خ ــة م ــذه العالق ــتثمر ه ــد أن يس ــد للقائ إذا الب
النــاس فيرتتــب مــن خالهلــام العالقــة الدنيويــة املنضبطــة وفــق الرؤيــة اإلســالمية 

الصحيحــة فيكــون ناجحــا موفقــا يف املهمــة املناطــة بــه.

3ـ إيثار الطاعة والتخلص من الشرك:

اخلصيصــة األخــرى التــي ينبغــي أن تتوافــر يف كل مــن يتصــدى ملواقــع اإلدارة 
والقيــادة هــو اإليثــار.. اإليثار:)إيثــار.. اســم واملصــدر آثــر بمعنــى تفضيــل املــرء غــريه 
ــه، وهــو  فــع عن ــه، والدَّ م غــريه عــىل نفســه يف النَّفــع ل ــار أن يقــدِّ عــىل نفســه()1(، واإليَث

ــوة()2(. ــة يف األخ النِّهاي

مــن املعنيــني اللغــوي واالصطالحــي نســتنتج أن قضيــة تقديــم طاعــة اهلل تعــاىل عــىل 
مــا ســواه حيتــاج اليهــا املتصــدي لقيــادة األمــة فمــن يتصــدى للخدمــة عليــه ان يســتذكر 

هــذه احلالــة وتكــون لديــه قناعــة يف نفســه هبــا.

عــن أيب جعفــر )عليــه الســالم( قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه: » قــال 
اهلل تعــاىل: وعــزيت وجــالل، وعظمتــي وقــدريت، وعالئــي وارتفــاع مــكاين، ال يؤثــر عبــد 
ــه،  ــه ضيعت ــت علي ــه، وكفف ــه مه ــه، وكفيت ــاه يف نفس ــت غن ــواه، إال جعل ــىل ه ــواي ع ه

وضمنــت الســاموات واألرض رزقــه«)3(.

)1(  املعجم الوسيط: النجار ج1، ص11.

)2(  التعريفات: للجرجاين: ج1، ص78.
)3(  املحاسن: أمحد بن حممد بن خالد الربقي اجلزء: 1، ص28



177

املبحث السادس: املعايري اخللقية للشخصية االدارية  القيادية ..

إن إيثــار الطاعــة اي تقديــم طاعــة اهلل عــىل طاعــة اآلخريــن ال يقصــد منهــا تقديــم 
الطاعــة يف مــوارد الوجــوب املنصــوص عليــه كالصــالة والصــوم، فاملســألة ليســت 

ــام هــي يف إطــار أوســع. ــرة وهــذا اإلطــار وإن حمصــورة هبــذه الدائ

ولقــد كان أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(:يقول ان كل حركــة وســكنة وقــول وفعــل 
ــر  ــن واألط ــع للموازي ــب أن خيض ــان جي ــه اإلنس ــأيت ب ــد أن ي ــلوك يري ــف وس وأداء وموق
الرشعيــة وأن يســتحر رضــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف كل يشء، ويف مثــل هــذه احلالــة يكون 
اإلنســان إهليــا ورســاليا يعيــش األمــل والثقــة ويستشــعر القــوة الرتباطــه بالقــوة املطلقــة.

نجــد هــذه الصــورة واضحــة يف كالم أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( ملحمــد بــن أيب 
بكــر عندمــا واله مــر )واعلــم يــا حممــد بــن أيب بكــر أين قــد وليتــك أعظــم أجنــادي يف 

نفــي أهــل مــر(.

املــراد باألجنــاد هنــا األقاليــم واألطــراف، وهــذه شــهادة منــه )عليــه الســالم( بحــق 
املريــني ويــدل كالم اإلمــام أنــه كان حيــب أهــل مــر، ولعــل الســبب هلــذا احلــب ثورة 
ــني  ــني املري ــد ب ــذي أفس ــّرح ال ــن أيب ال ــد اهلل ب ــة عب ــم الطاغي ــىل عامله ــني ع املري
ــا  واخلليفــة الثالــث عثــامن )فأنــت حمقــوق أن ختالــف عــىل نفســك(. املــراد بالنفــس هن
اهلــوى، واملعنــى انــك مطالــب أو جديــر بــك أن تقمــع هــواك، أو ال تســتجيب لدعوتــه 
عــىل األقــل. وبــكالم أعــم أن يف كل واحــد منـّـا عــدوا ال يــراه يوســوس ويلّبــس، وعلينــا 

أن نزجــره وال نســتمع إليــه وإال ســيطر وحتكــم.

)وأن تنافــح عــن دينــك( أي أن حتــرص وحتمــي دينــك وال تــدع لشــياطني اإلنــس 
واجلــن عليــك ســبيال )ولــو مل يكــن إال ســاعة مــن الدهــر( بحيــث ال تبقــى بعدهــا ثانيــة، 

فاغتنــم هــذه الســاعة يف إصــالح دينــك ونفســك.
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)وال تســخط اهلل برضــا أحــد مــن خلقــه إلــخ(.. ألنــه ال يشء يغنــي عــن مرضاتــه 
تعــاىل، وهــل يبيــع املؤمــن بــاهلل دينــه للشــيطان بثمــن؟ أجــل، لقــد فعلهــا عالنيــة الكثــري 
مــن املنتســبني إىل األديــان واملذاهــب يف هــذا الزمــان، ثــم قــال عليــه الســالم: )وليــس 
مــن اهلل خلــف يف غــريه( أي أن اهلل إذا غضــب عليــك مل يكــن هنــاك يشء يعــوض غضبــه 
ــاس: إذ ال  ــاس يعــوض برضــا اهلل ولكــن غضــب اهلل ال يعــوض برضــا الن فغضــب الن

فائــدة برضــا النــاس عنــك واهلل ســبحانه غاضــب عليــك()1(.

4 ـ أقسام الشرك .

وينقسم الرشك عىل قسمني: 

1ـ الرك الي. 

2ـ الرك اخلفي.

ــه اختــاذ آهلــه غــري اهلل تعــاىل، فمــن يعبــد آهلــة غــري اهلل أو  يعــرف الــرشك اجلــيل: بان
آهلــة مــع اهلل يكــون مــرشكا بــاهلل ســبحانه وتعــاىل.

ــن  ــاء َوَم ــن َيَش ــَك ملَِ ــا ُدوَن َذلِ ــُر َم ــِه َوَيْغِف َك بِ ــرْشَ ــُر َأن ُي ــاىل ﴿إِنَّ اهلل الَ َيْغِف ــال تع ق
َك بـِـِه َوَيْغِفــُر َمــا ُدوَن  ْك بـِـاهلل َفَقــْد َضــلَّ َضــالالً َبِعيــًدا﴾)2( ﴿إِنَّ اهلل ال َيْغِفــُر َأْن ُيــرْشَ ُيــرْشِ

ــاًم َعظِيــاًم﴾)3(. ى إِْث ْك بِــاهلل َفَقــِد اْفــرَتَ ــْن َيَشــاُء َوَمــْن ُيــرْشِ َذلِــَك ملَِ

والــرشك اخلفــي: هــو عمليــة إدخــال قضايــا ال يــراد منهــا القربــة هلل تعــاىل بــل يــراد 
منهــا الســمعة والشــهرة )الريــاء(.

)1(  يف ظالل هنج البالغة: حممد جواد مغنية، ج3، ص461.
)2(  النساء: 116.

)3(  النساء: 48.
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ــه  ــاس كان ثواب ــه مــن عمــل للنّ ــاء رشك، إّن ــه الســالم: كّل ري ــد اهلل علي عــن أيب عب
ــه عــىل اهلل)1(. ــاس، ومــن عمــل هلل، كان ثواب عــىل النّ

وقال )عليه السالم(: الرياء مع املنافق يف داره عبادة، ومع املؤمن رشك()2(.

وعــن اإلمــام الباقــر عليــه الســالم: كان فيــام وعــظ بــه لقــامن ابنــه أْن قال: يــا ُبنــّي، 
ال ُتــِر النــاس أّنــك ختشــى اهلل وقلبــك فاجــر()3(.

ــار الطاعــة وتقديــم طاعــة اهلل  ــة إليث إذا الــرشك اخلفــي يتقاطــع مــع املراتــب العالي
تبــارك وتعــاىل عــىل طاعــة اآلخريــن.

َك  لــذا نقــرأ هــذا املقطــع يف دعــاء كميــل بــن زيــاد )رضــوان اهلل عليــه( )َأْســَأُلَك بَِحقِّ
ْيــِل َوالنََّهــاِر بِِذْكــِرَك  َعــَل َأْوَقــايِت يِف )ِمَن( اللَّ َوُقْدِســَك َوَأْعَظــِم ِصَفاتـِـَك َوَأْســاَمِئَك، َأْن جَتْ

َمْعُمــوَرًة، َوبِِخْدَمتـِـَك َمْوُصوَلًة()4(.

ــان أن  ــن لالنس ــف يمك ــؤال كي ــارضا يف كل آن، والس ــر اهلل ح ــون ذك ــب ان يك جي
ــة يف نفســه؟ يوجــد هــذه احلال

ثــم يواصــل اإلمــام الدعــاء: َوَأْعــاَمِل ِعنـْـَدَك َمْقُبوَلــًة، َحتَّــى َتُكــوَن َأْعــاَمِل َوَأْوَراِدي 
َمــدا. َهــا ِوْردًا َواِحــدًا، َوَحــاِل يِف ِخْدَمتـِـَك رَسْ )َوإَِراَديِت( ُكلُّ

فيتحصــل مــن عبــارات هذيــن املقطعــني مــن الدعــاء: هــو حينــام تكــون اخللفيــة خلفية 
واحــدة وحينــام يكــون ذكــر اهلل ومرضاتــه مهــا االســاس يكــون ذكــر اهلل حــارضًا يف القــب.

)1(  اصول الكايف:ج2 كتاب االيامن والكفر، باب الرياء: ص293.
)2(  اهلداية: الشيخ الصدوق، ص53.

)3(  بحار االنوار: ج13:ص418، ح11.
)4(  مصباح املتهجد: الشيخ الطويس، ص849.
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وهــذا يف احلقيقــة هــو جوهــر مــا يشــري اليــه االمــام أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( يف 
إصــالح عالقــة اإلنســان مــع ربــه )َمــْن َأْصَلــَح َمــا َبْينـَـُه َوَبــنْيَ اهللِ َأْصَلــَح اهللُ َمــا َبْينـَـُه َوَبــنْيَ 
ــِه  ــْن َنْفِس ــُه ِم ــْن َكاَن َل ــاُه، َوَم ــَر ُدْنَي ــُه َأْم ــَح اهللُ َل ــِه َأْصَل ــَر آِخَرتِ ــَح َأْم ــْن َأْصَل ــاِس، َوَم النَّ

َواِعــٌظ َكاَن َعَلْيــِه ِمــَن اهللِ َحافِــٌظ()1(.

إذا عــىل القــادة واحلــكام مســؤوليات خطــرية يف ادارة نظــام احلكــم وتوجيــه األمــة 
ــار طاعــة اهلل عــىل كل يشء، واحلكــم باحلــق والعــدل  ــا ايث ــي منه ــق اهدافهــا، الت وحتقي

بــني النــاس، إىل غــري ذلــك مــن املســؤوليات اجلســام.

5 - إتباع األوامر االهلية .

املعيــار األخالقــي اآلخــر الــذي البــد أن يتســم بــه القائــد والــذي يعــد مــن 
مســتلزمات إصــالح العالقــة بــني اإلنســان وربــه هــو مــا أشــار اليــه أمــري املؤمنــني )عليــه 
ــْن َفَراِئِضــِه َوُســنَنِِه()2(، اي الرجــوع إىل  ــِه ِم ــِه يِف ِكَتابِ ــَر بِ ــا َأَم ــاِع َم َب الســالم( بقولــه )َواتِّ
القــرآن الكريــم الــذي هــو املرجــع يف حتديــد االطــار الصحيــح يف العالقــات االنســانية، 

ــة. ــة القيادي ــة ونظمهــا يف االطــار العــام للمنظوم ــذي حيــدد طبيعــة العالق وهــو ال

واذا مــا جتاوزنــا األطــر التــي يشــري اليهــا القــرآن الكريــم وتســاهلنا وتغافلنــا عــن 
الســياقات التــي حيددهــا القــرآن الكريــم، فحينئــذ ســنبتعد ونشــذ عــن الطريــق فالقــرآن 
هــو الــذي حيــدد الواجبــات يف هــذه العالقــة وحيــدد اآلداب وأخالقيــة العالقــة يف 
املنظومــة القياديــة وعلينــا ان نتمســك هبــذه الواجبــات واآلداب واالخــالق.﴿إِنَّ َهــَذا 
احِلَــاِت َأنَّ هَلـُـْم َأْجــًرا  ِذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ ُ امْلُْؤِمنـِـنَي الَّ تـِـي ِهــَي َأْقــَوُم َوُيَبــرشِّ اْلُقــْرآَن هَيْــِدي لِلَّ
َكبـِـرًيا﴾)3(، فالطريــق االقــوم والســليم هــو التمســك بالقــران الكريــم والعــرتة الطاهــرة، 

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج 4، ص30.
)2(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج3، ص38، رسالة 53.

)3(  االرساء: 9.
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وهــذا مــا نــص عليــه حديــث الثقلــني:

)إين تــارك فيكــم الثقلــني أحدمهــا أكــرب مــن اآلخــر كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي مــا 
إن متســكتم هبــام لن تضلــوا بعــدي()1(.

وعنــه )عليــه الســالم(:ال يســعد أحــد إال بإقامــة حــدود اهلل، وال يشــقى أحــد 
إال بإضاعتهــا()2(.

إذا الســعادة القلبيــة احلقيقيــة التــي يــروم اإلنســان أن حيصــل عليهــا هــي خمتزلــة يف 
ــم بِِذْكــِر اهلل َأالَ بِِذْكــِر اهلل َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلــوُب﴾)3(. ِذيــَن آَمنُــوْا َوَتْطَمِئــنُّ ُقُلوهُبُ ذكــر اهلل ﴿الَّ

املسألة الرابعة: االنتفاع من سنن املاضني

ــي  ــة ه ــة القيادي ــخصية اإلداري ــا بالش ــب توافره ــي جي ــة الت ــور األخالقي ــن األم م
ــالم(،  ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــا اإلم ــار إليه ــام أش ــني، ك ــنن املاض ــن س ــاع م االنتف
واملجتمــع اليــوم بأمــس احلاجــة الســتحضارها يف املنظومــة اإلداريــة القياديــة لــكل 

املتصديــن إلدارة احلكــم. 

واإلمــام )عليــه الســالم( يذّكــر بوثيقتــه التارخييــة ملالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه( 
ــخ،  ــرى التاري ــم بمج ــي تتحك ــد الت ــة واىل القواع ــنن اإلهلي ــوع إىل الس ــن الرج ــد م الب

)فإنــه جــل اســمه قــد تكفــل بنــر مــن نــره وإعــزاز مــن أعــزه()4(.

)1(  بدائع الكالم يف تفسري آيات األحكام: حممد باقر امللكي ص104.
)2(  غرر احلكم:364.

)3( الرعد 28.
)4(  هنج البالغة خطب االمام عيل، ج3، ص83، رسالة 53
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يريــد )عليــه الســالم( أن يقــول بــأن هــذا العــامل يســري وفــق نظــام األســباب 
ــوم  ــامل حمك ــاىل، فالع ــن اهلل تع ــوائية م ــة أو عش ــف انفعالي ــد مواق ــببات أي ال توج واملس

ــة. ــم جيــري وفــق احلكمــة اإلهلي ــام دقيــق ومنتظ بنظ

هنــاك قواعــد وســنن إهليــة تنظــم جمــرى احليــاة ولكــن هــذه الســنن والقواعــد ثابتــة 
ــنَِّة اهللَِّ  ــَد لُِس ــْن جَتِ ــم ﴿.. َفَل ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م ــة وه ــري األزمن ــري بتغ ال تتغ

ِويــاًل﴾)1(. ــنَِّة اهللَِّ حَتْ ــَد لُِس ــْن جَتِ ــاًل َوَل َتْبِدي

واإلمــام )عليــه الســالم( يريــد أن يضــع لنــا دســتورا مهــام ال يمكــن جتــاوزه وهــو 
أن اإلنســان إذا أراد أن يكــون ناجحــا يف املنظومــة القياديــة عليــه أن يدخــل مــن خــالل 
األســباب الطبيعيــة وعليــه أن يلتــزم بالقواعــد والســنن التــي تتحكــم بمجــرى احليــاة.

ويعــرب عــن النجــاح يف الروايــات والنصــوص بالتوفيــق يقــول عليــه الســالم 
ــيان يف  ــالن اساس ــذالن عام ــق واخل ــس()2( التوفي ــان النف ــذالن يتجاذب ــق واخل )التوفي
ــزام  ــاح وااللت ــب النج ــاذا غل ــزة ف ــس يف حي ــت النف ــب كان ــام غل ــان، فاهي ــاة االنس حي
بالضوابــط واملعايــر اخللقيــة انحــازت النفــس إىل التوفيــق فيكــون اإلنســان موفقــا واذا 

ــل. ــو الفش ــق وه ــدم التوفي ــون ع ــذالن يك ــازت إىل اخل انح

يقــول أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( »ومــن التوفيــق حفــظ التجربــة«)3(، أي أن 
اإلنســان حيفــظ التجــارب ويعيهــا ويســتوعب املــايض والتاريــخ، ليكــون قــادرا عــىل حتقيق 
ــاج إىل اســتذكار التجــارب. ــه، فالتوفيــق حيت ــة ومجاعت ــه القيادي التوفيــق لنفســه ومنظومت

)1( فاطر، 43
)2(  غرر احلكم:26، ميزان احلكمة: الريشهري، ج4، ص3606.
)3(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج4، ص48، احلكمة 211.
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وعن عيل )عليه السالم(: أنه كتب إىل رفاعة قاضيه عىل األهواز:

ــة اهلل إىل  ــه لعن ــة فعلي ــة، فمــن جعلهــا خيان ــا رفاعــة، إّن هــذه اإلمــارة أمان ــم ي »اعل
يــوم القيامــة، ومــن اســتعمل خائنــًا فــإّن حممــدًا )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بــريء منــه 

ــا واآلخــرة«)1(. يف الدني

يتضــح مــن هــذا احلديــث ان االمــام )عليــه الســالم( كان شــديدا بحــق مــن ال يلتــزم 
بالضوابط)ومــن اســتعمل خائنــا( أي عــدم وضــع الرجــل الكفــوء يف املــكان املناســب 
فهــي خيانــة بحــق االمــة فيتــربء منــه النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( ومــن تــربأ منــه 

النبــي تــربأ منــه اهلل عــز وجــل.

يقــول اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف املواصفــات املطلوبــة لوضــع الرجــل 
املناســب يف املــكان املناســب وفقــا للنظريــة االســالمية يف القيــادة واالدارة. )اهيــا النــاس 

مــن اســتنصح اهلل وفــق، ومــن اختــذ قولــه دليــال هــدي للتــي هــي اقــوم()2(

ــل  ــاىل ويعم ــبحانه وتع ــن اهلل س ــة م ــب النصيح ــاح فليطل ــق والنج ــن اراد التوفي م
بالضوابــط واملعايــري التــي وضعهــا اهلل تعــاىل. ويقــول: )عليــه الســالم( )مــن اســتنصح 

اهلل حــاز التوفيــق وقــد تكفــل بنــر مــن نــره(.

أي مــن طلــب النصــح مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل والتــزم بــام أمره فإنــه ســبحانه وتعاىل 
يمنحــه التوفيــق وهــذا مــن الــدروس العظيمــة التــي نأخذهــا مــن عــيل )عليــه الســالم( 

يف املنظومــة القياديــة وهــو االلتــزام بالســنن والقواعــد والضوابــط يف معاجلــة االمــور.

)1(  دعائــم اإلســالم 2 / 531، كتــاب آداب القضــاة، احلديــث 1890. وينظــر: دراســات يف واليــة الفقيــه 
وفقــه الدولــة اإلســالمي: الشــيخ املنتظــري، ج2، ص123.

)2(  هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج2، ص32، اخلطبة 127.
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فيتحصــل: إن إصــالح العالقــة بــني اإلنســان وربــه تســتوجب هــذه املســائل 
اخلمســة: تقــوى اهلل وتقديــم طاعتــه عــىل اآلخريــن، والرجــوع إىل كتــاب اهلل عــز وجــل 
واتبــاع مــا ورد فيــه مــن تعليــامت تنظــم العالقــة بــني النــاس واالنتفــاع بســنن املاضــني.



الفصل الثاني

مفهوم نظام احلكم ومعانيه
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إن مســالة احلكــم مــن املســائل والقضايــا املركزيــة ومــن اولويــات كل رســالة 
ــع  ــذا املجتم ــة ه ــن اقام ــح ال يمك ــن الواض ــه م ــح ألن ــع صال ــة جمتم ــد اقام ــوة تري ودع
مــع عــدم وجــود نظــام والدولــة التــي تديــره ومــن هنــا يصبــح احلكــم ذا امهيــة خاصــة يف 
مفهــوم كل رســالة وهــو يمثــل البعــد االســايس يف النظريــة االســالمية، فيكــون االســالم 
دينــًا ودولــة منظــام للعالقــات االجتامعيــة االنســانية ويمثــل املضمــون الكامــل للحكــم 
)اخلالفــة االنســانية يف االرض( كــام نشــري اليــه الحقــا ان شــاء اهلل تعــاىل ومــن هنــا 

ــالح. ــة واالصط ــم يف اللغ ــام واحلك ــوم النظ ــىل مفه ــرف أوال ع نتع
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املبحث االول

مفهوم نظام احلكم 

املسألة األوىل: مفهوم نظام احلكم يف اللغة واالصطالح .

1ـ مفهوم احلكم لغة .

ــى  ــا بمعن ــم، ومه ــم واحلكي ــامء اهلل: احلك ــن أس ــاىل، وم ــاء: اهلل تع ــح احل ــم بفت احلَك
احلاكــم، فهــو فعيــل بمعنــى فاعــل أو هــو الــذي حيكــم االشــياء بأفضــل العلــوم، ويقــال 
ملــن حيســن دقائــق الصناعــات ويتقنهــا حكيــم، واملختــار يف معنــى هــذا االصطــالح قولــه 
َلــْت ِمــْن َلُدْن َحكِيــٍم َخبـِـٍر﴾)1(()2( ســبحانه وتعــاىل: ﴿الــر كَِتــاٌب ُأْحكَِمــْت َآَياُتــُه ُثــمَّ ُفصِّ

ــذا،  ــس بك ــذا، أو لي ــه ك ــي بأن ــيء أن تق ــم بال ــى )واحلك ــذا املعن ــن ه ــًا م وقريب
ســواء ألزمــت ذلــك غــريك أو مل تلزمــه،.. ويقــال حاكــم ملــن حيكــم بــني النــاس، ويقــال 

ــا إىل احلاكــم()3(. ــع وحتاكمن ــد واجلم ــُم للواح احلََك

أنشد اجلوهري وغريه جلرير:

أغضبــا أن  عليكــم  أخــاف  إين  ســفهاكم        حنيفة أحكمــوا  أبنــي   

 وسمي القايض حاكام، ملنعه اخلصوم من التظامل()4(

)1( هود:1
)2( جممع البحرين للطرحيي: ج6 ص34، لسان العرب بن منظور ج12 ص140.

)3( املفردات يف غريب القرآن، للراغب االصفهاين، ص127
)4( الصحاح: للجوهري: ج5 ص1902؛ الفروق اللغوية أبو هالل العسكري، ص431.
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وُعــرف احلكــم بأنــه االمتنــاع وحكمــت الــيء أي منعتــه فصلــت بينــه وبــني االخر 
ُكــُم َبْينَُكــْم َواهلل َعِليــٌم َحِكيــٌم﴾)1( باحلكمــة وكقولــه تعــاىل: ﴿َذلُِكــْم ُحْكــُم اهلل حَيْ

2ـ مفهوم احلكم يف االصطالح .

احلكم يف االصطالح له معاٍن عديدة ومنها:

 تــول ممارســة الســلطة السياســية والقضــاء يف اخلصومــات ويكــون احلاكــم منفــذا 
ــه العلــم والفقــه بالعــدل()3(. احلكم()2()ومــن معاني

 )واحلكــم يف النظــام الســيايس اإلســالمي يقــوم عــىل منظومــة متكاملــة مــن املبــادئ 
واألصــول التــي جــاءت هبــا الرســالة، كــام ورد يف القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الرشيفــة، التــي تضمنــت عالقــة الراعــي بالرعيــة للتوصــل إىل إدارة شــؤون األمــة عــىل 

الوجــه األكمــل()4(.

 واحلكــم عبــارة )عــن نتــاج طبيعــي تكوينــي للحالــة اإلنســانية باجتــاه حتقيــق املثــل 
والقيــم اإلهليــة يف إطــار الرشيعــة اإلســالمية وان يامرســه اإلنســان الصالــح()5( 

أقــول: مــن هــذه التعريفــات نســتنتج ان احلكــم يكــون حلقــة وصــل وأداة ارتبــاط 
بــني األرض والســامء وبــني اإلنســان واهلل ســبحانه وتعــاىل. وهــي:

)1( املمتحنة: 10.
)2( مناهــج االنظمــة االســالمية مــن رحــاب اهــل البيــت نظــام احلكــم واالدارة دراســة مقارنة:باقــر رشيــف 

القــريش، ص166.
)3( املصدر نفسه، ص166.

)4( منهاج االسالم يف احلكم: أسد حممد، ص117.
)5( احلكم االسالمي بني النظرية والتطبيق: حممد باقر احلكيم:ص152.
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 )ظاهــرة إهليــة متثــل اخلالفــة هلل عــىل األرض وأراد اهلل هلــا أن تقــوم بدورهــا اخلــاص 
ــد  ــة وان اح ــامالت اإلهلي ــان إىل الك ــة اإلنس ــدل وهداي ــق الع ــان يف حتقي ــاة اإلنس يف حي
األســباب واألهــداف األساســية لبعثــة األنبيــاء والرســل هــو إقامــة احلكــم بــني النــاس.

ــا  ــا َداُووُد إِنَّ ــالم( ﴿ي ــه الس ــة داود )علي ــك يف قضي ــم إىل ذل ــرآن الكري ــار الق وأش
ــن  ــَك َع ــَوى َفُيِضلَّ ــِع اهْلَ ــقِّ َوال َتتَّبِ ــاِس بِاحْلَ ــنْيَ النَّ ــم َب ــًة يِف األَْرِض َفاْحُك ــاَك َخلِيَف َجَعْلنَ
َســاِب﴾)1( ــْم َعَذاٌب َشــِديٌد بَِا َنُســوا َيْوَم احْلِ ــوَن َعــن َســبِيِل اهلل هَلُ َســبِيِل اهلل إِنَّ الَِّذيــَن َيِضلُّ

فيتحصــل: ان الطاعــة للحاكــم االســالمي مــن اولويــات القضيــة االيامنيــة يف 
الســلوك االنســاين.ومنه نفهــم قــول االمــام عــيل )عليــه الســالم(: »إِنَّ اهلل ُســْبَحاَنُه َجَعــَل 

ــَزِة«)2(. ــِط اْلَعَج ــَد َتْفِري ــاِس ِعنْ ــَة اأْلَْكَي ــَة َغنِيَم الطَّاَع

3ـ  مفهوم النظام يف اللغة:

 النِّظــام بالكــر: هــو الرتتيــب واالتِّســاق والتَّأليــف، وأصلــه: اخليــط الــذي ُينَظــم 
فيــه اللؤلــؤ؛ ونَظمــُت األمــر فانَتَظــم؛ أي: أقمُتــه فاســَتقام، وهــو عــىل نظــاٍم واحــد؛ أي: 

هنــج غــري خُمتَلــف فيــه، ومجــع النِّظــام: ُنُظــم وأنظِمــة وأناظيــم)3(.

وفيه: نظام األمر: قوامه وعامده)4(.

ويقــال )يف النظــم( نظمــت اخلــرز منبــأ بــرب: مجعتــه فيســلكوه والنظــام ومنهــا 
تأســس الــيء ونظامــه ونظمــت األمــر فانتظــام أقمته فاســتقام. وهــو عىل نظــام واحد)5(

)1( سورة ص: 26.
)2( هنج البالغة: خطب االمام عيل، ج4 ص87 ح133.

)3(  لســان العــرب: البــن منظــور،، ج3 ص667، مــادة )نظــم(؛ مصبــاح املنــري يف غريــب رشح الكبــري، ج9 
ص363.

)4(  املعجم الوسيط، ج2 ص786.
)5(  جممع البحرين: فخر الدين الطرحيي:ج7 ص319.
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 وقيل: األصــل الّلغــوّي لكِلمــة )نظــام(: معنــاه: َنَظــَم الــيَء ينظُِمــه ونظَّمــه 
ــَم( انتهــى أقــول:  ــَم وَتنَظَّ ــه يف ِســْلٍك واِحــٍد فاْنَتَظ ــه ومَجََع َف ــه نِظامــًا ونظــام: إي ألَّ ُينَظُِّم
واجلامــع بــني االقــوال أن النظــام لغــة )هــو التنظيــم واالســتقامة ضمــن حــدود الــيء 

ــه(. ــة ب ــزاءه املحيط واج

4 ـ  مفهوم النظام يف االصطالح .

ــا  ــىل أهن ــا ع ــعٌب م ــَح ش ــي اصَطَل ــكام الت ــة األح ــو )جمموع ــام ه ــاين النظ ــن مع م
كة يف هــذا الشــعب()1(. واجبــُة االحــرتام وواجبــُة التنفيــذ؛ لتنظيــم احليــاة امُلشــرَتَ

ومنهــا انــه )جمموعــة األحــكام والقواعــد والقوانــني املتناســقة التــي اصطلــح عليهــا 
شــعب مــا لتنفيذهــا لتنظيــم حياهتــم()2(.

إذا يف كال التعريفــني هنــاك داللــة عــىل ان النظــام هــو تنظيــم احليــاة اإلنســانية وفــق 
ســياقات العقــل واملنطــق.

املسألة الثانية: مفهوم نظام احلكم يف القرآن الكريم والروايات الشريفة .

أواًل: مفهوم نظام احلكم يف القرآن الكريم .

 قــد وردت الكثــري مــن اآليــات التــي تــرح بوجــود نظــام احلكــم يف املجتمعــات 
البرشيــة، وفــق العوامــل اآلتيــة:

)1(  نظام احلكم يف اإلسالم: حممد عبد اهلل العريب: ص21.
)2(  املصدر نفسه، ص22.
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1ـ عامل اجلهاد :

ما ورد يف سورة البقرة قوله تعاىل: 

ــا  ــُم اْبَعــْث َلنَ ــيٍّ هلَُّ ــوْا لِنَبِ ــِد ُموَســى إِْذ َقاُل ــَل ِمــن َبْع ائِي ــِإ ِمــن َبنِــي إرِْسَ ــَر إىَِل امْلَ ﴿َأمَلْ َت
َقاتـِـْل يِف َســبِيِل اهلل َقــاَل َهــْل َعَســْيُتْم إِن ُكتـِـَب َعَلْيُكــُم اْلِقَتــاُل َأالَّ ُتَقاتُِلــوْا َقاُلــوْا َوَمــا  َملـِـًكا نُّ
ــاُل  ــُم اْلِقَت ــَب َعَلْيِه ــاَّ ُكتِ ــا َفَل ــا َوَأْبنَائِنَ ــا ِمــن ِدَياِرَن ــْد ُأْخِرْجنَ ــَل يِف َســبِيِل اهلل َوَق ــا َأالَّ ُنَقاتِ َلنَ

نُْهــْم َواهلل َعلِيــٌم بِالظَّاملـِِـنَي﴾)1(. ــْوا إاِلَّ َقلِيــًا مِّ َتَولَّ

ــري األرض مــن  ــة تطه ــاد ووجــود احلاكــم وكيفي ــري إىل مســألة اجله ــة تش هــذه اآلي
ــالل  ــن خ ــم م ــة واحلك ــى احلكوم ــني معن ــرآن يب ــر األرسى، والق ــدي وحتري ــس املعت دن
ــة  ــواء اآلي ــت اج ــؤون وان كان ــع الش ــىل مجي ــم ع ــي احلاك ــي تعن ــك( والت ــري )باملل التعب
ــت كان  ــك الوق ــك يف ذل ــي أال أن املل ــدو خارج ــع ع ــال م ــاحة قت ــود س ــري إىل وج تش

ــع. ــادة املجتم ــة قي ــك صالحي متلي

ــاُه  ــوَت َوآَت ــَل َداُوُد َجاُل ــإِْذِن اهلل َوَقَت ــم بِ ــه تعــاىل: ﴿َفَهَزُموُه ومــن هــذه اآليــات قول
ــاَس َبْعَضُهــْم بَِبْعــٍض لََّفَســَدِت  َّــا َيَشــاء َوَلــْوالَ َدْفــُع اهلل النَّ َمــُه مِم ْكَمــَة َوَعلَّ اهلل امْلُْلــَك َواحْلِ

ــنَي﴾)2(. ــَى اْلَعامَلِ ــٍل َع ــنَّ اهلل ُذو َفْض األَْرُض َوَلكِ

هــذا املقطــع مــن اآليــة يشــري إىل خــرب اندحــار جيــش جالــوت يف مقابــل بنــي 
ارسائيــل اال انــه لــوال وجــود احلكــم واهليمنــة بوجــه الطغــاة واخلارجــني عــىل القانــون 
المتــألت األرض بالفســاد وعــىل هــذا فــإن نظــام احلكــم العــادل هبــة مــن اهلل للحــد مــن 

ــيايس)3(. ــي والس ــي واالجتامع ــاد الدين الفس

)1(  البقرة: 246.
)2( البقرة: 251.

)3( نفحات القران: نارص مكارم الشريازي، ج10، ص12.
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2ـ عامل إقامة الفرائض :

ــُروِف  ــُروا بِامْلَْع َكاَة َوَأَم ــزَّ ــُوا ال ــالَة َوآَت ــوا الصَّ ــْم يِف األَْرِض َأَقاُم نَّاُه كَّ ــَن إِن مَّ ِذي ﴿الَّ
ــوِر﴾)1(. ــُة األُُم ــِر َوهللَِِّ َعاِقَب ــِن امْلُنَك ــْوا َع َوهَنَ

إقامــة الصــالة وإيتــاء الــزكاة واالمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف املعنــى 
العــام ال يتحقــق إال عــن طريــق اقامــة نظــام احلكــم، وهــذه اشــارة تصــف فيهــا املؤمنــني 
ــوا وامتلكــوا القــدرة للوصــول إىل احلكــم فإهنــم يقيمــون الفرائــض  احلقيقيــني اذا متكن

ــرية. ــة الكب االهلي

3ـ عامل السلطنة ومواجهة الصعاب :

ــاٌف  ــْبٌع ِعَج ــنَّ َس ــَاٍن َيْأُكُلُه ــَراٍت ِس ــْبَع َبَق ــُك إيِنِّ َأَرى َس ــاَل امْلَلِ ــاىل: ﴿َوَق ــه تع قول
ــا  ْؤَي ــْم لِلرُّ ــأُل َأْفُتــويِن يِف ُرْؤَيــاَي إِن ُكنُت ــا امْلَ َ ــا َأيُّ َوَســْبَع ُســنُباٍت ُخــرْضٍ َوُأَخــَر َيابَِســاٍت َي
ــا  تِنَ ــُث َيَشــاء ُنِصيــُب بَِرمْحَ ــا َحْي ُأ ِمنَْه ــوَّ ــا لُِيوُســَف يِف األَْرِض َيَتَب نَّ ــَك َمكَّ وَن *وَكَذلِ ــُرُ َتْع

ــننَِي﴾)2( . ــَر امْلُْحِس ــُع َأْج ــاء َوالَ ُنِضي َش ــن نَّ َم

ــة  ــنني الصعب ــك الس ــة تل ــة ملواجه ــامل الروري ــراء االع ــة إج ــات كيفي ــني اآلي تب
وطــرق حتضــري وخــزن املــواد الغذائيــة وطريقــة االســتهالك، مــن خــالل إدارة يوســف 

ــب مــع ملــك مــر. ــا إىل جن ــه الســالم جنب علي

)1( احلج: 41
)2( يوسف: 43ـــ 56
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4 ـ عامل العزة اإلهلية :

َّــن َتَشــاء َوُتِعــزُّ َمــن   »ُقــِل اللهــمَّ َمالـِـَك امْلُْلــِك ُتــْؤيِت امْلُْلــَك َمــن َتَشــاء َوَتنــِزُع امْلُْلــَك مِم
ٍء َقِديــٌر«)1(. ــَك َعــَىَ ُكلِّ َشْ ــْرُ إِنَّ َتَشــاء َوُتــِذلُّ َمــن َتَشــاء بَِيــِدَك اخْلَ

إن اهلل تعاىل ينفرد بامللك )احلكم( لنفسه .

ــة واضحــة عــىل رضورة وجــود  ــي ذكرناهــا هلــا دالل ــات الت فتحصــل: إن كل اآلي
ــاين. ــع اإلنس ــام يف املجتم ــم والنظ احلك

5 ـ عامل هداية الناس

ــاِة َوإِيَتــاء  اِت َوإَِقــاَم الصَّ ــْرَ ــُدوَن بَِأْمِرَنــا َوَأْوَحْينـَـا إَِلْيِهــْم فِْعــَل اخْلَ ــًة َيْ ﴿َوَجَعْلنَاُهــْم َأئِمَّ
ــوا  وا َوَكاُن ــَرُ ــا َص ــا مَلَّ ــُدوَن بَِأْمِرَن ــًة َيْ ــْم َأئِمَّ ــا ِمنُْه ــا َعابِِديَن﴾)2(﴿َوَجَعْلنَ ــوا َلنَ َكاِة َوَكاُن ــزَّ ال
وَن﴾)4(.  ــَرُ ــِة ال ُين ــْوَم اْلِقَياَم ــاِر َوَي ــوَن إىَِل النَّ ــًة َيْدُع ــْم َأئِمَّ ــا ُيوِقنُوَن﴾)3(﴿َوَجَعْلنَاُه بِآَياتِنَ
يشــري القــرآن الكريــم إىل دور احلكــم يف هدايــة النــاس وإصالحهــم، أو دور احلكــم يف 
الضاللــة واالنحــراف والفســاد وبعبــارة أخــرى إن هنــاك أئمــة هــدى متمثلــني باألنبيــاء 
واألئمــة عليهــم الســالم والصاحلــني عــىل مــدى التاريــخ يعملــون عــىل حتقيــق العــدل 
واخلــري للبرشيــة ويف قبــال هــؤالء هنــاك جمرمــني مســتكربين طغــاة وشــياطني يمثلــون 

أئمــة الفســاد واالنحــراف والضاللــة. 

)1(  سورة آل عمران:26.
)2( سورة االنبياء: 73 .
)3( سورة السجدة:24.

)4( القصص: 41.
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6ـ عامل اخلالفة االهلية :

ــِع  ــقِّ َوال َتتَّبِ ــاِس بِاحْلَ ــنْيَ النَّ ــم َب ــًة يِف األَْرِض َفاْحُك ــاَك َخلِيَف ــا َجَعْلنَ ــا َداُووُد إِنَّ ﴿َي
ــْم َعــَذاٌب َشــِديٌد بِــَا  ــوَن َعــن َســبِيِل اهلل هَلُ ــَك َعــن َســبِيِل اهلل إِنَّ الَِّذيــَن َيِضلُّ ــَوى َفُيِضلَّ اهْلَ

ــاِب﴾)1(. َس ــْوَم احْلِ ــوا َي َنُس

ــن  ــوَك َع ــْم َأن َيْفتِنُ ــْم َواْحَذْرُه ــْع َأْهَواءُه ــَزَل اهلل َوالَ َتتَّبِ ــَا َأن ــم بِ ــم َبْينَُه ﴿َوَأِن اْحُك
ــْم  ــم بَِبْعــِض ُذُنوهِبِ ــُد اهلل َأن ُيِصيَبُه ــَا ُيِري ــْم َأنَّ ــْوا َفاْعَل ــإِن َتَولَّ ــَك َف ــَزَل اهلل إَِلْي ــا َأن َبْعــِض َم

ــُقوَن﴾)2(. ــاِس َلَفاِس ــَن النَّ ــًرا مِّ َوإِنَّ َكثِ

ان عامــل القيــام باحلكــم البــد أن جيســد منطــق اخلالفــة االهليــة مــن العــدل والرمحــة 
والتكامــل الروحــي واالجتامعي.

ثانيًا: مفهوم نظام احلكم يف األحاديث والروايات الشريفة .

تعــد مســألة احلكــم ذات أمهيــة كبــرية يف الروايــات االســالمية وتبــني هــذه الروايات 
أنــه ال يمكــن للنــاس العيــش دون وجــود )حكــم( وإن كان ظاملــا غــري عــادل أفضــل مــن 
ــل  ــب رضورة العق ــر الزم بحس ــم( أم ــيس )احلك ــم. وإن تأس ــاب احلك ــوىض يف غي الف
ــري  ــلم( وأم ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــرم )ص ــول األك ــج الرس ــالمية وهن ــكام اإلس واألح

املؤمنــني )عليــه الســالم( لألمــور اآلتيــة:

1ـ العدل بني الناس .

ــة  ــذه الرواي ــر ه ــك أذك ــىل ذل ــوذج ع ــات. وكنم ــن الرواي ــري م ــاد كث ــب مف وبحس
ــالم(: ــه الس ــا )علي ــام الرض ــن اإلم ــة ع املنقول

)1( سورة  البقرة:213.
)2( سورة  املائدة: 49.
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روى عبــد الواحــد بــن حممــد بــن عبــد ويــس النيســابوري العطــار، قــال: حدثنــي 
أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن ُقتْيَبــة النيســابوري بــاب مــا كتبــه الرضــا )عليــه الســالم( 
للمأمــون يف حمــض اإلســالم ورشائــع الديــن  قــال: قــال أبــو حممــد الفضــل بــن شــاذان 
ــف احلكيــم... فــإن قــال  النيســابوري: أن ســأل ســائل فقــال: أخــربين هــل جيــوز ان يكلَّ

قائــل: ومل جعــل أوىل األمــر وأمــر بطاعتهــم؟ قيــل: لعلــل كثــرية. 

ــوا عــىل حــد حمــدود، وأمــروا أن ال يتعــدوا تلــك احلــدود  منهــا: أن اخللــق ملــا ُوِقَف
ــًا  ــا أمين ــأن جيعــل عليهــم فيه ــك وال يقــوم إال ب ــت ذل ــه مــن فســادهم مل يكــن يثب ــا في مل
يأخذهــم بالوقــف عندمــا ُأبيــح هلــم، ويمنعهــم مــن التعــدي عــىل مــا َحَظــَر عليهــم، ألنــه 
ــٌم  لــو مل يكــن ذلــك لــكان أحــٌد ال يــرتك لذتــه ومنفعتــه لفســاد غــريه. َفُجِعــَل عليهــم قيِّ

يمنعهــم مــن الفســاد، ويقيــم فيهــم احلــدود واألحــكام. 

ــم  ــا ال نجــد فرقــة مــن الفــرق وال ملــة مــن امللــل َبقــوا وعاشــوا إال بقيِّ ومنهــا: أنن
ــْز يف حكمــة احلكيــم أن يــرتك  ورئيــس ملــا البــد هلــم منــه يف أمــر الديــن والدنيــا. فلــم جَيُ
اخللــق ممــا يعلــم انــه البــد هلــم منــه، وال قــوام هلــم إال بــه، فيقاتلــون بــه عدوهــم، 
ويقســمون بــه فيئهــم، ويقيمــون بــه مجعهــم، ومجاعتهــم، وُيْمنـَـْع ظاملهــم مــن مظلومهــم. 

ــة،  ــت املل ــتودعًا لدرس ــًا مس ــًا حافظ ــاًم امين ــًا قيِّ ــم إمام ــل هل ــو مل جيع ــه ل ــا: أن ومنه
املبتدعــون، ونقــص منــه  فيــه  الســنن واألحــكام، ولــزاد  ت  الديــن وُغــريَّ وذهــب 
امللحــدون، وشــبَّهوا ذلــك عــىل املســلمني. إذ قــد وجدنــا اخللــق منقوصــني حمتاجــني غــري 
كاملــني مــع اختالفهــم واختــالف أهوائهــم وتشــتت حاالهتــم، فلــو مل جيعــل قيَّــاًم حافظــًا 
ــنن  ــع والس ت الرشائ ــريَّ ــاه وُغ ــا بيَّن ــوا م ــىل نح ــدوا ع ــول األول، لفس ــه الرس ــاء ب ــا ج مل

ــني(.)1( ــق أمجع ــاد اخلل ــك فس ــامن، وكان يف ذل ــكام واألي واألح

)1( عيون أخبار الرضا: للصدوق، ج2، ص157.
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2ـ تنظيم أمور الناس واملساواة بينهما .

مــا ورد عــن موالنــا أمــري املؤمنــني عليــه الســالم جوابــا عــىل ادعــاء اخلــوارج حــني 
ــُه ال  ــْم إِنَّ ــٌل! َنَع ــا َباطِ ــَراُد هِبَ ــقٍّ ُي ــالم(:»َكلَِمُة َح ــه الس ــم إال هلل قال)علي ــوا: )ال حك قال
ــُه الَُبــدَّ لِلنَّــاِس ِمــْن َأِمــر َبــّر َأْو َفاِجــر،  ُحْكــَم إاِلَّ هللِ، ولكـِـنَّ هــُؤالَِء َيُقوُلــوَن: )الَ إِْمــَرَة، َفإِنَّ
ــِه  ــُع بِ َم ــَل، َوُيْ ــا االَْج ــُغ اهللُ فِيَه ــُر، َوُيَبلِّ ــا اْلَكافِ ــَتْمتُِع فِيَه ــُن، َوَيْس ــِه امْلُْؤِم ــُل يِف إِْمَرتِ َيْعَم
، َحتَّــى  ِعيــِف ِمــَن اْلَقــِويِّ ــُبُل، َوُيْؤَخــُذ بـِـِه لِلضَّ ، َوَتْأَمــُن بـِـِه السُّ اْلَفــيُء، َوُيَقاَتــُل بـِـِه اْلَعــُدوُّ

اَح ِمــْن َفاِجــر«. ، َوُيْســرَتَ ــرٌّ يَح َب َيْســرَتِ

ويف روايــة ُأخــرى أّنــه )عليــه الســالم( مّلــا ســمع حتكيمهــم قــال: »ُحْكــَم اهللِ َأْنَتظِــُر 
ــا  ــُع فِيَه ــَرُة َفَيَتَمتَّ ــَرُة اْلَفاج ــا االْْم ، َوَأمَّ ــيُّ ــا التَِّق ــُل فيه ُة َفَيْعَم ــَرَّ ــَرُة اْل ــا االْْم فِيُكْم.وقال:َأمَّ

ــُه«.)1( ــُه َمنِيَُّت ــُه، َوُتْدِرَك ُت ــَع ُمدَّ ، إىل َأْن َتنَْقطِ ــِقيُّ الشَّ

يتضــح مــن كالم االمــام )عليــه الســالم( إن هنــاك أســبابًا وعلــاًل عديــدة تســتدعي 
لــزوم تشــكيل احلكــم وتــول ول األمــر. 

3ـ إقامة احلدود املعطلة

ــم  ــه احلك ــبب طلب ــنّي س ــالم( يب ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــا أم ــن موالن ــا ورد ع وم
ــُه مَلْ َيُكــِن الَّــِذي َكاَن ِمنَّــا ُمنَاَفَســًة يِف ُســْلَطان،  ــَك َتْعَلــُم َأنَّ ويصــف االمــام احلــّق »اللهــمَّ إِنَّ
ْصــَاَح  َطــاِم، َولكـِـْن لِنَــِرَد امْلََعــامِلَ ِمــْن ِدينـِـَك، َوُنْظِهــَر االِْ َوالَ اْلِتــَاَس ِشء ِمــْن ُفُضــوِل احْلُ

ــْن ُحــُدوِدَك«)2(. ــُة ِم ــاَم امْلَُعطََّل ــاِدَك، َوُتَق ــْن ِعَب ــَن امْلَْظُلوُمــوَن ِم ــَاِدَك، َفَيْأَم يِف بِ

)1(  هنج البالغة خطب االمام عيل، ج1، ص100.
)2(  هنج البالغة خطب االمام عيل، ج1، ص109، خ129.
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4 ـ رد األموال العامة املغصوبة املتعلقة باجملتمع إىل أهلها .

ــِه  َج بِ ــُزوِّ ــْد ُت ــُه َق ــْو َوَجْدُت ــال: »َواهللِ َل ــامن ق ــع عث ــن قطائ ــالم( م ــه الس ــام رد )علي في
ــْدُل،  ــِه الَع ــاَق َعَلْي ــْن َض ــَعًة، َوَم ــْدِل َس ــإِنَّ يف الَع ــُه؛ َف ــاُء، َلَرَدْدُت ــِه االَْم ــَك بِ ــاُء، َوُملِ النَِّس

ــُق«)1(. ــِه َأضَي ــْوُر َعَلْي َفاَل

5 ـ التوجيه وتعليم األمة .

ــادل، أال  ــام الع ــو باإلم ــة تنج ــة الصاحل ــإن الرعي ــالم( قال)ف ــه الس ــيل )علي ــن ع ع
وإن الرعيــة الفاجــرة هتلــك باإلمــام الفاجــر()2( وعــن اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم( 
بــذاك()3( وعــن أيب جعفــر  النــاس إال باإلمــام وال تصلــح األرض إال  )ال يصلــح 
الباقر)عليــه الســالم( قــال )بنــي االســالم عــىل مخــس: عــىل الصــالة والــزكاة والصــوم 

ــة()4(. ــودي بالوالي ــام ن ــيء ك ــادي ب ــة ومل ين ــج والوالي واحل

 عــن االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( قــال: »ســلطان ظلــوم وســلطان ظلــوم 
خــر مــن فتنــة تــدوم«)5(.

ــة  ــق وإجيــاد احلكــم ويف حال ــات الرشيفــة رضورة حتقي ــع الرواي يتحصــل: مــن مجي
عــدم القــدرة عــىل إجيــاد احلكــم العــادل فــال أقــل مــن اقامــة حكــم وان كان ظاملــًا وجائــرًا 
ــري  ــه ويف غ ــدوان علي ــع الع ــدوده ومن ــد وح ــن للبل ــتقراء واالم ــبيل االس ــك يف س وذل
ذلــك تســود حالــة مــن التدهــور حيــث ســرتاق دمــاء الكثــري مــن االبريــاء دون أي وازع 

ممــا يوفــر لألعــداء النفــوذ إىل داخــل البلــد واهليمنــة عليــه.

)1( هنج البالغة خطب االمام عيل ج1 ص46. 
)2(  بحار األنوار: ج8، ص472.
)3(  بحار االنوار:ج23، ص22.

)4( وسائل الشيعة: احلر العاميل: ج1، ص10، حديث 10.
)5(  غرر احلكم ودرر الكلم، ج1، ص437.
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ضرورة وجود احلاكم ووظائفه الرئيسية يف الدولة

املسألة األوىل: ضرورة احلكم ووجود احلاكم .

تعــد احلاجــة اإلنســانية الثابتــة العامــل األســايس لــرورة وجــود قانــون وحكومــة، 
وهــذه احلاجــة تنشــأ بمالحظــة طبيعــة اإلنســان التــي تدعــوه ليعيــش مــع أخيــه اإلنســان 

فيفيــده ويســتفيد منــه.

ــة  ــزه مــن حــب الــذات واملــال اجلــاه واحلري ولكــن اإلنســان ونتيجــة ميولــه وغرائ
املطلقــة جلميــع مــا هيــواه ســوف يقــع يف االختــالف والتعــارض بــني مــا يريــده هــو ومــا 
يريــده اآلخــرون، وال بــد ألجــل حــل هــذا التعــارض واالختــالف مــن وجــود مرجعيــة 
يتــم االحتــكام إليهــا واخلضــوع هلــا وليســت هــذه املرجعيــة ســوى )القانــون( وأهــم مــا 
ينبغــي أن حيملــه هــذا القانــون هــو العدالــة جلميــع النــاس عــرب إعطــاء كل ذي حــق حقــه 

ورعايــة العــدل االجتامعــي.

وهناك العديد من الروايات التي تتحدث عن رضورة وجود احلاكم.

ففــي روايــة هنــج البالغــة أن عليــًا عليــه الســالم ملــا ســمع مقولــة اخلــوارج: ال حكــم 
إال هللَّ قــال: كلمــة حــق يــراد الباطــل، نعــم إنــه ال حكــم إال هللَّ ولكــن هــؤالء يقولــون ال 
إمــرة إال هللَّ وأنــه ال بــد للنــاس مــن أمــري بــر أو فاجــر، يعمــل يف إمرتــه املؤمــن ويســتمتع 
ــه  ــه العــدو وتأمــن ب ــل ب ــه الفــي ء، ويقات ــر ويبلــغ اهلل فيهــا األجــل وجيمــع ب فيهــا الكاف

الســبل ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي حتــى يســرتيح بــر ويســرتاح مــن فاجــر)1(.

)1( هنج البالغة خطب االمام عيل، ج1، ص125، خ40.
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ــه  ــا علي ــام الرض ــن اإلم ــا ع ــا آنف ــر ذكره ــي م ــاذان الت ــن ش ــل ب ــة الفض ويف رواي
ــالم( إن  ــه الس ــال )علي ــم؟ ق ــر بطاعته ــر وأم ــل أول األم ــم جع ــأله: فل ــا س ــالم مل الس
اخللــق ملــا وقفــوا عــىل حــد حمــدود وأمــر أن ال يتعــدوا ذلــك احلــد ملــا فيــه مــن فســادهم 
ــدي  ــن التع ــم م ــًا يمنعه ــه أمين ــم في ــل عليه ــأن جيع ــوم إال ب ــك وال يق ــت ذل ــن يثب مل يك
والدخــول فيــام حظــر عليهــم، ألنــه لــو مل يكــن ذلــك كذلــك لــكان أحــد ال يــرتك لذتــه 

ــريه()1(. ــاد غ ــه لفس ومنفعت

 ومــن كالم لــه )عليــه الســالم( يف رضورة وجــود احلاكــم ووظيفــة يف الدولــة كتــاب 
)عليــه الســالم( كتبــه لألشــرت النخعــي ملــا واله عــىل مــر وأعامهلــا حــني اضطــرب أمــر 
ــُر  ــِيٌّ َأِم ــُد اهلل َع ــِه َعْب ــَر بِ ــا َأَم ــَذا َم ــه( »َه ــوان اهلل علي ــر )رض ــن أيب بك ــد ب ــا حمم أمريه
ــا  ــَة َخَراِجَه ــْرَ ِجَباَي ُه ِم ــنَي َوالَّ ــِه ِح ــِدِه إَِلْي ــرَتَ يِف َعْه ــاِرِث اأْلَْش ــَن احْلَ ــَك ْب ــنَي َمالِ امْلُْؤِمنِ

ــا....«)2( ــَاَرَة بَِاِدَه ــا َوِع ــتِْصَاَح َأْهلَِه ــا َواْس َه ــاَد َعُدوِّ َوِجَه

ــه ليــس عــى  ــه الســالم( موضحــا فيــه مســؤوليات احلاكــم »أن ومــن كالم لــه )علي
ــاء  ــة واالحي ــاد يف النعيم ــة واالجته ــاغ يف املوعظ ــه االب ــر رب ــن أم ــل م ــام إال مامح االم

ــا«)3(. ــى أهله ــهان ع ــدار الس ــتحقيها وإص ــى مس ــدود ع ــة احل ــنة وإقام للس

ــالمية،  ــدة االس ــىل الوح ــاظ ع ــأهنا احلف ــن ش ــي م ــام الت ــور وامله ــة األم ــن مجل وم
واإلنســانية أشــار اإلمــام إىل أن مــن واجبــات احلاكــم ان جيمــع امرهــم، والقيــام باملهامت 
العســكرية واالمنيــة، اذ قــال )عليــه الســالم(: »يقاتــل بــه العــدو وتأمــن بــه الســبل 
ــتجابته  ــدم اس ــبب ع ــأن س ــالم( ب ــه الس ــوي«. ويفر)علي ــن الق ــف م ــذ للضعي ويؤخ
لدعــوات اخلــروج يف املعــارك الصغــرية ضــد جيــش الشــام بعــد التحكيــم )ال ينبغــي ل 

)1( عيون اخبار الرضا: للصدوق:ج1 107
)2( هنج البالغة، خطب االمام عيل ج3 ص38 رسالة 53

)3( هنج البالغة، خطب االمام عيل ج1 خطبة 105
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ان ادع اجلنــد واملــر وبيــت املــال وجبايــة األرض والقضــاء بــني املســلمني والنظــر يف 
ــني()1(. ــوق املطالب حق

وهذا ما أشار إليه اإلمام )عليه السالم( بقوله يف بيان ضامن احلقوق للعباد.

ــال  ــُة الب ــا. )...و( إزال ــب بذهاهب ــا، ويذه ــُل بإقباهل ــدول: ُيقب ــرأي بال ــواُب ال »ص
ــن( أرشُف  ــاء. )...لك ــن يش ــا م ــاهللِ يورثه ــتعينوا ب ــت، فاس ــٍة أقبل ــِة دول ــن إزال ــهل م أس
امللــوك َمــن مل ُيالطــه الَبَطــر، ومل ُيــل عــن احلــق.)...و( أصحــاب الســلطاِن يف امَلَثــل كَقوم 
ــم إىل اهَلَلكــًة والتَّلــِف أبعُدُهــم كان يف امُلرَتَقــى«)2(. َرُقــوا جبــًا ثــمَّ ســَقطوا منــه، فأقرهُبُ

املسألة الثانية: العالقة بني احلاكم واألمة .

البد من تقق أمرين يف املنظومة القيادية:

1ـ العالقــة القلبيــة بــني احلاكــم والرعيــة: وهــو ان يستشــعر املســؤول الرمحــة 
الرعيــة. إزاء  والشــفقة 

2ـ احلقوق املتبادلة وااللتزام بالضوابط من قبل الطرفني.

فضــاًل عــن أن هنــاك ضوابــط ال بــد للرعيــة مــن االلتــزام هبــا كذلــك يوجــب 
للمســؤول أن حيقــق هــذا االلتــزام عــىل نفســه أوال.

املتبادلــة ضمــن األطــر  القلبيــة ونظمــت احلقــوق  العالقــة  تــم إصــالح  فــاذا 
والســياقات الصحيحــة واســتطاع املســؤول بقدراتــه أن يــؤدي واجباتــه بحفــظ املصلحــة 
العامــة بشــكل ســليم، فحينــذاك ستشــعر أن هنــاك عالقــة رصينــة بــني احلاكــم والرعيــة 

ــة والرمحــة. قائمــة عــىل املحب

)1( هنج البالغة، خطبة 119.

)2( هنج البالغة، خطبة 339.
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إذا املبــدأ االســايس الــذي بنــى عليــه االمــام أمــري املؤمنــني عليــه الســالم حكمــة هــو 
مبــدأ الرتابــط بــني احلــق والواجــب، فاحلاكــم ليــس ســيدًا عــىل النــاس ألن ســيدهم هــو 
اهلل تعــاىل فحســب واهلل وحــده هــو االحــد الصمــد الــذي )مَلْ َيِلــْد َومَلْ ُيوَلــْد*ومَلْ َيُكــْن َلــُه 
ُكُفــًوا َأَحــٌد( فــأي حــق للحاكــم يقابلــه واجــب عليــه يســاويه يف االمهيــة إذ ليــس احلكــم 
منحــة مــن أحــد بــل هــو موقــع حيتلــه أكفــأ النــاس لكــي يــؤدي حقــوق النــاس بأفضــل 

ممــا يمكــن أن يؤديــه غــريه()1(.

)أذ تشــكل دراســة العالقــة بــني احلاكــم واالمــة تصــورا أصيــال للعالقــة مــن 
وجهــة نظــر إســالمية وتصــورا ملفتــاح ورس النجــاح والتوفيــق يف مجيــع جمــاالت احليــاة 
ــخصية  ــد ش ــوره بع ــه وتط ــوده وقوت ــد يف وج ــالمي يعتم ــان االس ــع ألن الكي للمجتم
احلاكــم ووعــي األمــة ووحدهتــا عــىل طبيعــة العالقــة بــني احلاكــم واالمــة فإهنــام عندمــا 
يكونــان يف موقــع واحــد ويف حركــة متجانســة واحــدة يمكــن أن يتحقــق للجميــع هــذا 
التطــور والقــوة بحيــث إذا فقــد أحدمهــا أو أصيبــت حالــة االنســجام أو التناســق بينهــام 
ــه عــىل التطــور  ــه أو قدرت باخللــل أو الضعــف يفقــد املجتمــع االســالمي وجــوده وقوت

ــة()2(. ــك إال مــن خــالل تشــخيص العالق وال يتحقــق ذل

ــُد،  ــا َبْع وقــد اشــار االمــام عــيل )عليــه الســالم( إىل أمهيــة هــذه العالقــة بقولــه »َأمَّ
ــِذي يِل  ــُل الَّ ــقِّ مْث ــَن احْلَ ــَيَّ ِم ــْم َع ــْم، َوَلُك ــِة َأْمِرُك ــًا بِِوالََي ــْم َحّق ــَل اهللُ يِل َعَلْيُك ــْد َجَع َفَق
ــِري اِلَحــد  ــقُّ َأْوَســُع االْْشــَياِء يِف التََّواُصــِف، َوَأْضَيُقَهــا يِف التَّنَاُصــِف، الَ َيْ َعَلْيُكــْم، َفاحْلَ
ــِرَي  ــِرَي َلــُه َوالَ َيْ ــِري َعَلْيــِه إاِلَّ َجــَرى َلــُه، َوَلــْو َكاَن اِلَحــد َأْن َيْ إاِلَّ َجــَرى َعَلْيــِه، َوالَ َيْ
ــِه يِف ُكلِّ  َعَلْيــِه، َلــَكاَن ذلِــَك َخالِصــًا هلل ُســْبَحاَنُه ُدوَن َخْلِقــِه، لُِقْدَرتِــِه َعــَى ِعَبــاِدِه، َولَِعْدلِ
ــَل  ــوُه، َوَجَع ــاِد َأْن ُيطِيُع ــَى اْلِعَب ــُه َع ــَل َحقَّ ــُه َجَع ــِه، َولكِنَّ وُف َقَضائِ ــِه ُصُ ــَرْت َعَلْي ــا َج َم

)1( أخالقيات االمام عيل أمري املؤمنني: السيد هادي املدريس، ص230ـ231.
)2( االمام عيل دراسة جلوانب من الشخصية واملنهج، السيد حممد باقر احلكيم، ص225.
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ــمَّ  ــُه ُث ــِد َأْهُل ــَن امْلَِزي ــَو ِم ــَا ُه ــعًا بِ ــُه، َوَتَوسُّ ــًا ِمنْ ــَواِب َتَفضُّ ــَة الثَّ ــِه ُمَضاَعَف ــْم َعَلْي َجَزاَءُه
ــا  ــض، َفَجَعَلَه ــَى َبْع ــاِس َع ــِض النَّ ــا لَِبْع َضَه ــًا اْفرَتَ ــِه ُحُقوق ــْن ُحُقوِق ــْبَحاَنُه ِم ــَل ُس َجَع

ــض. ــا إاِلَّ بَِبْع ــَتْوَجُب بْعُضَه ــًا، َوالَ ُيْس ــا َبْعض ــُب َبْعُضَه ــا، َوُيوِج ــُأ يِف ُوُجوِهَه َتَتَكاَف

ــقُّ  ــِة، َوَح ِعيَّ ــَى الرَّ ــَوايِل َع ــقُّ اْل ــوِق َح ُق ــَك احْلُ ــْن تِْل ــْبَحاَنُه ِم َض ُس ــرَتَ ــا اْف ــُم َم َوَأْعَظ
ِعيَّــِة، َعــَى اْلــَوايِل، َفِريضــًة َفَرَضَهــا اهللُ ُســْبَحاَنُه لِــُكّل َعــَى ُكّل، َفَجَعَلَهــا نَِظامــًا  الرَّ
ِعيَّــُة إاِلَّ بَِصــَاِح اْلــُوالَِة، َوالَ َتْصُلــُح اْلــُوالَُة  اِلْلَفتِِهــْم، َوِعــّزًا لِِدينِِهــْم، َفَلْيَســْت َتْصُلــُح الرَّ

ــِة. ِعيَّ ــتَِقاَمِة الرَّ إاِلَّ بِاْس

ــْم،  ــقُّ َبْينَُه ــزَّ احْلَ ــا، َع َه ــا َحقَّ ــَوايِل إَِلْيَه ــُه، َوَأدَّى اْل ــَوايِل َحقَّ ــُة إىَِل اْل ِعيَّ ِت الرَّ ــإِذا َأدَّ َف
ــنَُن، َفَصَلــَح  ــا السُّ يــِن، َواْعَتَدَلــْت َمَعــامِلُ اْلَعــْدِل، َوَجــَرْت َعــَى َأْذالهَِلَ َوَقاَمــْت َمنَاِهــُج الدِّ

ــَداِء. ــُع االْْع ــْت َمَطاِم ــِة، َوَيئَِس ْوَل ــاِء الدَّ ــَع يِف َبَق ــاُن، َوُطِم َم ــَك الزَّ بِذلِ

ــُة،  ــَك ْلَكلَِم ــْت ُهنَالِ ــِه، اْخَتَلَف ــَوايِل بَِرِعيَّتِ ــَف اْل ــا، َأْو َأْجَح ــُة َوالَِيَه ِعيَّ ــِت الرَّ َوإَِذا َغَلَب
َوى،  ــنَِن، َفُعِمــَل بِاهْلَ يــِن، َوُتِرَكــْت حَمَــاجُّ السُّ ــْوِر، َوَكُثــَر اإلْدَغــاُل يِف الدِّ َوَظَهــَرْت َمَعــامِلُ اْلَ
ــَل، َوالَ  ــقٍّ ُعطِّ ــَتْوَحُش لَِعظِيِم َح ــَا ُيْس ــوِس، َف ــُل النُُّف ــَرْت ِعَل ــَكاُم، َوَكُث ــِت االْْح َوُعطَِّل
ــَد  ــاُت اهللِ ِعنْ ــُم َتبَِع اُر، َوَتْعُظ ــزُّ االرْْشَ ــَراُر، َوَتِع ــِذلُّ االْْب ــَك َت ــَل! َفُهنَالِ ــل ُفِع ــِم َباطِ لَِعظِي

ــاِد. اْلِعَب

ــَس َأَحــٌد َوإِن اْشــَتدَّ َعــَى  ــِه، َفَلْي ــاُوِن َعَلْي ــَك، َوُحْســِن التََّع َفَعَلْيُكــْم بِالتَّنَاُصــِح يِف ذلِ
ــَن  ــُه ِم ــْبَحاَنُه َأْهُل ــا اهللُ ُس ــَة َم ــغ َحِقيَق ــاُدُه بَِبالِ ــِل اْجتَِه ــاَل يِف اْلَعَم ــُه، َوَط ِرَض اهللِ ِحْرُص
الطَّاَعــِة َلــُه، َولكِــْن ِمــْن َواِجــِب ُحُقــوِق اهللِ َعــى الِعَبــاِد النَِّصيَحــُة بَِمْبَلــِغ ُجْهِدِهــْم، 
َمــْت  ــقِّ َمنِْزَلُتــُه، َوَتَقدَّ ــقِّ َبْينَُهــْم. َوَلْيــَس اْمــُرٌؤ َوإْن َعُظَمــْت يِف احْلَ َوالتََّعــاُوُن َعــَى إَقاَمــِة احْلَ
ــُه  َرْت ــُرٌؤ َوإِْن َصغَّ ــِه. َوالَ اْم ــْن َحقِّ ــُه اهللُ ِم َل ــا مَحَّ ــَى َم ــاَن َع ــْوِق َأْن ُيَع ــُه بَِف ــِن َفِضيَلُت ي يِف الدِّ

ــِه«)1(. ــاَن َعَلْي ــَك َأْو ُيَع ــى ذلِ ــنَي َع ــُدوِن َأْن ُيِع ــوُن بِ ــوُس، َواْقَتَحَمْتُه اْلُعُي النُُّف

)1(  هنج البالغة: خطبة 34
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ــْم  ــًا، َوَلُك ــْم َحّق ــاُس! إِنَّ يِل َعَلْيُك ــا النَّ َ ــه الســالم يف ضــامن احلقــوق »َأيُّ ــه علي وقول
: َعــَيَّ َحــقٌّ

: َفالنَِّصيَحــُة َلُكــْم، َوَتْوفِــُر َفْيئُِكْم َعَلْيُكــْم، َوَتْعلِيُمُكــْم َكْيــا  ُكــْم َعــَيَّ ــا َحقُّ َفَأمَّ
َهُلــوا، َوَتْأِديُبُكــْم َكْيــا َتْعَلُمــوا. جَتْ

ــُة  ــِب، َواالَْجاَب ــَهِد َوامْلَِغي ــُة يف امْلَْش ــِة، َوالنَِّصيَح ــاُء بِالَبْيَع ــْم: َفالَوَف ــي َعَلْيُك ــا َحقِّ َوَأمَّ
ــْم«)1(. ــنَي آُمُرُك ــُة ِح ــْم، َوالطَّاَع ــنَي َأْدُعوُك ِح

املسألة الثالثة: واجبات احلاكم إزاء األمة .

ــة  ــة القرآني ــالل الرؤي ــن خ ــا م ــن تصويره ــة يمك ــاه األم ــم اجت ــات احلاك أن واجب
)اآليــات املباركــة(:

مــا ورد يف ســورة اجلمعــة ان اهلل ســبحانه وتعــاىل يوضــح واجبــات ثالثــة للحاكــم 
ــْم  يِه ــِه َوُيَزكِّ ــْم آَياتِ ــو َعَلْيِه ــْم َيْتُل نُْه ــواًل مِّ ــنَي َرُس يِّ ــَث يِف اأْلُمِّ ــِذي َبَع ــَو الَّ ــة ﴿ُه إزاء األم

ــنٍي﴾)2(. بِ ــي َضــَاٍل مُّ ــُل َلِف ــن َقْب ــوا ِم ــَة َوإِن َكاُن ْكَم ــاَب َواحْلِ ــُم اْلكَِت ُمُه َوُيَعلِّ

ــة  ــالة اإلهلي ــا الرس ــا وابالغه ــات اهلل عليه ــالوة آي ــة وت ــىل األم ــة ع ــة احلج 1ـ اقام
ــنَي َرُســواًل  يِّ ــِذي َبَعــَث يِف اأْلُمِّ ــَو الَّ واملســؤولية امللقــاة عــىل عاتقهــا أمــام اهلل تعــاىل: ﴿ُه

ــِه﴾ ــْم آَياتِ ــو َعَلْيِه ــْم َيْتُل نُْه مِّ

2ـ تزكيــة األمــة وترتيبهــا واألرشاف عــىل مســريهتا والعمــل عــىل جعلهــا متطابقــة 
مــع الرشيعــة واقامــة العــدل واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وحتريرهــا مــن 

ــْم﴾. يِه ــاىل: ﴿َوُيَزكِّ ــري اهلل تع ــة لغ ــود والعبودي ــالل والقي االغ

)1( هنج البالغة خطبة 34
)2( سورة اجلمعة:2
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3ـ تعليــم األمــة الرشيعــة االســالمية وهدايتهــا إىل العقائــد والســنن التارخييــة وبيــان 
ْكَمــَة َوإِن َكاُنــوا ِمــن  ُمُهــُم اْلكَِتــاَب َواحْلِ مواضــع االعتبــار واالنــذار يف مســريهتا: ﴿َوُيَعلِّ

بـِـنٍي﴾. َقْبــُل َلِفــي َضــَاٍل مُّ

ــالم  ــن االس ــاع ع ــا يف الدف ــة وتوضيفه ــات األم ــة طاق ــع تعبئ ــب راب ــاك واج  4ـ وهن
ــِد  ــيُّ َجاِه ــا النَّبِ َ ــا َأيُّ ــدوان ﴿َي ــلمني إىل الع ــالد املس ــرض ب ــد تع ــبيل اهلل عن ــاد يف س واجله

ــُر﴾)1(. ــَس امْلَِص ــُم َوبِْئ ــْم َجَهنَّ ــْم َوَمْأَواُه ــْظ َعَلْيِه ــنَي َواْغُل ــاَر َوامْلُنَافِِق اْلُكفَّ

وقولــه تعــاىل يف ســورة التوبــة: ﴿َوامْلُْؤِمنُــوَن َوامْلُْؤِمنَــاُت َبْعُضُهــْم َأْولَِيــاء َبْعــٍض 
َكاَة َوُيطِيُعــوَن اهللَّ  ــَاَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ َيْأُمــُروَن بِامْلَْعــُروِف َوَينَْهــْوَن َعــِن امْلُنَكــِر َوُيِقيُمــوَن الصَّ

ــٌم﴾. ــٌز َحكِي ُهُم اهللُّ إِنَّ اهللَّ َعِزي مَحُ ــئَِك َســَرْ َوَرُســوَلُه ُأْوَلـ

ــاُر  ــا األهَْنَ تَِه ــن َتْ ــِري ِم ــاٍت جَتْ ــاِت َجنَّ ــنَي َوامْلُْؤِمنَ ــَد اهللُّ امْلُْؤِمنِ ــاىل: ﴿َوَع ــه تع وقول
ــَن اهللِّ َأْكــَرُ َذلِــَك ُهــَو اْلَفــْوُز  ــاِت َعــْدٍن َوِرْضــَواٌن مِّ َخالِِديــَن فِيَهــا َوَمَســاكَِن َطيَِّبــًة يِف َجنَّ

اْلَعظِيــُم﴾)2(.

ــْم  ــَر َعنُك ــْم َأن ُيَكفِّ ُك ــى َربُّ ــا َعَس ــًة نَُّصوًح ــوا إىَِل اهلل َتْوَب ــوا ُتوُب ــَن آَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأيُّ ﴿َي
ــيَّ َوالَِّذيــَن  ــِزي اهلل النَّبِ ــْوَم اَل ُيْ ــاُر َي ــا اأْلهَْنَ تَِه ــِري ِمــن َتْ ــاٍت جَتْ َســيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكــْم َجنَّ
نَــا َأْتـِـْم َلنَــا ُنوَرَنــا َواْغِفــْر َلنَــا  آَمنُــوا َمَعــُه ُنوُرُهــْم َيْســَعى َبــنْيَ َأْيِديـِـْم َوبَِأْيَاهِنِــْم َيُقوُلــوَن َربَّ

ــٌر﴾)3(. ٍء َقِدي ــَى ُكلِّ َشْ ــَك َع إِنَّ

تبــني هــذه اآليــات الثالثــة طبيعــة العالقــات بــني املؤمنــني يف املجتمــع االســالمي. 
ــُروا َفَأَبــى َأْكَثــُر النَّــاِس إاِلَّ ُكُفــوًرا﴾. كَّ ْفنَــاُه َبْينَُهــْم لَِيذَّ وورد يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َصَّ

)1(  سورة التحريم:9. وكذلك ورد اخلطاب القرآين نفسه يف سورة التوبة، اآلية الثالثة والسبعني.
)2(  سورة التوبة 71ـ 72

)3( سورة التحريم 8.
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وقوله تعاىل: ﴿َفَا ُتطِِع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبًِرا﴾

﴿َوَلْو ِشْئنَا َلَبَعْثنَا يِف ُكلِّ َقْرَيٍة َنِذيًرا﴾)1( 

ــيَّ  ُســوَل النَّبِــيَّ األُمِّ ومــن اآليــات مــا ورد يف ســورة االعــراف ﴿الَِّذيــَن َيتَّبُِعــوَن الرَّ
ــِن  ــْم َع ــُروِف َوَينَْهاُه ــِل َيْأُمُرُهــم بِامْلَْع ــْوَراِة َواإِلْنِجي ــْم يِف التَّ ــا ِعنَدُه ــُه َمْكُتوًب ــِذي َيُِدوَن الَّ
ــَاَل  ــْم َواألَْغ ُه ــْم إِْصَ ــُم اخلبائــث َوَيَضــُع َعنُْه ُم َعَلْيِه ــرِّ ــاِت َوُيَ ــُم الطَّيَِّب ــلُّ هَلُ ــِر َوُيِ امْلُنَك
َبُعــوْا النُّــوَر الَّــِذَي ُأنــِزَل َمَعــُه  وُه َواتَّ ُروُه َوَنــَرُ الَّتـِـي َكاَنــْت َعَلْيِهــْم َفالَِّذيــَن آَمنُــوْا بـِـِه َوَعــزَّ

ُأْوَلـــئَِك ُهــُم امْلُْفلُِحــوَن﴾)2( 

ٍء  ــن َشْ ــِه ِم ــن ُدونِ ــا ِم ــا َعَبْدَن ــْو َشــاء اهللُّ َم ــوْا َل ُك ــَن َأرْشَ ــاَل الَِّذي ــه تعــاىل: ﴿َوَق وقول
ــْل  ــْم َفَه ــن َقْبلِِه ــَن ِم ــَل الَِّذي ــَك َفَع ٍء َكَذلِ ــن َشْ ــِه ِم ــن ُدونِ ــا ِم ْمنَ ــا َوالَ َحرَّ ــُن َوال آَباُؤَن ْح نَّ

ــنُي﴾ ــاُغ امْلُبِ ــِل إاِلَّ اْلَب ُس ــَى الرُّ َع

ــْن  ــم مَّ ــوَت َفِمنُْه ــوْا الطَّاُغ ــُدوْا اهللَّ َواْجَتنُِب ــوالً َأِن اْعُب ُس ــٍة رَّ ــا يِف ُكلِّ ُأمَّ ــْد َبَعْثنَ ﴿َوَلَق
ــَف َكاَن  ــُروْا َكْي ــُروْا يِف األَْرِض َفانُظ ــُة َفِس اَل ــِه الضَّ ــْت َعَلْي ــْن َحقَّ ــم مَّ ــَدى اهللُّ َوِمنُْه َه

ــنَي﴾)3(  بِ ــُة امْلَُكذِّ َعاِقَب

وهنــاك آيــات كثــرية تتحــدث عــن واجبــات احلاكــم االســالمي نعــزب عــن 
ذكرهــا خمافــة االطالــة، ومــن النصــوص الــواردة يف هنــج البالغــة التــي تبــني بوضــوح 
ــه الســالم( يســري  ــي كان اإلمــام أمــري املؤمنــني )علي ــات الرئيســية للحاكــم والت الواجب

ــوص. ــذه النص ــن ه ــة وم ــة النظري ــن الرؤي ــال ع ــة فض ــرية العملي ــا يف الس عليه

)1(  الفرقان: 52-50.
)2(  األعراف: 157.
)3( النحل: 35- 36
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ُكــْم  ــا َحقُّ ــا النَّــاُس إِنَّ يِل َعَلْيُكــْم َحّقــًا َوَلُكــْم َعــَيَّ َحــقٌّ َفَأمَّ َ قولــه عليــه الســالم: »َأيُّ
ــَا  ــْم َكْي ــوا َوَتْأِديُبُك َهُل ــَا جَتْ ــْم َكْي ــْم َوَتْعلِيُمُك ــْم َعَلْيُك ــُر َفْيئُِك ــْم َوَتْوفِ ــُة َلُك ــَيَّ َفالنَِّصيَح َع
ــُة  َجاَب ــِب َواإْلِ ــَهِد َوامْلَِغي ــُة يِف امْلَْش ــِة َوالنَِّصيَح ــاُء بِاْلَبْيَع ــْم َفاْلَوَف ــي َعَلْيُك ــا َحقِّ ــوا َوَأمَّ َتْعَلُم

ــْم«)1(. ــُة ِحــنَي آُمُرُك ــْم َوالطَّاَع ِحــنَي َأْدُعوُك

ــِه امْلُْؤِمــُن َوَيْســَتْمتُِع فِيَهــا  ــرٍّ َأْو َفاِجــٍر َيْعَمــُل يِف إِْمَرتِ ــْن َأِمــٍر َب ــاِس ِم ــدَّ لِلنَّ ــُه اَل ُب »َوإِنَّ
ــُبُل  ــِه السُّ ــُن بِ ــُدوُّ َوَتْأَم ــِه اْلَع ــُل بِ ــِه الفــيء َوُيَقاَت ــُع بِ َم ــَل َوُيْ ــا اأْلََج ــُغ اهلل فِيَه ــُر َوُيَبلِّ اْلَكافِ

.)2(» ــِويِّ ــَن اْلَق ــِف ِم ِعي ــِه لِلضَّ ــُذ بِ َوُيْؤَخ

ــاُد  ــِة، َوااِلْجتَِه ــَاُغ يِف امْلَْوِعَظ ْب ــِه: اإْلِ ــِر َربِّ ــْن َأْم ــَل ِم ــا مُحِّ ــاِم إاِلَّ َم َم ــَى اإْلِ ــَس َع ــُه َلْي »إِنَّ
ــْهَاِن َعــَى  يَها، َوإِْصــَداُر السُّ ــُدوِد َعــَى ُمْســَتِحقِّ ــُة احْلُ ــنَِّة، َوإَِقاَم ــاُء لِلسُّ ْحَي يِف النَِّصيَحــِة، َواإْلِ
َأْهلَِهــا، َفَبــاِدُروا اْلِعْلــَم ِمــْن َقْبــِل َتْصِويــِح َنْبتـِـِه، َوِمــْن َقْبــِل َأْن ُتْشــَغُلوا بَِأْنُفِســُكْم َعــْن ُمْســَتَثاِر 
َا ُأِمْرُتــْم بِالنَّْهــِي َبْعــَد التَّنَاِهي«)3( اْلِعْلــِم ِمــْن ِعنْــِد َأْهلـِـِه، َواهْنـَـْوا َعــِن امْلُنَْكــِر َوَتنَاَهــْوا َعنـْـُه، َفإِنَّ

عليــه  اهلل  اهلل صــى  َرُســوِل  َوِســَرِة  َتَعــاىَل  اهلل  بِكَِتــاِب  اْلَعَمــُل  َعَلْينَــا  »َوَلُكــْم 
لُِســنَّتِِه«)4(. َوالنَّْعــُش  ــِه  بَِحقِّ وآله َواْلِقَيــاُم 

ــُت  ــِن، َوَنَزْع ــَى اْلَبْحَرْي َرقــيَّ َع ــَن َعْجــَاَن الزُّ ــَاَن ْب ــُت النُْع ــْد َولَّْي ــإيِنِّ َق ــُد، َف ــا َبْع »َأمَّ
ْيــَت االََْماَنــَة، َفَأْقبِــْل  َيــَدَك، بِــَا َذمٍّ َلــَك، َوالَ َتْثِريب َعَلْيــَك، َفَلَقــْد َأْحَســنَْت اْلِوالََيــَة، َوَأدَّ
ــاِم،  َغــْرَ َظنـِـني، َوالَ َمُلــوم، َوالَ ُمتََّهــم، َوالَ َمْأُثــوم، َفَقــْد َأَرْدُت امْلَِســَر إىَِل َظَلَمِة َأْهــِل الشَّ
ــوِد  ــِة َعُم ، َوإَِقاَم ــُدوِّ ــاِد اْلَع ــَى ِجَه ــَتْظِهُر بِِه َع ــْن َأْس َّ ــَك مِم ــي، َفإِنَّ ــَهَد َمِع ــُت َأْن َتْش َوَأْحَبْب

ــاَء اهللُ«)5(. ــِن، إِْن َش يِ الدِّ

)1(  هنج البالغة 34.

)2(  هنج البالغة 40.
)3(  هنج البالغة 105.
)4(  هنج البالغة 169.

)5(  هنج البالغة رسالة 42.
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مبادئ العالقة يف إدارة الواجبات

تعــد املبــادئ التــي اعتمدهــا اإلمــام عــيل عليــه الســالم يف حكمــه احلجــر االســاس 
يف تقويــم العالقــة بــني احلاكــم واألمــة وبــني األمــة واحلاكــم، يف اداء املســؤوليات واملهام 

امللقــاة عــىل عاتــق احلاكــم واألمــة والتــي تشــكل االطــار العــام لطبيعــة هــذه العالقــة.

املسألة األوىل: احلقوق املتبادلة .

ــم  ــل القائ ــن اخلل ــخيص موط ــون - يف تش ــف املصلحــون االجتامعي ــا خيتل ــريا م كث
يف جمتمــع مــا - بــني اهتــام احلاكــم بالطغيــان، او اهتــام الرعيــة بالطاعــة العميــاء، ففريــق 
ــىل  ــة، ع ــىل الرعي ــة ع ــي بالالئم ــم(، ويلق ــوىل عليك ــوا ي ــام تكون ــردد )ك ــده ي ــم جت منه
ــا،  ــا وامكاناهت ــت قدراهت ــوب، وعرف ــتوى املطل ــت اىل املس ــو ارتق ــة ل ــاس أن الرعي اس
ــن  ــاس عــىل دي ــردد )الن ــق آخــر جتــده ي ــا انفــرد احلاكــم بقــرارات غــري رشــيدة. وفري مل
ــغ، وكان  ــو مل يط ــم ل ــاس ان احلاك ــىل اس ــم، ع ــىل احلاك ــة ع ــي بالالئم ــم(، فيلق ملوكه

ــاط. ــا اىل االنحط ــا آل أمره ــة، ومل ــه الرعي ــدت ب ــلوكه، القت ــيدا يف س رش

ايــن موطــن اخللــل اذن؟ هــل يف القمــة ام يف القاعــدة؟ هــل هــو يف الســلطة احلاكمــة 
ام يف الرعيــة املحكومــة؟

امــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( يــرى أن اصــالح اخللــل ال يكــون 
اال بمراعــاة كل طــرف حقــوق الطــرف اآلخــر، فطاملــا ان احلاكــم ال يــؤدي حــق رعيتــه، 
او الرعيــة ال تــؤدي حــق حاكمهــا، فــال يمكــن ان نظفــر بمجتمــع ســليم، مــدرٍك للعدالة 
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السياســية وإن كان مفهومــا اعتباريــا، إال أن االلتــزام بحقــوق الطــرف اآلخــر - او عــدم 
االلتــزام - ترتتــب عليــه آثــار واقعيــة بالغــة االمهيــة واخلطــورة.

يف هــذا املجــال نجــده يؤكــد يف خطبــة لــه بصفــني عــىل أن احلقــوق متقابلــة، فيقــول: 
ــا َبْعــُد َفَقــْد َجَعــَل اهلل ُســْبَحاَنُه ِل َعَلْيُكــْم َحّقــًا بِِواَلَيــِة َأْمِرُكــْم َوَلُكــْم َعــيَلَّ ِمــَن احْلَــقِّ  )َأمَّ
ــا يِف التَّنَاُصــِف اَل  ــَياِء يِف التََّواُصــِف َوَأْضَيُقَه ــُع اأْلَْش ــقُّ َأْوَس ــْم َفاحْلَ ــِذي ِل َعَلْيُك ــُل الَّ ِمْث
ــِرَي  ــٍد َأْن جَيْ ــْو َكاَن أِلََح ــُه َوَل ــِه إاِلَّ َجــَرى َل ــِري َعَلْي ــِه َواَل جَيْ ــٍد إاِلَّ َجــَرى َعَلْي ــِري أِلََح جَيْ
ــاِدِه  ــىَل ِعَب ــِه َع ــِه لُِقْدَرتِ ــْبَحاَنُه ُدوَن َخْلِق ــًا هللِ ُس ــَك َخالِص ــَكاَن َذلِ ــِه َل ــِرَي َعَلْي ــُه َواَل جَيْ َل
ــُه َعــىَل اْلِعَبــاِد  وُف َقَضاِئــِه َوَلِكنَّــُه ُســْبَحاَنُه َجَعــَل َحقَّ َولَِعْدلـِـِه يِف ُكلِّ َمــا َجــَرْت َعَلْيــِه رُصُ
ــاَم ُهــَو ِمــَن  ــعًا بِ ــُه َوَتَوسُّ ــاًل ِمنْ ــَواِب َتَفضُّ َأْن ُيطِيُعــوُه َوَجَعــَل َجَزاَءُهــْم َعَلْيــِه ُمَضاَعَفــَة الثَّ

امْلَِزيــِد َأْهُلــُه()1(.

ويؤكــد امهيــة مراعــاة احلــق مــن اجلانبــني، مــن جانــب احلاكــم، ومــن جانــب 
الرعيــة، عــىل اســاس أن أحــد ركنــي املعادلــة لــو اختــل، فلــن تتحقــق العدالــة السياســية، 
ــَواِل َعــىَل  ــوِق َحــقُّ اْل ــَك احْلُُق ــْن تِْل َض ُســْبَحاَنُه ِم ــرَتَ ــا اْف فيســتطرد ويقــول: )َوَأْعَظــُم َم
ــا  ــا اهلل ُســْبَحاَنُه لِــُكلٍّ َعــىَل ُكلٍّ َفَجَعَلَه ــَواِل َفِريَضــٌة َفَرَضَه ــِة َعــىَل اْل ِعيَّ ــِة َوَحــقُّ الرَّ ِعيَّ الرَّ
ــُح  ــُواَلِة َواَل َتْصُل ــاَلِح اْل ــُة إاِلَّ بَِص ِعيَّ ــُح الرَّ ــْم َفَلْيَســْت َتْصُل ــّزًا لِِدينِِه ــْم َوِع نَِظامــًا أِلُْلَفتِِه
َهــا  ــُه َوَأدَّى اْلــَواِل إَِلْيَهــا َحقَّ ــُة إىَِل اْلــَواِل َحقَّ ِعيَّ ْت الرَّ ــِة َفــإَِذا َأدَّ ِعيَّ اْلــُواَلُة إاِلَّ بِاْســتَِقاَمِة الرَّ
ــْت َمَعــامِلُ اْلَعــْدِل َوَجــَرْت َعــىَل َأْذاَلهِلَــا  يــِن َواْعَتَدَل ــْم َوَقاَمــْت َمنَاِهــُج الدِّ ــقُّ َبْينَُه َعــزَّ احْلَ

ــَداِء()2(. ــُع اأْلَْع ــِة َوَيِئَســْت َمَطاِم ْوَل ــاِء الدَّ ــَع يِف َبَق ــاُن َوُطِم َم ــَك الزَّ ــَح بَِذلِ ــنَُن َفَصَل السُّ

)1(  هنج البالغة خطب االمام عيل، ج2، ص198، خ 216
)2( املصدر نفسه.
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ثــم يبــني العواقــب اخلطــرية لعــدم مراعــاة احــد اجلانبــني حــق اآلخــر، فيقــول: )َوإَِذا 
ــَرْت  ــُة َوَظَه ــْت ُهنَالَِك اْلَكِلَم ــِه اْخَتَلَف ــَواِل بَِرِعيَّتِ ــَف اْل ــا َأْو َأْجَح ــُة َوالَِيَه ِعيَّ ــِت الرَّ َغَلَب
ــِت  َل ــَل بِاهْلَــَوى َوُعطِّ ــنَِن َفُعِم ــْت حَمَــاجُّ السُّ ــِن َوُتِرَك ي ْدَغــاُل يِف الدِّ ــَر اإْلِ ــْوِر َوَكُث ــامِلُ اجْلَ َمَع
ــَل َواَل لَِعظِيــِم َباطِــٍل  اأْلَْحــَكاُم َوَكُثــَرْت ِعَلــُل النُُّفــوِس َفــاَل ُيْســَتْوَحُش لَِعظِيــِم َحــقٍّ ُعطِّ
اُر َوَتْعُظــُم َتبَِعــاُت اهلل ُســْبَحاَنُه ِعنـْـَد اْلِعَبــاِد()1(. ُفِعــَل َفُهنَالـِـَك َتــِذلُّ اأْلَْبــَراُر َوَتِعــزُّ اأْلرَْشَ

بالتناصــح، والتعــاون، والتــوايص باحلــق،  تتــم اال  إذا معاجلــة هــذا اخللــل ال 
ــاء  ــاء واالغني ــىل الوجه ــر ع ــب ال يقت ــذا الواج ــدوام. وه ــىل ال ــرب ع ــوايص بالص والت
واالقويــاء، وإنــام هــو واجــب كل عضــو يف املجتمــع - ســواء كان اعــيل القمــة او اســفل 
ــال يف  ــام ع ــم، مه ــة احلاك ــب عظم ــذا الواج ــام هب ــة القي ــن امهي ــل م ــدة - وال يقل القاع
ــام  ــوم، مه ــاطة املحك ــب بس ــذا الواج ــام هب ــة القي ــن امهي ــل م ــام يقل ــوة، وك ــة والق املنزل
تواضــع يف املنزلــة والضعــف. يقــول )عليــه الســالم(  )َفَعَلْيُكــْم بِالتَّنَاُصــِح يِف َذلِــَك 
َوُحْســِن التََّعــاُوِن َعَلْيــِه َفَلْيــَس َأَحــٌد َوإِِن اْشــَتدَّ َعــىَل ِرَضــا اهلل ِحْرُصــُه َوَطــاَل يِف اْلَعَمــِل 
اْجتَِهــاُدُه بَِبالـِـٍغ َحِقيَقــَة َمــا اهلل ُســْبَحاَنُه َأْهُلــُه ِمــَن الطَّاَعــِة َلــُه َوَلِكــْن ِمــْن َواِجــِب ُحُقــوِق 
اهلل َعــىَل ِعَبــاِدِه النَِّصيَحــُة بَِمْبَلــِغ ُجْهِدِهــْم َوالتََّعــاُوُن َعــىَل إَِقاَمــِة احْلـَـقِّ َبْينَُهــْم َوَلْيــَس اْمــُرٌؤ 
يــِن َفِضيَلُتــُه بَِفــْوِق َأْن ُيَعــاَن َعــىَل َمــا مَحََّلــُه  َمــْت يِف الدِّ َوإِْن َعُظَمــْت يِف احْلَــقِّ َمنِْزَلُتــُه َوَتَقدَّ
ــىَل  ــنَي َع ــُدوِن َأْن ُيِع ــوُن بِ ــُه اْلُعُي ــوُس َواْقَتَحَمْت ــُه النُُّف َرْت ــُرٌؤ َوإِْن َصغَّ ــِه َواَل اْم ــْن َحقِّ اهلل ِم

ــِه()2(. ــاَن َعَلْي ــَك َأْو ُيَع َذلِ

)1( هنج البالغة خطب االمام عيل، ج2، ص199، خ 216
)2( هنج البالغة خطب االمام عيل، ج2، ص199، خ 216
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املسألة الثانية: التسامح واللني .

ان تكــون الــروح التــي تســتند اليهــا العالقــة يف اداء هــذه الواجبــات واملســؤوليات 
ــل احلاكــم إزاء  ــني واالحســان وحســن الظــن مــن قب ــامح والل ــة والتس هــي روح الرأف
ــَن اهلل لِنــَت هَلُــْم َوَلــْو ُكنــَت َفّظــا َغِليــَظ اْلَقْلــِب  األمــة، قولــه تعــاىل: ﴿َفبِــاَم َرمْحَــٍة مِّ
ــَت  ــإَِذا َعَزْم ــِر َف ــاِوْرُهْم يِف األَْم ــْم َوَش ــَتْغِفْر هَلُ ــْم َواْس ــُف َعنُْه ــَك َفاْع ــْن َحْولِ ــوْا ِم الَنَفضُّ
ــْن َأنُفِســُكْم َعِزيــٌز  ِلــنَي﴾)1(، ﴿َقــْد َجاَءُكــْم َرُســوٌل مِّ ْل َعــىَل اهلل إِنَّ اهلل حُيِــبُّ امْلَُتَوكِّ َفَتــَوكَّ
ُســوُل اهلل  ــٌد رَّ مَّ ِحيــٌم﴾)2(، ﴿حمَُّ َعَلْيــِه َمــا َعنِتُّــْم َحِريــٌص َعَلْيُكــم بِامْلُْؤِمنِــنَي َرُؤوٌف رَّ
ــدَّ  ــوْا َمــن َيْرَت ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ ــا َأهيَُّ ــاء َبْينَُهــْم﴾)3(، ﴿َي ــاِر ُرمَحَ اء َعــىَل اْلُكفَّ ــُه َأِشــدَّ ِذيــَن َمَع َوالَّ
ــىَل  ٍة َع ــزَّ ــنَي َأِع ــىَل امْلُْؤِمنِ ــٍة َع ــُه َأِذلَّ ــْم َوحُيِبُّوَن ــْوٍم حُيِبُُّه ــْأيِت اهلل بَِق ــِه َفَســْوَف َي ِمنُكــْم َعــن ِدينِ
ــن  ــِه َم ــُل اهلل ُيْؤتِي ــَك َفْض ــٍم َذلِ ــَة الِئ ــوَن َلْوَم اُف ــبِيِل اهلل َوالَ خَيَ ــُدوَن يِف َس ــَن جُيَاِه اْلَكافِِري

ــٌم﴾)4(. ــٌع َعِلي ــاء َواهلل َواِس َيَش

وامــا النصــوص الــواردة عــن موالنــا أمــري املؤمنــني كثــرية وقــد ارشنــا إىل البعــض 
ِعيَّــِة، وامْلََحبَّــَة هَلُــْم،  مْحَــَة لِلرَّ منهــا آنفــا يف املبحــث الثــاين وأمهها)وَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ
ــا َأٌخ  ـُـْم ِصنَْفــاِن: إِمَّ ْطــَف هِبـِـْم. وال َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا، َتْغَتنـِـُم َأْكَلُهــْم؛ َفإهِنَّ واللُّ

ــِق()5(.  ــَك يِف اخْلَْل ــرٌي َل ــا َنظِ يِن، وإِمَّ ــَك يِف الدِّ َل

ــَس يَشْ ٌء بَِأْدَعــى إىَِل  ــُه َلْي ــْم َأنَّ ــه الســالم( )َواْعَل ــه )علي ــاك نــص آخــر يقــول في وهن
ِفيِفــِه امْلَُئوَنــاِت َعَلْيِهــْم َوَتــْرِك اْســتِْكَراِهِه  ُحْســِن َظــنِّ َراٍع بَِرِعيَّتـِـِه ِمــْن إِْحَســانِِه إَِلْيِهــْم َوخَتْ

)1( آل عمران 159.
)2( التوبة 128.

)3(  الفتح 29.
)4( املائدة 54

)5( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص48، رسالة 35.
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ــنِّ  َتِمــُع َلــَك بِــِه ُحْســُن الظَّ اُهــْم َعــىَل َمــا َلْيــَس َلــُه ِقَبَلُهــْم َفْلَيُكــْن ِمنْــَك يِف َذلـِـَك َأْمــٌر جَيْ إِيَّ
ــَك َنَصبــًا َطِويــاًل()1(. ــنِّ َيْقَطــُع َعنْ بَِرِعيَّتِــَك َفــإِنَّ ُحْســَن الظَّ

املسألة الثالثة: املساواة بني الناس يف احلقوق .

ــل  ــازات مث ــص واالمتي ــن اخلصائ ــري م ــون يف الكث ــوا خيتلف ــة وإن كان ــاء األم ان ابن
ــز بينهــم يقــوم عــىل اســاس العــدل. ــم واجلهــاد واالحســان فالتمي التقــوى، العل

وهــذا متفــق عليــه بــني مجيــع الرشائــع اإلهليــة فضــال عــن القوانــني الوضعيــة ولكــن 
احلديــث عــن مســألة املســاواة بــني النــاس يف هــذه احلقــوق ال يكــون هلــا متيــز بــني افــراد 
االمــة فيكــون لــكل ســلطة يف الدولــة رأهيــا يف مســالة معينــه، القضــاء مثــال لــه موقــف 
ــاس ويكــون هــذا املوقــف موحــدا يكــون موقفــه عــىل حــد  ــاف الن إزاء عــدد مــن اصن

ســواء بــني الرشيــف والوضيــع والعــامل واجلاهــل.

وقــد اشــار القــرآن الكريــم إىل هــذه احلقيقــة وأكــد عليهــا اإلمــام )عليــه الســالم( 
ــْن  ــْدِل، َفْلَيُك ــَن اْلَع ــريًا ِم ــَك َكثِ ــُه ذلِ ــَف َهَواُه َمنََع ــَواِلَ إَِذا اْخَتَل ــإِنَّ اْل ــُد، ف ــا َبْع بقوله)َأمَّ
ــُه َلْيــَس يِف اجْلـَـْوِر ِعــَوٌض ِمــَن اْلَعــْدِل، َفاْجَتنـِـْب َمــا  َأْمــُر النَّــاِس ِعنـْـَدَك يِف احْلَــقِّ َســَواًء، َفإِنَّ
فــًا ِعَقاَبُه)2(. َض اهللُ َعَلْيــَك، َراِجيــًا ثَواَبــُه، َوُمَتَخوِّ ُتنِْكــُر َأْمَثاَلــُه، َواْبَتــِذْل َنْفَســَك فَِيــام اْفــرَتَ

ْنَيــا َداُر َبِليَّــة مَلْ َيْفــُرْغ َصاِحُبَهــا َقــطُّ فِيَهــا َســاَعًة إاِلَّ َكاَنــْت َفْرَغُتُه َعَلْيــِه  َواْعَلــْم َأنَّ الدُّ
ــُظ  ــَك ِحْف ــقِّ َعَلْي ــَن احْلَ ــدًا، َوِم ٌء َأَب ــقِّ يَشْ ــِن احْلَ ــَك َع ــْن ُيْغنَِي ــه َل ــة أن ــْوَم القيام ًة َي ــْرَ َح
ــِذي َيِصــُل إَِلْيــَك ِمــْن ذلِــَك َأْفَضــُل  ِعيَِّة بُِجْهــِدَك، َفــإِنَّ الَّ َنْفِســَك، َواالْْحتَســاُب َعــىَل الرَّ

ــاَلُم()3(. ــَك، َوالسَّ ــِذي َيِصــُل بِ ِمــَن الَّ

)1( املصدر نفسه، ج3، ص88، رسالة 53.
)2( املصدر نفسه، ج3، ص116.

)3( املصدر نفسه، ج3، ص116، رسالة 53.
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نستنتج من قول االمام عليه السالم ما ييل:

1ـ اإلنصاف من النفس يف التعامل مع الرعية.

ــِة َأْهِلــَك َوَمــْن َلــَك فِيــِه َهــًوى  )َأْنِصــِف اهلل َوَأْنِصــِف النَّــاَس ِمــْن َنْفِســَك َوِمــْن َخاصَّ
ــَك إاِلَّ َتْفَعــْل َتْظِلــْم َوَمــْن َظَلــَم ِعَبــاَد اهلل َكاَن اهلل َخْصَمــُه ُدوَن ِعَبــاِدِه()1(. ِمــْن َرِعيَّتـِـَك َفإِنَّ

2ـ ان يكــون أســاس االختيــار للمواصفــات املوضوعــة ذا عالقــة بكــامل 
. والكفــاءة  الشــخصية 

ــإِنَّ يِف  ــاِس َف ــِب النَّ ــْم ملََِعاِي ــَدَك َأْطَلُبُه ــنََأُهْم ِعنْ ــَك َوَأْش ــَك ِمنْ ــَد َرِعيَّتِ ــْن َأْبَع )َوْلَيُك
ــاَم َعَلْيــَك  َها َفــاَل َتْكِشــَفنَّ َعــامَّ َغــاَب َعنْــَك ِمنَْهــا َفإِنَّ النَّــاِس ُعُيوبــًا اْلــَواِل َأَحــقُّ َمــْن َســرَتَ
ُكــُم َعــىَل َمــا َغــاَب َعنـْـَك َفاْســرُتِ اْلَعــْوَرَة َمــا اْســَتَطْعَت َيْســرُتِ  َتْطِهــرُي َمــا َظَهــَر َلــَك َواهلل حَيْ
ُه ِمــْن َرِعيَّتِــَك َأْطِلــْق َعــِن النَّــاِس ُعْقــَدَة ُكلِّ ِحْقــٍد َواْقَطــْع َعنْــَك  اهلل ِمنْــَك َمــا حُتِــبُّ َســرْتَ
ــإِنَّ  ــاٍع َف ــِق َس ــنَّ إىَِل َتْصِدي ــَك َواَل َتْعَجَل ــا اَل َيِضــُح َل ــْن ُكلِّ َم ــاَب َع ــٍر َوَتَغ ــَبَب ُكلِّ ِوْت َس
ــَك  ــِدُل بِ ــاًل َيْع ــوَرتَِك َبِخي ــنَّ يِف َمُش ــنَي َواَل ُتْدِخَل ــبََّه بِالنَّاِصِح ــاشٌّ َوإِْن َتَش ــاِعَي َغ السَّ
ــَك  ــُن َل ــوِر َواَل َحِريصــًا ُيَزيِّ ــِن اأْلُُم ــَك َع ــًا ُيْضِعُف ــَر َواَل َجَبان ــُدَك اْلَفْق ــِل َوَيِع ــِن اْلَفْض َع
ــاهلل  ــنِّ بِ ــوُء الظَّ ــا ُس َمُعَه ــتَّى جَيْ ــُز َش ــْرَص َغَراِئ ــَن َواحْلِ ــَل َواجْلُْب ــإِنَّ اْلُبْخ ــْوِر َف َه بِاجْلَ َ ــرشَّ ال
ــنَّ  ــاَل َيُكوَن ــاِم َف ــْم يِف اآْلَث َكُه ــْن رَشِ ــرًا َوَم ــَك َوِزي اِر َقْبَل ــأْلَرْشَ ــْن َكاَن لِ ــَك َم إِنَّ رَشَّ ُوَزَراِئ
ــِف  ــرْيَ اخْلََل ــْم َخ ــٌد ِمنُْه ــَت َواِج ــِة َوَأْن َلَم ــَواُن الظَّ ــِة َوإِْخ ــَواُن اأْلََثَم ــْم َأْع ُ ــًة َفإهِنَّ ــَك بَِطاَن َل
ــْن  ــْم مِمَّ ــْم َوآَثاِمِه ــْم َوَأْوَزاِرِه ــُل آَصاِرِه ــِه ِمْث ــَس َعَلْي ــْم َوَلْي ــْم َوَنَفاِذِه ــُل آَراِئِه ــُه ِمْث ــْن َل مِمَّ
ــُن  ــًة َوَأْحَس ــَك َمُئوَن ــفُّ َعَلْي ــَك َأَخ ــِه ُأوَلِئ ــىَل إِْثِم ــاًم َع ــِه َواَل آثِ ــىَل ُظْلِم ــًا َع ــاِوْن َظاملِ مَلْ ُيَع
ــَك  ــًة خِلََلَواتِ ــَك َخاصَّ ــْذ ُأوَلِئ ِ َك إِْلفــًا َفاختَّ ــرْيِ ــلُّ لَِغ ــَك َعْطفــًا َوَأَق ــى َعَلْي ــًة َوَأْحنَ ــَك َمُعوَن َل
ــاَم  ــاَعَدًة فِي ــْم ُمَس ُه ــَك َوَأَقلَّ ــقِّ َل ــرِّ احْلَ ــْم بُِم ــَدَك َأْقَوهَلُ ــْم ِعنْ ــْن آَثُرُه ــمَّ ْلَيُك ــَك ُث َوَحَفاَلتِ

)1( املصدر نفسه، ج3، ص85، رسالة 53.
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ــِل  ــَع َواْلَصــْق بَِأْه ــُث َوَق ــَواَك َحْي ــْن َه ــَك ِم ــِه َواِقعــًا َذلِ ــِرَه اهلل أِلَْولَِياِئ ــَك مِمَّــا َك َيُكــوُن ِمنْ
ــْدِق ُثــمَّ ُرْضُهــْم َعــىَل َأالَّ ُيْطــُروَك َواَل َيْبَجُحــوَك بَِباطِــٍل مَلْ َتْفَعْلــُه َفــإِنَّ َكْثــَرَة  اْلــَوَرِع َوالصِّ
ــٍة  ــَدَك بَِمنِْزَل ــِي ُء ِعنْ ِة َواَل َيُكوَنــنَّ امْلُْحِســُن َوامْلُ ــْديِن ِمــَن اْلِعــزَّ ْهــَو َوُت ــِدُث الزَّ ْطــَراِء حُتْ اإْلِ
َســاَءِة َعــىَل  ْحَســاِن َوَتْدِريبــًا أِلَْهــِل اإْلِ ْحَســاِن يِف اإْلِ َســَواٍء َفــإِنَّ يِف َذلـِـَك َتْزِهيــدًا أِلَْهــِل اإْلِ
ــُه َلْيــَس يَشْ ٌءبَِأْدَعــى إىَِل ُحْســِن َظــنِّ  َســاَءِة َوَأْلــِزْم ُكاّل ِمنُْهــْم َمــا َأْلــَزَم َنْفَســُه َواْعَلــْم َأنَّ اإْلِ
اُهــْم َعــىَل  ِفيِفــِه امْلَُئوَنــاِت َعَلْيِهــْم َوَتــْرِك اْســتِْكَراِهِه إِيَّ َراٍع بَِرِعيَّتِــِه ِمــْن إِْحَســانِِه إَِلْيِهــْم َوخَتْ
ــَك  ــنِّ بَِرِعيَّتِ ــُن الظَّ ــِه ُحْس ــَك بِ ــُع َل َتِم ــٌر جَيْ ــَك َأْم ــَك يِف َذلِ ــْن ِمنْ ــْم َفْلَيُك ــُه ِقَبَلُه ــَس َل ــا َلْي َم
َفــإِنَّ ُحْســَن الظَّــنِّ َيْقَطــُع َعنـْـَك َنَصبــًا َطِويــاًل َوإِنَّ َأَحــقَّ َمــْن َحُســَن َظنُّــَك بـِـِه مَلَــْن َحُســَن 
ــنًَّة  ــْض ُس ــَدُه َواَل َتنُْق ــاَلُؤَك ِعنْ ــاَء َب ــْن َس ــِه مَلَ ــَك بِ ــاَء َظنُّ ــْن َس ــقَّ َم ــَدُه َوإِنَّ َأَح ــاَلُؤَك ِعنْ َب
ــُة  ِعيَّ ــا اأْلُْلَفــُة َوَصَلَحــْت َعَلْيَهــا الرَّ ــِة َواْجَتَمَعــْت هِبَ ــا ُصــُدوُر َهــِذِه اأْلُمَّ ــًة َعِمــَل هِبَ َصاحِلَ
ــنَِن َفَيُكــوَن اأْلَْجــُر ملَِــْن َســنََّها َواْلــِوْزُر  ِدَثــنَّ ُســنًَّة َتــُرُّ بـِـَيْ ٍء ِمــْن َمــايِض تِْلــَك السُّ َواَل حُتْ
َعَلْيــَك بِــاَم َنَقْضــَت ِمنَْهــا َوَأْكثِــْر ُمَداَرَســَة اْلُعَلــاَمِء َوُمنَاَقَشــَة احْلَُكــاَمِء يِف َتْثبِيــِت َمــا َصَلــَح 

ــاَلِدَك()1(. ــُر بِ ــِه َأْم َعَلْي

3ـ تقديــم املصالــح العامــة عــىل اخلاصــة يف اجتامعهام)َوْلَيُكــْن َأَحــبَّ اأْلُُمــوِر إَِلْيــَك 
ــِة جُيِْحُف  ِعيَّــِة َفــإِنَّ ُســْخَط اْلَعامَّ َهــا يِف اْلَعــْدِل َوَأمْجَُعَهــا لـِـِرىَض الرَّ َأْوَســُطَها يِف احْلَــقِّ َوَأَعمُّ
ــِة  ِعيَّ ــَن الرَّ ــَس َأَحــٌد ِم ــِة َوَلْي ــَع ِرىَض اْلَعامَّ ــُر َم ــِة ُيْغَتَف ــِة َوإِنَّ ُســْخَط اخْلَاصَّ ــِرىَض اخْلَاصَّ بِ
ْنَصــاِف َوَأْســَأَل  َخــاِء َوَأَقــلَّ َمُعوَنــًة َلــُه يِف اْلَبــاَلِء َوَأْكــَرَه لإِْلِ َأْثَقــَل َعــىَل اْلــَواِل َمُئوَنــًة يِف الرَّ
ــَد  ــرْبًا ِعنْ ــَف َص ــِع َوَأْضَع ــَد امْلَنْ ــْذرًا ِعنْ ــَأ ُع ــاِء َوَأْبَط ْعَط ــَد اإْلِ ــْكرًا ِعنْ ــلَّ ُش ــاِف َوَأَق حْلَ بِاإْلِ
ُة لأِْلَْعــَداِء  ــاُع امْلُْســِلِمنَي َواْلُعــدَّ يــِن َومِجَ ــاَم ِعــاَمُد الدِّ ــِة َوإِنَّ ْهــِر ِمــْن َأْهــِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ ُمِلــامَّ

ــِة َفْلَيُكــْن ِصْغــُوَك هَلـُـْم َوَمْيُلــَك َمَعُهــْم()2(. ــُة ِمــَن اأْلُمَّ اْلَعامَّ

)1(املصدر نفسه، ج3، ص85، رسالة 53.
)2( املصدر نفسه، ج3، ص86، رسالة 53.
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4ـ التأكيــد واالهتــامم عــىل الســنن الصاحلــة التــي تربــت عليهــا األمــة والتــي تعــد 
ــًة  ــنًَّة َصاحِلَ ــْض ُس ــي )َواَل َتنُْق ــا االجتامع ــاط يف افقه ــدة لالرتب ــا وقاع ــن تراثه ــزءا م ج
ــُة َواَل  ِعيَّ ــا الرَّ ــْت َعَلْيَه ــُة َوَصَلَح ــا اأْلُْلَف ــْت هِبَ ــِة َواْجَتَمَع ــِذِه اأْلُمَّ ــُدوُر َه ــا ُص ــَل هِبَ َعِم
ــِوْزُر  ــنََّها َواْل ــْن َس ــُر ملَِ ــوَن اأْلَْج ــنَِن َفَيُك ــَك السُّ ــايِض تِْل ــْن َم ــَيْ ٍء ِم ــُرُّ بِ ــنًَّة َت ــنَّ ُس ِدَث حُتْ

ــا()1(. ــَت ِمنَْه ــاَم َنَقْض ــَك بِ َعَلْي

)1(  املصدر نفسه: ص89.
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)( إىل مالك )( مفهوم احلكم يف عهد االمام

املســألة األوىل: عــدم تشــبه احلاكــم بــاهلل يف جربوته ألن احلكــم أمانة 
. إهلي  وتكليف 

ــِه َفــإِنَّ  وتِ ــِه َوالتََّشــبَُّه بِــِه يِف َجرَبُ ــاَك َوُمَســاَماَة اهلل يف َعَظَمتِ قولــه )عليــه الســالم(: )إِيَّ
ــنُي ُكلَّ خُمَْتــاٍل()1(. ــاٍر َوهُيِ اهلل ُيــِذلُّ ُكلَّ َجبَّ

حيــذر االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( مالــكا )رضــوان اهلل عليــه( مــن منافســة 
احلاكــم هلل ســبحانه وتعــاىل يف جربوتــه وعظمتــه، ألن احلاكــم قــد يعيــش حــالوة الدنيــا 
وزهوهــا ويغفــل عــن رؤيــة كونــه خملوقــا هلل ســبحانه وتعــاىل، فينــزل كل مــا لديــه مــن 
قــدرة يف طــول قدرتــه ســبحانه وتعــاىل، فيصبــح مضاهيــا للقــدرة االهليــة املطلقــة وهــذا 

مــا يســميه االمــام )عليــه الســالم( باملســاماة والتشــّبه.

املساماة: هي املباراة يف السمو والعلو. 

جــاء يف املنجــد: ســامى مســاماة الرجــل، مــارضه وبــاراه واملعنــى إحــذر عــن 
مفاخــرة اهلل ومباراتــه يف عظمتــه والتشــبه بــه تعــاىل يف جربوتــه بــأن تقــول مثــال ل كــذا 
وكــذا مــن امللــك، كــام قــال فرعــون )أليــس ل ملــك مــر()2( وذلــك ألن اهلل تعــاىل يــذل 
وحيقــر كل جبــار وهيــني ويضعــف كل خمتــال متكــرب فخــور. حيــث يشــري القــرآن الكريــم 

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل،ج3، ص85، رسالة 53.
)2(  مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة: حممد تقي النقوي: ج15 ص423
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والروايــات املباركــة إىل مصاديــق وشــواهد للمتكربيــن واملغروريــن تؤكــد هــذا املعنــى 
بشــكل واضــح.

منها قوله تعاىل ﴿َواْسَتْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد﴾)1(.

وقــال تعــاىل عــىل لســان موســى )عليــه الســالم(  ﴿... إِن ُتِريــُد إاِلَّ َأن َتُكــوَن َجبَّــاًرا 
يِف األَْرِض َوَمــا ُتِريــُد َأن َتُكــوَن ِمــَن امْلُْصِلِحــنَي﴾)2(.

ــا  ــن يف الدني ــان ذم التفاخــر ومصــري اجلباريــن واملتكربي ــورد بي ــاىل يف م ــال تع وق
واالخــرة ﴿إِنَّ اهلل الَ حُيِــبُّ َمــن َكاَن خُمَْتــاالً َفُخــوًرا﴾)3( املختــال: هــو املعجب بنفســه)4(، 
ــة كل مــن يتظاهــر باجلــربوت  فقــد أخــذ اهلل ســبحانه وتعــاىل عــىل نفســه أن تكــون هناي

الــذل واهلــوان.

ــه  ــه وآل وقــد وردت يف هــذا املضمــون احاديــث رشيفــة عــن النبــي )صــىل اهلل علي
وســلم( واالئمــة االطهــار )عليهــم الســالم(.

فعن أيب عبد اهلل الصادق )عليه الّسالم(: قال )أدنى اإلحلاد قال إن الكرب أدناه()5(.

وقــال )عليــه الّســالم(: إّياكــم والعظمــة والكــرب، فــإّن الكــرب رداء اهلل، فمــن نــازع 
ــه يــوم القيامــة)6(. اهلل رداءه، قصمــه اهلل وأذلَّ

)1(  ابراهيم: 15.
)2(  القصص: 19.

)3(  النساء: 36.
)4( ينظر لسان العرب 10 ص436.

)5(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج5، ص870
)6(  هداية األمة إىل أحكام األئمة: احلر العاميل، ج5، ص553
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وعــن الرســول االعظــم )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: قــال )الكــرب أن تــرتك 
احلــق وتتجــاوزه إىل غــريه، وتنظــر إىل النــاس فــال تــرى إن أحــدا عرضــه كعرضــك 

وال دمــه كدمــك()1(.

وقــال عــيّل عليــه الســالم: احــذروا عــىل دينكــم ثالثــة: منهــم رجــل آتــاه اهلل ســلطانا 
ــوق يف  ــة ملخل ــه ال طاع ــذب، ألّن ــة اهلل وك ــه معصي ــة اهلل ومعصيت ــه طاع ــم أّن طاعت فزع
معصيــة اخلالــق، إّنــام أمــر اهلل بطاعــة الرســول وأول األمــر، ألهّنــم ال يأمــرون بمعصيته)2(.

ــه الســالم إىل االشــعث بــن قيــس  ونــرى هــذا املعنــى واضحــا يف كالم اإلمــام علي
عامــل اذربيجــان قــال )مّلــا بويــع عيّل)عليــه الســالم( وكتــب إىل العــامل، كتــب إىل 
ــان  ــىل آذربيج ــعث ع ــداين، وكان األش ــب اهلم ــن مرح ــاد ب ــع زي ــس م ــن قي ــعث ب األش
ــن قيــس قبــل ذلــك  ــة األشــعث ب ــزوج ابن ــن عثــامن ت عامــاًل لعثــامن وقــد كان عمــرو ب

فكتــب إليــه عيّل)عليــه الســالم(: )أّمــا بعــد فلــوال هنـّـات كــّن فيــك كنــت املقــدم يف 
هــذا األمــر قبــل النــاس ولعــل أمــرك حيمــل بعضــه بعضــًا إن اتقيــت اهلل، ثــّم إّنــه كان مــن 
بيعــة النــاس إيــاي مــا قــد بلغــك وكان طلحــة والزبــري ممــن بايعــاين ثــّم نقضــا بيعتــي عــىل 
غــري حــدث وأخرجــا ُأم املؤمنــني وصــارا إىل البــرة فــرت إليهــام فالتقينــا فدعوهتم إىل 
أن يرجعــوا فيــام خرجــوا منــه فأبــوا فأبلغــت يف الدعــاء وأحســنت يف البقيــة، وإّن عملــك 
ليــس لــك بطعمــة ولكنــه أمانــة ويف يديــك مــال مــن مــال اهلل وأنــت مــن خــّزان اهلل عليــه 

، ولعــيل أن ال أكــون رش والتــك لــك إن اســتقمت وال قــّوة إالّ بــاهلل. حتــى تســلمه إلَّ

)1(  الوايف: الفيض الكاشاين اجلزء: 26، ص199
)2(  الوسائل: احلر العاميل ج18: 4/90: وينظر هداية األمة إىل أحكام األئمة: احلر العاميل ج8 ص382.
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فلــام قــرأ الكتــاب قــال األشــعث: أهيــا النــاس إّن أمــري املؤمنــني عثــامن والين 
ــًا وطاعتنــا لــه كطاعــة مــن كان  أذربيجــان فهلــك وهــي يف يــدي وقــد بايــع النــاس علّي
قبلــه وقــد كان مــن أمــره وأمــر طلحــة والزبــري مــا قــد بلغكــم، وعــيّل املأمــون عــىل مــا قــد 

ــا وعنكــم مــن ذلــك األمــر. غــاب عن

قــال: فلــام أتــى منزلــه دعــا أصحابــه وقــال: إن كتــاب عــيّل قــد أوحشــني وهــو آخــذ 
بــامل أذربيجــان وأنــا الحــق بمعاويــة!

فقــال القــوم: املــوت خــري لــك مــن ذلــك أتــدع مــرك ومجاعــة قومــك وتكــون 
ذنبــًا ألهــل الشــام؟ فاســتحيا األشــعث فســار حتــى قــدم عــىل عــيّل )عليــه الســالم()1(.

فيتحصل: نفهم من منطوق اآليات والروايات املطهرة أمورًا:

1-جيــب عــىل احلاكــم تشــخيص العــوارض الســلبية واالمــراض االخالقيــة املرتتبــة 
مــن خــالل املنصــب وكــريس احلكــم .

2- جيــب عــىل احلاكــم أو الــوال بحكــم مســؤوليته أن هيتــم بتدبــري األمــور وتوجيــه 
النــاس يف مســارات العمــل الصحيحــة ونحــو االهــداف الســليمة. 

املسألة الثانية: موقع الرمحة يف احلكم .

ــَف  ْط ــْم، َواللُّ ــَمَحبََّة هَلُ ــِة، َواْلـ ِعيَّ ــَة لِلرَّ مْحَ ــَك الرَّ ــِعْر َقْلَب ــه الســالم( )َوَأْش ــه )علي  قول
ــْم()2(. ــُم َأْكَلُه ــًا َتْغَتنِ ــُبعًا َضاِري ــْم َس ــنَّ َعَلْيِه ــْم، َوالَ َتُكوَن هِبِ

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد عــن العالقــة بــني احلاكم 
ــو  ــالمي وه ــم االس ــة يف الفه ــة القيادي ــة يف املنظوم ــم والرعي ــني احلاك ــوم، أو ب واملحك

)1( هنج البالغة خطبة 131؛ بحار األنوار العالمة املجلي ج32 ص361.
)2( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص86.
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الشــعور الباطنــي املتمثــل بالرمحــة والشــفقة واللــني وزرع الثقــة بــني احلاكــم املتصــدي 
واألمــه التــي تكــون حتــت رعايتــه ومســؤوليته. 

فاإلمــام )عليــه الســالم( يــويص مالــكا يوصفــه واليــا عــىل مــر أن ينظــر إىل العــدل 
واملســاواة بــني النــاس مــن دون ان يميــز بــني طبقــات املجتمــع، أي اجعــل شــعارك يف 

احلكــم عنوانــه املحبــة وللطــف والشــفقة للرعيــة.

ثــم ينتقــل اإلمــام )عليــه الســالم( إىل عنــر آخــر وهــو التشــديد عــىل إبقــاء مبــدأ الرمحة 
واملحبــة والتــودد إىل النــاس، والتحذيــر مــن القســوة والغلظــة واالعتداء عــىل الناس. 

ــن )َوالَ  ــوق االخري ــلب حق ــوة وس ــن القس ــوال م ــذرا ال ــالم( حم ــه الس ــه )علي قول
َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا َتْغَتنـِـُم َأْكَلُهــْم(، يمثــل اإلمــام )عليــه الســالم( احلاكــم هبــذا 

العنــوان كاحليــوان املفــرتس الــذي يبطــش ويفتــك بفريســته.

ويف حديــث آخــر واصفــا النــاس اذا ســلبت منهــم الرمحــة واملحبــة يصبحــون 
كالبهائــم  )إن البهائــم مههــا بطوهنــا، وإن الســباع مههــا العــدوان عــىل غريهــا()1(.

ــاس   ــىل الن ــيطرته ع ــد س ــذي متت ــدر ال ــادل واملقت ــم الع ــاح احلاك ــل: ان نج فيتحص
يســتطيع اســتاملة قلوهبــم وعواطفهــم، ناتــج مــن حســن التعامــل مــع الرعيــة بلغــة الرمحة 
واملحبــة واللطــف، ثــم يشــري اإلمــام )عليــه الســالم( إىل عامــل الفشــل واالهنيــار الــذي 
ــل  ــبب التعام ــقوط بس ــل والس ــك الفش ــل ذل ــم، فيعل ــة للحاك ــة القيادي ــب املنظوم يصي
ــأكل  ــرتس، ي ــوان املف ــوة، فيكــون احلاكــم فيهــا كاحلي ــم عــىل البطــش والق الســيئ القائ

حقــوق النــاس ويســلب حرياهتــم بحجــج واهيــة حيســبها غنيمــة .

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ص 214 - 215، خطبة 153.
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املسألة الثالثة: الرؤية الفكرية يف تقييم االخرين .

ــَك يِف  ــرٌي َل ــا َنظِ ــِن َوإِمَّ ي ــَك يِف الدِّ ــا َأٌخ َل ــاِن إِمَّ ــْم ِصنَْف ُ ــالم(: )َفإهِنَّ ــه الس ــه )علي قول
ــِق()1(. اخْلَْل

يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيف عن 
تقييــم النــاس يف املجتمــع عــىل ضــوء الرؤيــة الفكريــة التــي حيملهــا اإلنســان إزاء اآلخر.

ــي  ــة الت ــع فالرؤي ــل يف املجتم ــلوك والتعام ــىل الس ــا ع ــس متام ــة تنعك ــذه الرؤي وه
حيملهــا احلاكــم تدفعــه للتعامــل مــع النــاس بــأن ينظــر اليهــم عــىل أســاس أهنــم أنــاس 
ـُـاْم: الفــاء  ــا َنظـِـرٌي َلــَك يِف اخْلَْلــِق( فإهِنَّ يــِن َوإِمَّ ــا َأٌخ َلــَك يِف الدِّ ـُـْم ِصنَْفــاِن إِمَّ مثلــه وهــم )فإهِنَّ
ــِة، َواْلـــَمَحبََّة هَلـُـْم،  ِعيَّ ــَة لِلرَّ مْحَ هنــا للتفريــع ومدلوهلــام تعليــل ملــا ســبق َوَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ

ــْم .  ْطــَف هِبِ َواللُّ

 ومثلــه كــام رصح بــه القــرآن الكريــم يف ســورة الكهــف عــىل لســان النبــي صــىل اهلل 
ْثُلُكــْم﴾)2(، إشــارة إىل عــدم األفضليــة، بــل إنــه )صــىل  ــاَم َأَنــا َبــرَشٌ مِّ عليــه وآلــه: ﴿ُقــْل إِنَّ
ــامرس  ــرشب وي ــأكل وي ــاس ي ــل الن ــه مث ــامالت ولكن ــىل الك ــلم( أع ــه وس ــه وآل اهلل علي
ــا  ــْم( وأم ْثُلُك ــة )مِّ ــد يف كلم ــاين جتس ــد االنس ــا، فالبع ــاس حياهت ــارس الن ــام مت ــه ك حيات
مــورد الكــامالت فهــي حمــل تنافــس بــني النــاس ودعــوة مفتوحــة بــني بنــي البــرش، فــكل 
ــه، حتــى يكــون ضمــن  ــه أن جيلــب مقدمات مــن أراد ان يكــون يف ســلم تصاعــدي فعلي
ــَك  املتنافســني، كــام أشــار القــرآن الكريــم إىل هــذه احلقيقــة يف ســورة املطففــني )َويِف َذلِ

ــوَن(. ــِس امْلَُتنَافُِس َفْلَيَتنَاَف

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ص68، رسالة 53.
)2( الكهف110
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إذا اإلمام )عليه السالم( يقسم ويصنف الناس بتقسيامت خمتلفة.

قــال: بــام حاصلــه أن الرعيــة عــىل قســمني، مســلم وكافــر، أمــا االول أعنــي املســلم 
فهــو أخ لــك يف الديــن وال ينبغــي الظلــم عــىل االخ بــل ينبغــي الشــفقة والرمحــة بــه وإال 

فــال يكــون أخــا لــه )1(.

يف الصحيــح، عــن أيب بصــري قــال: ســمعت أبــا عبــد اهلل عليــه الســالم يقــول: املؤمن 
ــده،  ــائر جس ــك يف س ــد أمل ذل ــه وج ــتكى يشء من ــد إن اش ــد الواح ــن كاجلس ــو املؤم أخ
وأرواحهــام مــن روح واحــدة، وإن روح املؤمــن ألشــد اتصــاال بــروح اهلل مــن اتصــال 

شــعاع الشــمس هبــا)2(.

ــه  ــد اهلل علي ــن أيب عب ــة، ع ــن عقب ــيل ب ــن ع ــح، ع ــق كالصحي ــح واملوث ويف الصحي
الســالم قــال: إن املؤمــن أخــو املؤمــن، عينــه ودليلــه، ال خيونــه وال يظلمــه وال يغشــه وال 

يعــده عــدة فيخلفــه )3(.

وقــد قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: فإن املســلم من ســلم املســلمون 
مــن يده ولســانه)4(

وعــن االمــام أيب جعفــر الباقر)عليــه الســالم(: واملســلم حــرام عــىل املســلم أن 
يظلمــه أو خيذلــه أو يدفعــه دفعــة تعنتــه )5(.

)1(  مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة: حممد تقي النقوي: ج15 ص420.
)2(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي ) األول(، ج9، ص293

)3(  الكايف: الكليني، ج2، ص166
)4(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي ) األول(، ج5، ص526

)5(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج4، ص161
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قوله عليه الّسالم: املسلم أخو املسلم ال خيذله وال يغتابه)1(.

ــم  ــن ذمائ ــة م ــع أن الغيب ــاد، م ــق لالعتق ــالم املواف ــا اإلس ــالم هن ــن اإلس ــراد م فامل
ــا نــص الــرشع عــىل جوازهــا،  ــا إال م ــة فهــي مذمومــة، وال جيــوز مطلق الصفــات البرشي
وقــد ُفــِر األخ يف الروايــات بــاألخ اإلســالمي فــال وجــه حلملــه عــىل األخ اإليــامين اإلثني 
عــرشي. مــع أن الواليــة للمعصومــني مــن أهــل البيــت )عليهــم الســالم( عــىل قســمني:

األول: املحبة.

الثاين: الوالية باملعنى األخص.

واألول: موجــود يف مجيــع املســلمني إال الناصبيــني واخلــوارج والظاملــني آلل البيــت 
)عليهــم الســالم( والغــالة وكل مــن حكــم بكفــره.

والثاين: منحر بالشيعة االثني عرشية.

وباجلملة: من أقر بالشهادتني عىل أقسام.

األول: مــن حيــب النبــي صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه املعصومــني ويتبــع املعصومــني عليهــم 
الّســالم مــن آلــه.

الثاين: من حيبهم يف اجلملة وال يتبع أقواهلم بل يتبع أقوال غريهم.

الثالث: من ثبت كفره.)2(

ــاس، ألن  ــاف الن ــني اصن ــودد ب ــفقة وت ــة وش ــة حمب ــىل عالق ــالم ع ــد االس ــد أك ولق
ــا. ــع جوانبه ــاة يف مجي ــام للحي ــاكل وتنظي ــوالً للمش ــا حل فيه

)1(  الوسائل باب: 152 من أبواب أحكام العرشة، حديث: 5
)2(  مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام: السيد عبد األعىل السبزواري، ج16، ص125
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ــد  ــه يعتم ــالم( يف هنج ــه الس ــام )علي ــه اإلم ــار الي ــاس أش ــر للن ــيم آخ ــاك تقس وهن
عــىل أســاس العلــم، فقــال خُماطبــا كميــل بــن زياد:)النــاس ثالثــة: فعــامل ربــاين او متعلــم 
عــىل ســبيل نجــاة ومهــج رعــاٌع أتبــاع كل ناعــق يميلــون مــع كل ريــح مل يســتضيئوا بنــور 

العلــم ومل يلجــؤوا إىل ركــن وثيــق عليــه وال ة عنيــف بــه .

فيتحصــل: إن اإلمــام أمــري املؤمنني )عليه الســالم( يف وصيته ملالك االشــرت)رضوان 
ـُـْم ِصنَْفــاِن  اهلل عليــه( يشــري إىل معيــار التقســيم ومنهجيــة يف الفهــم االســالمي، وهــو فإهِنَّ
ــِق: يعنــي إمــا أخ للمســؤول يف الديــن أو  ــرٌي َلــَك يِف اخْلَْل ــا َنظِ يــِن َوإِمَّ ــا َأٌخ َلــَك يِف الدِّ إِمَّ

نظــري لــه يف اخللــق.

فاملعيــار هنــا هــو املواطنــة وحقوقهــا، فــال يفضــل أحــد عىل أحــد يف منظومــة احلكم، 
وال يميــز أحــدًا عــىل أحــد عــىل اســاس االختالفــات احلاصلة بــني احلاكــم والرعية.

حيــث جعــل اهلل ســبحانه حقــوق عبــاده مقدمــة عــىل حقوقــه، فمــن قــام بحقــوق 
ــام بحقــوق اهلل.)1( ــا إىل القي ــاد اهلل كان ذلــك مؤدي عب

ــج  ــو املنه ــالم( ه ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــه أم ــدث ب ــذي يتح ــج ال ــول: ان املنه اق
االنســاين القائــم عــىل اســاس العــدل واملســاواة واحــرتام حقــوق اآلخريــن.

املسألة الرابعة: مبدأ العفو والصفح يف التعامل مع الناس .

ــىَل  ــى َع ــُل َوُيْؤَت ــُم اْلِعَل ــِرُض هَلُ ــُل َوَتْع َل ــُم الزَّ ــُرُط ِمنُْه ــالم(: )َيْف ــه الس ــه )علي قول
ــبُّ َوَتــْرىَض  ــِذي حُتِ ــِل الَّ ــْم يِف اْلَعْمــِد َواخْلََطــإِ، َفَأْعطِِهــْم ِمــْن َعْفــِوَك َوَصْفِحــَك ِمْث َأْيِدهيِ

ــِه()2(. ــِوِه َوَصْفِح ــْن َعْف ــَك اهلل ِم َأْن ُيْعطَِي

)1(  هنج البالغة: غرر احلكم: 3، 7، 10.
)2( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص84، رسالة 53.
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يشــري اإلمــام )عليــه الســالم( إىل أســاس أخــر مــن أساســيات احلكــم، وهــو مبــدأ 
العفــو والتســامح والصفــح عــن اآلخريــن.

ــود،  ــاه إىل الوج ــم، وخمرج ــا احلل ــح صورت ــو والصف ــه اهلل: العف ــب رمح ــال الراغ ق
التثريــب، واشــتقاقه مــن جتــاوز  تــرك  بالذنــب، والصفــح  املؤاخــذة  تــرك  فالعفــو 
ــا  ــت إىل م ــن التلف ــه ع ــة الوج ــراض بصفح ــه واإلع ــا ذنوب ــت فيه ــي أثب ــة الت الصفح
كان فيــه وهــو حممــود إذا كان عــىل الوجــه الــذي حيــب والعفــو إنــام يســتحب إذا كانــت 
اإلســاءة خمصوصــة بالعــايف كمــن أخــذ مالــه أو شــتم عرضــه فــإن عــادت بالــرر عــىل 

ــو)1(. ــرك العف ــه ت ــاس فل ــرشع أو الن ال

ــة، ونبهــه عــىل  ــال: الصفــح عــن خطاياهــم والعفــو عــن ذنوهبــم لنقصــان الرتبي ق
أن نســبتهم إليــه كنســبته إىل الــوال االمــر عليــه وفوقــه أيضــا هــو اهلل، فينبغــي الصفــح 
عنهــم، كــام أنــه يرجــو الصفــح عنــه مــن الــوال االمــر وفوقــه مــن اهلل القــادر، وبــنّي أن 
ــه، وال  ــام عقوبت ــان أم ــدرة لإلنس ــذي ال ق ــع اهلل ال ــرب م ــة احل ــاد اهلل بمنزل ــب عب تعذي

ــه)2(. غنــى عــن عفــوه ورمحت

يريــد اإلمــام )عليــه الســالم( أن يشــعر احلاكــم أو الــوال بــأن العفــو والصفــح مــن 
الصفــات االهليــة، وبنــو البــرش بحاجــة اليهــا الحتيــاج اجلــزء إىل الــكل، فكــام أن الــوال 
ــه،  ــح عن ــو ويصف ــال ان يعف ــاىل متوس ــبحانه وتع ــِه إىل اهلل س ــع بأخطائ ــأ، يرج إذا أخط

كذلــك اهلل يطلــب مــن اإلنســان أن يكــون متســاحما مــع اآلخريــن.

ونجد قضية طلب العفو والصفح واضحة يف منهج االئمة االطهار)عليهم السالم(.

)1(  فيض القدير رشح اجلامع الصغري: املناوي، ج2، ص303.
)2(  منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: حبيب اهلل اخلوئي: ج20، ص164
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قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه: إذا مجــع اهلل اخلالئــق يــوم القيامــة فدخــل أهــل 
ــاد مــن حتــت العــرش: تتاركــوا املظــامل بينكــم  ــادى من ــار ن ــار الن ــة وأهــل الن ــة اجلن اجلن

فعــيل ثوابكــم.)1(

عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم قــال: إذا كان يــوم القيامــة وّكلنــا اهلل بحســاب 
شــيعتنا، فــام كان هلل ســئلنا اهلل أن هيبــه لنــا فهــو هلــم، ومــا كان لنــا فهــو هلــم، ثــم قــرأ أبــو 

ــاهبم )2(. ــا حس ــم إن علين ــم ث ــا إياهب ــالم: إن إلين ــه الس ــد اهلل علي عب

ثــم إن املــراد هــو العفــو والصفــح عــن مــن يســتحقون العفــو، ال األعــداء املجرمــون 
الذيــن حيملهــم العفــو والصفــح عــىل مزيــد مــن اإلجــرام، وينتهــي هبــم إىل اجلــرأة 

ــر.)3( أكث

فلــذا )عليــه الســالم( يطلــب مــن مالــك أن يتعامــل مــع النــاس عــىل اســاس مبــدأ 
ــر  ــن رصف النظ ــة م ــورة واملمكن ــوارد امليس ــأ يف امل ــل واخلط ــن الزل ــح ع ــو والصف العف
عــن العقــاب يف املــوارد التــي يمكــن للحاكــم ان يغــض النظــر فيهــا وإزالــة العقوبــة عــىل 
اخلطــأ مــن ذهــن احلاكــم وجعلهــا يف طــي النســيان مــع مراعــاة حقــوق العامــة املغصوبة، 
ــدأ  ــوال مــن ارجاعهــا إىل أهلهــا، وال ينبغــي للحاكــم التعامــل مــع هــذا املب ــد لل إذ الب
الــذي يكــون فيــه إخــالل بالقوانــني ونظــم الدولــة يف تضييــع حقــوق النــاس، كالعفــو 

عــن املجرمــني املتلبســني بقتــل االبريــاء املظلومــني.

 

)1(  بحار األنوار: العالمة املجلي، ج7، ص264
)2(  املصدر نفسه: ص264

)3(  األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل: الشيخ نارص مكارم الشريازي، ص699
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املسألة اخلامسة: عوامل جناح احلاكم يف املنظومة القيادية .

1ـ سعة الصدر ومداراة الناس .

االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يريــد أن يبــني أن نجــاح احلاكــم ورس موفقيتــه 
يكمــن يف حلمــه وســعة صــدره، فلــذا يعــد هــذا العامــل مــن العوامــل املهمــة يف القيــادة، 
ومفتاحــا ســحريا يف النجــاح والتفــوق، ومــن عالماتــه االيــامن اخلالــص والرفــق واللــني 
والرمحــة واالبتســامة العفويــة، واملحبــة الصادقــة اخلاليــة مــن التصنــع. فبســعة الصــدر 
ــه  ــا أشــار الي ــه م ــب من ــدم. وقري ــاًء ويكــون هلــا شــعور بالن ــأرس القلــوب وتلجــم حي ت
القــرآن الكريــم يف ســورة يوســف )عليــه الســالم(( يف بيــان ســعة الصــدر وحلــم النبــي 
يعقــوب )عليــه وعــىل نبينــا اآلف التحيــة والســالم(  َقــاَل اَل َتْثِريــَب َعَلْيُكــُم اْلَيــْوَم َيْغِفــُر 

امِحِــنَي()1(. اهلل َلُكــْم َوُهــَو َأْرَحــُم الرَّ

منه قول اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(: آلة الرياسة سعة الصدر)2(.

عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم قــال: قــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه أمــرين ريب 
بمــداراة النــاس كــام أمــرين بــأداء الفرائــض()3(.

وأمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل رســوله الكريــم )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( بالصــالة 
والصيــام، وكذلــك أمــره بمــداراة النــاس واالحســان اليهــم.

ــف  ــن يأل ــه: املؤم ــن بأن ــلم املؤم ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي - ص ــف النب ــد وص وق
ويؤلــف، وال خــري فيمــن ال يألــف وال يؤلــف، وخــري النــاس أنفعهــم للنــاس )4(.

)1( يوسف: 92
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج4 ص42.

)3(  الكايف:ج2 117
)4(  كنز العامل: املتقي اهلندي ج1 ص142.
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ــرب  ــال: الص ــالق؟ ق ــل األخ ــف أفض ــالم يف وص ــه الس ــر علي ــر الباق ــن أيب جعف ع
والســامحة)1(.

وقــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه: الرفــق رأس احلكمــة، اللهــم مــن ول شــيئا 
مــن أمــور أمتــي فرفــق هبــم فارفــق بــه، ومــن شــق عليهــم، فاشــقق عليــه)2(.

وعن اإلمام عيل )عليه السالم( عليك بالرفق فمن رفق يف أفعاله تم أمره )3(.

وعنه )عليه السالم(: )عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أول األلباب()4(.

عن أمري املؤمنني )عليه السالم( اّنه قال: نعم السياسة الرفق)5(.

 وقال )عليه السالم(: رأس السياسة استعامل الرفق )6(.

وعنه )عليه السالم(: الرفق يسرّي الصعاب، ويسّهل شديد األسباب)7(.

وعــن أيب عبــد اهلل عليــه الّســالم يقــول: مــن كان رفيقــا يف أمــره نــال مــا يريــد مــن 
النــاس)8( .

ويف هنــج البالغــة مــن عهــد لــه )عليــه الســالم( إىِل حممــد بــن أيب بكــر حــني قّلــده 
مــر: )فاخفــض هلــم جناحــك وألــن هلــم جانبــك، وابســط هلــم وجهــك، وآس بينهــم 

)1( بحار األنوار، العالمة املجلي: ج63 ص853.
)2( املصدر نفسه: ج72 ص352.

)3(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي ص333.
)4(  املصدر نفسه:ص334

)5(  غرر احلكم: ح 9947.
)6(  املصدر نفسه: ح6 167

)7(  املصدر نفسه:ح2: 45
)8(  الكايف، 2 ص 120 ج 16 ص 1
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يف اللحظــة والنظــرة، حّتــى ال يطمــع العظــامء يف حيفــك هلــم، وال ييــأس الضعفــاء مــن 
عدلــك عليهــم، فــإّن اهلل - تعــاىل - ُيســائلكم معــرش عبــاده عــن الصغــرية مــن أعاملكــم 

والكبــرية، والظاهــرة واملســتورة فــإن يعــّذب فأنتــم أظلــم، وإِن يعــف فهــو أكــرم()1(.

ــَك  ومــن عهــده )عليــه الســالم( إىِل مالــك االشــرت:) َواْجَعــْل لِــَذِوي احْلَاَجــاِت ِمنْ
ــِذي َخَلَقــَك  ِلــُس هَلـُـْم جَمِْلســًا َعاّمــًا َفَتَتَواَضــُع فِيــِه هللِ الَّ ُغ هَلـُـْم فِيــِه َشــْخَصَك َوجَتْ ِقْســاًم ُتَفــرِّ
ُمُهــْم َغــرْيَ  َمــَك ُمَتَكلِّ طِــَك َحتَّــى ُيَكلِّ َوُتْقِعــُد َعنُْهــْم ُجنـْـَدَك َوَأْعَواَنــَك ِمــْن َأْحَراِســَك َورُشَ
َس  ُمَتَتْعتـِـٍع َفــإيِنِّ َســِمْعُت َرُســوَل اهلل ]صــىل اهلل عليــه وآلــه[ َيُقــوُل يِف َغــرْيِ َمْوطِــٍن َلــْن ُتَقدَّ
ــْرَق ِمنُْهــْم  ــٍع ُثــمَّ اْحَتِمــِل اخْلُ ــُه ِمــَن اْلَقــِويِّ َغــرْيَ ُمَتَتْعتِ ِعيــِف فِيَهــا َحقُّ ــٌة اَل ُيْؤَخــُذ لِلضَّ ُأمَّ
ــِه َوُيوِجــْب  ــاَف َرمْحَتِ ــَك بَِذلِــَك َأْكنَ ــَف َيْبُســِط اهلل َعَلْي يــَق َواأْلََن ــُم الضِّ ــحِّ َعنُْه َواْلِعــيَّ َوَن
ــِه(، إذ: مجيــع هــذه الروايــات واالحاديــث املطهــرة تؤكــد عــىل ســعة  ــَواَب َطاَعتِ ــَك َث َل
ِعيَّــِة(. مْحَــَة لِلرَّ الصــدر لــدى احلاكــم وشــعار الرعيــة بالرمحــة والشــفقة: َوَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ

ــري  ــدره وتغ ــاق ص ــه وض ــف إيامن ــدر ضع ــعة الص ــة س ــان فضيل ــد اإلنس ــإذا فق ف
مزاجــه وانحبــس طبعــه، حتــى كأن عــىل اإلنســان ثقــال كبــرًيا ينــوء بــه، فيصبــح رسيــع 
التضجــر والتأفــف مــن أدنــى يشء، ويشــعر بالضيــق مــن ترفــات النــاس حولــه 

ــرار. ــاذ الق ــري يف اخت ــك إىل التح ــؤدي ذل ــه.. وي ــامحة نفس ــب س وتذه

قال أمري املؤمنني )عليه السالم( من ضاق صدره مل يصرب عىل أداء حق)2(.

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: ضيق الصدر بسوء اخللق)3(.

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج3 ص27 رسالة 27.
)2(  كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي: ص128

)3(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ) حتقيق صبحي صالح(، ص701: 
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وعنه عليه السالم: من ساء خلقه ضاق صدره )1(.

 وقالــوا: مــن ضــاق صــدره اتســع لســانه، ومــن كثــر كالمــه كثــر ســقطه، ومــن ســاء 
خلقــه قــل صديقــه)2(.

ــق  ــاذا كان احلاكــم ضي ــق، ف ــق الصــدر هــي ســوء اخلل ــة عــىل ضي ــار املرتتب إذا االث
الصــدر يكــون ســيئ اخللــق، فينعكــس ســوء خلقــه عــىل التعامــل مــع النــاس ويكــون يف 

حالــة حتــري يف اختــاذ القــرارات.

2ـ معاجلة االخطاء .

 قوله عليه السالم: )َوَتْعِرُض هَلُُم اْلِعَلُل َوُيْؤَتى َعىَل َأْيِدهيِْم يِف اْلَعْمِد َواخْلََطأ()3(.

مــن العوامــل التــي تــؤدي إىل نجــاح احلاكــم يف منظومــة القيــادة هــو كيفيــة معاجلــة 
األخطــاء، وبعبــارة آخــرى كيــف ينظــر الــوال أو املســؤول إىل أخطــاء النــاس، وكيــف 

يســتطيع تقييمهــا، وماهــي الطــرق يف التعامــل معهــا.

وهــذا مــا يتناولــه االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد 
ــم  ــض منه ــاء، البع ــم االخط ــدر منه ــم تص ــب طبعه ــاس بحس ــول ان الن ــف فيق الرشي
ينســجمون يف ســلوكياهتم وافعاهلــم مــع الضوابــط والقوانــني والبعــض اآلخــر تصــدر 
منهــم االخطــاء تكــون ســلوكياهتم وطبائعهــم غــري منســجمة مــع القانــون ومــع علمهــم 
هبــذه االخطــاء وإن الــذي يقومــون بــه يغيــض احلاكــم، فيجــب عــىل املســؤول واحلاكــم 
ان يتعامــل معهــم عــىل ضــوء مبــدأ التســامح والصفــح، وهــذا العفــو أو الصفــح ال يعنــي 
جتاهــل احلــق العــام، البــد مــن حماســبة كل مــن يتجــاوز احلــدود الضوابــط والقوانــني، 

)1(  الغرر 379
)2(  هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة الشيخ املحمودي، اجلزء: 7، ص384

)3(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج3، ص86، رسالة 53.
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ــة  ــدان الدول ــؤدي إىل فق ــه ي ــام فإن ــق الع ــاءة للح ــة االس ــيء يف ممارس ــرك امل وإال إذ ت
ــة  ــواء املحب ــوال توفــري أج ــم أو ال ــن ذلــك إن مــن واجبــات احلاك ــم م ــا، ونفه هيبته

والثقــة بــني النــاس، ودفعهــم باجتــاه املزيــد مــن االلتزامــات بالقوانــني.

3ـ الرؤية الشمولية ورجوع احلاكم إىل ذاته

يعتقــد االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( ان مــن أولويــات احلاكــم عندمــا جيلس 
عــىل كــريس احلكــم، أن ال يســتثني نفســه مــن االخطــاء، ألنــه إنســان غــري معصــوم ومــن 
طبيعــة االنســان إن خيطــأ، فيذّكــر االمــام )عليــه الســالم( مالــكا إن احلاكــم والقائــد البــد 
أن يتدبــر يف نفســه فــإن وجــد فيهــا عيبــا اشــتغل بعيــب نفســه، وذكــر قولــه صــىل اهلل عليــه 

وآلــه طوبــى ملــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس(.

قــال النبــّي صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه: طوبــى ملــن شــغله خــوف اهلل عــّز وجــّل عــن خوف 
النــاس، طوبــى ملــن شــغله عيبــه عــن عيــوب املؤمنني مــن إخوانــه)1(.

ــا  ــرش عقاب ــرب، وإن أرسع ال ــا ال ــري ثواب ــه: )إن أرسع اخل ــه وآل ــىل اهلل علي ــال ص وق
ــه مــن نفســه، وأن يعــري  ــا أن يبــر مــن النــاس مــا يعمــى عن البغــي، وكفــى باملــرء عيب

ــه()2(. ــام ال يعني ــه ب ــؤذي جليس ــه وأن ي ــتطيع ترك ــام ال يس ــاس ب الن

وقــال أمــري املؤمنــني عليــه الّســالم: مــن أصلــح رسيرتــه أصلــح اهلل عالنيتــه، ومــن 
عمــل لدينــه كفــاه اهلل أمــر دنيــاه، ومــن أحســن فيــام بينــه وبــني اهلل أحســن اهلل بينــه وبــني 
النّاس)3(،وقــال عليــه الّســالم: احللــم غطــاء ســاتر، والعقــل حســام قاطــع، فاســرت خلــل 

خلقــك بحلمــك، وقاتــل هــواك بعقلــك)4(.

)1(  الوسائل باب: 36 من أبواب جهاد النفس، حديث: 3 و2.
)2(  منهاج الصاحلني: السيد اخلوئي، ج: 1، ص356

)3( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج4 ص99.
)4( املصدر نفسه: ص99.
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3ـ  جتسيد عالقة العفو والصفح يف الناس .

ــة  ــة الطردي ــه الســالم( مــن خــالل هــذا العنــر أن يبــني العالق ــد اإلمــام )علي يري
ــارة  ــان، بعب ــن االنس ــان ع ــح اإلنس ــاد، وصف ــن العب ــاىل ع ــبحانه وتع ــح اهلل س ــني صف ب
ــح  ــد الصف ــن يري ــن، وم ــم اآلخري ــه أوال أن َيرح ــم فعلي ــد أن ُيرح ــن يري ــرى إن م أخ
مــن اهلل فليصفــح أوال عــن النــاس، وهــذه مــن القواعــد االساســية يف حتقيــق الســلوك 
االنســاين يف الفهــم االســالمي، يصبــح اإلنســان فيهــا مــرآة واضحــة يف عالقتــه مــع اهلل 
ــل اهلل  ــني فع ــة ب ــذه العالق ــوى ه ــم إىل حمت ــرآن الكري ــار الق ــد اش ــاىل، وق ــبحانه وتع س

ــان: ــل االنس وفع

ِحيٌم﴾)1(. ﴿َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال حُتِبُّوَن َأن َيْغِفَر اهلل َلُكْم َواهلل َغُفوٌر رَّ

تتحدث اآلية الرشيفة عن العباد ومغفرة اهلل تبارك وتعاىل هلم.

النفــس  النــاس واالنشــغال بعيــوب  بيــان وجــوب االبتعــاد عــن عيــوب  ويف 
ــاس،  ــاوي الن ــون مس ــالم(: )األرشار يتبع ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــال أم ــا، ق واصالحه

ويرتكــون حماســنهم، كــام يتبــع الذبــاب املواضــع الفاســدة مــن اجلســد( )2(.

ــه الســالم(، يف النهــي عــن ذكــر عيــوب النــاس وأمــن عيــوب النفــس  ــه )علي وعن
ــه  ــه فلعل ــد بذنب ــب أح ــل يف عي ــد اهلل، ال تعج ــا عب ــال: )ي ــخط اهلل وغضبه ق ــورد س م
مغفــور لــه، وال تأمــن عــىل نفســك صغــري معصيــة فلعلــك معــذب عليــه، فليكفــف مــن 
ــىل  ــه ع ــاغال ل ــكر ش ــن الش ــه، وليك ــب نفس ــن عي ــم م ــا يعل ــريه مل ــب غ ــم عي ــم منك عل

معافاتــه ممــا ابتــىل بــه غــريه(.

)1( النور: 22
)2(  هنج البالغة: 113
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ــلم(  ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول )ص ــة يف كالم الرس ــورة واضح ــذه الص ــد ه ونج
عندمــا يشــري إىل الربــط بــني الصفــح عــن النــاس ومغفــرة اهلل: )الرامحــون يرمحهــم 
ــق الرمحــة  الرمحــن، ارمحــوا مــن يف األرض يرمحكــم مــن يف الســامء()1(، إشــارة إىل مطل

أي ملــن يف األرض مــن إنســان أو حيــوان يف الشــفقة عليهــم واإلحســان إليهــم.

اذا عالقــة العمــل يف حتقيــق هــذه الرابطــة منشــؤها العالقــات االجتامعيــة القائمــة 
عــىل مبــدأ الرمحــة والشــفقة بــني النــاس، فمــن أراد اســتنزال الرمحــة مــن الســامء فعليــه ان 
يبــدأ أوال يف االرض، وهوقــول النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه: مــن ال يرحــم ال يرحــم.)2( 

وورد عنــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: مــن ال يرحــم النــاس ال يرمحــه اهلل)3(.

فيتحصل: القول يف العنارص الثالثة يف نجاح احلاكم يف املنظومة القيادية

 ينبغي للوال واحلاكم أن يعمل بأمور ثالثة: 

1ـ تأخــري العقوبــة يف مــوارد الغضــب ألن يف إمكاهنــا العفــو، والرتيــث فيــام يرتأيــه 
مــن رأى .

2ـ تعجيل مكافأة املحسن باإلحسان، فإن يف إلحسان طاعة الرعية.

3ـ انفتاح الرأي ووضوح الصواب ومحد العاقبة.

)1(  مستدرك الوسائل: ج9: ص55 وينظر كنز العامل، ج3، ص163.
)2(  صحيح مسلم: ج1، ص77.

)3(  املحىل: ابن حزم، ج6، ص157.
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املسألة السادسة: الكفاءة وااللتزام باملسؤولية .

ــْن  ــْوَق َم ــَك َواهلل َف ــَك َفْوَق ــِر َعَلْي ــْم َوَواِل اأْلَْم ــَك َفْوَقُه قولــه )عليــه الســالم(: )َفإِنَّ
ــْم()1(. ــاَلَك هِبِ ــْم َواْبَت ــَتْكَفاَك َأْمَرُه ــِد اْس َك َوَق َوالَّ

ــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف  يشــري االمــام أمــري املؤمنــني )علي
ــور: ــه( إىل أم ــوان اهلل علي ــي )رض ــرت النخع ــك االش ملال

1ـ املسؤولية إلتزام .

إن كل مــن يتصــدى للمســؤولية ينبغــي عليــه االلتــزام يف مســارات مســؤولية، 
والبــد ان يعتقــد بمســؤوليته أمــام اهلل ســبحانه وتعــاىل وأمــام النــاس.

ــه يف  ــه وعامل ــىل والت ــه ع ــى ويملي ــذا املعن ــد ه ــالم( يؤك ــه الس ــام )علي ــد اإلم نج
تطبيــق املســاواة بــني النــاس عــىل اختــالف قومياهتــم وأدياهنــم، يقــول )عليــه الســالم( يف 
بعــض رســائله إىل عاملــه: )واخفــض للرعيــة جناحــك، وابســط هلــم وجهــك، وألــن هلــم 
جنابــك وآس بينهــم يف اللحظــة والنظــرة، واإلشــارة والتحيــة، حتــى ال يطمــع العظــامء 

يف حيفــك، وال ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك..()2(.

قــال: ومل تفتــن يف أي ديــن أو مذهــب اجتامعــي مثــل هــذه املســاواة املرشقــة التــي 
ــاس  ــه، وتؤلــف مــا بــني املشــاعر والعواطــف، وجتمــع الن تنشــد كرامــة اإلنســان وعزت

ــة واإلخــاء.)3( ــد مــن املحب عــىل صعي

)1( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3،ص84.
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج3، ص76، رسالة 53.

)3(  حياة اإلمام احلسني: الشيخ باقر رشيف القريش، ج1، ص412.
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ــإن اهلل ســبحانه قــد جعــل  ــة: )أمــا بعــد ف ــه الســالم إىل معاوي ــه علي ــاب ل ومــن كت
الدنيــا ملــا بعدهــا، وابتــىل فيهــا أهلهــا ليعلــم أهيــم أحســن عمــال. ولســنا للدنيــا خلقنــا، 
وال بالســعي فيهــا أمرنــا، وإنــام وضعنــا فيهــا لنبتــىل هبــا، وقــد ابتــالين اهلل بــك وابتــالك 
يب فجعــل أحدنــا حجــة عــىل اآلخــر، فعــدوت عــىل طلــب الدنيــا بتأويــل القــرآن 
ــم  ــب عاملك ــام يب وأل ــل الش ــت وأه ــه أن ــاين، وعصبت ــدي وال لس ــن ي ــام مل جت ــي ب فطلبتن
جاهلكــم، وقائمكــم قاعدكــم. فاتــق اهلل يف نفســك، ونــازع الشــيطان قيــادك، وارصف 
إىل اآلخــرة وجهــك فهــي طريقنــا وطريقــك، واحــذر أن يصيبــك اهلل منــه بعاجــل قارعــة 
متــس األصــل وتقطــع الدابــر، فــإين أوىل لــك بــاهلل أليــة غــري فاجــرة لئــن مجعتنــي وإيــاك 

ــا وهــو خــري احلاكمــني()1(. جوامــع األقــدار ال أزال بباحتــك » حتــى حيكــم اهلل بينن

فعندمــا ينصــب اإلنســان حاكــام عــىل النــاس فعليــه أن ينظــر إىل ســلوكه وتعاملــه مع 
النــاس مــن خــالل احرتامهــم والتواضــع هلــم، وطلــب املســاواة بــني النــاس يف النظــرات 
وطالقــة الوجــه، واحلديــث واجللــوس معهــم، فاليمكــن للمســؤول أو احلاكــم ان 

يكــون مســؤوال عــن االمــة مــن دون مراعــاة هــذه الســامت فيــام بينهــم.

ــون  ــام تك ــة رب ــاك حقيق ــك، ان هن ــده ملال ــالم( يف عه ــه الس ــام )علي ــد االم ــم يؤك ث
غائبــة عــن اذهــان الــوالة واملســؤولني، وهــو الســؤال الــذي يســأله اهلل جــّل وعــال عــن 
عبــادة يــوم القيامــة، نحــن لودققنــا النظــريف هــذه العبــارات لوجدنــا هلــا رؤيــة ومداليــل 

عميقــة جــدا، جتعــل مــن اإلنســان يراقــب ســلوكياته وانطباعاتــه.

فــاهلل ســبحانه وتعــاىل يســأل احلــكام واملســؤولني يــوم القيامــة عــن االخطــاء التــي 
تســبب ظلــم العبــاد يف كل صغــرية وكبــرية.

)1(  هنج البالغة: رسالة 55
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2ـ القدرة وحسن األداء .

ــن أداءه،  ــدي وحس ــدرة املتص ــىل ق ــة ع ــذه النقط ــالم يف ه ــه الس ــام علي ــد اإلم  يؤك
ــن  ــب م ــاىل يطل ــبحانه وتع ــْم، أي ان اهلل س ــَتْكَفاَك َأْمَرُه ــِد اْس ــالم: َوَق ــه الس ــه علي قول
اإلنســان عندمــا يصــل إىل مواقــع الســلطة، ان يكــون ذا قــدرة وحســن أداء، أي مــا يعــرب 

عنــه بالكفــاءة.

وقــد روي يف مــورد الكفــاءة وحســن االداء عــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( انــه قــال: )مــن طلــب العلــم ليباهــي بــه العلــامء أو يــامري بــه الســفهاء أو يرف 
بــه وجــوه النــاس فيــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــار إن الرئاســة ال تصلــح إال ألهلهــا()1(. 
فمــن كانــت لديــه االهليــة والقــدرة عــىل التصدي جيوز لــه ان يتصــدى ملواقع املســؤولية، 
وخــالف ذلــك ال جيــوز لــه واذا تصــدى ارتكــب كبــرية مــن الكبائــر ألن مصالــح البــالد 

والعبــاد حتتــاج إىل متصــٍد قــادر حســن األداء. 

املسألة السابعة: حماربة اهلل سبحانه وتعاىل .

ــِه َواَل  ــَد َلــَك بِنِْقَمتِ ــُه اَل َي ــْرِب اهلل َفإِنَّ قولــه )عليــه الســالم( )َواَل َتنِْصَبــنَّ َنْفَســَك حِلَ
ــِه()2(. ِغنَــى بِــَك َعــْن َعْفــِوِه َوَرمْحَتِ

يتنــاول االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف، 
موضــوع حماربــة اهلل ســبحانه وتعــاىل، فيطلــب االمــام عليــه الســالم مــن احلاكــم 

ــال. ــال وع ــة اهلل ج ــه ملحارب ــب نفس ــم أال ينص ــادة واحلك ــة القي ــؤول يف منظوم واملس

)1(  الكايف: ج1 ص47 ح6
)2( هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج3، ص84.
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ــذ  ــة اهلل يف ه ــالم بمحارب ــه الس ــام علي ــد اإلم ــة اهلل؟ يقص ــن حمارب ــراد م ــو امل ــا ه م
املقطــع، هــو أنــه جيــب عــىل املســؤول ان يكــون كفــوءا، فــإذا مل يكــن كذلــك وتصــدى 

ــاىل. ــع اهلل تع ــرب م ــن احل ــد اعل ــؤولية، فق للمس

ويعلــل اإلمــام عليــه الســالم معنــى احلــرب يف هــذه الصــورة، فيقــول تنصيــب غــري 
الكفــوء بمثابــة ســفك للدمــاء وهــدر للــامل، وتضييــع للمصلحــة العامــة، وجتــاوز عــىل 

حقــوق االخريــن واالعتــداء عليهــم.

ــداء  ــالمية، االعت ــة االس ــاس يف النظري ــوق الن ــة حق ــم أمهي ــق نفه ــذا املنطل ــن ه م
واالســاءة إليهــم معنــاه حماربــة اهلل، ويف قبــال ذلــك مــن أحســن إىل النــاس وحفــظ 

حقوقهــم وحرياهتــم ومل يتجــاوز عليهــم، يعــد مــن الطاعــة هلل ســبحانه وتعــاىل.

ــوات اهلل  ــه صل ــل بيت ــلم( وأه ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي )ص ــج النب ــو منه ــذا ه وه
ــني. ــم أمجع عليه

ومن هنا نرى تأكيد اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم عىل ذلك.

قــال عليــه الســالم: مــن أبــدى صفحتــه إلقامــة احلــد عليــه هلــك، ومل يصــرب عــىل 
ــراه  ــا ن ــذا م ــك، وه ــه هيل ــق وحارب ــه احل ــان اذا واج ــى: أن اإلنس ــه )1(... املعن ــق في احل
بوضــوح يف احلكومــات احلاكمــة عندمــا يعتــز املســؤول باملنطــق واملفهــوم اخلاطــئ، مــع 

علمــه بخطــأ، يعــرب عنــه يف علــم املنطــق اجلهــل املركــب.

ويؤكــد االمــام عليــه الســالم يف روايــة اخــرى عــىل هــذا املعنــى، إذ قــال عليــه 
ــراد  ــاىل وامل ــق ذات اهلل تع ــراد باحل ــوز أن ي ــه)2(.. جي ــق رصع ــارع احل ــن ص ــالم: م الس

)1(  هنج البالغة: حكمة 138؛ وينظر املقنعة: الشيخ املفيد، ص777
)2(  غرر احلكم: ج1 272
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باملصارعــة حينئــذ خمالفــة أوامــره ونواهيــه، وأن يــراد بــه الصــواب، أي: مــن عــدل عــن 
ــاب.)1( ــالء والعت ــاوي الب ــه يف مه ــواب رصع ــق الص طري

ــق  ــارب للح ــوب، املح ــرش مغل ــب بال ــى: الغال ــذا املعن ــالم يف ه ــه الس ــه علي وقول
حمــروب)2(.

ومنــه قولــه عليــه الســالم: ال تغالــب مــن يســتظهر باحلــق فــإن مغالــب احلــق 
مغلــوب)3(.

 مــن نصــب العــداء ألهــل احلــق يكــون مغلوبــا ال حمــال، ألن احلــق يعلــو وال ُيعــىل 
عليــه.

ثــم خيتتــم اإلمــام عليــه الســالم بقولــه: َواَل ِغنـَـى بـِـَك َعــْن َعْفــِوِه َوَرمْحَتـِـِه، اشــارة إىل 
أن اإلنســان ال يســتغني عــن الرمحــة االهليــة وعفــوه ســبحانه وتعــاىل، ألنــه مهــام وصــل 
ــا النَّــاُس َأنُتــُم اْلُفَقــَراُء  َ بقدرتــه يكــون حمتاجــا إىل رمحتــه وعفــوه ســبحانه وتعــاىل: )َيــا َأهيُّ

إىَِل اهلل َواهلل ُهــَو اْلَغنـِـيُّ احْلَِميــُد()4(.

خيــرب تعــاىل بغنــاه عمــن ســواه، وبافتقــار املخلوقــات كلهــا إليــه، وتذللهــا بــني يديــه  
ــه، فعــىل اإلنســان أن ال يشــعر باالســتغناء عــن الرمحــة والعفــو االهلــي،  واحتياجهــا الي
ألن ذلــك بدايــة لالنحــراف والســقوط، نعــوذ بــاهلل مــن خــزي الدنيــا وعــذاب اآلخــرة.

)1(  هنج البالغة: حكمة 408
)2(  غرر احلكم: ج1 حكمة 272

)3(  غرر احلكم: 6: 32
)4(   فاطر: 15
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املسألة الثامنة: التنزه عن الصفات السلبية ونبذ سياسة ردود األفعال .

ــنَّ  َع ــٍة َواَل ُتْرِ ــنَّ بُِعُقوَب ــٍو َواَل َتْبَجَح ــىَل َعْف ــنَّ َع ــالم(: )َواَل َتنَْدَم ــه الس ــه )علي قول
ــه الســالم يف هــذا املقطــع إىل  ــًة ()1(، يشــري االمــام علي ــا َمنُْدوَح ــْدَت ِمنَْه ــاِدَرٍة َوَج إىَِل َب

ــزه عنهــا وهــي: جمموعــة مــن الصفــات الســلبية، جيــب عــىل احلاكــم التن

1ـ النــدم عــىل العفــو: َواَل َتنَْدَمــنَّ َعــىَل َعْفــٍو: خياطــب االمــام املســؤولني واحلــكام 
ــأن عليهــم ممارســة سياســة العفــو وفــق القــدرة  وكل مــن يتصــدى ملوقــع املســؤولية، ب

والتمكــني، واذا عفــوا عــن شــخص أاّل ينــد مــون.

2ـ التبجح بالعقوبة.

التبجح: يف اللغة معناه التكرب والتباهي، وهو عبارة عن سوء أدب وسالطة لسان.

ــٍة: ينبغــي للحاكــم أو املســؤول ان ال يفتخــر ويشــعر بالســعادة  َواَل َتْبَجَحــنَّ بُِعُقوَب
حينــام يوجــه عقوبــة ألحــد، ألن املنظومــة القياديــة ليســت حمطــة لظلــم النــاس والشــامتة 
هبــم، بــل هــي رمحــة وعفــو وشــفقة ولــني، ونجــد هــذا املعنــى يف اهبــى صــوره يف ســلوك 

النبــي )صــىل عليــه وآلــه وســلم( مــع أهــل مكــة عندمــا جــاء فاحتــا هلــا.

أن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم عفــا عــن مكــة وأهلهــا وقــال )مــن أغلــق 
ــه فهــو آمــن ومــن دخــل املســجد فهــو آمــن ومــن دخــل دار أيب ســفيان فهــو  ــه باب علي
آمــن( وهنــى عــن القتــل إال نفــرا قــد ســامهم، إال أن يقاتــل أحــد، فيقتــل وقــال هلــم حــني 
اجتمعــوا يف املســجد )مــا تــرون أين صانــع بكــم؟( قالــوا: خــريا أخ كريــم وابــن أخ كريــم 

قــال )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء()2(.

)1( هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص84.

)2(  كتاب األم: اإلمام الشافعي ج7 ص382.
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َعنَّ إىَِل َباِدَرٍة َوَجْدَت ِمنَْها َمنُْدوَحًة.  3ـ ردود االفعال: َواَل ُتْرِ

املندوحــة: الســعة والفســحة أو املتســع وعــدم املســارعة ويمكــن تــرك االمــر 
عنــه)1(. والعــزوب 

يــويص اإلمــام عليــه الســالم مالــكا بعــدم املســارعة يف معاقبــة أحــد وهنــاك 
ــة )احلــدود  ــى القاعــدة املعروف فرصــة يدرئهــا واخلــالص منهــا، ويفهــم مــن هــذا املعن
تــدرأ بالشــبهات(، فــال ينبغــي للحاكــم االرساع يف ردود الفعــل وترتيــب االثــر عليهــا 
وهــو يف حالــة غضــب،: بــل هــو مكلــف بالبحــث عــن منافــذ رشعيــة مقبولــة إليقــاف 
العقوبــات، لئــال تســترشي ظاهــرة اجلريمــة والعقــاب، وواضــح أن النــاس يميلــون إىل 
اعتنــاق الــرأي واحلكــم املقــرون بالرمحــة، أكثــر مــن قبوهلــم بــام فيــه مــا يثــري خماوفهــم)2(

وتأكيــدا هلــذا املعنــى فقــد روي الكثــري مــن االحاديــث والروايــات حــول الغضــب 
وآثــاره الســلبية، فعــن اإلمــام الرضــا عليــه الســالم: قــال الغضــب مفتــاح كل رش)3(.

ــري  ــم اخل ــا معل ــالم(: ي ــه الس ــى )علي ــون لعيس ــال احلواري ــالم(: ق ــه الس ــال )علي وق
أعلمنــا أي األشــياء أشــد؟ قــال: أشــد األشــياء غضــب اهلل، قالــوا: فيــام يتقــى غضــب اهلل؟ 
قــال: بــأن ال تغضبــوا، قالــوا: ومــا بــدُء الغضــب؟ قــال: الكــرب والتجــرب وحمقرة النــاس)4(.

وعــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم قــال: ســمعت أيب عليــه الســالم يقــول: أتــى رســول 
اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه رجــل بــدوي فقــال: إين أســكن الباديــة فعلمنــي جوامــع الــكالم 
ــع  ــى رج ــرات حت ــالث م ــألة ث ــرايب املس ــه االع ــاد علي ــب فأع ــرك أن ال تغض ــال: آم فق

)1( ينظر هتذيب اللغة: األزهري، ج2، ص74.
)2(  احلكم االسالمي يف مدرسة االمام عيل عليه السالم: حممد تقي املدريس: ص82

)3(  مشكاة األنوار يف غرر األخبار: عيل الطربيس ص383
)4(  اخلصال: 6 / 189، روضة الواعظني: 379، البحار: 14 / 287 / 9
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الرجــل إىل نفســه فقــال: ال أســأل عــن يشء بعــد هــذا، مــا أمــرين رســول اهلل صــىل اهلل 
ــه إال باخلــري قــال: وكان أيب يقــول: أي شــئ أشــد مــن الغضــب؟ إن الرجــل  ــه وآل علي

يغضــب فيقتــل النفــس التــي حــرم اهلل ويقــذف املحصنــة)1(.

ــه  ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــة برس ــل املتمثل ــان الكام ــالق اإلنس ــي اخ ــذه ه وه
وســلم( واهــل بيتــه، انظــر إىل أمــري املؤمنــني عليــه الســالم كيــف تعامــل مــع مــن خــرج 
عليــه بحــرب يف معركــة اجلمــل، فقــد اشــارت النصوص املســتفيضة، بعــد انتهــاء املعركة 
مل تقــرع طبــول النــر ومل يعــرب عــن هــذا النــر بالســعادة، وعندمــا مــّروا بجثــامن طلحــة 
وهــو مقتــول وقــف االمــام عليــه الســالم عــىل جثامنــه وقــال: لقــد اصبــح أبــو حممــد هبــذا 
املــكان غريبــا امــا واهلل لقــد كنــت اكــره أن تكــون قريــش قتــىل حتــت بطــون الكواكــب)2(.

ــب، ألن  ــة غض ــو يف حال ــم وه ــارع يف حك ــم ان ال يتس ــي للحاك ــل: ينبغ فيتحص
ــوال  ــه احلقــد واحلســد والشــامتة والتحقــري واألق ــد من ــاح كل رش، إذ يتول الغضــب مفت
الفاحشــة، وهتــك األســتار، والســخرية والطــرد والــرب والقتــل والنهــب ومنــع 

ــى. ــا ال حي ــك مم ــري ذل ــوق إىل غ احلق

املسألة التاسعة: املسؤولية واالستبداد .

ــٌر آُمــُر َفُأَطــاُع َفــإِنَّ َذلـِـَك إِْدَغــاٌل يِف اْلَقْلــِب  قولــه عليــه الســالم: )َواَل َتُقوَلــنَّ إيِنِّ ُمَؤمَّ
.)3() ٌب ِمــَن اْلِغــرَيِ يــِن َوَتَقــرُّ َوَمنَْهَكــٌة لِلدِّ

يتحــدث االمــام عليــه الســالم يف هــذا املقطــع مــن العهــد حــول موضــوع االســتبداد 
باملســؤولية، فينبغــي لــكل مــن يتصــدى للمســؤولية أال يقــول أنــا مؤمــر وجيــب أن 

)1(  بحار األنوار: العالمة املجلي، ص274.
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج2، ص203، خطبة 219.

)3( املصدر نفسه، ج3، ص85، رسالة 53.
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أطــاع، لكــي ال يقــع يف مصائــد الشــيطان وال جيعــل حــب الرئاســة يتملكــه، ألن يف 
حــب الرئاســة ســوف تتولــد عنــده حالــة التجــرب والتكــرب واالســتبداد والنرجســية 
فعندمــا يصــاب املســؤول او احلاكــم هبــذه االمــراض اخللقيــة يعــرض احلكومــة للدخول 
بمطبــات ومشــاكل ال حتمــد عقباهــا والتاريــخ مــيلء بالعــرب عندمــا يتحــدث عــن احلكــم 

ــه. ــة علي ــار املأســاوية املرتتب االســتبدادي واالث

ــه  ــاب ب ــد يص ــي ق ــة الت ــراض اخللقي ــذه االم ــىل ه ــدد ع ــالم يش ــه الس ــام علي فاإلم
ــع  ــب موق ــر حس ــخص آخ ــخص إىل ش ــن ش ــراض م ــذه االم ــف ه ــد ختتل ــم، وق احلاك
املســؤولية، ويقــول عليــه الســالم البــد مــن وضــع كوابــح للســيطرة عــىل النفــس 

وهواهــا.

ويؤيد هذ املعنى قوله عليه السالم: بئس االستعداد االستبداد)1(.

ــه: مــن اســتبد  ــة علي ــار املرتتب ــه الســالم يف مــورد االســتبداد واالث ويقــول علي
ــك)2(. ــه هل برأي

وعنه عليه السالم: من استبد برأيه زل)3(.

وقال عليه السالم: من استبد برأيه خفت وطأته عىل أعدائه)4(.

 ويقول عليه السالم: خاطر من استبد برأيه)5(.

وعنه سالم اهلل عليه: االستبداد برأيك يزلك، وهيورك إىل املهاوي)6(.

)1(  غرر احلكم: 3: 6: 256.
)2(  املصدر نفسه: 5: 161.

)3(  املصدر نفسه: 170.
)4(  املصدر نفسه:170.

)5(  املصدر نفسه: 5: 460.
)6(  املصدر نفسه: 1:390.
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ــة  ــامًت خاطئ ــامت س ــذه الس ــع ه ــالم مجي ــه الس ــني علي ــري املؤمن ــام أم ــّد اإلم اذا يع
ــة. ــن ان حتقــق النتيجــة املطلوب واليمك

املسألة العاشرة: معاجلة أمراض السلطة .

ــًة  يَل ــًة َأْو خَمِ َ ــِه ِمــْن ُســْلَطانَِك ُأهبَّ ــَت فِي ــا َأْن ــَك َم قولــه عليــه الســالم: )َوإَِذا َأْحــَدَث َل
َفاْنُظــْر إىَِل ِعَظــِم ُمْلــِك اهلل َفْوَقــَك َوُقْدَرتـِـِه ِمنـْـَك َعــىَل َمــا اَل َتْقــِدُر َعَلْيــِه ِمــْن َنْفِســَك َفــإِنَّ 
ــَزَب  ــاَم َع ــَك بِ ــي ُء إَِلْي ــَك َوَيِف ــْن َغْربِ ــَك ِم ــْن طِاَمِحــَك َوَيُكــفُّ َعنْ ــَك ِم ــُن إَِلْي ــَك ُيَطاِم َذلِ

ــَك ِمــْن َعْقِلــك()1(. َعنْ

ــن االمــراض  ــع ع ــالم( يف هــذا املقط ــه الس ــني )علي ــام أمــري املؤمن يتحــدث االم
التــي تصيــب الســلطة والســلطان، ومــن هــذه االمــراض األهبــة، والعظمــة، والكربيــاء، 

ــب. ــالء والعج واخلي

االمــام )عليــه الســالم( يقــول إذا اصيــب الــوال أو ظهــرت هــذه االمــراض يف 
ــات  ــذه العالج ــن ه ــا، وم ــب هل ــالج املناس ــع الع ــا ووض ــن معاجلته ــد م ــلطة فالب الس
هــوأن ينظــر الــوال أو الســلطان أو احلاكــم إىل عظمــة اهلل وقدرتــه فوقــه، ألنــه ال قيمــة 
مللــك احلاكــم أمــام ملــك اهلل وقدرتــه وعظمــة، فالنظــر إىل هــذه االمــور يقلــل وهيــدئ 
مــن حالــة الطغيــان والتمــرد التــي يشــعر هبــا احلاكــم او املســؤول، وال ريــب أن آفــة عقــل 
الــوال التكــرب الــذي حيــدث مــن ســلطانه وملكــه، فــال بدلــه عنــد مــا حــدث لــه أهبــة أن 
يكــون ناظــرا إىل عظــم ملــك الــذي وســع كرســيه الســاموات واألرض وقــدرة القاهــر 
عــىل عبــاده الــذي بيــده ناصيــة كل يشء، وجــربوت الــذي بيــده ملكــوت كل يشء )2(. 

)1( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص85، رسالة 53.
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص85، رسالة 53.
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فيحــذر االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( كل من يتصــدى ملوقع املســؤولية، بأن 
يكــون نبهــا فطنــا أمــام االخطــار والعــوارض، كعــوارض الســلطة والتكــرب وعــوارض 
الوجاهــات واملواقــع والتدافــع عليهــا، فيقــول عليــه الســالم: )وإذا حــدث لــك مــا أنــت 
فيــه مــن ســلطانك أهبــة أو خميلــة، فانظــر إىل عظــم ملــك اهلل فوقــك، وقدرتــه منــك عــىل 
مــا ال تقــدر عليــه مــن نفســك، فــإن ذلــك يطامــن إليــك مــن طامحــك، ويكــف عنــك 
مــن غربــك، ويفــئ إليــك بــام عــزب عنــك مــن عقلــك. وإيــاك ومســاماة اهلل يف عظمتــه، 

والتشــبه بــه يف جربوتــه، فــإن اهلل يــذل كل جبــار، وهيــني كل خمتــال فخــور )1(.

ــدة  ــدر واملكي ــرد والغ ــان والتم ــة الطغي ــول إىل حال ــلطة الوص ــوارض الس ــن ع وم
ونقــض العهــود واملواثيــق، واشــاعة الظلــم، واســتعباد النــاس، وشــيوع ظاهــرة النفــاق، 

واســتهداف املتدينــني.

ــت  ــار لكن ــة يف الن ــر واخلديع ــو ال أن املك ــالم: ل ــه الّس ــني علي ــري املؤمن ــال أم  ق
ــاس)2(.  ــر الن أمك

قــال أمــري املؤمنــني عليــه الّســالم ذات يــوم وهــو خيطــب عــىل املنــرب بالكوفــة: ) يــا 
ــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، أال إن لــكل غــدرة فجــرة  أهيــا النــاس لــوال كراهي

ــار(.)3(                                                                 ــة يف الن ــور واخليان ــدر والفج ــرة أال وإن الغ ــرة كف ــكل فج ول

وعــن عــيّل عليــه الّســالم: مــن اســتبد برأيــه هلــك، ومــن شــاور الرجــال شــاركها 
ــا)4(. يف عقوهل

)1(  منهاج الصاحلني: الشيخ وحيد اخلراساين، ج 1، ص273.
)2(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج: 5 ص923.

)3(  املصدر نفسه، ج: 5 ص923.
)4(  الوسائل باب: 21 من أبواب أحكام العرشة حديث: 2 و4 و6 و7.
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بنفســه، ويعــرف قيمتهــا  يبــدأ  النجــاح فعليــه ان  إذا أراد  فيتحصــل: فاحلاكــم 
أو ســلطان. وليــس كحاكــم  ومنزلتهــا 

والســبب يف ذلــك حتــى يتمكــن مــن الســيطرة ويكــون قويــا أمــام العــوارض 
ــق  ــن، فيحق ــوة لألخري ــح الق ــه ويمن ــن نفس ــوى م ــى اهل ــية، فيتالش ــراض النفس واالم
ــل  ــق ب ــة، وخــالف ذلــك ال يكــون النجــاح والتوفي ــذ يف املنظومــة القيادي النجــاح حينئ

ــا . ــة بجوانبه ــار املنظوم ــل واهني الفش

املسألة احلادية عشر: إنصاف احلاكم وظلمه .

ــْن  ــَك َوِم ــْن َنْفِس ــاَس ِم ــه الســالم: )أْنِصــِف اهلل َوَأْنِصــِف النَّ ــال اإلمــام عــيل علي ق
ــْم()1( ــْل َتْظِل ــَك إاِلَّ َتْفَع ــَك َفإِنَّ ــْن َرِعيَّتِ ــًوى ِم ــِه َه ــَك فِي ــْن َل ــَك َوَم ــِة َأْهِل َخاصَّ

يســتعرض االمــام )عليــه الســالم( مســألة مهمــة يف عهــده ملالــك االشــرت )رضــوان 
اهلل عليــه( تعــد حمــورا اساســيا يف مفهــوم احلكــم وهــو االنصــاف.

فاإلنصــاف: أن تعطــي غــريك مــن احلــق مــن نفســك مثــل الــذي حتــب أن تأخــذه 
منــه لــو كنــت مكانــه، ويكــون ذلــك باألقــوال واألفعــال، يف الرضــا والغضــب، مــع مــن 
حتــب ومــع مــن تكره....  وهــو ال يكــون إال بــني اثنــني، أو أمريــن، أو أمــر ذي طرفــني. 
ــه قال:)حــب  ــل أروع تعبــري مــا ورد  عــن النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم أن ولع
ألخيــك مــا حتــب لنفســك وإذا احتجــت فســله، وإن ســألك فأعطــه ال متلــه خــريا وال 
يملــه لــك، كــن لــه ظهــرا فإنــه لــك ظهــر إذا غــاب فاحفظــه يف غيبتــه وإذا شــهد فــزره 
وأجلــه وأكرمــه فإنــه منــك وأنــت منــه فــإن كان عليــك عاتبــا فــال تفارقــه حتــى تســأل 

ــه()2(. ــه خــري فامحــد اهلل، وإن ابتــىل فاعضــده وإن متحــل فأعن ســميحته وإن أصاب

)1( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص86، رسالة 53.
)2(  النظام السيايس يف اإلسالم: الشيخ باقر رشيف القريش، ص229.
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أقســام االنصــاف:

أوالً: انصــاف اهلل ســبحانه وتعــاىل: ألنــه اخلالــق املنعــم عــىل العبــاد بيــده كل يشء، 
ويتحقــق انصافــه بتأديــة حقوقــه، ومــن هــذه احلقــوق حــق العبوديــة لــه ســبحانه وتعــاىل 
)َوَمــا َخَلقــُت اجِلــنَّ َواأِلنــَس إاِلَّ لَِيعُبــُدوِن()1( وشــكره عــىل نعمــه التــي ال حتــى )َوإِْن 
ــه )ولنبلونكــم بــيء  ــا))2(، ومــن حقوقــه الصــرب عــىل بالئ ُصوَه ــَة اهللَِّ اَل حُتْ وا نِْعَم ــدُّ َتُع
مــن اخلــوف واجلــوع ونقــص  مــن األمــوال واألنفــس والثمــرات وبــرش الصابريــن()3( .

ثانيــًا: انصــاف النــاس: يعنــي أداء حقــوق اآلخريــن كاملــة غــري منقوصــة مــع 
رعايــة املســاواة.

ــَغ:  ــاِف. َبَل ــىّل بِاإلْنص ــْن: حَتَ ــول َم ــالم( يق ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــن االم وع
اإلرْشاِف)4( . َمراتِــَب 

النبــل؛ اإلنصــاف: شــيمة األرشاف؛  قــال عليــه الســالم:  اإلنصــاف: عنــوان 
الشــيم)5(. أفضــل  اإلنصــاف:  الفضائــل؛  أفضــل  اإلنصــاف: 

 وقــال أمــري املؤمنــني عليــه الســالم: أال إنــه: مــن ينصــف النــاس مــن نفســه، مل يــزده 
اهلل إال عــزا )6(.

)1(  الذاريات: 51.
)2(  النحل: 18.
)3(  البقرة:155.

)4(  غرر احلكم ص394ح9111.
)5(  املصدر نفسه394ف4ح9124-9093.

)6(  الكايف: ح4،ح5.ص146ح12، 13.
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ــات يف  ــة أبي ــة، بأربع ــن ل: أربع ــن يضم ــالم: م ــه الس ــادق علي ــام الص ــال اإلم وق
اجلنــة: أنفــق: وال ختــف فقــرا. وأفــش: الســالم يف العــامل. واتــرك: املــراء وإن كنــت حمقــا. 

ــاس، مــن نفســك )1(. وأنصــف: الن

ــه:  ــه. ريض ب ــن نفس ــاس م ــف: الن ــن أنص ــالم: م ــه الس ــادق علي ــام الص ــال اإلم ق
ــريه)2(. ــام لغ حك

وقال عيل )عليه السالم(: اإلنصاف: من النفس، كالعدل يف اإلمرة)3(.

ويف امــال الطــويس عــن الصــادق -عليــه الســالم- قــال: )مــن اراد ان يســكنه اهلل 
ــف  ــن الضعي ــم وليع ــم اليتي ــه ولريح ــن نفس ــة م ــط النصف ــه وليع ــن خلق ــه فليحس جنت

ــه()4(. ــذي خلق ــع هلل ال وليتواض

ويعّد االنصاف من االمور التي توفر لإلنسان السعادة واالطمئنان .

ــى  ــوا حت ــول وال تعجل ــمعوا ق ــاس اس ــا الن ــالم: أهي ــه الس ــني عل ــام احلس ــال اإلم ق
أعظكــم بــام حيــّق لكــم عــيّل، وحتــى أعــذر إليكــم، فــإن أعطيتمــوين النصــف كنتــم بذلــك 
ســعداء وإن مل تعطــوين النصــف مــن أنفســكم فأمجعــوا رأيكــم ثــم ال يكــن أمركــم عليكــم 
ُغّمــة ثــم اقضــوا إّل وال تنظــرون، إّن ولّيــي اهلل الــذي نــّزل الكتــاب وهــو يتــوىّل الصاحلني.

)1(  ج2ص144 ح1،ح3.
)2(  ح4،ح5.ص146ح12، 13.

)3(  غرر احلكم: 1:230
)4(  االمال: للطويس.

)2( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص85، رسالة 53.
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ومن أحىل الكالم يف اإلنصاف، قول أمري املؤمنني عليه السالم:

فعليك باإلحسان واإلنصافإن كنت تطلب رتبة األرشاف
والدهر فهو له مكاف كاف)2 (وإذا اعتدى أحد عليك فّخِلِه

املسألة الثانية عشر: ظلم العباد وحلول العقوبة االهلية .

قولــه عليــه الســالم: )َوَمــْن َظَلــَم ِعَبــاَد اهلل َكاَن اهلل َخْصَمــُه ُدوَن ِعَبــاِدِه َوَمــْن 
َتــُه َوَكاَن هللِ َحْربــًا َحتَّــى َينْــِزَع َأْو َيُتــوَب،... َوَلْيــَس يَشْ ٌء  َخاَصَمــُه اهلل َأْدَحــَض ُحجَّ
ــإِنَّ اهلل َســِميٌع َدْعــَوَة  ــٍم َف ــٍة َعــىَل ُظْل ــْن إَِقاَم ــِه ِم ــرِي نِْعَمــِة اهلل َوَتْعِجيــِل نِْقَمتِ َأْدَعــى إىَِل َتْغِي

امْلُْضَطَهِديــَن َوُهــَو لِلظَّاملِِــنَي بِامْلِْرَصــاِد()1(.

يشــري االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد إىل طبيعــة 
ــكا  ــالم( مال ــه الس ــام )علي ــويص االم ــؤول، في ــم أو املس ــل احلاك ــن قب ــاس م ــم الن ظل

ــاس. ــم الن ــلط وظل ــة التس ــة حال ــد م ممارس ــاس وع ــاف الن بأنص

ــن أن اهلل  ــع ع ــذا املقط ــن ه ــرة االوىل م ــالم( يف الفق ــه الس ــام )علي ــدث اإلم ويتح
ــه. ــذ بحق ــى يأخ ــوم حت ــرتك املظل ــاىل ال ي ــبحانه وتع س

ــوم،  ــل املظل ــر الظــامل قب ــوىل أم ــذي يت ــة إن اهلل تعــاىل هــو ال ــرة الثاني ويشــري يف الفق
ــا. ــار زيفه ــا وإظه ــامل وإبطاهل ــة الظ ــض اهلل حج ويدح

ومــن اقبــح الرذائــل واألزمنــة ان يكــون اإلنســان يف موقــع الظلــم لعبــاد اهلل 
وخصمــه اهلل ســبحانه وتعــاىل، ألن أشــد اخلصومــات اخلصومــة مــع اهلل تبــارك وتعــاىل، 

ــم. ــه ألي ــري وعذاب ــابه عس ــكل يشء وحس ــامل ب ــه ع ألن

)1( هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج2 ص73 خطبة 27؛ ديوان اإلمام عيل مصطفى زماين.
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ــه )وكان هلل  ــاد اهلل بأن ــم عب ــن يظل ــف م ــالم( يص ــه الس ــام )علي ــب أن االم والعج
حربــا( أي أن الظــامل ليــس يف حــال خــوض احلــرب ضــد اهلل، بــل هــو نفســه عبــارة عــن 
حــرب ضــد اهلل وهــذا التعبــري يتضمــن املعنــى نفســه، كــام لوقلنــا يف بيــان التوضيــح )زيــد 
عــادل( وأخــرى تقــول )زيــد عــدل( رغــم اهنــا تتضمــن مفهــوم العبــارة )زيــد عــادل( 
إال أهنــا تفيــد أمــرا آخــر وهــو شــدة ثبــوت العدالــة لزيــد، واتصافــه بأنــه كتلــة مــن العــدل 
ــه  ــة مــن احلــرب تتجســد في ــا هــو كتل ــارات االخــرى، فالظــامل هن مــن دون خمالفــة العب

حــرب اهلل)1(.

ــالل  ــزيت وج ــل: وع ــز وج ــول اهلل ع ــه(: يق ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس وع
ألنتقمــن مــن الظــامل يف عاجلــه وآجلــه، وألنتقمــن ممــن رأى مظلومــا فقــدر أن ينــره 

فلــم ينــره)2(.

وعــن ســهل بــن حنيــف عــن النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال مــن ُأِذلَّ 
عنــده مؤمــن فلــم ينــره وهــو يقــدر عــىل أن ينــره أذلــه اهلل عــز وجــل عــىل رؤوس 

ــق يــوم القيامــة )3(. اخلالئ

ويــروي العالمــة املجلــي: إن أمــري املؤمنــني عليــه الســالم صعــد املبنــر فحمــد اهلل 
وأثنــى عليــه ثــم قــال أهيــا النــاس ان الذنــوب ثالثــة ثــم أمســك فقــال لــه حبــة العــرين 
يــا أمــري املؤمنــني فرهــا ل فقــال مــا ذكرهتــا إال وانــا أريــد ان أفرهــا ولكنــه عــرض ل 
هبــر حــال بينــي وبــني الــكالم، نعــم الذنــوب ثالثــة فذنــب مغفــور وذنــب غــري مغفــور 
ــم،  ــال نع ــا، ق ــا لن ــني فبّينه ــري املؤمن ــا أم ــل ي ــه، قي ــاف علي ــه ونخ ــو لصاحب ــب نرج وذن

ــه الســالم( إىل مالــك االشــرت النخعــي: حممــد فاضــل  )1(  الدولــة االســالمية رشح لعهــد االمــام عــيل )علي
ــراين: ص83 النك

)2(  ميزان احلكمة: حممد الريشهري اجلزء: 2 ص1774؛ وينظر: كنز العامل: 7641.
)3(  جممع الزوائد: اهليثمي اجلزء: 7 ص267
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ــا فــاهلل احكــم وأكــرم ان  ــه يف الدني ــه اهلل تعــاىل عــىل ذنب ــد عاقب أمــا الذنــب املغفــور فعب
ــض ان  ــم لبع ــاد بعضه ــم العب ــر فظل ــذي ال يغف ــب ال ــا الذن ــني، وأم ــده مرت ــب عب يعاق
اهلل تعــاىل وتبــارك إذا بــرز خللقــه أقســم قســام عــىل نفســه فقــال وعــزيت وجــالل ال جيــوز 
ــاة  ــاء إىل الش ــاة القرن ــة الش ــف ونطح ــحة بك ــو مس ــف ول ــف بك ــو ك ــامل ول ــم ظ ل ظل
اجلــامء فيقتــص اهلل للعبــاد بعضهــم مــن بعــض حتــى ال يبقــى ألحــد عنــد أحــد مظلمــة 
ــه  ــده ورزق ــم يبعثهــم اهلل إىل احلســاب وامــا الذنــب الثالــث فذنــب ســرته اهلل عــىل عب ث
التوبــة فأصبــح خاشــعا مــن ذنبــه راجيــا لربــه فنحــن لــه كــام هــو لنفســه نرجــو لــه الرمحــة 

ــه العقــاب)1(. ونخــاف علي

ــده  ــل عن ــوب حتص ــن الذن ــام م ــذه االقس ــني ه ــري املؤمن ــام أم ــتذكر االم ــام يس فحين
حالــه مــن اخلــوف الشــديد مــن اهلل تبــارك وتعــاىل. مــن أن ال يغفــر لــه اهلل تعــاىل ذنبــه، 
ــم  ــون احلاك ــف يك ــة وكي ــة األم ــالم يف تربي ــم الس ــت عليه ــل البي ــج أه ــو منه ــذا ه وه
ــول اهلل  ــوا برس ــالمي أن يتأس ــم اإلس ــالمية واحلاك ــة اإلس ــىل احلكوم ــب ع ــا. فيج فيه
)صــىل اهلل عليــه وآلــه( وأمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( يف النزاهــة 

ــم)2(. ــام إدارة احلك ــة أي واألمان

 لــذا نجــد التشــدد الكبــري والتحذيــر مــن قبــل البــاري عــز وجــل مــن ممارســة الظلــم 
مــن قبــل احلاكــم أو املســؤول، يقــول عــيل )عليــه الســالم(:

ظــامل النــاس يــوم القيامــة منكــوب بظلمــه معــذب حمــروب، ظلــم اليتامــى واأليامــى 
ينــزل النقم ويســلب النعــم)3(.

)1(  بحار األنوار، ج 3، ص 100
)2(  فقه العوملة، السيد حممد احلسيني الشريازي، ص200.

)3(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص324
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ــني االشــهاد كــام يف  ــرأس ومفتضحــًا ب ــة منكــوس ال ــوم القيام ــأيت ي ــاس ي ــامل الن ظ
ــة. ــات الرشيف ــري الرواي تعب

ــه،  ــة لصاحب ــل العقوب ــذي يعج ــم ال ــن الظل ــالم( م ــه الس ــام )علي ــذر اإلم ــذا حي ل
ــة  جــاء يف الروايــة ســئل االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: أي ذنــب أعجــل عقوب
لصاحبــه؟ فقــال )مــن ظلــم مــن ال نــارص لــه إال اهلل وجــاور النعمــة بالتقصــري واســتطال 

بالبغــي عــىل الفقــري()1(.

يتحدث االمام )عليه السالم( من خالل الرواية عن ثالثة اقسام من الذنوب:

القســم االول: مــن الذنــوب ظلــم مــن ال نــارص لــه إال اهلل، ويتحقــق هــذا النــوع مــن 
الظلــم يف أكل أمــوال اليتامــى والتعــدي عليهم.

القســم الثــاين: جمــازاة النعــم اإلهليــة بالتقصــري ومــن النعــم االهليــة أن يمــن اهلل عــىل 
ــن ال  ــي، ولك ــب احلكوم ــايس واملنص ــع الرئ ــالل املوق ــن خ ــاس م ــة الن ــان بخدم اإلنس
يســتفيد مــن هــذه النعمــة بــل حيوهلــا إىل نقمــة مــن خــالل ظلــم النــاس والتعــدي عليهــم 

وســلب حرياهتــم وحقوقهــم.

القسم الثالث: االستطالة عىل الفقراء وغصب حقوقهم والبغي عليهم.

يقــول أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: يــوم العــدل عــىل الظــامل أشــد مــن يــوم اجلــور 
عــىل املظلــوم )2(.

ثم يسرتجع االمام )عليه السالم( ويقول ان للظامل توبة اذا رجع وعاد إىل رشده. 

)1(  االختصاص: الشيخ املفيد، ص234
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ) عليه السالم(، ج4، ص80.
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كــام بّينــه )عليــه الســالم( بقولــه: كان هلل حربــا حتــى ينــزع ويتــوب)1(. ومــن كالم 
لــه )عليــه الســالم( يبــني فيــه الظلــم: يقــول أال وإن الظلــم ثالثــة: فظلــم ال يغفــر، وظلــم 
ال يــرتك، وظلــم مغفــور ال يطلــب، فأمــا الظلــم الــذي ال يغفــر، فالــرشك بــاهلل تعــاىل، 
ــه( وأمــا الظلــم الــذي يغفــر، فظلــم العبــد  قــال اهلل تعــاىل: )إن اهلل ال يغفــر أن يــرشك ب
نفســه عنــد بعــض اهلنــات، وأمــا الظلــم الــذي ال يــرتك، فظلــم العبــاد بعضهــم بعضــا، 
ــا  ــه م ــياط، ولكن ــا بالس ــدى وال رضب ــا بامل ــو جراح ــس ه ــديد، لي ــاك ش ــاص هن القص

يســتصغر ذلــك معــه)2(.

فيتحصــل: إن ظلــم احلاكــم هــو يف حــد ذاتــه حــرب مــع اهلل ســبحانه وتعــاىل، كــام 
ــالم(  ــه الس ــام )علي ــل اإلم ــًا( ومل يق ــرة )َكاَن هللِ َحْرب ــاىل يف الفق ــبحانه وتع ــار اهلل س اش
ــده  ــدة تأكي ــا لش ــال حرب ــدر فق ــتعمل املص ــل اس ــارب ب ــو حم ــم ه ــؤول او احلاك ان املس
ــاد مــن  ــل هــو حــرب ومســيئ للعب ــا هلل فقــط، ب ــل، فاحلاكــم الظــامل ليــس حمارب بالتنكي

ــي. ــه احلكوم ــتغالل موقع ــالل اس خ

املسألة الثالثة عشر: غض النظر والتغافل .

ــاِعَي  ــإِنَّ السَّ ــاٍع َف ــِق َس ــنَّ إىَِل َتْصِدي ــَك َواَل َتْعَجَل ــُح َل ــا اَل َيِض ــْن ُكلِّ َم ــاَب َع )َوَتَغ
ــنَي()3(. ــبََّه بِالنَّاِصِح ــاشٌّ َوإِْن َتَش َغ

يتحــدث االمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف عــن ســمتني 
البــد مــن توافرمهــا يف احلاكــم وكل مــن يتصــدى إىل املســؤولية.

)1(  هنج البالغة: خطب االمام عيل )عليه السالم( ج3 ص95.
)2(  مستدرك الوسائل: مريزا حسني النوري الطربيس اجلزء: 12 ص104

)3( هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص87 رسالة 53.
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ــب  ــة، جي ــل اجلزئي ــر والتفاصي ــن الصغائ ــل ع ــر والتغاف ــض النظ ــمة االوىل: غ الس
عــىل احلاكــم ان يتحــىل بســعة الصــدر والتعامــل بعقالنيــة ويكــون ذا أفــق واســع ينظــر 
لألمــور بعــني ثاقبــة  وجتنــب القيــل والقــال وعــدم الوقــوف عندهــا )َوَتَغــاَب َعــْن ُكلِّ َمــا 
اَل َيِضــُح َلــَك(، التغافــل عــن االمــور التــي ال تظهــر فيهــا اســاءة إىل القانــون والنــاس، 

كاألمــور اجلزئيــة والقضايــا اهلامشــية فتــرتك املحاســبة عليهــا.

ــة  ــة القيادي ــار املنظوم ــؤدي إىل اهني ــاة ي ــني والوش ــق بالنامم ــة: التصدي ــمة الثاني الس
)َواَل َتْعَجَلــنَّ إىَِل َتْصِديــِق َســاٍع( ثــم يعلــل اإلمــام )عليــه الســالم( عــدم تصديــق هــؤالء 
ــاِعَي َغــاشٌّ َوإِْن َتَشــبََّه بِالنَّاِصِحــنَي(، إن الناممــني والوشــاة مــن طبيعتهــم  بقولــه )َفــإِنَّ السَّ
الغــش وإظهــار للحاكــم بمظهــر احلــرص والنصــح، فاإلمــام عليــه الســالم يــويص مالكا 
بعــدم ترتــب االثــر عــىل اقــوال هــؤالء، فعــىل احلاكــم أن يســتحر االهــداف الكــربى 

ويغــض الطــرف عــن اجلزئيــات والصغائــر.

يقــول )عليــه الســالم(: إن هلل عبــادا عاملــوه بخالــص مــن رسه، فشــكر هلــم 
بخالــص مــن شــكره، فأولئــك متــر صحفهــم يــوم القيامــة فرغــا، فــإذا وقفــوا بــني يديــه 
مالهــا هلــم مــن رس مــا أرسوا إليــه. وقــال عليــه الســالم: ذللــوا أخالقكــم باملحاســن، 
ــار عــىل أنفســكم  ــم واصــربوا عــىل االيث وقودوهــا إىل املــكارم، وعــودوا أنفســكم احلل
ــن  ــل ع ــم بالتغاف ــوا أقدارك ــوزن. وعظم ــا ب ــاس وزن ــوا الن ــه وال تداق ــدون عن ــام جتم في
الــدين مــن األمــور. وأمســكوا رمــق الضعيــف بجاهكــم وباملعونــة لــه إن عجزتــم عــام 
ــن  ــوا م ــم. وحتفظ ــر غائبك ــم فيكث ــاب عنك ــام غ ــني ع ــوا باحث ــم. وال تكون ــاه عندك رج
الكــذب، فإنــه مــن أدنــى األخــالق قــدرا وهــو نــوع عــن الفحــش ورضب مــن الدنــاءة. 

ــتقصاء)1(. ــن االس ــس م ــتقصاء - وروي بالتعام ــن االس ــي ع ــوا بالتعام وتكرم

)1( حتف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة احلراين ص224
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وعنــه )عليــه الســالم(: نصــف العاقــل احتــامل ونصفــه تغافــل)1(: العاقــل ال يكــون 
عاقــال إال بأمريــن التحمــل وســعة الصــدر وغــض الطــرف عــن اجلزئيــات.

وقال )عليه السالم(: ال حلم كالتغافل. ال عقل كالتجاهل)2(.

ــور  ــن األم ــري م ــن كث ــض ع ــل وال يغ ــن مل يتغاف ــالم(: م ــه الس ــا )علي ــال أيض وق
تنغصــت عيشــته)3(.

فيتحصــل: إذا: إن التغافــل وغــض النظــر عــن اجلزئيــات والصغائــر يــؤدي إىل 
التكامــل واالســتقامة يف الســلوك القيــادي، ودليــل القــوة يف املنظومــة القياديــة، ممــا 

يــؤدي إىل تشــخيص االهــداف وفــق املســارات الصحيحــة.

املسألة الرابعة عشر: االستعانة بأصحاب التجربة واخلربة .

اِر َقْبَلــَك َوِزيــرًا َوَمــْن  قولــه عليــه الســالم: )إِنَّ رَشَّ ُوَزَراِئــَك َمــْن َكاَن لِــأْلَرْشَ
َلَمــِة َوَأْنــَت  ـُـْم َأْعــَواُن اأْلََثَمــِة َوإِْخــَواُن الظَّ َكُهــْم يِف اآْلَثــاِم َفــاَل َيُكوَنــنَّ َلــَك بَِطاَنــًة َفإهِنَّ رَشِ
ــُل آَصاِرِهــْم  ــِه ِمْث ــَس َعَلْي ــُل آَراِئِهــْم َوَنَفاِذِهــْم َوَلْي ــُه ِمْث ــِف مِمَّــْن َل ــْم َخــرْيَ اخْلََل َواِجــٌد ِمنُْه
ــَك َأَخــفُّ  ــاًم َعــىَل إِْثِمــِه ُأوَلِئ َوَأْوَزاِرِهــْم َوآَثاِمِهــْم مِمَّــْن مَلْ ُيَعــاِوْن َظاملِــًا َعــىَل ُظْلِمــِه َواَل آثِ
ــْذ  ِ ــًا َفاختَّ َك إِْلف ــرْيِ ــلُّ لَِغ ــًا َوَأَق ــَك َعْطف ــى َعَلْي ــًة َوَأْحنَ ــَك َمُعوَن ــُن َل ــًة َوَأْحَس ــَك َمُئوَن َعَلْي

ــَك()4(. ــَك َوَحَفاَلتِ ــًة خِلََلَواتِ ــَك َخاصَّ ُأوَلِئ

)1(  عيون احلكم واملواعظ: 94
)2(  غرر احلكم: 6: 356

)3(  غرر احلكم: 4663، 9149، 789.
)4( هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص87.
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يتحــدث االمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد حــول الــوزراء الســامت 
واخلصــال التــي البــد مــن توافرهــا فيهــم.

الــوزراء: هــم أرفــع االفــراد الذيــن يضطلعون بمســؤولية برجمــة مشــاريع احلكومة، وهم 
الذيــن يمكنهــم قيــادة املســرية نحو الصــالح والفالح أو جرهــا إىل الفســاد واالنحراف)1(.

الــذي يكــون ضمــن تشــكيلة وهيكليــة فريــق العمــل  والوزيــر هــو املســاعد 
ــىل  ــالم( ع ــه الس ــام )علي ــد االم ــالد، ويؤك ــم إلدارة الب ــاره احلاك ــذي خيت ــة ال واحلكوم

ذلــك بــأن يكــون الوزيــر متوافــرًا فيــه اخلصــال املطلوبــة.

وحيــذر اإلمــام )عليــه الســالم( مــن اختيــار الــوزراء الذيــن كانــوا وزراء يف مناصــب 
ــؤالء  ــول ه ــن دخ ــالم( م ــه الس ــام )علي ــذر االم ــاذا حي ــدة، مل ــرة وفاس ــات جائ حكوم
ــة  ــىل الثقاف ــوا ع ــد تأقلم ــراد ق ــؤالء االف ــل ه ــة؟ ألن مث ــات العادل ــوزراء يف احلكوم ال

ــم)2( ــن الظل ــك النظــام، فهــم ال يتورعــون ع ــائدة يف ذل ــدة الس الفاس

فهــؤالء ممــن اشــرتك مــع احلــكام الظلمــة الســابقني يف اآلثــام، ومــن ديــدن هــؤالء 
أهنــم ال يقربــون أحــدًا اإال ولطخــوه بســوء افعاهلــم وســمعتهم، فاإلمــام )عليــه الســالم( 
حيــذر مالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه( مــن اقــرتاب وزراء مثــل هــؤالء إىل احلكومــة، 
ألهنــم يكونــون ســببا لظلــم النــاس واالســتحواذ عــىل حقوقهــم، ثــم يــويص مالــكا بعدم 
تفــرق النــاس بينــه وبــني مــن كان مــع الظلمــة، يقــول لــه ليــس مــن الــرورة ان تكــون 
انــت بالتــامس معهــم بــل ارشك مــن كان معــك يف احلكومــة ان يكــون قريبــًا مــن هــؤالء.

)1(  الدولة االسالمية رشح لعهد االمام عيل إىل مالك االشرت النخعي: حممد الفاضل اللنكراين:ص100
)2(  املصدر نفسه،ص100
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ثــم أن االمــام )عليــه الســالم( يفتــح ملالــك نافــذة فيــام لــو كان يف احلكومــة الســابقة 
ــون  ــاذا يك ــا م ــه الحق ــتفادة من ــن االس ــابقا ويمك ــة س ــربة والتجرب ــاب اخل ــن اصح م
ــررت  ــاذا اضط ــِف( ف ــرْيَ اخْلََل ــْم َخ ــٌد ِمنُْه ــَت َواِج ــالم(: )َوَأْن ــه الس ــول )علي ــر؟ يق االم

ــالد. ــا وســندا يف ادارة الب ــاء، يكــون لــك عون ــاء االبري ــده بدم اســتفد ممــن مل تلطــخ ي

االمــام )عليــه الســالم( يتحــدث قبــل الــف واربعامئــة ســنة وهــذه احلقائــق تتجــدد يف 
كل زمــان ومــكان، ألن االمــام )عليــه الســالم( وضــع دســتورا عامليــا لــكل زمــان ومــكان.

فيشــري االمــام )عليــه الســالم( ايضــا يف هــذا املقطــع إىل بيــان كيفيــة اختيــار الــوزراء 
يف احلكومــة مــن خــالل عنريــن أساســيني، ويعــد هــذان العنران دســتورا اساســيا يف 

اختيــار الكابينــة الوزاريــة ونجــاح احلكــم يف البــالد ومهــا:

األول النظــر إىل املــايض الســيايس النظيــف للمســؤول أو الوزيــر الــذي يتــم اختياره 
ــول  ــالل ق ــن خ ــر م ــذا العن ــىل ه ــي، ويتج ــل احلكوم ــق العم ــراد فري ــد اف ــون أح ليك
ــًا َعــىَل ُظْلِمــِه( يؤكــد االمــام عــىل التاريــخ  ــاِوْن َظاملِ االمــام )عليــه الســالم(: )مِمَّــْن مَلْ ُيَع
ــع  ــالد، ورف ــه ممــن يتصــدى للحكــم وإدارة الب ــد ان حيمل ــذي الب ــف ال الســيايس النظي
اليدعمــن مل حيملــوا هــذا التاريــخ بــل كانــوا عونــا للظلمــة يف ظلمهــم، ألن الــذي يضــع 

يــده بيــد الظــامل ويســري معــه يرتتــب عليــه أثــر وضعــي البــد مــن معاجلتــه.

 إذا مــن خــالل هــذه النقطــة يتفــرع الســؤال اآليت؟ هل يكــون الدخول يف واليــة احلاكم 
اجلائــر جائــزا رشعــا أوال؟ فــاذا كان جائــزا فــام هو مقدار مســاحة مرشوعيــة الدخول؟

قبل االجابة عن هذا التساؤل البد من اجياد تعريٍف للوالية وأقسامها:
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الواليــة: يف اللغة بالفتــح والنصــب النــرة والغلبــة، ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿اهلل َوِلُّ 
ُلــاَمِت إىَِل النُّــوِر﴾)1(. ِرُجُهــْم ِمــَن الظُّ ِذيــَن آَمنُــوا خُيْ الَّ

ــا مشــرتك لفظــي، بالدرجــة األُوىل أن تكــون  ــا مشــرتك معنــوي، وإّم ــة: إّم والوالي
الواليــة مشــرتكًا معنوّيــًا، فمعنــى الواليــة إذا قيــل: فــالن وّل فــالن، أي فــالن هــو القائم 
ــالن وّل  ــرية، ف ــذه الصغ ــؤون ه ــم بش ــرية، أي القائ ــذه الصغ ــالن ول ه ــالن، ف ــر ف بأم
األمــر أي القائــم بشــؤون هــذا األمــر، ولــذا يقــال للّســلطان: ول. هــذا املعنــى هــو واقــع 
ــة ومشــتّقاته،  معنــى الواليــة. ونجــد هــذا املعنــى يف مجيــع مــوارد اســتعامل لفــظ الوالي
مثــاًل: الصديــق وّل، اجلــار وّل، احلليــف وّل، األب وّل، اهلل وّل، ورســوله وّل، وهكــذا 
يف املــوارد األُخــرى مــن األوليــاء والواليــة أيضــًا الســلطة التــي يمتلكهــا اإلنســان عــىل 
الــيء، ومنــه قيــل لــكل مــن الســلطان والقــايض ول، ألنــه يملــك احلكــم عــىل النــاس، 
ــام  ــره وق ــك أم ــا، إذا مل ــواو وكره ــح ال ــة بفت ــيِء والي ــىل ال ــيَء ول ع ــال وَل ال يق

عليــه.. فــإّن املعنــى الــذي ذكرنــاه موجــود يف مجيــع املــوارد، وهــو القيــام باألمــر.)2(

ــرف  ــا الت ــوغ لصاحبه ــة يس ــلطة رشعي ــي: )س ــاء، ه ــالح الفقه ــة يف اصط الوالي
ــا نافــذًا غــري موقــوف عــىل إجــازة أحــد(. ــة ترف بمحــل الوالي

وهــي قســامن: قــارصة ومتعديــة، فالقــارصة هــي ســلطة اإلنســان عــىل إنفــاذ أقوالــه 
وترفاتــه، واملتعديــة هــي ســلطته عــىل إنفــاذ ترفــات غــريه، وكل من هذين القســمني 

ينقســم إىل قســمني، واليــة عــىل النفــس، وواليــة عــىل املــال)3(.

)1(  البقرة: 257.
)2( ينظــر: الصحــاح 6 / 2530.، لســان العــرب 15 / 406، تــاج العــروس 10 / 399، يف مــادة )ول(، 

املغــرب يف ترتيــب املعــرب: أبــو الفتــح املطــرز ج5 ص395.
)3(  املكاسب املحرمة، ج 2، ص 159.
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ــيقوم  ــر إذا كان س ــة اجلائ ــول يف والي ــوز الدخ ــه جي ــة يف أن ــوص رصحي ــاك نص ــم هن ث
بمصالــح العبــاد، فقــد روى عــيل بــن يقطــني قــال: قــال ل أبــو احلســن موســى بــن 
جعفر)عليــه الســالم(: إن هلل تبــارك وتعــاىل مــع الســلطان أوليــاء يدفــع هبــم عــن أوليائــه)1( .

اذا مــن خــالل هــذا الــكالم الــذي اســتعرضناه يف الســمة االوىل مــن الســامت التــي 
البــد مــن توافرهــا يف الــوزراء يتحصــل مــا يــيل:

ــن  ــتفادة م ــن االس ــع م ــه ال مان ــالم( أن ــه الس ــام )علي ــن كالم االم ــح م أوالً: يتض
اصحــاب اخلــربة والتجربــة ممــن كانــوا حتــت واليــة احلاكــم الظلــم، ممــن مل يعينــوا الظــامل 

عــىل ظلمــه، ومل يســريوا بســريته ويســلكوا ســلوكه.

الســمة الثانيــة: ان الــوزراء الذيــن كانــوا يف احلكومــات الســابقة التــي حتمــل ســمعة 
ســيئة منهــم مــن يعمــل بريــة مــن اجــل انقــاذ حقــوق النــاس واالنتصــار هلــم وهــذا مــا 
ــا حــول الدخــول يف واليــة احلاكــم الظــامل أو اجلائــر، والقســم اآلخــر  ــاه يف حديثن ذكرن

وضــع يــده بيــد احلاكــم واخــذ ينتــر للحاكــم عــىل ظلــم النــاس وســلب حقوقهــم.

 النظر إىل اجلانب االخالقي النظيف:

يتحــدث االمــام )عليــه الســالم( يف جــزء آخــر مــن املقطــع إىل اجلانــب االخالقــي 
الــذي حيملــه الوزيــر او املســؤول الــذي يتصــدى إىل املســؤولية: يقــول )عليــه الســالم(: )َواَل 

آثِــاًم َعــىَل إِْثِمــِه( اشــارة إىل االشــخاص الذيــن مل يرتكبــوا املعــايص وال يعينــوا أحــدا عليهــا.

فاإلمــام )عليــه الســالم( يــويص عاملــه )رضــوان اهلل عليــه( بطــرد عنــارص النظــام 
ــية أن  ــراغ، خش ــد الف ــة لس ــة املجرب ــوءة الثوري ــارص الكف ــده إىل العن ــم يرش ــابق، ث الس

)1(  وسائل الشيعة ب 46 من أبواب ما يكتسب به، ح 1
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ــض  ــه بع ــرد عن ــم يط ــص، ث ــرب واملتخص ــكادر املج ــة ال ــة إىل قل ــك التصفي ــؤدي تل ت
االفــكار اخلياليــة التــي جتعلــه يعيــش هاجــس القلــق مــن تلــك التصفيــة، فــام إن تطــرد 
ــة الصاحلــة)1(. ــارص الثوري ــكل ســهولة بالعن ــى تســتبدل ب ــارص الفاســدة حت تلــك العن

اذا البــد للحاكــم مــن اعتــامد العنــارص النزهيــة والكفــوءة كل حســب موقعــه 
بالســلطة، ثــم يبــني االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( اخلصــال االجيابيــة التــي يتمتــع 

ــة: ــال االجيابي ــن اخلص ــًا م ــالم( أربع ــه الس ــر )علي ــدد، ويذك ــوزراء اجل ــؤالء ال ــا ه هب

ــراد ال  ــؤالء االف ــًة( ان ه ــَك َمُئوَن ــفُّ َعَلْي ــَك َأَخ ــة: )ُأوَلِئ ــف مؤون ــم أخ أوالً: أهن
يثقلــون كاهــل الــوال يف النفقــات، ليــس لدهيــم توقعــات وامتيــازات كثــرية وعيوهنــم 
ــه(  ــه وال ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــم رس ــام وصفه ــم ك ــل، وه ــة والعم ــىل اخلدم ــة ع مفتح
بقولــه: » ال يكمــل املؤمــن إيامنــه حتــى حيتــوي عــىل مئــة وثــالث خصــال: فعــل، 
ــا رســول اهلل  ــه الســالم(: ي ــة، وباطــن، وظاهــر. فقــال أمــري املؤمنــني )علي وعمــل، وني
)صــىل اهلل عليــه وآلــه(: مــا املائــة وثــالث خصــال؟ فقــال: يــا عــيل مــن صفــات املؤمــن 
).... قليــل املؤونــة، كثــري املعونــة،......()2(، ال تكــون توقعاتــه كثــرية، ويســاعد النــاس 

ــة،  ــاب اخلدم ــم بأصح ــربون عنه ــريا، يع كث

ثانيــًا: َوَأْحَســُن َلــَك َمُعوَنــًة: إن هــؤالء احســن معونــة لــك يف أســها ماهتــم يف حتمــل 
املســؤولية، ومســاعدوك يف العمــل حيــث ال يتوانــون يصلــون الليــل بالنهــار خملصــون 
ــة ومــرشوع،  ــالد، فهــم اصحــاب قضي ــاس وللب ــة للن ــه مــن خدم ــا يقدمون يف ســبيل م

فعندمــا يــأيت هبــم الــوال يف إدارة البــالد ســوف يســري عملــه بصــورة صحيحــة.

)1(  الدولــة االســالمية رشح لعهــد االمــام عــيل )عليــه الســالم( إىل مالــك االشــرت النخعــي: حممــد الفاضــل 
اللنكــراين: ص101

ــني  ــريزا حس ــائل، م ــتدرك الوس ــزء 1: ص525؛ مس ــاين اجل ــد اخلراس ــيخ وحي ــني: الش ــاج الصاحل )2(  منه
النــوري للطــربيس، ج11، ص180.
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 ثالثــًا: َوَأْحنَــى َعَلْيــَك َعْطفــًا: ثــم يصفهــم االمــام )عليــه الســالم( بوصــف ثالــث 
وهــو )حســن الــوالء( أي يكــون حبهــم للــوال أكثــر مــن غــريه، ألهنــم يتفقــون معــه يف 
الفكــر والدوافــع والنيــات ممــا يتســبب يف فــوران حمبتهــم وشــدة تعاطفهــم مــع الــوال)1(.

وكــم نحــن بأمــس احلاجــة اليــوم إىل مثــل هــؤالء االشــخاص الذيــن حتــرتق قلوهبــم 
دمــا عــىل حــب الوطــن والــوالء لــه، لكــي يدفــع اهلل عنــا ألــوان البــالء.

ــع  ــف الراب ــالم( يف الوص ــه الس ــام )علي ــدث االم ــًا: يتح َك إِْلف ــرْيِ ــلُّ لَِغ ــًا: َوَأَق رابع
عــن الــوزراء الســابقني الذيــن تكــون هلــم رابطــة مــع اعــوان الظلمــة املاضــني، هــؤالء 
ينتمــون إىل شــبكة ومنظومــة وروابــط عالقــات اجتامعيــة يشــكلون مــن خالهلــا خطــرا 

ــة والنظــام اجلديــد. عــىل الدول

ومــن اجلــيل أن أنصــار الظلمــة الســابقني ليســوا فقــط غــري صاحلــني معهــم، بــل بــام 
أن النــاس يعرفــون ســوابقهم الســيئة ممــا يــؤدي إىل ضعــف اعتامدهــم عــىل الــوال وعــدم 

التعــاون معــه بشــكل جيــد.

وجــاء يف اخلــرب املرفــوع: » ينــادى يــوم القيامــة: أيــن مــن بــري هلــم - أي الظاملــني 
قلــام «. أتــى الوليــد بــن عبــد امللــك برجــل مــن اخلــوارج فقــال لــه مــا تقــول يف احلجــاج 
قــال: ومــا عســيت أن أقــول فيــه! هــل هــو إال خطيئــة مــن خطايــاك، ورشر مــن نــارك؟ 
فلعنــك اهلل ولعــن احلجــاج معــك! وأقبــل يشــتمهام، فالتفــت الوليــد إىل عمــر بــن عبــد 
ــه! هــذا رجــل يشــتمكم، فإمــا أن  ــز فقــال: مــا تقــول يف هــذا؟ قــال: مــا أقــول في العزي
تشــتموه كــام شــتمكم، وإمــا أن تعفــوا عنــه. فغضــب الوليــد وقــال لعمــر: مــا أظنــك إال 
خارجيــا! فقــال عمــر: ومــا أظنــك إال جمنونــا، وقــام فخــرج مغضبــا، وحلقــه خالــد اب ــن 
ــه أمــري املؤمنــني!  ــه مــا دعــاك إىل مــا كلمــت ب ــان صاحــب رشطــة الوليــد، فقــال ل الري

)1(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: نارص مكارم الشريازي: ج10 ص341



264

الفصل الثاني: مفهوم نظام احلكم ومعانيه

لقــد رضبــت بيــدي إىل قائــم ســيفي أنتظــر متــى يأمــرين بــرب عنقــك، قــال أو كنــت 
ــىل  ــف ع ــان فوق ــن الري ــد ب ــاء خال ــر ج ــتخلف عم ــام اس ــم فل ــال نع ــرك ق ــو أم ــال ل فاع
رأســه متقلــدا ســيفه، فنظــر إليــه وقــال: يــا خالــد، ضــع ســيفك فإنــك مطيعنــا يف كل أمــر 
نأمــرك بــه -وكان بــني يديــه كاتــب للوليــد، فقــال لــه: ضــع أنــت قلمــك، فإنــك كنــت 
ــواهلل مــا زاال وضيعــني  ــال: ف ــه وتنفــع اللهــم إين قــد وضعتهــام فــال ترفعهــام، ق تــر ب

مهينــني حتــى ماتــا)1(.

ثــم إن االمــام )عليــه الســالم( يــويص الــوال اجلديــد أن خيتــار هــؤالء خلاصــة 
خلواتــه: أي اوقــات املشــورة خلــف االبــواب املغلقــة وخاصــة حفالتــه: تعنــي اوقــات 
ــخ  ــنة وتاري ــرية حس ــاب س ــؤالء اصح ــأن ه ــاس ب ــم الن ــاس، فتعرفه ــني الن ــوره ب حض
جهــادي وســيايس كبــري فيحمــدون اهلل عــىل مــا هــم عليــه مــن واقــع يعيشــون فيــه، واذا 

ــه . ــرب يتلقون ــب يف كل خ ــة التعج ــم حال ــم تعرتهي ــروا إىل غريه نظ

املسألة اخلامسة عشر: معيار جناح الوالة .

ــَك  ــقِّ َل ــرِّ احْلَ ــْم بُِم ــَدَك َأْقَوهَلُ ــْم ِعنْ ــْن آَثُرُه ــمَّ ْلَيُك ــالم )ُث ــه الس ــه علي قول
ــْن  ــَك ِم ــًا َذلِ ــِه َواِقع ــِرَه اهلل أِلَْولَِياِئ ــا َك ــَك مِمَّ ــوُن ِمنْ ــاَم َيُك ــاَعَدًة فِي ــْم ُمَس ُه َوَأَقلَّ

َهــَواَك َحْيــُث َوَقــَع()2(.

يذكــر االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع خصوصيتــني اساســيتني 
جيــب توافرمهــا يف الــوزراء ممــن يتــم انتخاهبــم يف إدارة الدولــة وارشاكهــم يف فريــق 

العمــل احلكومــي، ومهــا:

)1(  رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد ج17 ص43
)2( هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص88.
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أوالً: النصيحــة: يــويص االمــام )عليــه الســالم( احلاكــم واملســؤول أن يكــون أقرب 
النــاس اليــه هــو االكثــر نصحــا، وهــذا االمــر يتضــح مــن خــالل قولــه )عليــه الســالم(: 

)ُثــمَّ ْلَيُكــْن آَثُرُهــْم ِعنـْـَدَك َأْقَوهَلـُـْم بُِمــرِّ احْلـَـقِّ َلــَك(.

النصيحــة: وهــي املشــورة بــام فيــه احلــظ والصــالح ونصــح الــيء مثــل نصــع: إذا 
خلــص، ومنــه ســميت النصيحــة، ويقولــون أيضــا نصحــت الثــوب أنصحــه نصحــا إذا 
ــا: إذا  ــل نصوح ــت اإلب ــال نصح ــط. ويق ــاح: اخلي ــاط. والنص ــح: اخلي ــه. والناص خطت

رويــت، وانصحتهــا أنــا إنصاحــا. والنصاحــات: اجللــود، واحدهــا نصــاح.)1(

حق املؤمن عىل املؤمن، أن يمحضه النصيحة يف املشهد واملغيب كنصيحته لنفسه.)2( 

عن أيب جعفر عليه السالم قال: )جيب للمؤمن عىل املؤمن النصيحة()3(.

والنصيحــة الصحيحــة يكــون فيهــا ازعــاج للطــرف املقابــل، فمــن الصعــب جــدا 
ان يقــف الشــخص بوجــه احلاكــم وينصحــه ويتقبــل النصــح مــن دون انزعــاج وترتيــب 
ــاس رصاحــة  ــر الن ــار عــىل ذلــك فعــىل احلاكــم او املســؤول أن يقــرب مــن هــو أكث االث
ــون  ــة ال يك ــة القيادي ــاح املنظوم ــه ألن نج ــان أخطائ ــة وبي ــول احلقيق ــه يف ق ــا مع وصدق

إالمــن خــالل االنســجام والراحــة وقــول احلــق.

ــالم(  ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــويص االم ــم: ي ــىل االث ــة ع ــدم اإلعان ــًا: ع ثاني
احلاكــم أو الــوال، ان يقــرب النــاس او االشــخاص الذيــن يكونــون اقــل اعانــة لــه عــىل 
االثــم يقــول )عليــه الســالم( منبهــا الــوال مــن ارتــكاب االخطــاء وعــدم قبــول النصائــح 

مــن املقربــني واالصابــة بالنرجســية وعلــو حالــة الكربيــاء يف الــذات.

)1(  رسائل الرشيف املرتى، ج4، ص78.
)2(  فقه الرضا: عيل ابن بابويه القمي، ص369

)3(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي )األول(، ج9 ص408
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ــإن  ــأ ف ــت خط ــح، أو ارتكب ــري صحي ــا غ ــلكت طريق ــو س ــالم(: ل ــه الس ــول )علي يق
ــع آراء  ــا م ــف متام ــريًا خيتل ــون آراًء وتفك ــم يملك ــك، أي اهن ــىل ذل ــوك ع ــؤالء ال يعين ه
وافــكار احلاكــم، فعــىل املســؤول ان ال يقــدم عــىل االعــامل اخلاطئــة واختــاذ القــرارات الغــري 
مؤثــرة، فإهنــا تؤثــر يف ســري وأ هــداف املنظومــة القياديــة، فعليــه معاجلــة االخطــاء ووضــع 
الكوابــح التــي توقــف اإلنســان عــن االندفــاع نحــو االخطــاء واالصابــة هبــذه االمــراض.

اذا: توجــد هنــاك خصوصيتــان أساســيتان جيــب مالحظتهــام يف الــوزراء الذيــن 
ــة. ــف اخلاطئ ــع املواق ــاميش م ــدم الت ــة، وع ــا الراح ــالد ومه ــدون إلدارة الب يتص

ومــن النصــوص مــا ورد عــن موالنــا أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: إنــام حيبــك مــن 
ال يتملقــك ويثنــي عليــك مــن ال يســمعك مــن مدحــك بــام ال يليــق فحقيــق أن يذمــك 
ــام ليــس فيــك، أبــق لرضــاك مــن غضبــك، ال يــرىض عنــك احلســود حتــى متــوت إذا  ب
قدمــت الرمحــة شــبهت بالقرابــة، ال تــرع إىل أرفــع موضــع يف املجلــس فاملوضــع الــذي 

ترفــع إليــه خــري مــن املوضــع الــذي حتــط عنــه)1(.

وعنه )عليه السالم(: ليس امللق من ُخلق األنبياء)2(.

وقال )عليه السالم(: ليس من أخالق املؤمن امللق وال احلسد إالّ يف طلب العلم)3(.

ــو  ــل ه ــة ب ــل املحب ــس دلي ــق لي ــني، ألن التمل ــن املتملق ــذر م ــم أن حي ــىل احلاك فع
االنتهازيــة والتقــرب مــن الســلطان بــأي طريقــة ووجــه كان.

فلذا ينبغي عىل الوال ان يقرب من هو صادق يف نواياه فيكون صديقا حقيقيا له.

)1(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي ص177.
)2(  غرر احلكم: ح 2696.

)3(  بحار األنوار: ج75 ص44 ح44.
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ومــن كالم ألمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يصــف فيــه العــدو الغــادر يقــول: 
إنــام ســمي العــدو عــدوا ألنــه يعــدو عليــك، فمــن داهنــك يف معايبــك فهــو العــدو 

العــادي عليــك)1(.

املسألة السادسة عشر: صفات املقربني من احلاكم .

ــْدِق ُثــمَّ ُرْضُهــْم َعــىَل َأالَّ ُيْطــُروَك  قولــه عليــه الســالم )َواْلَصــْق بَِأْهــِل اْلــَوَرِع َوالصِّ
ِة()2( ْهــَو َوُتــْديِن ِمــَن اْلِعــزَّ ــِدُث الزَّ ْطــَراِء حُتْ ــٍل مَلْ َتْفَعْلــُه َفــإِنَّ َكْثــَرَة اإْلِ َواَل َيْبَجُحــوَك بَِباطِ

يتحــدث االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هذا املقطــع من العهــد الرشيف، 
ــار مــن جيعــل نفســه لصيقــا  ــد اختي ــة للــوال أو احلاكــم واملســؤول عن يف مقــام الوصي
هبــم، مــن أفــراد حاشــيته وأصدقائــه وأقاربــه، أن تتوافــر هبــم صفتــان أساســيتان مهــا 

الــورع والصــدق. 

أواًل: الـورع .

هــو العّفــة وحســن الســرية، وهــو مرتبــة وراء العدالــة تبعــث عــىل تــرك املكروهــات 
والتجنـّـب عــن الشــبهات والرخــص، ويؤّيــد اعتبارهــا يف املراتــب أّن العدالــة املعتــربة يف 
اإلمــام تقبــل الشــّدة والضعــف، فكــام يقــّدم األكثــر فقهــًا واألكثــر قرآنــًا وغريمهــا، فكــذا 
األشــّد عدالــًة، وحيــث كانــت العدالــة معتــربًة يف مجيــع املراتــب كانــت زيادهتــا مرّجحــًة 
يف اجلميــع. وألّن اإلمامــة ســفارة بــني اهلل تعــاىل وبــني اخللــق، فأوالهــم هبــا أكرمهــم عــىل 

ــام كان الــورع أتــّم كان حتّقــق العدالــة أشــّد.)3( اهلل، وكلَّ

)1(  عيون احلكم واملواعظ: 177.
)2( هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص85.

)3(  روض اجلنــان يف رشح ارشــاد األذهــان، الشــهيد الثــاين ت: 965هـــ حتقيــق: مركز االبحاث والدراســات 
االســالمية، ط1، 1422هـــ، ج2،: النــارش: بوســتان كتاب قم.
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ِذيــَن َيْمُشــوَن َعــىَل اأْلَْرِض َهْوًنا  مْحَِٰن الَّ ومنــه قولــه تعــاىل واصفــا عبــاده: ﴿َوِعَبــاُد الرَّ
ِذيــَن  ًدا َوِقَياًما * َوالَّ ـِـْم ُســجَّ ِذيــَن َيبِيُتــوَن لَِرهبِّ َوإَِذا َخاَطَبُهــُم اجْلَاِهُلــوَن َقاُلــوا َســاَلًما* َوالَّ
ــَتَقّرا  ــاَءْت ُمْس ــا َس َ ــا َكاَن َغَراًما * إهِنَّ ــَم إِنَّ َعَذاهَبَ ــَذاَب َجَهنَّ ــا َع ْف َعنَّ ــا ارْصِ نَ ــوَن َربَّ َيُقوُل

لـِـَك َقَواًمــا﴾)1(. وا َوَكاَن َبــنْيَ َذٰ ُفــوا َومَلْ َيْقــرُتُ ِذيــَن إَِذا َأنَفُقــوا مَلْ ُيْرِ َوُمَقاًما * َوالَّ

هــذه اآليــات تشــري إىل الــورع وهتذيــب النفــس واخلصــال احلميــدة التــي يمتلكهــا 
اإلنســان الــورع التــي ذكرهتــام اآليــات املباركــة مــن ســورة الفرقــان.

ومنــه قــول االمــام أمــري املؤمنــني )عليه الســالم(: )أصل الــورع جتنب الشــهوات()2(. 
وعنــه )عليــه الســالم( أيضــًا: أصل الــورع جتنــب اآلثام والتنــزه عن احلــرام)3( .

ويقول )عليه السالم(: )إنام الورع التطهري عن املعايص()4(.

ــن  ــرده ع ــه ورع ي ــن ل ــن مل يك ــلم(: م ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس وق
معصيــة اهلل تعــاىل إذا خــال هبــا مل يعبــأ اهلل بســائر عملــه، فذلــك خمافــة اهلل يف الــر 
والعالنيــة)5(. ثــم يعــد االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( الــورع صيانــة اإلنســان مــن 

ــل. ــيل بالفضائ ــل والتح الرذائ

)1( الفرقان: اآليات 63 - 67.
)2(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي .

حتقيق: الشيخ حسني احلسيني البريجندي، ط1، مطبعة دار احلديث. 
)3(  عيون احلكم واملواعظ: عيل الواسطي، ص131.

)4(  عيون احلكم واملواعظ: 178.
)5(  ميزان احلكمة: حممد الريشهري، ج: 4 ص3510.
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يقــول )عليــه الســالم(: )عليــك بالــورع فإنــه خــري صيانــة.)1( عليــك بالــورع فإنــه 
عــون الديــن وشــيمة املخلصــني()2(.

 إذن يتضــح ممــا اســتعرضناه إن أهــم الســامت والصفــات التــي جيــب ان يتصــف هبــا 
مــن حييــط باحلاكــم واملســؤول هــو الــورع عــن حمــارم اهلل ســبحانه وتعــاىل. 

ثانيًا: الصدق .

الصفة الثانية التي جيب ان تتوافر يف املقربني وحاشية احلاكم هو الصدق.

ــل  ــة: قب ــا، وصدق ــا وتصداق ــدق صدق ــدق يص ــذب، ص ــد الك ــة: ض ــدق لغ والص
قولــه، وصدقــه احلديــث: أنبــأه بالصــدق، ويقــال: صدقــت القــوم. أي قلــت هلــم صدقــا 

وتصادقــا يف احلديــث ويف املــودة)3(.

ومعنــى الصــدق اصطالحــا: )هــو اخلــرب عــن الــيء عــىل مــا هــو بــه، وهــو نقيــض 
الكــذب()4(.

وقــال الراغــب األصفهــاين: )الصــدق مطابقــة القــول الضمــري واملخــرَب عنــه مًعــا، 
ومتــى انخــرم رشط مــن ذلــك مل يكــن صدًقــا تاّمــا()5(.

)1(  غرر احلكم: 4 290.
)2(  غرر احلكم: 4: 410.

)3(  لسان العرب: البن منظور:ج10 ص193 وينظر خمتار الصحاح، للرازي، ص174 .
)4(  الواضــح يف أصــول الفقــه: أبــو الوفــاء، عــيل بــن عقيــل بــن حممــد بــن عقيــل البغــدادي الظفــري، )املتوىف: 
ــة: األوىل،  ــان، الطبع ــريوت - لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس 513هـــ: ج1 ص 129 مؤسس

1420 هـــ - 1999 م.
)5( مفردات الفاظ القرآن: الراغب االصفهاين: ص270.
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ووردت آيات كثرية تبني وتشري إىل الصدق منها:

ِذي َكاُنوا ُيوَعُدوَن﴾)1(. ْدِق الَّ قوله تعاىل ﴿َوْعَد الصِّ

قوله تعاىل ﴿َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهلل إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾)2(.

ُؤاَلِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾)3(.  وقوله عز وجل﴿فَقاَل َأْنبُِئويِن بَِأْساَمِء َهٰ

ادِِقنَي َواْلَقانِتنَِي َوامْلُنِْفِقنَي َوامْلُْسَتْغِفِريَن بِاأْلَْسَحاِر)4(.  ابِِريَن َوالصَّ وكذلك:﴿الصَّ

ُقوا َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾)5(. قوله عز وجل﴿َأْن َتَصدَّ

وقــد وردت نصــوص كثــرية عــن املعصومــني )عليهــم الســالم( يف أمهيــة الصــدق 
يف احليــاة االجتامعيــة، وأنــه مســألة أساســية ورضوريــة: منهــا مــا ورد عــن موالنــا أمــري 
املؤمنــني )عليــه الســالم(: الصــدق صــالح كل يشء. الكــذب فســاد كل يشء)6( الصدق 

يؤمنــك وإن خفتــه. الكــذب يرديــك وإن ائتمنتــه)7(.

وعن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: اجلامل صواب القول باحلق،

والكامل حسن الفعال بالصدق )8(.

)1(  االحقاف: 16.
)2( البقرة: 23.
)3(  البقرة31.

)4(  ال عمران: 17.
)5(   البقرة 280.

)6(  عيون احلكم واملواعظ، عيل الواسطي، ص44.
)7(  املصدر نفسه، ص44.

)8(  كنز العامل: املتقي اهلندي ج3، ص344. ح6853.
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وعنه )صىل اهلل عليه وآله(: الصدق مبارك، والكذب مشؤوم)1(.

وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: زينة احلديث الصدق)2(.

ــاب مــن  ــه ب ــه(: عليكــم بالصــدق، فإن ــه وآل  وقــال رســول اهلل )صــىل اهلل علي
ــة )3(. ــواب اجلن أب

ــدق، وإذا  ــو الص ــور ه ــالح يف كل االم ــاح الص ــو إن مفت ــات ه ــذه الرواي ــة ه دالل
بــدأ اإلنســان يقــول خــالف الواقــع يف مســألة معينــة، فــال يصــدق يف املســألة االخــرى 
فمــالك الصــدق هــو الثقــة، واذا زالــت فــال يمكــن االعتــامد عــىل هــذا اإلنســان والتفاهم 

معــه والتواصــل معــه.

ــاره  ــد أن خيت ــان أساســيتان جيــب توافرمهــا يف مــن يري ــورع والصــدق صفت إذن فال
ــة لــه. املســؤول بطان

اآلثار السلبية املرتتبة على مدح احلكام: 

مــن االثــار الســلبية التــي تدخــل الزهــو والعجــب يف قلوب احلــكام واملســؤولني هو 
كثــرة االطــراء: كلــامت الثنــاء املبالــغ فيهــا عــىل الشــخص، وهــو مــن االخطــار الفادحــة 
عــىل احلــكام واألمــة. فلهــذا يــويص االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( املســؤول ان 
حيــذر املقربــني منــه مــن الثنــاء عليــه ومدحــه، ويســتعمل االمــام )عليــه الســالم( كلــامت 
الرتويــض والتدريــب، لرتبيــة وتدريــب احلاشــيته عــىل تــرك هــذه اخلصلــة املقيتــة والعادة 
ــاء  الســيئة، ويطلــب مــن املســؤول ان يــروض ويــدرب حاشــية عــىل تــرك مدحيــه والثن

)1(  بحار االنوار، ج74، ص67.
)2(  أمال الصدوق: ج1 ص593؛ بحار األنوار ج86 ص09.

)3( ميزان احلكمة، حممد الريشهري، ج2، ص2751.
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ــدح  ــن امل ــم م ــل، وحيذره ــح بالباط ــرك التبج ــا ت ــالم( أيض ــه الس ــويص )علي ــه، وي علي
واالطــراء بالطريقــة التــي توحــي إىل الطــرف االخــر أنــه يشء مهــم وأفــكاره مهمــة جــدا 

يف حــني أنــه كأحدهــم وهــو إنســان منهــم يعــرف االشــياء وجيهــل أخــرى.

ــق  ــن أوث ــدح م ــراء وامل ــب االط ــالم(: ح ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــول اإلم يق
فــرص الشــيطان)1(.

وروي ان رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(:قال حثــوا )أي ارمــوا( الــرتاب 
عــىل وجــوه املداحــني)2(.

أي خيبوهــم وال تعطوهــم شــيئا ملــا حيصــل لكــم العجــب مــن املــدح يف احلضــور أو 
ملــدح غــري املســتحق كــام هــو الغالــب مــن اإلطــراء واملبالغــة يف األكاذيــب ســيام إذا كانــوا 
شــعرا، ومحــل بعضهــم عــىل ظاهــره ويقــول باســتحباب رمــي الــرتاب بكفــه )أو بكفيــه( 

عــىل وجهــه )3(.

وقــال مــن مــدح ســلطانا جائــرا أو حتفــف وتضعضــع لــه طمعــا فيــه كان قرينــه يف 
النــار)4(، وقــال )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: إياكــم واملــدح فإنــه الذبــح)5(، إشــارة 
إىل ان املديــح هــو الذبــح بعينــه، وتغييــب كل املعايــري اخللقيــة، كالتواضــع والنصــح 

واملشورة.

)1(  عيون احلكم واملواعظ، عيل الواسطي، ص231.
)2(  روضــة املتقــني يف رشح مــن ال حيــره الفقيــه: حممــد تقــي املجلــي ) األول( اجلــزء: 9 ص352 وينظــر 

البحــار: 70294 ح1؛ الفــروق اللغويــة أبــو هــالل العســكري، ص202.
)3(  املصدر نفسه

)4(  الوايف: الفيض الكاشاين ج5، ص1037
)5(  كنز العامل: 3 651 ح8331
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يقــول )عليــه الســالم( لوكنــت أحــب ان يمدحنــي أحــد لرتكتــه تواضعــا بــني يــدي 
اهلل تعــاىل، ألنــه أحــق بــه ملــا هــو فيــه، ثــم يقــول )عليــه الســالم( باملكافــاة إن حــب النــاس 
للثنــاء واملــدح والتكريــم أمــر طبيعــي ولكــن بعــد ان حيققــوا انجــازا واقعيــا يســتهدف 
خدمــة النــاس وحتقيــق طموحاهتــم وتطلعاهتــم، فيقــول )عليــه الســالم(: وربــام اســتحىل 
النــاس الثنــاء بعــد البــالء فــال تثنــوا عــيل بجميــل ثنــاء إلخــراج نفــي إىل اهلل وإليكــم مــن 

البقيــة يف حقــوق مل أفــرغ مــن أدائهــا.

ــه مصلحــة  ــاء عندمــا يقــوم بعمــل في ــه يشــعر بحــالوة املــدح والثن االنســان بفطرت
عامــة، وهــذا ليــس ســيئا وإنــام الســيئ عندمــا ينفلــت عنــان النفــس ويتحــول هــذا املــدح 
واالطــراء إىل العجــب والتكــرب؛ ثــم يــويص )عليــه الســالم( النــاس بــرتك املــدح والثنــاء 
ــه،  ــي أثقلــت كاهل ــرية الت ــدا باحلقــوق الكب ــرب نفســه مقي ــه الســالم اعت ــه علي ــه، ألن علي
فالبــد أوال مــن تأديــة حقــوق اهلل ومــن ثــم حقــوق النــاس. ثــم ينتقــل )عليــه الســالم( 
بعــد ذلــك يف هنايــة هــذا املقطــع مــن العهــد إىل الطلــب مــن النــاس عــدم التعامــل معــه 
كالتعامــل مــع اجلبابــرة والســالطني )فــال تكلمــوين بــام تكلــم بــه اجلبابــرة، وال تتحفظــوا 
منــي بــام يتحفــظ عنــد أهــل البــادرة(، يقــول االمــام )عليــه الســالم( اهيــا النــاس ال تلقبــوا 
عــيل بــن أيب طالــب بألقــاب اجلبابــرة، وال تتعاملــوا معــي كتعاملكــم معهــم، كــام يســمي 
النــاس اليــوم كبــار املســؤولني فخامــة، وســعادة، أو اصلــح اهلل أمــر اخلليفــة، او القيــام 
ــلطان،  ــب للس ــىل الرك ــي ع ــل، أو امل ــادي واالرج ــل االي ــاء، او تقبي ــال كاالنحن بأفع
يطلــب االمــام )عليــه الســالم( مــن النــاس أن ينبســطوا معــه يف احلديــث واملعاملــة مــن 
ــوه  ــتثقاال، وال يعظم ــوا يب اس ــة وال تظن ــوين باملصانع ــع: وال ختالط ــف وتصن دون تكل

تعظيــام، وال خيبئــوا عنــه حقيقــة، وعــدم منعــه بمشــورة عــدل.
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ــىل  ــا، وع ــاء وغريه ــىل االخط ــؤول ع ــوا املس ــارين أن ينبه ــني واملستش ــىل املقرب فع
املســؤولني قبــول النصيحــة ممــن ينصحهــم، يقــول )عليــه الســالم(: وال آمــن ذلــك مــن 

فعــيل إال أن يكفــي اهلل مــن نفــي مــا هــو أملــك بــه منــي)1(.

فيتحصــل: عــىل املســؤول ان يتــوكل عــىل اهلل ســبحانه وتعــاىل، وأن تكــون عالقتــه 
مــع اهلل عالقــة حمكمــة وقويــة، فيكــون اهلل يف عونــه وتوفيقــه، ويرشــده إىل الطريــق 
الصحيــح والقويــم، فتكــون العنايــة االهليــة قــد ظللــت حماســنه وأرفعــت شــأنه، هــذا هــو 
منهــج عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( يف رســم املنظومــة القياديــة والعمــل امليــداين يف 

حتقيــق أهــداف االمــة وتطلعاهتــا، فهــو رمــز لإلنســانية عامــة وللمســلمني خاصــة.

املسألة السابعة عشر: ثقة احلاكم باالمة .

ــِه  ــنِّ َراٍع بَِرِعيَّتِ ــِن َظ ــى إىَِل ُحْس ــَس يَشْ ٌء بَِأْدَع ــُه َلْي ــْم َأنَّ ــالم: )َواْعَل ــه الس ــه علي قول
ــَس  ــا َلْي ــىَل َم ــْم َع اُه ــتِْكَراِهِه إِيَّ ــْرِك اْس ــْم َوَت ــاِت َعَلْيِه ــِه امْلَُئوَن ِفيِف ــْم َوخَتْ ــانِِه إَِلْيِه ــْن إِْحَس ِم
ــنِّ بَِرِعيَّتِــَك َفــإِنَّ ُحْســَن  َتِمــُع َلــَك بِــِه ُحْســُن الظَّ َلــُه ِقَبَلُهــْم َفْلَيُكــْن ِمنْــَك يِف َذلـِـَك َأْمــٌر جَيْ
ــاَلُؤَك  ــَن َب ــْن َحُس ــِه مَلَ ــَك بِ ــَن َظنُّ ــْن َحُس ــقَّ َم ــاًل َوإِنَّ َأَح ــًا َطِوي ــَك َنَصب ــُع َعنْ ــنِّ َيْقَط الظَّ

ــَدُه()2(. ــاَلُؤَك ِعنْ ــاَء َب ــْن َس ــِه مَلَ ــَك بِ ــاَء َظنُّ ــْن َس ــَدُه َوإِنَّ َأَحــقَّ َم ِعنْ

يشــري اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن الوثيقــة التارخييــة 
االســالمية، إىل مســألة حســن ظــن احلاكــم بالشــعب وبنــاء عالقــة املــودة واملحبــة والثقــة 
ــذا  ــق ه ــن حتقي ــا يمك ــن خالهل ــي م ــائل الت ــم، والوس ــؤول عنه ــاس املس ــني الن ــه وب بين
اهلــدف، ويعــد اإلمــام )عليــه الســالم( هــذه املســألة مــن املســائل املهمــة وهلــا الصــدارة 

ومقدمــة عــىل كل االمــور االداريــة.

)1( هنج البالغة خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج2، ص201.
)2( هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص88.
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ــه الســالم( يتحــدث عــن عوامــل  ــا نقطــة مهمــة أيضــا، وهــي أن اإلمــام )علي وهن
ــة  ــامء االم ــوالة وزع ــوال، إن ال ــة بال ــن الرعي ــن ظ ــه الحس ــوال برعيت ــن لل ــن الظ حس
يســدون اخلــري واملعــروف للرعيــة إىل درجــة أهنــم يطمئنــون إىل تأييدهم ووفائهــم هلم)1(.

املسألة الثامنة عشر: وسائل حتقيق حسن ظن احلاكم بالرعية .

أواًل: اإلحسان للرعية :

ــن  ــن الظ ــؤولية أن حيس ــع املس ــن مواق ــع م ــدى ألي موق ــن يتص ــم وم ــىل احلاك إن ع
بمــن يتحمــل املســؤولية إزاءهــم، يقــول أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: االحســان حمبة)2(.

وعنــه )عليــه الســالم(: وعنــه )عليــه الســالم(: »أحــق النــاس باإلحســان مــن 
أحســن اهلل إليــه وبســط بالقــدرة يديــه« )3(.

ويف رواية أخرى عنه )عليه السالم(: »من كثر إحسانه أحبه إخوانه«)4(.

أي من خالل االحسان إىل الناس يكون حمبوبا بينهم ويكون أعوانه كثريون،

قال )عليه السالم(: »سبب املحبة اإلحسان«)5(.

 وعنه )عليه السالم(: »من أحسن إىل الناس استدام منهم املحبة«.

 

)1(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: مصدر سابق: ص347
)2(  عيون احلكم واملواعظ، عيل الواسطي ج10 ص37.

)3(  غرر احلكم 3369.
)4(  عيون احلكم، واملواعظ: 460

)5(  غرر احلكم: 7601، 109
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وعــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(: جبلــت القلــوب عــىل حــب مــن أحســن 
إليهــا، وبغــض مــن أســاء إليهــا)1(.

ومــن كالم ألمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( أوجــز فيــه معنــى االحســان: عنــه 
)عليــه الســالم(: احتــج إىل مــن شــئت تكــن أســريه، واســتغن عمــن شــئت تكــن نظــريه، 

وأفِضــل عــىل مــن شــئت تكــن أمــريه)2(.

ــه الســالم(: إن إحســانك إىل مــن كادك مــن األضــداد واحلســاد،  ــال عــيل )علي وق
ــع إســاءتك منهــم، وهــو داع إىل صالحهــم)3(. ــظ عليهــم مــن مواق ألغي

وعنه )عليه السالم(: أحسن إىل امليء متلكه)4(.

فيتحصــل: مــن مفهــوم هــذه الروايــات إن االحســان إىل النــاس منهــج تربــوي 
اجتامعــي يف البنــاء والتزكيــة .

ثانيًا: ختفيف املؤون

مــن الوســائل التــي حتقــق العالقــة املتبادلــة بــني احلاكــم واألمــة هــو ختفيــف 
ــاه  املــؤن عليهــم؛ ختفيــض الرائــب وأجــور اخلدمــات العامــة، كأجــور شــبكات املي
والكهربــاء والصحــة، وعــدم حتميلهــم بــا ال يطيقــون، ألن التحميــل بــام ال يطــاق 

ــا. ــال ورشع ــوم عق مذم

)1(  حتف العقول: 37
)2(  اإلرشاد، الشيخ املفيد، ج1، ص303.

)3( عيون احلكم واملواعظ، عيل الواسطي ص651.
)4(  غرر احلكم، ص385، 386، 388.
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فرســالة األمــام )عليــه الســالم( ملالــك األشــرت عندمــا واله مــر هــي عبــارة عــن 
ــن  ــالد، م ــذه الب ــابقني يف ه ــكام الس ــه احل ــا فعل ــق، وم ــر العري ــخ م ــتحضار تاري اس
هنــب خرياهتــا والتســلط عــىل أهلهــا بالقــوة مــن خــالل فــرض الرائــب املهلكــة التــي 
كانــت تفــوق كل إيراداهتــم املاليــة ممــا اضطرهــم إىل بيــع بعــض الســلع املنزليــة لتســديد 

هــذه الرائــب.

ــل يف  ــز وج ــا اهلل ع ــة رض ــّلم(: »عالم ــه وس ــه وآل ــىّل اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ق
ــىل  ــاىل ع ــارك وتع ــب اهلل تب ــة غض ــعارهم وعالم ــص أس ــلطاهنم ورخ ــدل س ــه ع خلق

ــعارهم« )1(. ــالء أس ــلطاهنم وغ ــور س ــه ج خلق

اذا كان احلاكــم عــادال يكــون اهلل راضيــا عنــه، فيســلط عليهــم مــن يرمحهــم، 
وعالمــات رمحتــه ترخيــص االســعار، وعالمــة غضــب اهلل ســبحانه وتعــاىل عــىل خلقــه 
ــد أن  ــتطيع أح ــة ال يس ــعار غالي ــت االس ــاذا كان ــعار، ف ــالء االس ــالطني وغ ــور الس ج

ــاء. ــون يف عن ــة فيك ــرتي احلاج يش

وقوله )عليه السالم(: آفة العمران جور السلطان)2(.

فاإلمــام )عليــه الســالم( يعطــي درســا كبــريا وأســلوبا رائعــا يف كيفيــة نجــاح 
ــة بــام هــو ممكــن ومنطقــي، وعــدم حتميــل النــاس اكثــر  ــة، وهــو املطالب املنظومــة القيادي

ــم. ــن طاقته م

)1(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج1، ص295
)2(  الغرر والدرر 3 / 109، احلديث 3954
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ثالثا: عدم اإلكراه على االعمال الشاقة والسخرة .

قولــه )عليــه الســالم(: )وتــرك اســتكراهه إياهــم عــىل مــا ليــس لــه قبلهم(،حيــث 
ــأن ال يطلــب  ــه( ب ــكا )رضــوان اهلل علي ــه مال ــوات اهلل وســالمه علي يــويص اإلمــام صل
مــن النــاس أن يقومــوا بأعــامل ومهــام خــارج حــدود مســؤولياهتم وطاقاهتــم، كــام هــو 
متعــارف يف املجتمعــات القديمــة، فيــام ينقــل عــن املجتمــع املــري حيــث كان الفراعنــة 
ــور،  ــن دون أج ــتى م ــاالت ش ــتخدموهنم يف جم ــوة، ويس ــر والق ــاس بالقه ــذون الن يأخ

حتــى ان البعــض منهــم كان يمــوت مــن شــدة املشــقة الكبــرية التــي يتعرضــون هلــا.

ــود  ــاس( باملجه ــن الن ــض م ــد البع ــمى عن ــا يس ــخرة )م ــامل الس ــذه االع ــمى ه تس
احلــريب. ويســمى يف عنــد بعــض الــدول كــام يف روســيا والصــني )معســكرات العمــل( 

ــل.  ــة مــن دون مقاب ــة البرشي وهــو اســتخدام الطاق

 قــال اإلمــام أمــري املؤمنــني جلنــده يف حــرب صفــني )قد كنــت أمس امــريا فأصبحت 
اليــوم مأمــورا وكنــت أمــس ناهيــا فأصبحــت اليــوم منهّيــا وقــد احببتــم البقــاء وليــس ل 

أن امحلكــم عــىل مــا تكرهــون()1(.

فاحلاكــم الــذي يريــد ان يوطــد ويقــوي العالقــة بينــه وبــني األمــة فعليــه أن ال 
حيملهــم بــام ال يطيقــون، أو يطلــب منهــم مــا هــو خــارج عــن قدراهتــم اجلســدية واملاديــة. 
فالعنــارص الثالثــة التــي ذكرناهــا هــي ضــامن لنجــاح احلكــم يف املنظومــة القياديــة، 

ــة. ــوم االم ــني عم ــا وب ــة بينه ــة املتبادل ــن والثق ــن الظ ــة حس ــق حال وحتقي

ــه  ــام )علي ــول االم ــالل ق ــن خ ــة م ــم والرعي ــني احلاك ــة ب ــرة العالق ــح ثم ــا تتض ــن هن م
ــؤدي إىل  ــة ي ــن بالرعي ــن الظ ــال( إن حس ــا طوي ــك نصب ــع عن ــن يقط ــن الظ ــالم(: )حس الس

)1(  هنج البالغة، اخلطبة 208
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ــن  ــا م ــال خالي ــاح الب ــم مرت ــش احلاك ــا يعي ــن خالهل ــالد، ألن م ــاء يف إدارة الب ــف األعب ختفي
هواجــس اخلــوف والقلــق التــي تســببه االدارات الفاشــلة والتعلــق بالســلطة وكــريس احلكم.

فيتحصل مما ذكر ما ييل:

املالحظة االوىل درجات ثقة احلاكم بالرعية:

مــن الطبيعــي ان احلاكــم ال تصبــح ثقتــه باألمــة مطلقــة وبدرجــة واحــدة، فقــد حيظــى 
البعــض بدرجــة عاليــة، والبعــض االخــر ال ينــال إالدرجــة متوســطة مــن الثقــة، والبعض 
تكــون ثقــة احلاكــم بــه ضعيفــة جــدا، فاإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يعطينــا ميزانًا 
ومعيــارًا يف كيفيــة نيــل ثقــة الــوال بالرعيــة، وطريقــة منــح الثقــة ملــن حوله،يقــول )عليــه 

الســالم(: )وإن أحــق مــن حســن ظنــك بــه ملــن حســن بــالؤك عنــده(.

املالحظة الثانية  تأصيل الثقة بالناس ألهنا االصل:

املالحظــة الثانيــة التــي نريــد ان نبينهــا هنــا وهــي إن االصــل هــو الثقــة، ولكــن 
ليســت الثقــة العميــاء، وإنــام الثقــة التــي حتتــوي عىل التــوازن مــن خالل منــح الفرص 
لألخريــن أن يعــربوا عــن ذواهتــم ومكنوهنــم، لتصــل احلالــة عنــد احلاكــم بــأن اجلميع 
لــو منحــوا فرصــًا اكثــر ســينجحون يف االختبــارات وتكــون نتائــج نجاحهــم مرضية، 
ــات  ــة والعالق ــن والثق ــن الظ ــا حس ــل فيه ــة، حتم ــة ومتوازن ــة موضوعي ــذه الرؤي ه
االنســانية، ومــن خــالل هــذه الرؤيــة تنبثــق رؤيــة أخــرى حتــذر مــن وجــود النتــوءات 
واالســتثناءات وحــاالت الشــواذ مــن النــاس الذيــن ال يســتحقون ثقــة احلاكــم، يقول 
اإلمــام )عليــه الســالم( يف كالم لــه كَلــم بــه طلحــة والزبــري بعــد بيعتــه باخلالفــة وقــد 
ــْت إَِلَّ  ــامَّ َأْفَض ــور هبام:)...فَل ــتعانة يف  األم ــورهتام، واالس ــرك مش ــن ت ــه م ــا علي عتب
َبْعُتــُه َو َمــا اْســَتنَّ النَّبِــيُّ  َنَظــْرُت إىَِل  ِكَتــاِب اهلل َو َمــا َوَضــَع َلنَــا َو َأَمَرَنــا بِاحْلُْكــِم بِــِه َفاتَّ
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ُكــاَم َو  ــُه َفَلــْم َأْحَتــْج يِف َذلِــَك إىَِل َرْأِيُكــاَم َو  اَل َرْأِي َغرْيِ )صــىل اهلل عليــه وآلــه( َفاْقَتَدْيُت
اَل َوَقــَع ُحْكــٌم َجِهْلُتــُه َفَأْسَتِشــرَيُكاَم َو إِْخــَوايِن ِمــَن امْلُْســِلِمنَي َو َلــْو َكاَن َذلـِـَك مَلْ َأْرَغــْب 

ُكــاَم )1(. َعنُْكــاَم َو اَل َعــْن غرْيِ

فيتحصل من خالل املالحظتني النتائج اآلتية:

أواًل: نـجاح العالقة بني احلاكم واالمة :

نجــاح العالقــة بــني احلاكــم واألمــة تنشــأ عــرب مــد جســور املــودة والثقــة بينهــام ألن 
العالقــة اإلنســانية هــي التــي تســتطيع أن تنجــح العمــل.

ثانيًا: تـوفري احملبة واملودة :

ــه  ــذي يبدي ــرتام ال ــالل االح ــن خ ــعب م ــل الش ــن قب ــة م ــؤول املحب ــب املس يكتس
للجمهــور، فتتحقــق مــن خــالل هــذه املحبــة عالقــة رصينــة قائمــة عــىل االحــرتام والثقــة 
ــه بالنــاس حــاز  ــه الســالم(: مــن حســن ظن ــة، يقــول االمــام أمــري املؤمنــني )علي املتبادل
ــم  ــن اذا كان احلاك ــة؟ ولك ــدام الثق ــة بانع ــذه املحب ــق ه ــف تتحق ــة)2(، وكي ــم املحب منه
منضبطــا ومتزنــا ومنفتحــا عــىل اجلمهــور ويعتمــد عــىل ســلوكياهتم وانطباعاهتــم يف 

ــة. ــذه املحب ــال ه ــذ ين االداء، حينئ

ثالثًا: اكتشاف األكّفاء وتنمية املواهب والطاقات :

إن عنــر الثقــة وحســن الظــن باجلمهــور يســاعد الــوال عــىل اكتشــاف الطاقــات 
واملواهــب مــن بــني عامــة النــاس، واالعتــامد عليهــم يف إدارة احلكــم، ومــن خــالل عملية 
االكتشــاف يســتطيع احلاكــم ان يقــف عــىل فرصــة توزيــع احلقــوق بالعدالــة، وإعطــاء كل 

)1(  هنج البالغة: 322.
)2(  غرر احلكم: 5 379.
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ذي حــق حقــه، أمــا اذا مل يكــن للحاكــم ثقــة باجلمهــور فيعمــد إىل تقريــب النــاس مــن 
حاشــيته وممــن يعرفهــم، ويــرتك الطاقــات واالكفــاء خوفــا مــن النــاس.

ــالمي  ــج اس ــالم( منه ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــه اإلم ــذي وضع ــج ال إذن املنه
ــى االصــول  ــم عــىل اســس وقواعــد االحــرتام والثقــة بالطــرف اآلخــر ومنهــج يتبن قائ
ــىل االداء. ــدرة ع ــاهبا يف الق ــج وحس ــق النتائ ــارات وحتقي ــة لالختب ــة واالخالقي العلمي

ــراه إال  ــه ال ي ــريا، ألن ــد خ ــن بأح ــوء ال يظ ــل الس ــالم(: الرج ــه الس ــال )علي ق
بوصــف نفســه)1(.

املسألة التاسعة عشر: املعيار يف حسن الظن وسوء الظن :

قولــه )عليــه الســالم(: وإن أحــق مــن حســن ظنــك بــه ملــن حســن بــالؤك عنــده، 
وإن أحــق مــن ســاء ظنــك بــه ملــن ســاء بــالؤك عنــده )2(.

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن عهــده ملالــك االشــرت)رضوان 
اهلل عليــه( عــن املعيــار االســايس يف حســن الظــن وســوء الظــن، أي متــى نحســن الظــن، 
ــام يف  ــون دائ ــان ال يك ــأن اإلنس ــالم( ب ــه الس ــام )علي ــر االم ــن، فيذك ــيء الظ ــى ن ومت
مســتوى التغافــل، فعندمــا يريــد ان حيســن الظــن بــكل أحــد ليــس معنــاه العمــى إغــامض 
العيــون عــن الفئــة الفاشــلة واملفســدة التــي تريــد تغيــري االهــداف الصحيحة عن مســارها 
الصحيــح البــد أن يكــون هنــاك تــوازن يف رؤيــة احلاكــم إزاء االمــة، وهــذا مــا يعــرب عنــه 

بالكياســة والفطانــة يقــول )صــىل اهلل عليــه وآلــه(: املؤمــن كيــس، فطــن، حــذر)3(.

)1(  غرر احلكم: 2175، 1903.
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج3 ص98 رسالة 53.

)3(  مستدرك الوسائل ج3 ص489؛ بحار األنوار العالمة املجلي، ج64 ص307.
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ــد  ــه الســالم( يؤكــد هبــا عــىل القــول باحلــق عن ــة عــن أمــري املؤمنــني )علي ويف رواي
النــاس فيثبتــون بــالء كل ذي بــالء منهــم ليثــق أولئــك بعلمــك ببالئهم:)ثــم اعــرف لكل 
امــرئ منهــم مــا أبــىل وال تضَمــنَّ بــالء امــرئ إىل غــريه وال تقــرّن بــه دون غايــة بالئــه 
ــه واخصصــه منــك هبــزة. وال يدعونــك رشف امــرئ إىل  وكاف كالم منهــم بــام كان من
أن تعظــم مــن بالئــه مــا كان صغــريا وال ضعــة امــرئ عــىل أن تصغــر مــن بالئــه مــا كان 
عظيــام. وال يفســدن امــرءا عنــدك علــة إن عرضــت لــه وال نبــوة حديــث لــه، قــد كان لــه 

فيهــا حســن بــالء، فــإن العــزة هلل يؤتيــه مــن يشــاء والعاقبــة للمتقــني()1(.

يريــد االمــام )عليــه الســالم( ان يبــني قضيــة مهمــة للمســؤولني وهــي النظــر 
فيمــن كان عامــال واحتســاب انجــاز عملــه لــه ال لغــريه، او تســجيل االنجــازات 
مجيعهــا للمســؤول وتضييــع حقــوق االخريــن، أو يتســاوى اإلنســان العامــل واالنســان 
ــول  ــة تق ــدة الفقهي ــة، والقاع ــة املقدس ــدود الرشيع ــه يف ح ــوز مجيع ــذا ال جي ــل، ه الفاش
ــؤول  ــات. فاملس ــه التبع ــإن علي ــدة ف ــه الفائ ــن ل ــرم()2(، أي م ــه الغ ــم فعلي ــه الغن ــن ل )م
يكــون هــو مســؤوال عــن االنجــاز ومســؤوالً عــن الفشــل، ثــم أن اإلمــام )عليــه الســالم( 
يؤكــد عــىل عــدم التقليــل واالســتهانة مــن أمهيــة العمــل وإن كان صغــريا )وال تقــرن 

ــه(. ــة بالئ ــه دون غاي ب

ثــم حيذر)عليــه الســالم( احلاكــم واملســؤول مــن التمييــز بالتعامــل بــني النــاس 
فقــال )وال يدعونــك رشف امــرئ إىل أن تعظــم مــن بالئــه مــا كان صغــريا( فيــام لــو كان 
الشــخص مؤخــرا فيقــدم لوجاهــة، عندمــا يكــون هــذا الشــخص مــن مقــريب احلاكــم أو 

)1(  حتف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة احلراين ص134
)2(  هنج الفقاهة: السيد حمسن احلكيم ص124 
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أقربائــه، فيشــار إليــه بالبنــان واالحــرتام، ويف مقابــل ذلــك يــويص االمــام )عليــه الســالم( 
مالــكا بــأن الحيجــم عمــل أحــد مــن عامــة النــاس يقــول )وال ضعــة امــرئ عــىل أن تصغــر 
مــن بالئــه مــا كان عظيــام(أي وضــع وإمهــال اإلنســان البســيط ذي االنجــازات الكبــرية.

وعنــه صلــوات اهلل وســالمه عليــه يقــول: )إذا اســتوىل الصــالح عــىل الزمــان وأهلــه 
ثــم أســاء رجــل الظــن برجــل مل تظهــر منــه خزيــة فقــد ظلــم، وإذا اســتوىل الفســاد عــىل 
الزمــان وأهلــه فأحســن رجــل الظــن برجــل فقــد غــرر، ال تظنــن بكلمــة خرجــت مــن 

أحــد ســوء وأنــت جتــد هلــا يف اخلــري ســبيال)1(.

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســالم( مشــريا إىل نقطــة مهمــة وهــي حينــام تكــون االجــواء 
أجــواًء إيامنيــة، فاليمكــن ألحــد أن يــيء الظــن بأحــد، فــاذا حــدث مثــل ذلــك يكــون 
ظلــام لنفســه ولغــريه، أمــا إذا غلــب زمــان اجلــور والفســاد عــىل زمــان االيــامن والعدالــة، 
ــه مــا يســتحق فقــد غــره، أي غــرر بنفســه  وأحســن رجــل الظــن برجــل دون أن جيــد من
فيكــون املعيــار األســايس الــذي تبنــى عليــه قاعــدة حســن الظــن وســوء الظــن هــو البيئــة 
ــري  ــة وغ ــري نظيف ــت غ ــًا، واذا كان ــن واقع ــن الظ ــون حس ــة فيك ــليمة ونظيف ــت س اذا كان
ســليمة، فيحــل حمــل حســن الظــن ســوء الظــن، ويؤيــد ذلــك قولــه )عليــه الســالم(: إذا 
كان الزمــان زمــان جــور وأهلــه أهــل غــدر فالطمأنينــة إىل كل أحــد عجــز)2(. ويف مانحــن 
فيــه ورد عنــه عليــه الّســالم: مــن عــرض نفســه للتهمــة فــال يلومــن مــن أســاء به الظــن)3(.

املنطقيــة  املعايــري  وفــق  تكــون  أن  جيــب  باألمــة  احلاكــم  ثقــة  إن  فيتحصــل: 
واالخالقيــة. العلميــة  األســس  عــىل  املبنيــة  الصحيحــة،  والســلوكيات 

)1(  هنج البالغة، احلكمة 1144.
)2(  حتف العقول عن آل الرسول ) ص(: ابن شعبة احلراين، ص357: 

)3(  الوايف: الفيض الكاشاين اجلزء: 5 ص984
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 : )(  قــوله

َها َواْستِْصَاَح َأْهلَِها َوِعَاَرَة بَِاِدَها« »ِجَباَيَة َخَراِجَها َوِجَهاَد َعُدوِّ
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توطئة

يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع عــن االهــداف 
ــداف  ــة أه ــالم( أربع ــه الس ــام )علي ــدد اإلم ــد ح ــم، وق ــة واحلك ــادة املركزي ــة للقي العام
ملالــك حــني واله مــر وعلينــا ان نعتــرب هــذه االهــداف كأهــداف اســرتاتيجية يف إدارة 

ــة. ــتويات املختلف ــىل املس ــرشوع ع ــرى وأي م ــة أخ ــة قيادي أي منظوم

وقد قسمنا الفصل عىل أربعة مباحث، لنقف عندها من خالل التفصيل اآليت: 

املبحث االول: )السياسة املالية توفري اإليرادات املالية( .

قوله عليه السالم: )ِجَباَيَة َخَراِجَها( .

املبحث الثاني: )السياسة احلربية املتمثلة باجلهاد(؛ )توفري األمن والدفاع(.

َها(  قوله عليه السالم: )َوِجَهاَد َعُدوِّ

املبحث الثالث: )التنمية البشرية(؛ )اإلصالح االجتماعي(.

قوله عليه السالم: ) َواْسِتْصاَلَح َأْهِلَها( .

املبحث الرابع: )التنمية االقتصادية( .

قوله عليه السالم: )َوِعَماَرَة ِباَلِدَها(
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املبحث األول

السياسة املالية/ توفري اإليرادات املالية

قوله عليه السالم: )ِجبَايََة خَرَاِجهَا(.

يتحــدث االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيف، 
عــن السياســة املاليــة للدولــة واإليــرادات املالية.

ـ جباية اخلراج الذي يتكون من :

املسألة األوىل: اخلمس والزكاة .

املسألة الثانية: الزية.

املسألة الثالثة: الركاز )املعادن( .

املسألة الرابعة: الفيء .

املسألة اخلامسة: الغنائم .

املسألة السادسة: أموال اخلراج واملقاسمة .

املسألة السابعة: سياسة اإلمام أمر املؤمنني )( يف اخلراج  .

املسألة الثامنة: سياسة اإلمام أمر املؤمنني )( يف بيت مال املسلمني ومصارفة .
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أواًل: اخلراج يف العرف الشرعي :

اخلراج هو الريبة املالية التي فرضها اإلسالم عىل غلة األرض)1(.

ويعنــي الرائــب املوضوعــة عــىل االرايض املفتوحــة عنــوة بيــد املســلمني، ولكنهــا 
ــة  ــة باحلكوم ــة املتعلق ــور املالي ــع األم ــمل مجي ــعة وتش ــرة واس ــد لدائ ــورد متت ــذا امل يف ه

اإلســالمية، أعــم مــن اخلــراج والــزكاة واجلزيــة واخلمــس وأمثــال ذلــك)2(.

وهــو مــن أهــم الــواردات املاليــة للدولــة االســالمية يف عــر الرســول )صــىل اهلل 
عليــه وآلــه وســلم( وأهــل بيتــه وصحبــه، وقــد بــنّي اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليه الســالم( 
يف كالمــه أن صــالح اخلــراج صــالح ألهلــه، وصــالح لعامــة النــاس، ألهنــم مجيعــا يف 

نظــر اإلمــام عيــال عليــه.

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــىل االرايض الت ــي ع ــالح الفقه ــراج يف االصط ــىل اخل ــق ع ويطل
املســلمون بالقــوة دون الصلــح بــاألرايض املفتوحــة عنــوة، ومثــل هــذه االرايض ملــك 
جلميــع املســلمني، وعــىل ضــوء ذلــك فــإن احلاكــم اإلســالمي يقــوم وطبقــا للمصالــح 
ــغ ســنوية،  اإلســالمية بتقســيم هــذه االرايض عــىل املســلمني عــىل أن يأخــذ منهــم مبال

ــة الفقهيــة اســم اخلــراج)3(. ويطلــق عــىل هــذه املبالــغ مــن الناحي

ثانيًا: اخلراج يف الرؤية القرآنية والسنة النبوية املطهرة :

قــال تعــاىل يف كتابــه الكريــم: ﴿َوَمــا َأَفــاَء اهلل َعــىَل َرُســولِِه ِمنُْهــْم َفــاَم َأْوَجْفُتْم َعَلْيــِه ِمْن 
ٍء َقِدير﴾)4( . َخْيــٍل َوال ِرَكاٍب َوَلِكــن اهلل ُيَســلُِّط ُرُســَلُه َعــىَل َمْن َيَشــاُء َواهلل َعــىَل ُكلِّ يَشْ

)1(  جممع البحرين: مادة خرج 
)2(  نفحات الوالية رشح هنج البالغة: مصدر سابق: ص290

)3(  املكاسب: للشيخ االنصاري: 2 ص239
)4(  احلرش: 6
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ُســوِل َولـِـِذي  ــِه َولِلرَّ و قــال تعــاىل: ﴿َمــا َأَفــاَء اهلل َعــىَل َرُســولِِه ِمــْن َأْهــِل اْلُقــَرى َفِللَّ
ــبِيِل َكــْي ال َيُكــوَن ُدوَلــًة َبــنْيَ األَْغنَِيــاِء ِمنُْكــْم َوَمــا  اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكنِي َواْبــِن السَّ
ُقــوا اهلل إِنَّ اهلل َشــِديُد اْلِعَقــاِب﴾)1(  ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا هَنَاُكــْم َعنْــُه َفاْنَتُهــوا َواتَّ آَتاُكــُم الرَّ

ــْم  ِذيــَن ُأْخِرُجــوا ِمــْن ِدَياِرِهــْم َوَأْمَواهِلِ ثــم قــال تعــاىل: ﴿لِْلُفَقــَراِء امْلَُهاِجِريــَن الَّ
اِدُقــوَن﴾)2(  ــَك ُهــُم الصَّ وَن اهلل َوَرُســوَلُه ُأوَلِئ ــُرُ ــا َوَينْ َيْبَتُغــوَن َفْضــال ِمــَن اهلل َوِرْضَواًن

تتحــدث هــذِه اآليــات املباركــة عــن غنائــم احلــرب، يقــول صاحــب جممــع البيــان: 
إن بعــد اندحــار هيــود بنــي النضــري وخروجهــم مــن املدينــة، بقيــت بســاتينهم وأراضيهــم 
وبيوهتــم وقســم مــن أمواهلــم يف املدينــة، فأشــار بعــض شــيوخ املســلمني عــىل رســول اهلل 
)صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( متاشــيا مــع ســنة جاهليــة، بــأن يأخذالصفــوة مــن أمواهلــم 
وربــع ممتلكاهتــم، أن يــرتك املتبقــي كــي يقســم بــني املســلمني، ثــم إن اهلل أعلــن رصاحــة، 
ــال، ومل تكــن نتيجــة حــرب، فإهنــا مجيعــا مــن  ــي مل تكــن بســبب قت ــم الت إن هــذه الغنائ
خمتصــات الرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( موضعــه رئيســا للدولــة االســالمية، 

ويتــرف هبــا كــام يشــاء وفقــا ملــا يقــدر مــن مصلحــة يف ذلــك.

ــني  ــوال ب ــذه االم ــم ه ــلم( قس ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول )ص ــنالحظ أن الرس وس
ــى)3(. ــن ذوي القرب ــار م ــن االنص ــم م ــىل قس ــة وع ــراء يف املدين ــن الفق املهاجري

ثالثًا: أهمية اخلراج يف السّنة املطهرة :

ــن  ــواردة ع ــات ال ــالل الرواي ــن خ ــالمي م ــن االس ــراج يف الدي ــة اخل ــتنتج أمهي  نس
العــرتة الطاهــرة ســالم اهلل عليهــم أمجعــني. يقــول االمــام أمــرب املؤمنــني )عليــه الســالم( 

)1( احلرش: 7.

)2( احلرش: 8.
)3(  جممع البيان يف تفسري القرآن: للطربيس: يف ذيل اآليات املباركة 6، 7، 8 من سورة احلرش
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ــة  ــه سياســته االســالمية يف التعامــل مــع جباي ــني في ــه إىل امــراء اخلــراج يب ــاب بعث يف كت
اخلــراج، يقــول )عليــه الســالم( فيــه: ))أمــا بعــد؛ فــإن مــن مل حيــذر مــا هــو صائــر إليــه مل 
يقــدم لنفســه مــا حيرزهــا، واعلمــوا أن مــا كلفتــم بــه يســري وأن ثوابــه كثــري، ولــو مل يكــن 
ــا ال  ــه م ــواب اجتناب ــكان يف ث ــه مــن البغــي والعــدوان عقــاب خيــاف ل ــام هنــى اهلل عن في
عــذر يف تــرك طلبــه، فأنصفــوا النــاس مــن أنفســكم واصــربوا حلوائجهــم فإنكــم خــزان 
ــه، وال حتبســوه  ــة ووكالء األمــة وســفراء األئمــة، وال حتشــموا أحــدًا عــن حاجت الرعي
عــن طلبتــه، وال تبيعــن للنــاس يف اخلــراج كســوة شــتاء وال صيــف، وال دابــًة يعتملــون 
ــن  ــد م ــال أح ــن م ــم، وال متس ــكان دره ــوطًا مل ــدًا س ــن أح ــدًا، وال ترب ــا وال عب عليه
النــاس مصــل وال معاهــد، إال أن جتــدوا فرســًا أو ســالحًا ُيعــدى بــه عــىل أهــل اإلســالم 
فإنــه ال ينبغــي للمســلم أن يــدع ذلــك يف أيــدي أعــداء اإلســالم فيكــون شــوكًة عليه، وال 
تدخــروا أنفســكم نصيحــًة وال اجلنــد حســن ســرية وال الرعيــة معونــًة وال ديــن اهلل قــوًة 
وأبلــوا يف ســبيل اهلل مــا اســتوجب عليكــم فــإن اهلل ســبحانه قــد اصطنــع عندنــا وعندكــم 
أن نشــكره بجهدنــا وأن ننــره بــام بلغــت قوتنــا وال قــوة إال بــاهلل العــيل العظيــم(()1(.

ــن  ــيل ب ــتعملني ع ــال: اس ــف ق ــن ثقي ــل م ــن رج ــر ع ــن مهاج ــامعيل ب وروى إس
ــاس  ــال ل، والن ــة فق ــواد الكوف ــن س ــواد م ــا وس ــىل بانقي ــالم( ع ــه الس ــب )علي أيب طال
حضــور: »انظــر خراجــك فجــد فيــه، وال تــرتك منــه درمهــا، فــإذا أردت أن تتوجــه إىل 
عملــك فمــر يب. قــال: فأتيتــه، فقــال: إن الــذي ســمعت منــي خدعــة، إيــاك أن تــرب 
ــا  ــم، فإن ــل يف دره ــة عم ــع داب ــراج، أو تبي ــم خ ــا يف دره ــا، أو نراني ــلام، أو هيودي مس
أمرنــا أن نأخــذ منهــم العفــو. وال جتمــع بــني متفــرق، وال تفــرق بــني جمتمــع، يعنــي يف 
امللــك عــىل مــا قدمنــاه، واملعنــى يف ذلــك: أنــه ال يؤخــذ مــن الرشيكــني صدقــة إذا بلــغ 
ملكهــام مجيعــا مقدارمــا جيــب فيــه الــزكاة، وال تســقط الــزكاة عــن املالــك وإن كان ملكــه 

)1(  هنج البالغة، الرسائل: 51 من كتاب له ) عليه السالم( إىل عامله عىل اخلراج
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ــد  يف األماكــن عــىل االفــرتاق. وإن أخــذ املصــدق حقــه مــن األنعــام فباعهــا فيمــن يري
فطلبهــا املتصــدق بالثمــن فهــو أحــق هبــا« )1(.

وقــال أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف وصيــة لــه كان يكتبهــا ملــن يســتعمله عــىل 
ــات: الصدق

»انطلــق عــىل تقــوى اهلل وحــده ال رشيــك لــه، وال تــرو عــن مســلام وال جتتــازن عليــه 
ــزل  ــي فأن ــىل احل ــت ع ــإذا قدم ــه، ف ــق اهلل يف مال ــن ح ــر م ــه أكث ــذن من ــا، وال تأخ كاره
ــوم  ــى تق ــار حت ــكينة والوق ــم بالس ــض إليه ــم ام ــم، ث ــط أبياهت ــري أن ختال ــن غ ــم م بامئه
بينهــم فتســلم عليهــم، وال ختــدج بالتحيــة هلــم، ثــم تقــول: عبــاد اهلل أرســلني إليكــم ول 
اهلل وخليفتــه آلخــذ منكــم حــق اهلل يف أموالكــم، فهــل هلل يف أموالكــم مــن حــق فتــؤدوه 
إىل وليــه؟ فــإن قــال قائــل ال، فــال تراجعــه، وإن أنعــم لــك منعــم فانطلــق معــه مــن غــري 
ــإن  ــة. ف ــب أو فض ــن ذه ــاك م ــا أعط ــذ م ــه، فخ ــفه أو ترهق ــده أو تعس ــه أو توع أن ختيف
كان لــه ماشــية أو إبــل فــال تدخلهــا إال بإذنــه، فــإن أكثرهــا لــه، فــإذا أتيتهــا فــال تدخــل 
عليهــا دخــول متســلط عليــه وال عنيــف بــه، وال تنفــرن هبيمــة وال تفزعنهــا وال تســوءن 
صاحبهــا فيهــا، واصــدع املــال صدعــني ثــم خــريه، فــإذا اختــار فــال تعرضــن ملــا اختــاره. 
ثــم اصــدع الباقــي صدعــني ثــم خــريه، فــإذا اختــار فــال تعرضــن ملــا اختــاره. فــال تــزال 
كذلــك حتــى يبقــى مــا فيــه وفــاء حلــق اهلل يف مالــه فاقبــض حــق اهلل منــه. فــإن اســتقالك 
فأقلــه ثــم اخلطهــام ثــم اصنــع مثــل الــذي صنعــت أوال حتــى تأخــذ حــق اهلل يف مالــه، 
ــن  ــوار، وال تأمن ــة وال ذات ع ــورة وال مهلوس ــة وال مكس ــودا وال هرم ــذن ع وال تأخ
عليهــا إال مــن تثــق بدينــه رافقــا بــامل املســلمني حتــى يوصلــه إىل وليهــم فيقســمه بينهــم، 

ــكام: 4 / 98 /  ــب االح ــر هتذي ــكايف: 3 540/ 8 ؛وينظ ــر ال ــد: ص258، وينظ ــيخ املفي ــة: الش )1(  املقنع
275
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وال تــوكل هبــا إال ناصحــا شــفيقا وأمينــا حفيظــا، غــري معنــف وال جمحــف، وال ملغــب 
وال متعــب، ثــم احــدر إلينــا مــا اجتمــع عنــدك نصــريه حيــث أمــر اهلل بــه.

فــإذا أخذهــا أمينــك فأوعــز إليــه أال حيــول بــني ناقــة وبــني فصيلهــا وال يمــر لبنهــا 
فيــر ذلــك بوليدهــا، وال جيهدهنــا ركوبــا. وليعــدل بــني صواحباهتــا يف ذلــك وبينهــا، 
ولريفــه عــىل الالغــب. وليســتأن بالنقــب والظالــع. وليوردهــا مــا متــر بــه مــن الغــدر وال 
يعــدل هبــا عــن نبــت األرض إىل جــواد الطريــق، ولريوحهــا يف الســاعات وليمهلهــا عنــد 
النطــاف واألعشــاب حتــى تأتينــا بــإذن اهلل بدنــا منقيــات غــري متعبــات وال جمهــودات، 
ــك أعظــم ألجــرك  ــإن ذل ــه، ف ــه وآل ــه صــىل اهلل علي ــاب اهلل وســنة نبي لنقســمها عــىل كت

وأقــرب لرشــدك إن شــاء اهلل)1(.

يــويص االمــام )عليــه الســالم( واليــه عــىل الصدقــات بأمــور متعــددة، تعــّد ميزانــا 
ــاة، وواحــدة مــن  ــارا آلداب واخــالق التــرف مــع األمــة يف مجيــع جمــاالت احلي ومعي

هــذه املجــاالت وهــي جبايــة زكاة مــا يســمى باخلــراج.

املسألة األوىل : اخلمس والزكاة .

اخلمــس: هــو حــق مــال فرضــه اهلل مالــك امللــك باألصالــة عــىل عبــاده، فاخلمــس 
ــل  ــل الفض ــواهم وأه ــاؤهم وس ــم رؤس ــن ه ــم الذي ــي هاش ــه ولبن ــص ل ــال خمص يف م
واالحســان عليهــم عــوض إكرامــه اياهــم بمنــع الصدقــة واالوســاخ عنهــم)2(، ويتعلــق 
بأمــور: منهــا: غنائــم احلــرب، واملعــادن، والكنــز، والغــوص، واملــال احلــالل املخلــوط 
باحلــرام، واألرض التــي يمتلكهــا الذمــي مــن املســلم، وأربــاح املكاســب كأربــاح 

ــاهبه. ــا ش ــل وم ــف أو العام ــتلمه املوظ ــذي يس ــب ال ــارة والرات التج

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم( اجلزء: 3
)2(  جواهر الكالم، ج16، ص2
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ــن  ــه كثــرية: وروى الكلينــي والشــيخ، عــن حممــد ب ــة عــىل وجوب ــات الدال والرواي
زيــد الطــربي قــال: كتــب رجــل مــن جتــار فــارس مــن بعــض مــوال أيب احلســن الرضــا 
ــم إن اهلل  ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــه: بس ــب إلي ــس فكت ــأله اإلذن يف اخلم ــالم يس ــه الس علي
ــن  ــال إال م ــل م ــم، ال حي ــق اهل ــىل الضي ــواب، وع ــل الث ــىل العم ــن ع ــم ضم ــع كري واس
وجــه أحلــه اهلل وإن اخلمــس عوننــا عــىل ديننــا )يمكــن قراءتــه بالفتــح والكــر( وعــىل 
ــال  ــطوته ف ــاف س ــن نخ ــا مم ــن أعراضن ــرتي م ــه ونش ــا نبذل ــا وم ــىل موالين ــا وع عياالتن
تــزووه عنــا وال حترمــوا أنفســكم دعاءنــا مــا قدرتــم عليــه، فــإن إخراجــه مفتــاح رزقكــم 
ومتحيــص ذنوبكــم ومــا متهــدون ألنفســكم ليــوم فاقتكــم واملســلم مــن يفــي هلل بــام عاهــد 
إليــه وليــس املســلم مــن أجــاب باللســان وخالــف بالقلــب والســالم، وعــن حممــد بــن 
زيــد الطــربي قــال قــدم قــوم مــن خراســان عــىل أيب احلســن الرضــا عليــه الســالم فســألوه 
أن جيعلهــم يف حــل مــن اخلمــس، فقــال: مــا أحمــل؟ هــذا؟ متحضونــا باملــودة بألســنتكم 
ــل، ال  ــل، ال نجع ــس ال نجع ــو اخلم ــه وه ــا ل ــا وجعلن ــه اهلل لن ــا جعل ــا حق ــزوون عن وت

نجعــل ألحــد منكــم يف حــل)1( .

ــن  ــذ م ــال: إين آلخ ــه ق ــالم(: أن ــه الس ــادق )علي ــا الص ــن موالن ــا ورد ع ــا: م ومنه
أحدكــم الدرهــم، وإين ملــن أكثــر أهــل املدينــة مــاال، مــا أريــد بذلــك إال أن تطهــروا)2(.

يقول االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( من ايقن باخللف جاد بالعطّية)3(، 

ويف مــورد آخــر يقــول )عليــه الســالم(: ال جتعلــوا علمكــم جهــال ويقينكــم شــكا اذا 
علمتــم فاعملــوا واذا تيّقنتــم فأقدمــوا )4(.

)1(  الكايف كتاب احلجة باب الفيء واألنفال وتفسري اخلمس خرب - 26؛ والتهذيب باب الزيادات، خرب 19.
)2(  الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ما جيب فيه اخلمس ص291.

)3(  هنج البالغة: حكمة 138.
)4(  هنج البالغة 274.
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ومن خطبة له )عليه السالم( يصف فيها الزكاة وأمهيتها:

 يقــول )عليــه الســالم(: ثــم إن الــزكاة جعلــت مــع الصــالة قربانــا ألهل االســالم فمن 
أعطاهــا طيــب النفــس هبــا فإهنــا جتعــل لــه كفــارة، ومــن النــار حجــازا ووقايــة. فــال يتبعنهــا 
أحــد نفســه، وال يكثــرن عليهــا هلفــه. فــإن مــن أعطاهــا غــري طيــب النفــس هبــا يرجــو هبــا 

مــا هــو أفضــل منهــا فهــو جاهــل بالســنة مغبــون األجــر، ضــال العمــل، طويــل النــدم)1(.

ويقــول )عليــه الســالم( إن أفضــل مــا توســل بــه املتوســلون إىل اهلل ســبحانه اإليــامن 
بــه وبرســوله واجلهــاد يف ســبيله، فإنــه ذروة االســالم، وكلمــة االخــالص فإهنــا الفطــرة. 

وإقــام الصــالة فإهنــا امللــة. وإيتــاء الــزكاة فإهنــا فريضــة واجبــة.)2(

وقــال )عليــه الســالم(: ومــن ذلــك مــا حــرس اهلل عبــاده املؤمنــني بالّصلــوات 
والّزكــوات... تســكينا ألطرافهــم، وختشــيعا ألبصارهــم، وختفيضــا لقلوهبــم... مــع مــا 

ــر)3(. ــكنة والفق ــل املس ــن أه ــك م ــري ذل ــرات األرض، وغ ــن رصف ثم ــّزكاة م يف ال

 وقوله )عليه السالم(:حّصنوا أموالكم بالّزكاة)4(. 

والــزكاة تتعلــق بأشــياء تســعة هــي: الغــالت األربــع أي احلنطــة والشــعري والتمــر 
والزبيــب، واألنعــام الثالثــة أي اإلبــل والبقــر والغنــم، والنقــدان أي الذهــب والفضــة،

ــن  ــامء م ــقت الس ــام س ــو في ــبتها 10% وه ــزكاة نس ــبة 20% وال ــس نس ــم إن اخلم ث
الغــالت، وأدناهــا الواحــد يف املائــة نصــاب الشــياه، إذ يف كل أربعــني شــاة شــاة واحــدة، 
وهــذان احلقــان يشــكالن العمــود الفقــري للامليــة اإلســالمية، وعــادة مــا يشــكالن 

)1(  هنج البالغة: خطبة 199.
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج1، ص215، خطبة 110.

)3(  املصدر نفسه، ج3، ص149، خطبة 193.
)4( املصدر نفسه، ج2 حكمة 146؛ الوايف، الفيض الكاشاين ج،10 ص43. خطبة 110.
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ربــع املــوارد، أي إذا مجعنــا اخلمــس والــزكاة معــا يصبــح يف امليزانيــة العامــة مــا يقــارب 
ــة )1(. ــن يف املائ ــس والعرشي اخلم

هــذا ويقســم اخلمــس عــىل قســمني: األول لإلمــام املعصــوم )عليــه الســالم( ونائبــه 
ــة رســول اهلل )صــىل اهلل  ــاين لذري ــة، وهــذا مــا يســمى بســهم اإلمــام، الث يف عــر الغيب
ــة  ــة الرشيف ــك يف اآلي ــر ذل ــد ورد ذك ــادة، وق ــهم الس ــمى بس ــلم( ويس ــه وس ــه وآل علي
ــِذي  ُســوِل َولِ ــُه َولِلرَّ ــَأنَّ هللِ مُخَُس ٍء َف ــن يَشْ ــم مِّ ــاَم َغنِْمُت ــوْا َأنَّ ــه عــز وجل: ﴿َواْعَلُم يف قول
ــا َعــىَل َعْبِدَنــا  ــبِيِل إِن ُكنُتــْم آَمنُتــْم بِــاهلل َوَمــا َأنَزْلنَ اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكنِي َواْبــِن السَّ
ٍء َقِديــٌر﴾)2(، فــام كان هلل والرســول  َيــْوَم اْلُفْرَقــاِن َيــْوَم اْلَتَقــى اجْلَْمَعــاِن َواهلل َعــىَل ُكلِّ يَشْ
واإلمــام املعصــوم هــو ســهم ذوي القربــى، أي قربــى الرســول )صــىل اهلل عليــه والــه(، 
ــه  ــام )علي ــة اإلم ــة غيب ــة حضــوره، ويف حال ــه يف حال ــام ويعطــى ل ويســمى بســهم اإلم
الســالم( يعطــى إىل نائبــه وهــو الفقيــه اجلامــع للرشائــط ليرفــه يف مصالــح املســلمني، 
ومــا كان لليتامــى املعوزيــن والفقــراء املســاكني وأبنــاء الســبيل املنقطعــني يســمى بســهم 

الســادة، ويــرف يف مــرف هــؤالء ممــن ال يقــدر عــىل العمــل وال وارد لــه)3(.

ــا يف  ــة موارده ــة الرشيف ــرت اآلي ــام ذك ــام ك ــة أقس ــىل ثامني ــم ع ــزكاة فتقس ــا ال وأم
ــْم َويِف  َفــِة ُقُلوهُبُ َدَقــاُت لِْلُفَقــَراء َوامْلََســاِكنِي َواْلَعاِمِلــنَي َعَلْيَهــا َوامْلَُؤلَّ ــاَم الصَّ قولــه تعــاىل )إِنَّ
ــَن اهلل َواهلل َعِليــٌم َحِكيــٌم( )4(. ــبِيِل َفِريَضــًة مِّ َقــاِب َواْلَغاِرِمــنَي َويِف َســبِيِل اهلل َواْبــِن السَّ الرِّ

ــاين: املســكني،  ــه حاجــة ال يتمكــن مــن ســدها، الث ــه مــن ل ــراد ب االول: الفقــري وي
وهــو مــن أقعــده الفقــر وأســكنه عــن فعــل يشء، فهــو أســوأ حــاال مــن الفقــري، والثالث: 

)1( ينظر: فقه الدولة: للشيخ فاضل الصفار، ج2، ص462.
)2( االنفال: 41.

)3(  ينظر: فقه الدولة: الشيخ الصفار: ج2 ص462.
)4( التوبة: 60.
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ــه  ــه الســالم( أو الفقي ــزكاة لإلمــام املعصــوم )علي ــي ال وهــو العامــل عليهــا أي مــن جيب
ــل  ــال ألج ــون امل ــار، إذ يعط ــم الكف ــم، وه ــة قلوهب ــع: املؤلف ــط، والراب ــع للرشائ اجلام
تقريبهــم إىل اإلســالم، ويشــمل أيضــا املســلم الضعيــف اإليــامن، فيعطــي املــال ألجــل 
تقويــة إيامنــه، واخلامــس: الغارمــون، وهــم الذيــن هلــم ديــن مل يرفــوه يف عصيــان اهلل، 
وال يقــدرون عــىل أدائــه أحيــاء كانــوا أو أمواتــا، كــام ليــس هلــم مــا يرفــه الورثــة يف أداء 
ديوهنــم، الســادس: الرقــاب، وهــم العبيــد الذيــن هــم حتــت الشــدة مــن جهــة األســياد، 
فيشــرتون مــن الــزكاة ويعتقــون، الســابع: وهــو يف ســبيل اهلل عــز وجــل، واملــراد بــه كل 
مــا كان فيــه مصلحــة لإلســالم واملســلمني ممــا ينطبــق عليــه عنــوان ســبيل اهلل عــز وجــل، 
واملــراد بــه كل مــا كان فيــه مصلحــة لإلســالم واملســلمني ممــا ينطبــق عليــه عنــوان ســبيل 
اهلل ســبحانه، والثامــن: هــو ابــن الســبيل، واملــراد بــه مــن انقطــع يف الســفر فــال جيــد مــا 

يوصلــه إىل أهلــه)1(.

ــور  ــن االم ــا م ــالمية، فكالمه ــة االس ــزكاة يف الرشيع ــس وال ــوب اخلم فيتحصــل: وج
املاليــة التــي تأخــذ ممــن لــه مال خــاص ويرفــان: يف مصالــح املســلمني، والفقــراء املعوزين.

املسألة الثانية : اجلزيـــة .

إن لفــظ )اجلزيــة( عنــد أكثــر اللغويــني واملفريــن لفــظ عــريب حمــض، مشــتق مــن 
ــة.  ــل الذم ــن أه ــالمية م ــة اإلس ــذه احلكوم ــال تأخ ــن م ــارة ع ــو عب ــزاء( وه ــادة )اجل م
ــا  ــة بالكــر خــراج األرض وم ــال أن يمنحــوا األمــن، جــاء يف القامــوس: )اجلزي يف قب
يؤخــذ مــن الذمــي مجعــه جــزى وجــزى وجــزاء( ويف الصحــاح: )اجلزيــة مــا يؤخــذ مــن 

أهــل الذمــة واجلمــع اجلــزى مثــل حليــة وحلــي)2(.

)1( ينظر: فقه الدولة: للصفار مصدر سابق: ص463
)2( لسان العرب، ابن منظور ج3 ص311؛ خمتار الصحاح، الرازي، ج1، ص50.
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وقــال صاحــب جممــع البيــان: إن اجلزيــة فعلــة مــن جــزى جيــزي مثــل القعــدة 
 .)1 واجللســة)

ــام  ــأ ع ــزي إذا كاف ــزى جي ــن ج ــة م ــا فعل ــة وزهن ــريه: إن اجلزي ــي يف تفس ــر القرطب وذك
أســدي إليــه فكأهنــم أعطوهــا جــزاء مــا منحــوا مــن األمــن، وهــي كالقعــدة واجللســة)2(.

ــراج  ــي اخل ــلمني وه ــال املس ــت م ــة لبي ــل الذم ــن أه ــذ م ــة تؤخ ــغ مالي ــة مبال اجلزي
ــه  ــأ عــام اســدي الي ــة عــىل وزن فعلــة مــن جــزى جيــزي اذا كاف املجعــول عليهــم واجلزي
فكأهنــا اعطيــت جــزاء مــا منحــوا مــن األمــن بحفــظ ارواحهــم وامواهلــم واعراضهــم 

ــوا)3(. ــم ومل ينكث ــوا بعهده ــا اوف ــم م ــدم ايذائه وع

ويف االصطــالح تعنــي: رضيبــة يدفعهــا أهــل الكتــاب بصفــة عامــة، ويدفعهــا 
املجــوس يف آراء أغلــب الفقهــاء، واملرشكــون يف رأي بعضهــم، نظــري أن يدافــع عنهــم 
املســلمون، وإن فشــل املســلمون يف الدفــاع عنهــم، تــرد إليهــم جزيتهــم، ثــم إهنــم ذكــروا 

ــة( وجوهــا أمههــا أمــران:  ــال املخصــوص ب )اجلزي يف وجــه تســمية هــذا امل

ـ كوهنــا جــزاء عــام منحــوا مــن األمــن واحلاميــة هلــم والدفــاع عنهــم مــن غــري 
تكليفهــم التجنــد للقتــال مــع املســلمني. وبكلمــة أخــرى: جــزاء اعطــاء الذمــي حقــوق 

ــرض. ــال والع ــس وامل ــة النف ــهم يف حري ــاواهتم بأنفس ــلمني ومس املس

ــاىل: ــه تع ــر قول ــك)4( وظاه ــم بذل ــدم قتله ــر وع ــكهم بالكف ــىل متس ــزاء ع ــا ج  ـ كوهن
َم اهلل َوَرُســوُلُه  ُمــوَن َمــا َحــرَّ ِذيــَن اَل ُيْؤِمنُــوَن بِــاهلل َواَل بِاْلَيــْوِم اآْلَِخــِر َواَل حُيَرِّ ﴿َقاتُِلــوا الَّ
ــْم  ــٍد َوُه ــْن َي ــَة َع ْزَي ــوا اجْلِ ــى ُيْعُط ــاَب َحتَّ ــوا اْلِكَت ــَن ُأوُت ِذي ــَن الَّ ــقِّ ِم ــَن احْلَ ــوَن ِدي َواَل َيِدينُ

)1( جممع البيان: للطربيس ج 5 ص 2
)2(  اجلامع ألحكام القرآن: للقرطبي: ج 8، ص 11

)3( املوسوعة العربية العاملية: ص1.
)4(  األحكام السلطانية، ص 153
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ــتفاد  ــم، املس ــة لقتاهل ــة غاي ــاء اجلزي ــل اعط ــث جع ــاين، حي ــه الث ــو الوج ــُروَن﴾)1(، ه َصاِغ
منــه إن هــذا املــال عقوبــة عــىل بقائهــم يف الكفــر: وإنــام ســمي هــذا املــال جزيــة ألن معناهــا 
ــا  ــزكاة معناه ــي او االديب، ألن ال ــي او االجتامع ــط النف ــن الضغ ــوع م ــه ن ــاع، وفي االقتط
النمــو، واخلمــس معنــاه اجلــزء مــن املــال، وأمــا اجلزيــة فمعناهــا القطــع مــن الكافــر، وكأن 
ــه  ــو الوج ــوص ه ــض النص ــن بع ــتفاد م ــن املس ــه )2(، ولك ــع من ــه فيقط ــرتام ل ــه ال اح مال
ــات، ال  ــة طبق ــم أن الرعي ــالم: )واعل ــه الس ــني علي ــري املؤمن ــن أم ــا روي ع ــا م األول. منه
يصلــح بعضهــا إال ببعــض، وال غنــى ببعضهــا عــن بعــض، فمنهــا جنــود اهلل، ومنهــا كتــاب 
ــل  ــا أه ــق، ومنه ــاف والرف ــامل االنص ــا ع ــدل، ومنه ــاة الع ــا قض ــة، ومنه ــة واخلاص العام

ــة()3(. ــل الذم ــن أه ــراج م ــة واخل اجلزي

ــل  ــار أه ــن كف ــة م ــذ اجلزي ــه( أخ ــه وآل ــىل اهلل علي ــه )ص ــىل نبي ــبحانه ع ــرض س فف
الكتــاب، وفــرض ذلــك عــىل األئمــة مــن بعــده عليهــم الســالم، إذا كانــوا هــم القائمــني 
باحلــدود مقامــه، واملخاطبــني يف األحــكام بــام خوطــب بــه، وجعلهــا تعــاىل حقنــا 

ــم)4( ــن أمواهل ــا م ــا عداه ــة مل ــرتقاقهم، ووقاي ــن اس ــا م ــم، ومنع لدمائه

وتعــّد اجلزيــة نوعــًا مــن الضغــط كســائر الضغــوط املحرجــة ألجــل أن يرجــع 
عقالؤهــم إىل أنفســهم، ويلتفتــوا إىل بطــالن عقائدهــم بواســطة فتــح احلــوار مــع 
املســلمني، فباحلــوار يتوصلــون إىل أن عقيدهتــم خرافيــة، وأن نظامهــم ليــس صحيحــا، 
ولــو كانــوا مــن املنصفــني لتوصلــوا إىل احقيــة اإلســالم وصحــة عقيدتــه وعدالــة نظامــه، 

ــالم)5(. ــامن باإلس ــي يف اإلي ــم الداع ــون هل ويك

)1( التوبة 29.
)2(  فقه الدولة: للصفار مصدر سابق ص463

)3(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل عليه اسالم ج3 ص90.
)4(  املقنعة: الشيخ املفيد ص269

)5(  ينظر: فقه الدولة: للصفار، ج2 ص464
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ـ أصناف أهل اجلزية :

والواجــب عليــه اجلزيــة مــن الكفــار ثالثــة أصنــاف: اليهــود عــىل اختالفهــم، 
والنصــارى عــىل اختالفهــم، واملجــوس عــىل اختالفهــم. وقــد اختلــف فقهــاء العامــة يف 
ــة: فقــال  ــاه مــن األصنــاف الثالث الصابئــني ومــن ضارعهــم يف الكفــر ســوى مــن ذكرن
مالــك بــن أنــس واألوزاعــي: كل ديــن بعــد ديــن اإلســالم ســوى اليهوديــة والنرانيــة 
ــه  ــز أن ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــوس. وروي ع ــم املج ــه حك ــم أهل ــية، وحك ــو جموس فه
قــال: الصابئــون جمــوس. وقــال الشــافعي ومجاعــة مــن أهــل العــراق: حكمهــم حكــم 
املجــوس. وقــال بعــض أهــل العــراق: حكمهــم حكــم النصــارى. فأمــا نحــن فــال 
ــه  ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــنة رس ــاه، لس ــن عددن ــري م ــة إىل غ ــاب اجلزي ــاوز بإجي نتج
فيهــم، والتوقيــف الــوارد عنــه يف أحكامهــم. وقــد روي عــن أمــري املؤمنــني صلــوات اهلل 
عليــه وآلــه أنــه قــال: املجــوس إنــام احلقــوا باليهــود والنصــارى يف اجلزيــة والديــات، ألنــه 

قــد كان هلــم فيــام مــى كتــاب )1(.

ـ مقدار اجلزية :

ــام  ــه ع ــه وال حّط ــا زاد علي ــاوزه إىل م ــوز جت ــوم ال جي ــد مرس ــة ح ــس يف اجلزي ولي
نقــص عنــه، وإنــام هــي عــىل مــا يــراه اإلمــام يف أمواهلــم، ويضعــه عــىل رقاهبــم عــىل قــدر 

غناهــم وفقرهــم)2(.

وقــدر اجلزيــة كــام يقــرره اإلســالم بــدون أن تؤخــذ مــن النســاء واالطفــال والرهبــان 
واملقعديــن والفقــراء منهــم، بحســب مــا يــراه احلاكــم الرشعــي من املصلحــة)3(.

)1(  املصدر نفسه: ص269
)2(  املقنعة: الشيخ املفيد:ص272

)3(  فقه الدولة: للصفار مصدر سابق ص464
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ــاب  ــة عــىل أهــل الكت ــا حــّد اجلزي ــه الّســالم: م ــد اهلل علي عــن زرارة قلــت أليب عب
وهــل عليهــم يف ذلــك يشء موظَّــف ال ينبغــي أن جيــوزوا إىل غــريه؟ فقــال: ذاك إىل 

ــق)1( ــام يطي ــه ب ــدر مال ــىل ق ــاء ع ــا ش ــم م ــان منه ــن كّل إنس ــذ م ــام أن يأخ اإلم

وكان أمــري املؤمنــني عليــه الســالم قــد جعــل عــىل أغنيائهــم ثامنيــة وأربعــني درمهــا، 
ــي عــرش درمهــا.  ــن درمهــا، وجعــل عــىل فقرائهــم اثني وعــىل أوســاطهم أربعــة وعرشي

وكذلــك صنــع عمــر بــن اخلطــاب قبلــه، وإنــام صنعــه بمشــورته عليــه الســالم)2(.

ـ مصروف اجلزية :

وكانــت اجلزيــة عــىل عهــد رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه عطــاء املهاجريــن، وهــي 
مــن بعــده ملــن قــام مــع اإلمــام مقــام املهاجريــن، وفيــام يــراه اإلمــام مــن مصالح املســلمني

روى حممــد بــن مســلم عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم: أنــه ســأله عــن خــراج أهــل 
ــام  ــة وجزيتهــم إذا أدوهــا مــن ثمــن مخورهــم، وخنازيرهــم، وميتتهــم أحيــل لإلم الذم
ــىل  ــي ع ــالل، وه ــلمني ح ــام واملس ــك لإلم ــال: ذل ــلمني؟ فق ــب للمس ــا، وتطي أيأخذه

أهــل الذمــة حــرام، وهــم املحتملــون لــوزره )3(.

ــة  ــن، والصدق ــاء املهاجري ــا عط ــة، ألهن ــع اجلزي ــوز رف ــالم: ال جي ــه الس ــال علي وق
ألهلهــا املســلمني يف القــرآن، وليــس هلــم مــن اجلزيــة يشء. ثــم قــال: مــا أوســع العــدل: 
ــرج األرض  ــا، وخت ــامء رزقه ــم الس ــزل عليه ــم، وتن ــدل بينه ــتغنون إذا ع ــاس يس إن الن

بركاهتــا بــإذن اهلل عــز وجــل)4(.

)1(  النجعة يف رشح اللمعة: الشيخ حممد تقي التسرتي، ج: 6، ص161
)2(  الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 8، ص 116
)3(  الوسائل، ج 11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 118

)4(  الوسائل، ج 11، الباب 69 من أبواب جهاد العدو، ح1 و2، ص 116
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املسألة الثالثة: الركاز واملعادن .

من املوارد املالية التي تعتمد عليها احلكومة االسالمية هو الركاز.

والــركاز لغــة: هــو كنــوز اجلاهليــة املدفونــة يف االرض، وقيل إهنا املعــادن، والقوالن 
حتتملهــام اللغــة، ألن كال منهــام مركــوز يف االرض، أي ثابــت، مــن: ركــزه يركــزه ركــزا: 

دفنه)1(. إذا 

أثــر  الــركاز أن يكــون يف أرض احلــرب، ســواء كان عليــه  ويشــرتط يف متلــك 
ــالم ــد والة اإلس ــه، أو أح ــه وآل ــىل اهلل علي ــي ص ــر النب ــالم كذك ــر اإلس ــة، أو أث اجلاهلي

والواجــب بالــركاز اخلمــس، لقولــه عليــه الســالم )يف الــركاز اخلمــس(، وهــو عــىل 
إطالقــه، وألنــه مــال كافــر فلــم يعتــرب فيــه النصــاب كالغنيمــة )2(.

وقال أبو جعفر الباقر عليه السالم »كل ما كان ركازا ففيه اخلمس«)3(.

املسألة الرابعة : الفيء  .

من االيرادات التي تعتمد عليها احلكومة االسالمية هو الفيء.

والفيء: الغنيمة التي تنال من دون قتال، واجلمع أفياء، وفيوء)4(.

وقــال األزهــري: الفــيء: مــا رّده اهلل عــىل أهــل دينــه مــن أمــوال مــن خالــف أهــل 

)1(  تاج العروس: للزبيدي: ج15 ص 159ـ 160
)2(  املعترب: املحقق احليل ج2 ص625

)3( التهذيب 4: 122 / 347
)4(  املعجم الوسيط: مادة ) يفء(
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ــوا عــن أوطاهنــم وخيّلوهــا للمســلمني، أو يصاحلــوا عــىل  ــأن جيل ــال، إمــا ب ــال قت ــه ب دين
جزيــة يؤّدوهنــا عــن رؤوســهم، أو مــال غــري اجلزيــة يفتــدون بــه مــن ســفك دمائهــم)1(.

ـ مشروعية الفيء :

ــٍل َوالَ  ــْن َخْي ــِه ِم ــْم َعَلْي ــاَم َأَوَجْفُت ــْم َف ــولِِه ِمنُْه ــىَل َرُس ــاَء اهلل َع ــا َأَف ــال تعــاىل: ﴿َوَم ق
ــٌر﴾)2( ٍء َقِدي ــىَل ُكل يَشْ ــاُء َوَاهلل َع ــْن َيَش ــىَل َم ــَلُه َع ــلُِّط ُرُس ــنَّ اهلل ُيَس ِرَكاٍب َوَلِك

ُســول َولـِـِذي  ــِه َولِلرَّ  وقولــه تعــاىل: ﴿َمــا َأَفــاَء اهلل َعــىَل َرُســولِِه ِمــْن َأْهــل اْلُقــَرى َفِللَّ
ــبِيل َكــْي اَل َيُكــوَن ُدوَلــًة َبــنْيَ اأْلْغنَِيــاِء ِمنُْكْم﴾)3(. اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكنِي َواْبــِن السَّ

ــال:  ــيء فق ــم الف ــبحانه حك ــر س ــان: ذك ــع البي ــربيس يف جمم ــة الط ــول العالم ويق
)َمــا َأَفــاَء اهلل َعــىَل َرُســولِِه ِمــْن َأْهــِل اْلُقــَرى( أي مــن أمــوال كفــار أهــل القــرى )فلّلــه( 
يأمركــم فيــه بــام أحــب )وللرســول( بتمليــك اهلل إيــاه )ولــذي القربــى( يعنــي أهــل بيــت 
رســول اهللّ، وقرابتــه، وهــم بنــو هاشــم )واليتامــى واملســاكني وابــن الســبيل( منهــم، ألن 

التقديــر ولــذي قربــاه، ويتامــى أهــل بيتــه، ومســاكينهم، وابــن الســبيل منهــم)4(.

ـ موارد الفيء :

فموارد الفيء كثرية، نشري اليها باختصار منها:

ــه  ــا ترك ــارات، م ــن االرايض والعق ــلمني م ــن املس ــا م ــار خوف ــه الكف ــال عن ــا ج م
ــن  ــرة ع ــراج أو أج ــن خ ــار م ــن الكف ــذ م ــا أخ ــوالت، م ــن املنق ــه م ــوا عن ــار وجل الكف
االرايض التــي ملكهــا املســلمون ودفعــت باإلجــارة ملســلم أو ذمــي، أو االرايض التــي 

)1(  تفسري الرازي: 10ج:ص 505 506.
)2( احلرش: 6.
)3( احلرش: 7 .

)4(  جممع البيان ج 9: 431.
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ــا  ــا عليه ــم ولن ــا هل ــىل اهن ــوة ع ــا أو عن ــة صلح ــل الذم ــن أه ــا م ــدي أصحاهب ــرت بأي أق
اخلــراج واجلزيــة،  ومــن مــوارد الفــيء عشــور أهــل الذمــة، ومــا صولــح عليــه احلربيــون 

ــه إىل املســلمني. مــن مــال يؤدون

 ومن موارد الفيء أيضًا: 

مــال املرتــد إن قتــل أو مــات، مــال الذمــي إن مــات وال وارث لــه ومــا فضــل مــن 
مالــه عــن وارثــه فهــو يفء، وهنــاك مصاديــق اخــرى للفــيء كاالرايض املغنومــة بالقتــال 

وهــي األرايض الزراعيــة عنــد مــن يــرى عــدم تقســيمها بــني الغانمــني.   

ـ مصارف الفيء :

أمــا مرفــه: فهــو يف مصالــح املســلمني بحســب مــا يــراه اإلمــام كــرزق القضــاة، 
ــلمني؛ ويف  ــح املس ــن مصال ــك م ــري ذل ــني وغ ــاء، واملعلم ــة، والفقه ــني، واألئم واملؤذن
ــن  ــت م ــا أصب ــس م ــول اهلل، أال ختم ــا رس ــر: ي ــال عم ــنده: » فق ــدي بس ــازي للواق املغ
بنــي النضــري كــام مخســت مــا أصبــت مــن بــدر؟ فقــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه 
ــاء  ــا أف ــه: » م ــني بقول ــه اهلل - عــزَّ وجــلَّ - ل دون املؤمن وســلم(: ال أجعــل شــيئًا جعل
اهلل عــىل رســوله مــن أهــل القــرى »اآليــة، كهيئــة مــا وقــع فيــه الســهامن للمســلمني«.)1( 
ــم.  ــة، كــام يف الغنائ ــال وتقســيم البقي وال خيفــى أن مقصــود عمــر يف ســؤاله ختميــس امل
والروايــة شــاهد عــىل وقــوع التخميــس يف غنائــم بــدر، وهلــذا ذكــر اهلل تعــاىل كل فئــات 
ــىَل  ــاَء اهلل َع ــا َأَف املســلمني يف معــرض بيــان مصــارف الفــيء فقــال ســبحانه وتعاىل: ﴿َم
ــِن  ــاِكنِي َواْب ــى َوامْلََس ــى َواْلَيَتاَم ــِذي اْلُقْرَب ــوِل َولِ ُس ــِه َولِلرَّ ــَرى َفِللَّ ــِل اْلُق ــْن َأْه ــولِِه ِم َرُس
ــبِيِل َكــْي اَل َيُكــوَن ُدوَلــًة َبــنْيَ اأْلَْغنَِيــاِء ِمنُْكــْم﴾، فيأخــذ منــه اإلمــام مــن غــري تقديــر،  السَّ

ــح املســلمني. ــة باجتهــاد، ويــرف الباقــي يف مصال ويعطــي القراب

)1(  دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية: الشيخ املنتظر، اجلزء: 3ص321.
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ــل  ــلم(  أله ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهللّ)ص ــه رس ــا وهب ــك إىل م ــّدى ذل ــد تع وق
بيتــه مــن أمــوال الفــيء، ومــن مصاديقــه فــدكًا، وهــي قريــة بناحيــة احلجــاز، بينهــا وبــني 
املدينــة يومــان، وأرضهــا كانــت لليهــود، فأفاءهــا اهلل تعــاىل عــىل رســوله )صــىل اهلل عليــه 

وآلــه وســلم( صلحًا ســنة 7 هـــ دون أن يوجــف عليهــا املســلمون بخيــل وال ركاب.

وقــد ورد إن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( منــح فــدك إىل ابنتــه الزهــراء 
ــا رواه  ــىل م ــه( ع ــى حق ــة )وآت ذا القرب ــت االي ــام نزل ــه حين ــالم( يف حيات ــا الس )عليه
ــعيد  ــاس وأيب س ــن عب ــالم( واب ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــن أم ــرون ع ــون واملف املحدث
اخلــدري، وحينــام تــويف رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وضعــت ســلطة 
اخلالفــة املزعومــة يدهــا عــىل نحلــة الزهــراء )عليهــا الســالم( يف فــدك، وأخرجــت 
وكيلهــا منهــا، وجعلتهــا مــن مصــادر بيــت املــال ومــوارد ثــروة الدولــة كــام زعمــت)1(.

ــلمون  ــه املس ــا غنم ــة م ــالل: الغنيم ــن خ ــيء م ــة والف ــني الغنيم ــرق ب ــر الف ويظه
واســتولوا عليــه مــن أمــوال العــدو ومعداهتــم... بالقــوة والقتــال..

فهــذا يقســم بــني املقاتلــني بعــد خصــم مخســه وجعلــه يف بيــت مــال املســلمني لرفه 
يف املصالــح العامة.

ــِذي  ــوِل َولِ ُس ــُه َولِلرَّ ــَأنَّ هللِِ مُخَُس ٍء َف ــن يَشْ ــم مِّ ــاَم َغنِْمُت ــوْا َأنَّ ــال اهلل تعاىل: ﴿َواْعَلُم ق
ــه  ــل علي ــا حص ــو م ــيء فه ــا الف ــبِيِل ..﴾)2(، وأم ــِن السَّ ــاِكنِي َواْب ــى َوامْلََس ــى َواْلَيَتاَم اْلُقْرَب
املســلمون مــن أمــوال بــدون قتــال. وهــذا مرجعــه إىل بيــت املــال واجتهــاد ول أمــر 
ُســوِل َولـِـِذي  ــِه َولِلرَّ ــا َأَفــاء اهلل َعــىَل َرُســولِِه ِمــْن َأْهــِل اْلُقــَرى َفِللَّ املســلمني، قال اهلل تعاىل: مَّ

)1(  تفســري الــدر املنثــور: الســيوطي 5: 272؛ وينظــر جممــع الزوائــد: اهليثمــي 7: 49؛ وينظــر كنــز العــامل: 
املتقــي اهلنــدي 3: 767 / 8696؛ وينظــر جممــع البيــان: الطــربيس 6: 634؛ وينظــر الشــايف: املرتــى 4: 90 و98.

)2( األنفال:41



307

املبحث االول: السياسة املالية / توفري االيرادات املالية

ــبِيِل َكــْي اَل َيُكــوَن ُدوَلــًة َبــنْيَ اأْلَْغنَِيــاء ِمنُكــْم..)1(. اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكنِي َواْبــِن السَّ

املسألة اخلامسة : الغنائم .

الغنيمة: ما يؤخذ من املحاربني يف احلرب قهرا واجلمع غنائم)2(.

ــالل  ــن خ ــم م ــن أعدائه ــلمون م ــه املس ــذي يصيب ــال ال ــا امل ــم اصطالح الغنائ
القتــال والعنــوة.

ويقصــد بالغنائــم: كل مــا حيصــل عليــه اجليــش اإلســالمي يف ميــدان احلــرب، بعــد 
انتهــاء املعــارك، ِمــن أمــوال ودواب وســالح ومالبــس، وأرسى مــن املحاربني، والســبي 
مــن النســاء واألطفــال، ويعــّرف الفقهــاء الغنائــم: بأهنــا مــا غلــب عليــه املســلمون مــن 

أمــوال أهــل احلــرب حتــى يأخــذوه عنــوة، يعنــي: بالســالح والقتــال.

ــال  ــت امل ــنًا لبي ــورًدا حس ــم، م ــن أعدائه ــلمون م ــا املس ــي حازه ــم الت ــّد الغنائ وتع
وللمقاتلــني، ومــن املعلــوم أن القــرآن نــص عــىل توزيــع الغنائــم بــني الدولــة واملقاتلــني، 
ومل يــرتك ذلــك الجتهــاد الدولــة، فجعــل للجيــش الــذي غنمهــا أربعــة أمخاســها، 
ــق  ــة، ومراف ــن والدول ــح الدي ــه يف مصال ــول أو خليفت ــه الرس ــس يرف ــظ باخلم واحتف

ــة. ــلمني العام املس

ُســوِل  ٍء َفَأنَّ هللِِ مُخَُســُه َولِلرَّ ن يَشْ ــاَم َغنِْمُتــم مِّ ويف ذلــك يقــول اهلل تعــاىل: ﴿َواْعَلُمــوْا َأنَّ
ــبِيِل إِن ُكنُتــْم آَمنُتــْم بِــاهللِ َوَمــا َأنَزْلنَــا َعــىَل  َولـِـِذي اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكنِي َواْبــِن السَّ

ٍء َقِديــٌر﴾)3(. َعْبِدَنــا َيــْوَم اْلُفْرَقــاِن َيــْوَم اْلَتَقــى اجْلَْمَعــاِن َواهلل َعــىَل ُكلِّ يَشْ

)1(  احلرش:7.
)2(  ينظر التعريفات: اجلرجاين، ج1، ص52.

)3(  األنفال: 41
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وكل مــا أفــاده النــاس فهــو غنيمــة، ال فــرق بــني الكنــوز واملعــادن والغــوص ومــال 
الفــيء الــذي مل خيتلــف فيــه، وهــو مــا ادعــي فيــه الرخصــة، وهــو ربــح التجــارة وغلــة 
الضيعــة، وســائر الفوائــد مــن املكاســب والصناعــات واملواريــث وغريهــا، ألن اجلميــع 

غنيمــة وفائــدة مــن رزق اهلل تعــاىل)1(.

ــة  ــىل مخس ــام ع ــمه اإلم ــيف قس ــر بالس ــل الكف ــن أه ــيئا م ــلمون ش ــم املس وإذا غن
ــه، وجعــل الســهم اخلامــس عــىل ســتة  ــل علي ــني مــن قات أســهم، فجعــل أربعــة منهــا ب
أســهم، منهــا ثالثــة لــه عليــه الســالم: ســهامن وارثــة مــن الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه، 
ــهم  ــم، وس ــهم أليتامه ــه: فس ــن أهل ــه م ــة أضاف ــة للثالث ــور، وثالث ــه املذك ــهم بحق وس
ــاء ســبيلهم، فيقســم ذلــك بينهــم عــىل قــدر كفايتهــم يف الســنة  ملســاكينهم، وســهم ألبن
ومؤونتهــم، فــام فضــل عنهــا أخــذه اإلمــام منهــم، ومــا نقــص منهــا متمــه هلــم مــن حقــه، 

وإنــام كان لــه أخــذ مــا فضــل ألن عليــه إمتــام مــا نقــص)2(.

ــىل  ــه ع ــل علي ــال: كل يشء قوت ــالم ق ــه الس ــر علي ــن أيب جعف ــري ع ــو بص وروى أب
ــد أن  ــل ألح ــة، وال حي ــا مخس ــإن لن ــول اهلل ف ــدا رس ــه إال اهلل، وأن حمم ــهادة أن ال إل ش

ــا)3(. ــا نصيبن ــل إلين ــى يص ــيئا حت ــس ش ــن اخلم ــرتي م يش

ــة  ــي واجب ــد فه ــم والفوائ ــا الغنائ ــا: )فأم ــإن فيه ــار، ف ــن مهزي ــيل ب ــة ع  ويف رواي
عليهــم يف كل عــام قــال اهلل تعــاىل * )واْعَلُمــوا( *. اآليــة. إىل أن قــال )عليــه الســالم(: 
والغنائــم والفوائــد يرمحــك اهلل فهــي الغنيمــة يغنمهــا املــرء والفائــدة يفيدهــا واجلائــزة من 
اإلنســان لإلنســان التــي هلــا خطــر واملــرياث الــذي ال حيتســب مــن غــري أب وال ابــن)4(.

)1(  فقه الرضا: عيل ابن بابويه القمي ص294.
)2(  املقنعة: الشيخ املفيد ص278.

)3(  الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب ما جيب فيه اخلمس، ح 5، ص 339 مع تفاوت.
والباب 3 من أبواب األنفال، ح 9، ص 378 عن الكتاب

)4(  الوسائل، ب 8 من أبواب ما جيب فيه اخلمس، ح 5. وسورة األنفال، اآلية 41.
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عــن االمــام الصــادق )عليــه الســالم(: ولإلمــام قبــل القســمة مــن الغنيمــة مــا شــاء عــىل 
مــا قدمنــاه يف صفــو األمــوال، ولــه أن يبــدأ بســد مــا ينويــه بأكثــر ذلــك املــال. وإن اســتغرق 
ــزا، ومل يكــن ألحــد مــن  ــه جائ ــك ل ــح املســلمني كان ذل ــه مــن مصال ــاج إلي ــام حيت مجيعــه في
األمــة عليــه اعــرتاض. وجــاء يف حديــث عــن االمــام أيب احلســن عليــه الســالم: قــال وليــس 

ملــن قاتــل معــه يشء مــن األرضــني، وال مــا غلبــوا عليــه إال مــا احتــوى عليــه العســكر.

املسألة السادسة: أموال اخلراج واملقامسة .

ــذه  ــذي تأخ ــال ال ــو امل ــه، ه ــد علي ــة وتعتم ــذه الدول ــذي تأخ ــة ال ــوارد املالي ــن امل م
ــا. ــتأجرها منه ــن اس ــة مل ــارة األرايض املفتوح ــال إج ــة يف قب احلكوم

ــلمون  ــا املس ــي فتحه ــل يف األرايض الت ــن يعم ــىل م ــان ع ــان مروبت ــا رضيبت ومه
ــك لعاّمــة املســلمني فــال بــّد أن تــرف  ــبب ذلــك أّن هــذه األرايّض مل بالقتــال وس

ــه.)1( ــاء عمل ــة لق ــا حّص ــا وحمييه ــل فيه ــون للعام ــد أن يك ــم بع ــا يف مصاحله عائداهت

واملقاســمة: حصــة مــن حاصــل االرض، تؤخــذ عوضــا عــن زراعتهــا. واخلــراج: 
ــه  ــّه بقول ــم. ونب ــراه احلاك ــبام ي ــجر حس ــىل األرض أو الش ــرب ع ــال ي ــن امل ــدار م مق

ــادل)2(. ــام الع ــني اإلم ــان إال بتعي ــراج عــىل اهنــام ال يتحقق ــم اخل ــمة واس باســم املقاس

ــمي  ــارة س ــل االج ــال يف مقاب ــن امل ــا م ــدارا خاص ــة مق ــّدرت الدول ــإن ق ــه ف وعلي
ــّدرت  ــة، وإن ق ــس الدول ــوه إىل كي ــزارع ونح ــس ال ــن كي ــرج م ــه خ ــا، ألن ــك خراج ذل
الدولــة نســبة خاصــة ومل تعــني مقــدارا كالثلــث والربــع والنصــف مــن االربــاح ســمي 

ــح)3(. ــامن الرب ــل يتقاس ــة والعام ــمة، ألن الدول ــذ مقاس حينئ

)1(  مفاهيم القرآن: الشيخ جعفر السبحاين: ج2 ص582ـ 583
)2(  احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة: املحدث الشيخ يوسف آل عصفور البحراين ص244

)3(  فقه الدولة: للصفار ص465
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املسألة السابعة : سياسة اإلمام أمري املؤمنني )( يف اخلراج  .

تعتمــد سياســة اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف جبايــة اخلــراج عــىل 
إجــراءات مرنــة وتعامــل االســالمي احلقيقــي، حيــث يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( عــىل 
إن االهتــامم يف هــذا االمــر يســاعد عــىل حــل مشــكلة الفقــر والعــوز عنــد النــاس، حيــث 
ــة،  ــاة االجتامعي ــم يف احلي ــق أهدافه ــم يف حتقي ــتقرارًا هل ــتقامة واس ــاء اس ــذا العط ــد ه يع
ومــن هــذا املنطلــق نســتعرض سياســته )عليــه الســالم( مــن خــالل رســالته التــي بعثهــا 

ــة ــادة يف املنظومــة القيادي ــزام بالســلوكيات العامــة للقي ــه عــىل االلت ــه حيث لبعــض عامل

يقول )عليه السالم(: 

َتاَزنَّ َعَلْيــِه  َعنَّ ُمْســِلاًم، َوالَ جَتْ يــَك َلــُه، َوالَ ُتَروِّ »اْنَطِلــْق َعــىَل َتْقــَوى اهللِ َوْحــَدُه الَ رَشِ
ــِزْل  ــيِّ َفاْن ــىَل احْلَ ــَت َع ــإَِذا َقِدْم ــِه. َف ــقِّ اهللِ يِف َمالِ ــْن َح ــَر ِم ــُه َأكَث ــَذنَّ ِمنْ ــًا، َوالَ َتْأُخ َكاِره
ــُوَم  ــى َتق ــاِر، َحتَّ ــِكينَِة َواْلَوَق ــْم بِالسَّ ــِض إَِلْيِه ــمَّ اْم ــْم، ُث ــَط َأْبَياهَتُ ــرْيِ َأْن خُتَالِ ــْن َغ ــْم ِم باَِمِئِه
ــْم  ــَلنِي إَِلْيُك ــاَد اهللِ، َأْرَس ــوَل: ِعَب ــمَّ َتُق ــْم، ُث ــِة هَلُ ــِدْج بِالتَِّحيَّ ــْم، َوالَ خُتْ َم َعَلْيِه ــلِّ ــْم َفُتَس َبْينَُه
ــّق  ــْن َح ــْم ِم ــْل هللَِِّ يِف َأْمَوالُِك ــْم، َفَه ــقَّ اهللِ يِف َأْمَوالُِك ــْم َح ــَذ ِمنُْك ــُه، اِلُخ َوِلُّ اهللِ َوَخِليَفُت
وُه إىَِل َولِيِّــِه؟ َفــإِْن َقــاَل َقاِئــٌل: الَ، َفــاَل ُتَراِجْعــُه، َوإِْن َأْنَعــَم َلَك ُمنِْعــٌم َفاْنَطِلــْق  َفُتــَؤدُّ
َمَعــُه ِمــْن َغــرْيِ َأْن خُتِيَفــُه َأْو ُتوِعــَدُه َأْو َتْعِســَفُه َأْو ُتْرِهَقــُه، َفُخــْذ َمــا َأْعَطــاَك ِمــْن َذَهــب َأْو 
ــة، َفــإْن َكاَنــْت َلــُه َماِشــَيٌة َأْو إِبـِـٌل َفــاَل َتْدُخْلَهــا إاِلَّ بِإِْذنـِـِه، َفــإِنَّ َأْكَثَرَهــا َلــُه، َفــإَِذا َأَتْيَتَهــا  فِضَّ
ــَرنَّ هَبِيَمــًة َوالَ ُتْفِزَعنََّهــا، َوالَ  َفــاَل َتْدُخْلهــا ُدُخــوَل ُمَتَســلِّط َعَلْيــِه َوالَ َعنِيــف بِــِه، َوالَ ُتنَفِّ
ــاَل َتْعِرَضــنَّ  ــاَر َف ــإَِذا اْخَت ُه، َف ْ ــمَّ َخــريِّ ، ُث ــنْيِ ــا، َواْصــَدِع امْلَاَل َصْدَع ــا فِيَه َتُســوَءنَّ َصاِحَبَه
ُه، َفــإَِذا اْخَتــاَر َفــاَل َتْعِرَضــنَّ ملَِــا اْخَتــاَر،  ْ ، ُثــّم َخــريِّ ملَِــا اْخَتــاَرُه، ُثــمَّ اْصــَدِع اْلَباقــَي َصْدَعــنْيِ
َفــاَل َتــَزاُل بِذلـِـَك َحتَّــى َيْبَقــى َمــا فِيــِه َوَفــاٌء حِلَــقِّ اهللِ يِف َمالـِـِه، َفاْقبـِـْض َحــقَّ اهللِ ِمنـْـُه، َفــإِِن 
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الً َحتَّــى َتْأُخــَذ َحــقَّ اهللِ  ــِذي َصنَْعــَت َأوَّ اْســَتَقاَلَك َفَأِقْلــُه، ُثــمَّ اْخِلْطُهــاَم، ُثــمَّ اْصنـَـْع ِمْثــَل الَّ
يِف َمالِــِه. َوالَ َتْأُخــَذنَّ َعــْودًا، َوالَ َهِرَمــًة، َوالَ َمْكُســوَرًة، َوالَ َمْهُلوَســًة، َوالَ َذاَت َعــَوار. 
ــْم  ــُه إىَِل َولِيِِّه ــى ُيوِصَل ــِلِمنَي َحتَّ ــاَمِل امْلُْس ــًا بِ ــِه، َرافِق ــُق بِِدينِ ــْن َتثِ ــا إاِلَّ َم ــنَّ َعَلْيَه َوالَ َتْأَمنَ
ــف َوالَ  ــرْيَ ُمَعنِّ ــًا، َغ ــًا َحِفيظ ــِفيقًا، َوَأِمين ــًا َش ــا إاِلَّ َناِصح ْل هِبَ ــَوكِّ ــْم. َوالَ ُت ــَمُه َبْينَُه َفَيْقِس
ُه َحْيــُث َأَمــَر  ْ جُمِْحــف، َوالَ ُمْلِغــب َوالَ ُمْتِعــب. ُثــمَّ اْحُدْر إَِلْينَــا َمــا اْجَتَمــَع ِعنْــَدَك، ُنَصــريِّ
ــوَل َبــنْيَ َناَقــة َوَبــنْيَ َفِصيِلَهــا، َوالَ َيْمــُرَ  اهللُ بـِـِه. َفــإَِذا َأخَذَهــا َأِمينـُـَك َفَأْوِعــْز إَِلْيــِه: َأالَّ حَيُ
ــا يِف ذلِــَك  َــا ُرُكوبــًا، َوْلَيْعــِدْل َبــنْيَ َصَواِحَباهِتَ َلَبنََها َفَيــُرَّ ذلِــَك بَِوَلِدَهــا، َوالَ جَيَْهَدهنَّ
ــَن  ــِه ِم ــرُّ بِ ُ ــا مَت ــا َم ــِع، َوْلُيوِرْدَه ــَتْأِن بِالنَِّقِب َوالظَّالِ ــِب، َوْلَيْس ــىَل الالَِّغ ــْه َع فِّ ــا، َوْلرُيَ َوَبْينََه
ــاَعاِت،  ــا يِف السَّ ْحَه وِّ ــُرِق، َوْلرُيَ ــِت االَْْرِض إىَِل َجــَوادِّ الطُّ ــْن َنْب ــا َع ــِدْل هِبَ ــُدر، َوالَ َيْع اْلُغ
نًا ُمنِْقَيــات، َغــرْيَ ُمْتَعَبــات  َوْلـــُيْمِهْلَها ِعنْــَد النَِّطاِف َواالْْعَشــاِب، َحتَّــى َتْأتَِينَــا بِــإِْذِن اهللِ ُبدَّ
ــُم  ــَك َأْعَظ ــإِنَّ ذلِ ــه الســالم( َف ــنَِّة َنبِيِِّه)علي ــاِب اهللِ َوُس ــىَل ِكَت ــَمَها َع ــوَدات، لِنَْقِس َوالَ جَمُْه

ــاَء اهللُ«)1(. ــِدَك، إِْن َش ــَرُب لُِرْش ــِرَك، َوَأْق اِلْج

ــم  ــن التعالي ــة م ــىل مجل ــالم( ع ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــاب االم ــتمل خط اش
االســالمية يف جبايــة اخلــراج، اذ يعطــي )عليــه الســالم( درســا اخالقيــا وتربويــا يف كيفيــة 
ــة مــن  ــه يف مجل ــاس وتوزيعهــا، فيتحــدث ســالم اهلل علي وطريقــة أخــذ اخلــراج مــن الن
القيــم واملبــادئ الســامية والرفيعــة، البــد ان يتحــىل هبــا القائــد أو الــوال أو مــن تــوكل 
اليــه مهمــة جبايــة اخلــراج، فخطــاب االمــام )عليــه الســالم(:يدل بوضــوح عــىل املســرية 
الرائــدة للنبــي )صــىل اهلل عليــه والــه( يف تعيــني اإلمــام قائــدا ألمتــه وخليفــة مــن بعــده، 
ــي منحــه اهلل تعــاىل  ومــن املؤكــد أن هــذه االحــكام الرفيعــة ال تصــدر إال مــن ويص نب

احلكمــة وفصــل اخلطــاب)2( .

)1(  هنج البالغة: 52 
)2(  مناهج حكومة االمام أمري املؤمنني )عليه السالم(: باقر رشيف القريش ص116
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 يــويص االمــام )عليــه الســالم( الــوال أو عاملــه عــىل جبايــة اخلــراج بالتقــوى 
ــكل  ــاح ل ــوى مفت ــام إن التق ــنّي اإلم ــُه(، يب ــَك َل ي ــَدُه الَ رَشِ ــَوى اهللِ َوْح ــىَل َتْق ــْق َع )اْنَطِل
االعــامل التــي يريــد اإلنســان أن يقــدم عليهــا، ألهنــا الغطــاء الــذي حيفــظ اإلنســان مــن 
ــد  ــديد، فيؤك ــق والتس ــاح والتوفي ــاح النج ــي مفت ــل، وه ــوع يف الرذائ ــار والوق االخط
ــة ان  ــه الســالم( يف منهجــه وسياســة عــىل كل مــن يتصــدى ملســؤولية معين االمــام )علي
يتحــىل بالتقــوى. يقــول )عليــه الســالم(: فــإن تقــوى اهلل مفتــاح ســداد، وذخــرية معــاد 
ــارب،  ــو اهل ــب، وينج ــح الطال ــا ينج ــة. هب ــن كل هلك ــاة م ــة، ونج ــن كل ملك ــق م وعت

ــب )1(.  ــال الرغائ وتن

ومــن كالم لــه )عليــه الســالم( يصــف فيهــا فوائــد التقــوى: فــإن تقــوى اهلل دواء داء 
قلوبكــم، وبــر عمــى أفئدتكــم، وشــفاء مــرض أجســادكم، وصــالح فســاد صدوركم، 
وطهــور دنــس أنفســكم، وجــالء غشــاء أبصاركــم، وأمــن فــزع جأشــكم، وضيــاء ســواد 

.)2 ظلمتكم)

َتاَزنَّ َعَلْيــِه  َعنَّ ُمْســِلاًم، َوالَ جَتْ يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( يف وصيــة )َوالَ ُتَروِّ
ــِزْل  ــيِّ َفاْن ــىَل احْلَ ــَت َع ــإَِذا َقِدْم ــِه، َف ــقِّ اهللِ يِف َمالِ ــْن َح ــَر ِم ــُه َأكَث ــَذنَّ ِمنْ ــًا، َوالَ َتْأُخ َكاِره

ــْم(  ــَط َأْبَياهَتُ ــرْيِ َأْن خُتَالِ ــْن َغ ــْم ِم باَِمِئِه

يتحــدث اإلمــام عليــه الســالم يف هــذا اجلــزء مــن الوصيــة عــن األبعــاد االنســانية 
ــوب  ــىل قل ــزع ع ــال الف ــدم ادخ ــو ع ــم، وه ــؤول واحلاك ــر يف املس ــب ان تتواف ــي جي الت
النــاس وختويفهــم والتطــاول عليهــم، مــن خــالل ســلب حقوقهــم وحتميلهــم أكثــر مــن 

ــزال الذعــر فيهــم:  طاقتهــم واالبتعــاد عــن منازهلــم خمافــة ان

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج2 ص223
)2(  رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، ج10 ص188
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قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(: ال حيــل ملســلم أن يــروع مســلام )1(. يف هــذا 
احلديــث داللــة أنــه ال جيــوز ترويــع املســلم حتــى يف صــورة املــزح. 

 وهناك اساليب أخرى لرتويع الناس وختويفهم: 

منهــا اشــهار الســالح بوجوههــم، كــام يف قولــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: مــن 
أشــار إىل أخيــه املســلم بســالحه لعنتــه املالئكــة حتــى ينحيــه عنــه.)2(

ومنها أن تنظر اليهم بنظرة خميفة:

يف رســالة الصــادق )عليــه الســالم( إىل النجــايش: وإيــاك أن ختيــف مؤمنــا، فــإن أيب 
حدثنــي عــن أبيــه، عــن جــده عــيل بــن أيب طالــب )عليهــم الســالم( أنــه كان يقــول: مــن 
نظــر إىل مؤمــن نظــرة ليخيفــه هبــا، أخافــه اهلل يــوم ال ظــل إال ظلــه، وحــرشه يف صــورة 

الــذر حلمــه وجســده ومجيــع أعضائــه حتــى يــورده مــورده )3(.

ومنها ختويفهم من خالل احلاكم او السلطان:

عــن الصــادق )عليــه الســالم(: مــن روع مؤمنــا بســلطان ليصيبــه منــه مكــروه فلــم 
يصبــه فهــو يف النــار. ومــن روع مؤمنــا بســلطان ليصيبــه منــه مكــروه فأصابــه، فهــو مــع 

فرعــون وآل فرعــون يف النــار)4(.

)1(  نيل األوطار: الشوكاين، ت: 1255،: 1973: دار اجليل - بريوت لبنان، ج 6، ص62 ص62
)2(  جامع أحاديث الشيعة: السيد الربوجردي، ج: 16 ص358

)3(  مستدرك سفينة البحار: الشيخ عيل النامزي الشاهرودي، ج: 3 ص227
)4(  املصدر نفسه:ص228
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ومنها إدخال احلزن عليهم:

ــك  ــن ذل ــا مل يك ــاه الدني ــم أعط ــا ث ــزن مؤمن ــن أح ــه(: م ــه وآل ــىل اهلل علي ــه )ص عن
كفارتــه ومل يؤجــر عليــه)1(.

و يف حديــث مناجــاة موســى )عليــه الســالم( قــال تعــاىل: واعلــم أن مــن أخــاف ل 
وليــا فقــد بــارزين باملحاربــة، ثــم أنــا الثائــر هلــم يــوم القيامــة)2(.

ــاىل  ــرض اهلل تع ــا ف ــر مم ــم أكث ــذ منه ــأن ال يأخ ــوال ب ــالم( ال ــه الس ــويص )علي ــم ي ث
ــِكينَِة َواْلَوَقــاِر، َحتَّــى َتقــُوَم  عليــه مــن احلــق؛ قولــه )عليــه الســالم(: »ُثــمَّ اْمــِض إَِلْيِهــْم بِالسَّ
ــِة هَلـُـْم، ُثــمَّ َتُقــوَل: ِعَبــاَد اهللِ، َأْرَســَلنِي إَِلْيُكــْم َوِلُّ  ــِدْج بِالتَِّحيَّ َم َعَلْيِهــْم، َوالَ خُتْ َبْينَُهــْم َفُتَســلِّ
وُه  ــَؤدُّ ــُه، اِلُخــَذ ِمنُْكــْم َحــقَّ اهللِ يِف َأْمَوالُِكــْم، َفَهــْل هللَِِّ يِف َأْمَوالُِكــْم ِمــْن َحــّق َفُت اهللِ َوَخِليَفُت
ــِه؟ َفــإِْن َقــاَل َقاِئــٌل: الَ، َفــاَل ُتَراِجْعــُه، َوإِْن َأْنَعــَم َلَك ُمنِْعــٌم َفاْنَطِلــْق َمَعــُه ِمــْن َغــرْيِ  إىَِل َولِيِّ
ــة، َفــإْن َكاَنْت  َأْن خُتِيَفــُه َأْو ُتوِعــَدُه َأْو َتْعِســَفُه َأْو ُتْرِهَقــُه، َفُخــْذ َمــا َأْعَطــاَك ِمــْن َذَهــب َأْو فِضَّ
َلــُه َماِشــَيٌة َأْو إِبـِـٌل َفــاَل َتْدُخْلَهــا إاِلَّ بِإِْذنـِـِه، َفــإِنَّ َأْكَثَرَهــا َلــُه، َفــإَِذا َأَتْيَتَهــا َفــاَل َتْدُخْلهــا ُدُخــوَل 
ــَرنَّ هَبِيَمــًة َوالَ ُتْفِزَعنََّهــا،َوالَ َتُســوَءنَّ َصاِحَبَهــا فِيَهــا،  ُمَتَســلِّط َعَلْيــِه َوالَ َعنِيــف بـِـِه، َوالَ ُتنَفِّ
ــَدِع  ــمَّ اْص ــاَرُه، ُث ــا اْخَت ــنَّ ملَِ ــاَل َتْعِرَض ــاَر َف ــإَِذا اْخَت ُه، َف ْ ــريِّ ــمَّ َخ ، ُث ــنْيِ ــَدِع امْلَاَل َصْدَع َواْص
ــا اْخَتــاَر، َفــاَل َتــَزاُل بِذلـِـَك َحتَّــى  ُه، َفــإَِذا اْخَتــاَر َفــاَل َتْعِرَضــنَّ ملَِ ْ ، ُثــمَّ َخــريِّ اْلَباقــَي َصْدَعــنْيِ
ــمَّ  ــُه، ُث ــَتَقاَلَك َفَأِقْل ــإِِن اْس ــُه، َف ــقَّ اهللِ ِمنْ ــْض َح ــِه، َفاْقبِ ــقِّ اهللِ يِف َمالِ ــاٌء حِلَ ــِه َوَف ــا فِي ــى َم َيْبَق

ــى َتْأُخــَذ َحــقَّ اهللِ يِف َمالِــِه«. الً َحتَّ ــِذي َصنَْعــَت َأوَّ ــْع ِمْثــَل الَّ اْخِلْطُهــاَم، ُثــمَّ اْصنَ

)1(  البحار: ج75 ص150 / 13 وص 54 / ح 19
)2(  املصدر نفسه: ص228
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ــاس، كأداء  ــع الن ــل م ــرى للتعام ــن آداب أخ ــالم( ع ــه الس ــام )علي ــدث االم يتح
التحيــة عليهــم بــاآلدب واخللــق العظيــم وتعريفهــم بمــن بعثــه اليهــم، وعــدم مزامحتهــم 
اذا مل يكونــوا متمكنــني مــن ان يدفعــوا اليــه شــيئا، واذا كانــوا متمكنــني فيذهــب معهــم 
لــريى مــاذا عندهــم مــن حــق، فــاذا كان احلــق الــذي يدفعونه ينقســم إىل قســمني، القســم 
االول النقديــن الذهــب والفضــة، والقســم الثــاين االنعــام الثالثــة، الغنــم، االبــل، البقــر 
ــاين  ــم الث ــن القس ــة، واذا كان م ــق ورعاي ــم برف ــذ منه ــم االول يؤخ ــن القس ــاذا كان م ف

فيقســم املــال إىل قســمني، فيجعــل اخليــار يف أيدهيــم مــن اختيــار أحــد القســمني.

ــزكاة واحلــث عليهــا  ــة ال ــه الســالم( يف هــذا املقطــع عــن أمهي ــام )علي ويؤكــد اإلم
وعــدم التهــاون فيهــا. 

ــرد  ــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم وت ــه الســالم ملعــاذ )أعلمهــم أن عليهــم صدق ــال علي ق
ــم()1(. ــىل فقرائه ع

ـ قولــه )عليــه الســالم(: َوالَ َتْأُخــَذنَّ َعــْودًا، َوالَ َهِرَمًة، َوالَ َمْكُســوَرًة، َوالَ َمْهُلوَســًة، 
َوالَ َذاَت َعَوار.

ــل  ــرى يف التعام ــا أخ ــه بوصاي ــالم( عامل ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــويص االم ي
ــني  ــز ب ــب ان متي ــه جي ــول ل ــوار يق ــورة وذات الع ــة واملكس ــذ اهلرم ــاين، أن ال يأخ االنس
االنعــام يف طريقــة جبايتهــا وأخذهــا، وال تؤخــذ مريضــة مــن الصحــاح، وال هرمــة، وال 
ذات عــوار أي: ذات عيــب، لقولــه تعــاىل: )وال تيممــوا اخلبيــث منــه تنفقــون(. وقــال 
النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه: )ال ختــرج يف الصدقــة هرمــة وال ذات عــوار وال تيــس إال مــا 

شــاء املصــدق( أي: العامــل)2(.

)1(  املعترب: املحقق احليل ج: 2 ص565
)2(  صحيح البخاري 2: 147
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وعــن الصــادق عليــه الســالم: وال تؤخــذ هرمــة، وال ذات عــوار، إال أن يشــاء 
املصــدق، يعــد صغريهــا وكبريهــا)1(.

ـ َوالَ َتْأَمنـَـنَّ َعَلْيَهــا إاِلَّ َمــْن َتثـِـُق بِِدينـِـِه، َرافِقــًا بـِـاَمِل امْلُْســِلِمنَي َحتَّــى ُيوِصَلــُه إىَِل َولِيِِّهْم 
ــَمُه َبْينَُهْم. َفَيْقِس

يقــول )عليــه الســالم( عــىل الشــخص الــذي تــوكل اليــه مهمة جلــب الصدقــات إىل 
االمــام )عليــه الســالم( أن يكــون أمينــا ثقــة وخملصــا، ال يســتبيح للدولــة والرعيــة حقــا 
ــد  ــب واح ــو كنصي ــذ ه ــلمني، ويأخ ــني املس ــاوي ب ــمها بالتس ــى يقس ــا، حت ــن حقوقه م

منهــم وال يفضــل عليهــم.

يقــول  العطــاء؛  يســتحقون  الذيــن  النــاس  الســالم( طبقــات  يبــني )عليــه  ثــم 
)عليــه الســالم(: »ثــم اهلل اهلل يف الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم مــن املســاكني 
ــظ  ــرتًا: واحتف ــًا ومع ــة قانع ــذه الطبق ــإن يف ه ــى ف ــؤس والزمن ــل الب ــني، وأه واملحتاج
ــن  ــاًم م ــك، وقس ــت مال ــن بي ــاًم م ــم قس ــل هل ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م ــا اس هلل م
غــالت صــوايف اإلســالم يف كل بلــد. فــإن لألقــى منهــم مثــل الــذي لألدنــى، وكل قــد 
اســرتعيت حقــه، فــال يشــغلنك عنهــم بطــر، فإنــك ال تعــذر بتضييعــك التافــه ألحكامك 
ــد أمــور مــن ال  الكثــري املهــم فــال تشــخص مهــك عنهــم، وال تصّعــر خــدك هلــم. وتفّق
يصــل إليــك منهــم، ممــن تقتحمــه العيــون وحتقــره الرجــال ففــّرغ ألولئــك ثقتــك مــن 
أهــل اخلشــية والتواضــع، فلريفــع إليــك أمورهــم، ثــم اعمــل فيهــم باإلعــذار إىل اهلل يــوم 
تلقــاه. فــإن هــؤالء مــن بــني الرعيــة أحــوج إىل االنصــاف مــن غريهــم. وكل فاعــذر إىل 
اهلل يف تأديــة حقــه اليــه. وتعهــد أهــل اليتــم، وذوي الرقــة يف الســن ممــن ال حيلــة لــه وال 

ينصــب للمســألة نفســه«)2(.

)1(  التهذيب 4: 20 / 52، االستبصار 2: 19 / 56 و23 / 62.
)2(  هنج البالغة ص 438، الرسالة 53 وينظر اقتصادنا: السيد حممد باقر الصدر ص667
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ــا إاِلَّ َناِصحــًا َشــِفيقًا، َوَأِمينــًا َحِفيظــًا، َغــرْيَ  ْل هِبَ ثــم يقــول )عليــه الســالم(: »َوالَ ُتــَوكِّ
ُه  ْ ُمَعنِّــف َوالَ جُمِْحــف، َوالَ ُمْلِغــب َوالَ ُمْتِعــب. ُثــمَّ اْحُدْر إَِلْينَــا َمــا اْجَتَمــَع ِعنْــَدَك، ُنَصــريِّ
ــوَل َبــنْيَ َناَقــة َوَبــنْيَ َفِصيِلَهــا،  َحْيــُث َأَمــَر اهللُ بـِـِه. َفــإَِذا َأخَذَهــا َأِمينُــَك َفَأْوِعــْز إَِلْيــِه: َأالَّ حَيُ
ــا  ــنْيَ َصَواِحَباهِتَ ــِدْل َب ــًا، َوْلَيْع ــا ُرُكوب َ ــا، َوالَ جَيَْهَدهنَّ ــَك بَِوَلِدَه ــُرَّ ذلِ ــُرَ َلَبنََها َفَي َوالَ َيْم
ــْه َعــىَل الالَِّغــِب، َوْلَيْســَتْأِن بِالنَِّقِب َوالظَّالِــِع، َوْلُيوِرْدَهــا َمــا  فِّ يِف ذلِــَك َوَبْينََهــا، َوْلرُيَ
ــا يِف  ْحَه وِّ ــُرِق، َوْلرُيَ ــِت االَْْرِض إىَِل َجــَوادِّ الطُّ ــْن َنْب ــا َع ــِدْل هِبَ ــُدر، َوالَ َيْع ــَن اْلُغ ــِه ِم ـُـرُّ بِ مَت
ــات،  نًا ُمنِْقَي ــإِْذِن اهللِ ُبدَّ ــا بِ ــى َتْأتَِينَ ــَد. النَِّطاِف َواالْْعَشــاِب، َحتَّ ــُيْمِهْلَها ِعنْ ــاَعاِت، َوْلـ السَّ
ــإِنَّ  ــاِب اهللِ َوُســنَِّة َنبِيِِّه)عليــه الســالم( َف ــات َوالَ جَمُْهــوَدات، لِنَْقِســَمَها َعــىَل ِكَت َغــرْيَ ُمْتَعَب

ــَرُب لُِرْشــِدَك، إِْن َشــاَء اهللُ«)1(. ذلِــَك َأْعَظــُم اِلْجــِرَك، َوَأْق

 يــويص اإلمــام )عليــه الســالم( عاملــه عــىل اخلــراج بالرفــق يف احليــوان رفقــا رقيقــا عــىل 
وجــه العمــوم، فــال يرهقــه يف املســري وال احلمــل والركــون، وال حيــرم الصغــري مــن لبــن أمــه، 
وجتــب مراعــاة اهلزيــل واملريــض بــام يســتدعيه ضعفــه ومرضــه، وال جيــار عليــه إذا تلــكأ يف 
الســري. قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: للدابــة عــىل صاحبهــا خصــال ســت: 
أن يبــدأ بعلفهــا إذا نــزل، ويعــرض عليهــا املــاء إذا مــر بــه، وال يــرب وجههــا، وال يقــف 
ــا  ــي إال م ــن امل ــا م ــا، وال يكلفه ــوق طاقته ــا ف ــبيل اهلل، وال حيّمله ــا إال يف س ــىل ظهره ع

تطيــق)2(، وليــس هنــاك مــن الــرب باحليــوان مثــل الــذي ذكــره االمــام )عليــه الســالم(.

أقــول: تعــد هــذه الوصايــا والبنــود التــي أوردناهــا مــن نــص خطــاب االمــام أمــري 
املؤمنــني )عليــه الســالم( دســتورا حقيقيــا يف التعامــل االســالمي يف املجتمــع، وحاكيــا 
عــن الرأفــة والرمحــة بالنــاس البســطاء الذيــن يعيشــون عــىل كــد أيدهيــم ووفــرة أنعامهــم، 

وكثــري مــا واجــه هــؤالء مــرارة العيــش وظلــم الســالطني. 

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3 ص25. 
)2(  يف ظالل هنج البالغة: حممد جواد مغنية، ج3 ص449
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ويقول )عليه السالم( يف قسم من العهد:

ــن  ــًا مل ــم صالح ــه وصالحه ــإن يف صالح ــه ف ــح أهل ــام يصل ــراج ب ــر اخل ــد أم وتفق
ســواهم وال صــالح ملــن ســواهم إال هبــم ألن النــاس كلهــم عيــال عــىل اخلــراج وأهلــه، 
وليكــن نظــرك يف عــامرة األرض أبلــغ مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج، ألن ذلــك ال 
يــدرك إال بالعــامرة ومــن طلــب اخلــراج بغــري عــامرة أخــرب البــالد وأهلــك العبــاد ومل 
يســتقم أمــره إال قليــال فــإن شــكوا ثقــال أو علــًة أو انقطــاع رشب أو بالــة أو إحالــة أرض 
اغتمرهــا غــرق أو أجحــف هبــا عطــش خففــت عنهــم بــام ترجــو أن يصلــح بــه أمرهــم، 
وال يثقلــن عليــك يشء خففــت بــه املئونــة عنهــم فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك يف عــامرة 
بــالدك وتزيــني واليتــك مــع اســتجالبك حســن ثنائهــم وتبجحــك باســتفاضة العــدل 
ــام  ــام ذخــرت عندهــم مــن إمجامــك هلــم والثقــة منهــم ب فيهــم، معتمــدًا فضــل قوهتــم ب
عودهتــم مــن عدلــك عليهــم ورفقــك هبــم، فربــام حــدث مــن األمــور مــا إذا عولــت فيــه 
عليهــم مــن بعــد احتملــوه طيبــًة أنفســهم بــه، فــإن العمــران حمتمــل مــا محلتــه وإنــام يؤتــى 
خــراب األرض مــن إعــواز أهلهــا وإنــام يعــوز أهلهــا إلرشاف أنفــس الــوالة عــىل اجلمــع 

وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــرب)1(.

يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد، إن الدولــة التــي تعتمــد 
عــىل الرائــب واخلــراج، البــد هلــا ان توفــر مقدماتــه وهتيئــة الســبل أمامــه. 

االقتصاديــة  الطبقتــني  عــىل  الســالم(  )عليــه  املؤمنــني  أمــري  اإلمــام  ويركــز 
واالجتامعيــة، ومهــا املكلفتــان بدفــع اخلــراج، اي املســتثمرين الزراعيــني وغريهــم مــن 
املنتجــني يف األرض التــي عليهــا اخلــراج وهــي أراٍض واســعة تتميــز بخصوبــة تربتهــا، 
وبزراعتهــا ملحاصيــل اســرتاتيجية مهمــة كاحلنطة والشــعري والتمر والزبيــب... وغريها، 

)1(  هنج البالغة: رسالة 53.
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ــي،  ــاط الزراع ــد النش ــث يع ــع، حي ــن املجتم ــعة م ــة واس ــا رشحي ــون فيه ــن يعمل و الذي
ــى  ــامرة حت ــي يف الع ــبب الرئي ــو الس ــم فه ــن ث ــي، وم ــاد القوم ــاط األول باالقتص النش
إن هــذه األرايض اخلراجيــة تســمى بــأرض الســواد، وهــي أرض العــراق وبــالد الشــام 
ــة  ــن األرايض اخلراجي ــرب وغريهــا م ــارس وأرض خي ــالد ف ــة إىل أرض ب ومــر، إضاف
ــرى،  ــة األخ ــوارد املالي ــة بامل ــرية مقارن ــة كب ــوارد مالي ــالمية م ــدول اإلس ــق لل ــي حتق الت
ــد  ــة تفق ــىل أمهي ــد ع ــالم( أك ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــظ أن اإلم ــك نالح لذل
أمــر اخلــراج، أي متابعتــه تفصيليــة وشــاملة لــكل مــن اخلــراج وأهــل اخلراج، أي دراســة 
كافيــة حلقــوق الدولــة وحقــوق أهــل اخلــراج عــىل حــد ســواء وآثارمهــا عــىل مــن ســواهم 
)املجتمــع(. ويعــد ذلــك بمثابــة وضــع نظــام مــال متــوازن باخلــراج خيــدم أهــل اخلــراج 
)املنتجــني الزراعيــني(، أي يعمــل عــىل حتفيزهــم وحثهــم عــىل االســتمرار يف العمــل يف 
النشــاط الزراعــي وعــىل زيــادة اإلنتــاج، ســواء كان من خــالل زيــادة اإلنتاجيــة الكلية أو 
مــن خــالل زيــادة املســاحة املزروعــة، أي خلــق حالــة مــن املنافســة بــني هــؤالء املنتجــني 
الزراعيــني عــىل توســيع اإلنتــاج الزراعــي واحساســهم بأمهيــة اإلنتــاج الــذي يقومــون 
بتحقيقــه، واهنــم رشحيــة مهمــة يف املجتمــع، حيــث يعتمــد عليهــم يف إصــالح بقيــة 
املجتمــع بعــد أن يتحقــق اإلصــالح يف اخلــراج وأهــل اخلــراج، وال يتحقــق اإلصــالح 
ببقيــة فئــات املجتمــع وبقيــة النشــاطات االقتصاديــة األخــرى إال بعــد أن تصلــح كل مــن 

اخلــراج وأهــل اخلــراج، وذلــك ألن النــاس كلهــم عيــال عــىل اخلــراج وأهلــه)1(.

فضــاًل عــن تقديــم اإلعانــة للمزارعــني وســد احتياجاهتــم وختفيــف املــؤن )اخلراج( 
عنهــم: ألن الزراعــة مــن أهــم وســائل التنميــة واالكتفــاء الــذايت، فقــد ورد يف االخبــار 
مــا يــدل عــىل اســتحباب الزراعــة، ويف الوقــت نفســه أبــاح إحيــاء األرض وحيــازة 
ــًا  ــمع قوم ــالم(: أس ــه الس ــادَق )علي ــأل الص ــاًل س ــيابة أّن رج ــا: روى س ــات فيه املباح

)1(  اإلمام عيل بن أيب طالب وسياسته يف اخلراج ملعاجلة السكن واالعامر: رضا صاحب أبو محد: ص121.
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يقولــون: إّن الزراعــة مكروهــة، فقــال: » ازرعــوا واغرســوا، فــال واهلل مــا عمــل النــاس 
عمــاًل أحــّل وال أطيــب منــه، واهلل لنزرعــّن الــزرع ولنغرســّن غــرس النخــل بعــد خــروج 

الدّجــال)1(.

وســأل هــارون بــن يزيــد الواســطي الباقــَر )عليــه الســالم( عــن الفاّلحــني، فقــال: 
ــة،  ــن الزراع ــّب إىل اهلل م ــامل يشء أح ــا يف األع ــه، وم ــوز اهلل يف أرض ــون كن ــم الزارع ُه

ــه كان خّياطــًا)2(. ــًا إالّ زارعــًا، إالّ إدريــس )عليــه الســالم( فإّن ومــا بعــث اهلل نبّي

ســئل النبــي صــىّل اهلل عليــه وآلــه وســّلم أي األعــامل خــري؟ قــال زرع زرعــه صاحبــه 
ــال رجــل يف  ــزرع خــري؟ ق ــال بعــد ال ــأي امل ــال ف ــوم حصــاده ق ــه ي وأصلحــه وأدى حق
غنــم لــه قــد تبــع هبــا مواضــع القطــر يقيــم الصــالة ويــؤيت الــزكاة قــال فــأي املــال بعــد 
الغنــم خــري قــال البقــر تغــدو بخــري وتــروح بخــري قــال فــأي املــال بعــد البقــر خــري؟ قــال 
الراســيات يف الوحــل املطعــامت يف املحــل نعــم املــال النخــل مــن باعهــا فإنــام ثمنــه بمنزلة 

رمــاد عــىل رأس شــاهق اشــتدت بــه الريــح يف يــوم عاصــف إال أن خيلــف مكاهنــا)3( .

ــن  ــيئا م ــوا ش ــوم احي ــام ق ــال »أي ــالم( ق ــه الس ــر )علي ــر الباق ــام أيب جعف ــن اإلم وع
األرض او عمروهــا فهــم أحــق هبــا، وســئل اإلمــام أبــو عبــد اهلل الصــادق )عليه الســالم( 
ــاذا  ــا، م ــا )ويزرعه ــا ويعمره ــري أهناره ــتخرجها، وجي ــأيت األرض فيس ــل ي ــن الرج ع
ــه الســالم(: الصدقــة، قلــت: فــإن كان يعــرف صاحبهــا: قــال فليــؤد  عليــه؟ قــال )علي
ــث  ــا«، ويف احلدي ــا وخرهب ــن تركه ــا، ال مل ــوم بعامرهت ــن يق ــاألرض اهلل ومل ــه ف ــه حق الي
الرشيــف مــن أحيــا أرضــا ميتــا مــن املســلمني، فليعمرهــا وليــؤد خراجهــا إىل اإلمــام مــن 

)1(  الكايف 5: 260 / 3، التهذيب 6: 384 - 385 / 1139.
)2(  التهذيب 6: 384 / 1138

)3(  الوايف: الفيض الكاشاين اجلزء: 17 ص131
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أهــل بيتــي ولــه مــن أكل منهــا، فــإن تركهــا أو خرهبــا، فأخذهــا رجــل مــن املســلمني مــن 
بعــده فعمرهــا وأحياهــا فهــو أحــق هبــا مــن الــذي تركهــا فليــؤد خراجهــا.)1(

وهــذا يعنــي أن هنــاك حثــًا مــن الشــارع املقــدس عــىل العمــل وعــىل إحيــاء األرض 
ــردي  ــل الف ــادة يف الدخ ــتثامر زي ــذا االس ــن ه ــد م ــا، فيتول ــتفادة منه ــتثامرها واالس واس
للمواطــن، فيرتتــب عــىل هــذه توفــري الرفاهيــة والســعادة والرخــاء، ويعــد هذا االســتثامر 
العنــر االســايس يف القضــاء عــىل عامــل البطالــة، واالرض ملــن أحياهــا وهــي لــه طاملــا 
ــا  ــع، وعندم ــا املجتم ــي حيتاجه ــاطات الت ــد النش ــا يف اح ــل فيه ــا والعم ــوم بإعامره يق

يرتكهــا حيــق لآلخريــن االســتفادة منهــا.

ــريه  ــن غ ــا م ــق هب ــا كان أح ــو أحياه ــوات، فل ــاء أرايض امل ــد إحي ــكل أح ــوز ل وجي
ســواء أكان يف دار اإلســالم، أم يف دار الكفــر، وســواء أكان يف أرض اخلــراج أم يف 
ــرة  ــراج أو أج ــع اخل ــه دف ــس علي ــرا، ولي ــلام أم )كاف ــي مس ــواء أكان املحي ــا، وس غريه

مؤمنــا)2(. كان  إذا  األرض 

ــة  ــور بالغ ــراج أم ــة اخل ــة يف جباي ــالم( يف سياس ــه الس ــه )علي ــن كالم ــل م فيتحص
األمهيــة تعــد دســتورا يف القيــادة واالدارة:

ــبحانه  ــوى اهلل س ــن تق ــه ع ــة كالم ــالم( يف بداي ــه الس ــام )علي ــدث االم أوالً: يتح
وتعــاىل وإطاعــة أمــره واجتنــاب معاصيــه، ممــا الريــب فيــه ان التقــوى حتكــم اإلنســان 
ومتنعــه مــن ارتــكاب املعــايص، وجتعلــه يــامرس حياتــه بــكل ســعادة وطمأنينــة، ويســعد 

النــاس فيــام لــو كان حاكــام عليهــم.

ــى ج 6،ص  ــارات دار املجتب ــري:، ط2، انتش ــروج اجلزائ ــر م ــب: جعف ــب إىل رشح املكاس ــدى الطال )1(  ه
 ،475

)2( ، تفسري جممع البيان، الطربيس، املجمع العاملي ألهل البيت، ج،1.
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ثانيــًا: يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( يف وصيتــه لعاملــه بعــدم التحميــل بــام ال يطــاق، 
ــوا معهــم  ــأن يتحدث ــه فــوق طاقتهــم، ويوصيهــم ايضــا ب ــام جيبون ــاس في أي تكليــف الن

باملعــروف بــام هــو واقــع.

ثالثــًا: ويــويص )عليــه الســالم( عاملــه باإلنصــاف بــني النــاس، والســعي يف قضــاء 
حوائجهــم، ويعتربهــم االمــام )عليــه الســالم( خــدام الرعيــة وأمناءهــا وخــزان أمواهلــا.

رابعــًا: عــدم االحتجــاب ومنــع الناس من االلتقــاء بالــوال او املتصدي هلذه املســؤولية، 
فــإن ذلــك ممــا يولــد النفــرة والبغضاء بني احلاكــم واملحكــوم او الراعــي والرعية.

خامسًا: إلغاء مبدأ الضامن بني الناس، أي يؤخذ أحدهم بجرم غريه أو كفيل عنه.

سادســًا: يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( عــىل االهتــامم بأعــامل املواطنــني وانجازهــا 
بالوقــت املحــدد مــن دون تأخريهــا.

املســألة الثامنــة : سياســة اإلمام أمــري املؤمنــني )( يف بيت مال املســلمني 
. ومصارفه 

 بيــت املــال: هــو ذلــك املــكان الــذي يتــم فيه مجــع كل مــا يــأيت إىل الدولة االســالمية، 
مــن اخلمــس والــزكاة واجلزيــة واخلــراج وغريهــا: ســواء كانــت أمــواالً نقديــة أو عينيــة، 

كاألغنــام واالبــل واالبقــار والتمــور وســائر الغــالت، وجيــب عــىل احلاكم )1(

ـ مشروعية بيت املال : 

ــات  ــم ورواي ــرآن الكري ــالل الق ــن خ ــال م ــت امل ــة بي ــرف مرشوعي ــتطيع أن نع نس
أهــل البيــت )عليهــم الســالم( حيــث ذكــر يف كتــاب اهلل وظائــف ماليــة عديــدة متفرعــة 

)1( ينظر: فقه الدولة: للصفار، ج2، ص 452.
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ــت  ــة بي ــام إىل مرشوعي ــا الع ــة مفهومه ــرية بدالل ــات كث ــارت آي ــال، وأش ــت امل ــن بي ع
املــال حيــث أمــر اهلل تعــاىل بأخــذ الــزكاة وتوزيعهــا، وحــدد أصحــاب الفــيء، وأوضــح 
طــرق رصف األمــوال املأخــوذة يف مصالــح األمــة عامــة، وال يتــم ذلــك إال مــن خــالل 
الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم وول األمــر مــن بعــده، فضــاًل عــن مــورد الغنائــم 
ُرُهــْم  ــْم َصَدَقــًة ُتَطهِّ ومُخســها. مــن هــذه اآليــات، مــا ورد يف قولــه تعــاىل: »ُخــْذ ِمــْن َأْمَواهِلِ

ــا َوَصــلِّ َعَلْيِهــْم إِنَّ َصاَلَتــَك َســَكٌن هَلُــْم َواهللَُّ َســِميٌع َعِليــٌم«)1(. يِهــْم هِبَ َوُتَزكِّ

حيــث خياطــب اهلل ســبحانه وتعــاىل نبيــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وحيثــه عــىل 
العطــاء واألخــذ، وأخــذه وعطــاؤه صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم هــو أخــذ ول بيــت املــال.

ــاَم  ومــن اآليــات األخــرى الدالــة عــىل بيــت املــال، مــا ورد يف قولــه تعــاىل: »إِنَّ
َقــاِب  الرِّ َويِف  ــْم  ُقُلوهُبُ َفــِة  َوامْلَُؤلَّ َعَلْيَهــا  َواْلَعاِمِلــنَي  َوامْلََســاِكنِي  لِْلُفَقــَراِء  َدَقــاُت  الصَّ
َحِكيــم«)2(. َعِليــٌم  َواهلل  اهللِ  ِمــَن  َفِريَضــًة  ــبِيِل  السَّ َواْبــِن  اهللِ  َســبِيِل  َويِف  َواْلَغاِرِمــنَي 

إشــارة إىل مــوارد رصف الصدقــات التــي ختــرج مــن بيــت املــال، والعاملــون عليهــا 
هــم مكلفــون مــن قبــل الرســول صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم بشــخصيته املعنويــة املتوليــة 

لشــؤون املســلمني عامــة، وكذلــك األمــر بالنســبة ملــن خلفــه مــن االوصيــاء.

ــِه  ومــن اآليــات قولــه تعــاىل: )َمــا َأَفــاَء اهلل َعــىَل َرُســولِِه ِمــْن َأْهــِل اْلُقــَرى َفِللَّ
ــنْيَ  ــًة َب ــبِيِل َكــْي اَل َيُكــوَن ُدوَل ــِن السَّ ُســوِل َولِــِذي اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكنِي َواْب َولِلرَّ
ُقــوا اهلل إِنَّ اهلل  ــُه َفاْنَتُهــوا َواتَّ ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا هَنَاُكــْم َعنْ اأْلَْغنَِيــاِء ِمنُْكــْم َوَمــا َآَتاُكــُم الرَّ

ــاِب()3(. ــِديُد اْلِعَق َش

)1( التوبة: 103.
)2( التوبة: 60.

)3( احلرش اآلية 8.
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ــه مــن دون  ــوا علي ــال عــاد للمســلمني مــن أعدائهــم حصل إشــارة إىل أن الفــيء م
قتــال، فمــن يقــوم برعايتــه؟ وال ريــب أنــه بحاجــة إىل مجــع وإحصــاء وحفــظ وتوزيــع 

وهــذا باجلملــة مــا يقــوم بــه بيــت املــال.

ــِذي  ــوِل َولِ ُس ــُه َولِلرَّ ــَأنَّ هللِ مُخَُس ٍء َف ــْن يَشْ ــْم ِم ــاَم َغنِْمُت ــوا َأنَّ ــاىل: )َواْعَلُم ــال تع  وق
ــا َعــىَل َعْبِدَنــا  ــْم بِــاهلل َوَمــا َأْنَزْلنَ ــْم َآَمنُْت ــبِيِل إِْن ُكنُْت اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاِكنِي َواْبــِن السَّ

ــٌر()1(. ٍء َقِدي ــىَل ُكلِّ يَشْ ــاِن َواهلل َع ــى اجْلَْمَع ــْوَم اْلَتَق ــاِن َي ــْوَم اْلُفْرَق َي

ــذه  ــى فيأخ ــا يتبق ــا م ــددة أم ــارف حم ــة يف مص ــس الغنيم ــة مُخ ــة املبارك ــت اآلي بين
الغانمــون، واخلمــس املــرتوك هــو حــق للرســول صــىل اهلل عليــه وســلم ولــول أمــر األمة 
مــن بعــده للتــرف فيــه بأشــخاصهم املعنويــة، وهــذا يف احلقيقــة مــن مهــام بيــت املــال.

هــذه أهــم مهــام يقــوم هبــا بيــت املــال يف احلكومــة االســالمية وحتديــد مرشوعيتــه 
وفــق النظريــة القرآنيــة.

وأمــا الروايــات التــي تــدل عــىل بيــت املــال، فعــىل الرغــم مــن كثــر وجــود لفــظ يف 
روايــات أهــل البيــت يــدل عــىل بيــت املــال، ولكــن هنــاك اشــارة واضحــة عــىل أن هنــاك 
وظائــف لبيــت املــال كانــت قائمــة، تــدل رصاحــة عليــه، منهــا مــا ورد يف حديــث جابــر 

ابــن عتيــك، عــن النبــي ]صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم[ قــال:

 )ســيأتيكم َركــٌب ُمبَغضــون، فــإن جاءوكــم فّرحبــوا هبــم، وخّلــوا بينهــم وبــني مــا 
يبتغــون، فــإن َعدلــوا فأِلنفســهم، وإن َظَلمــوا فعليهــا، وأرُضوهــم، فــإن متــام زكاتكــم 

رضاهــم، وليدعــوا لكــم()2(. 

)1(  األنفال: 41
)2(  الفتوحات املكية )ط.ج(: ابن عريب اجلزء: 8 ص364
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ولقــد ثبــت عــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآله وســلم( أنــه كان يــوكل بعــض أصحابه 
بحفــظ مــال الصدقــة وحراســته ممــا يــدل عــىل إباحــة حفــظ مــال األمــة يف أي مــكان يــراه ول 
ــرة قــال:  األمــر، ومــن ذلــك مــا ورد يف صحيــح البخــاري، واحلديــث مرفــوع عــن أيب هري
)وّكلنــي رســول اهلل ]صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم[ بحفــظ زكاة رمضــان فأتــاين آت فجعــل 

حيثــو مــن الطعــام فأخذتــه فقلــت: ألرفعنّــك إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم()1(.

ــه  ــه وآل ــىّل اهلل علي ــول اهلل )ص ــت رس ــة بن ــة أن فاطم ــن عائش ــاري ع ــر البخ وذك
وســّلم( أرســلت إىل أيب بكــر تســأل مرياثهــا مــن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه )وآلــه( ممــا 
أفــاء اهلل عــز وجــل باملدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن مخــس خيــرب، فقــال أبــو بكــر إن رســول 
اهلل صــىل اهلل عليــه )وآلــه( قــال ال نــورث مــا تركنــاه صدقــة، إنــام يــأكل آل حممــد يف هــذا 
املــال وإين واهلل ال أغــري شــيئا مــن صدقــة رســول اهلل صــىل اهلل عليــه )وآلــه( عــن حاهلــا 
التــي كانــت عليهــا يف عهــد رســول اهلل صــىل اهلل عليــه )وآلــه( وألعملــن فيهــا بــام عمــل 

بــه رســول اهلل صــىل اهلل عليــه )وآلــه( وســلم)2(.

ـ يف مصارف بيت املال :

مــن هنــا نتحــدث عــن مصــارف بيــت مــال املســلمني، مــا يف هنــج البالغــة مــن كالم 
ملوالنــا أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( كّلــم بــه عبــد اهلل بــن زمعــة ملــا قــدم عليــه يطلــب 

منــه مــاال، فقــال )عليــه الســالم(:

ــيافهم،  ــب أس ــلمني وجل ــو يفء للمس ــا ه ــك، وإن ــس يل وال ل ــال لي ــذا امل »إن ه
ــاة أيديــم ال تكــون  ــل حّظهــم، وإال فجن ــإن رشكتهــم يف حرهبــم كان لــك مث ف

ــم«)3(. ــر أفواهه لغ

)1(  صحيح البخاري، ج3، ص63.
)2(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي )األول( ج8

)3(  هنج البالغة، فيض / 728 عبده 2 / 253 لح / 253، اخلطبة 232.
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ويؤكــد االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( االلتــزام باملبــادئ العامة عنــد الرف 
مــن بيــت مــال املســلمني واعتــامد مبــدأ التســوية يف العطــاء. ومــن كتــاب لــه عليــه الســالم 
إىل مصقلــة بــن هبــرية الشــيباين وهــو عاملــه عــىل أردشــري خــره: )بلغنــي عنــك أمــر إن 
كنــت فعلتــه فقــد أســخطت إهلــك وأغضبــت إمامــك: أنــك تقســم يفء املســلمني الــذي 
حازتــه رماحهــم وخيوهلــم وأريقــت عليــه دماؤهــم فيمــن اعتامــك مــن أعــراب قومــك. 
فوالــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة لئــن كان ذلــك حقــا لتجــدن بــك عــيل هوانــا، ولتخفــن 
عنــدي ميزانــا. فــال تســتهن بحــق ربــك، وال تصلــح دنيــاك بمحــق دينــك فتكــون مــن 
األخريــن أعــامال، أال وإن حــق مــن قبلــك وقبلنــا مــن املســلمني يف قســمة هــذا الفــيء 

ســواء يــردون عنــدي عليــه ويصــدرون عنــه()1(.

 وقال )عليه السالم( لطلحة والزبري:

»وأمــا مــا ذكرتــا مــن أمــر األســوة فــإن ذلــك أمــر مل أحكــم أنــا فيــه برأيــي وال وليتــه 
هــوى منــي، بــل وجــدت أنــا وأنتــا مــا جــاء بــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــد 
فــرغ منــه، فلــم أحتــج إليكــا فيــا فــرغ اهلل مــن قســمه وأمــى فيــه حكمــه. فليــس 
لكــا واهلل عنــدي وال لغركــا يف هــذا عتبــى. أخــذ اهلل بقلوبنــا وقلوبكــم إىل احلــق، 

وأهلمنــا وإياكــم الصــر«)2(.

ويف الوســائل يف روايــة مــروان بــن احلكــم، قــال: )ملــا هزمنــا عــيل )عليــه الســالم( 
بالبــرة.. فقــال لــه قائــل: يــا أمــري املؤمنــني، اقســم الفــيء بيننــا والســبي()3(.

ويؤكــد االمــام )عليــه الســالم( يف مــورد مــروف )بيــت املــال( كرواتــب ملوظفــي 
الدولــة، للــوالة والقضــاة واجلنــود.

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم( ج: 3 ص68
)2(  املصدر نفسه، ج: 2 ص185

)3(  الوسائل 11 / 74، الباب 35 من أبواب جهاد العدّو، احلديث 2.
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ــه  ــام جعل ــيد حين ــا ألس ــلم( راتب ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــل رس ــام جع ك
حاكــام عــىل مكــة، وكان عمــر يعطــي الراتــب لــكل مــن ســلامن حينــام واله املدائــن وعــامر 
حينــام أرســله إىل الكوفــة)1(، كــام فصــل الفقهــاء مســألة رزق القــايض مــن بيــت املــال)2(.

ــبغ عليهــم  ــم أس ــه الســالم(: ث ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــول اإلم ــوالة: يق ــبة لل بالنس
األرزاق فــإن ذلــك قــوة هلــم عــىل اســتصالح أنفســهم وغنــى هلــم عــن تنــاول مــا حتــت 

أيدهيــم وحجــة عليهــم إن خالفــوا أمــرك أو ثلمــوا أمانتــك )3(.

وأمــا بالنســبة للقضــاة: يقــول )عليــه الســالم(: وافســح لــه يف البــذل مــا يزيــح علتــه 
وتقــل معــه حاجتــه إىل النــاس، وأعطــه مــن املنزلــة لديــك مــا ال يطمــع فيــه غــريه)4(.

ــذي  وبالنســبة إىل اجلنــود: ثــم ال قــوام للجنــود إالَّ بــام خيــرج اهلل هلــم مــن اخلــراج الَّ
يقــوون بــه ىف جهــاد عدّوهــم، ويعتمــدون عليــه فيــام يصلحهــم، ويكــون مــن وراء 
حاجتهــم)5(..... وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن واســاهم يف معونتــه وأفضــل 
ــى يكــون  عليهــم مــن جدتــه بــام يســعهم ويســع َمــن وراءهــم مــن خلــوف أهليهــم حّت
مّههــم مّهــًا واحــدًا يف جهــاد العــدّو)6(. ويؤخــذ مــن بيــت املــال يف ســد حاجــات النــاس، 
وقــد ورد يف االخبــار أن موالنــا أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( مــر بشــيخ مكفــوف كبــري 
ــه نــراين. فقــال  ــا أمــري املؤمنــني ان ــه: ي ــل ل يســأل، فقــال أمــري املؤمنــني مــا هــذا؟ فقي
اإلمــام: اســتعملتموه حتــى إذا كــرب وعجــز منعتمــوه!!. انفقــوا عليــه مــن بيــت املــال)7(، 

)1(  فقه الدولة: للصفار ج2 ص452
)2(  اجلواهر: الشيخ حسن النجفي ج40 ص51

)3(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص96 رسالة 53
)4(املصدر نفسه، ج3 ص70

)5( املصدر نفسه، ج3 ص71.
)6(  هنج البالغة: 53

)7(  الوسائل ج 11، ص 49، احلديث 19997. وينظر كتاب اقتصادنا، السيد حممد باقر الصدر،ص669.
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حيــث أن ضــامن الدولــة ال خيتــص باملســلم فقــط دون غــريه، فالذمــي الــذي يعيــش يف 
كنــف الدولــة اإلســالمية إذا كــرب وعجــز عــن الكســب، كانــت نفقتــه مــن بيــت املــال

وقال )عليه السالم( لقثم بن عباس عامله عىل مكة:

)وانظــر إىل مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال اهلل فارصفــه إىل مــن قبلــك مــن ذوي العيــال 
ــا  ــه إلين ــك فامحل ــن ذل ــل ع ــا فض ــالت، وم ــة واخل ــع الفاق ــه مواض ــا ب ــة مصيب واملجاع

ــا()1(. لنقســمه فيمــن قبلن

ــلمني  ــني املس ــا يبقــى قســمه احلاكــم ب ــا م ــال يشء وكان غالب ــت امل  واذا بقــي يف بي
بالتســاوي، كــام كان يفعلــه الرســول االعظــم )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ثــم حرفــه 
عمــر باجتهــاد خاطــئ، وزاد فيــه عثــامن حيــث وزعــه بــني عشــريته وقبيلتــه دون 
املســلمني)2( ولكــن يف عهــد اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( أرجــع مصارفــه الزائــدة إىل مــا 
ــام  ــه الســالم( في ــه وســلم(، يقــول )علي ــه وآل كانــت يف عهــد رســول اهلل )صــىل اهلل علي
رده عــىل املســلمني مــن قطائــع عثــامن: واهلل لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه 
اإلمــاء لرددتــه، فــإّن يف العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فاجلــور عليــه أضيــق)3(. 

ــالمي رّد  ــم اإلس ــف احلاك ــن وظائ ــالم( أّن م ــه الس ــام )علي ــن كالم االم ــر م يظه
األمــوال العاّمــة املغصوبــة املتعلقــة باملجتمــع إىل أهلهــا، والســبب للــزوم التقســيم 
بالســوية بــني املســلمني أهنــم مجيعــا جنــود االســالم، والــالزم أن يعطــوا بالتســاوي، ولذا 
ورد يف زيــارة موالنــا أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( )وأنــت القاســم بالســوية(، حيــث 
املســتفاد مــن ســريته )عليــه الســالم( أنــه قســم الزائــد مــن بيــت مــال املدينــة بالســوية، 

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص128.
)2(  الفقه: السيد حممد حسني الشريازي: ج108، كتاب االقتصاد، ص51

)3(  هنج البالغة: خطب اإلمام، ج1 ص46، كتاب 15.
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ــة دنانــري كــام قســم بيــت مــال البــرة لــكل إنســان مخســامئة  فأعطــى لــكل إنســان ثالث
درهــم، وقســم بالســوية يف الكوفــة فيــام جــاءه مــن املــال، حيــث جعلــه ســبعة أســباع كل 
حملــة ســبعا حتــى جعــل اخلبــز الــذي كان مــع املــال ســبعة أقســام،ثم أقــرع بينهــام،وكل 

اســم خــرج عــىل واحــد مــن هــذه االســامء أعطــاه إيــاه)1(. 

ــه كان لــكل بلــد بيــت مــال، وكان بيــت املــال يقســم بــني أهــال  ويســتفاد ايضــا أن
البلــد بالســوية بعــد اســتخراج الوظائــف والطــوارئ، وال يالحــظ يف التقســيم بالســوية 
الغنــي والفقــري وغريمهــا، والتقســيم يف كل بلــد بحســب رضوراتــه، ويــدل عليــه 
ــة والبــرة  ــه الســالم( يف املدين ــه مــن ســرية أمــري املؤمنــني )علي ــة إىل مــا عرفت باإلضاف

ــة. والكوف

والروايــات يف هــذا املجــال متضافــرة، منهــا مــا ورد عــن اهلاشــمي عــن أيب عبــداهلل 
الصــادق )عليــه الســالم( يف حديــث أنــه قــال لعمــرو بــن عبيــد )مــا تقــول يف الصدقــة(؟ 
َدقــاُت لِْلُفَقــراِء َوامْلَســاِكنِي َواْلعاِمِلــنَي َعَلْيهــا(، إىل آخــر  ــاَم الصَّ فقــرأ عليــه اآليــة )إِنَّ
ــة أجــزاء فأعطــي كل جــزء  ــة، قــال نعــم فكيــف تقســمها؟ قــال أقســمها عــىل ثامني اآلي
مــن الثامنيــة جــزءا قــال وإن كان صنــف منهــم عــرشة آالف وصنــف منهــم رجــال واحــدا 
أو رجلــني أو ثالثــة جعلــت هلــذا الواحــد مثــل مــا جعلــت للعــرشة آالف؟ قــال: نعــم، 
ــال نعــم  ــوادي وجتعلهــم فيهــا ســواء ق قــال: وجتمــع صدقــات أهــل احلــر وأهــل الب
قــال )فقــد خالفــت رســول اهلل )صــىّل اهلل عليــه وآلــه وســّلم( يف كل مــا قلــت، يف ســريته 
ــل  ــوادي يف أه ــل الب ــة أه ــم صدق ــّلم( يقس ــه وس ــه وآل ــىّل اهلل علي ــول اهلل )ص كان رس
البــوادي وصدقــة أهــل احلــر يف أهــل احلــر وال يقســمه بينهــم بالســوية وإنــام يقســمه 

عــىل قــدر مــا حيــره منهــم)2(.

)1(  فقه الدولة:للصفار: ج2 ص454
ــائل، ج9  ــر الوس ــكايف، ج5، ص26 ح1؛ وينظ ــر ال ــاين، ج: 15 ص87؛ وينظ ــض الكاش ــوايف، الفي )2(  ال
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ويستفاد من هذه الرواية أمور ثالثة:

ــ إن صدقات كل بلد ومنطقة ترف ألهلها.

ــ يكون التقسيم حسب األفراد ال بحسب االصناف.

ــ يكون التقسيم وفق احلاجة الفعلية من دون النظر إىل املستقبل.

ومــن هــذه الروايــات وغريهــا نفهــم سياســة اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( 
ــم  ــة، إن احلاك ــوال الدول ــه يف أم ــه، واحتياط ــى الي ــي جتب ــوارد الت ــال ويف امل ــت امل يف بي
جيــب أن يكــون أمينــا ووصيــا عــىل بيــت املــال وال حيــق لــه التــرف بــه إال وفــق األطــر 

الرشعيــة، وخــالف ذلــك يعــد خائنــا وجيــب معاقبتــه. 

وروي عنــه )عليــه الســالم( أنــه مل يمنــح أي يشء مــن بيــت املــال لســبطي رســول 
اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأنــه عاملهــم بغــري مــا عامــل بــه أبنــاء املســلمني.

 يقــول )عليــه الســالم(: يف مــورد وفــود أخيــه عقيــل عليــه: )واهلل لقــد رأيــت عقيــال 
وقــد أملــق حتــى اســتامحني مــن بركــم صاعــا(، ورأيــت صبيانــه شــعث الشــعور، غــرب 
ــرر  ــدا، وك ــاودين مؤك ــم، وع ــم بالعظل ــودت وجوهه ــام س ــم، كأن ــن فقره ــوان م األل
عــيل القــول مــرددا، فأصغيــت إليــه بســمعي، فظــن أين أبيعــه دينــي وأتبــع قيــاده مفارقــا 
طريقتــي، فأمحيــت لــه حديــدة، ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ليعتــرب هبــا، فضــج ضجيــج ذي 
دنــف مــن أملهــا، وكاد أن حيــرتق مــن ميســمها. فقلــت لــه: ثكلتــك الثــواكل، يــا عقيــل! 
أتئــن مــن حديــدة أمحاهــا إنســاهنا للعبــه، وجتــرين إىل نــار ســجرها جبارهــا لغضبــه! أتئــن 
مــن األذى وال أئــن مــن لظــى؟! وأعجــب مــن ذلــك طــارق طرقنــا بملفوفــة يف وعائهــا، 

ص265 ح11987 باب 28 من أبواب املستحقني للزكاة.
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ومعجونــة شــنئتها، كأنــام عجنــت بريــق حيــة أو قيئهــا. فقلــت: أصدقــة أم نــذر أم زكاة 
ــت:  ــة، فقل ــا هدي ــك، ولكنه ــال: ال وال ذل ــت. فق ــل البي ــا أه ــرم علين ــك حم ؟وكل ذل
ــة أم هتجــر؟  هبلتــك اهلبــول! أعــن ديــن اهلل أتيتنــي لتخدعنــي؟ أخمتبــط أنــت أم ذو جن
واهلل لــو أعطيــت األقاليــم الســبعة بــام حتــت أفالكهــا واســرتق ل قطاهنــا مذعنــة بأمالكها  
ــا قبلــت وال أردت. وإن  ــة أســلبها جلــب شــعرية فألوكهــا م عــىل أن أعــي اهلل يف نمل
دنياكــم عنــدي أهــون مــن ورقــة يف فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــيل ونعيــم يفنــى، ولــذة ال 

تبقــى! نعــوذ بــاهلل مــن ســبات العقــل، وقبــح الزلــل، وبــه نســتعني()1(.

فيتحصــل: ممــا ســبق عرضــه: إن االيــرادات املاليــة للدولــة االســالمية كانــت عنــد 
ــة،  ــد واحلاكــم يف أي دول ــه القائ ــيا جيــب أن يامرس ــا أساس ــالم( هدف ــه الس ــام )علي االم

ومتثــل هــذه املســألة مدخــال مهــام لنظــام احلكــم واالدارة يف النظريــة االســالمية

فضــاًل عــن أن جبايــة اخلــراج والرائــب مــن قبــل الدولــة يف قبــال تأمــني اخلدمــات 
وســد احتياجــات النــاس، وتعــد هــذه املســألة مــؤرشا مهــام عــىل املســؤوليات اخلطــرية 

امللقــاة عــىل عاتــق الدولــة.

)1(  رسائل الرشيف املرتى: الرشيف املرتى ج3 ص140
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السياسة احلربية املتمثلة باجلهاد توفري األمن والدفاع

قوله عليه السالم: )وَِجهَادَ عَدُوِّهَا(.

يتحــدث االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف 
ــة املتمثلــة باجلهــاد، يعنــي توفــري األمــن للمواطنــني والدفــاع عــن  عــن السياســة احلربي

َهــا()1(. البــالد ضــد االعتــداءات اخلارجيــة، )َوِجَهــاَد َعُدوِّ

ونالحــظ أن اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يؤكــد يف كالمــه عــىل موضــوع 
األمــن والدفــاع وموضــوع اجلهــاد، ويعــّده مــن الركائــز األساســية يف القيــادة واإلدارة، 

ومــن املهــام الرئيســية للحاكــم، لكــي تبقــى الدولــة مصانــة وحمرتمــة.

املسألة األوىل : مفهوم اجلهاد لغة وشرعا .

ــذل الوســع  ــح( وهــو ب اجلهــاد: عــىل وزن فعــال، وهــو مأخــوذ مــن اجلهــد )بالفت
ــة)2(. ــذل الطاق ــل بب ــم(، العم ــد )بالض ــقة أو اجله واملش

ــال والوســع يف إعــالء كلمــة االســالم  ــذل النفــس وامل وباصطــالح الــرشع: هــو ب
ــامن)4(. ــامن)3(، وإقامــة شــعائر اإلي وإقامــة شــعائر اإلي

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص38، رسالة 35.
)2(  لسان العرب: ج3 ص133 مادة )جهد(؛ وينظر: مفردات الفاظ القرآن الكريم: ص99 مادة )جهد(.

)3(  جواهر الكالم: الشيخ النجفي ج21، ص3
)4(  فقــه الصــادق: الســيد حممــد صــادق الروحــاين، ج13، ص9؛ وينظــر مســالك األفهــام: للشــهيد االول، 

كتــاب اجلهــاد ج1 ص 148؛ منهــاج الصاحلــني، الســيد اخلوئــي، ج1، ص63.
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ــراد  ــبة إىل األف ــاء بالنس ــا وبق ــاموية حدوث ــان الس ــوم األدي ــام تق ــى الع ــذا املعن وهب
ــع  ــدة م ــي املجاه ــط، وه ــة فق ــة خاص ــاد يف جه ــن باجله ــوام الّدي ــس ق ــواع، فلي واألن
ــة للّديــن  ــه علــة حمدث ــاه العــام فــردا أو نوعــا، وكــام أّن ــه بمعن ــل هــو متقــّوم ب الكفــار، ب

ــا)1( . ــه أيض ــة ل ــة مبقي عل

ــْم  ــْم َوَمْأَواُه ــْظ َعَلْيِه ــنَي َواْغُل ــاَر َوامْلُنَافِِق ــِد اْلُكفَّ ــيُّ َجاِه ــا النَّبِ َ ــا َأهيُّ ــاىل: ﴿َي ــال تع ق
ــرُي﴾)2(. ــَس امْلَِص ــُم َوبِْئ َجَهنَّ

املسألة الثانية: أهمية اجلهاد يف االسالم .

ــاد  ــض)3(، واجله ــد الفرائ ــامل بع ــل األع ــالم وأفض ــم أركان اإلس ــن أعظ ــو م وه
ــة وإن كان  ــة حتــى الصلــوات اليومي ــد االســالمية وااليامني أفضــل األعــامل بعــد العقائ
هلــا يف نفســها مزيــد فضــل عليــه لكنــه أفضــل بحســب اجلهــات اخلارجيــة ألن الطاعــة هلل 
والعبوديــة لــه فــرع حمبتــه والعمــل بجميــع التكاليــف مرجعهــا إىل حــب اهلل ألن املحــب 
احلقيقــي يتلــذذ بخدمــة املحبــوب )4(، وإطــالق كلامهتــم يف غايتــه يشــمل مــا كان ألجــل 

بســط اإلســالم العزيــز أو الدفــاع عنــه أو إنقــاذ املســتضعفني موقــوف عــىل اجلهــاد.

أمــا االول والثــاين فواضحــان، وأمــا الثالــث فــألن نــرة املظلــوم انتصــار للحــق، 
وهــو مــن كلــامت اإلســالم العليــا، قــال تبــارك وتعــاىل: ﴿َوَمــا َلُكــْم الَ ُتَقاتُِلــوَن يِف َســبِيِل 
نـَـا َأْخِرْجنـَـا ِمــْن َهــِذِه  َجــاِل َوالنَِّســاء َواْلِوْلــَداِن الَِّذيــَن َيُقوُلــوَن َربَّ اهلل َوامْلُْســَتْضَعِفنَي ِمــَن الرِّ

اْلَقْرَيــِة الظَّــامِلِ َأْهُلَهــا َواْجَعــل لَّنـَـا ِمــن لَُّدنــَك َولِيًّــا َواْجَعــل لَّنـَـا ِمــن لَُّدنــَك َنِصــرا﴾)5(.

)1(  مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام: السيد عبد األعىل السبزواري ج15 ص78.
)2( التوبة: 73.

)3(  فقه الدولة: للصفار مصدر سابق ج2 ص489.
)4(  كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء ) ط.ق(: الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج2 ص382.

)5( النساء: 75.
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وكــذا حماربــة البغــاة، فــإن البغــاة إذا تغلبــوا مل تكــن كلمــة اهلل هــي العليــا، بــل كانــت 
ــيطان)1(. الكلمة للش

فاجلهــاد هــو وســيلة للحيــاة، وهــو مدخــل لتحقيــق احلريــة، وهــو مدخــل لتحقيــق 
ــق  ــه تتحق ــاد، وب ــية للجه ــامت أساس ــات ومه ــة واجب ــذه ثالث ــانية، وه ــة اإلنس الكرام
ــالم(: )إن  ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــول اإلم ــية، يق ــالث األساس ــامت الث ــذه الس ه
الهــاد بــاب مــن أبــواب النــة فتحــه اهلل خلاّصــة أوليائــه، إىل أن قــال هــو لبــاس التقــوى، 
ودرع اهلل احلصينــة، وجنّتــه الوثيقــة، فمــن تركــه، ألبســه اهلل تعــاىل الذلــة ولشــمله البــاء 
ــه  ــم، فإن ــل أن يغزوك ــوم قب ــؤالء الق ــزوا ه ــم أن تغ ــم وأمرتك ــت لك ــد قل ــار وق والصغ
مــا غــزي قــوم قــط يف عقــر دارهــم إال ذلــوا()2(، فهــو مدخــل للحيــاة ومدخــل للحريــة 
ــه،  ــاد، وعظَّم ــرَض اِله ــالم: )إّن اهلل ف ــه الس ــه علي ــانية، وعن ــة اإلنس ــل للكرام ومدخ

ــا وال ديــن إال بــه()3(. وجعلــه نــره ونــاصه، واهلل مــا صُلحــت دني

ــي  ــاء بن ــض ُخلف ــالته إىل بع ــب يف رس ــه كت ــالم(: إّن ــه الس ــر )علي ــا الباق ــن موالن وع
ُأمّيــة: )ومــن ذلــك مــا صنــع يف الهــاد الــذي فّضلــه اهلل عــّز وجــّل عــى األعــال، وفّضــل 
ــه ظهــر بــه الديــن، وبــه  عاملــه عــى العــّال تفضيــًا يف الدرجــات، واملغفــرة، والرمحــة ألّن
ــة، بيعــًا  يدفــع عــن الديــن، وبــه اشــرتى اهلل مــن املؤمنــني أنفســهم وأمواهلــم بــأّن هلــم النّ
ُمفلحــًا ُمنجحــًا، اشــرتط عليهــم فيــه حفــظ احلــدود، وأّول ذلــك الدعــاء إىل طاعــة اهلل تعاىل 
مــن طاعــة العبــاد، وإىل عبــادة اهلل مــن عبــادة العبــاد، وإىل واليــة اهلل مــن واليــة العبــاد()4(.

)1(  فقه الدولة: للصفار ج2 ص490
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج، ص67، خطبة 27.

)3(  الكايف ج5: ص8 ح 11، هداية اأُلّمة 5: 519 ح 3، الوسائل 11: 9 أبواب جهاد العدّو ب 1 ح 15.
)4( الــكايف ج5: ص3 ح 4، تفســري نــور الثقلــني 2: 269 ح 356، الوســائل 11: 6 أبــواب جهــاد العــدّو ب 

1 ح 8، وفيــه: مــا ضّيــع اجلهــاد
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ــه  ــدث نفس ــز ومل ي ــات ومل يغ ــن م ــلم: »م ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب وع
ــاق«)1(. ــن النف ــعبة م ــى ش ــات ع ــزو م بالغ

ــوم()2(.  ــام الص ــكل شء زكاة، وزكاة األجس ــالم: )ل ــه الس ــد اهلل علي ــن أيب عب وع
وُفــِرض اجلهــاد ســياحة لألمــة، وبابــا للجنــة، وعــزا لآلبــاء، وجمــدا لألبنــاء، فعــن عثــامن 
بــن مظعــون: )قلــت لرســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم: إن نفــي حتدثنــي بالســياحة 

وأن احلــق باجلبــال، فقــال: يــا عثــامن، ال تفعــل، فــإن ســياحة أمتــي الغــزو واجلهــاد()3(.

وعن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: )اغزوا تورثوا أبناءكم املجد()4(.

وعنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: )اخلري كله يف السيف وحتت السيف()5(.

وعنه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: )خيول الغزاة خيوهلم يف اجلنة()6(.

املسألة الثالثة : أقسام اجلهاد .

يقسم اجلهاد تقسيام أوليا إىل:ـ 

أوالً: اجلهاد االصغر. 

ثانيًا: اجلهاد االكرب.

)1(  منتهى الطلب، العالمة احليل ج2، ص898.
)2( الوايف، الفيض الكاشاين، ج11، ص25.

)3(  الوسائل، ج 3: ص 16.

)4(  الوسائل، ج 11: ص 9.
)5(  املصدر نفسه. املكان نفسه.
)6(  الوسائل، ج11: ص120.
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ويعــرف االول: بجهــاد الكفــار والبغــاة، وهــو مقاتلــة وجماهــدة الكفار الذيــن يرتدّون 
عــن االســالم، والبغــاة هــؤالء الذيــن خيرجــون عــىل املســلمني، كقتــال أهــل القبلة. 

ــه الســالم  ــا علي ــه عليهــم الســالم » إن علي ويف قــرب اإلســناد عــن جعفــر عــن أبي
ــول:  ــن كان يق ــاق، ولك ــرشك وال إىل النف ــي إىل ال ــل البغ ــن أه ــدا م ــب أح ــن ينس مل يك

ــا«)1(. ــا بغــوا علين إخوانن

ويف الدعائــم عــن عــيل عليــه الســالم: »أنــه ســئل عــن الذيــن قاتلهــم مــن أهــل القبلة 
ــن  ــال: كفــروا باألحــكام وكفــروا بالنعــم، ليــس كفــر املرشكــني الذي ــرون هــم؟ ق أكاف
ــم وال  ــا مناكحته ــت لن ــا حل ــك م ــوا كذل ــو كان ــالم، ول ــروا باإلس ــوة ومل يق ــوا النب دفع

ــم«)2(. ــم وال مواريثه ذبائحه

ــاة  ــىل البغ ــلمني ع ــم املس ــان حك ــىل جري ــة ع ــوص الدال ــن النص ــك م ــري ذل إىل غ
مــن حيــث البغــي يف زمــن اهلدنــة، فضــال عــام هــو املعلــوم مــن تتبــع كتــب الســري مــن 
خمالطتهــم وعــدم التجنــب عــن أســئارهم وغــري ذلــك مــن أحــكام املســلمني، وإن 
وجــب قتاهلــم عــىل الوجــه الــذي ذكرنــاه، لكــن ذلــك أعــم مــن الكفــر، نعــم اخلــوارج 
منهــم قــد اختــذوا بعــد ذلــك دينــا، واعتقــدوا اعتقــادات صــاروا هبــا كفــارا ال مــن حيــث 
كوهنــم بغــاة، وأمــا تغســيلهم ودفنهــم والصــالة عليهــم فقــد فرعــه بعضهــم عــىل الكفــر 
ــم،  ــال حياهت ــم ح ــل بكفره ــك وإن مل نق ــوب ذل ــدم وج ــال بع ــد يق ــن ق ــه، ولك وعدم

ولكــن هلــم حكمهــم بعــد موهتــم كــام ســمعته ســابقا يف مطلــق منكــر اإلمامــة )3(.

)1(  جواهر الكالم: الشيخ اجلواهري ج21 ص338
ــج  ــة يف رشح هن ــاج الرباع ــث 14، منه ــدو - احلدي ــاد الع ــواب جه ــن أب ــاب - 24 - م ــتدرك - الب )2(  املس

ــي، ج4، ص66. ــب اهلل اخلوئ ــة، حبي البالغ
)3(  جواهر الكالم: الشيخ اجلواهري، ج21، ص338.
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ويعــرف الثــاين: جهــاد النفــس:ـ وهــو حتميــل النفــس عــىل أداء الواجبــات 
واالتيــان باخلــريات وتــرك املحرمــات والــرشور، وهــو واجــب عينــي أي جيــب عــىل 

كل مســلم ومســلمة.

ــث  ــلم( بع ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي )ص ــالم، أن النب ــه الس ــد اهلل علي ــن أيب عب فع
ــا بقــوم قضــوا اجلهــاد األصغــر وبقــي عليهــم اجلهــاد  ــال: مرحب ــام رجعــوا ق ــة فل بري

ــس)1(. ــاد النف ــال: جه ــرب؟ ق ــاد األك ــا اجله ــول اهلل وم ــا رس ــل: ي ــرب قي األك

وقال عليه الّسالم: أفضل اجلهاد من جاهد نفسه التي بني جنبيه)2(.

وقال عليه الّسالم: املجاهد من جاهد نفسه)3(.

ويقسم اجلهاد تقسيام ثانيا حسب التكليف:ـ

أوالً: اجلهاد العيني: جهاد النفس، اذا قام به أحد ال يسقط عن اآلخر.

ثانيــًا: اجلهــاد الكفائــي: جهــاد الكفــار والبغــاة واخلوارج وأهــل الذمــة والنواصب، 
اذا قــام بــه أحــد يســقط عــن اآلخر.

يقسم الهاد تقسيا ثالثا حسب املوضوعية:ـ

ــرشوط  ــق ال ــم وف ــوش وتعبئته ــيد اجلي ــن حتش ــارة ع ــي: عب ــاد االبتدائ أوالً: اجله
ٍة  ــوَّ ــن ُق ــَتَطْعُتم مِّ ــا اْس ــم مَّ وْا هَلُ ــدُّ ــاىل: ﴿َوَأِع ــه تع ــل قول ــار. مث ــة الكف ــة ملحارب اخلاص
ــُم  ــْم الَ َتْعَلُموهَنُ ــَن ِمــن ُدوهِنِ ــْم َوآَخِري ُك ــُدوَّ اهلل َوَعُدوَّ ــِه َع ــوَن بِ ــِل ُتْرِهُب ــاِط اخْلَْي َب َوِمــن رِّ

)1(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج15، ص62.
)2(  هداية األمة إىل أحكام األئمة )عليه السالم(: احلر العاميل ج5، ص535.

)3( املصدر نفسه: ج5، ص535.
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ــوَن﴾)1(،  ــْم الَ ُتْظَلُم ــْم َوَأنُت ــَوفَّ إَِلْيُك ــبِيِل اهلل ُي ٍء يِف َس ــن يَشْ ــوْا ِم ــا ُتنِفُق ــْم َوَم اهلل َيْعَلُمُه
ــة  ــاد الرهب ــي إجي ــتعداد ه ــداد واالس ــن اإلع ــية م ــة االساس ــىل أن الغاي ــص ع ــة تن واآلي
ــه،  ــتعداد ملقاومت ــىل اس ــلمون ع ــدو كان املس ــدع الع ــإذا مل يرت ــدوان، ف ــن الع ــة ع الرادع

ــة)2(. ــرب الدفاعي ــة احل ــدأ مرشوعي ــع مب ــب م ــذا يتناس وه

ثانيــًا: اجلهــاد الدفاعــي: وهــو حماربــة املعتديــن دفاعــا عــن املســلمني وعــن الوطــن 
اإلســالمي، وقــد رشعــه ســبحانه وتعــاىل بقولــه تعــاىل: ﴿َفَمــِن اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوْا 
ُقــوْا اهلل َواْعَلُمــوْا َأنَّ اهلل َمــَع امْلُتَِّقــنَي﴾)3(، يســتفاد مــن  َعَلْيــِه بِِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َواتَّ
اآليــة املباركــة عــدم انحصــار العــدوان بالقضايــا الشــخصية مــن جهــة االنــراف كــام 
يشــهد لــه اإلطــالق والســياق ولســان اخلطــاب املوجــه إىل اجلامعــة، كــام يف قولــه تعــاىل: 
﴿ُكتِــَب َعَلْيُكــُم اْلِقَتــاُل َوُهــَو ُكــْرٌه لَُّكــْم َوَعَســى َأن َتْكَرُهــوْا َشــْيًئا َوُهــَو َخــْرٌ لَُّكــْم 
َوَعَســى َأن ُتِبُّــوْا َشــْيًئا َوُهــَو رَشٌّ لَُّكــْم َواهلل َيْعَلــُم َوَأنُتــْم الَ َتْعَلُمــوَن﴾)4(، بنــاء عــىل ورود 
املــايض املجهــول لإلخبــار ال االنشــاء، فإنــه عليــه يكــون إخبــارا عــن الواقــع، وحتمــل 
الكتابــة عــىل الغــرض اخلارجــي مــن قبــل االعــداء، وعــىل الثــاين يكــون يف مقــام أصــل 
اجلعــل وترشيــع حكــم اجلهــاد، وعــىل االول تكــون اآليــة رصحيــة يف إن املجتمــع املســلم 
ال يبتــدئ باحلــرب، وإنــام اذا اســتهدف بالعــدوان اخلارجــي فحينئــذ يتعــني عليــه القتــال، 
وهبــذه اآليــة رشع اهلل عــز وجــل للمســلمني ان يقاتلــوا دفاعــا عــن انفســهم وعــن 
ــة، واخلطــاب  ــه ضــد مــن يعتــدي عليهــم مــن القــوة املعادي املجتمــع االســالمي ودولت

)1(  سورة االنفال: 60
)2(  فقه الدولة: ج2 مصدر سابق: ص491

)3(  سورة البقرة: 194
)4( سورة البقرة: 216
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ــام إىل األمــة بنحــو عــام)1(، وروي عــن أمــري  ــه خاصــة مــن املجتمــع وإن مل يوجــه إىل فئ
ــع  ــال: » اجلهــاد فــرض عــىل مجي ــه ق ــه أن ــن أيب طالــب صلــوات اهلل علي املؤمنــني عــيل ب
املســلمني لقــول اهلل تعــاىل » كتــب عليكــم القتــال«)2(، وروي عنــه صــىل اهلل عليــه وآلــه 
أنــه قــال: عليكــم باجلهــاد يف ســبيل اهلل مــع كل إمــام عــادل، فاجلهــاد يف ســبيل اهلل مــع 

كل إمــام عــادل بــاب مــن أبــواب اجلنــة »)3(

ويقسم الهاد تقسيا ثالثا حسب االهداف:ـ

اوالً: جهــاد النــرة: وهــو الــذي رشعــه اهلل ســبحانه وتعــاىل، وأمــر باإلعــداد 
ــه  ــام إذا فرض ــه في ــول في ــذر، والدخ ــة واحل ــذ اليقظ ــتوى أخ ــىل مس ــه ع ــتعداد ل واالس
العــدو عــىل املســلمني او غريهــم، وقــد رصح القــرآن الكريــم بذلــك يف مثــل قولــه تعاىل: 
ِهــْم َلَقِديــٌر * الَِّذيــَن ُأْخِرُجــوا ِمــن  ـُـْم ُظلُِمــوا َوإِنَّ اهلل َعــَى َنْرِ ِذيــَن ُيَقاَتُلــوَن بَِأهنَّ ﴿ُأِذَن لِلَّ
َمــْت  دِّ نـَـا اهلل َوَلــْوال َدْفــُع اهلل النَّــاَس َبْعَضُهــم بَِبْعــٍض هلَُّ ِدَياِرِهــْم بَِغــْرِ َحــقٍّ إاِلَّ َأن َيُقوُلــوا َربُّ
ُه  نَّ اهلل َمــن َينــُرُ َصَواِمــُع َوبَِيــٌع َوَصَلــَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكــُر فِيَهــا اْســُم اهلل َكثـِـًرا َوَلَينــُرَ
إِنَّ اهلل َلَقــِويٌّ َعِزيــٌز﴾)4(، ويفهــم مــن إطــالق اآليــة عــدم انحصــار االمــر بفئــة او مجاعــة 
معينة،بــل كل مــن تعــرض إىل الظلــم واالضطهــاد والتهجــري، وهــو املســتفاد مــن قولــه 
تعــاىل: ﴿َوَقاتُِلــوْا يِف َســبِيِل اهلل الَِّذيــَن ُيَقاتُِلوَنُكــْم َوالَ َتْعَتــُدوْا إِنَّ اهلل الَ ُيـِـبُّ امْلُْعَتِديَن﴾)5(

ــا  ــال أحــد عدوان ــدأوا بقت ــة عــىل عمومهــا فإهنــا رصحيــة يف أن املســلمني مل يب واآلي
ــام يقاتلــون دفاعــا عــن بيضــة االســالم. ــه، وإن علي

)1(  فقه الدولة: ص492
)2(  الوسائل، ج 11، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، ص 8، احلديث 11

)3(  املستدرك، ج 2، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، احلديث 30
)4(  سورة احلج: 39ـ 41

)5(  سورة البقرة: 190
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ــح  ــي توضــع للصل ــة واملعاهــدات الت ــارة عــن اهلدن ــح: هــو عب ــًا: جهــاد الصل ثاني
والســالم، فيــام لــو أدعــى وضــع القتــال وتــرك احلــرب إىل مــدة مــن غــري عــوض، وهــذه 
ــح  ــام صال ــلم( حين ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي )ص ــل النب ــن قب ــة م ــات املتبع ــن السياس م
ــوْا  ــه تعــاىل: ﴿َوإِن َجنَُح ــه قول ــال عــرش ســنني. من ــرك القت ــة عــىل ت قريشــا عــام احلديبي
ــِميُع اْلَعِليــُم﴾)1(، وخاطــب اهلل ســبحانه  ــُه ُهــَو السَّ ْل َعــىَل اهلل إِنَّ ــْلِم َفاْجنـَـْح هَلـَـا َوَتــَوكَّ لِلسَّ
ــا َقــْد َســَلَف َوإِْن  ِذيــَن َكَفــُروْا إِن َينَتُهــوْا ُيْغَفــْر هَلـُـم مَّ وتعــاىل نبيــه يف قولــه تعــاىل: ﴿ُقــل لِلَّ
ــَث  ــَل اخْلَبِي َع ــِب َوجَيْ يِّ ــَن الطَّ ــَث ِم ــَز اهلل اخْلَبِي ــنَي* لَِيِمي لِ ــنَُّة األَوَّ ــْت ُس ــْد َمَض ــوُدوْا َفَق َيُع
وَن﴾)2(،  ـَم ُأْوَلِئــَك ُهــُم اخْلَــارِسُ ُكَمــُه مَجِيًعــا َفَيْجَعَلــُه يِف َجَهنَـّ َبْعَضــُه َعــىَلَ َبْعــٍض َفرَيْ
ــدوان  ــلمني والع ــرب املس ــن ح ــار ع ــف الكف ــىل أن ك ــا ع ــة لظهوره ــا دال ــات هن واآلي
يقــود إقامــة حالــة ســالم بينهــم وبــني املســلمني)3(، حيــث إن داللــة اآليــة املباركــة عــىل 

ــدأ العفــو والتســامح. ــادئ االســالم هــو مب إن أحــد مب

ــرت  ــك االش ــده ملال ــالم( يف عه ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــار االم ــذا اش ــل ه وملث
ــإِنَّ يِف  ــا َف ــِه ِرًض َك واهلل فِي ــُدوُّ ــِه َع ــاَك إَِلْي ــًا َدَع ــنَّ ُصْلح ــه( »َواَل َتْدَفَع ــوان اهلل علي )رض
ــَذِر  ــَذَر ُكلَّ احْلَ ــِن احْلَ ــاَلِدَك َوَلِك ــًا لِبِ ــَك َوَأْمن وِم ــْن مُهُ ــًة ِم ــوِدَك َوَراَح ــًة جِلُنُ ــِح َدَع ْل الصُّ
ــْم يِف َذلِــَك  ِ ــْزِم َواهتَّ ــَل َفُخــْذ بِاحْلَ ــاَم َقــاَرَب لَِيَتَغفَّ َك َبْعــَد ُصْلِحــِه َفــإِنَّ اْلَعــُدوَّ ُربَّ ِمــْن َعــُدوِّ
ــًة َفُحــْط َعْهــَدَك  َك ُعْقــَدًة َأْو َأْلَبْســَتُه ِمنـْـَك ِذمَّ ُحْســَن الظَّــنِّ َوإِْن َعَقــْدَت َبْينـَـَك َوَبــنْيَ َعــُدوِّ
ــْن  ــَس ِم ــُه َلْي ــَت َفإِنَّ ــا َأْعَطْي ــًة ُدوَن َم ــَك ُجنَّ ــْل َنْفَس ــِة َواْجَع ــَك بِاأْلََماَن َت ــاِء َواْرَع ِذمَّ بِاْلَوَف
ِق َأْهَواِئِهــْم َوَتَشــتُِّت آَراِئِهــْم ِمــْن  ــِه اْجتاَِمعــًا َمــَع َتَفــرُّ ــاُس َأَشــدُّ َعَلْي َفَراِئــِض اهلل يَشْ ٌء النَّ
ُكــوَن فِيــاَم َبْينَُهــْم ُدوَن امْلُْســِلِمنَي ملَِا اْســَتْوَبُلوا  َتْعظِيــِم اْلَوَفــاِء بِاْلُعُهــوِد َوَقــْد َلــِزَم َذلـِـَك امْلُرْشِ

)1(  سورة االنفال: 61
)2(  سورة االنفال: 38 39

)3(  فقه الدولة: مصدر سابق ج2 ص493
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ــُه اَل  َك َفإِنَّ تَِلــنَّ َعــُدوَّ تِــَك َواَل خَتِيَســنَّ بَِعْهــِدَك َواَل خَتْ ِمــْن َعَواِقــِب اْلَغــْدِر َفــاَل َتْغــِدَرنَّ بِِذمَّ
ــاِد  ــنْيَ اْلِعَب ــُه َأْمنــًا َأْفَضــاُه َب َت ُئ َعــىَل اهلل إاِلَّ َجاِهــٌل َشــِقيٌّ َوَقــْد َجَعــَل اهلل َعْهــَدُه َوِذمَّ ــرَتِ جَيْ
بَِرمْحَتـِـِه َوَحِريــاًم َيْســُكنُوَن إىَِل َمنََعتـِـِه َوَيْســَتِفيُضوَن إىَِل ِجــَواِرِه َفــاَل إِْدَغــاَل َواَل ُمَداَلَســَة َواَل 

ــِه«)1(. ِخــَداَع فِي

إن االصــل يف االســالم هــو الصلــح والســالم، فــال يتبــع املســلمون سياســة آخــذ 
الثــأر او تعقــب املرشكــني وحماســبتهم بــام قــد ســلف منهــم مــن أعــامل أو عــدوان، فيــام 
ــاك  ــة إن هن ــات املبارك ــوع اآلي ــن جمم ــم م ــرب، ويفه ــيقابلون باحل ــم س ــادوا فإهن ــو ع ل
ــع  ــرب وترشي ــر باحل ــذي يأم ــاب ال ــة كاخلط ــًا إىل االم ــاب موجه ــارة اخلط ــان، ت خطاب
اجلهــاد واألمــر بــه، وتــارة يكــون اخلطــاب موجــه إىل النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه 
ــم  ــوق احلاك ــن حق ــذا م ــد ه ــح، ويع ــق الصل ــدات ومواثي ــرام املعاه ــر بإب ــلم( يأم وس
ــورة  ــاج إىل مش ــدات حتت ــرام املعاه ــح وإب ــات الصل ــة، ألن موضوع ــة القيادي يف املنظوم

ــات. ــض الرواي ــن بع ــتفاد م ــو املس ــذا ه ــربة، وه ــاب اخل أصح

منهــا: يف حتــف العقــول: رواه احلســن بــن عــيل بــن شــعبة وفيــه: )ال تدفعــن صلحــا 
ــك،  ــن مهوم ــة م ــودك، وراح ــة جلن ــح دع ــإن يف الصل ــه رىض، ف ــدوك في ــه ع ــاك إلي دع
ــإن  ــح، ف ــب الصل ــدوك يف طل ــة ع ــن مقارب ــذر م ــذر كل احل ــن احل ــالدك، ولك ــا لب وأمن
العــدو ربــام قــارب ليتغفــل، فخــذ باحلــزم وحتصــني كل خمــوف تؤتــى منــه، وبــاهلل الثقــة 
يف مجيــع األمــور، وإن جلــت بينــك وبــني عــدوك قضيــة عقــدت لــه هبــا صلحــا أو ألبســته 

منــك ذمــة( إىل آخــره )2(. 

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص601 رسالة 35.
)2( مستدرك الوسائل: مريزا حسني النوري الطربيس، ج11، ص45.
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ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــالم(، أن رس ــه الس ــيل )علي ــن ع ــالم: ع ــم االس ويف دعائ
وآلــه( عهــد إليــه عهــدا، وكان ممــا عهــد فيــه: )وال تدفعــن صلحــا دعــاك إليــه عــدوك 
ــإن أمكنتــك القــدرة  ــا للبــالد، ف ــود، ورخــاء للهمــوم، وأمن ــإن يف الصلــح دعــة للجن ف
والفرصــة مــن عــدوك، فانبــذ عهــده إليــه، واســتعن بــاهلل عليــه، وكــن أشــد مــا تكــون 
لعــدوك حــذرا عندمــا يدعــوك إىل الصلــح، فــإن ذلــك ربــام يكــون مكــرا وخديعــة، وإذا 

ــة والصــدق()1(. ــك باألمان ــاء، وارع ذمت عاهــدت فحــط عهــدك بالوف

ــه(  ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــه(، أن رس ــوات اهلل علي ــني )صل ــري املؤمن ــن أم وع
ــم()2(. ــا أدناه ــعى هب ــدة، يس ــلمني واح ــة املس ــال: )ذم ق

وعنــه )عليــه الســالم(يف بــاب حتريــم الغــدر والقتــال مــع الغــادر أنــه قــال: )خطــب 
ــي  ــه( يف مســجد اخليــف، فقــال: رحــم اهلل امــرءا مقالت ــه وآل رســول اهلل )صــىل اهلل علي
فوعاهــا، وبلغهــا إىل مــن ليســمعها، فــرب حامــل فقــه وليــس بفقيــه، ورب حامــل فقــه 
إىل مــن هــو أفقــه منــه، )وقــال(: ثــالث ال يغــل عليهــن قلــب امــرئ مســلم: إخــالص 
العمــل هلل، والنصيحــة الئمــة املســلمني، وللــزوم جلامعتهــم، فــإن دعوهتــم حميطــة مــن 
ــن  ــإذا أم ــم، ف ــم أدناه ــعى بذمته ــم، ويس ــت دماؤه ــوة تكافئ ــلمون إخ ــم، واملس ورائه

أحــد مــن املســلمني أحــدا مــن املرشكــني، مل جيــب أن ختفــر ذمتــه)3(.

ــال: )إذا أومــأ أحــد مــن املســلمني، أو  ــه ق ــه الســالم( أن وعــن أمــري املؤمنــني )علي
ــزل عــىل ذلــك فهــو يف أمــان()4(. أشــار باألمــان إىل أحــد مــن املرشكــني، فن

)1( دعائم االسالم: ج1، ص378.
)2( مستدرك الوسائل: ج11، ص45.

)3( املصدر نفسه، ج11، ص45.
)4(  املصدر السابق: ص45
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 يف دعائــم االســالم: عــن عــيل )عليــه الســالم(، أن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآله( 
ــل  ــإن اهلل جع ــه، ف ــار لذمت ــد اهلل واالخف ــدر بعه ــاك والغ ــه: )وإي ــد إلي ــام عه ــه في ــال ل ق
عهــده وذمتــه أمانــا أمضــاه بــني العبــاد برمحتــه، والصــرب عــىل ضيــق ترجــو انفراجــه، خــري 

مــن غــدر ختــاف )أوزاره وتبعاتــه( وســوء عاقبتــه()1(.

ــدق،  ــوأم الص ــاء ت ــالم(: )الوف ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــال أم ــة: ق ــج البالغ ويف هن
وال أعلــم جنــة أوىف منــه، ومــا يغــدر مــن علــم كيــف املرجــع، ولقــد أصبحنــا يف زمــان 
قــد اختــذ أكثــر أهلــه الغــدر كيســا، ونســبهم أهــل اجلهــل فيــه إىل حســن احليلــة، مــا هلــم 
ــه،  ــر اهلل وهني ــن أم ــع م ــه مان ــة ودون ــه احليل ــب وج ــول القل ــرى احل ــد ي ــم اهلل! ق قاتله
فيدعهــا رأي عــني بعــد القــدرة عليهــا، وينتهــز فرصتهــا مــن ال حرجيــة لــه يف الديــن()2(.

ويقسم اجلهاد تقسيام رابعا:

أوالً: اجلهــاد اإلنقــاذي: وهــو واجــب ألجــل إعــالء كلمــة اهلل عــز وجــل، أو ألجــل 
ــتضعفني  إنقاذ املس

ثانيًا: وجهاد دفاعي وهو ما يكون لردع العدوان الذي يتعرض إليه املسلمون.

املسألة الرابعة : االدلة يف فضيلة اجلهاد .

إن للجهــاد فضــاًل عظيــاًم وثوابــًا كبــريًا وفوائــد كثــرية عنــد البــاري ســبحانه وتعــاىل، 
فقــد وردت يف فضلــه وثوابــه واحلــث عليــه آيــات مــن الكتــاب الكريــم والســنة املطهــرة 

واالمجــاع والعقــل:

)1(  دعائم االسالم: ج1 ص368
)2(  هنج البالغة ج 1 ص 88 رقم 40
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أواًل: ما ورد يف القرآن الكريم .

قولــه تعــاىل: ﴿ُكتـِـَب َعَلْيُكــُم اْلِقَتــاُل َوُهــَو ُكــْرٌه لَُّكــْم َوَعَســى َأن َتْكَرُهــوْا َشــْيئًا َوُهــَو 
َخــْرٌ لَُّكــْم َوَعَســى َأن ُتِبُّــوْا َشــْيئًا َوُهــَو رَشٌّ لَُّكــْم َواهللُّ َيْعَلــُم َوَأنُتــْم الَ َتْعَلُمــوَن﴾)1(.

ــَىٰ  ــوا ۚ َوإِنَّ اهلل َع ــْم ُظلُِم ُ ــوَن بَِأهنَّ ــَن ُيَقاَتُل ِذي ــال تعــاىل يف فضــل اجلهــاد: ﴿ُأِذَن لِلَّ وق
ــٌر﴾)2(. ــْم َلَقِدي ِه َنْرِ

َــا َلُكــْم  وقــال تعــاىل يف ســورة االنفــال: ﴿َوإِْذ َيِعُدُكــُم اهلل إِْحــَدى الطَّائَِفَتــنْيِ َأهنَّ
ــقَّ بَِكلَِاتـِـِه َوَيْقَطــَع َدابـِـَر  ــْوَكِة َتُكــوُن َلُكــْم َوُيِريــُد اهلل َأن ُيـِـقَّ احْلَ وَن َأنَّ َغــْرَ َذاِت الشَّ َوَتــَودُّ

ــَن﴾)3(. اْلَكافِِري

ويف باب الدعاء واالستغاثة:

ُكــْم بَِأْلــٍف ِمــَن امْلََائَِكــِة  ُكــْم َفاْســَتَجاَب َلُكــْم َأينِّ مُمِدُّ قولــه تعــاىل:﴿إِْذ َتْســَتِغيُثوَن َربَّ
ُمْرِدفنَِي﴾)4(.

ويف باب ادخال الرور والبرشى عىل قلوب املؤمنني:

ٰى َلُكــْم َولَِتْطَمِئــنَّ ُقُلوُبُكــم بـِـِه َوَمــا النَّــْرُ إاِلَّ  قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا َجَعَلــُه اهلل إاِلَّ ُبــرْشَ
ِمــْن ِعنــِد اهلل اْلَعِزيــِز احْلَِكيــِم﴾)5(.

)1(  سورة البقرة: 216
)2( سورة احلج39

)3( سورة  االنفال: 7
)4(  سورة االنفال: 9

)5( سورة  االنفال: 126
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ِكــنَّ اهلل َرَمٰى  ِكــنَّ اهلل َقَتَلُهــْم َوَمــا َرَمْيــَت إِْذ َرَمْيــَت َوَلٰ قــال تعــاىل: ﴿َفَلــْم َتْقُتُلوُهــْم َوَلٰ
َولُِيْبــيِلَ امْلُْؤِمنـِـنَي ِمنـْـُه َبــاَلًء َحَســنًا إِنَّ اهلل َســِميٌع َعِليــٌم﴾)1(.

ــَرِة  ــا بِاآْلِخ ْنَي ــاَة الدُّ وَن احْلََي ــرْشُ ــَن َي ِذي ــبِيِل اهلل الَّ ــْل يِف َس ــه تعــاىل: ﴿َفْلُيَقاتِ ــه قول ومن
ــاًم﴾)2(. ــًرا َعظِي ــِه َأْج ــْوَف ُنْؤتِي ــْب َفَس ــْل َأْو َيْغِل ــبِيِل اهلل َفُيْقَت ــْل يِف َس ــْن ُيَقاتِ َوَم

ــة أخــرى يبــني ســبحانه وتعــاىل اهلــدف مــن مقاتلــة وجماهــدة العــدو ومثلــه  ويف آي
ــُه هلل َفــإِِن انَتَهــْوا َفــإِنَّ  يــُن ُكلُّ ــٌة َوَيُكــوَن الدِّ ــٰى اَل َتُكــوَن فِْتنَ قولــه تعــاىل: ﴿َوَقاتُِلوُهــْم َحتَّ

ــوَن َبِصــرٌي﴾)3(. ــاَم َيْعَمُل اهلل بِ

ويف بــاب التأكيــد واحلــث عــىل اجلهــاد، فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل خياطــب نبيــه 
ــاِل إِن َيُكــن  ــىَل اْلِقَت ــنَي َع ِض امْلُْؤِمنِ ــيُّ َحــرِّ ــا النَّبِ َ ــا َأهيُّ )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ﴿َي
ِذيــَن  ــَن الَّ ــٌة َيْغِلُبــوا َأْلًفــا مِّ اَئ نُكــم مِّ ــنْيِ َوإِن َيُكــن مِّ ــُروَن َيْغِلُبــوا ِماَئَت وَن َصابِ نُكــْم ِعــرْشُ مِّ

ــوَن﴾)4(. ــْوٌم الَّ َيْفَقُه ــْم َق ُ ــُروا بَِأهنَّ َكَف

ــًة  ِكــنَي َكافَّ وقــال تعــاىل يف التأكيــد عــىل القتــال وعــدم التهــاون بــه: ﴿َوَقاتُِلــوا امْلُرْشِ
ــًة َواْعَلُمــوا َأنَّ اهلل َمــَع امْلُتَِّقــنَي﴾)5(. َكــاَم ُيَقاتُِلوَنُكــْم َكافَّ

ــوَن  ُم ــِر َواَل حُيَرِّ ــْوِم اآْلِخ ــاهلل َواَل بِاْلَي ــوَن بِ ــَن اَل ُيْؤِمنُ ِذي ــوا الَّ ــاىل: ﴿َقاتُِل ــه تع وقول
ــٰى ُيْعُطــوا  ــاَب َحتَّ ــوا اْلِكَت ِذيــَن ُأوُت ــَن الَّ ــقِّ ِم ــوَن ِديــَن احْلَ َم اهلل َوَرُســوُلُه َواَل َيِدينُ ــا َحــرَّ َم

ــُروَن﴾)6(. ــْم َصاِغ ــٍد َوُه ــن َي ــَة َع ْزَي اجْلِ

)1( سورة االنفال: 17
)2( سورة  النساء: 74

)3( سورة  االنفال: 39
)4( سورة االنفال: 65
)5(  سورة التوبة: 36
)6(  سورة التوبة: 29
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بَِأْمَوالُِكــْم  َوَجاِهــُدوا  َوثَِقــااًل  ِخَفاًفــا  تعــاىل: ﴿انِفــُروا  قــال  اجلهــاد  أمهيــة  ويف 
. َتْعَلُمــوَن﴾)1(  ُكنُتــْم  إِن  ُكــْم  لَّ َخــرْيٌ  لُِكــْم  َذٰ اهلل  َســبِيِل  يِف  َوَأنُفِســُكْم 

ِذيــَن آَمنُوا  ــا الَّ َ ويف اعتبــار اجلهــاد جتــارة منجيــة مــن عــذاب أليــم، قــال تعاىل: ﴿َيــا َأهيُّ
اِهــُدوَن يِف  ــْن َعــَذاٍب َألِيــٍم  ُتْؤِمنـُـوَن بـِـاهلل َوَرُســولِِه َوجُتَ ــاَرٍة ُتنِجيُكــم مِّ ُكــْم َعــىَلٰ جِتَ َهــْل َأُدلُّ

ُكــْم إِن ُكنُتــْم َتْعَلُموَن﴾)2(. لُِكــْم َخــرْيٌ لَّ َســبِيِل اهلل بَِأْمَوالُِكــْم َوَأنُفِســُكْم َذٰ

وهنــاك آيــات جليلــة وكثــرية وردت يف ســور عديــدة مــن القــرآن الكريــم تبني فضل 
اجلهــاد واملجاهديــن عنــد اهلل تعــاىل، نكتفــي هبــذا القدر لغــرض الشــاهد والتأييد.

ثانيًا: السنة املطهرة فالروايات يف هذا اجملال كثرية ومتواترة .

منهــا قــول رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(، قــال: )محلــة القــرآن عرفــاء 
ــة()3(. ــة واملجاهــدون يف ســبيل اهلل قوادهــا والرســل ســادة أهــل اجلن أهــل اجلن

وقــال )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )مــن ختــم لــه بجهــاد يف ســبيل اهلل ولــو قــدر 
فــواق ناقــة دخــل اجلنــة()4(.

وعــن أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( قــال: )أصــل اإلســالم الصــالة وفرعــه الــزكاة 
وذروة ســنامه اجلهــاد يف ســبيل اهلل()5(.

)1(  سورة التوبة: 41
)2(  سورة الصف: 11

)3(  دعائم االسالم: ج1 ص343،مستدرك الوسائل: ج11 ص7.
)4(  مستدرك الوسائل: ج11 ص8، جامع أحاديث الشيعة: ج7 ص103.

)5( دعائم اإلسالم: ج1 ص342، مستدرك الوسائل: ج11 ص15.
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وقــال )عليــه الســالم(: )جاهــدوا يف ســبيل اهلل بأيدكــم، فــإن مل تقــدروا فجاهــدوا 
بألســنتكم، فــإن مل تقــدروا فجاهــدوا بقلوبكــم)1(.

ومــن خطبــة لــه عليــه )عليــه الســالم( يذكــر فيهــا أمهيــة وفضــل اجلهــاد: قــال: أال 
ــع  ــه، ويرج ــور إىل أوطان ــود اجل ــه، ليع ــتجلب جلب ــه واس ــر حزب ــد ذم ــيطان ق وإن الش
الباطــل إىل نصابــه، واهلل مــا أنكــروا عــيل منكــرا، وال جعلــوا بينــي وبينهــم نصفــا وإهنــم 
ــم  ــإن هل ــه ف ــم في ــت رشيكه ــن كن ــفكوه، فلئ ــم س ــا ه ــوه، ودم ــم ترك ــا ه ــون حق ليطلب
لنصيبهــم منــه ولئــن كانــوا وّلــوه دوين فــام التبعــة إال عندهــم، وإن أعظــم حجتهــم لعــىل 
أنفســهم يرتضعــون أمــا قــد فطمــت، وحييــون بدعــة قــد أميتــت، يــا خيبــة الداعــي، مــن 
ــوا أعطيتهــم  دعــا وإالم أجيــب وإين لــراض بحجــة اهلل عليهــم، وعلمــه فيهــم، فــإن أب
حــد الســيف. وكفــى بــه شــافيا مــن الباطــل ونــارصا للحــق، ومــن العجــب بعثهــم إل 
أن أبــرز للطعــان، وأن أصــرب للجــالد هبلتهــم اهلبــول لقــد كنــت ومــا أهــدد باحلــرب وال 

أرهــب بالــرب، وإين لعــىل يقــني مــن ريب. وغــري شــبهة مــن دينــي)2(.

ــن  ــل بم ــه: فقات ــث علي ــاد واحل ــا اجله ــر فيه ــة ذك ــالم( يف خطب ــه الس ــول )علي ويق
ــم)3(. ــزل هب ــاعة أن تن ــم الس ــادر هب ــم، ويب ــوقهم إىل منجاهت ــاه. يس ــن عص ــه م أطاع

 ويف تاريــخ الطــربي عــن عبــد الرمحــن بــن أيب ليــىل قــال » إين ســمعت عليــا عليــه 
ــه  ــل ب ــا يعم ــن رأى عدوان ــه م ــون إن ــا املؤمن ــول: أهي ــام يق ــل الش ــا أه ــوم لقين ــالم ي الس
ــو  ــر وه ــد أوج ــانه فق ــره بلس ــن أنك ــلم وم ــد س ــه فق ــره بقلب ــه فأنك ــى إلي ــرا يدع ومنك
ــني  ــة الظامل ــا وكلم ــة اهلل العلي ــون كلم ــيف لتك ــره بالس ــن أنك ــه وم ــن صاحب ــل م أفض

ــني)4(. ــه اليق ــور يف قلب ــق ون ــىل الطري ــام ع ــدى وق ــبيل اهل ــاب س ــك أص ــفىل فذل الس

)1( املصدر نفسه، املكان نفسه.
)2( هنج البالغة: خطبة 22

)3( املصدر نفسه: خطبة 103.
)4(  هنج البالغة: خطبة 365
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فيتحصــل مــن جممــوع اآليــات الرشيفــة والروايــات املباركــة إن للجهــاد فضــاًل عنــد 
اهلل ســبحانه وتعــاىل، ألن فيــه عــزا لإلســالم.

ثالثًا: االمجاع .

وأمــا قيــام اإلمجــاع عليــه مســّلم، بــل عليــه امجــاع فــرق املســلمني، بــل هــو ممــا قامــت 
ــع  ــدة م ــاض العقي ــن حي ــاع ع ــبيل اهلل والدف ــاد يف س ــىل اجله ــن)1( ع ــه رضورة الدي علي

نــرة احلــق أينــام كان.

رابعًا: العقل .

ــة  ــاد، وإقام ــم والفس ــر والظل ــر الكف ــع داب ــه لقط ــنه ولزوم ــل بحس ــتقل العق فيس
العــدل االهلــي واألحــكام الرشعيــة املحققــة للنظــام البــرشي يف الديــن والدنيــا)2(. 

ويشــري إىل هــذا املعنــى قولــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: اخلــري كّلــه يف الســيف 
ــار)3(،  ــة والن ــد اجلنّ وحتــت ظــل الســيف وال يقيــم النــاس إالّ الســيف والســيوف مقالي
ــيف  ــى، والس ــه يبق ــيف، وب ــر بالس ــق ينت ــىل أن احل ــدل ع ــة ي ــون الرواي ــل مضم ولع
كنايــة عــن القــوة والقــدرة، )الســيف( يف الروايــة إمــا أن يكــون ممــن يفتــح الطريــق أمــام 
احلــق، )حتــت ظــل الســيف( يكــون احلــق يعمــل بــه مــازال حتــت رايــة الســيف والقــوة.

ومضمــون الروايــة )الســيوف مقاليــد اجلنــة والنــار( هــو عبــارة عــن التمييــز بني ســيف 
احلــق وســيف الباطــل، فســيف احلــق مفتاحــه اجلنــة، وســيف الباطــل مفتاحــه النار .

)1(  كشف الغطاء: ج4 ص294 وينظر مهذب االحكام 15 ص18
)2(  فقه الدولة: ج2 ص495

)3(  الوسائل ج11 / ص5، الباب 1 من أبواب جهاد العدو، احلديث 1.
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سلوكيات االمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف اجلهاد:

تتمثل سلوكيات اإلمام )عليه السالم( يف اجلهاد باجلوانب اآلتية:

اجلانب االول: اإلعداد واالستعداد العقائدي والروحي .

مــع  املواجهــة  يف  املهمــة  العوامــل  مــن  اجلهــاد  يف  واالســتعداد  اإلعــداد  يعــد 
ٍة  ــوَّ ــْن ُق ــَتَطْعُتْم ِم ــا اْس ــْم َم وا هَلُ ــدُّ ــاىل: ﴿َوَأِع ــال تع ــم، ق ــل معه ــرق التعام ــداء وط االع
ــُم  ــْم اَل َتْعَلُموهَنُ ــْن ُدوهِنِ ــَن ِم ــْم َوَآَخِري ُك ــُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَّ ــِه َع ــوَن بِ ــِل ُتْرِهُب ــاِط اخْلَْي ــْن ِرَب َوِم
ــر  ــا ينت ــب، وبتحققه ــذه اجلوان ــىل ه ــني ع ــري املؤمن ــام أم ــد االم اهللَُّ َيْعَلُمُهْم﴾)1(يؤك
املجاهــدون يف املعركــة، فاملجاهــد إذا أراد أن يســتعد للجهــاد يف هــذا الطريــق، ويتأهــب 

ــة. ــة واالخالقي ــب العقائدي ــب يف اجلوان ــب أن يتأه ــه، جي ــدة ل ــد الع ويع

أواًل: التعبئة العقائدية.

مــن العنــارص االساســية التــي يتحــىل هبــا املجاهــدون االيــامن والعقيــدة التــي حتقــق 
أســمى غايــات اجلهــاد بــكل آفاقــه، حينــام يتحــول إىل قتــال تطهــري النفــس من الريــب، قال 
ــَة ُيَقاتُِلــوَن يِف َســبِيِل  نَّ ــُم اْلَ ــْم بـِـَأنَّ هَلُ ى ِمــَن امْلُْؤِمنـِـنَي َأْنُفَســُهْم َوَأْمَواهَلُ تعــاىل: ﴿إِنَّ اهلل اْشــرَتَ

اهلل َفَيْقُتُلــوَن َوُيْقَتُلــوَن﴾)2(. هــذا مــا يســمى بالتجــارة املعنويــة مــع اهلل ســبحانه وتعــاىل.

ويقــول اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(:اهلل اهلل يف اجلهــاد بأموالكم وأنفســكم 
وألســنتكم فإنــام جياهــد رجــالن إمــام هــدى أو مطيــع لــه مقتد هبــداه)3(.

)1( سورة األنفال: 60
)2(  سورة التوبة: 111

)3(  الكايف: الشيخ الكليني، ج7 ص52.
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ويقــول )عليــه الســالم(: )أيــا النــاس اســتعدوا للمســر إىل عــدو يف جهــاده القربــة 
إىل اهلل، ودرك الوســيلة عنــده()1(.

ــة  ــود ومنزل ــات والصم ــة الثب ــال: صف ــذا املج ــًا يف ه ــة أيض ــات اهلام ــن الصف  وم
ــاىل. ــد اهلل تع ــن عن املجاهدي

ومــن كالم لــه عليــه الســالم البنــه حممــدًا بــن احلنفيــة ملــا أعطــاه الرايــة يــوم اجلمــل 
)تــزول اجلبــال وال تــزل، عــض عــىل ناجــذك، أعــر اهلل مججمتــك. تــد يف األرض قدمك، 

أرم ببــرك أقــى القــوم، وغــض بــرك واعلــم أن النــر مــن عنــد اهلل ســبحانه()2(.

وعــن الصــادق )عليــه الســالم(، قــال: جــاء رجــل إىل رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه 
وآلــه( فقــال: يــا رســول اهلل، إين راغــب يف اجلهــاد نشــيط. قــال: فجاهــد يف ســبيل اهلل، 
ــىل اهلل، وإن  ــرك ع ــع أج ــد وق ــت فق ــرزق، وإن م ــد اهلل ت ــا عن ــت حي ــل كن ــك إن تقت فإن

رجعــت خرجــت مــن الذنــوب كــام ولــدت)3(.

ثانيًا: التعبئة االخالقية .

ويف صحيفــة الرضــا: عــن آبائــه )عليهــم الســالم(، عــن عــيل بــن احلســني )عليهــام 
ــن أيب طالــب )عليهــام الســالم( خيطــب  ــالم(، قــال: )بينــام أمــري املؤمنــني عــيل ب الس
النــاس وحيضهــم عــىل اجلهــاد، إذ قــام إليــه شــاب فقــال: يــا أمــري املؤمنــني أخــربين عــن 
فضــل الغــزاة يف ســبيل اهلل، فقــال عــيل )عليــه الســالم(: كنــت رديــف رســول اهلل )صــىل 
اهلل عليــه وآلــه( عــىل ناقتــه العضبــاء، ونحــن قافلــون مــن غــزوة ذات السالســل، فســألته 
عــام ســألتني عنــه، فقــال: إن الغــزاة إذا مهــوا بالغــزو كتــب اهلل هلــم بــراءة مــن النــار، )فإذا 

)1(  مصباح البالغة ) مستدرك هنج البالغة(: املريجهاين ج1 ص110
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل )عليه السالم(، ج1 ص43.

)3(  األمال: الشيخ الصدوق، ص547
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جتهــزوا لغزوهــم( باهــى اهلل تعــاىل هبــم املالئكــة، فــإذا ودعهــم أهلوهــم بكــت عليهــم 
احليطــان والبيــوت، وخيرجــون مــن ذنوهبــم كــام ختــرج احليــة مــن ســلخها، ويــوكل اهلل 
عــز وجــل بــكل رجــل منهــم أربعــني ألــف ملــك، حيفظونــه مــن بــني أيديــه ومــن خلفــه 
ــوم  ــه كل ي ــب ل ــه، ويكت ــت ل ــنة إال ضعف ــون حس ــامله، وال يعمل ــن ش ــه وع ــن يمين وع
عبــادة ألــف رجــل يعبــدون اهلل ألــف ســنة، كل ســنة ثالثامئــة وســتون يومــا، اليــوم مثــل 
ــواب اهلل  ــن ث ــا ع ــل الدني ــم أه ــع عل ــم انقط ــرة عدوه ــاروا بح ــا، وإذا ص ــر الدني عم
ــل إىل  ــدم الرج ــهام وتق ــت الس ــنة وفّوق ــت األس ــم وأرشع ــرزوا لعدوه ــم، وإذا ب إياه
الرجــل، حفتهــم املالئكــة بأجنحتهــم ويدعــون اهلل تعــاىل هلــم بالنــر والتثبيــت، ونــادى 
منــاد: اجلنــة حتــت ظــالل الســيوف، فتكــون الطعنــة والربــة أهــون عــىل الشــهيد مــن 
رشب املــاء البــارد يف اليــوم الصائــف، وإذا زال الشــهيد مــن فرســه بطعنــة أو بربــة، مل 
يصــل إىل األرض حتــى يبعــث اهلل عــز وجــل زوجتــه مــن احلــور العــني فتبــرشه بــام أعــّد 
اهلل عــز وجــل لــه مــن الكرامــة، فــإذا وصــل إىل األرض تقــول لــه: مرحبــا بالــروح الطيبــة 
التــي خرجــت مــن البــدن الطيــب، أبــرش فــإن لــك مــا ال عــني رأت وال أذن ســمعت وال 
خطــر عــىل قلــب بــرش، ويقــول اهلل عــز وجــل: أنــا خليفتــه يف أهلــه، ومــن أرضاهــم فقــد 
أرضــاين، ومــن أســخطهم فقــد أســخطني، وجيعــل اهلل روحــه يف حواصــل طــري خــر 
تــرح يف اجلنــة حيــث تشــاء، تــأكل مــن ثامرهــا، وتــأوي إىل قناديــل مــن ذهــب معلقــة 
بالعــرش، ويعطــى الرجــل منهــم ســبعني غرفــة مــن غــرف الفــردوس، ســلوك كل غرفــة 
مــا بــني صنعــاء والشــام، يمــأل نورهــا مــا بــني اخلافقــني، يف كل غرفــة ســبعون بابــا، عــىل 
كل بــاب ســتور مســبلة، يف كل غرفــة ســبعون خيمــة، يف كل خيمــة ســبعون رسيــرا مــن 
ذهــب قوائمهــا الــدر والزبرجــد، مرصوصــة بقضبــان الزمــرد، عــىل كل رسيــر أربعــون 
ــراش ســبعون زوجــا مــن احلــور  ــراش أربعــون ذراعــا، عــىل كل ف فراشــا، غلــظ كل ف
العــني عربــا أترابــا، فقــال الشــاب: يــا أمــري املؤمنــني أخــربين عــن الرتبــة مــا هــي؟ قــال: 
ــف  ــبعون أل ــف وس ــف وصي ــبعون أل ــا س ــهية، هل ــة الش ــة املرضي ــة الرضي ــي الزوج ه
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ــل،  ــؤ، عــىل رقاهبــم املنادي وصيفــة، صفــر احلــيل، بيــض الوجــوه، عليهــم تيجــان اللؤل
بأيدهيــم األكوبــة واألباريــق، وإذا كان يــوم القيامــة خيــرج مــن قــربه شــاهرا ســيفه 
ــة  ــر يف عرص ــك، حي ــة املس ــة رائح ــدم والرائح ــون ال ــون ل ــا، الل ــه دم ــخب أوداج تش
القيامــة، فوالــذي نفــي بيــده لــو كان األنبيــاء عــىل طريقهــم لرتجلــوا هلــم ممــا يــرون مــن 
هبائهــم، حتــى يأتــوا عــىل موائــد مــن اجلوهــر فيقعــدون عليهــا ويشــفع الرجــل منهــم يف 
ســبعني ألفــا مــن أهــل بيتــه وجريتــه، حتــى أن اجلاريــن خيتصــامن أهيــام أقــرب، فيقعــدون 
ــدة اخللــد، فينظــرون إىل اهلل تعــاىل يف كل  ــه الســالم( عــىل مائ ــم )علي معــي ومــع إبراهي

بكــرة وعشــية()1(.

ــه، وهلــذا فهــو  إذن.. فاملجاهــد يعــرف أن جهــاده يف ســبيل اهلل ومــن أجــل رضوان
يمــي قدمــًا يف درب اجلهــاد ال يبــال باملــوت وقــع عليــه أو وقــع هــو عــىل املــوت.

اجلانب الثاني: اإلعدادات العسكرية )سلوكيات االمام  يف احلرب( .

أواًل: إنه ال يبدأ القوم بقتال، وال يقاتل إال من بدأ احلرب .

ــارزة، وإن  ــون إىل مب ــالم »ال تدع ــه الس ــن علي ــه احلس ــالم(: البن ــه الس ــول )علي يق
ــاغ والباغــي مــروع«)2(. ــإن الداعــي ب دعيــت إليهــا فأجــب، ف

ويف خــرب عمــرو بــن مجيــع عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم ســئل »عــن املبــارزة بــني 
الصفــني بغــري إذن اإلمــام عليــه الســالم فقــال: ال بــأس ولكــن ال يطلــب إال بــإذن اإلمام 
عليــه الســالم: »ولعلــه قــال الشــيخ يف النهايــة ال بــأس باملبــارزة بــني الصفــني يف حــال 

القتــال، وال جيــوز لــه أن يطلــب املبــارزة إال بــإذن اإلمــام عليــه الســالم ونحــوه)3(.

)1(  مستدرك الوسائل: مريزا حسني النوري الطربيس ج11 ص10
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج4 ص52 خطبة 225

)3(  جواهر الكالم املؤلف: الشيخ اجلواهري، ج21 ص86.
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ويقــول )عليــه الســالم( يف موضــع آخــر يــويص جنــده يف كل موطــن: » ال تقاتلــوا 
ــم  ــى يبدأوك ــم حت ــم إياه ــة وتركك ــىل حج ــد اهلل ع ــم بحم ــم فإنك ــى يبدأوك ــوم حت الق

حجــة أخــرى)1(.

قــال )عليــه الســالم( يف وصيتــه ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه(: وال يســتحب 
بيــات أحــد مــن أهــل البغــي وال قتالــه غيلــة وال عــىل غــرة حتــى يبــدروا )2(.

ــب  ــد ش ــا. فق ــا عدهت ــدوا هل ــا. وأع ــرب أهبته ــذوا للح ــالم(: فخ ــه الس ــه )علي قول
ــر)3(. ــى إىل الن ــه أدع ــرب فإن ــعروا الص ــناها، واستش ــال س ــا وع لظاه

يتحــدث االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: يف هــذا املقطــع مــن اخلطبــة حــول 
االســتعداد للقتــال يقــول )عليــه الســالم(: )فخــذوا للحــرب أهبتهــا( أي جتهــزوا 

ــة. ــوض املعرك ــكايف خل ــال ال ــأدوات القت ــالح وب بالس

ثــم يتحــدث االمــام )عليــه الســالم( حــول طبيعــة املعركــة عندمــا تشــتد وتلتهــب 
ــناها(،  ــال س ــا وع ــّب لظاه ــد ش ــا فق ــا عّدهت ــدوا هل ــوارم )وأع ــق الص ــوء بري ــو ض ويعل
اســتعار لفــظ اللظــى والّســنا عــن إمــارات احلــرب لكــون كّل منهــام عالمــة ملــا فيــه مظنـّـة.

ثانيًا: يف مسري اجليش للحرب وضرورة إطاعة القائد العسكري .

ــذه إىل  ــني أنف ــي ح ــس الرياح ــن قي ــل ب ــه ملعق ــة ل ــالم(:يف وصي ــه الس ــول )علي يق
الشــام يف ثالثــة آالف مقدمــة لــه( »اتــق اهلل الــذي ال بــد لــك مــن لقائــه وال منتهــى لــك 
ــري، وال  ــه بالس ــاس، ورف ــن، وغــور بالن ــك. ورس الربدي ــن إال مــن قاتل ــه. والتقاتل دون

)1(  الكايف 5: 38 / 3.

)2(  رشح هنج البالغة، البن ميثم البحراين، ج4: 381 - 382.

)3(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج1 ص67 خطبة 26.
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تــر أول الليــل فــإن اهلل جعلــه ســكنا وقــدره مقامــا ال ظعنــا، فــأرح فيــه بدنــك وروح 
ظهــرك، فــإذا وقفــت حــني ينبطــح الســحر أو حــني ينفجــر الفجــر فــر عــىل بركــة اهلل، 
ــد  ــو مــن يري ــدن مــن القــوم دن ــك وســطا، وال ت ــت العــدو فقــف مــن أصحاب ــإذا لقي ف
ــري،  ــك أم ــى يأتي ــأس حت ــاب الب ــن هي ــد م ــم تباع ــد عنه ــرب، وال تباع ــب احل أن ينش
وال حيملنكــم شــنآهنم عــىل قتاهلــم قبــل دعائهــم واإلعــذار إليهــم.. وأعلمــوا أن مقدمــة 
القــوم عيوهنــم، وعيــون املقدمــة طالئعهــم، وإياكــم والتفــرق، فــإذا نزلتــم فانزلــوا مجيعا، 
وإذا ارحتلتــم فارحتلــوا مجيعــا، وإذا غشــيكم الليــل فاجعلــوا الرمــاح كفــة، وال تذوقــوا 

ــوم إال غــرارا أو مضمضــة«)1(. الن

ــة عــن التكتيــك يف  ــه الســالم( يف هــذه الوصي يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )علي
ــره  ــكري ويذك ــد العس ــر القائ ــوى، إذ يأم ــه بالتق ــدأ وصيت ــدو، ويبت ــة الع ــري ملواجه املس
بــاهلل جــل وعــال، ألنــه ملجــا والعبــاد ومنتهاهــم إليــه، ثــم يؤكــد عــىل عــدم بــدء القــوم 
بقتــال إال مــن بدأهــا، ثــم يضــع االمــام )عليــه الســالم( دســتورا يف االســتعداد والتهيــؤ 
ملواجهــة العــدو، جيــب محــل الســالح ولبــس الــدروع، ثــم يؤكــد عــىل مراعــاة اآلخريــن 
ْيــَل  يف املســري مــن عــدم املســري أول الليــل ألنــه فيــه راحــة للبــدن وســكنًا لــه ﴿َوَجَعْلنـَـا اللَّ
ــام  ــل االم ــه، فيفض ــة في ــن الراح ــط م ــان قس ــذ اإلنس ــدن أن يأخ ــة الب ــا﴾ أي راح لَِباًس
ــزة وتفضيــال، فيقــول  ــًا للمســري، فيجعــل مــن هــذه االوقــات مي ــه الســالم( أوقات )علي
ــا يف  ــه الســالم( ميزان حــني ينفجــر الفجــر فــر عــىل بركــة اهلل، ثــم يعطــي االمــام )علي
أمهيــة موقــع القيــادة ووجودهــا بــني اجليــش، فيقــول )عليــه الســالم( إن أفضــل مواقــع 
تواجــد القيــادة وهيبتهــا هــو وقوفهــا وســط اجليــش ربــام ال نحتــاج إىل ســوق الشــواهد 
ــارك  ــع املع ــه كان يف مجي ــل إّن ــه، ب ــوده وقادت ــام جلن ــة اإلم ــد معايش ــي تؤك ــة الت التارخيي
التــي خاضهــا متواجــدًا يف القلــب، حيــث حيتــدم القتــال ويلتحــم اجليشــان، ويبــدأ 

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3، ص13 صية 12.
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صخــب املعركــة وقعقعــة الســالح. وقــد وصفــه صعصعــة بــن صوحــان بــام يــأيت: )كان 
فينــا كأحدنــا يف لــني جانــب، وشــدة تواضــع، وســهولة قيــاد وكنــا هنابــه مهابــة األســري 

ــَل لَِباًســا ْي ــا اللَّ املربــوط للســياف الواقــف عــىل رأســه()1( َوَجَعْلنَ

إّن ثمــرة هــذا التواجــد امليــداين إهلــاب محــاس املجاهديــن، والتوفــر عــىل وضــع املعركة 
والتعــرف بدقــة عــىل تفاصيلهــا ومــا جيــب أّنــه يتخــذ مــن قــرارات هامــة مصرييــة فيها. 

 ثــم ان االمــام )عليــه الســالم( يعطــي تكتيــكا آخــر للحــرب، يقــول ال تدنــوا مــن 
القــوم كونــوا الــذي يريــد أن يبــدأ بقتــال، وال تتباعــد عنهــم فيــام لــو نظــر اليــك القــوم 

يقولــون هــؤالء قــد أهابونــا وخافــوا مــن مواجهتنــا.

ــه  ــر يف كالم ــب آخ ــىل جان ــد ع ــالم( يؤك ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــم أن اإلم ث
عــىل مبــدأ طاعــة االوامــر يف احلــرب )حتــى يأتيــك أمــري( يريــد االمــام )عليــه الســالم( 
ــد  ــن القائ ــادر م ــر الص ــإّن األم ــر ف ــدأ االوام ــىل مب ــوء ع ــلط الض ــع أن يس ــذا املقط يف ه
امليــداين ربــام ال حيتــاج إىل وقــت طويــل كــي يصــل إىل املجاهديــن. وهــذه املركزيــة هــي 
يف احلقيقــة مــن أهــّم العوامــل االســرتاتيجية يف كســب املعركــة، حيــث تقطــع الطريــق 
عــىل الفــوىض والبلبلــة نتيجــة تأخــر القــرار، وجتعــل الطاعــة واالنضبــاط مهــا الســائدان 

يف ُكّل مراحــل املعركــة.

ويقــول )عليــه الســالم( يف موضــع آخــر: ول عليكــم الطاعــة، وأن ال تنكصــوا عــن دعوة 
ــىل  ــتقيموا )ل( ع ــم مل تس ــإن أنت ــّق. ف ــرات إىِل احل ــوا الغم ــالح وأن ختوض ــوا يف ص وال تفّرط
ذلــك مل يكــن أحــد أهــون عــيّل ممـّـن اعــَوّج منكــم، ثــم ُأْعظِــم لــه العقوبــة، وال جيــد عنــدي فيهــا 

رخصــة، فخــذوا هــذا مــن أمرائكــم، وأعطوهــم مــن أنفســكم مــا يصلــح اهلل بــه أمركــم«)2(.

)1( كتاب األربعني: حممد طاهر القمي الشريازي، ص420
)2(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل، ج3 ص80.
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وقــال )عليــه الســالم(: وأمــا حقــي عليكــم فالوفــاء بالبيعــة والنصيحــة يف املشــهد 
واملغيــب، واإلجابــة حــني أدعوكــم، والطاعــة حــني آمركــم)1(.

ثالثًا: عند مقابلة العدو وااللتحام معه .

يقول )عليه السالم(: »وعضوا عىل األرضاس فإنه أنبأ للسيوف عن اهلام«)2(.

وعنه )عليه السالم(: »وعضوا عىل اجلهاد بنواجذكم«)3(.

عّضــوا عــىل النواجــذ، وأكملــوا الاّلمــة، وقلقلــوا الســيوف، واحلظــوا اخلــزر، 
واطعنــوا الشــزر، ونافحــوا بالظبــا، وصلــوا الســيوف باخلطــى، وعــاودوا الكــّر، وعليكم 

ــوا شــبجه)4(. ــرواق املطنــب فارضب هبــذا الســواد األعظــم وال

ــن  ــة م ــن جمموع ــه ع ــن خطبت ــع م ــذا املقط ــالم( يف ه ــه الس ــام )علي ــدث اإلم يتح
الوصايــا.

ـ فالعــّض عــىل النواجــذ، هــي أقــى األرضاس، حيــث يســاعد عــىل تصلــب 
االســرتخاء. وإزالــة  بالدمــاغ،  املتصلــة  والعضــالت  األعصــاب 

ــه  ــة أعضائ ــد، بإحاط ــد املجاه ــني جس ــي حتص ــدرع، يعن ــي ال ــة وه ــامل الاّلم ـ وإك
ــة وســائل الدفــاع  ــد وهــي الــرأس والصــدر والســواعد، إضافــة إىل هتيئ ــارزة باحلدي الب

ــح وســيف. مــن درع ورم

)1(  املصدر نفسه، ج1 ص84 خطبة 34 
)2( املصدر نفسه، ج1 خطبة 124
)3(  املصدر نفسه، ج1 خطبة 121

)4(  املصدر نفسه، ج1 ص115 خطبة: 65 
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ـ وقلقلة السيوف أي حتريكها للتحقق من عدم تأثرها بالصدأ.

ـ وإحلاظ اخلزر هو أن ينظر املجاهد بعينه بصورة من صور الغضب.

ـ والطعن شزرًا، هو الطعن عن اليمني والشامل.

ـ والنفح بالضبا، وهو الرب بطرف السيف.

ـ ووصل السيوف باخلطى هو التوازن بني حركة السيوف وخطوة املجاهد.

ـ ومعاودة الكّر، أي إدامة الكّر دون تراجع.

ـ والســواد األعظــم هــو مجهــور الشــام املحيــط بمركــز القيــادة واملــراد منــه أن يكــون 
اهلجــوم عــىل وســط مركــز القيــادة ألّن ذلــك يعّجــل يف حســم املعركــة.

رابعًا: يف السرّية والكتمان، ومباغتة العدو .

يقــول )عليــه الســالم(: أال وإّن لكــم عنــدي أن ال أحتجــز دونكــم رّسًا إالّ يف حــرب 
وال أطــوي دونكــم أمــرًا إالّ مــن حكــم وال أؤّخــر لكــم حقــًا عــن حملــه وال أقــف بــه دون 

مقطعــه وأن تكونــوا عنــدي يف احلق ســواء)1(.

ــامن الــر يف  ــه عــن كت ــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن خطبت يتحــدث االمــام )علي
احلــرب واآلثــار املرتتبــة عليــه مــن خطــورة تــرب األرسار إىل اجلهــة املعاديــة، واإلمــام 
)عليــه الســالم( عندمــا حيتفــظ لنفســه ببعــض األمــور التــي ال يبــوح هبــا حتــى إىل أقــرب 
النــاس مــن الصحابــة إّنــام يلحــظ خطــورة الوضــع العســكري وحساســيته ولذلــك يأخذ 
ــه  ــر أصحاب ــّك يف أم ــث ال يش ــدّو، حي ــات إىل الع ــض املعلوم ــّرب بع ــن ت ــة م احليط
األوفيــاء، ولكنــه قــد حيتمــل وجــود بعــض املندســني يف صفــوف جيشــه وهــو أمــر وارد 
ــل املعلومــات املهمــة حــول  ــع اجليــوش، حيــث يعتمــد عــىل التجســس يف حتصي يف مجي

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص79 كتاب 50
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ــه  ــام )علي ــس االم ــث يؤس ــال، حي ــاليبها يف القت ــا، وأس ــة، وخططه ــة املقابل ــوة اجلبه ق
الســالم( يف كالمــه قاعــدة يف جمــال اإلعــالم واإلخبــار: إّن الــوال واحلاكــم جيــب أن ال 
خُيفــي عــن الرعيــة شــيئًا مــن األمــور إالّ مــا خُيــّل اظهــاره وانتشــاره باألمــن االجتامعــي 

ال األمــن العائــد إىل شــخصه )1(.

خامسًا: استحصال املعلومات من العيون واملراصد .

يقــول )عليــه الســالم(: واجعلــوا لكــم رقبــاء يف صيــايص اجلبــال ومناكــب اهلضاب 
ــم،  ــوم عيوهن ــة الق ــوا أّن مقدم ــن. واعلم ــة أو أم ــكان خماف ــن م ــدّو م ــم الع ــاّل يأتيك لئ

وعيــون املقّدمــة طالئعهــم)2(.

حيــث هــو مــن الــرورات التــي يتــّم التعــرف هبــا عــىل حجــم قــّوة العــدّو 
ــيلة  ــو وس ــم ه ــن ث ــة، وم ــول املعرك ــده يف دخ ــع عن ــلوب املّتب ــه، واألس ــاط ضعف ونق
مجــع املعلومــات ليتــم اإلعــداد وتوقيــت املعركــة واختيــار أســلوب ومواقــع املواجهــة، 
ولقــد اســتخدم اإلمــام )عليــه الســالم( أربعــة طــرق يف جلــب املعلومــات، أســتحصال 
ــات  ــراء الوالي ــالل أم ــن خ ــدو أوم ــن الع ــني م ــراد القريب ــالل األف ــن خ ــات م املعلوم

ــه. ــرتاق صفوف ــدو أو أخ ــاط الع ــون يف أوس ــرش العي ــالل ن ــن خ ــدن، أو م وامل

سادسًا: اختيار املواقع العسكرية احملّصنة .

يقــول )عليــه الســالم(: »فــإذا نزلتــم بعــدو أو نــزل بكــم فليكــن معســكركم يف قبيــل 
ــردا،  ــم م ــم ردءا ودونك ــون لك ــام يك ــار كي ــاء األهن ــال، أو أثن ــفاح اجلب األرشاف أو س

ولتكــن مقاتلتكــم مــن وجــه واحــد أو اثنــني«)3(.

)1(  أسس النظام السيايس عند اإلمامية: الشيخ حممد السند ص41.
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج3 ص13 رسالة 11.
)3(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص12: رسالة 11.
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سابعًا: أخذ احليطة واحلذر من العدو.

ويف حتــف العقــول يف وصيــة أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( لزيــاد بــن النــر حــني 
ــوم عيوهنــم، وعيــون املقّدمــة  أنفــذه عــىل مقّدمتــه إىِل صّفــني: » اعلــم أّن مقدمــة الق
طالئعهــم، فــإِذا أنــت خرجــت مــن بــالدك ودنــوت مــن عــدّوك فــال تســأم مــن توجيــه 
ــى ال  ــة ويف بعــض الشــعاب والشــجر واخلمــر ويف كّل جانــب حّت الطالئــع يف كّل ناحي

يغريكــم عدّوكــم ويكــون لكــم كمــني..)1(.

ثامنًا: اختيار القادة امليدانيني يف احلرب.

يقــول )عليــه الســالم( ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه( حــني واله مــر: فــوّل 
مــن جنــودك أنصحهــم يف نفســك هلل ولرســوله وإلمامــك، وأنقاهــم جيبــًا، وأفضلهــم 
حلــاًم ممــن يبطــئ عــن الغضــب ويســرتيح إىل العــذر، ويــرأف بالضعفــاء، وال ينبــو عــىل 
ــّم الصــق بــذوي املــروءات  ــه الضعــف، ُث ــاء، وممــن ال يثــريه العنــف وال يقعــد ب األقوي
واألحســاب وأهــل البيوتــات الصاحلــة والســوابق احلســنة، ُثــّم أهــل النجــدة والشــجاعة 

والســخاء والســامحة)2(.

يف هــذا املقطــع مــن العهــد الرشيــف يتحــدث االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( 
عــن سياســته يف اختيــار القــادة، ويســتعرض بالتفصيــل رشوط قــادة اجليــش.

وهــذه الصفــات الثــالث الــالزم توفرهــا يف قــادة اجليــش، تــؤدي أوال إىل أن يعيــش 
القائــد العســكري هاجــس احلــق ويفكــر يف نــرة الديــن وإعــالء كلمــة التوحيــد ونرة 
النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( واإلمــام )عليــه الســالم(، وثانيــا: أن يســعى يف هــذا 
ــش  ــور اجلي ــري أم ــىل تدب ــل ع ــا: أن يعم ــاين، ثالث ــالص والتف ــع االخ ــن موق ــق م الطري

)1(  حتف العقول، ص 191.
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص19 رسالة 53.
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بآليــات املــداراة والعقالنيــة واخلــربة الكافيــة)1(.

ويف ســياق هــذا الــكالم يتعــرض اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( إىل الصفــة 
االخالقيــة الرابعــة التــي جيــب توافرهــا يف قــادة اجليــش )ويــرأف بالضعفــاء، وال ينبــو 
ــه  ــه الضعــف( يتحــدث االمــام )علي ــاء، وممــن ال يثــريه العنــف وال يقعــد ب عــىل األقوي
بالشــجاعة  يتمتعــون  الذيــن  القويــة  الشــخصيات  القــادة اصحــاب  الســالم( عــن 

ــني . ــراء واملحروم ــون للفق ــد الع ــد ي ــو م ــم ه ــة، وأهدافه ــفقة والرمح والش

تاسعًا: الثقة التامة بني القائد العسكري واجلنود:

قولــه )عليــه الســالم(: أوه عــىل إخــواين الذيــن تلــوا القــرآن فأحكمــوه، وتدبــروا 
الفــرض فأقامــوه، أحيــوا الســنة وأماتــوا البدعــة. دعــوا للجهــاد فأجابــوا، ووثقــوا 

ــوه)2(. ــد فاتبع بالقائ

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســالم( يف هــذا املقطــع عــن رس االنتصــار وكيــف يتحقــق، 
يقــول )عليــه الســالم( إن املفتــاح الســحري للنجــاح واالنتصــار يف مياديــن احليــاة، الســيام 
يف املياديــن العســكرية ويف جبهــات القتــال، هــو اجيــاد الثقــة بني القائــد العســكري واجلنود.

ومــن الشــواهد التارخييــة عــىل ثقــة القائــد بجنــوده روى ابــن هشــام: اّن ســعد بــن 
معــاذ، قــام وقــال: فوالــذي بعثــك باحلــق لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر فخضتــه خلضنا 
ــا لصــرب يف  ــا غــدًا إّن ــا عدون ــا رجــل واحــد ومــا نكــره أن تلقــى بن معــك، مــا ختّلــف منّ
ــا مــا تقــّر بــه عينــك، فــِرْ بنــا عــىل بركــة  احلــرب وصــدق يف اللقــاء، لعــل اهلل يريــك منّ

اهللّ. فــّر رســول اهلل بقــول ســعد ونشــطه ذلــك، ثــّم قــال: )ســريوا وأبــرشوا()3(.

)1(  نفحات الوالية: مصدر سابق ص370
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج2 ص109: خطبة 182

)3(  موسوعة طبقات الفقهاء ) املقدمة(: الشيخ السبحاين ج1.
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وهــذه هــي الضابطــة الكليــة يف كّل مــا شــاور النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
يف احلــروب وغريهــا، وقــد كمنــت املصلحــة يف نفــس املشــاورة عــن طريــق اســتقطاب 
ــية  ــع أغش ــع ورف ــول إىل الواق ــا الوص ــن ورائه ــة م ــون الغاي ــة دون أن تك آراء الصحاب
ــب  ــج احل ــه، ينت ــه وإخالص ــده يف كفاءت ــدي إىل قائ ــان اجلن ــاهلل، فاطمئن ــوذ ب ــل نع اجله
والتقديــر واالحــرتام والطاعــة، ويف قبــال هــذه الثقــة توجــد هنــاك عالقــة شــك وعــدم 
 احــرتام بــني القيــادة واجلنــود، يقــول اهلل تعــاىل يف شــأن الشــاكني يف كفــاءة القيــادة  
اُفــوَن َأن َيِيــَف اهلل َعَلْيِهــْم َوَرُســوُلُه َبــْل ُأْوَلئـِـَك ُهــُم  ــَرٌض َأِم اْرَتاُبــوا َأْم َيَ ﴿َأيِف ُقُلوهِبـِـم مَّ

الظَّاملُِوَن﴾)1(.

ــدع  ــوار والتص ــك اخل ــر ذل ــىل إث ــرش ع ــود؛ انت ــوف اجلن ــك يف صف ــرش الش ــإذا انت ف
ــة  ــده، ومتان ــد وجن ــني القائ ــة ب ــدر الثق ــىل ق ــون ع ــش تك ــوة اجلي ــش، فق ــان اجلي يف بني
وشــجاعة اجلنــود مرتبطــة بمتانــة الثقــة بــني القائــد وجنــده، والثقــة املتبادلــة بــني القائــد 

ــداف. ــق األه ــكرية وحتقي ــط العس ــي يف اخلط ــاء الواق ــزة والغط ــي الركي ــده ه وجن

عاشرًا: آداب احلرب .

 قولــه )عليــه الســالم( فــإذا كانــت اهلزيمــة بــإذن اهلل فــال تقتلــوا مدبــرا، وال تصببــوا 
ــم  ــتمن أعراضك ــأذى وإن ش ــاء ب ــوا النس ــح. وال هتيج ــىل جري ــزوا ع ــورا، وال جته مع
وســببن أمراءكــم، فإهنــن ضعيفــات القــوى واألنفــس والعقــول. إن كنــا لنؤمــر بالكــف 

عنهــن وإهنــن ملــرشكات)2(.

وعنــه )عليــه الســالم( يف يــوم اجلمــل قــال: ال تقتلوهــم موّلــني وال مدبريــن وال نيامًا 

)1( سورة النور: 50.
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص15: رسالة 14.
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وال أيقاظــًا وال جتهــزوا عــىل جريــح، ومــن ألقــى ســالحه فهــو آمــن، ومــن أغلــق بابــه فــال 
ســبيل عليــه، وأحللــت لنــا ســبي الكــراع والســالح حرمــت علينا ســبي الــذرارّي)1(.

ويف املســتدرك، عــن املفيــد بســنده، عــن كتــاب أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( إىل أهــل 
الكوفــة بعــد واقعــة اجلمــل: » فلــام هزمهــم اهلل أمــرت أن ال يتبــع مدبــر وال جيز عــىل جريح، 

ال يكشــف عــورة وال هيتــك ســرت وال يدخــل دار إالّ بــإذن، وامنــت النــاس اخلرب)2(. 

ومن كتاب له عليه السالم إىل عامله يف أمر اخلراج:

»وال تّســنَّ مــال أحــد مــن النــاس مصــلٍّ وال معاهــد إال أن جتــدوا فرســا أو ســاحا 
ــداء  ــدي أع ــك يف أي ــدع ذل ــلم أن ي ــي للمس ــه ال ينبغ ــام فإن ــل اإلس ــى أه ــه ع ــدى ب يع

اإلســام فيكــون شــوكة عليــه«)3(.

ــي ينبغــي ان  ــه الســالم( اآلداب واالخــالق الت ــاول االمــام أمــري املؤمنــني )علي يتن
يتحــىل هبــا املقاتــل يف املعركــة، وكيفيــة التعامــل مــع كبــار الســن والنســاء ومــع االرسى 

واملنهزمــني مــن املعركــة.

فيتحصل مما ذكرناه يف هذا املبحث:

إن االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( أعطــى مالــكًا )رضــوان اهلل عليــه( دســتورا 
متكامــال يف اجلهــاد وفنــون احلــرب، والســلوكيات واآلداب االخالقيــة االســالمية 
ــات  ــوا هبــا، وتعــد هــذه التوصي ــده أن يتحل ــد وجن املتبعــة يف احلــرب وجيــب عــىل القائ

ــالم. ــادة واالدارة يف االس ــة القي ــة يف منظوم ــدروس االخالقي ــن ال م

)1(  الوسائل ج11 ص16، الباب 5 من أبواب جهاد العدّو، احلديث 2.
)2(  مستدرك الوسائل 2 / 251، الباب 22 من أبواب جهاد العدّو، احلديث 2.

)3(  هنج البالغة: رسالة 51.
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التنمية البشرية واإلصالح االجتماعي

قوله عليه السالم: )وَاسْتِصْالَحَ َأهْلِهَا(.

نتنــاول يف هــذا املبحــث التنميــة البرشيــة، والذي يعــرب عنه يف اإلصــالح االجتامعي، 
ــا(، ألن  ــالم(: )َواْســتِْصاَلَح َأْهِلَه ــه الس ــني )علي ــام أمــري املؤمن ــام ورد يف قــول االم ك
ــن  ــية م ــطته األساس ــوال وأنش ــف ال ــائر وظائ ــن س ــد م ــادها يع ــة وإرش ــالح األم إص
حيــث إجيــاد البواعــث االخالقيــة يف نفــوس النــاس كأعــامل اخلــري وختليصهــم مــن منابع 
الفســاد األخالقــي، وتوفــري األمــن يف جمــال الكســب واملعــاش وتأمــني حقــوق االفــراد 
ونظــم مــا يتصــل باألمــور القضائيــة)1(، فالبــد أن يلتفــت املســؤولون إىل أن وظيفتهــم 
ال تنتهــي بتعبيــد بعــض الطــرق والشــوارع وتزويــد الســوق باحلاجــات املنزليــة، بــل إن 
هنــاك جوانــب معنويــة التــي ينبغــي أن هيتــم هبــا املســؤولون يف املجتمــع اإلســالمي إىل 

جانــب دورهــم يف النهــوض هبــذه اجلوانــب ونرشهــا بــني صفــوف النــاس)2(.

املسألة األوىل : معاني اإلصالح اصطالحًا .

إرادة اخلــري وتقويــم العــوج يف املجتمــع واســتصالح مــا فســد منهــم. واالصــالح 
وظيفــة األنبيــاء ومــن ســار عــىل درهبــم بصــدق هــم املصلحــون احلقيقيــون قــال تعــاىل 
ْصــَاَح َمــا اْســَتَطْعُت َوَمــا َتْوفِيِقــي إاِلَّ بـِـاهللَِّ﴾)3(.  حكايــة عــن شــعيب: ﴿إْن ُأِريــُد إاِلَّ اإْلِ

)1(  نفحات الوالية: مصدر سابق ص290.
)2(  الدولة االسالمية: للنكراين،ص41 .

)3( سورة  هود: 88.
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ومنــه يشــري االمــام )عليــه الســالم( إىل هــذا املبــدأ بشــكل عــام وفــق املفهــوم 
الواســع لإلصــالح والــذي يشــمل املــوارد االخالقيــة يقــول )عليــه الســالم( يف عهــده 
ٌة هَلـُـْم َعــىَل  ملالــك االشــرت)رضوان اهلل عليــه(: »ُثــمَّ َأْســبِْغ َعَلْيِهــُم اأْلَْرَزاَق َفــإِنَّ َذلـِـَك ُقــوَّ
ــٌة َعَلْيِهــْم إِْن َخاَلُفــوا  ــَت َأْيِدهيِــْم َوُحجَّ اْســتِْصاَلِح َأْنُفِســِهْم َوِغنًــى هَلـُـْم َعــْن َتنَــاُوِل َمــا حَتْ

ــَك«)1(. ــوا َأَماَنَت ــَرَك َأْو َثَلُم َأْم

املسألة الثانية : اإلصالح يف الكتاب العزيز والروايات املطهرة .

أوالً: وقد وردت كلمة االصالح يف القرآن الكريم يف آيات كثرية 

ــا إِنَّ  ــا َوَطَمًع ــوُه َخْوًف ــا َواْدُع ــَد إِْصَاِحَه ــُدوا يِف اأْلَْرِض َبْع ــاىل: ﴿َواَل ُتْفِس ــال تع ق
ــننَِي﴾)2( ــَن امْلُْحِس ــٌب ِم ــَت اهلل َقِري َرمْحَ

 وقــال أيضــا: ﴿َوإِِن اْمــَرَأٌة َخاَفــْت ِمــن َبْعلَِهــا ُنُشــوًزا َأْو إِْعَراًضــا َفــَا ُجنَــْاَح َعَلْيِهــَا 
ِســنُوْا َوَتتَُّقــوْا  ــحَّ َوإِن ُتْ ِت األَنُفــُس الشُّ ْلــُح َخــْرٌ َوُأْحــرِضَ َأن ُيْصلَِحــا َبْينَُهــَا ُصْلًحــا َوالصُّ

َفــإِنَّ اهللَّ َكاَن بـِـَا َتْعَمُلــوَن َخبـِـًرا﴾)3(.

ويف قولــه تبــارك وتعــاىل: ﴿َوَلــن َتْســَتطِيُعوْا َأن َتْعِدُلــوْا َبــنْيَ النَِّســاء َوَلــْو َحَرْصُتْم َفَا 
ِحيًا﴾)4(  َقــِة َوإِن ُتْصلُِحــوْا َوَتتَُّقــوْا َفــإِنَّ اهللَّ َكاَن َغُفــوًرا رَّ َتِيُلــوْا ُكلَّ امْلَْيــِل َفَتَذُروَهــا َكامْلَُعلَّ

ُقــوا اهلل  ــَا امْلُْؤِمنُــوَن إِْخــَوٌة َفَأْصلُِحــوا َبــنْيَ َأَخَوْيُكــْم َواتَّ وقــال ســبحانه: ﴿إِنَّ
ُتْرمَحُــوَن﴾)5(. ُكــْم  َلَعلَّ

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج3 ص69 رسالة 53.
)2(  سورة االعراف: 56.

)3(  سورة النساء 128.
)4(  سورة النساء: 129.

)5(  سورة احلجرات: 10.
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 ويف ســورة هــود عــىل لســان نبــي اهلل شــعيب عليــه الســالم: ﴿....ِْن ُأِريــُد إاِلَّ 
ْلــُت َوإَِلْيــِه ُأنِيــُب﴾)1(. ْصــاَلَح َمــا اْســَتَطْعُت َوَمــا َتْوفِيِقــي إاِلَّ بِــاهللَِّ َعَلْيــِه َتَوكَّ اإْلِ

ثانيــًا: ووردت كلمــة اإلصــالح يف روايــات أهــل البيــت )عليهــم الســالم( يف 
مواضــع متعــددة، عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم( أنــه قــال: »كان أمــري املؤمنــني )عليــه 

ــن«)2(. ــدق بديناري ــني أحــب إل مــن أن أتص ــني اثن ــح ب ــن أصل الســالم( يقــول: »لئ

وعنــه )عليــه الســالم( أيضــا أنــه قــال: »صدقــة حيبهــا اهلل: إصــالح بــني النــاس إذا 
تفاســدوا، وتقــارب بينهــم إذا تباعــدوا«)3(.

يف هــذه الروايــة حــث بليــغ للمؤمــن عــىل يشء كثــري مــن منافــع الدنيــا واآلخــرة، 
منهــا أن يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر بوعــظ بليــغ نافــع، ومنهــا أن يصلــح بــني 
النــاس إذا وقعــت املنازعــة بينهــم بــأن ينظــر برأيــه الصائــب ويميــز بــني الظــامل واملظلــوم 
ــم وإن  ــل الرح ــا أن يص ــم، ومنه ــن الظل ــه ع ــرة ل ــة زاج ــح بليغ ــامل بنصائ ــح الظ وينص
اختــاروا فراقــه وتباعــده، ومنهــا أن يأمــر بصلــة األرحــام إذا وقــع التفــارق والتباغــض 
بينهــم بموعظــة حســنة، ومنهــا أن يأمــر املؤمنــني بالتواصــل والتعــاون إذا وقــع التدابــر 
والتقاطــع بينهــم، ومنهــا اإلصــالح بــني القبيلتــني إذ وقــع التقابــل بينهــم، ومنهــا 

ــرء وزوجــه )4(. ــني امل اإلصــالح ب

)1(  سورة هود: 88.
)2( البحــار ج73: ص44، كتــاب العــرشة، بــاب اإلصــالح بــني النــاس، احلديــث 3، ثــواب األعــامل، الشــيخ 

ص841 الصدوق، 
)3( اصــول الــكايف ج2: ص209، بــاب اإلصــالح بــني النــاس، احلديــث األول، وســائل الشــيعة احلــر 

ص934. ج81  العامــيل، 
)4( رشح أصول الكايف: موىل حممد صالح املازندراين، ج9 ص103.
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وعنــه )عليــه الســالم( قــال: كل كــذب مســؤول عنــه يومــا مــا إال كذبــا يف ثالثــة: 
رجــل كائــد يف حربــه فهــو موضــوع عنــه، ورجــل أصلــح بــني اثنــني يلقــي هــذا بغــري مــا 
يلقــي بــه هــذا، يريــد الصلــح مــا بينهــام، ورجــل وعــد أهلــه شــيئا وال يريــد أن يتــم هلــم 

عليــه، يريــد بذلــك دفعهــا)1(.

ــا  ــل: ي ــان، قي ــة اللس ــة صدق ــل الصدق ــه: أفض ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ق
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه ومــا صدقــة اللســان؟ قــال: الشــفاعة تفــك هبــا األســري، 

وحتقــن هبــا الــدم، وجتــر هبــا املعــروف إىل أخيــك، وتدفــع هبــا الكرهيــة)2(.

قــال أبــو عبــد اهلل عليــه الســالم: إذا رأيــت بــني اثنــني مــن شــيعتنا منازعــة فافتدهــا 
مــن مــال)3(.

ــة  ــام أن الدي ــة ك ــع املنازع ــال يدف ــإن امل ــاز ف ــا جم ــداء هن ــا« كأن االفت ــان: »فافتده بي
تدفــع طلــب الــدم، أو كــام أن األســري ينقــذ بالفــداء، فكذلــك كل منهــام ينقــذ مــن اآلخــر 
ــدى  ــه ف ــري يفدي ــن األس ــدا م ــاح ف ــاز، يف املصب ــىل املج ــة ع ــناد إىل املنازع ــال، فاالس بامل
مقصــور وتفتــح الفــاء وتكــر إذا اســتنقذه بــامل واســم ذلــك املــال الفديــة وهــو عــوض 
األســري وفاديتــه مفــاداة وفــداء أطلقتــه وأخــذت فديتــه، وتفــادى القــوم اتقــى بعضهــم 
ببعــض، كأن كل واحــد جيعــل صاحبــه فــداه، وفــدت املــرأة نفســها مــن زوجهــا تفــدي 

وأفــدت أعطتــه مــاال حتــى ختلصــت منــه بالطــالق)4(.

)1(  الكايف: ج2 ص342 ح18، البحار: ج69 ص242 ح5.
)2(  بحار األنوار: العالمة املجلي، ج73 ص44.

)3(  الكايف، ج 2 ص 209.
)4(  البحار: ج37 ص54.
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َعُلــوا اهلل ُعْرَضــًة  وعــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم( يف قــول اهلل عــّز وجــُل: ﴿َواَل جَتْ
وا َوَتتَُّقــوا َوُتْصِلُحــوا َبــنْيَ النَّــاِس َواهللَُّ َســِميٌع َعِليــٌم﴾ قــال: إذا دعيــت  أِلَْياَمنُِكــْم َأْن َتــرَبُّ

لصلــح بــني اثنــني فــال تقــل عــيلَّ يمــنٌي أن أفعــل)1(.

وقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: »ثابروا عىل صالح املؤمنني واملتقني«)2(.

وعنه )عليه السالم(: »من كامل السعادة السعي يف صالح اجلمهور«)3(.

وقال )عليه السالم(: »من استصلح األضداد بلغ املراد«)4(.

وعــن أيب عبــداهلل احلســني )عليــه الســالم(: قــد أدىل بذلــك يف وصيتــه ألخيــه ابــن 
احلنفيــة التــي أعلــن فيهــا عــن أســباب خروجــه عــىل يزيــد، فقــال )عليــه الســالم(: اين مل 
اخــرج أرشا، وال بطــرا، وال ظاملــا، وال مفســدا، وإنــام خرجــت لطلــب االصــالح يف أمــة 

جــدي أريــد أن أمــر باملعــروف وأهنــى عــن املنكــر.

لقــد انطلــق )عليــه الســالم( إىل مياديــن اجلهــاد ليقيــم هــذا الــرح الشــامخ الــذي 
بنيــت عليــه احليــاة الكريمــة يف االســالم، وقــد اهنــارت دعائمــه أيــام احلكــم األمــوي، 
فقــد أصبــح املعــروف يف عهدهــم منكــرا، واملنكــر معروفــا، وقــد أنكــر عليهــم االمــام 
يف كثــري مــن املواقــف، التــي كان منهــا خطابــه الرائــع امــام املهاجريــن واألنصــار، فقــد 

شــجب فيــه ختاذهلــم عــن نــرة احلــق ودحــض الباطــل، وايثارهــم للعافيــة)5(.

)1(  الكايف: 2 / 210.
)2(  غرر احلكم: 4703، 9361، 8043

)3(  املصدر نفسه: 4703، 9361، 8043.

)4(  املصدر نفسه: 4703، 9361، 8043.
)5(  حياة اإلمام احلسني )عليه السالم(: الشيخ باقر رشيف القريش، ج2 ص289.
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 املسألة الثالثة : مبادئ اإلصالح .

عــرب اإلصــالح حقيقــة حتيــا األمــة حيــاة كريمــة، وتأمــن فيهــا عــىل دينهــا وأعراضهــا 
وأمواهلــا، ومــن خــالل اإلصــالح يتصــل اإلنســان بمبــدأ الكــون وبإســالمه ودينــه الــذي 

يبعــث فيــه اخلشــية واحلياء.

فالبــد مــن الوقــوف عــىل املبــادئ واملنطلقــات االساســية لإلصــالح، ونقصــد 
باملبــادئ واملنطلقــات تلــك الكليــات واألســس التــي ننطلق منهــا ونرتكز عليهــا لتحقيق 
االهــداف، وهــي مســتمدة مــن الكتــاب والســنة،  وفيــام يــأيت أهــم املبــادئ واملنطلقــات 

التــي توجــه العمليــة االصالحيــة.

1ـ إخالص العمل هلل تعاىل )النية اخلالصة( .

ومبــدأ النيــة اخلالصــة التــي نحــرص عليهــا ونرتبــى عليهــا هــو أن نجعــل وجــه اهلل 
هــو االســاس يف اعاملنــا وســلوكنا، مــن قــول وعمــل، ألن اهلل تعــاىل ال يقبــل مــن األعامل 
ِذيــَن اَل  اُر اآْلَِخــَرُة َنْجَعُلَهــا لِلَّ إال مــا كان خالصــا صوابــا،  ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿تِْلــَك الــدَّ
ا يِف اأْلَْرِض َواَل َفَســاًدا َواْلَعاِقَبــُة لِْلُمتَِّقــنَي ﴾)1(وقولــه تعــاىل أيضــا: ﴿َوَمــا  ُيِريــُدوَن ُعُلــوًّ
ــِه اأْلَْعــَى﴾)2(، وقولــه تعــاىل: ﴿ ــَزى )19( إاِلَّ اْبتَِغــاَء َوْجــِه َربِّ أِلََحــٍد ِعنْــَدُه ِمــْن نِْعَمــٍة جُتْ
يــَن﴾)3( وقــد رووا عــن النبــي صــىل اهلل عليــه  َوَمــا ُأِمــُروا إاِلَّ لَِيْعُبــُدوا اهللََّ ُمْلِِصــنَي َلــُه الدِّ

وآلــه أنــه قــال: »األعــامل بالنيــات وإنــام لــكل امــرئ مــا نــوى«)4(.

)1(  سورة القصص: 83.
)2(  سورة االعىل: 19 - 20.

)3( سورة البينة: 5.
)4(  هتذيب االحكام، ج4 ص186، ح2.
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 وقال أمري املؤمنني عيل )عليه السالم(: »اإلخالص أرشف هناية«)1(.

وعــن أيب جعفــر )عليــه الســالم( قــال: »ثــالث ال يغــل عليهــن قلــب امــرئ مســلم: 
اخــالص العمــل هلل والنصيحــة الئمــة املســلمني واللــزوم جلامعتهــم«)2(.

عــن الرســول )صــىل اهلل عليــه وآلــه(: »إنــام نر اهلل هــذه األمــة بضعفائهــا ودعوهتم 
وصالهتم«)3(. وإخالصهم 

ــا  ــل جهادن ــه -: واجع ــالم( - يف مناجات ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــال اإلم وق
ــك)4(. ــا يف معاملت ــص نياتن ــك، وأخل ــا يف طاعت ــك، ومهن في

ــال:  ــص هلل؟ ق ــن املخل ــا روح اهلل، م ــالم(: »ي ــه الس ــى )علي ــون لعيس ــال احلوارّي ق
ــّل«)5(. ــّز وج ــل اهلل ع ــن عم ــد عــىل يشء م ــده أح ــّب أن حيم ــذي يعمــل هلل ال حي ال

 وقــال اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم(: »العمــل اخلالــص: الــذي ال تريــد أن 
حيمــدك عليــه أحــد إال اهلل عــز وجــل«)6(.

ومــن األحاديــث مــا رواه الدارقطنــي: »أخلصــوا أعاملكــم هلل فــإن اهلل ال يقبــل إال 
مــا خلــص لــه«)7(.

)1(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص35
)2(  مستدرك الوسائل مريزا الطربي ج11 ص45.

)3(  املحجــة البيضــاء: ج8 / ص125؛ ميــزان احلكمــة حممــد الريشــهري ج1 ص755؛ كنــز العــامل املتقــي 
اهلنــدي ج3 ص172.

)4(  البحار: 94 / 147 / 21
)5(  الدر املنثور: 2 / 724.

)6(  الكايف: 2 / 16 / 4
)7(  إعانة الطالبني: البكري الدمياطي ج1 ص152
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2ـ االسالم والقرآن )والعرتة الطاهرة( سالم اهلل عليهم  .

املنطلــق الثــاين لإلصــالح الــذي مــن خاللــه تســعد البرشيــة هــو التمســك باالســالم 
والقــرآن الكريــم وِعدلــه الذيــن اذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهريا، فالتمســك 

بالعــرتة الطاهــرة موجــب للفــوز يف اآلخرة.

ويف وصيــة النبــي )صــىل اهلل عليــه والــه(:إىل أيب ذر الغفــاري )رضــوان اهلل عليــه(: 
ــوح مــن  ــي كســفينة ن ــي يف أمت ــا ذر أن اهلل عــز وجــل جعــل أهــل بيت ــا أب ــم ي ــال واعل ق
ركبهــا نجــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق، ومثــل بــاب حطــة يف بنــي إرسائيــل مــن دخلهــا 

ــا)1(. كان آمن

يف مســند ابــن حنبــل أّنــه صــىلَّ اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال: )إّن النجــوم أمــان ألهــل 
الســامء، فــإذا ذهبــت ذهبــوا، وأهــل بيتــي أمــان ألهــل األرض، فــإذا ذهــب أهــل بيتــي 

ذهــب أهــل األرض()2( .

إهنــم كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق يف هــذا البحــر املائــج 
الزاخــر بأمــواج الشــبه والضــالالت واالدعــاءات واملنازعــات. والدليــل القطعــي مــن 
القــرآن والســنة دال عــىل وجــوب الرجــوع إىل آل البيــت )عليــه الســالم( وأهنــم املرجــع 

األصــيل بعــد النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( ألحــكام اهلل املنزلــة.

ــم يف  ــب هل ــي ال نصي ــن أمت ــان م ــّلم: )صنف ــه وس ــه وآل ــىّل اهلل علي ــي ص ــال النب ق
اإلســالم: الناصــب ألهــل بيتــي حربــا، وغــال يف الديــن مــارق منــه()3( .

)1(  الغدير، ج 1 ص140 إىل 151 وكذلك ص 294 إىل 313
)2(  صحيــح مســلم 5: 37 بــاب فضائــل أهــل بيــت النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه( ح 2424، وســنن الرتمــذي 

5: 663 ح 3787.
)3(  الوايف: الفيض الكاشاين ج2 ص229.
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ــرآن  ــرآن )واهلل اهلل ىف الق ــه الســالم(: يف الق ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــة االم ويف وصي
ــه غريكــم()1(. اليســبقكم بالعمــل ب

قــال رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه(: )أال مــن تعلــم القــرآن وعّلمــه وعمــل بــام 
فيــه فأنــا لــه ســائق إىل اجلنــة، ودليــل إىل اجلنــة)2( .

3ـ الفريق اجلماعي املنظم .

ــة،  ــورة اإلصالحي ــارص الث ــد عن ــة أح ــه املنظم ــي بصورت ــل اجلامع ــدأ العم ــد مب يع
ــرِبِّ  التــي تســتمد أصالتهــا مــن القــرآن والســنة املطهــرة، قــال تعــاىل: ﴿َوَتَعاَوُنــوا َعــىَل اْل

ــْدَواِن﴾)3(. ــِم َواْلُع ْث ــىَل اإْلِ ــوا َع ــَوى َواَل َتَعاَوُن َوالتَّْق

ــِن  ــْوَن َع ــُروِف َوَينَْه ــُروَن بِامْلَْع ــٍض َيْأُم ــاُء َبْع ــْم َأْولَِي ــاُت َبْعُضُه ــوَن َوامْلُْؤِمنَ ﴿َوامْلُْؤِمنُ
مَحُُهُم اهلل  َكاَة َوُيطِيُعــوَن اهلل َوَرُســوَلُه ُأوَلِئــَك َســرَيْ ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ امْلُنَْكــِر َوُيِقيُمــوَن الصَّ

ــٌم﴾)4(. ــٌز َحِكي إِنَّ اهلل َعِزي

ــق االهــداف الســامية لإلصــالح، مــن   إن العمــل اجلامعــي املنظــم مدعــاة إىل حتقي
ــة وحقوقهــا. ــة املحتاجــني وختليــص النفــس مــن ذي الرقب إعان

قولــه صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم: »يــد اهلل مــع اجلامعــة«)5(، وال يبــال اهلل بشــذوذ 
مــن شــذ ومــن خالــف اجلامعــة قيــد شــرب فقــد خلــع ربقــة اإلســالم مــن عنقــه .

)1( هنج البالغه، باب، 47 وصيته عليه السالم للحسن واحلسني عليهام السالم مّلا رضبه ابن ملجم لعنه اهلل
)2(  ميزان احلكمة: حممد الريشهري ج3 ص2522

)3( سورة املائدة: 3
)4( سورة التوبة /71.

)5(  كنز العامل ج1 ص2024
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ــع.  ــىل اجلمي ــود ع ــذي يع ــالح ال ــري والص ــىل اخل ــون ع ــا املتعاون ــة هن ــراد باجلامع امل
بقرينــة يــد اهلل، واخلــروج مــن اإلســالم، وبحبوحــة اجلنــة، كــام يفــر احلديــث الــوارد 
ــئل  ــول: س ــالم فيق ــوم اإلس ــة بمفه ــى اجلامع ــالم معن ــه الس ــادق علي ــام الص ــن اإلم ع
رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( عــن مجاعــة أمتــه؟ فقــال: مجاعــة أمتــي أهــل 

ــوا«)1(. ــق وإن قل احل

4 ـ التعاون على اخلري مع الغري .

ــع  ــري م ــىل اخل ــاون ع ــدأ التع ــاد مب ــو اجي ــالح ه ــية يف اإلص ــارص االساس ــن العن م
ــاف شــتى مــن  ــه بالقــدرة عــىل التعامــل مــع اصن ــا يعــرب عن ــه، وهــذا م إرشاك الغــري في
ــاىل  ــول اهلل تع ــالح، يق ــه االص ــن أجل ــأ م ــذي نش ــدف ال ــدة اهل ــق وح ــا حيق ــاس، مم الن
ــْم  ــِن َومَلْ خُيِْرُجوُك ي ــْم يِف الدِّ ــَن مَلْ ُيَقاتُِلوُك ِذي ــِن الَّ ــُم اهللَُّ َع ــة: ﴿اَل َينَْهاُك ــورة املمتحن يف س
ــُم اهللَُّ  ــاَم َينَْهاُك ــطِنَي )8( إِنَّ ــبُّ امْلُْقِس ــْم إِنَّ اهلل حُيِ ــُطوا إَِلْيِه ــْم َوُتْقِس وُه ــْم َأْن َترَبُّ ــْن ِدَياِرُك ِم
يــِن َوَأْخَرُجوُكــْم ِمــْن ِدَياِرُكــْم َوَظاَهــُروا َعــىَل إِْخَراِجُكــْم َأْن  ِذيــَن َقاَتُلوُكــْم يِف الدِّ َعــِن الَّ

ــوَن﴾)2(. ــُم الظَّاملُِ ــَك ُه ــْم َفُأوَلِئ ُ ــْن َيَتَوهلَّ ــْم َوَم ْوُه َتَولَّ

قــال جعفــر بــن حممــد الصــادق عليــه الســالم عــن أبيــه عــن جــده عــن عــيل عليــه 
الســالم: إن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( قــال: مــن مشــى يف عــون أخيــه فلــه ثــواب 

املجاهديــن يف ســبيل اهلل)3(.

)1(  بحار االنوار ج2 ص265.
)2(  سورة املمتحنة: 8ـ 9

)3(  عقاب األعامل: ص276 - 277.
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5 ـ التعايش االجيابي .

مــن األســس واملبــادئ يف حتقيــق العمليــة االصالحيــة يف املجتمــع معاملــة اآلخريــن 
وخمالطتهــم اجيابيــا، ويعــد هــذا املبــدأ مــن ســلوكيات االنبيــاء واألئمــة األطهــار ســالم 
اهلل عليهــم، ألن للنــاس حوائــج ال يمكــن قضاؤهــا إال بمخالطتهــم، ويتعــرض النــاس 
إىل مشــاكل ال يمكــن التعــرف عليهــا إالمــن خــالل معارشهتــم واجللــوس معهــم 

واالحســان اليهــم.

ــه يف يشء مــن  ــا أو خــف ل ــه الســالم: مــن أضــاف مؤمن قــال االمــام الصــادق علي
ــة)1(. ــا يف اجلن ــه وصيف ــىل اهلل أن خيدم ــا ع ــه، كان حق حوائج

عــن الصــادق )عليــه الســالم( انــه قــال والبيــت غــاص باهلــه: اعلمــوا انــه ليــس منــا 
مــن مل حيســن جمــاورة مــن جــاوره)2(

ــت  ــالم والبي ــه الس ــد اهلل علي ــى عب ــىل أب ــت ع ــال: دخل ــامي ق ــع الش ــن أيب الربي ع
غــاّص باهلــه، فيــه اخلراســانى والشــامى ومــن اهــل االفــاق، فلــم اجــد موضعــًا اقعــد 
فيــه. فجلــس ابوعبــد اهلل عليــه الســالم وكان متكئــًا، ثــم قــال: يــا شــيعة آل حممــد اعلمــوا 
انــه ليــس منــا مــن مل يملــك نفســه عنــد غضبــه ومــن مل حيســن صحبــة مــن صحبــه وخمالقة 
مــن خالقــه ومرافقــة مــن رافقــه وجمــاورة مــن جــاوره ومماحلــة مــن ماحلــه، شــيعة آل حمّمد 

اتقــوا اهلل مــا اســتطعتم وال حــول وال قــوة االَّ بــا هلل)3(.

ــس اهلل عنــه هبــا  وقــال عليــه الســالم: )مــن نّفــس عــن أخيــه كربــة مــن كــرب الدنيــا، نفَّ
كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن ســرت مســلام، ســرته اهلل يف الدنيــا واآلخــرة، واهلل تعــاىل 

)1(  بحار األنوار: ج 74 ص 312، حديث 69 - وفيه:.. ) نفس اهلل عنه هبا كربة يوم القيامة(.
)2(  هداية العباد: الشيخ لطف اهلل الصايف الگلپايگاين ج 2 ص354.

)3(  من ال حيره الفقيه ج2، ص179.
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يف عــون العبــد مــا دام العبــد يف عــون أخيــه، ومــن ســلك طريقــا يلتمــس فيــه علــام، ســلك 
اهلل بــه طريقــا إىل اجلنــة، ومــا جلــس قــوم يف مســجد، يتلــون كتــاب اهلل، ويتدارســون بينهــم، 
إال نزلــت عليهــم الســكينة، وحفتهــم املالئكــة، ومــن أبطــأ بــه عملــه، مل يــرع بــه نســبه()1(.

ــوان اهلل  ــرت )رض ــك االش ــالم( ملال ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــة االم ــن وصي وم
ــق()2(. ــك يف اخلل ــري ل ــن أو نظ ــك يف الدي ــا أخ ل ــان إم ــاس صنف ــه( )الن علي

إذن مــن خــالل مــا اســتعرضناه مــن هــذه املبــادئ يظهــر إن اإلصــالح رضورة عينيــة 
ووجوبــه كوجــوب الواجبــات التكليفيــة التــي حتتــاج إىل االســالم والعقــل وااليامن

املسألة الرابعة : تقسيمات اإلصالح .

القسم االول: اإلصالح النفسي )االخالقي( .

َمَهــا ُفُجوَرَهــا َوَتْقَواَهــا )8( َقــْد َأْفَلَح  اَها )7( َفَأهْلَ منــه قولــه تعــاىل: ﴿َوَنْفــٍس َوَمــا َســوَّ
ــر نفَســه بطاعــة اهلل، وأصلحهــا من  ــاَها﴾)3(،فمن طهَّ اَهــا )9( َوَقــْد َخــاَب َمــْن َدسَّ َمــْن َزكَّ
األخــالق الدنيئــة والرذائــل فقــد أفلــح وربــح، ومــن دســاها حتــى ركــب املعــايص وتــرك 

طاعــَة اهلل فقــد خــاب وخــر.

وقــال أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: )مــن أصلــح رسيرتــه أصلــح اهلل تعــاىل 
عالنيتــه، ومــن عمــل لدينــه كفــاه اهلل دنيــاه، ومــن أحســن فيــام بينــه وبــني اهلل أصلــح اهلل 

ــاس()4(. ــني الن ــه وب ــا بين م

)1(  بحار األنوار: ج 74 ص 312، حديث 69 - وفيه:.. ) نفس اهلل عنه هبا كربة يوم القيامة(.
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص49 رسالة 53.

)3(  سورة الشمس: اآليات 7 - 10.

)4(  الوسائل ج11: ص182 /ح 8.
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ــاد اهلل نعمــه بإصالحكــم أنفســكم  ــه الّســالم: تعاهــدوا عب ــو احلســن علي ــال أب وق
ــا)1(. ــا، وتربحــوا نفيســا ثمين ــزدادوا يقين ت

ــل  ــة قب ــرورة اإلرساع إىل التوب ــالم( ب ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــويص االم ي
ــه مدركــه،  ــد أن ــه، وال ب ــه هارب ــد املــوت الــذي ال ينجــو من حلــول املــوت: وأنــك طري
فكــن منــه عــىل حــذر أن يــدركك وأنــت عــىل حــال ســيئة قــد كنــت حتــدث نفســك منهــا 

ــإذا أنــت قــد أهلكــت نفســك)2(. ــة فيحــول بينــك وبــني ذلــك، ف بالتوب

ومن خطبة له )عليه السالم(: حيث الناس عىل التوبة وحيذر تسويفها:

»اعملــوا رمحكــم اهلل عــىل أعــالم بينــة، فالطريــق هنــج يدعــو إىل دار الســالم، وأنتــم 
يف دار مســتعتب عــىل مهــل وفــراغ، والصحــف منشــورة. واألقــالم جاريــة، واألبــدان 

صحيحــة، واأللســن مطلقــة، والتوبــة مســموعة، واألعــامل مقبولــة«)3(.

فيتحصــل: أن إصــالح النفــس عمليــة شــاقة ولكنهــا ليســت مســتحيلة إذا مــا 
توافــرت الــرشوط املطلوبــة واألســباب املوضوعيــة لذلــك، ومــن رشوط إصــالح 

النفــس العــزم واملســارعة عــىل التوبــة واالعــرتاف بالذنــوب واملعــايص.

القسم الثاني: اإلصالح االجتماعي .

يعــد اإلصــالح االجتامعــي الركيــزة االســاس يف بنــاء املجتمــع نحــو الســالمة 
االخالقيــة والفكريــة، وبــذل أهــل البيــت )عليهــم الســالم( يف هــذا املجــال عنايــة خاصة 
إلصــالح املجتمــع اإلســالمي وتطهــريه مــن شــوائب اجلاهليــة، بــدأ باملقربــني منــه، ثــم 

)1(  هداية األمة إىل أحكام األئمة )عليه السالم(: احلر العاميل ج5 ص541.
)2(  هنج البالغة: رسالة 31

)3(  املصدر نفسه، خطبة 94
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اخلــوض يف ســائر االوســاط االجتامعيــة واحلكوميــة، ويتــم اإلصــالح االجتامعــي عــرب 
ــة املطهــرة إلجيــاد التغيــري، مــن خــالل نــرش االحاديــث الرشيفــة  توظيــف الســنة النبوي
ــا  ــي خلفه ــة الت ــكار التحجري ــامت واالف ــز والرتاك ــوف واحلواج ــة اخل ــق إزال ــي حتق الت
احلــكام عــىل أبنــاء األمــة، التــي أرادوا هبــا احلــط مــن كرامــة وعــزة االمــة هــذا أوال وثانيــا 
العمــل عــىل التغيــري االخالقــي وربــط االمــة بــاهلل ســبحانه وتعــاىل ونبيــه )صــىل اهلل عليــه 
ــارص التغــري  ــامد عــىل عن ــه )عليهــم الســالم( مــن خــالل االعت ــه وســلم( وأهــل بيت وآل

املؤثــرة يف املجتمــع.

فقــد ركــز االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( عــىل مبــدأ اإلصــالح االجتامعي من 
خــالل عهــده ملالــك االشــرت)رضوان اهلل عليــه( موضحــا لــه طبيعــة التعايــش الســلمي 
يف املجتمــع، واآلثــار التــي خلفتهــا احلكومــات الســابقة وأثرهــا عــىل تركيبــة املجتمــع، 
يقــول )عليــه الســالم(: ثــم اعلــم يــا مالــك أين قــد وجهتــك إىل بــالد قــد جــرت عليهــا 
دول قبلــك مــن عــدل وجــور. وأن النــاس ينظــرون مــن أمــورك يف مثــل مــا كنــت تنظــر 
فيــه مــن أمــور الــوالة قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم، وإنــام يســتدل عــىل 
الصاحلــني بــام جيــري اهلل هلــم عــىل ألســن عبــاده. فليكــن أحــب الذخائــر إليــك ذخــرية 
العمــل الصالــح. فأملــك هــواك، وشــح بنفســك عــام ال حيــل لــك، فــإن الشــح بالنفــس 
ــم  ــة هل ــة واملحب ــة للرعي ــك الرمح ــعر قلب ــت، وأش ــت أو كره ــام أحّب ــا في ــاف منه اإلنص
واللطــف هبــم، وال تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريــا تغتنــم أكلهــم، فإهنــم صنفــان إمــا أخ 
ــذي  ــل ال ــا نظــري لــك يف اخللــق، أعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مث ــن وإم لــك يف الدي
حتــب أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك فوقهــم، ووال األمــر عليــك فوقــك، 
واهلل فــوق مــن والك. وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــالك هبــم، وال تنصبــن نفســك حلــرب 
اهلل فإنــه ال يــدي لــك بنقمتــه، وال غنــى بــك عــن عفــوه ورمحتــه، وال تندمــن عــىل عفــو، 
ــن إين  ــة، وال تقول ــا مندوح ــدت منه ــادرة وج ــن إىل ب ــة، وال ترع ــن بعقوب وال تبجح
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مؤمــر آمــر فأطــاع، فــإن ذلــك إدغــال يف القلــب، ومنهكــة للديــن.. أنصــف اهلل وأنصــف 
النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك إال 
تفعــل تظلــم، ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه اهلل 

أدحــض حجتــه.. اىل آخــر خطبتــه عليــه الســالم.)1(

ويف القــوي كالصحيــح، عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم قــال: قــال رســول اهلل صــىل 
اهلل عليــه وآلــه وســلم: صنفــان مــن أمتــي إذا صلحــا صلحــت أمتــي، وإذا فســدا فســدت 

أمتــي، األمــراء والقــراء واملــراد هبــم العلــامء)2( يف هــذا املجــال

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(: »زلة العامل كانكسار السفينة َتغَرق وُتغِرق«)3(.

وقال)عليــه الســالم( يف وصيتــه لإلمامــني احلســن واحلســني: أوصيكــام ومجيــع ولــدى 
ــمعت  ــاين س ــم، ف ــالح ذات بينك ــم وص ــم أمرك ــوى اهلل ونظ ــايب بتق ــه كت ــن بلغ ــيل وم وأه
جدكــام صــىل اهلل عليــه وآلــه يقــول صــالح ذات البــني أفضل مــن عامة الصــالة والصيــام)4(.

ومــن مصاديــق اإلصــالح االجتامعــي إجيــاد العدالــة االجتامعيــة يف املجتمــع، وأن 
جيعــل اإلنســان نفســه ميزانــًا بينــه وبــني غــريه مــن النــاس، فــال يفضــل نفســه عــىل غــريه 
ــة  ــوم بدق ــذا املفه ــالم(  ه ــه الس ــري املؤمنني)علي ــد أم ــد جس ــبه، فق ــبه ونس ــًا كان حس أي
ورســم منهاجــًا طبقــه عــىل نفســه أوالً ليكــون نمطــًا ومثــاالً يقتــدى بــه عــىل مــر األجيال، 
وذلــك حينــام خاطــب ولــده احلســن )عليــه الســالم(، قائــاًل: يــا بنُّي اجعــل نفســك ميزانًا 
فيــام بينــك وبــني غــريك، فأحبــب لغــريك مــا حتــّب لنفســك، واكــره لــه مــا تكــره هلــا، وال 

)1(  هنج البالغة:53
)2(  أمال الصدوق - املجلس الثالث واألربعون حديث 2 و 3، ص 148.

)3(  البحار ج: 2 باب: 11 من أبواب كتاب العلم حديث: 10 و39 .
)4(  هنج البالغة، 421، قسم الرسائل، الرقم 47.
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تظلــم كــام ال حتــب أن ُتظلــم، وأحســن كــام حتــب أن حيســن إليــك، واســتقبح مــن نفســك 
مــا تســتقبح مــن غــريك، وارض مــن النــاس بــام ترضــاه هلــم مــن نفســك، وال تقــل مــا ال 

تعلــم وإن قــّل مــا تعلــم، وال تقــل مــا ال حتــب أن يقــال لــك)1(.

ومــن مظاهــر اإلصــالح االجتامعــي، ابــراز العالقــات االجتامعيــة مــن خــالل 
املحبــة والشــفقة والتــودد وتطهــري االلســن مــن الــكالم البــذيء يقــول )عليــه الســالم(: 
قولــوا للنــاس أحســن مــا حتّبــون أن يقــال لكــم، فــإّن اهلل ُيبغــض الّلّعــان الســّباب الطّعــان 
عــىل املؤمنــني، الفاحــش املتفّحــش، الســائل امللحــف. وحيــّب احليــّي احلليــم، العفيــف 
املتعّفــف)2(،إىل غــري ذلــك مــن الروايــات الكثــرية التــي تؤكــد عــىل منهجيــة االمــام أمــري 
املؤمنــني )عليــه الســالم( يف نــرش وترســيخ املفاهيــم االخالقيــة يف املجتمــع كالعفــة 

وحســن اخللــق، وصلــة االرحــام، وادخــال الــرور عــىل قلــوب املؤمنــني.

وأكــد )عليــه الســالم( عــىل تعميــق االوارص االجتامعيــة مــن خــالل االرتبــاط بأهــل 
الــورع والتقــوى، وبيــان احلقــوق املتبادلــة يف املجتمــع، حــق املؤمــن عــىل املؤمــن، وحــق 
اجلــار عــىل اجلــار وحــذر عليــه الســالم مــن ظلــم النــاس، أو اإلعانــة عــىل ظلمهــم، كــام 

شــدد عليــه الســالم عــىل االحســان لآلخريــن، وعــدم مقابلــة اإلســاءة باإلســاءة.

القسم الثالث: اإلصالح السياسي .

الفســاد  إزالــة  الســيايس مــن أجــل  النظــام  الســيايس هــو »حتســني  اإلصــالح 
واالســتبداد. ويعــّد اإلصــالح الســيايس ركنًــا أساســًيا مرســًخا للحكــم الصالــح، ومــن 
مظاهــره ســيادة القانــون والشــفافية واملشــاركة الشــعبية يف اختــاذ القــرار والعــدل وفعاليــة 
اإلنجــاز وكفــاءة اإلدارة واملحاســبة واملســائلة والرؤيــة االســرتاتيجية، وهــو جتديــد 

)1(  هنج البالغة حممد عبده، ج 3 ص45.
)2(  حتف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة احلراين، ص301.
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للحيــاة السياســية، وتصحيــح ملســاراهتا، ولصيغهــا الدســتورية والقانونيــة، بــام يضمــن 
ــون)1(. ــيادة للقان ــتور، وس ــا للدس ــا عاًم توافًق

ــالم(  ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــيايس يف كالم االم ــالح الس ــوم اإلص وورد مفه
ــا تنافســا يف ســلطان  ــه مل يكــن مــا كان من ــه الســالم(: اللهــم إنــك تعلــم أن إذ قــال )علي
وال التامســا مــن فصــول اخلصــام ولكــن لنــرى املعــامل مــن دينــك ويظهــر اإلصــالح يف 
بــالدك ويأمــن املظلومــون مــن عبــادك ويعمــل بفرائضــك وســننك وأحكامــك فإنكــم 
إن ال تنرونــا وتنصفونــا قــوي الظلمــة عليكــم وعملــوا يف إطفــاء نــور نبيكــم وحســبنا 

اهلل وعليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا وإليــه املصــري)2(.

ــان  ــذا املقطــع عــن االصــالح الســيايس وبي ــه الســالم( يف ه ــام )علي ــدث االم يتح
ــة. ــة القيادي ــم يف املنظوم ــة احلاك مهم

وتعــد ثــورة اإلمــام احلســني )عليــه الســالم( مــن بــني أشــهر الثــورات اإلصالحيــة 
ــه مل تكــن  ــخ اإلنســانية، إن مل تكــن أشــهرها عــىل اإلطــالق فثورت التــي حدثــت يف تاري
جلمــع املــال والبحــث عــن اجلــاه، والتطلــع إىل احلكــم والتســلط عــىل رقــاب النــاس، بــل 
كانــت لضــامن مبــدأ حريــة اإلنســان وكرامتــه، ومنحــه حــق الكلمــة ليطالــب بحقوقــه 

ويعيــش حيــاة كريمــة بعيــدة كل البعــد عــن الــذل واهلــوان.

حيــث قــال االمــام احلســني )عليــه الســالم( عنــد خروجــه: )إين مل أخــرج أرشا، وال 
بطــرا، وال ظاملــا، وال مفســدا، وإنــام خرجــت لطلــب االصــالح يف أمــة جــدي، أريــد أن 

آمــر باملعــروف وأهنــى عــن املنكــر()3(.

)1(  مفهوم اإلصالح السيايس: حممد حممود السيد شبكة االنرتنت العاملية.
)2( الوايف: الفيض الكاشاين، ج15 ص179.

)3(  موسوعة كلامت احلسني عليه السالم، ص 283.
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ــادة األمــة  يتضــح مــن كالم االمــام )عليــه الســالم( أنــه ال يريــد أن يتــوىل زمــام قي
طاغيــة او متجــرب او فاســق، بــل جيــب أن يكــون القائــد مــن ســنخ أئمــة أهــل البيــت أو 
ــًا وعمــاًل. وهــذا مــا أكــده اإلمــام  ــادة وعلــاًم وأخالق ــع األمــور عب األقــرب هلــم يف مجي
احلســني)عليه الســالم( يف كل مقوالتــه التــي أشــارت إىل أن يزيــد شــارب اخلمــر ومعلــن 
بالفســق وقاتــل النفــس املحرمــة، وأن )مثــيل ال يبايــع مثلــه( وقولــه يف اســتحقاق قيــادة 
األمــة )وأنــا أحــق مــن غــرّي( ويف تأكيــده )إّنــا أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة، 
وخمتلــف املالئكــة، بنــا فتــح اهلل وبنــا ختــم، وزيــد فاســق شــارب اخلمــر، قاتــل النفــس 

املحّرمــة، معلــن بالفســق، ومثــيل ال يبايــع مثلــه)1(

وقال )عليه السالم( يف موضع آخر إشارة إىل بيان أمهية اإلصالح السيايس

ــة  ــق منهــا إال صباب ــر معروفهــا، فلــم يب ــا قــد تغــريت وتنكــرت وأدب إن هــذه الدني
كصبابــة االنــاء وخســيس عيــش كاملرعــى الوبيــل، أال تــرون أن احلــق ال يعمــل بــه وأن 

الباطــل ال يتناهــى عنــه)2(.

القسم الرابع: اإلصالح االقتصادي .

يعــد اإلصــالح االقتصــادي مــن املســائل املهمــة جــدا التــي ينبغــي االســهاب فيهــا 
مفصــال، إال أننــا ســنكتفي يف هــذا القســم بذكــر النقــاط مــورد االمهيــة.

ــدف إىل  ــي هت ــراءات الت ــات واإلج ــن السياس ــة م ــالح االقتصادي:  جمموع اإلص
ــه  ــة لتقويم ــرص املتاح ــري الف ــة وتوف ــوارد االقتصادي ــني امل ــاج، وحتس ــبة االنت ــع نس رف
وتنميــة جماالتــه كافــة، ألنــه يعــّد مــن عنــارص القــوة واالســتغناء عــن الغــري وفيــه العــزة 

)1(  مثري األحزان: ابن نام احليل ص14.
)2(  حتف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة احلراين، ص246.
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والكرامــة لإلنســان، )ألن الكرامــة االقتصاديــة توجــب الكرامــة االجتامعيــة()1(، ومــن 
الواضــح إن الكرامــة االجتامعيــة متوقفــة عــىل الكرامــة االقتصاديــة، فكالمهــا واجــب.

ــا  نَ ــه تعــاىل: ﴿َربَّ ــه الســالم( يف تفســري قول ويف اخلــرب الرشيــف عــن الصــادق )علي
ْنَيــا َحَســنًَة َويِف اآْلَِخــَرِة َحَســنًَة﴾ رضــوان اهلل واجلنــة يف اآلخــرة واملعــاش  َآتِنَــا يِف الدُّ

ــا)2(. ــق يف الدني ــن اخلل وحس

وقــال رجــل للصــادق )عليــه الســالم( إنــا واهلل لنطلــب الدنيــا ونحــب أن نؤتــى هبــا، 
فقــال حتــب أن تضــع هبــا مــاذا؟ قــال أعــود هبــا عــىل نفــي وعيــال وأصــل منهــا وأتصــدق 
ــب  ــذا طل ــا ه ــب الدني ــذا طل ــس ه ــالم( لي ــه الس ــادق )علي ــال الص ــر، فق ــج واعتم وأح
اآلخــرة، وقــال معــاذ بــن كثــري صاحــب األكســية للصــادق )عليــه الســالم( قــد مهمــت 
أن أدع الســوق ويف يــدي يشء قــال إذن يســقط رأيــك وال يســتعان بــك عــىل كل يشء)3(.

وقــد ركــز اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( عــىل االصــالح االقتصــادي 
متعــددة. بمواضــع 

أواًل: عمارة األرض للزراعة .

إصالحهــا مــن خــالل إجيــاد مســتلزمات اإلعــامر ومــا حيتاجــه املزارعــون للزراعــة، 
مــن شــق األهنــر ونصــب النواضــح لســقي األرض، فاإلصــالح هــو إعــامر األرض 

ــاألرضار الفادحــة عــىل املزارعــني. وإحياؤهــا، وإمهاهلــا يعــود ب

)1(  الفقه: للسيد الشريازي )كتاب احلكم يف االسالم(، ج99 ص99.
)2(  تذكرة الفقهاء، ) ط.ق( العالمة احليل، ج1 ص580.

)3(  املصدر نفسه: ص580.
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ثــم يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( يف جانــب اإلصــالح االقتصــادي عــىل تشــجيع 
املزارعــني عــىل الزراعــة، وحــث اإلمــام )عليــه الســالم( احلكومــة عــىل االهتــامم 
باملزارعــني واالســتجابة لطلباهتــم، بــام يــؤدي إىل إصــالح األرض وإشــاعة العــدل 

ــة. ــوال والرعي ــني ال ــة ب ــق العالق وتوثي

فإن األرض هلل عّز وجّل ثم ملن عمرها)1(.

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من أحيا مواتا فهي له)2(.

ــا يف  ــال وجدن ــالم( ق ــه الس ــر )علي ــن الباق ــيل ع ــد الكاب ــن أيب خال ــح ع ويف الصحي
كتــاب عــيل )عليــه الســالم( ان األرض هلل نورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــني 
ــا  ــن أحي ــا فم ــا لن ــون واألرض كله ــن املتق ــا األرض ونح ــن أورثن ــي الذي ــل بيت ــا وأه ان

أرضــا مــن املســلمني فليعمــر وليــؤد خراجهــا إىل اإلمــام مــن أهــل بيتــي ولــه مــا أكل.

ــة  ــم والعناي ــأوىص برعايته ــالم(باملزارعني ف ــه الس ــري املؤمنني)علي ــام أم ــم اإلم اهت
هبــم، وتصديقهــم فيــام يقولــون يف شــأن اخلــراج، وإقصــاء كل لــون مــن ألــوان الضغــط 

ــه الســالم: ــك االشــرت( :قال علي ــه )ملال عنهم،وهــذا قول

ــة  ــة أو إحال ــاع رشب أو بال ــة، أو انقط ــة، أو عل ــون- ثقل ــكوا -أي املزارع ــإن ش )ف
أرض اغتمرهــا غــرف، أو أجحــف هبــا عطــش، خففــت عنهــم بــام ترجــو أن يصلــح بــه 
أمرهــم وال يثقلــن عليــك يشء خففــت بــه املؤونــة عنهــم، فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك 
يف عــامرة بــالدك وتزيــني واليتــك مــع اســتجالبك حســن ثنائهــم، وتبجحــك باســتفاضة 
ــة  ــم، والثق ــك هل ــن إجحام ــم م ــرت عنده ــام ذخ ــم ب ــل قوهت ــد أفض ــم معتم ــدل فيه الع

)1(  تذكرة الفقهاء ) ط.ق(: العالمة احليل، ج2 ص400.
)2( تذكرة الفقهاء ) ط.ق(: العالمة احليل، ج2، ص400.
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منهــم بــام عودهتــم مــن عدلــك عليهــم يف رفقــك هبــم، فربــام حــدث مــن األمــور مــا إذا 
عولــت فيــه عليهــم مــن بعــد مــا  احتملــوه طيبــة أنفســهم فــإن العمــران حمتمــل مــا محلتــه، 
وإنــام يؤتــى خــراب األرض مــن إعــواز أهلهــا، وإنــام يعــوز أهلهــا إلرشاف أنفــس الــوالة 

عــىل اجلمــع -أي مجــع األمــوال- وســوء ظنهــم بالبقــاء، وقلــة انتفاعهــم بالعــرب..()1(.

حيكــي هــذا املقطــع مــدى اهتــامم اإلمام)عليــه الســالم( بتنميــة االقتصــاد القومــي 
الــذي يمثلــه قطــاع الفالحــني، فقــد أوىص بعــامرة األرض وتوفــري مــا حتتاجــه مــن 
امليــاه، وإصالحهــا فيــام إذا غمرهتــا امليــاه وغــري ذلــك مــن وســائل اإلصــالح، وقــد فقــد 
املســلمون هــذه الرعايــة أيــام احلكــم األمــوي والعبايس،فقــد شــكا وال مــر إىل عاهــل 

الشــام ســوء حالــة املزارعــني وطلــب ختفيــف اخلــراج عنهــم. 

وهــذا مــا شــدد عليــه االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( إذ نبــه إىل سياســة سياســة 
احلــكام يف جلــب الرائــب واخلراج وجشــعهم، وعــدم االهتامم بإصالح وإعــامر االرض، 

ممــا يــؤدي هــذا إىل إشــاعة الفقــر بــني النــاس، الــذي ينعكــس ســلبا عــىل خــراب االرض.

 قــال الكنــدي كتــب ســليامن بــن عبــد امللــك بــن مــروان إىل أســامة )احلــب الــدر 
حتــى ينقطــع واحلــب الــدم حتــى ينــرم()2( قــال فذلــك أول شــدة دخلــت عــىل أهــل 
مــر وقــد اضطــر املزارعــون إىل هجــر مزارعهــم فــرارًا مــن ظلــم الــوالة وجورهــم  كــام 
حكــى هــذا املقطــع الــرب باملزارعــني واإلحســان إليهــم ومراعــاة حياهتــم االقتصاديــة بــام 

مل يألفــوا مثلــه يف احلكومــات الســابقة.

)1(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص98، رسالة 53.
)2(  النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي األتابكي، ج 1.
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ثانيًا: اإلصالح املالي .

وأبرز ظاهرة ماثلة يف هذا املجال هي ظاهرة تعاطي الرشوة.

ويظهــر هــذا االمــر بشــكل جــيّل يف السياســة االمويــة التــي تالعبــت بأمــوال االمــة 
ــل أن اإلمــام كشــف عــن أن  ــون إىل فقــراء يســتعبدهم الطواغيــت، ب وجعلتهــم يتحول
ــك  ــل ذل ــذي جع ــبب ال ــو الس ــل ه ــود الباط ــاة جن ــه الطغ ــريش ب ــذي ي ــرام ال ــال احل امل
اجليــش األمــوي يف ضــالل تــام فيقــدم عــىل أعظــم جريمــة يف التاريــخ البــرشي، وذلــك 
حــني قــال: وأعجــب مــن ذلــك طــارق طرقنــا بملفوفــة يف وعائهــا، ومعجونــة شــنئتها، 
كأنــام عجنــت بريــق حيــة أو قيئهــا. فقلــت: أصدقــة أم نــذر أم زكاة ؟ وكل ذلــك حمــرم 
علينــا أهــل البيــت. فقــال: ال وال ذلــك، ولكنهــا هديــة، فقلــت: هبلتــك اهلبــول! أعــن 
ديــن اهلل أتيتنــي لتخدعنــي؟ أخمتبــط أنــت أم ذو جنــة أم هتجــر؟ واهلل لــو أعطيــت األقاليم 
الســبعة بــام حتــت أفالكهــا ]واســرتق ل قطاهنــا مذعنــة بأمالكهــا عــىل أن أعــي اهلل يف 
نملــة أســلبها جلــب شــعرية فألوكهــا مــا قبلــت وال أردت. وإن دنياكــم عنــدي أهــون 
مــن ورقــة يف فــم جــرادة تقضمهــا، مــا لعــيل ونعيــم يفنــى، ولــذة ال تبقــى! نعــوذ بــاهلل مــن 

ســبات العقــل، وقبــح الزلــل، وبــه نســتعني[)1(.

ــري  ــة غ ــة االموي ــبب السياس ــني( بس ــة )االقطاعي ــة الربجوازي ــور الطبق ــه: ظه ومن
العادلة:ـ

ــة،  ــاز بأهنــا طبقــة غــري عامل ــة يف الــرتف متت ــاس غارق ــة مــن الن ــة: طبق والربجوازي
تعيــش عــىل مــا حتققــه مــن أربــاح عــىل حســاب باقــي النــاس وباقــي الرشائــح، ظهــرت 
ــأكل  ــاس الفقــراء، تغتصــب وت ــى اســتطاعت ان تســيطر عــىل الن ــون حت ونامهــا االموي
حقوقهــم، فقــد أشــار اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( إليهــا فيــام رده عــىل املســلمني 

مــن قطائــع عثــامن.

)1(  رسائل الرشيف املرتى: الرشيف املرتى، ج3، ص140.
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ــاء  ــه اإلم ــك ب ــاء ومل ــه النس ــزوج ب ــد ت ــه ق ــو وجدت ــالم(: واهلل ل ــه الس ــال )علي ق
ــق)1( ــه أضي ــور علي ــدل فاجل ــه الع ــاق علي ــن ض ــعة، وم ــدل س ــإن يف الع ــه ف لرددت

وقــال )عليــه الســالم(: إّن اهلل ســبحانه فــرض يف أمــوال االغنيــاء أقــوات الفقــراء، 
فــام جــاع فقــري إالَّ بــام مّتــع بــه غنــّي، واهلل - تعــاىل جــّده - ســائلهم عــن ذلــك)2(.

ثالثًا: التنمية اإلنسانية طريق للتنمية االقتصاد .

ملالــك  الســالم(  )عليــه  املؤمنــني  أمــري  االمــام  توجيهــات  مالحظــة  يمكننــا 
االشــرت)رضوان اهلل عليــه( يف حتقيــق التنميــة االنســانية بأبعادهــا املختلفــة والتــي تعتمــد 

ــة: ــارص اآلتي ــىل العن ع

أوالً: اســتنهاض اإلنســان يف ممارســة دوره يف احليــاة االجتامعيــة، مــن خــالل تفجــري 
طاقاتــه الكامنــة، وشــق طريقــه بالطمــوح وعلــو اهلمــة قولــه )عليــه الســالم( ملالــك: »ُثــمَّ 
ــْن  ــاٌع ِم ــَا مِجَ ُ ــَرًة َفإهِنَّ ــاًة َوَأَث ــْم حُمَاَب ِ ــارًا َواَل ُتَوهلِّ ــَتْعِمْلُهُم اْختَِب ــَك َفاْس لِ ــوِر ُعاَّ ــْر يِف ُأُم اْنُظ
ــِة  احِلَ َيــاِء ِمــْن َأْهــِل اْلُبُيوَتــاِت الصَّ َياَنــِة َوَتــَوخَّ ِمنُْهــْم َأْهــَل التَّْجِرَبــِة َواحْلَ ــْوِر َواخْلِ ُشــَعِب اْلَ
ــِع  ــلُّ يِف امْلََطاِم ــًا َوَأَق ــحُّ َأْعَراض ــًا َوَأَص ــَرُم َأْخَاق ــْم َأْك ُ ــِة َفإهِنَّ َم ــَاِم امْلَُتَقدِّ ْس ــَدِم يِف اإْلِ َواْلَق

ــوِر َنَظــرًا«)3(. ــُغ يِف َعَواِقــِب اأْلُُم اقــًا َوَأْبَل إرِْشَ

ــامم بمناطــق الضعــف  ــل االجتامعــي، واالهت ــدأ التكاف ــق مب ــًا: الدعــوة إىل حتقي ثاني
واحلاجــة يف املجتمــع: يف الصحيــح عــن أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( انــه قــال جلابــر بــن 
عبــداهلل االنصــاري: يــا جابــر قــوام الديــن والدنيــا بأربعــة: عــامل مســتعمل علمــه، وجاهل 
ــا  ــاه، ي ــه بدني ــع آخرت ــري ال يبي ــه، وفق ــل بمعروف ــواد ال يبخ ــم، وج ــتنكف أن يتعل ال يس

)1(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل ج1 ص13.
)2(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج4 ص87.

)3(  هنج البالغة:خطب اإلمام عيل ج3 ص59 رسالة53
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جابــر مــن كثــرت نعــم اهلل عليــه كثــرت حوائــج النــاس اليــه، فمــن قــام هلل فيهــا بــام حيــب 
عّرضهــا للــدوام والبقــاء، ومــن مل يقــم هلل فيهــا بــام حيــب عّرضهــا للــزوال والفنــاء)1(.

وقوله )عليه السالم( يف ذم الفقر والثراء الفاحش.

أمــا بعــد فــإن الدنيــا مشــغلة عــن غريهــا، ومل يصــب صاحبهــا منهــا شــيئا إال فتحــت 
لــه حرصــا عليهــا وهلجــا هبــا، ولــن يســتغني صاحبهــا بــام نــال فيهــا عــام مل يبلغــه منهــا.

ثالثــًا: وضــع سياســة الدولــة يف خدمــة التنميــة االنســانية، وهــذا ما تؤكده سياســات 
االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( مــع االمــة، وسياســته )عليــه الســالم( مــع الــوالة 
ــوا وشــموال يف مضموهنــا عهــده ملالــك االشــرت)رضوان  واملوظفــني، ومــن أبرزهــا عل
ــد  ــرات العه ــن فق ــالم( ضم ــه الس ــام )علي ــد االم ــر، إذ يؤك ــني واله م ــه( ح اهلل علي
ــة وان  ــة واملعنوي ــني املواطنــني، وحفــظ حقوقهــم املادي ــق العــدل واملســاواة ب عــىل تطبي
ــِة  ِعيَّ ــَة لِلرَّ مْحَ ــَك الرَّ ــِعْر َقْلَب ــالم: )َوَأْش ــه الس ــول علي ــم: يق ــم وتوجهاهت ــت ادياهن اختلف
ـُـْم ِصنَْفــاِن  ْطــَف هِبـِـْم َواَل َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا َتْغَتنـِـُم َأْكَلُهــْم َفإهِنَّ ــْم َواللُّ َوامْلََحبَّــَة هَلُ

ْلــِق()2(. ــٌر َلــَك يِف اخْلَ ــا َنظِ يــِن َوإِمَّ ــا َأٌخ َلــَك يِف الدِّ إِمَّ

فيتحصــل: ممــا ذكرنــاه أن االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( هيــدف مــن 
إىل: عليــه(  اهلل  االشــرت)رضوان  ملالــك  عهــده  يف  االجتامعــي  اإلصــالح 

1ـ بنــاء القيــم اإلنســانية يف املجتمــع عــن طريــق تذويــب الفــوارق بــني الطبقــات، 
ــع  ــة يف توزي ــون والعدال ــام القان ــاواة أم ــرص واملس ــؤ يف الف ــق التكاف ــة وحتقي االجتامعي

ــاء االنفــاق العــام. أعب

)1(  حتــف العقــول، ص 222، بحــار األنــوار، ج 75 ص 62، وقريــب منــه مــا يف رشح هنــج البالغــة البــن 
أيب احلديــد ج19 ص303؛ جامــع احاديــث الشــيعة، الســيد الربوجــردي ج3 ص540.

)2(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل، ج3، ص78.
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2ـ إشــاعة الثقافــة االســالمية الصحيحــة بــني النــاس مــن خــالل مــا ورد عــن 
النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأهــل بيتــه عليهــم الســالم مــن خــالل تصحيــح 
ــر  ــن دون التدب ــم م ــن جمتمعاهت ــراد م ــها األف ــا يقتبس ــادة م ــي ع ــة الت ــدات الفكري املعتق
ــن  ــداًء م ــاموية إبت ــة س ــىل رؤى عقائدي ــر ع ــاء الفك ــقمها وبن ــا أو س ــل يف صحته والتأم
ــاد  ــاء باملع ــة وإنته ــوة واإلمام ــامن بالنب ــرورا باإلي ــل وم ــز وج ــة اهلل ع ــامن بوحداني اإلي

ــة. ــوم القيام ــاب يف ي واحلس

3ـ تعميــق اهلويــة اإلســالمية يف نفــوس النــاس مــن خــالل التمســك بالقــرآن 
الطاهــرة. والعــرتة 





391

املبحث الرابع

التنمية االقتصادية

قوله عليه السالم: )وَعِمَارَةَ باِلَدِهَا(.

ــه الســالم( يف هــذا املقطــع مــن العهــد حــول  يتحــدث اإلمــام أمــري املؤمنــني )علي
التنميــة االقتصاديــة، أي العمــل عــىل تنميــة البلــد اقتصاديــا، وهــو يشــمل التنميــة 
الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة وتوفــري اخلدمــات الســكنية والصحيــة والتعليميــة 

وســائر اخلدمــات األخــرى.

املسألة األوىل : عناصر التنمية االقتصادية .

أواًل: عمارة األرض .

ــكونا  ــه كان مس ــزل بأهل ــر املن ــال وعم ــه آه ــره أي جعل ــر وأعم ــن أعم ــامرة:ـ م الع
ــرة)1(. ــا عام ــا أي وجدهت ــى عليه ــر األرض بن ــر، وعم ــو عام ــم، فه هب

والعــامرة نقيــض اخلــراب، وهــي تعنــي جعــل الــيء واســتعامله عــىل النحــو الــذي 
ــامرة  ــك، )فالع ــن ذل ــبه م ــام يناس ــكل يشء ب ــي ل ــه، وه ــرض من ــق الغ ــه وحيق ــع ب ينتف
حتويــل األرض إىل حــال تصلــح هبــا أن ُينتفــع مــن فوائدهــا املرتّقبــة منهــا كعــامرة الــّدار 
للُســكنى واملســجد للعبــادة والــزرع للحــرث واحلديقــة الجتنــاء فاكهتهــا والتنــزه فيهــا، 
واالســتعامر هــو طلــب العــامرة بــان يطلــب مــن اإلنســان أن جيعــل األرض عامــرة 

)1(  ينظر: املعجم الوسيط: ج2، مادة )عمر(، ص650.
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ــام يطلــب مــن فوائدهــا()1(. تصلــح ألن ينتفــع ب

فاإلنســان مأمــور مــن قبل اهلل ســبحانه وتعــاىل بعــامرة األرض وإصالحهــا وإحيائها 
ــْن األَْرِض  ــَأُكْم ِم ــَو َأنَش ــود )ُه ــورة ه ــاىل يف س ــه تع ــه قول ــع، من ــه مان ــن دون أن يمنع م
َواْســَتْعَمَرُكْم فِيَهــا()2( أي أذن لكــم يف عامرهتــا واســتخراج قوتكــم منهــا وجعلكــم 
عامرهــا وعمــر عليــه أي أغنــاه. وقولــه تعــاىل: )َواْســَتْعَمَرُكْم(  أي أســكنكم فيهــا 
أهلمكــم عامرهتــا مــن احلــرث والغــرس وحفــر األهنــار وغريهــا أي خلقكــم لعامرتــه)3(.

حيــث إن الغــرض مــن وجودنــا عــىل هــذه األرض إعامرهــا فــان وظيفــة كل فرد هي 
اعــامر واصــالح مــا يقــع يف دائــرة مســؤوليته، فــرّب األرسة يعمــر ارستــه ومدير املدرســة 
يعمــر طالبــه، والقائــد يعمــر اتباعــه ومريديــه وهكــذا القائــد الســيايس، لذا جعل أمــري 
ــه  ــال )علي ــامرة األرض، ق ــم ع ــة للحاك ــف املهم ــن الوظائ ــالم( م ــه  الس ــني )علي املؤمن
ــَغ  ــاَمَرِة اأْلَْرِض َأْبَل ــُرَك يِف ِع الســالم( يف عهــده الــذي كتبــه ملالــك األشــرت: )َوْلَيُكــْن َنَظ
ِمــْن َنَظــِرَك يِف اْســتِْجاَلِب اخْلَــَراِج أِلَنَّ َذلـِـَك اَل ُيــْدَرُك إاِلَّ بِاْلِعــاَمَرِة َوَمــْن َطَلــَب اخْلَــَراَج 
ــه  ــال )علي ــاًل(، وق ــُرُه إاِلَّ َقِلي ــَتِقْم َأْم ــاَد َومَلْ َيْس ــَك اْلِعَب ــاَلَد َوَأْهَل ــَرَب اْلبِ ــاَمَرٍة َأْخ ــرْيِ ِع بَِغ
ــِه  ــوُدوَن بِ ــٌر َيُع ــُه ُذْخ ــْم َفإِنَّ ــَة َعنُْه ــِه امْلَُئوَن ــَت بِ ْف ــَك يَشْ ٌء َخفَّ ــنَّ َعَلْي ــالم(: )َواَل َيْثُقَل الس

ــَك()4(. ــنِي ِواَلَيتِ ــاَلِدَك َوَتْزِي َعَلْيــَك يِف ِعــاَمَرِة بِ

 ثــم أوصــاه بالتجــار وذوي الصناعــات، والفئــات الدنيــا مــن املجتمــع، قولــه )عليــه 
ــْن  ــِه ِم َتِمُعــوَن َعَلْي ــاَم جَيْ نَاَعــاِت فِي ــاِر َوَذِوي الصِّ ــَواَم هَلُــْم مَجِيعــًا إاِلَّ بِالتُّجَّ الســالم(: َواَل ِق

)1(  تفسري امليزان: للعالمة الطباطبائي: ج12، ص 298.
)2(  سورة هود:61

)3(  تفسري االمثل: يف ذيل هذه اآلية املباركة اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي( ج9، ص56.
)4(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل ج3 ص96: رسالة 53
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ــُق  ــُه ِرْف ــا اَل َيْبُلُغ ــْم َم ــِق بَِأْيِدهيِ فُّ َ ــَن الرتَّ ــْم ِم ــَواِقِهْم َوَيْكُفوهَنُ ــْن َأْس ــُه ِم ــْم َوُيِقيُموَن َمَرافِِقِه
ِذيــَن حَيِــقُّ ِرْفُدُهــْم َوَمُعوَنُتُهْم()1( ــْفىَل ِمــْن َأْهــِل احْلَاَجِة َوامْلَْســَكنَِة الَّ َبَقــُة السُّ ِهــْم ُثــمَّ الطَّ َغرْيِ

ــاج أو  ــادة يف اإلنت ــرى يف العــامرة أبعــد مــن جمــرد الزي ــه الســالم( ي إن اإلمــام )علي
رفــع الدخــل القومــي، أو مضاعفــة متوســط دخــل الفــرد، ألهنــا تتطلــب عدالــة يف 
توزيــع الدخــل ورفــع مســتوى املعيشــة جلميــع أفــراد املجتمــع، دون اســتثناء، ســواء مــن 
كانــت لديــه القــدرة عــىل الكســب، أم مــن يعجــز عنــه، إذ تقــوم الدولــة بضــامن مســتوى 

الكفايــة ملــن حيتاجهــا.

ــارة،  ــة: اإلم ــق مخس ــش اخلل ــال: إن معاي ــه ق ــث أن ــالم( يف حدي ــه الس ــه )علي وعن
والعــامرة، والتجــارة، واإلجــارة، والصدقــات - إىل أن قــال: - وأمــا وجــه العــامرة 
ــا ســبحانه  ــذي أنشــأكم مــن األرض واســتعمركم فيهــا، فأعلمن ــه تعــاىل: » هــو ال فقول
أنــه قــد أمرهــم بالعــامرة ليكــون ذلــك ســببا ملعايشــهم بــام خيــرج مــن األرض مــن احلــب 

ــق )2(. ــش للخل ــه اهلل معاي ــا جعل ــاكل مم ــا ش ــرات وم والثم

ثانيًا: العمل رأس املنافع .

العمــل هــو أســاس يف توفــري رأس املــال، فقــد حــث االســالم عــىل العمــل احلثيــث 
بالكــد وباالنتشــار يف األرض واملــي يف مناكبهــا واالكل مــن رزق اهلل تعاىل.كــام يف قولــه 
تعاىل:﴿ُهــَو الَّــِذي َجَعــَل َلُكــُم اأْلَْرَض َذُلــواًل َفاْمُشــوا يِف َمنَاكِبَِهــا َوُكُلــوا ِمــْن ِرْزِقــِه َوإَِلْيــِه 
ْرِض َيْبَتُغــوَن ِمــْن َفْضــِل اهلل﴾)4(..  ُبــوَن يِف األَْ النُُّشــوُر﴾)3(، وقــال تعــاىل ﴿َوَآَخــُروَن َيرْضِ
ــوُلُه  ــْم َوَرُس ى اهللُّ َعَمَلُك ــَرَ ــوْا َفَس ــِل اْعَمُل ــاىل: ﴿َوُق ــه تع ــل بقول ــارش بالعم ــر املب واالم

)1(  املصدر السابق نفسه.
)2(  الوسائل: ج19 ص35 ح24093 باب 3من أبواب كتاب املزارعة واملساقاة

)3( سورة امللك، 15.
)4( سورة املزمل، 20.
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َوامْلُْؤِمنُــوَن﴾)1( كــام أبغــض االســالم الكســل والتكاســل كــام يف االخبــار املتضافــرة 
ــه عــىل النــاس،  عــن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )ملعــون ملعــون مــن ألقــى كلَّ
ملعــون ملعــون مــن ضّيــع مــن يعــول()2(، وقــد عرفــت أن اللعنــة ظاهــرة يف احلرمــة)3(، 
ــب  ــه املكاس ــل يتعــذر علي ــالم )إين أجــدين أمقــت الرج ــه الّس ــو جعفــر علي ــال أب وق
ــدع أن ينتــرش يف األرض ويلتمــس مــن  ــي وي ــاه ويقــول اللهــم ارزقن فيســتلقي عــىل قف

فضــل اهلل والــذرة ختــرج مــن جحرهــا تلتمــس مــن رزقهــا()4(.

وعــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم قــال: )ال تكســلوا يف طلــب معايشــكم فــان ابائنــا 
كانــوا يركضــون فيهــا ويطلبوهنــا()5(.

3- ومــن املــوارد االخــرى للتنميــة االقتصاديــة العمــل التجــاري، وقــد حــث 
ــن  ــار ع ــن االخب ــر م ــريا، ويف املتوات ــا كب ــا اهتامم ــكل أواله ــارة بش ــىل التج ــالم ع االس
ــه وســلم: »الربكــة عــرشة أجــزاء تســعة أعشــارها يف  ــه وآل آل رســول اهلل صــىل اهلل علي

التجــارة«)6(.

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: » تسعة أعشار الرزق يف التجارة«)7(.

ــزءا  ــبعون ج ــادة س ــلم(: العب ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول )ص ــن الرس ــرب ع ويف اخل
أفضلهــا طلــب احلــالل)8(.

)1(  سورة التوبة: 105.
)2(  الفقيه ج2: ص 38 احلديث 167، الوسائل 15: 251 الباب 21 من أبواب النفقات احلديث 5.

)3(  فقه الدولة: مصدر سابق ص417.
)4(  الوايف: الفيض الكاشاين اجلزء: 17 ص26.

)5(  الوسائل: ج17ص60ح21980.
)6(  الوسائل ج 12 ص 3 رقم: 3.

)7(  الكايف ج 5 ص 78 رقم 4.
)8(  الوايف: الفيض الكاشاين ج17 ص21.



395

املبحث الرابع: التنمية األقتصادية

حيــث أن هــذه الروايــات تــدل بمفهومهــا عــىل اســتحباب العمــل وطلبــه مــن 
منابعــه الرشعيــة، ويعــد طريقــا إىل الديــن واآلخــرة: عــن أيب عبــد اهلل عليــه الّســالم قــال 
)كان أمــري املؤمنــني صلــوات اهلل عليــه حيتطــب ويســتقي ويكنــس وكانــت فاطمــة ســالم 

اهلل عليهــا تطحــن وتعجــن وختبــز)1(.

ثــم قرنــت األحاديــث الرشيفــة العمــل وكســب احلــالل بمثابــة اجلهــاد يف ســبيل اهلل 
عــز وجــل، فعنــه )عليــه الســالم(: »الــكاد عــىل عيالــه كاملجاهــد يف ســبيل اهلل«)2(.

4- ومــن مــوارد التنميــة االقتصاديــة التــي حــث االســالم املســلمني العمــل عليهــا 
وتوفــري رأس املــال، اجلانــب الزراعــي.

ــد  ــذايت للبل ــاء ال ــببًا لالكتف ــة س ــة االقتصادي ــام يف التنمي ــرا مه ــة عن ــد الزراع تع
واملنصــوص يف ترشيعــات اإلســالم، إن البــاري عــز وجــل قــد خلــق األرض لإلنســان 
وجعــل مــا فيهــا لــه كــام يف اآليــات الرشيفــة، منهــا مــا ورد يف ســورة البقــرة قولــه تعــاىل: 
ــْبَع  اُهنَّ َس ــوَّ ــَاء َفَس ــَتَوى إىَِل السَّ ــمَّ اْس ــا ُث ــا يِف األَْرِض مَجِيًع ــم مَّ ــَق َلُك ــِذي َخَل ــَو الَّ ﴿ُه

ــٌم﴾)3(. ٍء َعلِي ــُكلِّ َشْ ــَو بِ ــَاَواٍت َوُه َس

ويف الوقت نفسه أباح إحياء األرض وحيازة املباحات فيها، وندب إىل الزراعة)4(.

وعــن موالنــا جعفــر بــن حممــد الصادق)عليــه الســالم(: »ازرعــوا واغرســوا، فــال 
ــّن  ــزرع ولنغرس ــّن ال ــه، واهلل لنزرع ــب من ــّل وال أطي ــاًل أح ــاس عم ــل الن ــا عم واهلل م

ــال«)5(. غــرس النخــل بعــد خــروج الدّج

)1( الوايف: الفيض الكاشاين ج17، ص77.
)2(  الكايف 5: 88 / 1 وفيه عن أيب عبد اهلل عليه السالم.

)3(  سورة البقرة: 29.
)4(  فقه الدولة: للصفار ص473.

)5(  الكايف 5: 260 / 3، التهذيب 6: 384 - 385 / 1139.
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وســأل هــارون بــن يزيــد الواســطي الباقــَر )عليــه الســالم( عــن الفاّلحــني، فقــال: 
ــة،  ــن الزراع ــّب إىل اهلل م ــامل يشء أح ــا يف األع ــه، وم ــوز اهلل يف أرض ــون كن ــم الزارع ُه

ــًا إالّ زارعــًا)1( . ومــا بعــث اهلل نبّي

كــام حثــت الســنة الرشيفــة عــىل املبــادئ والقيــم التــي ختــدم التنميــة عندما تؤكــد قيمة 
العمــل كأســاس للملكيــة فعــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي صــىل اهلل عليــه ]والــه[ وســلم 

قــال: )مــا مــن مســلم غــرس غرســا فــأكل منــه انســان أو دابــة اال كان لــه صدقــة()2(.

عــن النبــي صــىل اهلل عليــه ]الــه[ وســلم قــال: )مــا أكل أحــد طعامــا قــط خــريا مــن أن 
يــأكل مــن عمــل يــده وأن نبــي اهلل داود صــىل اهلل عليــه وســلم كان يــأكل مــن عمــل يــده()3(.

ــِل اهلل  ــن َفْض ــوا ِم وا يِف األَْرِض َواْبَتُغ ــِرُ ــاُة َفانَت ــِت الصَّ ــإَِذا ُقِضَي ــاىل: ﴿َف ــال تع ق
ُكــْم ُتْفلُِحــوَن﴾)4(. َواْذُكــُروا اهلل َكثِــًرا لََّعلَّ

5- الوســطية يف االنفــاق:ـ الوســطية  تعنــي الطريــق الوســط املعتــدل بــني حــدي 
اإلفــراط والتفريــط لــذا فقــد جعلهــا اإلســالم خاصيــة مــن خصائصــه، فتحقيــق 
العدالــة االقتصاديــة ال يتــم إال إذا ابتعــدت الدولــة واملجتمــع عــن االرساف والتبذيــر 
ــد هنــى االســالم  ــن)5(، ولق ــع حقــوق اآلخري ــات وتضيي ــان إهــدار الطاق ألهنــام يوجب
عــن رصف املــال بغــري حــق، كاإلرساف والتبذيــر، قــال اهلل تعــاىل يف مــورد اإلرساف: 
ــُه الَ ُيـِـبُّ  ُفــوْا إِنَّ ُبــوْا َوالَ ُتْرِ ﴿َيــا َبنـِـي آَدَم ُخــُذوْا ِزينََتُكــْم ِعنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد َوُكُلــوْا َوارْشَ

)1(  التهذيب 6: 384 / 1138.

)2(  صحيح البخاري: البخاري ج7 ص78.

)3(  املجموع: النووي ج9 ص59.

)4(  سورة اجلمعة: 10.
)5(  فقه الدولة: ج2 ص477
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فـِـنَي﴾)1( وقــد هنــى البــاري عــز وجــل عــن التبذيــر بقولــه تعــاىل: ﴿َوآِت َذا اْلُقْرَبــى  امْلُْرِ
ــَياطنِِي  ِريــَن َكاُنــوْا إِْخــَواَن الشَّ ْر َتْبِذيــًرا * إِنَّ امْلَُبذِّ ــبِيِل َوالَ ُتَبــذِّ ــُه َوامْلِْســكنَِي َواْبــَن السَّ َحقَّ

ــوًرا﴾)2( . ــِه َكُف ــْيَطاُن لَِربِّ َوَكاَن الشَّ

الســفه، إذ وصــف اهلل ســبحانه  الــرتف أو  ومــن مصاديــق اإلرساف والتبذيــر 
ــٍة َينَْهــْوَن  وتعــاىل املرتفــني بقولــه تعــاىل: ﴿َفَلــْوالَ َكاَن ِمــَن اْلُقــُروِن ِمــن َقْبلُِكــْم ُأْوُلــوْا َبِقيَّ
َبــَع الَِّذيــَن َظَلُمــوْا َمــا ُأْتِرُفــوْا فِيــِه  ــا ِمنُْهــْم َواتَّ َّــْن َأنَجْينَ َعــِن اْلَفَســاِد يِف األَْرِض إاِلَّ َقلِيــًا ممِّ
َوَكاُنــوْا ُمِْرِمــنَي﴾)3( فالــرتف والبــذخ ورصف املــال يف غــري حملــه يثــري احلقــد والبغضــاء 
ْلَِك  بــني النــاس وقــد ربــط اإلســالم بــني الــرتف والفســاد بقولــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا َأَرْدَنــا َأن هنُّ
ــًرا﴾)4(، ولكــن  ــا َتْدِم ْرَناَه ــْوُل َفَدمَّ ــا اْلَق ــقَّ َعَلْيَه ــا َفَح ــُقوْا فِيَه ــا َفَفَس فِيَه ــا ُمرْتَ ــًة َأَمْرَن َقْرَي
هــذا ال يعنــي أن اإلســالم يريــد مــن الفــرد املســلم أن يعيــش عيشــة املشــقة. قــال تعــاىل: 
ــَن  ِذي ــَي لِلَّ ــْل ِه ْزِق ُق ــرِّ ــَن ال ــاِت ِم ــاِدِه َوالطَّيَِّب ــَرَج لِِعَب ــي َأْخ ــَة اهلل الَّتِ َم ِزينَ ــرَّ ــْن َح ــْل َم ﴿ُق
ــُل اآْلَيــاِت لَِقــْوٍم َيْعَلُمــوَن﴾)5(. لِــَك ُنَفصِّ ْنَيــا َخالَِصــًة َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َكَذٰ َيــاِة الدُّ آَمنُــوا يِف احْلَ

ثــم يؤكــد االســالم عــىل الكســب احلــالل واالبتعــاد عــن الشــبهات، قــال تعــاىل: ﴿َيــا 
ــُه َلُكــْم َعــُدوٌّ  ــْيَطاِن إِنَّ َّــا يِف األَْرِض َحــاالً َطيًِّبــا َوالَ َتتَّبُِعــوْا ُخُطــَواِت الشَّ ــا النَّــاُس ُكُلــوْا مِم َ َأيُّ
ــا الَِّذيــَن آَمنُــوْا ُكُلــوْا ِمــن َطيَِّبــاِت َمــا َرَزْقنَاُكــْم َواْشــُكُروْا  بـِـنٌي﴾)6(، وقــال تعــاىل: ﴿َيــا َأيَُّ مُّ

ــاُه َتْعُبــُدوَن﴾)7(. هللَِِّ إِن ُكنُتــْم إِيَّ

)1( سورة االعراف:31
)2( سورة االرساء: 26 27

)3(  سورة هود: 116
)4(  سورة االرساء: 16

)5(  سورة االعراف: 32

)6( سورة  البقرة: 168.
)7(  سورة البقرة 172.



398

الفصل الثالث: األهداف العامة للحكم

ــامء  ــه إن ــة؛ ألن ــة االقتصادي ــة التنمي واالنفــاق يعتــرب مــن املقومــات األساســية لعملي
َثــُل الَِّذيــَن ُينِفُقــوَن  للثــروة ودفــع لعجلــة النمــو االقتصــادي ومضاعفتــه. قــال تعــاىل: ﴿مَّ
َئُة َحبَّــٍة َواهللُّ ُيَضاِعُف  ــْم يِف َســبِيِل اهللِّ َكَمَثــِل َحبَّــٍة َأنَبَتــْت َســْبَع َســنَابَِل يِف ُكلِّ ُســنُبَلٍة مِّ َأْمَواهَلُ
ــٌم﴾)1(، ولقــد حــث االســالم عــىل االنفــاق لــدوره ىف اعــادة  ــن َيَشــاُء َواهللُّ َواِســٌع َعلِي ملَِ
توزيــع الدخــول قــال تعــاىل: ﴿َوَأنِفُقــوْا يِف َســبِيِل اهللِّ َوالَ ُتْلُقــوْا بَِأْيِديُكــْم إىَِل التَّْهُلَكــِة﴾)2(.

ــي ال تنفقــوا مــن حــرام فــريد عليكــم  ــى: ال تلقــوا بأيديكــم إىل التهلكــة يعن  واملعن
فتهلكــوا، فمدلــول هــذه اآليــة أن االنفــاق يف ســبيل اهلل ســبب لنجــاة األمة مــن اهلالك)3(. 

6- العدالــة االجتامعيــة:ـ وهــي مــن املبــادئ وأصــل مــن أصــول التعايــش الســلمي 
ــالمي  ــادي االس ــام االقتص ــا يف النظ ــداف العلي ــن االه ــي م ــة، وه ــة كل دول يف سياس
ــه  ــىل كل خطط ــم ع ــل حاك ــو أص ــاس، وه ــني الن ــاواة ب ــق املس ــق حتقي ــن طري ــم ع وتت
ومقرراتــه وتعاليمــه، فضــاًل عــن كوهنــا قضيــة جوهريــة خيتلــف فيهــا اإلســالم مــع ســائر 
ــدل  ــؤرشات ت ــع امل ــح ان مجي ــن الواض ــامل)4(، فم ــرى يف الع ــة األخ ــة االقتصادي األنظم
ــع  ــل التوزي ــببها يف االص ــاملية، وس ــدان الرأس ــة يف البل ــة االجتامعي ــدام العدال ــىل انع ع
غــري العــادل للثــروة االجتامعيــة بــني االفــراد. حيــث تقــع نصــف كميــة االرصــدة 
ــدًا  ــكل واح ــراد تش ــن االف ــة م ــة قليل ــازة جمموع ــاج يف حي ــائل االنت ــارات ووس والعق
باملائــة مــن نســبة الســكان )5(. فالدولــة يف االســالم معنيــة بتحقيــق العدالــة االجتامعيــة 
يف املجتمــع اإلســالمي، ولتحقيــق مبــدأ العدالــة االجتامعيــة جيــب ان يتضامــن كل مــن 

)1(  سورة البقرة 261.

)2(  سورة البقرة 195.
)3(  تفسري القرطبي:ج2، ص363.

)4(  فقه الدولة: ج2، ص476.
)5(  العدالة االجتامعية وضوابط توزيع الّثروة يف اإلسالم، د. زهري االعرجي ص63.
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ــروات عــىل  ــع عــادل للث ــم إال مــن خــالل توزي ــراد يف ذلــك، وهــذا ال يت ــة واألف الدول
كافــة أفــراد املجتمــع، فضــاًل عــن ان اإلســالم ينهــى عــن أي متييــز واســتثناء بــني أفــراد 
ــبحانه  ــا اهلل س ــي أباحه ــة الت ــع الطبيعي ــص املناب ــا ال ختت ــن هن ــالمي، وم ــع االس املجتم
ــاس وشــجعهم عــىل العمــل والكــدح والتســابق إىل اســتثامرها وتنميتهــا ال  وتعــاىل للن
ــني  ــري املؤمن ــام أم ــج االم ــا يف منه ــده واضح ــا نج ــذا م ــرى، وه ــة دون أخ ــص بفئ ختت

ــالمية  ــة االس ــة يف الدول ــة االجتامعي ــالم( يف العدال ــه الس )علي

ــة  ــه للتغــريات االقتصادي ــده ومعارضت ــالم( نق ــه الس ــه )علي ــر عدالت ــن مظاه وم
واالجتامعيــة التــي طــرأت عــىل عهــد عثــامن، ومطالبــة االمــام )عليــه الســالم( يف 
ــن  ــق لتبلبل ــه باحل ــذي بعث ــالم: )وال ــه الس ــول علي ــوق، يق ــاواة يف احلق ــة واملس بالعدال
ــبقن  ــفلكم وليس ــم أس ــم وأعالك ــفلكم أعالك ــود أس ــى يع ــة حت ــن غربل ــة ولتغربل بلبل
ــمة وال  ــت وش ــا كتم ــبقوا واهللَّ م ــوا س ــباقون كان ــرن س ــروا وليق ــوا ق ــباقون كان س
ــه الســالم:  ــه علي ــة ولقــد نبئــت هبــذا املقــام وهــذا اليــوم()1(، ومــن كالم ل كذبــت كذب
ــت  ــن بقي ــا، واهلل لئ ــه تفويق ــه وآل ــىل اهلل علي ــد ص ــراث حمم ــي ت ــة ليفوقونن ــي أمي )إن بن
هلــم ألنفضنهــم نفــض اللحــام الــوذام الرتبــة()2(. أي ألزيلنهــم كــام يزيــل عامــل اللحــام 

ــار. ــاطة الن ــامة بوس ــدة املح ــن احلدي ــرتاب ع ال

وقــال أيضــًا: اللهــم إنــك تعلــم أنــه مل يكــن الــذي كان منــا منافســة يف ســلطان، وال 
التــامس يشء مــن فضــول احلطــام، ولكــن لنــرد املعــامل مــن دينــك ونظهــر االصــالح يف 

بــالدك، فيأمــن املظلومــون مــن عبــادك، وتقــام املعطلــة مــن حــدودك )3( .

)1(  الوايف: الفيض الكاشاين، ج2، ص431.
)2(  بحار األنوار: العالمة املجلي ج31 ص469.

)3(  هنج البالغة، خطب اإلمام عيل ج2 ص13 خطبة 131.
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ومــن كالم لــه عليــه الســالم: )مل تكــن بيعتكــم إيــاي فلتــة، وليــس أمــري وأمركــم 
واحــدا، إين أريدكــم هلل وأنتــم تريدوننــي ألنفســكم. أهيــا النــاس، أعينــوين عىل أنفســكم، 
ــى أورده منهــل  ــه، حت ــم اهلل ألنصفــن املظلــوم مــن ظاملــه، وألقــودن الظــامل بخزامت وأي

احلــق وإن كان كارهــا()1(.

ومــن مظاهــر عدلــه )عليــه الســالم( انتصــاره للمظلــوم وإرجــاع احلقــوق املغصوبــة 
التــي ضيعهــا بنــو أميــة، فعندمــا بايــع النــاس أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( باخلالفــة، 
اعلــن )عليــه الســالم( الثــورة الكــربى ضــد الظلــم، وضــد االوضــاع االجتامعيــة 
ــامن  ــا عث ــي اقتطعه ــن رد األرايض الت ــالم( م ــه الس ــام )علي ــن االم ــة، فتمك واالقتصادي
ــز الطبقــي يف العطــاء  ــه مــن بيــت مــال املســلمني وأعلــن إن املــال هلل فألغــى التامي لوالت

وقــدر توزيعــه بالســوية.

تعــد وصيتــه )عليــه الســالم( إل مالــك االشــرت النخعــي )رضــوان اهلل عليــه( واليــه 
ــن  ــري م ــن الكث ــث تتضم ــامل حي ــالح الش ــة يف االص ــر العظيم ــن املظاه ــر م ــىل م ع
ــة، فمنهــا وصــف  ــة واألخروي ــق بالشــؤون الدنيوي ــي تتعل ــامت الت التوجيهــات والتعلي
للطبقــات والفئــات املكونــة للمجتمــع املــري، والــدور الــذي يؤديــه كل منهــا يف حيــاة 
ــٍض َواَل  ــا إاِلَّ بَِبْع ــُح َبْعُضَه ــاٌت اَل َيْصُل ــَة َطَبَق ِعيَّ ــْم َأنَّ الرَّ ــه: )َواْعَل ــاء في ــا ج ــالد ومم الب
ــِة َوِمنَْهــا ُقَضــاُة  ــِة َواخْلَاصَّ ِغنـَـى بَِبْعِضَهــا َعــْن َبْعــٍض َفِمنَْهــا ُجنـُـوُد اهلل َوِمنَْهــا ُكتَّــاُب اْلَعامَّ
ــِة  مَّ ــْن َأْهــِل الذِّ ــَراِج ِم ــِة َواخْلَ ْزَي ــا َأْهــُل اجْلِ ــِق َوِمنَْه ْف ْنَصــاِف َوالرِّ ُل اإْلِ ــا ُعــامَّ ــْدِل َوِمنَْه اْلَع
ــْفىَل ِمــْن َذِوي  َبَقــُة السُّ نَاَعاِت َوِمنَْهــا الطَّ ــاُر َوَأْهــُل الصِّ ـاِس َوِمنَْهــا التُّجَّ َوُمْســِلَمِة النَـّ

ــْهَمُه()2(. ــُه َس ى اهلل َل ــمَّ ــْد َس ــَكنَِة َوُكلٌّ َق ــِة َوامْلَْس احْلَاَج

)1(  املصدر السابق.
)2( املصدر السابق.
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ويف احتجــاج أمــري املؤمنــني )عليــه الّســالم( عــىل عاصــم بــن زيــاد حــني لبــس العباء 
وتــرك املــالء وشــكاه أخــوه الربيــع بــن زيــاد إىل أمــري املؤمنــني )عليــه الّســالم (أنــه قــد 
غــم أهلــه وأحــزن ولــده بذلــك، فقــال أمــري املؤمنــني )عليــه الّســالم(: عــيلَّ بعاصــم بــن 
زيــاد فجــيء بــه، فلــام رآه عبــس يف وجهــه، فقــال لــه: أمــا اســتحييت مــن أهلــك؟ أمــا 
رمحــت ولــدك؟ أتــرى اهلل أحــل لــك الطيبــات وهــو يكــره أخــذك منهــا، أنــت أهــون عــىل 
ــٌة َوالنَّْخــُل ذاُت  اهلل مــن ذلــك أو ليــس اهلل يقــول )َواألَْرَض َوَضَعهــا لأَِلنــاِم فِيهــا فاِكَه
ــاِن( إىل قولــه  ــْرَزٌخ ال َيْبِغي ــام َب ــاِن َبْينَُه ــِن َيْلَتِقي ــَرَج اْلَبْحَرْي ــامِم( أوليــس اهلل يقــول )َم األَْك
ْؤُلــُؤ َوامْلَْرجــاُن فبــاهلل البتــذال نعــم اهلل بالفعــال أحــب إليــه مــن ابتذالــه  ــُرُج ِمنُْهــاَم اللُّ )خَيْ
ث(، فقــال عاصــم: يــا أمــري  ــَك َفَحــدِّ ــا بِنِْعَمــِة َربِّ هلــا باملقــال وقــد قــال اهلل عــز وجــل )َوَأمَّ
ــونة؟  ــىل اخلش ــك ع ــوبة ويف ملبس ــىل اجلش ــك ع ــرت يف مطعم ــا اقت ــىل م ــني فع املؤمن
فقــال: )وحيــك إن اهلل عــز وجــل فــرض عــىل أئمــة العــدل أن يقــدروا أنفســهم بضعفــة 
النــاس كيــال يتبيــغ بالفقــري فقــره فألقــى عاصــم بــن زيــاد العبــاء ولبــس املــالء)1(، إشــارة 

إىل مراعــاة اجلانــب االقتصــادي للنــاس وخيتــص بالطبقــة الســفىل )الفقــراء(

ــر  ــة أم ــة معين ــم إىل طبق ــاز احلاك ــالم إنَّ انحي ــه الس ــني علي ــري املؤمن ــام أم ــد االم يؤك
مشــني، وهــو يأمــر والتــه وعاملــه بــأن حيــذوا حــذوه. وفيــام يــأيت بعــض ما حتــدث بــه )عليه 
الســالم(: )واهلل لــو لقيتهــم وحــدي وهــم وأهــل األرض مــا استوحشــت منهــم ومــا ال 
باليــت ولكــن أســف يرينــي وجــزع يعرتينــي مــن أن يــيل هــذه األمــة فّجارهــا وســفهاؤها 

فيتخــذون مــال اهلل دوال وكتــاب اهلل دغــال والفاســقني حزبــا والصاحلــني حزبــا()2(.

خلــق اهلل األرض ومــا عليهــا للنــاس كافــة، كــي يتمتعــوا بخرياهتــا، ويســعدوا 
ــالم:  ــه الس ــول علي ــم، يق ــن وظل ــد ُغب ــك فق ــن ذل ــز ع ــن عج ــا، وم ــتهم عليه يف معيش

)1(  الوايف: الفيض الكاشاين ج3 ص658.
)2( هنــج الســعادة مســتدرك هنــج البالغــة، الشــيخ املحمــودي ج5 ص250؛ بحــار االنــوار، العالمــة 

ص25. ج30  املجلــي، 
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»الكيــس مــن كان يومــه خــريًا مــن أمســه«)1( »ومــن اعتــدل يومــاه فهــو مغبــون«)2(: أي 
جيــب أن يكــون املؤمــن يف كل يــوم يف زيــادة مــن العلــم وإصــالح العمــل باإلخــالص 
ــة ال تتناهــى،  ــه غــري ممكــن، والكيفي ــة فإن واحلضــور والقــرب إىل اهلل تعــاىل ال يف الكمي
فــإذا كان رأس مالــه العمــر وكان يمكنــه الرتقــي فــإذا مل يفعــل فمغبــون ضيــع رأس مالــه 

خــر الدنيــا واآلخــرة ذلــك هــو اخلــران املبــني.

ــه الســالم( قــال: )الفقــر هــو املــوت األكــرب()3(، وقــال: )التقديــر  وعنــه )علي
نصــف العيــش()4(.

ومــن وصّيتــة )عليــه الســالم( ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليه(:ثــم اهلل اهلل يف 
الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم مــن املســاكني واملحتاجــني وأهــل البــؤس 
والزمنــى...، واجعــل هلــم قســاًم مــن بيــت مالــك، وقســاًم مــن غــالت صــوايف االســالم 

ــى. ــذي لألدن ــل ال ــم مث ــى منه ــإن لألق ــد، ف يف كل بل

فيتحصــل: إن العدالــة االجتامعيــة تقتــي أن تكــون األمــوال واألرايض والضيــاع 
ومجيــع مصــادر الثــروة ملــك اجلامعــة، تــوزع عــىل األفــراد بقــدر اإلســتحقاق واحلاجــة 
بعــد أن تتــاح الفرصــة للعمــل جلميــع هــؤالء، فقــد رفــض أمــري املؤمنــني عليــه الســالم 
إعطــاء عبــد اهلل بــن زمعــة، ألنــه مل ُيشــارك يف العمــل قائــاًل لــه: )إن هــذا املــال ليــس ل 
ــإن رشكتهــم يف حرهبــم كان لــك  ــام هــو يف املســلمني وجلــب أســيافهم، ف وال لــك وإن

مثــل حظهــم واال فجنــاة أيدهيــم ال تكــون لغــري أفواههــم()5(.

)1(  عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص54
)2(  روضة املتقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجلي ) األول(، ج13 ص29.

)3(  اخلصال: الشيخ الصدوق، ص620
)4( الــوايف، الفيــض الكاشــاين، ج62 ص172؛ حتــف العقــول عــن آل الرســول، ابــن شــعبة احلــراين، 

ص111.
)5(  هنج البالغة خطب اإلمام عيل، ج2 ص226، خطة 232.
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وقــال: )وإن النهــر ملــن عملــه دون مــن كرهــه، وألن يعمــروا ويقــووا أحــب إل مــن 
أن يضعفــوا والســالم( )1(.

وقولــه )عليــه الســالم( لألشــرت)رضوان اهلل عليــه(: )ثــم اعــرف لــكل امــرئ منهــم 
مــا أبــيل وال تضيفــن بــالء امــرئ اىل غــريه..، وال يدعونــك رشُف امــرئ اىل أن تعظــم 
مــن بالئــه مــا كان صغــريًا وال ضعــة امــرئ اىل أن تســتصغر مــن بالئه مــا كان عظيــاًم()2(.

اذن: إن منهــج اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( املتصــل بالعدالــة االجتامعيــة 
الفقــر واحلرمــان، وان احللــول  التــي يعــاين أهلهــا مــن  يصلــح لــكل املجتمعــات 
املســتوحاة مــن ذلــك املنهــج حــول ملكيــة األرض أو توزيــع االنتــاج والثــروة وتكافــؤ 
الفــرص.. وغريهــا، هــي حلــول تصــدق عــىل وســائل االنتــاج كافــة بمعنــى أن تكــون 
ملكيتهــا مشــرتكة بــني النــاس، ومنافعهــا موزعــة حســب اجلهــود املبذولــة فيهــا، ألن يف 

كل ذلــك صــالح وخــري للنــاس كافــة)3(.

7- االخــالق:ـ مــن الواضــح إن العنــر االخالقي مــن االصول االساســية املطلوبة 
يف النشــاط االقتصــادي يف النظــام اإلســالمي، ألنــه خــري وســيلة لتحريــر اإلنســان مــن 

الشــهوة وطغياهنــا أوال، ثــم حتقيــق العدالــة االجتامعيــة التــي ينشــدها ثانيــا)4(.

وحتقيقــا هلــذه الغايــة الفريــدة فقــد وضــع اإلســالم للنشــاط االقتصــادي آدابــا وقيــام 
هتــدف إىل ربطــه باألخــالق احلميــدة، ممــا حيقــق لــه الفاعليــة اإلجيابيــة واحلركــة الصحيحة.

)1(  هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة: الشيخ املحمودي، ج5 ص260
ــد، ج17  ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــالة 53؛ رشح هن ــيل ج3 ص86 رس ــام ع ــب اإلم ــة خط ــج البالغ )2(  هن

ص52.
)3( العدالة االجتامعية هنج البامام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم، شبكة االنرتنت العاملية.

)4( فقه الدولة ج2. ص478 
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املسألة الثانية: اآلداب والقيم االخالقية للنشاط االقتصادي .

أواًل: السعي من أجل احلصول على السعادة .

ــاًة  ــُه َحَي ــن َذَكــٍر َأْو ُأنَثــى َوُهــَو ُمْؤِمــٌن َفَلنُْحِيَينَّ ــا مِّ قــال اهلل تعــاىل ﴿َمــْن َعِمــَل َصاحِلً
ــوَن﴾)1( تشــري اآليــة املباركــة إىل  ــا َكاُنــوْا َيْعَمُل ــِن َم ــم بَِأْحَس ــْم َأْجَرُه َطيَِّبــًة َوَلنَْجِزَينَُّه
ــا  ــامن إذا اجتمع ــح واالي ــل الصال ــعادة، فالعم ــاح الس ــو مفت ــذي ه ــح ال ــل الصال العم
ــرة،  ــل اآلخ ــون ألج ــب أن يك ــا جي ــب الدني ــعادة(. إن طل ــة )الس ــاة الطيب ــت احلي حتقق
فتكــون اآلخــرة هــي املقصــد والغايــة، وأمــا الدنيــا فهــي طريــق لآلخــرة، االمــام أمــري 
املؤمنــني )عليــه الســالم( يف وصيتــه ملالــك )رضــوان اهلل عليــه( يقــرن العمــل الصالــح 
وإمســاك النفــس عــن اهلــوى أفضــل الذخائــر لآلخــرة، يقــول عليــه الســالم: )َفْلَيُكــْن 
الـِـِح َفاْمِلــْك َهــَواَك َوُشــحَّ بِنَْفِســَك َعــامَّ اَل حَيِــلُّ  َخاِئــِر إَِلْيــَك َذِخــرَيُة اْلَعَمــِل الصَّ َأَحــبَّ الذَّ

ــْت(. ــْت َأْو َكِرَه ــاَم َأَحبَّ ــا فِي ْنَصــاُف ِمنَْه ــِس اإْلِ ــحَّ بِالنَّْف ــإِنَّ الشُّ ــَك َف َل

ــن  ــام م ــرض اإلم ــذوا مــن ممركــم ملقركــم()2(، إن غ ــه الســالم(: )خ ــول )علي ويق
هــذه اخلطبــة وأمثاهلــا - أن يكــون لإلنســان مــن نفســه عــىل نفســه حســيب ورقيــب فيــام 
يفعــل أو يــدع، ألن هــذا الرقيــب أو هــذا الشــعور باملســؤولية هــو شــعلة مباركــة هتــدي 

للتــي هــي أســلم وأقــوم.

ــال  ــرة امل ــن كث ــى ع ــس الغن ــلم(: )لي ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس وق
ــس()3(. ــي النف ــي غن ــن الغن ولك

)1(  سورة النحل: 97 
)2(  هنج البالغة: خ 201؛ يف ظالل هنج البالغة، حممد جواد مغنية، ج3، ص312.

)3(  املجموع: النووي، ج13، ص271.
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وقول الشاعر:

ليَس من ماَت فاسرتاَح بميٍت               إّنام امليُت ميُت االحياِء)1(

ــة حيــث  ــه النوراني ــه وســلم( بكلامت ــه وآل فــّر الســعادة رســول اهلل )صــىل اهلل علي
قــال: مــن بــات آمنـًـا ىف رسبــه، معــاىف يف بدنــه، عنــده قــوت يومــه، فقــد حيــزت لــه الدنيــا 

بحذافريهــا)2(.

مــن أصبــح وأمســى معــاىف يف بدنــه، آمنــا يف رسبــه، عنــده قــوت يومــه، فــإن كانــت 
عنــده الرابعــة فقــد متــت عليــه النعمــة يف الدنيــا واآلخــرة وهــو اإلســالم)3(.

ــه تلخيــص بليــغ ألســباب الســعادة، أمــن، عافيــة، قــوت يــوم، وتبقــى الفجــوة  إن
بــني االمتــالك، والرضــا، بــني مــا لــدى اإلنســان، ومــا يريــده.

ــة يف  ــري اخللقي ــن املعاي ــح إن م ــن الواض ــال: م ــل وع ــق ج ــان للخال ــًا: االحس ثاني
ــاَم  ــِغ فِي النشــاطات االقتصاديــة هــو اإلحســان إىل البــاري عــز وجــل، قــال تعــاىل ﴿َواْبَت
ــَك  ــَن اهلل إَِلْي ــاَم َأْحَس ــن َك ــا َوَأْحِس ْنَي ــَن الدُّ ــَك ِم ــَس َنِصيَب ــَرَة َوال َتن اَر اآلِخ ــدَّ ــاَك اهلل ال آَت
ــو  ــان يرج ــث إن اإلنس ــِديَن﴾)4(. حي ــبُّ امْلُْفِس ــاَد يِف األَْرِض إِنَّ اهلل ال حُيِ ــِغ اْلَفَس َوال َتْب
دائــاًم نعــم اهلل واحســانه وخــريه ولطفــه، وينتظــر منــه كل يشء. فبمثــل هــذه احلــال كيــف 
يمكــن لــه التغــايض عــن طلــب اآلخريــن الريــح أو لســان حاهلــم.. وكيــف ال يلتفــت 
ــاس،  ــت إىل الن ــن أن ــن، فأحس ــك وأحس ــل علي ــام أن اهلل تفض ــر: ك ــري آخ ــم وبتعب إليه
ــُه َلْيــَس يَشْ ٌء  يقــول االمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( يف عهــدة ملالــك: )»َواْعَلــْم َأنَّ

)1(  املصدر السابق: ص172.
)2(  املبسوط: الرخي، ج30، ص256.

)3( الوايف، الفيض الكاشاين، ج4، ص402.
)4( القصص: 77
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ِفيِفــِه امْلَُئوَنــاِت َعَلْيِهــْم َوَتــْرِك  بَِأْدَعــى إىَِل ُحْســِن َظــنِّ َراٍع بَِرِعيَّتِــِه ِمــْن إِْحَســانِِه إَِلْيِهــْم َوخَتْ
ــِه  ــَك بِ َتِمــُع َل ــٌر جَيْ ــَك يِف َذلِــَك َأْم ــُه ِقَبَلُهــْم، َفْلَيُكــْن ِمنْ ــَس َل ــا َلْي اُهــْم َعــىَل َم اْســتِْكَراِهِه إِيَّ
ــْن  ــقَّ َم ــاًل َوإِنَّ َأَح ــًا َطِوي ــَك َنَصب ــُع َعنْ ــنِّ َيْقَط ــَن الظَّ ــإِنَّ ُحْس ــَك َف ــنِّ بَِرِعيَّتِ ــُن الظَّ ُحْس
َحُســَن َظنُّــَك بـِـِه مَلَــْن َحُســَن َبــاَلُؤَك ِعنـْـَدُه َوإِنَّ َأَحــقَّ َمــْن َســاَء َظنُّــَك بـِـِه مَلَــْن َســاَء َبــاَلُؤَك 
ــْيَطاِن يِف َنْفِســِه لَِيْمَحــَق َمــا َيُكــوُن ِمــْن إِْحَســاِن امْلُْحِســننَِي  ِعنـْـَدُه«، »ِمــْن َأْوَثــِق ُفــَرِص الشَّ
ــَد فِيــاَم َكاَن ِمــْن فِْعِلــَك َأْو َأْن َتِعَدُهــْم َفُتْتبـِـَع  ــاَك َوامْلَــنَّ َعــىَل َرِعيَّتـِـَك بِإِْحَســانَِك َأِو التََّزيُّ َوإِيَّ
ْحَســاَن«()1(، ويقــول اإلمــام عــيل )عليــه  الســالم(:  َمْوِعــَدَك بُِخْلِفــَك َفــإِنَّ امْلَــنَّ ُيْبطِــُل اإْلِ

ــاس«)2(. ــامن اإلحســان إىل الن »رأس اإلي

ثالثــًا: جتنــب االســتعالء والفســاد يف االرض: إن الســعي وراء مجــع الثــروة وعــدم 
إنفاقهــا يف مواردهــا الرشعيــة، تكــون موضــع إفســاد يف األرض ألهنام يغرران باالنســان، 
كــام يف قولــه تعــاىل: ﴿َوال َتْبــِغ اْلَفَســاَد يِف األَْرِض إِنَّ اهلل ال حُيِــبُّ امْلُْفِســِديَن﴾)3(، وقولــه 

تعــاىل: ﴿إن اإلنســان ليطغــى أن رآه اســتغنى﴾)4(

اَك  ومنــه قــول االمــام أمــري املؤمنني)عليــه الســالم( ملالــك )رضــوان اهلل عليــه(: »َوإِيَّ
َوااِلْســتِْئَثاَر بـِـاَم النَّــاُس فِيِه ُأْســَوٌة«)5(

رابعــًا: سياســة اإلقتار)التقشــف(:ـ مــن العنــارص االساســية يف النشــاط االقتصــادي 
ــار الــذي يســمى بمصطلــح اليــوم سياســة التقشــف  االســالمي هــو اجيــاد عامــل االقت

)1( هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص89، رسالة 53.
)2(  عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي، ص264

)3( القصص: 77
)4(  العلق: 7

)5(  هنج البالغة: خطب اإلمام عيل عليه السالم، ج3، ص89، رسالة 53.
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ــة، الرامــي إىل خفــض االنفــاق وتقليــص اخلدمــات العامــة، وهتــدف سياســة  يف الدول
ــة  ــتهدف موازن ــذي يس ــال ال ــز امل ــالل العج ــن خ ــة م ــوارد املادي ــري امل ــف اىل توف التقش

ــادة مــوارد الرائــب. ــة، فتلجــأ احلكومــات يف زي الدول

وتعتمــد الدولــة يف سياســة اإلقتــار عــىل عاملــني أساســيني؛ العامــل االول: مقاطعــة 
ــع واملنتوجــات  ــاء بالبضائ ــة، واالكتف ــع االجنبي االســترياد العــام للمنتوجــات والبضائ
ــح  ــمى باملصطل ــا يس ــس م ــىل النف ــامد ع ــة االعت ــاع سياس ــاين إتب ــل الث ــة، العام الداخلي

ــة. ــة والصناعي ــذايت، مــن خــالل االنشــطة الزراعي ــوم باالكتفــاء ال الي

ــٍد خــريًا أهلمــه االقتصــاد،  قــال أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: )إن اهلل إذا أراد بعب
ــري واإلرساف()1(.  ــه ســوء التدب ــري، وجنّب وحســن التدب

وقال )عليه السالم(: )حلوا أنفسكم بالعفاف وجتنبوا التبذير واإلرساف()2(.

وقال )عليه السالم(: )من مل حيسن االقتصاد أهلكه اإلرساف()3(.

خامســًا: التنافــس والرغبــة يف العمــل: مــن العنــارص االقتصاديــة االساســية يف بنــاء 
الدولــة ومؤسســاهتا هــو عنــر التنافــس.

وهــو لغـــة: أصلــه مــن الــيء النفيــس ونافســت يف الــيء منافســة إذا رغبــت فيــه 
عــىل وجــه املبــادرات)4(،: فهــو التســابق والتغالــب وأصلــه مــن املنافســة وهــي جماهــدة 

النفــس للتشــبه باألفاضــل واللحــاق هبــم كــام قــال الراغــب.

)1(  غرر احلكم ودرر الكلم: ص353، ق 5، ب 1، ف 1 أمهية االقتصاد، ح 8057.
)2(  املصدر السابق: ص 359 ق 5 ب 2 ف 1 ح 8123.

)3(  غرر احلكم ودرر الكلم: ص 354 ق 5 ب 1 ف 1 آثار القصة وفوائده ح 8074.
)4(  لسان العرب: ابن منظور، ج6، ص233؛ املفردات يف غريب القرآن، الراغب االصفهاين، ص501.
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اصطالحــًا: املســارعة واملبــادرة واملســابقة يف الــيء. واهلل تعاىل يدعونــا إىل اإلرساع 
إىل كل خــري ﴿َويِف َذلـِـَك َفْلَيَتنَاَفــِس امْلَُتنَافُِســوَن﴾)1(، قــال تعاىل:  ﴿َوَســاِرُعوْا إىَِل َمْغِفــَرٍة 
ــاىل﴿ ــنَي﴾)2(؛ وقال تع ْت لِْلُمتَِّق ــدَّ ــاَمَواُت َواألَْرُض ُأِع ــا السَّ ــٍة َعْرُضَه ــْم َوَجنَّ ُك بِّ ــن رَّ مِّ
ِذيــَن  ْت لِلَّ ــاَمء َواألَْرِض ُأِعــدَّ ــٍة َعْرُضَهــا َكَعــْرِض السَّ ُكــْم َوَجنَّ بِّ ــن رَّ َســابُِقوا إىَِل َمْغِفــَرٍة مِّ
آَمنـُـوا بـِـاهلل َوُرُســِلِه َذلـِـَك َفْضــُل اهلل ُيْؤتِيــِه َمــن َيَشــاء َواهلل ُذو اْلَفْضــِل اْلَعظِيــِم﴾)3( وقــّدم 
املغفــرة عــىل اجلنــة ألن املغفــرة ســالمة واجلنــة غنيمــة، والســالمة قبــل الغنيمــة تطلــب.

ــي مــن  ــات الت ــح املواهــب وحيــرك القابلي ومــن الواضــح أن التنافــس يوجــب تفت
ــام  ــاالت أم ــح املج ــالم فت ــإن اإلس ــك ف ــاة، ولذل ــار احلي ــاد وازده ــدم االقتص شــأهنا تق

ــس)4(. ــل التناف ــني ألج املتنافس

وروى عنــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال: »مــن ســبق إىل مــا مل يســبقه إليــه 
مســلم فهــو أحــق بــه«)5(.

وعن عيل )عليه السالم(: »عادي األرض هلل ولرسوله ثم هي لكم مني«)6(.

ــبق  ــع وس ــني اجلمي ــرتكا ب ــيء مش ــه إذا كان ال ــىل أن ــدل ع ــوص ت ــذه النص  إن ه
إليــه أحدهــم، فيأخــذ حينئــذ مقــدار مــا يتــرف فيــه وإن زاد عــىل مــا يعتــاد ملثلــه مــن 
الترفــات، والجيــوز للغــري التــرف بــه إاّلبعــد االطمئنــان بــاألذن والرضــا منــه عــىل 

)1(  املطففني:21.
)2(  آل عمران:133.

)3(  احلديد: 21.
)4(  فقه الدولة: ج2، ص475

)5(  املبسوط: الشيخ الطويس، ج3 ص268.
)6(  عوال اللئال: ج 3 باب إحياء املوات، ص 481، احلديث 5 والحظ ما علق عليه.
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ــوات)1(. ــاء االرايض امل ــألة إحي ــاء يف مس ــني الفقه ــي ب ماحك

سادســًا- املعامــالت الرشعيــة يف االســواق:ـ إن وفــرة اإلنتــاج تتوقــف عــىل تبــادل 
ــأيت نتيجــة  ــادل يف االســالم ت ــة التب املنتجــات يف األســواق )العــرض والطلــب(. وأمهي
ألن اهلل تعــاىل جعــل النــاس خمتلفــني يف املواهــب والقــدرات واالســتعدادات فقــال 
ــْم إِنَّ يِف  ــنَتُِكْم َوَأْلَوانُِك ــاَلُف َأْلِس ــاَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختِ ــُق السَّ ــِه َخْل ــْن آَياتِ ــاىل: ﴿َوِم تع
ــة  ــوارد الطبيعي ــق امل ــأنه خل ــل ش ــق ج ــإن اخلال ــك ف ــنَي﴾ )2(. كذل ْلَعاملِِ ــاٍت لِّ ــَك آَلَي َذلِ
ــًا  ــْم يِف األَْرِض خُمَْتِلف ــا َذَرَأ َلُك ــاىل ﴿َوَم ــال تع ــر ق ــكان إىل آخ ــن م ــًا م ــاًم ونوع ــة ك خمتلف

ــُروَن﴾ )3(. كَّ ــْوٍم َيذَّ َق ــًة لِّ ــَك آلَي ــُه إِنَّ يِف َذلِ َأْلَواُن
 

ــل  ــن اج ــًا م ــم أساس ــالمي القائ ــاد اإلس ــادل يف االقتص ــة التب ــد أمهي ــا نج ــن هن وم
ــق  معاجلــة ظاهــرة االختــالف يف املواهــب والقــدرات، واالختــالف يف املــوارد، لتحقي
التكامــل والتعــاون بــني املجتمــع فتتوفــر الســلع واخلدمــات وتتســع االســواق، فالتبــادل 
يزيــد املــال وينميــه. ومــن وصيــة اإلمــام أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( ملالــك االشــرت 
ِمنُْهــْم  امْلُِقيــِم  َخــرْيًا  هِبِــْم  َوَأْوِص  نَاَعــاِت  الصِّ َوَذِوي  ــاِر  بِالتُّجَّ اْســَتْوِص  »ُثــمَّ  قــال: 
ــَن  ــا ِم هُبَ ــِق َوُجالَّ ــَباُب امْلََرافِ ــِع َوَأْس ــَوادُّ امْلَنَافِ ــْم َم ُ ــِه َفإهِنَّ ــِق بَِبَدنِ فِّ ــِه َوامْلُرَتَ ــِرِب باَِملِ َوامْلُْضَط
َك َوَبْحــِرَك َوَســْهِلَك َوَجَبِلــَك َوَحْيــُث اَل َيْلَتِئــُم النَّــاُس ملََِواِضِعَهــا  امْلََباِعــِد َوامْلََطــاِرِح يِف َبــرِّ

ــه«. ــٌح اَل خُتَْشــى غائلت ــُه َوُصْل ــاُف َباِئَقُت ــْلٌم اَل خُتَ ــْم ِس ُ ــا َفإهِنَّ ُءوَن َعَلْيَه ــرَتِ َواَل جَيْ

)1( فقه الدولة: ج2، ص477.
)2( الروم: 22.

)3( النحل: 13.



410

الفصل الثالث: األهداف العامة للحكم

ــرتين.  ــني واملش ــاء البائع ــكان التق ــالت(، أي م ــادل )املعام ــكان التب ــواق م فاألس
ــي  ــالمية الت ــوق االس ــالل الس ــن خ ــع م ــراد املجتم ــني أف ــع ب ــادل املناف ــاط تب ــم نش ويت
ــني  ــاج وحتس ــادة اإلنت ــؤدي إل زي ــي ت ــة الت ــة الصافي ــات املنافس ــاس آلي ــىل أس ــوم ع تق

ــة)1(. ــة العادل ــة الرشعي ــالت املالي ــالل املعام ــن خ ــات م ــة املنتج نوعي

هــذا آخــر مــا أردنــا إيــراده يف بحــث:)اإلدارة ونظــام احلكــم يف عهــد اإلمــام عــيل 
)عليــه الســالم( ملالــك االشــرت )رضــوان اهلل عليــه( دراســة حتليليــة، ونرجــئ التفاصيــل 

األخــرى إىل الكتــب املفصلــة يف هــذا املجــال.

)1( فقه الدولة: ج2 ص480.



اخلامتـــة:ــ

إن وثيقــة العهــد بمضامينهــا العاليــة والرصينــة قــد حققــت موضــوع النظريــة 
االســالمية يف اإلدارة والقيــادة، وأوجــزت الفهــم االســالمي هلــا، حيــث ســلطت 
االضــواء عــىل العديــد مــن املالمــح االساســية ملوضــوع اإلدارة والقيــادة، يف 
االصــول واملبــاين والسياســات والوســائل، واالخــالق املطلوبــة يف عمليــة اإلدارة 
والقيــادة والتــي اجتمعــت بجزئياهتــا يف هــذا العهــد املبــارك ويف هــذه الوثيقــة 

ــة املهمــة. التارخيي

ــن  ــادة ل ــه الســالم( عــىل إن اإلدارة والقي ــم يؤكــد اإلمــام أمــري املؤمنني)علي ث
ــام هــي  ــة، وال يمكــن اختزاهلــا يف موقــع واحــد، إن ــة معين تنحــر بشــخص أو فئ
ــع يف  ــيط يف املجتم ــرد البس ــن الف ــدأ م ــي تب ــات الت ــن االدوار واملامرس ــة م منظوم
ــلة  ــادة يف سلس ــها الق ــي يامرس ــة الت ــوال إىل االدوار املتقدم ــاته وأدواره وص ممارس

ــة. ــب القيادي املرات

وتعــد هــذه الوثيقــة االســالمية الرشيفــة درســا كبريا قدمــه اإلمام أمــري املؤمنني 
ــالق يف  ــة لالنط ــون حمط ــة أن يك ــا، بغي ــالمية وغريه ــة اإلس ــالم( لألم ــه الس )علي

املســارات الصحيحــة، ومثــار االهتــامم والدراســة واملراجعــة 

ــم  ــث إىل أه ــل الباح ــتفيضة توص ــة املس ــة التحليلي ــذه الدراس ــالل ه ــن خ وم
ــا: ــن أمهه ــية وم ــية واالساس ــتنتاجات الرئيس االس

ــالم(  ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــام أم ــادي لإلم ــر االداري والقي ــراز الفك 1- اب
مــن خــالل رســالة العهــد التــي خطهــا لواليــه عــىل مــر الصحــايب اجلليــل مالــك 

ــه(. ــرت)رضوان اهلل علي األش



2- تم تسليط الضوء عىل االسس واملبادئ االدارية والقيادية يف العهد.

3- التأكيــد عــىل املعايــري اخللقيــة التــي يتســم هبــا املســؤول االداري يف املنظومة 
االداريــة والقيادية.

4- ابراز عنر العدالة واملساواة يف نظام احلكم.

ــد عــىل عامــل اللــني والعطــف والشــفقة والتعامــل احلســن يف املنظومــة  5- التأكي
ــة. االداري

6- التأكيــد عــىل املبــادئ العامــة للحكــم االســالمي، املتمثلــة بالسياســة املاليــة 
والسياســة االجتامعيــة والسياســة احلربيــة .

ــب ان ال  ــالمية جي ــة االس ــالم( ان االدارة يف الرؤي ــه الس ــام )علي ــويص اإلم 7- ي
ــم  ــاك حتكي ــون هن ــد ان يك ــل ال ب ــا ب ــية ومجوحاهت ــريات النفس ــة للتأث ــون خاضع تك

ــع. ــيطرة وتطبي وس

والقياديــة  االداريــة  الســالم( يف سياســته  اإلمــام عــيل )عليــه  يعتمــد   -8
ــاص  ــن ذوي االختص ــب م ــكان املناس ــب يف امل ــل املناس ــع الرج ــدأ وض ــىل مب ع
والكفــاءآت واالمكانيــات العلميــة والتخــيل عــن األطــر الشــخصية واملحســوبية 

ــة . ــق الدول ــع مراف ــتوى مجي ــىل مس ع

9- يؤكــد اإلمــام عليــه الســالم عــىل أهنــا اوىل اخلطــوات األساســية وأمههــا يف 
العمــل االداري .



ــة  ــكام يف املنظوم ــوالة واحل ــؤولني وال ــالم املس ــيل الس ــام ع ــويص اإلم 10- ي
ــاس لكــي حيققــوا االهــداف. ــوا منصفــني مــع الن ــة ان يكون اإلداري

11- يؤكــد اإلمــام مــن خــالل رســالة العهــد ومضموهنــا عــىل حموريــة العالقــة 
بــني األمــة واحلاكم.

ــاع  ــن اتب ــة م ــة االداري ــؤول يف املنظوم ــالم املس ــه الس ــام علي ــذر اإلم 12- حي
سياســة تتبــع االخطــاء وينبغــي ســرت العيــوب والقيــام بالعمليــة االصالحيــة فيــام 

ــوب. ــو ظهــرت االخطــاء والعي ل

ــاًم  13- رضورة حتــيل املســؤول ببعــض ســعة الصــدر، أي جيــب أن يكــون حلي
ومتســاحمًا.

14- حيــذر اإلمــام عليــه الســالم مــن ظهــور اآلثــار الوضعيــة يف الكشــف عــن 
اخطــاء النــاس وحســب القاعــدة كــام تديــن تــدان.

ــدأ املشــورة يف األمــور وحيــذر مــن  ــه الســالم عــىل مب 15- يؤكــد اإلمــام علي
ــان(. ــص واجلب ــل واحلري ــالث )البخي ــات ث ــال اضاف ادخ

16- يــويص اإلمــام عليــه الســالم باالتــزام بمبــدأ توزيــع االدوار واملهــام 
االداريــة بالطريقــة الســليمة والصحيــة.

ــة يف  ــر النزاه ــىل عن ــد ع ــالة العه ــالم يف رس ــه الس ــام علي ــد االم 17- يؤك
العمــل االداري وينبغــي عــىل املســؤول يف املنظومــة االداريــة ان يكــون نزهيــًا.

18- يــويص اإلمــام عليــه الســالم بتشــخيص العــوارض الســلبية واالمــراض 
االخالقيــة املرتتبــة عــرب املنصــب وكــريس احلكــم.



ــه الســالم احلاكــم والــوال باالهتــامم بتدبــري االمــور  19- يــويص اإلمــام علي
ــاس اىل مســارات العمــل الصحيحــة ونحــو االهــداف الســليمة. ــه الن وتوجي

ــادل  ــم الع ــاح احلاك ــد اىل ان نج ــالة العه ــالل رس ــن خ ــام م ــري اإلم 20- يش
واملقتــدر الــذي متتــد ســيطرته عــىل النــاس واســتاملة قلوهبــم وعواطفهــم ناتــج مــن 

حســن التعامــل مــع الرعيــة بلغــة الرمحــة واملحبــة واللطــف.

21- يؤكــد اإلمــام عــرب فقــرات العهــد عىل املعيــار العــام يف التقييم العســكري 
ــؤا  ــة تكاف ــالل حموري ــن خ ــوة وم ــدأ االخ ــرب مب ــالمي ع ــم االس ــانية يف الفه لالنس

الفــرص بــني املواطنــني.

22- يؤكــد اإلمــام )عليــه الســالم( عــىل أن ثقــة احلاكــم باالمــة جيــب ان 
تكــون وفــق املعايــري املنطقيــة والســلوكيات العمليــة املبنيــة عــىل االســس العلميــة 

واالخالقيــة.

 مــن خــالل هــذا البحــث قــد تعرفنــا عــىل املبــادئ االداريــة االساســية يف عهــد 
ــص  ــة باخلصائ ــه(، املتمثل ــرت)رضوان اهلل علي ــك االش ــالم( ملال ــه الس ــام )علي االم
ــر والتــي جيــب حتققهــا يف  ــق املدي ــات واملهــام امللقــاة عــىل عات والعنــارص والواجب

املنظومــة االداريــة.

ــه  ــه إلي ــي أن تتوج ــة، وينبغ ــغ األمهي ــوع بال ــذا املوض ــني أن ه ــبق يتب ــا س ومم
ــي  ــاث وينبغ ــات واألبح ــالل الدراس ــن خ ــامم م ــة واالهت ــى بالعناي ــود وحيظ اجله
أخــذ الــدروس والعــرب التــي تفيــد الفــرد واملجتمــع، وهبــذا أكــون قــد انتهيــت مــن 
ــه  ــة هــذا البحــث املوســوم )اإلدارة ونظــام احلكــم يف عهــد االمــام عــيل )علي كتاب
ــة  ــت رحل ــد كان ــة، وق ــة حتليلي ــه( دراس ــرت)رضوان اهلل علي ــك االش ــالم( ملال الس



ــل،  ــد قلي ــذا إال جه ــام ه ــكار ف ــراج االف ــل ومع ــات العق ــاء بدرج ــدة لالرتق جاه
ــد  ــام ق ــرش، ولرب ــة الب ــن طبيع ــص م ــامل، فالنق ــل الك ــذا العم ــي هل ــي ال ادع فإنن
فاتنــي الكثــري ولكننــي أســال اهلل عــز وجــل أن قــد وفقــت فيــه خلدمــة مــوالي أمــري 
املؤمنــني ســالم اهلل عليــه.. وأن يكــون هــذا العمــل بدايــة إلبــراز ميــدان مهــم مــن 
مياديــن التقــدم العلمــي واحلضــاري يف املجــال اإلداري، واحلمــد هلل أوال وآخــرا 
وظاهــرا وباطنــا، وصــىل اهلل عــىل ســيدنا حممــد وعــىل أهــل بيتــه الطيبــني الطاهرين.

يف الســابع والعرشيــن مــن شــهر ربيــع االول مــن عام 1437هـــ، املوافــق 12/27/ 
.2016





املصادر واملراجع

) أ (

1- القران الكريم

ــق::  ــه الســالم(، حتقي ــن )علي ــن العابدي ــة الســجادية: لألمــام زي 2- الصحيف
حــاج عبــد الرحيــم أفشــاري زنجــاين: ســنة الطبــع: 1404 - 1363 ش املطبعــة: 
ــة  ــة جلامع ــالمي التابع ــرش اإلس ــة الن ــارش: مؤسس ــالمي الن ــرش اإلس ــة الن مؤسس

املدرســني بقــم املرشفــة .

ــديس  ــة املق ــن قدام ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــري: عب ــرشح الكب 3- ال
ــار . ــق دار املن ــرج ،املحق ــو الف ــن أب ــمس الدي ش

ــور  ــد الغف ــد عب ــق: أمح ــري، املحق ــاد اجلوه ــن مح ــامعيل ب ــاح: إس 4- الصح
ــرش: 1990 . ــنة الن ــني  س ــم للمالي ــارش: دار العل ــار، الن عط

ــادي  ــيد ه ــالم(: الس ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــيل أم ــام ع ــات االم 5- اخالقي
والنــرش للطباعــة  الباقــر  املدريس،الطبعــة االوىل، 1431ه،2010م، مؤسســة 

6- الــكايف: للشــيخ حممد بــن يعقــوب الكلينــي )ت. 329 هـــ ( الــكاىف يف 
الفقه:تقــى الديــن ابــى الصــالح احللبــى، الوفــاة: 447 املجموعــة: فقــه الشــيعة اىل 
ــة اإلمــام أمــري املؤمنــني عــيل  القــرن الثامــن حتقيــق: رضــا أســتادي، النــارش: مكتب

)ع( العامة-اصفهــان .

7- االغــاين: أبــو الفــرج عــيل بــن احلســني القــريش األصبهــاين أو األصفهــاين 



الطبــع ســنة 1952-  بــريوت، ســنة  )284هـــ -897 م(، مطبعــة دار صــادر 
. 1994م 

8- املعيــار واملوازنــة: الشــيخ االقــدم أيب جعفــر اإلســكايف حممــد بــن عبــد اهلل 
املعتــزل، دار حممــودي للطبــع والنــرش، 1981م .

9- املســتدرك عــىل الصحيحــني املؤلف: أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن 
عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم الظبــي الطهــامين النيســابوري 
عطــا  القــادر  عبــد  405هـ(حتقيق: مصطفــى  )املتــوىف:  البيــع  بابــن  املعــروف 

.  1990  -  1411 الطبعــة: األوىل،  العلمية-بــريوت  الكتــب  النــارش: دار 

10- االمثــل يف تفســري كتــاب اهلل املنــزل: الشــيخ نــارص مــكارم الشــريازي 
النــارش: مدرســة االمــام عــيل بــن ايب طالــب عليــه الســالم الطبعــة: االوىل التصحيــح 

الثالــث 1426.

11- اصــول الكايف:ثقــة االســالم الكلينــي النــارش: دار املرتــى للطباعــة 
والنــرش والتوزيــع - بــريوت لبنــان الطبعــة: االوىل 2005.

12- أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة:  أبــو احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد 
ــد الواحــد، املعــروف ابــن األثــري النــارش: دار  ــم بــن عب ــد الكري بــن حممــد بــن عب

ابــن حــزم، الطبعــة: األوىل ســنة النــرش: 1415هـــ - 1994 م .

13- العقــد الفريــد )ط. العلميــة(: أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه األندلــي 
ــد حممــد قميحــة ســنة النــرش: 1404 - 1983. املحقــق: مفي

14- البدعة واثارها املوبقة: جعفر السبحاين .



15- اخلصــال: الشــيخ الصــدوق ايب جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســني بــن بابويــه 
القمــي صححــه وعلــق عليــه: عــيل اكــرب الغفــاري النــارش: مؤسســة النــرش االســالمي 
التابعــة جلامعــة املدرســيني بقــم املرشفــة، ســنة الطبــع: 18 ذي القعــدة احلــرام 1403-

1362ش .

اخلــالف: الشــيخ الطــويس، الوفــاة: 460 املجموعــة: فقــه الشــيعة اىل القــرن 
الثامــن حتقيــق: مجاعــة مــن املحققــني الطبعــة: ســنة الطبــع: مجــادي اآلخــرة 1407 
املطبعــة: النــارش: مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعة املدرســني بقــم املرشفة.

16- الــراط املســتقيم: زيــن الديــن أيب حممــد عــيل بــن يونــس العامــيل 
النباطــي البيــايض حتقيــق حممــد الباقــر البهبــودي .

17- األمــال: شــيخ الطائفــة ايب جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عــيل الطــويس، 
ــارش: دار  ــاري الن ــرب الغف ــيل اك ــتاذ ع ــري - االس ــراد اجلعف ــح: هب ــق وتصحي حتقي

ــة: االوىل 1964م . ــة الطبع ــم 1414هجرّي ــالمية ق ــب االس الكت

ــن  ــيل ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــدوق ايب جعف ــيخ الص ــف: الش ــدوق: تألي ــال الص آم
احلســني بــن بابويــه القمــي، قــدم لــه: الشــيخ حســني االعلمــي النــارش: منشــورات 

ــة: االوىل 2009 . ــات الطبع ــي للمطبوع ــة االعلم مؤسس

ــه الســالم( اىل مالــك  ــة االســالمية رشح لعهــد االمــام عــيل )علي 18- الدول
ــه  ــرش مركــز فق ــي: الشــيخ حممــد الفاضــل اللنكــراين، حتقيــق ون االشــرت النخع

ــالم( 1425هـــ . ــم الس ــار )عليه ــة االطه االئم

19- الرقابــة عــىل الســلع واألســعار يف الفقــه اإلســالمي: ظاهــر فريدة حســني 
طــه رســالة ماجســتري )نابلــس، جامعة النجــاح، 2011م( .



20- ارسار القيــادة عنــد أمــري املؤمنــني عــيل ابــن ايب طالــب )عليــه الســالم(: 
مجيــل كــامل، الطبعــة االوىل، إصــدارات مــربة ســيد الشــهداء )عليــه الســالم( 

الكويــت 2016.

21- احلكــم االســالمي يف مدرســة االمــام عــيل )عليــه الســالم(: الســيد حممــد 
تقــي املــدريس، الطبعــة االوىل، 1431هـــ، 2010م، مركــز العر للثقافــة والنرش.

االمــام عــيل دراســة جلوانــب مــن الشــخصية واملنهــج الســيد:حممد باقــر 
احلكيــم، منشــورات تــراث الشــهيد احلكيــم .

22- املحجــة البيضــاء يف هتذيــب االحيــاء: تأليــف املــوىل حمســن الفيــض 
الكاشــاين صححــه وعلــق عليــه: عــيل اكــرب الغفــاري النــارش: منشــورات مؤسســة 

ــة 1983. ــة: الثاني ــات الطبع ــي للمطبوع االعلم

23- احلريــة السياســية دراســة مقارنــة يف املعــامل والضامنــات: فاضــل الصفــار 
النــارش: دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنــرش والتوزيــع، 2006م .

24- الــدر املنثــور: عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي 
بــريوت،2010 هـــ . الفكــر -  دار  )املتــوىف: 911هـــ( 

اعيــان الشــيعة: الســيد حمســن االمــني حتقيــق: حســن االمــني النــارش: دار 
التعــارف للمطبوعــات ســنة نــرش: 1403 ق .

الكنى وااللقاب :الشيخ عباس القمي منشورات مكتبة الغدير- طهران.

ــني  ــد احلس ــيخ عب ــة الش ــف: العالم ــنة واالدب تألي ــاب والس ــر يف الكت الغدي
االمينــي النــارش: مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات الطبعــة: االوىل املميــزة 1994.



االحتجــاج: الشــيخ امحــد بــن عــيل بــن ايب طالــب الطــربيس ، مــن علــامء القــرن 
الســادس اهلجــري النــارش: انتشــارات الرشيــف الــريض، ســنة الطبــع شــمي1380، 

1960م .

ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــر حمم ــو عم ــاة للكندي:املؤلف: أب ــاب القض ــوالة وكت ال
ــد  ــن حمم ــد حس ــد 355هـــ( حتقيق: حمم ــوىف: بع ــري )املت ــدي امل ــوب الكن يعق
حســن إســامعيل، وأمحــد فريــد املزيــدي النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــريوت - 

ــة: األوىل، 1424 هـــ - 2003 م . ــان الطبع لبن

املعجــم األوســط: املؤلف: ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي 
الشــامي، أبــو القاســم الطــرباين )املتــوىف: 360هـــ( .

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربية:املؤلف: أبــو نــر إســامعيل بــن 
محــاد اجلوهــري الفــارايب )املتــوىف: 393هـــ( حتقيق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار 
ــ  - 1987 م . ــريوت الطبعة: الرابعــة 1407 هـ ــني - ب ــم للمالي ــارش: دار العل الن

الكاثوليكيــة،  املطبعــة  معلوف:النــارش  لويــس  املؤلــف:  اللغــة  يف  املنجــد 
. م   1986 اخلامســة  الطبعــة  بــريوت. 

ــة النــارش: مؤسســة دار  التفســري الكاشــف تأليــف: الشــيخ حممــد جــواد مغني
ــة 2007م . ــة: الرابع ــالمي الطبع ــاب االس الكت

ــد معجــم لغــوي عــري املؤلــف: جــربان مســعود النــارش: دار العلــم   الرائ
ــرش: 1992 . ــنة الن ــني  س للمالي

أساســيات اإلدارة، عــيل الســلمي،: مراجعــة د. عــيل عبــد املجيــد، دار الكتــب 



املريــة، ( القاهــرة 1991 م .

االجتاهــات الفكريــة عنــد االمــام عــيل )عليــه الســالم(، مركــز الشــهيدين 
الصدريــن للدراســات والبحــوث، بغــداد 2007 .

حســن  صالــح  حممــد  ماهــر  ومفاهيــم.  ونظريــات  أساســيات   القيــادة 
.  2004 والتوزيــع،  للنــرش  الكنــدي  دار  عــامن)األردن(: 

اإلدارة املعارصة:عادل ثابت، عامن)األردن(: دار أسامة للنرش، 2008.

األخــالق والســري يف مــداواة النفــوس، املؤلف: أبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بــن 
ــارش: دار  ــوىف: 456هـــ( الن ــري )املت ــي الظاه ــي القرطب ــزم األندل ــن ح ــعيد ب س

ــة، 1399هـــ - 1979م ــريوت الطبعة: الثاني ــدة - ب ــاق اجلدي اآلف

االمــام عــيل صــوت العدالــة االنســانية: جــورج جــرادق االندلــي، بــريوت 
ــف االرشف. ــس النج ــات دار االندل ــة االوىل 2010، مطبوع ــان، طبع لبن

العالمــة  اإلمامية :تأليــف  األحاديــث  ِح  رَشْ يِف  ِة  ــاَمِويَّ السَّ َواِشــِح  الرَّ
قــدس  الدامــاد   املرعــي  احلســيني  باقــر  حممــد  املــري  االهلــى  الفيلســوف 
1422هـــ االوىل  الطبعــة  املقدســة  قــم  والنــرش  للطباعــة  داراحلديــث   رسه 
النــور الســاطع يف الفقــه النافــع: ايــة اهلل الشــيخ عــيل كاشــف الغطــاء، مــكان النــرش 

والنارش: النجــف االرشف:مطبعــة االداب  تاريــخ النــرش: 1961م  .

عــيل  املؤلف: انصاريــان  البالغــة  هنــج  موضوعــات  عــىل  الدليــل 
الطبــع: 1978. تاريــخ  النارش: طهــران 



املجموعة: مصــادر   413 الوفــاة:  املفيــد  املؤلف: الشــيخ  االختصــاص 
الســيد حممــود  الغفــاري،  أكــرب  العــام حتقيق: عــيل  القســم  الشــيعية  احلديــث 

. م   1993  - الطبــع: 1414  الثانيــة ســنة  الطبعــة:  الزرنــدي 

ارشــاد القلــوب املنجــى مــن عمــل بــه مــن أليــم العقــاب تأليــف: احلســن بــن 
ــوة  ــارش: دار االس ــالين الن ــم املي ــيد هاش ــق: الس ــي حتقي ــد الديلم ــن حمم ايب احلس
للطباعــة والنــرش التابعــة ملنظمــة االوقــاف والشــؤون اخلرييــة الطبعــة: الثانيــة 

. 1424هـ 

العقــل واجلهل يف الكتاب والســنة:املؤلف: حممد الريشــهري،املجموعة: مصادر 
ــع  ــرش والتوزي ــة والن ــث للطباع ــق: دار احلدي ــام حتقي ــم الع ــيعية القس ــث الش احلدي

الطبعــة: األوىل ســنة الطبــع: 1421 - 2000 م .

ــث  ــب احلدي ــيل، كت ــكيني األردبي ــيل املش ــريزا ع ــاج امل ــة: احل ــظ العددي املواع
ــة. والرواي

احلجــة يف وجــوب صــالة اجلمعــة: حممــد مقيــم اليــزدي، الوفــاة: 1084 
املجموعــة: فقــه الشــيعة مــن القــرن الثامــن .

التعريفات:املؤلــف عــيل بــن حممــد بــن عــيل الزين الرشيــف اجلرجــاين )املتوىف: 
816هـــ( املحقق: ضبطــه وصححــه مجاعــة مــن العلــامء بــإرشاف النــارش: دار 

الكتــب العلميــة بــريوت -لبنــان الطبعــة: األوىل 1403هـــ -1983م .

التحفــة الســنية: املؤلف: الســيد عبد اهلل اجلزائــري: الوفــاة: 1180 املجموعة: 
فقــه الشــيعة من القــرن الثامــن حتقيــق: رشح اجلزائري .



اللبــاب يف علــوم الكتــاب املؤلــف:  أبــو حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــيل 
بــن عــادل احلنبــيل الدمشــقي النعــامين )املتــوىف: 775هـ املحقق: الشــيخ عــادل أمحد 
عبــد املوجــود والشــيخ عــيل حممــد معــوض النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــريوت 

/ لبنــان الطبعــة: األوىل، 1419 هـــ -1998م .

املصبــاح املنــري يف غريــب الــرشح الكبرياملؤلف: أمحــد بــن حممــد بــن عــيل 
ــة  ــو 770هـــ( النارش: املكتب ــوىف: نح ــاس )املت ــو العب ــوي، أب ــم احلم ــي، ث الفيوم

العلميــة - بــريوت .

أمثــال واحلكــم املســتخرجة مــن هنــج البالغــة: حممــد الغــروي، النــارش: 
مؤسســة النــرش اإلســالمي  ســنة النــرش: 1407 مــكان  الطبــع: قــم  .

جمــد  آبــادي  الفــريوز  يعقــوب  بــن  حممــد  املؤلــف:  املحيــط  القامــوس 
الديــن  املحقــق: حممــد نعيــم العرقســويس  النــارش: مؤسســة الرســالة  ســنة النــرش: 

.  2005  -  1426

ــويس،  ــزال الط ــد الغ ــن حمم ــد ب ــد حمم ــو حام ــن املؤلف: أب ــوم الدي ــاء عل إحي
املتــوىف: 505هـــ، النــارش: دار املعرفــة - بــريوت .

املدرســة االســالمية رســالتنا:تأليف: الشــهيد الســيد حممــد باقــر الصــدر 
النــارش: مركــز االبحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر الطبعــة: 

الرابعــة .

املحاســن املؤلــف: أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الربقــي الوفــاة: 274 املجموعــة: 
مصــادر احلديــث الشــيعية قســم الفقــه حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: الســيد جــالل 
الديــن احلســيني )املحــدث( الطبعــة: ســنة الطبــع: 1370 - 1330 ش املطبعــة: 



النــارش: دار الكتــب اإلســالمية - طهــران - ايــران .

ــرن  ــيعة اىل الق ــه الش ــة: فق ــاة: 381 املجموع ــدوق الوف ــيخ الص ــة: الش اهلداي
الثامــن حتقيــق: مؤسســة اإلمــام اهلــادي )ع( الطبعــة: األوىل ســنة الطبــع: رجــب 

ــادي )ع( . ــام اهل ــة اإلم ــارش: مؤسس ــم الن ــامد - ق ــة: اعت ــب 1418 املطبع املرح

ــم، منشــورات  ــر احلكي ــق: حممــد باق ــة والتطبي ــني النظري احلكــم االســالمي ب
ــة . ــة الثالث ــل، الطبع ــة النخي ــدس(، املطبع ــم )ق ــهيد احلكي ــة الش مؤسس

ــمس  ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــة املؤلف: حمم ــرق احلكمي  الط
ــان . ــة دار البي ــوىف: 751هـــ ( النارش: مكتب ــة )املت ــم اجلوزي ــن قي ــن اب الدي

) ب (

ــر  ــد باق ــيخ حمم ــة االطهار:الش ــار األئم ــدرر أخب ــع ل ــوار اجلام ــار االن 25- بح
املجلــي، النــارش: دار احيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت لبنــان الطبعــة: الثالثــة 

.1983 املصححــة 

 بحــوث يف الفقــه املعــارص. املؤلــف: الشــيخ حســن بــن حممــد تقــي اجلواهــري،
ــرش:  ــخ الن ــه تاري ــوع: الفق ــة: االوىل املوض ــريوت. الطبع ــر، ب ــارش: دار الذخائ الن

1419هـ 

بحوث فقهية هامة تأليف: الشيخ نارص مكارم الشريازي .

بدائع الكالم يف تفسري آيات االحكام تأليف: حممد باقر امللكي النارش: مؤسسة 
الوفاء الطبعة: االوىل.



) ت (

26ـ تفســري امليــزان: للعالمــة الســيد حممــد حســني الطباطبــائ . مؤسســة 
االعلمــي، بــريوت، الطبعــة الثانيــة .

ــز  ــاب اهلل العزي ــل كت ــم يف تأوي ــر اخلظ ــم والبح ــط األعظ ــري املحي 27- تفس
املحكــم: الســيد حيــدر اآلمــيل، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: الســيد حمســن 

ــة ــة: الثاني ــور الطبع ــىل ن ــور ع ــايف ن ــد الثق ــارش: العه ــزي، الن ــوي التربي املوس

28- حتــف العقــول عــن آل الرســول ) ص (: ابــن شــعبة احلــراين، حتقيــق: 
تصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: 1404 - 1363 
ش املطبعــة: النــارش: مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم املرشفة

تأريــخ اليعقــويب - تأليــف أمحــد بــن يعقــوب بــن وهب املعــروف بـــ )اليعقويب( 
- حتقيــق: عبــد االمــري املهنــا - طباعــة ونــرش: مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات - 

لبنــان، بــريوت ، ســنه 1883.

بــن  حممــد  بــن  عــيل  بــن  أمحــد  الفضــل  املؤلف: أبــو  التهذيــب:  هتذيــب 
أمحــد بــن حجــر العســقالين )املتــوىف: 852هـ(النارش: مطبعــة دائــرة املعــارف 

. 1326هـــ  األوىل،  النظامية،: الطبعــة 

حتفــة االحبــاب وطرفــة األصحــاب إىل ملحــة اإلعــراب للحريري،حممــد بــن 
حممــد عمــر بحــرق احلرمــى ، طبعــة أوىل،املطبعــة اخلرييــة - مر1319هـــ .

هتذيــب األحــكام املؤلــف: الشــيخ الطــويس الوفــاة: 460 املجموعــة: مصــادر 
ــوي  ــن املوس ــيد حس ــق: الس ــق وتعلي ــق: حتقي ــه حتقي ــم الفق ــيعية قس ــث الش احلدي



اخلرســان الطبعــة: الرابعــة ســنة الطبــع: 1365 ش املطبعــة: خورشــيد النــارش: دار 
الكتــب اإلســالمية - طهــران - ايــران

هتذيــب األخــالق وتطهــري األعراق:املؤلف أبــو عــيل أمحــد بــن حممــد بــن 
يعقــوب مســكويه اجلاحــظ )املتــوىف: 421هـ(حققــه ورشح غريبه: ابــن اخلطيــب 

النارش: مكتبــة الثقافــة الدينيــة الطبعــة: األوىل .

ــو منصــور  ــن األزهــري اهلــروي، أب ــن أمحــد ب هتذيــب اللغــة املؤلف: حممــد ب
)املتــوىف: 370هـــ املحقــق: حممــد عــوض مرعــب النــارش: دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب - بــريوت الطبعــة: األوىل، 2001م .

توضيــح هنــج البالغــة تأليــف: الســيد حممــد احلســيني الشــريازي النــارش: دار 
العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنــرش والتوزيــع الطبعــة: االوىل املحققــة 2002م

ــة ايب  ــيخ الطائف ــف: ش ــيخ املفيد:تألي ــة للش ــكام يف رشح املقنع ــب االح هتذي
ــة  ــرج احاديث ــه وخ ــه وصحح ــويس ضبط ــيل الط ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم جعف
وعلــق عليــه: حممــد جعفــر شــمس الديــن النــارش: دار التعــارف للمطبوعــات - 

بــريوت لبنــان الطبعــة: االوىل 1992 .

) ث (

ثالثــون وصيــة ووصيــة لتكــون قائــًداً ناجًحــا د. أبوالقاســم أبوبكــر طنطــاوى 
تاريــخ النرش:  1422هـــ / 2001م .



) ج (

ــد اهلل بــن حممــد  ــو عمــر يوســف بــن عب ــان العلــم وفضلــه: أب 29- جامــع بي
بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي )املتــوىف: 463هـ(حتقيــق: أيب األشــبال 
ــة: األوىل،  ــعودية الطبع ــة الس ــة العربي ــوزي، اململك ــن اجل ــارش دار اب ــريي الن الزه

1414 هـــ - 1994م .

30- جامــع الســعادات: املــوىل حممــد مهــدي النراقــي،دار النــرش إســامعيليان 
قــم املقدســة، ســنة الطبــع 1428 .

) ح (

حيــاة اإلمــام احلســني عليــه الّســالم: املؤلف: باقر رشيــف القريش  النارش: قســم 
الشــؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلســينية املقدســة  الطبعة الثانية:1429هـ .

31- دراســات يف واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة اإلســالمية: الشــيخ املنتظــري، 
النــارش: الــدار االســالمية للطباعــة والنــرش والتوزيــع الطبعــة: الثانيــة 1988.

ــرش:  ــنة الن ــدي، س ــد وج ــد فري ــن: حمم ــرن العرشي ــارف الق ــرة مع 32- دائ
.1971

) خ (

خصائص القيادة االسالمية: حمسن الساموي .

) د (

ديوان األدب والفلسفة: السيد مهدي احلسيني: موقع اليكرتوين.



ــاة: 363  ــزء: 1 الوف ــريب اجل ــامن املغ ــايض النع ــف: الق ــالم املؤل ــم اإلس دعائ
املجموعــة: مصــادر احلديــث الشــيعية قســم الفقــه حتقيــق: آصــف بــن عــيل أصغــر 
فيــي الطبعــة: ســنة الطبــع: 1383 - 1963 م املطبعــة: النــارش: دار املعــارف - 

القاهــرة.

) ر (

بــن  الديــن  زيــن  الشــيخ  الثــاين  الشــهيد  الثاين:تأليــف:  الشــهيد  رســائل 
عــيل العامــيل،ارشف عــىل التحقيــق: رضــا املختاري،حتقيــق: مركــز االبحــاث 
والدراســات االســالمية قســم احيــاء الــرتاث االســالمي النــارش: مركــز انتشــارات 

ــة: 1421هـــ. ــالمي الطبع ــات اس ــرت تبليغ دف

رســائل الرشيــف املرتــى تأليــف: الرشيــف املرتــى اعــداد: الســيد مهــدي الرجــال 
تقديم وارشاف: الســيد امحد احلســيني النارش: منشــورات دار القران الكريم - قم املقدسة.

رسالة اخلواص: السيد امحد اخلامتي . طبعة االوىل قم املقدسة.

ــه  ــة: فق ــاة: 1281 املجموع ــاري الوف ــيخ األنص ــف: الش ــة املؤل ــائل فقهي رس
الشــيعة مــن القــرن الثامــن: حتقيــق: جلنــة حتقيــق تــراث الشــيخ األعظــم الطبعــة: 
ــر  ــارش: املؤمت ــم الن ــري - ق ــة: باق ــع األول 1414 املطبع ــع: ربي ــنة الطب األوىل س

ــاري. ــيخ األنص ــالد الش ــة ملي ــة الثاني ــرى املئوي ــبة الذك ــي بمناس العامل

ــد  ــوىل حمم ــف: امل ــه: تألي ــره الفقي ــن ال حي ــني يف رشح م ــة املتق 33- روض
تقــي املجلــي االول حتقيــق: عــيل بنــاه االشــتهاردي - حســني املوســوي الكرمــاين 



ــاد فرهنــك اســالمي حــاج حممــد حســني كوشــانيور الطبعــة: االوىل. النــارش: بني

رد املحتــار عــيل الــدر املختــار رشح تنويــر االبصــار اســم املؤلــف: حممــد امــني 
ــوم  ــان. عل ــنه 1855 ادي ــر س ــه- م ــه دار الطباع ــف: طبع ــن  التصني ــن عابدي اب

ــي. الدين-حنف

) ز (

زبــدة البيــان يف أحــكام القــرآن: املحقــق األر دبيــيل، الوفــاة: 993 املجموعــة: 
فقــه الشــيعة مــن القــرن الثامــن حتقيــق: حتقيــق وتعليــق: حممــد الباقــر البهبــودي، 

النــارش: املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة - طهــران.

) س (

34- سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا )السلســلة 
الصحيحــة ) املؤلــف: حممــد نــارص الديــن األلبــاين ، النــارش: مكتبــة املعــارف ســنة 

النرش: 1415هـــ - 1995.

ســفينة البحــار ومدينــة احلكــم واالثــار تأليــف: الشــيخ عبــاس القمــي: النــارش 
دار االســوة للطباعــة والنــرش الطبعــة: الثانيــة 1416.

) ش (

35- رشح هنــج البالغــة: ابــن ايب احلديــد املعتــزل حتقيــق: حممــد ابراهيــم 
ــع  الطبعــة:  ــاب العــريب - دار االمــرية للطباعــة والنــرش والتوزي ــارش: دار الكت الن

.2007 االوىل 



) ص (

36- صفــوة رشوح هنــج البالغــة: مجعــة اركان التميمــي، النــارش: د.م. تاريخ 
الطبع: 2000.

األندلــس  دار  - النــارش:  الســويدان  طــارق  القائد:املؤلــف:  صناعــة 
.2004  -  1425 النــرش:  اخلــراء  ســنة 

صحيــح مســلم: املؤلــف: مســلم بــن حجــاج  املحقــق: نظــر بــن حممــد 
.  2006  -  1427 النــرش:  طيبــة  ســنة  دار  النــارش:  قتيبــة  أبــو  الفاريــايب 

) ع (

37ـ عيــون احلكــم واملواعــظ: فخــر الديــن أبــو احلســن عــيل بــن حممــد 
البريجنــدي   املحقق: الشــيخ حســني حســني  الواســطي ـ  الليثــي  بــن احلســن 

شــمي. 1376هجــري  األوىل  الطبعــة:  احلديــث ،  النــارش: دار 

عمــدة القــاري رشح صحيــح البخارياملؤلف: أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد 
ــى )املتــوىف:  ــن العين ــدر الدي ــى احلنفــى ب ــن حســني الغيتاب ــن أمحــد ب ــن موســى ب ب

ــريوت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي 855هـ(الن

عيــون أخبــار الرضــا )ع ) املؤلــف: الشــيخ الصــدوق الوفــاة: 381 املجموعة: 
مصــادر احلديــث الشــيعية قســم الفقــه حتقيــق: تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الشــيخ 
1984 م املطبعــة: مطابــع  الطبــع: 1404 -  الطبعــة: ســنة  حســني األعلمــي 
ــات  ــي للمطبوع ــة األعلم ــارش: مؤسس ــان الن ــريوت - لبن ــي - ب ــة األعلم مؤسس

ــان. - بــريوت - لبن



) غ (

غــرر الفوائــد ودرر القالئــد: الرشيــف املرتــى عــيل بــن احلســني املوســوي العلوي 
حتقيــق: حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم النــارش: دار احيــاء الكتــب العربيــة الطبعــة: االوىل 

.1954

) ف (

38- فقــه الرضــا: عــيل ابــن بابويــه القمــي، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم 
الســالم إلحيــاء الــرتاث - قــم املرشفــة الطبعــة األوىل، ســنة الطبــع شــوال 1406 

املطبعــة: النــارش: املؤمتــر العاملــي لإلمــام الرضــا )ع( مشــهد املقدســة.

39- فقــه الدولــة بحــث مقــارن يف الدولــة ونظــام احلكــم عــىل ضــوء الكتــاب 
والســنة واالنظمــة الوضعيــة: فاضــل الصفــار: النــارش، دار االنصــار مطبعــة 

ــة االوىل 1426هـــ - 2005م. ــري، الطبع باق

احلســيني  حممــد  الســيد  معارصة:تأليــف:  اســالمية  دراســة  العوملــة  فقــه 
ــة:  ــرش الطبع ــق والن ــالم للتحقي ــه الس ــى علي ــة املجتب ــارش: مؤسس ــريازي الن الش

2002 الثانيــة 

العلــم  النــارش: دار  البالغــة: حممــد جــواد مغنيــة:  40- يف ظــالل هنــج   
.1979 الثالثــة  الطبعــة:  لبنــان  بــريوت   - للماليــني 

املدعــو  حممــد  الديــن  الصغرياملؤلف: زيــن  اجلامــع  رشح  القديــر  فيــض 
بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــني بــن عــيل بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم 
 - الكــربى  التجاريــة  النارش: املكتبــة  1031هـــ(  )املتــوىف:  القاهــري  املنــاوي 



.1356 مرالطبعــة: األوىل، 

) ق (

قــوت القلــوب يف معاملــة املحبــوب ووصــف طريــق املريــد إىل مقــام التوحيد( 
طبــع املطبعــة املريــة الطبعــة األوىل /1351 هـــ. وصاحــب الكتــاب هــو: حممــد 

بــن عــيل بــن عطيــة أبــو طالــب املكــي. تــويف ســنة )386 هـــ( ببغــداد .

) ك (

41- كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال : عــالء الديــن عــيل املتقــى بــن 
حســام الديــن اهلنــدي الربهــان فــوري واملشــهور باملتقي اهلنــدي، النــارش: مؤسســة 

الرســالة، ط دائــرة املعــارف العثامنيــة )النظاميــة( بحيدرآبــاد 1313.

) ل (

42- لســان العــرب: حممــد بــن مكــرم بــن عــىل، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن 
منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى. ولــد يف حمرم ســنة 630 هـــ/ 1232 م .

ــامل،  ــميع س ــالم:املؤلف: اهلراوى، عبدالس ــدر االس ــة يف ص ــة االدارة العام لغ
املراجعــة: عفــاف توفيــق، اهليئــة املريــة ( . للكتــاب، )مــر - 1986(.



) م (

43- مفاتيح اجلنان: للسيخ عباس القمي )رضوان اهلل عليه(.

44- منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة: للعالمــة املحقــق مــريزا حبيــب 
ــرتاث العــريب للطباعــة  ــاء ال ــي: الطبعــة االوىل 1422هـــ،2003م، دار احي اهلل اخلوئ

ــريوت. ــرش ب والن

منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:تأليف: قطب الدين ايب احلسني سعيد بن هبة 
 اهلل الراوندي حتقيق: الســيد عبد اللطيف الكوهكمري باهتامم: الســيد حممود املرعي

النارش: منشورات مكتبة أيه اهلل العظمى املرعي النجفي الطبعة: االوىل 1406.

احلكــم  نظــام  البيــت،  اهــل  رحــاب  مــن  االســالمية  االنظمــة  مناهــج 
واالدارة،دراســة مقارنــه: باقــر رشيــف القريش،الطبعــة االوىل،1431 هـ، 2010، 

النــارش الرافــد.

منهــاج االســالم يف احلكــم: أســد حممــد، حتقيــق منصــور حممــد مــايض، 
1983م. الطبــع  ســنة  للماليــني،  العلــم  دار  منشــورات 

مــن ال حيــره الفقيــه تأليــف: الشــيخ الصــدوق ايب جعفــر حممد بن عيل بن احلســني 
 بــن بابويــه القمي،ارشف عىل تصحيحه والتعليق عليه: العالمة الشــيخ حســني االعلمي

النارش: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات الطبعة: االوىل 1986.

45- معجم املعاين: مروان العطية:الطبعة االوىل: 2012م.

46- معجــم الفــروق اللغويــة: أبــو هــالل احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن 
ســعيد بــن حييــى بــن مهــران العســكري )املتــوىف: نحــو 395هـــ ’املحقق: الشــيخ 



بيــت اهلل بيــات، ومؤسســة .

النــرش اإلســالمي النارش: مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني 
بـ قم)الطبعة: األوىل، 1412هـ(.

ــد  ــيد امح ــق: الس ــي املحق ــن الطرحي ــر الدي ــيخ فخ ــن، الش ــع البحري 47ـ جمم
إيــران  املطبعــة: طــراوت  طهــران/  انتشــارات مرتضــوي  النــارش:  احلســيني  

ــة - 1365هـــ. ــة: الثاني الطبع

ــة يف  ــوم بمصباح البالغ ــج البالغة املوس ــتدرك هن ــة مس ــاح البالغ 48- مصب
ــادي  ــد آب ــي املحم ــاين الطباطبائ ــري جه ــن امل ــات حس ــن تأليف ــة م ــكاة الصياغ مش

ــخ 1388هـــ. ــع بتاري ــي األصبهــاين، طب اجلرقوي

ــارش: دار احلديــث قــم، الطبعــة  ــزان احلكمــة: حممــد الريشــهري، الن 49- مي
األوىل ســنة النــرش 1422 هـــ.

بـــ  الطربيس املعــروف  النــوري  لـــمريزا حسني  الوســائل:  مســتدرك   -50
املحــدث النــوري مــن )علامء الشــيعة )املتوىف ســنة 1320هـــ. ســنة الطبــع 1245 

ــرش ــرتاث والن ــاء ال ــت ألحي ــة آل البي ــم، مؤسس ه،1320 ق

القلم-الــدار  دار  النــارش:  االصفهــاين:  للراغــب  القــران:  مفــردات   -51
.2009-1430 النــرش:  الشــامية  ســنة 

52- مفتــاح الســعادة يف رشح هنــج البالغــة: ســيد حممــد تقــي التقــوي، الطبعة 
االوىل مؤسســة التاريخ العريب، ســنة الطبــع، 2015 م،1436هـ.



53- خمتلــف الشــيعة يف احــكام الرشيعــة: العالمــة احلــيل ايب منصــور احلســن 
بــن يوســف بــن املطهــر االســدي النارش: مؤسســة النــرش االســالمي التابعــة جلامعة 

املدرســني بقــم الرشفــة الطبعــة: االوىل 1372هـ.

54- معجــم األدبــاء إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب، ياقــوت احلمــوي، 
النــارش: دار الغــرب اإلســالمي ســنة النــرش: 1993.

ايب  بــن  عــيل  االمــام  منهجيــة  ضــوء  يف  الناجحــة  القيــادة  مالمــح   -55
طالــب )عليــه الســالم( مقارنــات دراســية يف ســيكولوجية الســلوك التنظيمــي 
املعارص:حممــد عبــد الرضــا هــادي الســاعدي: الطبعــة االوىل 1435هـــ 2014م، 

مطبعــة ذوي القربــى.

 ) عــج   ( العــر  (: مؤسســة ول  ع   ( العســكري  اإلمــام  56- موســوعة 
املقدســة. قــم  النــرش  للدراســات اإلســالمية، حمــل 

ــب ) ع ( يف الكتــاب والســنة والتاريــخ:  ــن أيب طال ــام عــيل ب موســوعة اإلم
حممــد الريشــهري، النــارش دار احلديــث، الطبعــة االوىل 1421 هـــ.

57- مــكارم األخــالق: تأليــف الشــيخ اجلليــل ريض الديــن أيب نــر احلســن 
بــن الفضــل الطــربيس رمحــه اهلل، ســنة الطبــع: 1392 - 1972 م.

عميــد  الطــاموي،  حممــد  ســليامن  الدكتــور  العامــة:  اإلدارة  علــم  مبــادئ 
كليــة احلقــوق، جامعــة عــني شــمس، الطبعــة الســابعة ، مطبعــة جامعــة عــني 

العــريب. الفكــر  دار  شــمس1987، 

واملتــوىف  1179م،  احلموي املولــود  األدباء والســري:ياقوت  معجــم 



بمــر. احللبــي  البــايب  عيســى  املأمون ،مكتبــة  دار  1228م،مطبوعــات 

ــزي  ــل التربي ــب التجلي ــو طال ــيخ اب ــاوى:تأليف الش ــن واملس ــم املحاس معج
النــارش: مؤسســة النــرش االســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم املرشفــة الطبعــة: 

1417هـ. االوىل 

خمتــار الصحــاح املؤلــف: زيــن الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد 
القــادر احلنفــي الــرازي )املتــوىف: 666هـــ( املحقــق: يوســف الشــيخ حممــد النــارش: 
اخلامســة،  الطبعــة:  بــريوت - صيــدا  النموذجيــة،  الــدار  العريــة -  املكتبــة 

1420هـــ/1999م.

مدونــة االعجــاز العلمــي يف القــران والســنة: دكتــور منصــور ابــو رشيعــة 
العبــادي.

ــدادي  ــري البغ ــد اجلَْوَه ــن عبي ــد ب ــن اجلَْع ــيل ب ــد املؤلف: ع ــن اجلع ــند اب  مس
بــريوت   - نــادر  حيدرالنارش: مؤسســة  أمحــد  230هـ(حتقيق: عامــر  )املتــوىف: 

.1990  -  1410 الطبعــة: األوىل، 

ــر  ــيد جعف ــالم: الس ــم واإلدارة يف اإلس ــة احلك ــه يف نظري ــة الفقي ــع والي موق
ــيل. ــى العام مرت

ــارش: دار  ــدر الن ــادق الص ــد ص ــيد حمم ــهيد الس ــف: الش ــه تألي ــا وراء الفق م
االضــواء للطباعــة والنــرش والتوزيــع الطبعــة: االوىل.

مهــذب األحــكام يف بيــان احلــالل و احلــرام تاليــف  عبداالعــيل  موســوي  
الســبزواري، حتقيــق  احلــيل ، مؤسســة املنــار. النارش:موسســه حتقيقــات و نــرش 



معــارف اهــل البيــت )ع(.

مصبــاح الرشيعــة ومفتــاح احلقيقــة )فــاريس(: املنســوب لإلمــام الصــادق )ع( 
)مرتجــم: گيــالين(، منشــورات مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات بــريوت لبنــان.

) ن (

ــالم(  ــه الس ــني )علي ــام احلس ــاة اإلم ــق بحي ــم املتعّل ــخ- القس ــخ التواري  ناس
املرتجــم  امُلْلــك(.  )لســان  بـــ  املعــروف  ِســپِْهر،  تقــي  حمّمــد  -املؤّلف: مــريزا 
واملحّقق: الســّيد عــيل مجــال أرشف. النارش: انتشــارات َمدَيــن - قــّم املقّدســة. 

الطبعــة: األوىل - ســنة 1477 هـــ / 2007 م.

58- هنــج البالغــة: خطــب وكتــب االمــام عــيل بــن ايب طالب،حتقيــق الدكتــور 
صبحــي الصالــح،دار الكتــاب اللبنــاين، بــريوت، الطبعة الثانيــة 1980ـ

ــارص  ــيخ ن ــة: الش ــج البالغ ــع لنه ــري جام ــة رشح ع ــات الوالي 59- نفح
ــة: االوىل 1426. ــع الطبع ــنة الطب ــريازي: س ــكارم الش م

ــودي  ــر املحم ــد باق ــيخ حمم ــة: الش ــج البالغ ــتدرك هن ــعادة يف مس ــج الس 60- هن
ــريوت - شــارع ســوريا  الطبعــة األوىل 1396 - 1976 دار التعــارف للمطبوعــات ب

ــش. ــة دروي - بناي

نيــل األوطاراملؤلف: حممــد بــن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي 
احلديــث،  النــارش: دار  الصبابطــي  الديــن  1250هـ(حتقيق: عصــام  )املتــوىف: 

مرالطبعــة: األوىل، 1413هـــ - 1993م.

نظام احلكم يف اإلسالم:حممد عبداهلل العريب.



) هـ (

ــن  ــن عــيل ب ــن احلســن ب ــة األمــة إىل أحــكام األئمــة ) ع (: حممــد ب 61- هداي
حممــد بــن احلســني املعــروف بالشــيخ احلــر العامــيل.

هــذه أخالقنــا حــني نكــون مؤمنــني حقــا: املؤلف: أبــو أســامة، حممــود حممــد 
ــاض -  ــع، الري ــرش والتوزي ــة للن ــارش: دار طيب ــوىف: 1422هـــ( الن ــدار )املت اخلزن

ــة، 1417 هـــ - 1997 م. ــعودية الطبعة: الثاني ــة الس ــة العربي اململك

) و (

62ـ وســائل الشــيعة: للشــيخ املحــدث حممــد بــن احلســن بــن احلــر العامــيل، 
بــريوت، الطبعــة االوىل  الــرتاث  البيت)عليهــم الســالم( ألحيــاء  مؤسســة آل 

ــريوت . ــريب ب ــرتاث الع ــاء ال 1413هـــ-1993، دار إحي
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