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جميع احلقوق حمفوظة 
للعتبة احل�سينية املقد�سة

الطبعة االأوىل

1439هـ ــ 2018م

الكتاب: أعمال املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول، نظام احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد اإلمام 
.)( ملالك األشر )( أمري املؤمنني

اجلهة الراعية للمؤمتر: األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ورئاسة جامعة الكوفة.
اجلهة املقيمة للمؤمتر: مؤسسة علوم نهج البالغة ومركز دراسات الكوفة.

املدة: أقيم يف يومي 24-25 من شهر كانون األول من العام 2016م املوافق 23-24 من شهر ربيع األول 
من العام 1438هـ.

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية 1206 لسنة 2018م
الناشر: العتبة احلسينية املقدسة.

عدد اجمللدات: 10 جملد
عدد البحوث املشاركة: 128 حبثًا

اإلشراف واملتابعة: مؤسسة علوم نهج البالغة.

تنويه:
إن اآلراء واألفكار الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة
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املقدمة
احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم والصالة والسالم عىل خري النعم 

وأمتها حممد وآله األطهار األخيار.
أما بعد:

إّن مما يمر به وطننا اليوم من حتديات عسرية، وخماطر حمدقة، ليدعونا مجيعًا إىل تكثيف األبحاث 
العلمية، وتدارس املظاهر السلبية، وتشخيص مواضع اخللل، وتفعيل العمل، واستنهاض اهلمم 

لدى املفكرين والباحثني واملكلفني بإدارة البلد، من والة وسياسيني ومسؤولني.
وإن خري ما يأخذ بيد قادة هذا البلد ويسهم يف حتقيق النهوض بوطننا احلبيب، هو دراسة 
الدستور الذي وضعه أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب )g( يف عهده لواليه عىل مرص 
الدولة  إدارة  يف  اإلسالمي  العلمي  الرتاث  مفخرة  بحق  كان  فقد   ،)( األشرت  مالك 

واستصالح الرعية وعامرة البلد.
وإلدراك هذا السفر اخلالد؛ فقد حرصت مؤسسة علوم هنج البالغة التابعة لألمانة العامة 
للعتبة احلسينية املقدسة، ومركز دراسات الكوفة التابع لرئاسة جامعة الكوفة املوقرة عىل إقامة 
مؤمتر علمي وطني مشرتك عن هذا العهد وفقًا ملحاور بحثية تتضمن مجلة من احلقول املعرفية 
وهي: )القانون والسياسة، اإلدارة واالقتصاد، االجتامع والنفس، األخالق وحقوق اإلنسان، 

اللغة واألدب(
بحثًا  وثامنية وعرشون )128(  مائة  املشاركة  البحوث  تعاىل عدد  اهلل  وقد وصلت بحمد 

موّزعة عىل املحاور اخلمسة ضمن األعداد اآلتية:
1- املحور القانوين والسيايس )24( بحثًا

2-املحور اإلداري واالقتصادي )22( بحثًا.
3- املحور االجتامعي والنفيس )14( بحثًا.

4- املحور األخالقي وحقوق اإلنسان )33( بحثًا.
5- املحور اللغوي واألديب )35( بحثًا.

واهلل ويل التوفيق.

السيد نبيل احلسين الكربالئي

عن: اللجنة التحضريية
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شعار املؤمتر:

)عهد اإلمام أمري املؤمنني )g( ملالك األشرت )( رسالة إصالح ودستور 
حياة(.

جدوى املؤمتر:
1. رسم السياسة العامة للدولة العراقية ِعرب البعد االسرتاتيجي إلدارة احلكم يف 

.)(من خالل عهده ملالك األشرت )g( فكر أمري املؤمنني
2. استنباط املعرفة العلمية، وجعل العهد موردًا هلا وتطبيقها عىل املجتمع املعارص.

3. إدراك املعرفة التنظيمية للفرد واملجتمع من استنطاق العهد، فهو صالح لكل 
األقوام واألزمان.

4. التأكيد عىل عاملية العهد، وتوسيع دائرة مصاديقه، إذ إنه دستور حياة، ومنطق 
إصالح.

أهداف املؤمتر:
1. استلهام البعد االسرتاتيجي والعاملي يف فكر أهل البيت )b( من خالل 

قراءة الرتاث قراءة معارصة.
2. استظهار سبل البناء التقوائي الذي سنّه أمري املؤمنني )g( ملن كّلف 

بإدارة البلد وقيادته.
3. تنضيج الرؤى األكاديمية حول مؤسسات الدولة العراقية وإصالح 

املنظومات اإلدارية واملالية والسياسية  فيها.
4. التالقح الفكري واملعريف بني العلامء واملفكرين وأساتذة اجلامعات من 

داخل العراق وخارجه.
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اللجنة العلمية:
1. أ. د. حسني لفته حافظ

2. أ. د. أكرم حمسن اليارسي
3. أ. د. رضا صاحب أبو محد

4. أ. د. أياد عبد احلسني اخلفاجي
5. أ. م. د. صباح صاحب العريض

6. أ. م. د. عدنان عاجل عبيد
7. أ. م. د. عيل عبد الفتاح احلاج فرهود

8. أ. م. د. عيل عباس األعرجي
9. أ. م. د. عدنان مارد جرب

10. أ. م. د. شكيب غازي برصي
اللجنة التحضريية:

رئيسًا 1. السيد نبيل قدوري حسن احلسني   
عضوا 2. أ. م. د. فكري جواد عبد    
عضوًا 3. أ. م. د. فهد نعيمة خميلف     
عضوًا 4. أ. م. د.عقيل جاسم دهش العذاري   
عضوًا 5. أ. م. د. ليث قابل الوائيل    
عضوًا 6. أ. م. د. منري عباس عبد الكاظم   
عضوًا 7. أ. م. د. حيدر غانم عبد احلسن    
عضوًا 8. م. د. لواء عبد احلسن عطية    
عضوًا 9. م. د. عيل زهري هاشم الرصاف    
عضوًا 10. م.د. حممد عيل حممد رضا احلكيم   
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حماور املؤمتر:
أوالً: املحور القانوين والسيايس:

-  املبادئ القانونية والدستورية يف ضوء العهد. 
- أسس العالقة بني السلطة والشعب -جدلية احلقوق والواجبات- يف ضوء العهد. 

- آليات اختيار ذوي املناصب العامة يف الدولة يف ضوء العهد.
- سلطات احلاكم ومهامه الوظيفية يف ضوء العهد.

- العالقة بني املركز واإلقليم - نظام الواليات - يف ضوء العهد. 
- استقالل القضاء وآليات اختيار القضاة يف ضوء العهد.

- املبادئ اجلنائية والعقوبات اجلزائية يف ضوء العهد.
ثانيًا: املحور اإلداري واالقتصادي:

- إدارة الدولة يف ضوء النظرية اإلسالمية والنظم اإلدارية املعارصة.
- التنمية االقتصادية يف ضوء العهد.

- إدارة املوارد البرشية يف ضوء العهد.
- استثامر املوارد الطبيعية يف ضوء العهد.
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ثالثًا: املحور االجتامعي والنفيس:
- العدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص يف ضوء العهد.

- التعايش السلمي وحسن اجلوار يف ضوء العهد. 
- القيم السلوكية واملحددات النفسية يف ضوء العهد.

رابعًا: املحور األخالقي وحقوق اإلنسان:
- البناء التقوائي والقيمي للراعي قبل الرعية يف ضوء العهد.

- مبادئ حقوق اإلنسان يف ضوء العهد.
- بناء املنظومة القيمية يف املجتمع من خالل العهد.

- حق املواطنة واحلريات العامة يف ضوء العهد.
خامسًا: املحور اللغوي واألديب:

- عهد اإلمام عيل )g( ملالك األشرت )( يف ضوء النظريات اللسانية 
والنقدية املعارصة.





ُحرمة الدماء يف العهد العلوي

اأ.د. �ساجد اأحميد عبل الركابي
اأ.م.د. تي�سري اأحميد عبل الركابي

كلية القانون وال�سيا�سة 
جامعة الب�سرة
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مقدمة:

احلمـدهلل رب العاملـني والصـالة والسـالم عىل خاتـم األنبياء واملرسـلني وعىل آل بيته 
الطيبـني الطاهريـن وأصحابة املنتجبني...

وبعـد... فـأن مسـألة )الدماء( من املسـائل املهمة يف دين التسـامح واملسـاواة والعدل 
والظلـم  اجلـور  جـراء  زالـت  وال  الغزيـرة  دمائهـا  البرشيـة  دفعـت  وقـد  )اإلسـالم(، 
واألرهـاب والعنـف، فللدمـاء حرمـة يف ديـن اإلسـالم أكدهتـا اآليـات القرآنيـة الكريمة 

والُسـنة النبويـة املطّهـرة وسـرية آل البيـت النبـوي األطهـار عليهـم الصـالة والسـالم.

الدمـاء  اراقـة  مـن  بالدهـم  يف  املسـلمون  يواجهـه  ممـا  تنبـع  املوضـوع  أمهيـة  ولعـل 
التكفـري واألرهـاب مـن مجاعـات تدعـي اإلسـالم  وسـفكها مـع ماظهـر مـن دعـاوى 
أنظمـة  متارسـة  الـذي  والتنكيـل  والظلـم  األضطهـاد  اشـكال  عـن  فضـاًل  هلـا،  منهجـًا 
حاكمة يقودها مسـلمون، مما أسـاء إىل صورة اإلسـالم وشـّوه سـمعة املسـلمني يف العامل، 
فّصـورت وسـائل األعـالم الغريب واملعادي أمة اإلسـالم عـىل أهنا أمة تسـرتخص الدماء 

بإنسـانية اإلنسـان)1(. وتسـتهني 

إن من املبادى اإلسـالمية اهلامة عىل املتسـوى اإلنسـاين مبدأ عصمة الدماء والنفوس 
واألعـراض وحرمتهـا، فالقاعـدة اإلساسـية يف اإلسـالم هـي حمقونيـة الدمـاء وعصمتها 
بغـض النظـر عـن هويـة اصحاهبـا املذهبيـة والدينيـة، ألن القتـل وسـفك الدمـاء قبيح يف 
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حكـم العقـل والعقـالء بإعتبـاره مصداقـًا واضحـًا للظلم وهو مما أسـتقل العقـل بقبحه، 
وأمـا يف رشيعـة السـامء فـأن حفظ النفوس مـن أهم املقاصـد التي هدفت الرشيعـة الغراء 

حتقيقها)2(. إىل 

لقـد كان أمـري املؤمنني )عليه السـالم( جتسـيدًا حيًا لروح اإلسـالم ومبادئه اإلنسـانية 
السـامية، التـي تضمنهـا القـرآن املجيـد والُسـنة النبوية املطهـرة، وقد مثلَّ يف عهـده )عليه 
السـالم( إىل مـن واله مـرص، مالـك بـن احلـارث األشـرت النخعـي عـام)38ه /658م( 
أسـس احلكم الرشـيد العادل والذي ُتقاس بِه مسـتويات صالح أنظمة احلكم السياسـية 

يف كل مـكان وزمان.

تطورهـا  سلسـلة  يف  البرشيـة   ُ وضعتـه  مـا  مـع  للمقارنـة،  موضـع  هنـاك  كان  وإن 
وإرتقائهـا القانـوين متمثـاًل يف املواثيق والعهـود واملعاهدات التي نادت بحقوق اإلنسـان 
ومنهـا حـق احليـاة ومنـع األعـدام التعسـفي والتطهـري العرقـي واألبـادة اجلامعيـة فـأن ما 
تضمنـه عهـد اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( مـن حتذيـر شـديد وهني وحتريـم سـفك الدماء 
اإل بحلهـا، حالـة متقدمـة، وال شـك يف أن تلـك العهـود واملواثيـق اسـتمدت نصوصهـا 
وروحهـا مـن العهـد، وهـو يمثـل تراثًا إنسـانيًا خالـدًا ضمن الـرتاث القانوين والسـيايس 
العـام  الـدويل  القانـون  وقواعـد  نصـوص  منـُه  تسـتوحي  والـذي  العاملـي  واحلضـاري 

مضامينهـا.

إن مـن رضورات إقامـة احلكـم الصالـح الـذي يفتقـد العامل وجـوده، وتظهـر احلاجة 
إليـه يف نواحـي احليـاة والوجـود اإلنسـاين، أن تسـتقي نصـوص ذلـك احلكـم ورشعيتـه 
مـن املبـادى التـي أرسـى مضامينهـا احلقيقيـة والواقعيـة أمـري املؤمنـني اإلمـام عـيل بن أيب 
طالب)عليـه السـالم( يف سـنني خالفتـه القصـرية املضطربة املمزوجة باألحداث اجلسـام 
)35 ـــ 40ه /655 ـــ 660م(، وتلـك التـي سـطرها يف عهـده إىل مالـك بـن احلـارث 
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األشـرت النخعـي )ريض اهلل عنـه(، فلـم تكن املبادى جمـرد أفكار مثالية غـري قابلة للتطبيق 
أو صـادرة مـن شـخص جلـس وحيـدًا يفكـر وينّظـر بعيدًا عـن احـداث الزمـان واملكان

إن احلالـة املثـىل للحكـم الصالـح الرشـيد التي أوجدها أمـري املؤمنني )عليه السـالم( 
يف العقـل والوجـدان والتاريـخ اإلسـالمي هـي املعاجلـة الواقعيـة ملـا تواجهـه األمـة مـن 

أزمـات هتـدد كياهنـا ووجودهـا بالتدهـور واإلنحالل.

لذلـك بـات مـن الـروري البحـث والدراسـة هلـذا الفيض الراقـي للفكر اإلنسـاين 
الـذي مثلتـه نصـوص العهد العلوي، ويف أحـدى أهم مفاصله املمثلـة يف )حرمة الدماء( 
والتـي وصـف أثرهـا الكبـري واخلطـري عـىل احلكـم، أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( بأهنـا 
ُتضعفـه وتوهنـه، بـل تزيلـه وتنقلـه، وقـد أثبتـت وقائـع التاريـخ وأحداثـه مصداقيته، مما 
يسـتدعي رعايتـه مـن قبـل والة األمر والساسـة الذين تقع عـىل عواتقهم مسـؤولية إدارة 

أمـور العبـاد وصـالح شـوؤهنم، وتقتـي دراسـة ماتقدم اخلـوض يف املسـائل اآلتية:

أوالً: العهود واملواثيق الدولية..1

ثانيًا: القرآن املجيد..2

ثالثًا: الُسنة النبوية..3

رابعًا: العهد العلوي..4

خامسًا: ُحرمة الدماء يف العهـــــــــــد..5
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أواًل / العهود واملواثيق الدولية.

حقـوق  بحاميـة  اخلاصـة  الدوليـة  واملواثيـق  العهـود  ترشيـع  إىل  الوصـول  يكـن  مل 
اإلنسـان وابرزهـا حـق احليـاة، أمـرًا يسـريًا بـل مـرَّ بمخـاض عسـري دفعـت ثمنـه البرشية 
ضحايـا جـرّاء األنظمـة االسـتعامرية والظاملـة واحلـروب التـي ُزجـت يف أتوهنـا شـعوبًا 
وأممـًا كثـرية وواجهـت ويـالت واحداثـًا مروعة ُسـفكت فيها الدمـاء الغزيرة، وسـقطت 
ومدنيـة  وثقافيـة  حضاريـة  شـواهد  وُخربـت  وُهدمـت  عديـدة،  ضحايـا  جراءهـا  مـن 
واسـتنزفت مـن خالهلـا ثـروات طائلـة، حتـى وصلـت البرشيـة إىل ماوصلـت إليـه مـن 
فقـر شـديد وجماعـات وانتهـاكات حلقـوق اإلنسـان وحرياته األساسـية، دفعـت الضمري 
اإلنسـاين إىل وضـع قواعـد قانونيـة دوليـة حاولـت احلـد مـن تلـك االنتهـاكات وعـالج 

واصـالح مايمكـن إصالحـه وتفـادي عـدم تكـرار تلـك املـآيس البرشيـة.

مـن الوثائـق الدوليـة املهمـة التـي يمكـن تلمـس موضـوع حـق احليـاة وعـدم انتهاكه 
وسـفك الدمـاء، اآليت:

اأ.االإعــالن العاملــي حلقــوق االإن�ســان )اجلمعيــة العامــة لــالأمم املتحــدة 10 
ــمرب 1948(. ــون االأول / دي�س كان

صـدر االعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان بعـد هنايـة احلـرب العامليـة الثانيـة، والتـي 
تسـببت واحلـرب العامليـة األوىل خـالل النصـف األول مـن القـرن العرشيـن، بماليـني 
االصابـات واجتـاح املـوت والتدمري والتخريب آوربا وأفريقا وآسـيا، وأسـتخدمت فيها 
األسـلحة الفتاكـة التقليديـة والبايلوجيـة والنوويـة، وقد عكسـت حقيقة الـرش يف النفس 

البرشيـة يف أنظمـة وحكومـات الـدول األسـتعامرية واألنظمـة السياسـة التابعـة هلـا.

وعـىل الرغـم مـن أن القـوى العظمـى التـي خاضـت احلـرب وأنتـرصت واسسـت 
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واوجـدت منظمـة األمـم املتحـدة لتكـون منظمـة أمميـة قـادرة عـىل ضبـط الرصاعـات 
الدوليـة واحليلولـة دون حـدوث حـرب عامليـة ثالثـة مدمـرة للبرشيـة مـع تنامـي صناعـة 
األسـلحة النوويـة وتطويـر وسـائل ايصاهلـا بأسـتخدام التقـدم التقنـي والعلمـي، فضـاًل 
عـن التنافـس والـرصاع الدويل واالسـتعداد ألسـتخدامها مع بـدء ظهور احلـرب الباردة 
مابـني الكتلتني االشـرتاكية والرأسـاملية، فـأن تلك القوى أرادت أن تضـع قواعد قانونية 
حلاميـة حقـوق اإلنسـان وحرياته ومعاجلـة القضايا اخلطـرية التي تواجه البرشيـة وأبرزها 
الرصاعـات واحلـروب األهليـة وأنتهاكات أنظمة احلكم االسـتبدادية حلقوق شـعوهبا يف 
احليـاة وهـي احـدى نتائـج احلرب البـاردة والتنافس عـىل مناطق النفوذ واهليمنـة يف العامل 

مـن قبـل القـوى الدوليـة نفسـها وتوابعها مـن الـدول واألنظمـة احلاكمة.

ولالعتبـارات اإلنسـانية التـي تناولتهـا ديباجـة ميثاق األمـم املتحدة بالقـول: » نحن 
شـعوب األمـم املتحـدة وقـد آلينا عىل أنفسـنا أن ننقـذ األجيال املقبلة مـن ويالت احلرب 
التـي  يف خـالل جيـل واحـد جلبـت عـىل اإلنسـانية مرتـني أحزانًا يعجـز عنهـا الوصف. 
“، فقـد جـاء االعـالن العاملـي حلقـوق األنسـان بعـد ثـالث سـنوات مـن صـدور امليثـاق 
وتأسـيس األمـم املتحدة.)3(وتضمـن االعـالن يف أهـم نصوصـة، )املـادة3( ))لـكل فرد 

حـق يف احليـاة واحلريـة ويف األمـان عىل شـخصه((.

وحـق احليـاة يعنـي حـق اإلنسـان يف حيـاة منحهـا اهلل لـه منـذ والدتـه حتـى وفاتـه، 
ويتضمـن هذا احلق السـالمة اجلسـدية والنفسـية وعـدم اهناء احليـاة بالقتـل، أو باالعدام  
اسـاس  دون  احلاكـم  النظـام  قبـل  مـن  مُتـارس  اجلامعيـة  اإلبـادة  و  العرقـي  التطهـري  أو 
قانـوين رشعـي. إن هـذه املامرسـة كانـت والزالـت موجـودة يف كثـري مـن الـدول واألمم 
والشـعوب نتيجـة احلكـم اجلائـر والشـمويل والظـامل الـذي يعاقـب املواطنـني باالعـدام 

والقتـل اجلامعـي ألسـباب عنرصيـة أو دينيـة أو طائفيـة أو سياسـية.
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وعـىل هذا األسـاس تضمـن االعالن، وكأمتداد هلذه املادة األسـاس، تفاصيل تصب 
يف هـذا احلـق، عرب النصوص األخرى، ومنها )م4(حظر االسـرتقاق واالسـتعباد، )م5( 
حظـر التعذيـب والعقوبـة القاسـية والالإنسـانية أو احلاطـة بالكرامـة، )م6( االعـرتاف 
املحاكـم  إىل  اللجـوء  حـق  )م8(  القانـون،  امـام  املسـاواة  )م7(  القانونيـة،  بالشـخصية 
الوطنيـة لإلنصـاف، )م9( حظـر اعتقـال أي أنسـان أو حجـزه أو نفيـه تعسـفيًا، )م11( 
حـق املحاكمـة العادلـة، )م12( وحظـر تعريـض احـد لتدخـل تعسـفي يف حياتـه اخلاصة 
أو يف شـؤون ارستـه أو مسـكنه أو مراسـالته فضـاًل عـن حقوق أخـرى تضمنها االعالن 

يف مـواده الثالثني. 

ب.العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة 16 كانون االأول / دي�سمرب 1966(.

تضمنت املادة )14( من العهد 

))1ـ النـاس مجيعـًا سـواء امـام القضـاء. ومـن حـق كل فـرد، لـدى الفصـل يف أيـة هتمـة 
جزائيـة توجـه إليـه أو يف حقوقـه والتزاماتـه يف أيـة دعـوى مدنيـة، أن تكـون قضيتـه حمـل 

نظـر منصـف وعلنـي مـن قبـل حمكمـة خمتصـة مسـتقلة حياديـة منشـأة بحكـم القانـون.
2ـ من حق كل متهم بإرتكاب جريمة أن يعترب برئيًا إىل أن يثبت عليه اجلرم((.

وتعتـرب املـادة ضامنـة لإلنسـان لعـدم تعرضـه الجـراءات غـري قانونيـة تـربر اعتقالـه 
وسـلب حريتـه أو إهنـاء حياتـه دون حماكمـة قانونيـة تتيـح لـه دفـع التهمـة املوجهـة إليـه 

وممارسـة حـق الدفـاع.
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االإعــدام  يواجهــون عقوبــة  الذيــن  تكفــل حمايــة حقــوق  ت. �سمانــات 
)املجل�ص االأقت�سادي واالأجتماعي / االأمم املتحدة 25 اآيار / مايو1984(.
يقصد باالعدام إهناء حياة اإلنسان ألسباب قانونية كقيام الشخص بأرتكاب جرائم 
يعاقب عليها القانون باالعدام، ويكون ذلك بحكم قانوين صادر من حمكمة خمتصة. وقد 
يكون هناك تعسف يف استخدام النصوص العقابية القانونية الهناء حق اإلنسان باحلياة 
مؤسساته  أو  احلاكم  النظام  يتبعها  غالبًا،  سياسية  ألسباب  الرشعية  نطاق  عن  فتخرج 
التابع  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  وضع  ماتقدم  ضوء  وعىل  القمعية،  وأجهزته 

لألمم املتحدة ضامنات ألولئك الذين يواجهون عقوبة االعدام يف الفقرات:

))1. يف البلـدان التـي مل تلـِغ عقوبـة اإلعـدام، ال جيـوز أن تفـرض عقوبـة االعـدام إال يف 
أخطـر اجلرائـم عـىل أن يكـون مفهومـًا نطاقهـا ينبغـي أال يتعـدى اجلرائـم املعتمـدة التـي 

تسـفر عـن نتائـج مميتـة أو غـري ذلـك مـن النتائـج البالغـة اخلطورة.
2. الجيـوز فـرض عقوبـة االعـدام إال حينـام يكـون ذنب الشـخص املتهم قائـم عىل دليل 

واضـح ومقنـع ال يـدع جماالً ألي تفسـري بديـل للوقائع.
3. ال جيـوز تنفيـذ عقوبـة االعـدام إال بموجـب حكم هنائي صادر مـن حمكمة خمتصة بعد 

اجـراءات قانونيـة توفر كل الضامنات املمكنـة لتأمني حماكمة عادلة.
4. لـكل مـن حيكـم عليـه باالعـدام احلـق باألسـتئناف لـدى حمكمـة أعـىل، وينبغـي أختـاذ 

اخلطـوات الكفيلـة بجعـل هـذا األسـتئناف أجباريـًا.
5. لـكل مـن حيكـم عليه باالعـدام احلق يف ألتـامس العفو، أو ختفيف احلكـم، وجيوز منح 

العفـو أو ختفيـف احلكم يف مجيع حـاالت عقوبة اإلعدام.
6. ال تنفـذ عقوبـة اإلعـدام إال أن يتـم الفصـل يف إجـراءات األسـتئناف أو أي أجراءات 

تتصـل بالعفـو أو ختفيـف احلكم.
7. حني حتدث عقوبة اإلعدام، تنفذ بحيث ال تسفر إال عن احلد األدنى من املعاناة.
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ث. مبادى املنع والتق�سي الفعالني لعمليات االإعدام خارج نطاق القانون 
واالإعدام التع�سفي واالإعدام دون حماكمة. )اأو�سى بها املجل�ص 

االأقت�سادي واالأجتماعي / االأمم املتحدة 24 اآيار / مايو1989(.
القمعيـة . 1 وأجهزهتـا  احلكـم  أنظمـة  قبـل  مـن  التعسـفية  اإلجـراءات  لكثـرة  نظـرًا 

والتـي أرشت حالـة الفتـة مـن أحـكام اإلعـدام الكثـرية ضـد اخلصـوم السياسـيني 
واملعارضـة، يف هنايـة ثامنينـات القـرن العرشين، والتي شـهدت هناية احلـرب الباردة 
وحتـول أهتـامم املجتمـع الـدويل نحـو إقامـة الديمقراطيـة وأحـرتام حقـوق اإلنسـان 
وكأهنـا صحـوة للضمـري العاملـي بإجتـاة احـرتام حقـوق اإلنسـان وخاصـة حقـُه يف 

احليـاة واحلـد مـن حـاالت اإلعـدام التعسـفي.

لذلـك أوىص املجلـس األقتصـادي واألجتامعـي التابـع لـألم املتحدة بمبـادى )املنع . 2
والتقـي( والتـي جـاء يف )االجـراءات الوقائيـة( مايـأيت: ))1. حتظـر احلكومـات، 
بموجـب القانـون مجيـع عمليات اإلعـدام خارج نطـاق القانون واإلعدام التعسـفي 
واإلعـدام دون حماكمـة، وتكفـل إعتبـار هـذه العمليـات جرائـم بموجـب قوانينهـا 
التـذرع  والجيـوز  خطورهتـا.  تراعـي  مناسـبة  بعقوبـات  عليهـا  يعاقـب  اجلنائيـة، 
عـدم  أو  باحلـرب،  التهديـد  او  احلـرب  حالـة  ذلـك  يف  بـام  األسـتثانية،  باحلـاالت 
األسـتقرار السـيايس الداخـيل، أو أي حالـة طـوارىء عامـة أخرى، لتربيـر عمليات 

اإلعـدام هـذه. 

ترخيـص . 3 أوامـر  اصـدار  العامـة  والسـلطات  الرؤسـاء  عـىل  احلكومـات  حتظـر 
ألشـخاص أخريـن اي نـوع مـن أنـواع اإلعـدام خـارج نطـاق القانـون أو اإلعـدام 

ذلـك((. عـىل  حترضهـم  أو  حماكمـة  دون  اإلعـدام  أو  التعسـفي 
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ج. اأتفاقية منع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. )اجلمعية 
العامة االأمم املتحدة 12 كانون االأول / يناير1951(.

جتـاوزت حـاالت القتـل والتجـاوز عـىل حـق احلياة احلـاالت الفرديـة، لتصبـح إبادة 
ممـا  السياسـية  لألنظمـة  معارضـة  وسياسـية  ودينيـة  عرقيـة  ملجموعـات  مجاعـي  وقتـل 
يـؤرش إزديـاد حـاالت القمـع وسـفك الدمـاء غـري القانونيـة أو خـارج نطـاق القانـون، 
وهـو الـذي دفـع املجتمـع الـدويل إىل الوقـوف عندهـا وتوقيـع أتفاقيـة هبـذا اخلصـوص 
عـام 1951،وتضمنـت األيت: ))م2: يف هـذه األتفاقيـة، تعنـي اإلبـادة اجلامعيـة أيـًا مـن 
األفعـال التاليـة، املرتكبـة عـىل قصـد التدمـري الـكيل أو اجلزئـي جلامعـة قوميـة أو أثنيـة أو 

عنرصيـة أو دينيـة بصفتهـا هـذه: 

أ- قتل أعضاء من اجلامعة.
ب- إحلاق اذى جسدي أو روحي خطري بأعفاء من اجلامعة.

جـ- إخضاع اجلامعة، عمدا ً، لظروف معيشية ُيراد هبا تدمريها املادي كليًا أو ُجزئيًا.
د- فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إنجاب األطفال داخل اجلامعة.

هـ- نقل اطفال من اجلامعة، عنوة، إىل مجاعة أخرى((
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�سراعـات  االإن�سـانية  �سـهدت  الع�سـرين  القـرن  مـن  الت�سـعينات  عقـد  يف  ح. 
عرقية وعمليات تطهري وقتل جماعي يف يوغ�سالفيا 1993 و رواندا 1994، 
ُإصـدار أنظمـة احلاميـة اجلنائيـة حلقـوق اإلنسـان متمثلـة بالنظـام اإلسـايس  ونتـج عنـه 
للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغسـالفيا والنظـام األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة 
لروانـدا فضـاًل عـن نظـام رومـا األسـايس للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة 1998،ومنحـت 
حماكمـة  سـلطة  الدوليـة  للمحكمـة   1994 يوغسـالفيا  حمكمـة  نظـام  مـن   )4( املـادة 
األشـخاص الذيـن يرتكبـون جريمـة إبـادة األجنـاس، وهـي حسـب الفقـرة )2( تعنـي 
))أي فعـل مـن األفعـال التاليـة ُيرتكـب بقصـد القضـاء كليـًا أو جزئيـًا عىل مجاعـة وطنية 
أو أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة، بإعتبارهـا مجاعـة هلـا هـذه الصفـة((. واألفعـال هـي: قتـل 
أفـراد هـذه اجلامعـة، وإحلـاق رضر بـدين أو عقـيل بالـغ بأفـراد اجلامعـة وأرغـام اجلامعـة 
عمـدًا عـىل العيـش يف ظـروف ُيقصد هبا أن تـؤدي كليـًا أو جزئيًا إىل القضـاء عليها قضاًء 
ماديـًا، وفـرض تدابـري ُيقصـد هبـا منع التوالـد يف اجلامعة، ونقـل األطفال قـرًا إىل مجاعة 
أخـر.....(( وتضمنـت املـادة )5( اجلرائـم املرتكبـة يف حـق اإلنسـانية وهـي ))القتـل، 
اإلبـادة، األسـرتقاق، األبعـاد، السـجن، التعذيـب، األغتصـاب، األضطهـاد ألسـباب 

سياسـية أو عرقيـة أو دينيـة، فضـاًل عـن سـائر األفعـال غـري اإلنسـانية((.

وتكـررت صيـغ مـواد حمكمـة يوغسـالفيا يف النظـام اإلسـايس للمحكمـة اجلنائيـة 
الدوليـة لروانـدا عـام1994 يف املادتـني الثانية والثالثـة وتأكدت تلك النصـوص اجلنائية 
يف نظـام روما اإلسـايس للمحكمـة اجلنائية الدولية عام 1998 بتفاصيـل أكثر يف املادتني 

السادسـة والسابعة.
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ثانيًا / القـــــرآن اجمليد.

عـىل الرغـم مـن كثـرة وتعـدد املواثيـق والعهـود واإلتفاقيـات الدوليـة التـي أبدعـت 
القانونيـة للحـد مـن الرصاعـات واحلـروب  البرشيـة يف صناعـة قواعدهـا ونصوصهـا 
اجلامعيـة  واإلبـادة  اجلنـس  إبـادة  وجرائـم  واجلامعـي  الفـردي  والقتـل  الدمـاء  وسـفك 
تلـك  وبقيـت  اإلنتهـاكات  لتلـك  حـد  وضـع  يف  تفلـح  مل  أهنـا  إال  العرقـي،  والتطهـري 
النصـوص إمـا عاجـزة عـن اإلملـام واالسـتيعاب لـكل حـاالت ارتـكاب تلـك اجلرائـم 
وحتديـد عنارصهـا وأوصافهـا وترشيـع القواعـد اخلاصـة بمعاجلتهـا، وإمـا أهنـا مل يتـم 
تطبيقهـا عـىل َمـْن اقرتفـوا هـذه اجلرائـم وفـرض أو أيقـاع العقوبـة عليهـم، فضـاًل عـن 

اسـتمرار ارتـكاب تلـك اجلرائـم بوتائـر متصاعـدة وهـي يف تزايـد مسـتمر.

إن َمـْن يتفحـص قواعـد القانـون الـدويل العـام والقانـون الـدويل اإلنسـاين جيـد أهنـا، 
وإن اختلفـت يف الصياغـات الشـكلية، إال أهنـا متفقـة مع املسـار العام للقواعـد القانونية 
اإلنسـانية الرفيعة التي وجدت يف اإلسـالم والتي تضمنت مبادى عالية الرفعة والسـمو 
يف احـرتام اإلنسـان وحقوقـه، عـىل وفق ترشيع إهلـي كامل ال يعرتيه النقـص صالح لكل 
زمـان ومـكان. إن أول مصـدر هلـذا الترشيـع اإلهلـي احلكيـم هـو القـرآن املجيـد، كالم 
اهلل امُلنـّزل عـىل الرسـول الكـرم حممد)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن خـالل اآليات 
الكريمـة يمكـن اإلسـتدالل عـىل كرامـة اإلنسـان وإعـالء منزلتـِه وحرمـة دمـه وعرضـه 
بـأي حـال مـن األحـوال، إال يف  املسـاس هبـا  ومالـه والتأكيـد عـىل حـق احليـاة ودون 

حـاالت وظـروف يتسـبب اإلنسـان يف فعلهـا وأرتكاهبـا فتكـون عقابـًا دنيويـًا له.

لقـد كـرم اهلل سـبحانه وتعـاىل اإلنسـان، وأعـىل منزلتـه يف املخلوقـات، وسـخر لـُه مما 
ْمَنا  خلـق، فإسـتحق أن يتبـوأ املكانـة الرفيعـة يف هـذه املعمـورة )4( قـال تعاىل ﴿َولََقـْد َكرَّ
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لَْناُهـْم َعَ َكثرٍِي  ّيَِبـاِت َوفَضَّ ِ َواْلَْحـرِ َوَرزَْقَناُهـم ّمَِن الطَّ بَـِي آَدَم وََحَلَْناُهـْم ِف الْـَرّ
ـْن َخلَْقَنـا َتْفِضياًل﴾)5(.  ّمِمَّ

ذلـك التكريـم يقـي أيضـًا وجوب احلفـاظ عىل ُحرمـات األموال واألعـراض، فال 
جيـوز ينتهك شـيئًا منها)6(.

لقـد ورد )سـفك الدمـاء( يف القـرآن املجيـد بقـول املالئكـة هلل تعـاىل وتسـاؤهلم حـني 
أخربهـم بخالفـة اإلنسـان يف األرض بقوله تعـاىل ﴿ ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكةِ إِّنِ َجاِعٌل 
َتَْعـُل فِيَهـا َمن ُيْفِسـُد فِيَها َويَْسـفُِك ادّلَِماء َوَنُْن نَُسـّبُِح 

َ
رِْض َخلِيَفـًة قَالُـواْ أ

َ
ِف األ

ْعلَُم َمـا اَل َتْعلَُموَن ﴾)7(.
َ
ُس لََك قَـاَل إِّنِ أ ِبَْمـِدَك َوُنَقـّدِ

رِْض 
َ
لقـد فهـم املالئكـة وقـوع الفسـاد وسـفك الدمـاء مـن قولـه ﴿إِّنِ َجاِعـٌل ِف األ

َخلِيَفـًة﴾،)إذ أن املوجـود األريض بـام أنـه مادي مركب مـن القوى الغضبية والشـهوية، 
والـدار دار التزاحـم، حمدودة اجلهـات، وافرة املزامحات، مركباهتـا يف معرض اإلنحالل، 
و انتظاماهتـا واصالحاهتـا يف مظنة الفسـاد ومصـب البطالن، التتم احليـاة فيها اإل باحلياة 
النوعيـة، وال يكمـل البقـاء فيهـا إال باالجتـامع والتعـاون، فـال ختلـو مـن الفسـاد وسـفك 
الدمـاء، ففهمـوا مـن هنـاك إن اخلالفـة املـرادة التقـع يف األرض إال بكثـرة مـن األفـراد 

ونظـام اجتامعـي بينهم يقـي باالخرة إىل الفسـاد والسـفك()8(.

التعـرف عـىل  الطباطبائـي يف تفسـريه، يف مقـام  السـيد  الـكالم، كـام يذكـر  وهكـذا 
مـا جهلتـه املالئكـة وإسسـتيضاح مـا أشـكل عليهـم مـن أمـر هـذا اخللفيـة، وليـس مـن 
ـَك َأنـَت  االعـرتاض واخلصومـة يف يشء، والدليـل قوهلـم فيـام حـكاه اهلل تعـاىل عنهـم: إِنَّ
نـَت الَْعلِيُم 

َ
اْلَعِليـُم احْلَِكيـُم)9(:﴿ قَالُـواْ ُسـبَْحانََك اَل ِعلْـَم َلَـا إاِلَّ َمـا َعلَّْمَتَنـا إِنََّك أ

اْلَِكيـُم﴾)10(
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لقـد عظـم فعـل القتـل وسـفك الدمـاء عنـد اهلل حتـى جعـل قتـل إنسـان بمنزلـة قتـل 
النـاس مجيعـًا واحيـاء نفـس إنسـان كإحيـاء النـاس مجيعـًا، بقولـه سـبحانه وتعـاىل ﴿ِمـْن 
ْو فََسـاٍد ِف 

َ
ُه َمن َقَتـَل َنْفسـاً بَِغرْيِ َنْفـٍس أ نَـّ

َ
ائِيـَل أ ْجـِل َذلِـَك َكَتبَْنـا َعَ بَـِي إِْسَ

َ
أ

اَس َجِيعاً﴾)11(  ْحَيا الَـّ
َ
نََّمـا أ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
اَس َجِيعاً َوَمـْن أ نََّمـا َقَتـَل الَـّ

َ
رِْض فََكأ

َ
األ

.وهـو كنايـة عـن كـون النـاس مجيعـًا ذوي حقيقـة واحدة إنسـانية متحـدة فيهـا، الواحدة 
منهـا واجلميـع سـواء، فمـن قصـد اإلنسـانية التـي يف الواحـد منهـم فقـد قصـد اإلنسـانية 
اَس َجِيعاً﴾ فالكالم  ْحَيا الَـّ

َ
نََّمـا أ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
التـي يف اجلمـع. امـا قولـه تعـاىل ﴿َوَمـْن أ

فيـه كالـكالم يف اجلملـة السـابقة، واملـراد باإلحيـاء ما ُيعد يف عـرف العقالء إحيـاء كإنقاذ 
الغريـق وإطـالق األسـري )إن القتـل مـن شـاقة أمـره أن الـذي يقـع منـه عىل نفـٍس واحدة 

كالـذي يقـع منـه عـىل النـاس مجيعـًا وأن مـن أحيـا نفسـًا كأنـام أحيا النـاس مجيعـًا( )12( .

لذلـك تـم حتريـم القتـل بغري احلـق فقال سـبحانه وتعـاىل ﴿ َواَل َتْقُتلُـواْ الَّْفَس الَِّت 
اُكْم بِـهِ لََعلَُّكْم َتْعقِلُـوَن ﴾)13( ،فالنفـس املحّرم  َحـرََّم اللُّ إاِلَّ بِاْلَـّقِ َذلُِكـْم َوصَّ
قتلهـا هـي نفـس املسـلم واملعاهـد دون احلـريب، واحلـق الـذي يسـتباح بـه قتـل النفـس 
املحـّرم قتلهـا ثالثـة أشـياء: القـود والزنـا بعد إحصـان والكفر بعـد إيامن أو إسـالم، وأن 
كانـت كافـرة مل يتقـدم، كفرهـا إسـالم فـإن ال يكـون تقـدم قتلهـا عهـٌد أو أمـان مصداقـًا 
لقـول الرسـول الكريـم )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:} ال حيـل دم أمـريء مسـلم إال 
بإحـدى ثـالث: كفـر بعـد إيـامن وزنـا بعـد إحصـان وقتـل نفـس بغري حـق {. ودلـت آية 
ِيـَن ُيَارُِبوَن اللَّ  أخـرى عـىل حصـول سـبب رابـع وهـو قولـه تعـاىل: ﴿ إِنََّما َجـَزاء الَّ
رُْجلُُهم 

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
ـَع أ ْو ُتَقطَّ

َ
ْو يَُصلَُّبواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُواْ أ

َ
رِْض فََسـاداً أ

َ
َورَُسـوَلُ َويَْسـَعْوَن ِف األ

نَْيا َولَُهْم ِف اآلِخـَرةِ َعَذاٌب  رِْض َذلِـَك لَُهْم ِخـْزٌي ِف ادلُّ
َ
ْو يُنَفـْواْ ِمَن األ

َ
ّمِـْن ِخـالٍف أ

َعِظيـٌم ﴾)14( .وآيـة أخـر سـبب خـاص وهـو الكفـر األصـيل، قـال تعـاىل ﴿ َواْقُتلُوُهـْم 
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َشـدُّ ِمـَن الَْقتِْل َواَل 
َ
ْخرَُجوُكـْم َوالْفِتَْنـُة أ

َ
ْخرُِجوُهـم ّمِـْن َحيْـُث أ

َ
َحيْـُث ثَقِْفُتُموُهـْم َوأ

ُتَقاتِلُوُهـْم ِعنَد الَْمْسـِجِد اْلََراِم َحـتَّ ُيَقاتِلُوُكْم فِيهِ فَـإِن قَاتَلُوُكـْم فَاْقُتلُوُهْم َكَذلَِك 
َجـَزاء الَْكفِرِيـَن ﴾)15(.فضـاًل عـن أسـباب أخـرى أبداهـا الفقهـاء كتارك الصـالة عند 
الشـافعي، والالئـط، و السـاحر إذا قـال قتلـت فالنـا بسـحري وجـّوز بعضهـم قتـل مـن 

يمنـع الـزكاة أو يـأيت البهيمـة )16(.

لقـد تكـرر قـول اهلل سـبحانه وتعـاىل يف حتريـم قتل النفـس البرشية يف مواضـع عديدة 
وألسـباب كثـرية منهـا قولـه تعـاىل: ﴿َواَل َتْقُتلُـواْ الَّْفـَس الَّـِت َحـرََّم اللُّ إاِلَّ بِاَلـّقِ 
ُه َكَن  َوَمـن قُتِـَل َمْظلُومـاً َفَقـْد َجَعلَْنـا لَِوِلِّـهِ ُسـلَْطاناً فَـاَل يُـْرِف ّفِ الَْقتْـِل إِنَـّ
َمنُْصـوراً﴾)17( . وهـو هنـي عـن قتـل النفـس املحرتمـه إال باحلـق أي إال أن يكـون قتـال 
ً باحلـق بـإن يسـتحق ذلـك لقـود أو ردة أو بغـري ذلـك مـن األسـباب الرشعيـة، ولعـل يف 
َم اهللُّ( مـن غـري تقييـد، أشـارة إىل حرمة قتل النفـس يف مجيع  توصيـف النفـس بقولـه )َحـرَّ

الرشائـع السـاموية فيكـون مـن الرشائـع العامـة )18(.

ِ إِلَهاً آَخـَر َواَل َيْقُتلُوَن  ِيـَن اَل يَْدُعوَن َمـَع اللَّ وكذلـك احلـال يف  قولـه تعـاىل ﴿َوالَّ
ثَاماً﴾)19( .

َ
ُ إاِلَّ بِاْلَـّقِ َواَل يَْزنُوَن َوَمـن َيْفَعْل َذلَِك يَلْـَق أ َم اللَّ الَّْفـَس الَّـِت َحـرَّ

وكذلـك هنـى جـل شـأنه عـن القتـل ألسـباب اخلشـية من الفقـر، كقولـه تعـاىل ﴿ قَْد 
ُمـواْ َمـا َرزََقُهُم اللُّ افْـِرَاء َعَ  ْوالََدُهـْم َسـَفهاً بَِغرْيِ ِعلْـٍم وََحرَّ

َ
ِيـَن َقَتلُـواْ أ َخـِرَ الَّ

ْوالََدُكم ّمِْن 
َ
الّلِ قَـْد َضلُّـواْ َوَمـا َكنُواْ ُمْهَتِديـَن ﴾)20( . وقولـه تعـاىل ﴿ َواَل َتْقُتلُـواْ أ

ْوالَدُكْم َخْشـَيَة 
َ
ْـُن نَْرزُقُُكْم ِإَويَّاُهـْم ﴾)21(. وقول تعـاىل ﴿  َواَل َتْقُتلُواْ أ إْمـاَلٍق نَّ

ْـُن نَْرزُُقُهـْم ِإَويَّاُكم إنَّ َقتْلَُهـْم َكَن ِخْطئـاً َكبرِياً﴾)22(. إِْمـالٍق نَّ

)اإلمـالق( هـو االفـالس مـن املـال والـزاد ومنـه التملـق، و)خشـية إمـالق( خـوف 
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أقتـار وفقـر، وقـد كانـت هـذه الُسـنة اجلاريـة بـني العـرب يف اجلاهليـة لتـرع اجلـدب 
والقحـط إىل بالدهـم فـكان الرجـل اذا هـدده االفـالس بادر إىل قتـل أوالده تأنفـًا من أن 
ْـُن نَْرزُُقُهْم ِإَويَّاُكم﴾اي إنام  يراهـم عـىل ذلـة العدم واجلوع، وقـد علل النهي بقوله ﴿نَّ
تقتلوهنـم خمافـة أن التقـدروا عـىل القيـام بأمر رزقهم ولسـتم برازقني هلم بـل اهلل يرزقكم 
وإياهـم مجيعـًا فـال تقتلوهـم، ويف اآليـة هـذه واآليـة األخـرى مـن سـورة اإلرساء هنـي 
ْـُن نَْرزُُقُهْم ِإَويَّاُكم﴾هو  شـديد عـن قتـل األوالد خوفًا مـن الفقر واحلاجة والقول ﴿نَّ

أيضـًا تعليـل للنهـي ومتهيـد لقولـه بعـده ﴿إنَّ َقتْلَُهْم َكَن ِخْطئـاً َكبرِياً﴾)23(.

ومـن اوجـه القتـل األخـرى التـي هنـى عنهـا اهلل سـبحانه وتعـاىل، وهـو مـا تعارفـت 
عليـه العـرب يف اجلاهليـة بتفضيـل الذكـر عـىل األنثـى ويف ذلـك قوله جل وعـال:﴿ ِإَوَذا 
نـَى َظـلَّ وَْجُهُه ُمْسـَوّداً َوُهَو َكِظيٌم * َيَتـَواَرى ِمَن الَْقوِْم ِمن ُسـوءِ 

ُ
َحُدُهـْم بِاأل

َ
َ أ بُـّرِ

اَل َسـاء َمـا َيُْكُمـوَن ﴾)24( 
َ
َاِب أ ـُه ِف الـرُّ ْم يَُدسُّ

َ
ُيْمِسـُكُه َعَ ُهـوٍن أ

َ
َ بِـهِ أ َمـا بُـّرِ

ّيِ 
َ
،لذلـك كانـت عـادة وأد البنـات كـام يف قولـه تعـاىل:﴿ ِإَوَذا الَْمـْوُؤوَدةُ ُسـئِلَْت * بِـأ

َذنـٍب قُتِلَـْت ﴾)25( .يقصـد باملؤودة اجلاريـة املدفونة حيـه، وكانت املـرأة إذا حان وقت 
والدهتـا حفـرت حفـرة وقعـدت عـىل رأسـها فـأن ولـدت بنتـًا رمـت هبـا يف احلفـرة، وإن 

ولـدت غالمًا حبسـته.

ومعنـى اآليتـان، إن املـؤودة ُتسـأل فيقـال هلا بـأي ذنٍب ُقتلـت. ومعنى سـؤاهلا توبيخ 
قاتلهـا ألهنـا تقـول )قتلـت بغري ذنـب(. وقيـل أن معنـى )ُسـئَِلْت( طولب قاتلهـا باحلجة 
يف قتلهـا وُسـئل عـن سـبب قتلهـا، وعـىل هـذا فيكـون القتلـة هنـا هـم املسـؤولون عـن 

احلقيقـة ال املقتولـة، وإنـام املقتولـة مسـؤول عنهـا )26( .

لقـد توعـد جـل ثنـاؤه باجلـزاء األليـم ملـن يرتكـب جريمـة القتل وسـفك الـدم بقوله 
َتَعّمِداً فََجـَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخـادِلاً فِيَها وََغِضـَب اللُّ َعلَيْهِ  تعـاىل:﴿ َوَمـن َيْقُتـْل ُمْؤِمنـاً مُّ
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َعـدَّ َلُ َعَذابـاً َعِظيمـاً ﴾)27( ،واآليـة هتديـد شـديد ووعيـد أكيـد ملـن أقـرتف 
َ
َولََعَنـُه َوأ

هـذا الذنـب العظيـم، وقـد أغلظ اهلل سـبحانه وتعـاىل يف وعيد قاتـل املؤمن متعمـدًا خملدا 
َك بِهِ ﴾)28( ،وكذا قولـه تعاىل ﴿  ن يُـْرَ

َ
ً بالنـار، غـري أن قولـه تعـاىل ﴿إِنَّ اللَّ اَل َيْغفِـُر أ

نُـوَب َجِيعـاً﴾)29( تصلحـان لتقييـد هـذه اآليـة فهـذه اآلية ُتوعـد النار  َ َيْغفِـُر الُّ إِنَّ اللَّ
اخلالـدة لكنهـا ليسـت رصحيـة يف احلتـم فيمكـن العفو بتوبـة أو شـفاعة. )30(  

لقـد جعـل اهلل سـبحانه وتعـاىل جلريمـة القتـل وسـفك الدم وأزهـاق النفـس املحّرمة 
ِف  َولَُكـْم   ﴿ تعـاىل:  قولـه  يف  وذلـك  اآلخـروي،  العقـاب  عـن  فضـاًل  دنيويـًا  عقابـًا 
ْلَـاِب لََعلَُّكـْم َتتَُّقـوَن ﴾)31( .واآليـة إشـارة إىل حكمـة 

َ
وِلْ األ

ُ
الْقَِصـاِص َحَيـاةٌ يَـاْ أ

الترشيـع ودفـع مـا ربـام يتوهـم مـن ترشيـع العفـو والدية وبيـان املزيـة واملصلحـة التي يف 
العفـو وهـي نـرش الرمحـة وإيثـار الرأفـة، أن العفـو أقـرب إىل مصلحـة النـاس، وحاصلـه 
أن العفـو لـوكان فيـه مافيـه من التخفيـف والرمحة، لكـن املصلحة العامـة قائمة بقصاص 
)32( .فـإن احليـاة ال يضمنهـا إال القصـاص دون العفـو والديـة وال كل يشء ممـا عدامهـا، 

حيكـم بذلـك اإلنسـان إذا كان ذا لـّب وقولـه ﴿لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ أي القتـل، وهو بمنزلة 
التعليـل لترشيـع القصـاص. إن اآليـة فيهـا تعريـف القصـاص وتنكـري احليـاة ليـدل عـىل 
أن النتيجـة أوسـع مـن القصـاص وأعظـم وهـي مشـتملة عـىل بيـان النتيجـة وعـىل بيـان 
حقيقـة املصلحـة وهـي احليـاة، وهـي تتضمـن حقيقة املعنـى املفيـد للغاية فـإن القصاص 
هـو املـؤدي إىل احليـاة، دون القتـل فـإن من القتـل مايقع عدونـًا ليس يؤدي للحيـاة )33( .
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ثالثًا / الُســــنة النبوية امُلطهــــــرة.

تضمنـت السـنة النبويـة الرشيفـه حتريـاًم لقتـل النفـس البرشيـة إال باحلـق فقـال )صىل 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: ] ال حيـل دم إمـرىء مسـلم إال بإحـدى ثـالث؛ الثيـب الـزاين، 
والنفـس بالنفـس، والتـارك لدينـه املفارق للجامعة [ و قولهِ )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(: 
] ال حيـل دم إمـرىء مسـلم إال بإحـدى ثـالث؛ رجـل كفـر بعـد إسـالمه، أو زنـى بعـد 

إحصانـه، أو قتـل فُيقتـل [ )34( .

وتأكيـدًا حلرمـة النفـس البرشيـة فـأن الرسـول الكريـم )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( 
قـد شـدد عـىل هـذا األمـر، فعـن أيب عبـد اهلل )عليـه السـالم( قـال:  أن رسـول اهلل )صـىل 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وقـف بمنـى حـني قـى مناسـكها يف حجـة الـوداع، فقـال: إي 
يـوم أعظـم حرمـة؟ قالـوا: هـذا اليـوم. قال: فأي شـهر أعظـم حرمـة؟ قالوا: هذا الشـهر 
)ذي احلجـة(، فقـال فـأي بلـد أعظم حرمـة؟ قالوا: هـذا البلـد )مكة(،قال: فـأن دماءكم 
وأموالكـم عليكـم حـرام كحرمـة يومكـم هـذا يف شـهركم هـذا يف بلدكـم هـذا إىل يـوم 
تلقونـه، فيسـألكم عـن أعاملكـم أال هـل بلغـت، قالـوا: نعـم، قـال: اللهـم أشـهد أال مـن 
كانـت عنـدُه أمانـه فليؤدهـا إىل من أئتمنه فإنـُه ال حيل دم أمرىء مسـلم وال ماله إال بطيبة 

نفسـِه وال تظلمـوا أنفسـكم وترجعـوا بعـدي كفـارًا )35( .

وقـال الرسـول الكريـم )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( أيضـًا: ] والـذي بعثنـي باحلـق 
لـو أن أهـل السـامء واألرض رشكـوا يف دم أمـرىء مسـلم ورضـوا بـِه ألكبهـم اهلل عـىل 
مناخرهـم، يف النـار، أو قـال: عـىل وجوههـم )36( .وعـن أيب جعفر)عليـه السـالم( قـال: 
قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: أول مـا حُيكـم اهلل فيـه يـوم القيامـة الدماء 
فيوقـف أبنـي أدم فيفصـل بينهـام ثـم الذيـن يلوهنـام مـن أصحـاب الدمـاء حتـى ال يبقـى 
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ب يف دمِه وجهـِه فيقول:  منهـم أحـد ثـم النـاس بعـد ذلك ثم يـأيت املقتـول بقاتلـِه فيتشـخَّ
هـذا قتلنـي، فيقـول: أنـت قتلتـه فـال يسـتطيع أن يكتـم اهلل حديثـًا )37( .وروى أبـن ماجة 
عـن عبـد اهلل بـن عمر فقال رأيُت رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(: يطوف الكعبة 
ويقول)مـا أطيبـِك، ومـا أطيـب رحيـِك، ومـا أعظمِك وما أعظـم حرمتـِك، والذي نفس 
حممـد بيـده حلرمـة املؤمـن عنـد اهلل أعظم مـن حرمتك: ماله ودمـِه )38(، كام أنـُه )صىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم(: أكد عظمـة الذنب الـذي يرتكبة بقتـل النفس وجعلـه بمنزلة الرشك 
بقولـه الرشيـف: ] كل ذنـب عسـى اهلل أن يغفـره إال رجـل يموت مـرشكًا أو يقتـل مؤمنًا 
متعمـدًا[ )39( ،وكذلـك ذكر)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:] مـن أعـان عـىل دم امـريء 

مسـلٍم بشـطر كلمـة ُكتـب بـني عينيـه يـوم القيامـة: آيس مـن رمحـة اهلل [ )40( . 

وذكـر )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يف موضـع آخـر أن القاتـل ملعـون مـن اهلل، فعن 
اإلمـام الرضا)عليـه السـالم( أنـهُ  قال: قال رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(: لعن 
اهلل مـن قتـل غـري قاتلـه أو رضب غـري ضاربـه، وقـال )صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم(: لعن 
اهلل مـن أحـدَث حدثـًا أو أوى حُمدثًا،قيـل ومـا املحـدث؟ قـال: مـن قتـل. وزاد عـن ذلك 
)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: بإنـه قـال: إن أعتـى الناس عـىل اهلل عزَّ وجل مـن قتل غري 

قاتلـه ومـن رضب من مل يربـه )41( . 

ومل يقتـرص حتريـم القتـل وسـفك الدمـاء عـىل املسـلمني بـل شـمل أيضـا املعاهـدات 
وأهـل الذمـة، إذ قـال رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم(:] من قتل معاهـدًا يف كنهه 
حـّرم اهلل عليـه اجلنـة [،وقولـه )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم(: ] من قتل نفسـًا معاهدة بغري 

حقهـا مل جيـد رائحـة اجلنـة وان ريـح اجلنـة ليوجد من مسـرية مائة عـام[ )42( .

لقـد مّثـل الرسـول الكريـم )صىل اهلل عليـه وآله وسـلم( بخلقِه الرحيم مع املسـلمني 
وأهـل الذمـة إنموذجـًا حُيتذى بِه يف السـامحة والعـدل ودفع الظلم وحتريـم العنف، وهلذا 
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ْسـَوةٌ َحَسـَنٌة﴾)43( .فلم يرب 
ُ
ِ أ قـال عـز وجـل فيـه﴿ لََقـْد َكَن لَُكْم ِف رَُسـوِل اللَّ

بيـدِه الكريمـة أحـدًا قـط، إال أن يـرب هبـا يف سـبيل اهلل تعـاىل، ومـا أنتقـم مـن يشء 
صنـع إليـه إال أن تنتهـك حرمـة اهلل )44( .ومـن ثـم فلـم يكـن عقابـه )صـىل اهلل عليـه وآله 
وسـلم( بغـرض االنتقـام والثـأر وإنـام بغـرض تطبيـق الرشيعـة السـمحاء واحلفـاظ عـىل 
الديـن القيـم. لذلـك فهـو )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( مل حيد عـن تطبيق مبـادى الرشيعة 
املسـلمني  بالقصـاص عـىل حرمـة دمـاء  العنـف والقتـل واألخـذ  اإلسـالمية يف حتريـم 
وأهـل الذمـة )45( .، )فعـن أنـس أن هيوديـًا رّض »رضـخ« رأس جاريـة بحجريـن، فقيل 
هلـا: مـن فعـل هـذا بِك؟ فـالن،أو فـالن؟ حتى سـمي اليهـودي فأومـأت برأسـها فجيء 
بـِه فأعـرتف فأمـر بـه النبي)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فـرّض رأسـِه بحجريـن أعتـامدًا 

للمامثلـة وحكـاًم هبـا( )46( .

يف الوقـت ذاتـه كان )صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم(، شـديد يف حماسـبة الذين يسـفكون 
الدمـاء وإِن كانـوا مسـلمني ومـن أبـرز احلـوادث الدالـة عـىل ذلـك هـو بعثـه )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( خالـد بن الوليد حيـث أفتتح مكـة داعيًا ومل يبعثـُه مقاتاًل ومعـُه قبائل 
مـن العـرب فوطئـوا بنـي جذيمة بـن عامر، فلـام رأه القـوم أخذوا السـالح، فقـال خالد: 
ضعـوا السـالح فـإن النـاس قـد أسـلموا. فلـام وضعوا السـالح أمر هبـم خالـد فُكتفوا ثم 
عرضهـم عـىل السـيف فقتـل َمـْن قتل منهـم. فلام أنتهـى اخلـرب إىل الرسـول الكريم )صىل 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم( رفـع يديـه إىل السـامء ثـم قـال ] اللهّم أين ابـرأ إليك ممـا صنع خالد 
بـن الوليـد[. ثـم دعـا رسـول )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب 
)عليـه السـالم( فقـال: ] ياعـيل أخـرج إىل هـؤالء القـوم فأنظـر يف أمرهـم، وأجعـل أمـر 
اجلاهليـة حتـت قدميـك [. فخـرج اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( حتـى جاءهـم ومعـُه مـال 
قـد بعـث بـِه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فوّدى هلـم الدمـاء وما ُأصيـَب هلم 
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مـن األمـوال، حتـى إنـُه ليـدي ميلغـة الكلـب )47( ، حتـى إذا مل يبـَق يشء مـن دم وال مال 
إال ودّاه، بقيـت معـه بقيـة مـن املـال، فقـال اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( حـني فـرغ منهم، 
هـل بقـي لكـم دم أو مـال مل يـود لكـم؟ قالـوا: ال، قال: فـإين أعطيكم هذه البقيـة من هذا 
املـال أحتياطـًا لرسـول )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ممـا ال يعلـم وال تعلمـون. ففعل ثم 
رجـع إىل الرسـول )صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم( فأخربه اخلـرب، فقال )صـىل اهلل عليه وآله 
وسـلم( ] أصبـت وأحسـنت [ ثـم قـام رسـول اهلل)صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم( فأسـتقبل 
القبلـة شـاهرًا يديـه حتـى أنـُه لـرُيى ماحتـت منكبيه يقـول: ] اللهـّم أين ابرأ إليـك مماصنع 

خالـد بـن الوليـد[ ثالث مـرات )48( .

ومـن احلـوادث األخـرى، أن النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قـد غّلـظ حملـم 
بـن جثامـة بـن قيـس عندمـا قتـل عامـر بـن األخبـط األشـجعي عندمـا مـرَّ عـىل نفـر مـن 
أصحـاب النبـي )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ومعـُه غنـم فسـّلم عليهـم، فقالوا ما سـّلم 
عليكـم إال ليتّعـوذ منكـم، فحمـل عليـه جثامـة فقتلـه بـيء كان بينـه وبينـه وأخـذ بعريه 
وغنمـه فقـال لـُه )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(: ] إن اهلل ابـى عـىل مـن قتـل مؤمـن، قاهلـا 
ثـالث مـرات، وقـال ملحلـم ] أمنتـُه بـاهلل ثـم قتلتـه [ أو قتلته بسـالحك يف غّرة اإلسـالم، 
ودعـا )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ] اللهـم ال تغفـر ملحلـم بـن جثامـه [ ثـالث مـرات 
)49( ، وحـوادث اخـرى يذكرهـا أصحـاب السـري واملغـازي تدلـل عـىل  بصـوت عـاٍل 
حـرص النبي)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وتشـديده عىل حرمـة النفس البرشيـة وحتريم 
سـفك الـدم والقتـل، و إن دل ذلـك عـىل يشء فإنـه يدل عىل سـامحة النبـي الكريم )صىل 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وُخلقـِه العظيـم وتألفـه للنـاس وتأكيدًا لسـامحة اإلسـالم ومبادئه 
السـامية )50( .وذلـك كلـه كان يمثـل البيئـة واملنـاخ الـذي نشـأ يف كنفه اإلمام بـن عيل بن 
أيب طالـب )عليـه السـالم( وتربـى عليـه، فهـو ربيـب النبـي )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( 
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ووصيـه وقـد ترشبـت يف نفسـِه الكريمة هـذه املبـادىء السـامية والراقيـة ليضعها موضع 
التطبيـق عـىل نفسـِه وأهلـه وصحبـه ورعيته.

رابعًا / العهـــد العــلــــــوي.

َمّثـَل عهـد أمـري املؤمـني اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـالم( إمتـدادًا للقـرآن 
املجيـد والسـنة النبويـة املطهـرة يف املجـاالت كافـة، وهـي جـزء أسـاس يف سلسـلة البنـاء 

العقائـدي والفكـري واحلضـاري لألمـة اإلسـالمية.

يف هـذا العهـد أسـند أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( سـلطات أساسـية متثـل أركان بناء 
ايـة دولة مؤسسـات عىل وفق القياسـات املتطـورة واملتقدمة للـدول واحلكومات احلديثة 
يف عرصنـا هـذا، أسـندها إىل َمـْن هـو حمـل ثقـة وقـرب مـن أمـري املؤمنـني ومـن أتباعـه 

املخلصـني وهـو مالـك بـن احلـارث األشـرت النخعي وهـذه السـلطات الرئيسـة:

1- جبايـة اخلـراج: وهـي الوظائـف املاليـة وخيـص ميزانيـة الدولـة ومـوارد حتصيل املال 
خلزينـة الدولة.

2- جهاد العدو: وهي متثل السياسة اخلارجية والتعامل مع الدول األخرى.

3- أستصالح األهل: ومتثل السياسة الداخلية.

4- عامرة البالد: وهي التنمية األقتصادية )51( . 

ولغـرض القيـام هبـا عـىل أكمـل وجـه، يلتـزم َمـْن ُعهد إليـه أمر مـرص والتـي وصفها 
أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( بأهنا )بالد قـد جرت عليهـا دول قبلك، من عـدل وجور( 
أي أهنـا ُخـربت أصنـاف خمتلفـة مـن احلكومـات والسياسـات، مـا بـني العـدل واجلـور 
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)الظلـم( وهـي إشـارة إىل أهنـا بـالد ليـس مـن السـهل واليـة األمر فيهـا، ووجـوب أختاذ 
الصالـح مـن األدراة والقـدرة عـىل سياسـة األمـور بإجتـاه مبتغـى أمـري املؤمنـني )عليـه 

السـالم( يف احلكـم العـادل هلـا.

لذلـك فإن أمري املؤمنني)عليه السـالم( َفّصـل دقائق األمور ووضع قواعد وتعليامت 
تتعلـق بتفاصيـل دقيقـة، قانونيـة ودسـتورية وسياسـية وأقتصادية وعسـكرية وأجتامعية، 
قلـام حيـوز حاكـم أو ويل أمـر العلـم واملعرفـة الدقيقة فيها، واثقـًا إن املهمـة ثقيلة عىل بالد 
واسـعة ومهمـة مـن الواليـات والبلدان اإلسـالمية إنـذاك يف سـنوات اخلالفـة املضطربة 
واحلـوادث اجلسـام التـي واجهتهـا األمة اإلسـالمية، ولكنـه )عليه السـالم( كان عىل ثقة 

تامـة بالشـخص الـذي واله أمر مرص )األشـرت النخعي(.

لقـد تضمنـت تلـك التفاصيـل حصانـة احلاكـم وعالقتـة بالرعيـة ورقابـة اجلمهـور 
لـُه وسـعي الراعـي لنيـل رضـا الرعيـة وحتقيـق العـدل اإلجتامعـي ومبـدأ سـيادة األمـة 
وسـلطان الـرأي العـام وأختيـار املستشـارين وأهـل الثقـة القريبـني مـن احلاكـم وطبقات 
اهليـأة اإلجتامعيـة من اجلنـود وقادهتم والقضـاة واملوظفني والـوزراء وأصحاب الصناعة 
والتجـارة والعـامل، والتحذيـر مـن احتجاب الـوايل عن رعيته وبطانة السـوء ومسـؤولية 
القائـد إجتـاة األمـة واحلـرب والصلـح وأداب الوالة فضـاًل عن حتريم سـفك الدماء بغري 

حقهـا )52( .

ويمكـن القـول إن تلـك اهليـاكل واألبنيـة التـي وضـع هندسـتها وتصميمهـا لدولـة 
إسـالمية مثاليـة مطابقـة لـروح وجوهـر الرسـالة السـاموية للديـن احلنيـف، اإلسـالم، 
أمـري املؤمني)عليـه السـالم( قـد سـبقت بقـرون مـا إجتهـد يف وضـع قواعـده ونصوصـه 
الدسـتورية والقانونيـة فقـاء ومرشعون وفالسـفة بعـد رصاع طويل دفعـت البرشية أثامنًا 
باهضـة ألدراكـهِ  وجتسـيدِه عـىل أرض الواقع، إال أهنا مل ُتفلح حلـد اآلن يف حتقيقه بصورة 
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وناجزة. كاملـة 

لقـد سـبق أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( عـرصُه وعصـور أعقبـت عـرصه وتظافرت 
جهـود هدامـة يف احليلولـة دون حتقيقـُه وآلـت األمـور إىل مـا آلـت إليـه أوضاع املسـلمني 

اليـوم مـن أنحطـاط وتدهـور وضياع.

وبقـدر تعلـق األمـر بحرمـة الدمـاء يف العهـد العلـوي ملالـك األشـرت)ريض اهلل عنـه( 
فـإن دراسـتُه ال تتـم بمعـزل عـن باقـي تفاصيـل العهـد، ويف ذلـك رابطـة وثيقـة ال يمكن 

أمهاهلا ألسـباب شـتى: 

وفسـاد  واجلـور  للظلـم  نتيجـة حتميـة  هـي  الـدم  النفـس وسـفك  قتـل  إن جريمـة  أ- 
والة األمـر وبطاناهتـم السـيئة والفقـر والتجويـع واألضطـراب والضعـف العسـكري 
والسـيايس وفشـل السياسـات العامـة وخماطـر التمـردات واحلـرب األهليـة ثـم ممارسـة 

القمـع إجتـاه مـن يعـارض هـؤالء الـوالة.

ب- وهـي، أي جريمـة قتـل النفـس وسـفك الـدم احلـرام، أيضـًا سـببًا يف تفاقـم النقمـة 
الشـعبية وكراهيـة احلاكـم والتمـرد عليـه، بنـاًء عـىل ماتقـدم فـإن كيميـاء التفاعـل بـني 
العنارص املكونة ألي نظام حتدد مسـتوى العنف وسـفك الدماء، سـلبًا أم إجيابًا، ولذلك 
فـإن أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( يؤكـد بقـوة عـىل تلـك العالقـة اإلجيابية مابـني الراعي 
والرعيـة فيقـول: )وأشـعر قلبـك الرمحـة للرعيـة واملحبة هلـم، واللطف هبـم، وال تكونن 
عليهـم سـبعًا ضاريـًا تغتنـم أكلهـم فأهنـم صنفـان: إمـا أًخ لـك يف الديـن، أو نضـريًا لـك 
يف اخللـق.....(. وتلـك هـي قمـة اإلنسـانية التـي متّيـز احلاكـم العـادل الصالـح واحلكـم 
الرشـيد، وهـي مصـداق للحديـث النبـوي الرشيـف ] أال فكلكـم راٍع وكلكـم مسـؤول 

عـن رعيته [.
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إن مايمكـن األسـتدالل عـىل أن سـفك الدمـاء هـي نتيجـة لعوامـل واسـباب تصيب 
احلكـم وتـؤدي بـه إىل اخلـروج عـن جـادة الصـواب واإليغـال يف قتـل النفـس التـي حرم 
اهلل قتلهـا،وكان قـد قـدم هلا أمـري املؤمنني)عليه السـالم( يف عهـده ليكـون التحذير )إياك 
والدمـاء وسـفكها بغـري حلهـا( يف هنايـة العهـد، فكان متهيـدًا نفسـيًا وعقليـًا للمتلقي كي 

يعـي أمـور احلكـم جيـدًا، ومن هـذه األفـكار التمهيديـة التي ذكرهـا العهد: 

خمالفـة  أي   « اهلل  حلـرب  نفسـك  تنصبـن  )وال  السـالم(:  املؤمنني)عليـه  أمـري  قـول  أ- 
رشيعتـه بالظلـم واجلـور« فإنـه ال يـد لـك بنقمتـه »الطاقـة لـك هبـا«، و ال غنـى بـك عن 
عفـوه ورمحتـِه، وال تندمـن عـىل عفـٍو، و ال تبجحـن بعقوبـة » كفرح لفظـًا ومعنى«، و ال 
ترعـن إىل بـادرة » مايبـدو مـن احلـدة عنـد الغضـب يف القـول أو الفعل « وجـدت منها 
ـْر »أي مسـّلط« أمـر فأطـاع، فإن  مندوحـة »املتسـع، أي املخلـص«، و ال تقولـن: إين ْمؤمَّ
ذلـك إدغـال » أدخـال الفسـاد« يف القلـب، ومنهكـة للديـن »مضعفـة وتقـرب مـن الِغرَيْ 

»حـوادث الزمـان بتبـدل الـدول«....(.

ما تقدم يمثل الفساد، والظلم واجلور وهو بداية لكل أثام احلكم اجلائر الظامل.

ب- العظمـة والكربيـاء والزهو الذي يصيب احلاكـم فيحذر منه أمري املؤمنني عيل )عليه 
السـالم( بقولـه: )وإذا أحـدث لـك مـا أنت فيه مـن سـلطانك أهبة»العظمـة والكربيا« أو 
خميلـة »اخليـالء والُعجـب« فأنظـر إىل ِعظـم ُملـك اهلل فوقـك وقدرتُه منك عـىل مال تقدر 
عليـه مـن نفسـك، فـإن ذلـك ُيطامـن »خيفـض منه« إليـك من طامحـك، ويكـن عنك من 

غرَبـَك »احلـدة« ويفـيُء »يرجـع« إليك بام َعـَزَب »غاب« عنك مـن عقلك(.

ت- األحسـاس بالسـمو والعلـو، )إيـاك ومسـاماة » املبـاراة يف السـمو، أي العلو« اهلل يف 
عظمتـه، والتشـبة بـة يف جربوتـه، فـإن اهلل يـذل كل جبار وهيـني كل خمتال(.



37احملور القانوني والسياسي/اجلزء االول

السـالم(  املؤمنني)عليـه  أمـري  يقـدم  ذلـك  ويف  ظلـم،  عـى  واإلقامـة  العبـاد  ظلـم  ث- 
الظلـم،  يعنـي  )اإلنسـان( وتركهـا  قاعـدة  الصالـح وهـي  للحكـم  القاعـدة االساسـية 
فيقـول )أنصـف اهلل وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، ومـن لـك فيـه 
هـوًى مـن رعيتـك، فإنـك إال تفعـل تظلـم؛ ومـن ظلـم عبـاد اهلل كان اهلل خصمـه دون 
عبـاده، ومـن خاصمـه اهلل أدحـض حجتـه »أبطـل »، وكان هلل حربـًا » أي حماربـًا« حتـى 
ينـزع »يقلـع عـن ظلمـه، أو يتـوب( ويـأيت أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( عـىل ذكـر نتيجة 
ذلـك فيقـول: )وليـس يشء أدعـى إىل تغيـري نعمـة اهلل وتعجيـل نقمتـه مـن إقامـة  عـىل 

ُظلـم، فـإن اهلل سـميع دعـوة املضطهديـن، وهـو للظاملـني باملرصـاد(.

ج- أختيـار املستشـارين، وأمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( ينصـح بإبعـاد ذوي اخلصـال 
السـيئة مـن املستشـارين عـن جمالـس احلـكام ملا يؤثـرون فيـه سـلبًا بقوله)عليه السـالم(: 
)و ال تدخلـن يف مشـورتك بخيـاًل يعـدل بـك عـن الفضـل »اإلحسـان«، ويعـدك الفقـر 
»خيوفـك منـه لـو بذلـت«، و ال جبـان يضعفـك عـن األمـور، و ال حريصـًا يزيـن لـك 
الـرّشه » أشـد احلـرص« باجلـور، فـإن البخـل واحلـرص غرائـز شـتى »طبائـع متفرقـه« 

جيمعهـا سـوء الظـن بـاهلل(.

ح- بطانـة السـوء: وهـي التـي تزيـن للحاكـم أخطـاءه وزالتـه وتصورهـا اعـامالً عظيمة 
وحتجبـهُ  عـن الرعيـة وال تكـون أمينـة الصلـة مـع النـاس، طامعـة غاصبة للحقـوق متتاز 
بالـرّشه والفسـاد ويف ذلـك قـال أمـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )إن أيقـن رش وزرائـك 
مـن كان لـإلرشار قبلـك وزيـرًا، ومـن رشكهـم يف اآلثـام، فـال يكونن لـك بطانـة »بطانة 
الرجـل خاصتـه، وهـو مـن بطانـة الثـوب خـالف ظهارتـه«، فإهنـم أعـوان األثمـة »مجـع 
إثـم وهـو فاعـل األثـم، أي الذنـب، وأنـت واجـد منهم خـري اخللف ممـن لُه مثـل أرائهم 
ونفاذهـم، وليـس عليـه مثلـه آصارهـم » الذنـب واإلثـم« وأوزارهـم » مجـع وزر وهـو 
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الذنـب واإلثـم أيضـًا«  وأثامهـم ممـن مل يعـاون ظاملـًا عـىل ظلمـِه وال أثـاًم عـىل إثمـِه...(.

خ- مسـاواة الـيسء واحلسـن مـن النـاس )و ال يكونـن امُلحسـن واملـيسء عنـدك بمنزلـة 
سـواء فـإن ذلـك تزهيـد ألهـل اإلحسـان يف اإلحسـان وتدريـب ألهـل اإلسـاءة عـىل 

اإلسـاءة فإلـزم كاًل منهـم مـا ألـزم منـهُ  أدبـًا منـك ينفعـك اهلل بـِه وتنفـع بـِه أعوانـك(.

مـرص  عـىل  واليـه  السـالم(  )عليـه  املؤمنـني  أمـري  ينصـح  املوظفـني،  أختيـار  سـوء  د- 
أمـور  إىل  أنظـر  )ثـم  يقـول:  السـالم(  )عليـه  فهـو  »العـامل«  املؤظفـني  أختيـار  بحسـن 
عاملـك وأسـتعملهم أختبـارًا »ِوهلـم األعـامل باألمتحـان« و ال توليهـم أمـورك حمابـاًة 
»أي أختصاصـًا وميـاًل منـك ملعاونتهـم« وأثـرة »أي أسـتبداد بـال مشـورة« فـإن املحابـاة 
واألثـرة مجـاع اجلـور واخليانـة(، وينصـح أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( يف جمـال األختيار 
لواليـة األعـامل فقـال: )فإصطـِف لوالية أعاملـك أهل الـورع والعلم والسياسـة، وتوخَّ 
منهـم أهـل التجربـة واحلياء مـن أهل البيوتـات الصاحلة والقدم يف اإلسـالم، فإهنم أكرم 
أخالقـًا وأصـح أعراضـًا وأقـل يف املطامـع إرشافـًا وأبلـغ يف عواقـب األمـور نظـرًا مـن 
غريهـم، فليكونـوا أعوانـك عـىل مـا تقلـدت(، و ال يتكـِف بذلـك، إنـام ينصـح أن األمر 
ال يقـف عنـد األختيـار والتوليـة إنـام يف املتابعـة واملراقبـة فينصـح )عليـه السـالم( قائـاًل: 
)ثـم تفقـد أعامهلـم وأبعـث العيون عليهم مـن أهل الصـدق والوفاء فإن تعهـدك يف الر 
أمورهـم حـدوة هلـم »أي سـوق هلـم وحـث« عـىل أسـتعامل األمانة والرفـق بالرعيـة( ثم 
تـأيت مرحلـة العقـاب: )فـإن أحـذ منهم بسـط يـده إىل خيانـة أجتمعت هبا أخبـار عيونك 
أكتفيـت بذلـك شـاهدًا فبسـطت عليـه العقوبـة يف بدنـه وأخذته بـام أصاب مـن عملِه ثم 
نصبتـه بمقـام املذلـة فوسـمتُه باخليانـة وقلدتـُه عـار التهمة(، وهـو مايصطلح عليـه اليوم 

)مكافحـة الفسـاد اإلداري(.
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العـامرة واإلحتـكار، لذلـك أوجـه  البشـع والفقـر وإمهـال  ذ- اإلسـتغالل األقتصـادي 
والسـعي  األرض  عـامرة  إمهـال  منهـا:  السـالم(  املؤمنني)عليـه  أمـري  ذكرهـا  عديـدة 
لتحصيـل اخلـراج فقال)عليه السـالم(: )وليكـن نظرك يف عـامرة األرض أبلغ من نظرك 
يف أسـتجالب اخلـراج، ألن ذلـك ال يـدرك إال بالعـامرة، ومـن طلـب اخلـراج بغري عامرة 

أخـرب البـالد، وأهلـك العبـاد، ومل يسـتقم أمـر إال قليـاًل(.

ــ إن يف كثري  ـ مـع ذلكـ  ومنهـا اإلحتـكار املحـرم فقـد قـال )عليـه السـالم(: )وأعلمـ 
منهـم »أي التجـار« ضيقـًا »عـر املعاملـة« وشـحًا » البخـل« قبيحـًا، وإحتـكارًا »حبـس 
املطعـوم« ونحـوِه عـن النـاس ال يسـمحون بـِه اإل بأثـامن فاجشـة« للمنافـع، وحتكـاًم يف 

البياعـات وذلـك بـاب مـّرة للعامـة، وعيـب عـىل الـوالة(.

ر- أحتجاب الوالة وفقدان ثقة الشـعب هبم: نصح أمري املؤمنني)عليه السـالم( األشـرت 
النخعـي)ريض اهلل عنـه( بعـدم اإلحتجـاب عن الرعية وأوضح سـوء ذلـك بقوله: )فإن 
أحتجـاب الـوالة عـن الرعية شـعبة من الضيـق، وقلة علـم باألمـور، واألحتجاب منهم 
يقطـع عنهـم علـم مـا أحتجبـوا دونـِه فيصغـر عندهـم الكبـري ويعظـم الصغـري، ويقبـح 
احلسـن، وحيسـن القبيح، ويشـاب احلق بالباطل(، ويف ذلك سـوء النتائج بشـيوع اليأس 
يف احلاكـم )فـام أرسع كـف النـاس عـن مسـألتك إذا أسـيوا مـن بذلـك »العطـاء« مـع أن 
أكثـر حاجـات النـاس إليـك ممـا ال مؤونـة فيـِه عليـك، مـن شـكاة« شـكاية مظلمـة، أو 

طلـب أنصـاف يف معاملة.

ز- إسـتئثار البطانـة اخلاصـة بالـوايل: فيذكرهـم امـري املؤمنني)عليـه السـالم( بقوله: )ثم 
إن للـوايل خاصـة وبطانـة، فيهـم إسـتئثار، وتطـاول، وقلة إنصـاف يف املعاملـة(، ولذلك 
عـىل احلاكـم أن حيسـم أمرهـم ويقطـع مـادة رشورهـم وينصـح  )عليـه السـالم(: )و ال 
تقطعـن ألحـد من حاشـيتك، وحامتك »اخلاصـة والقرابة »قطيعـة، وال يطمعن منك يف 
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إعتقـاد عقـدة، تـر بمن يليها مـن الناس، يف رشبٍ »نصيب من املاء« أو عمل مشـرتك، 
حيملـون مؤونتـه عـىل غريهـم، فيكون مهنـأ ذلـك »العاقبة« هلـم دونك، وعيبـه عليك يف 

الدنيـا واألخرة(.

س- العيـوب النفسـية واالجتامعيـة يف شـخصية احلاكـم: يذكـر )عليـه السـالم( العديـد 
منهـا يف عهـده إىل مالـك األشـرت)ريض اهلل عنـه(، وحيـذره أمـري املؤمنـني )عليه السـالم( 
منهـا فهـي تـؤدي إىل الظلـِم واجلـور والعـدوان، ومـن هـذه العيـوب التـي ُتذكـر بصيـغ 

التحذير:

1- )وإيـاك واألعجـاب بنفسـك، والثقـة بـام ُيعجبـك منهـا وحـب االطـراء »املبالغـة يف 
الثنـاء«، فـإن ذلـك مـن أوثـق ُفـرص الشـيطان يف نفسـه ليمحـق مـا يكـون من إحسـان(.

2- )وإيـاك واملـن عـىل رعيتـك بإحسـانك، أو التّزيـد» أظهـار الزيـادة يف االعـامل عـن 
الواقـع منهـا يف معـرض االفتخـار« فيـام كان مـن فعلـك. أو أن تعدهـم فتتبـع موعـدك 
بُخلفـك، فـإن املـن ُيبطـل اإلحسـان، والتزيـد يذهب بنور احلـق، واخلُلـف يوجب املقت 

عنـد اهلل والنـاس(.

3- )وإيـاك والعجلـة باألمـور قبـل آواهنـا، أو التسـقط » التهـاون« فيهـا عنـد إمكاهنا، أو 
اللجاجـة فيهـا إذا تنكـرت » مل يعـرف وجـه الصـواب فيهـا« أو الوهـن » الضعـف » عنها 

إذا أسـتوضحت، فضـع كل أمـر موضعـه  و أوقـع كل أمـر موقعه(.

4- )وإيـاك واالسـتئثار»ختصيص النفـس بزيـادة« بـام النـاس فيـه أسـوة »أي متسـاوون« 
والتغـايب »التغافـل« عـام ُتعنـى بـهِ  عـام قـد وضـح للعيـون، فإنـُه مأخـوذ منـك لغريك(.

إن هـذه الصفـات واخلصائـص السـيئة يف النفـس البرشيـة، جتعـل مـن احلاكـم ميـاالً 
أكثـر نحـو اجلـور والظلم تسـاعده وتنّمي فيـهِ هذه الروح بطانة السـوء واملقربـني، فيبتعد 
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عـن رعيتـه وحيتجـب ويتغافـل عـن كثـري من امـور رعيته ويقسـو قلبـه و جيفـو وال يتورع 
عنـد ذاك عـن إرتـكاب األثـام واملعـايص فتـزل قدمـه ويبغي عـىل خلق اهلل.

وعنـد ذاك تـايت اسـوأ مراحـل احلكـم املسـتبد فتسـفك الدمـاء وتقتـل النفـس املحرم 
قتلهـا إال باحلـق، وعـىل ذلـك فـإن هـذه املسـألة مـن أخطـر املسـائل والقضايـا التـي عانى 
منهـا احلكـم منـُذ عهـود بنـي اميـة )عليهـم اللعنة( وبنـو العباس وحتـى اليـوم، ويف ذلك 

يشـدد أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( عـىل حرمـة الدماء.

خامسًا / ُحرمة الدماء يف العهـــــــد.

حُيـّذر أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( واليـه عـىل مرص بقولـه: )إيـاَك والدماء وسـفكها 
بغـري حلهـا...(، ولفـظ )إيـاَك( ضمري منفصـل مبني عـىل الفتح يف حمل نصـب مفعول بِه 

منصـوب عـىل التحذيـر لفعل حمـذوف تقديـره  إحذر.

أي إحـذر سـفك الدمـاء بغري حقها أو االسـباب الرشعية التي تسـتدعي سـفك الدم 
وهـو تعبـري عن قتل النفـس املحرم قتلهـا اإل بحقها.

وقـد ذكـرت تلك األسـباب الرشعية لسـفك الدم فيام سـبق يف القرآن املجيد والُسـنة 
النبويـة املطهـّرة، وذلـك التحذير يعني عـدم الوقوع يف املحظور واملحـّرم مادام غري جائز 

و ال مـرشوع مـن قبـل الشـارع املقدس أم من قبل الرسـول)صىل اهلل عليه وآله وسـلم(.

إن التحذيـر الشـديد مـن سـفك الدمـاء بغـري حلهـا، إنـام هـو ملنـع احلاكـم أو الـوايل 
ألمـر أحـد األمصـار اإلسـالمية مـن عواقـب ذلـك، بقولـه )عليـه السـالم(: )فإنـُه ليـس 
يشء أدنـى لنقمـة، و ال أعظـم لتبعـة، و ال أحـرى بـزوال نعمة، وأنقطاع ُمّدة، من سـفك 

الدمـاء بغري حقهـا..(.
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وبذلـك فـإن هـذا الفعـل املحـّرم يـؤدي إىل نقمـة اهلل وغضبـه، وينتـج عنـه تبعـة أو 
مسـؤولية عظيمـة، تـؤدي إىل زوال نعمـة األمـن واألمـان، واالسـتقرار والنـامء والعيـش 
الكريـم، فضـاًل عـن انتهـاء مـدة احلكـم و التعجيل بنهايتها عىل سـوء بسـبب ذلك الفعل 

املحـّرم يف سـفك الدمـاء.

ويؤكد )عليه السالم( ماسبق إن حتدث به وحذر منه الرسول الكريم حممد)صىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( بإن ] اهلل سـبحانه مبتدىء باحلكم بـني العباد فيام تسـافكوا من الدماء 
يـوم القيامـة[. ملـا لفضاعـة هـذا الفعـل وتاثـريه العظيـم عـىل كيـان املجتمـع واسـتقراره، 
وهضـاًم حلقـوق النـاس يف احليـاة، حتـى جعـل عقوبـة القصاص، فعـن أيب عبـداهلل )عليه 
السـالم( إنـُه قـال: قـال أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم(: )مـن خـاف القصـاص كـف عـن 
ظلـم النـاس( ثـم أورد احلديـث عـن الرسـول األكرم)صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم( )53(، 
وبذلـك ُعـدَّ القصـاص مبعثـًا للحياة كعقوبـة دنيوية رادعة مـن أرتكاب الفعـل وتكراره 

ليحـرم اإلنسـان من حقـِه يف احلياة.

وبعـد ذلـك يـويص واليـه عـىل مـرص عـرب النهـي عـن تقويـة السـلطان بسـفك الـدم 
فقال)عليـه السـالم(: )فـال تقّويـن سـلطانك بسـفك دٍم حـرام، فـإن ذلـك ممـا يضعفـه 
ويوهنـه، بـل يزيلـه و ينقله..(. إن يف ذلـك حكمة بليغة رائعة اسـتقرأت احداث التاريخ 
ــــ 40 هـ( واحداث األمم والدول والشـعوب  قبـل عهـد اإلمـام عيل بـن أيب طالب)35ـ 
بعـده، فـكل املاملـك واألمربوطوريـات وأنظمـة احلكـم الغاشـمة والطاغيـة التـي قامـت 
عـىل سـفك الدمـاء والظلـم واجلـور قـد إهنـارت وزالـت وأصبحـت نسـيًا منسـيا، وهـي 

ثابتة. حقيقـة 

وعـىل الرغـم من معرفـة أمري املؤمنني)عليه السـالم( بمـن كلفُه والية مـرص، وصلته 
الوثيقـة بـِه كأحـد قادة جيوشـِه وخربة يف أشـد الظروف وأقسـاها، حتى شـّبه منزلته منُه، 
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كمنزلـة اإلمـام عيل)عليـه السـالم( نفسـِه من النبـي الكريم)صـىل اهلل عليه وآله وسـلم(، 
فإنـه يشـدد عليـه يف القـول: )و ال عـذر لـك عنـد اهلل و ال عنـدي يف قتـل العمـد،  ألنـه 
فيـه قـود البـدن »القصـاص، هـو و أضافتـه للبـدن ألنـه يقـع عليـه«(. ودل هـذا القـول 
بإنـه ليـس لـُه شـفاعة يف حـد مـن حـدود اهلل وهـو القصـاص يف القتـل العمد دون سـبب 

مـرشوع لذلـك ويسـمى اليـوم » اإلعدام التعسـفي«.

ويبـدأ يف نصحـِه يف حالـة إرتـكاب اخلطـأ بقوله)عليه السـالم(:)وإن أبتليـت بخطأ، 
وأفـرط عليـك سـوطك أو سـيفك أو يدك بالعقوبـة »أي عجل بام مل تكـن تريده، فأردت 
تأديبـًا فأعقـب قتـاًل، »أي القتـل اخلطـأ«، فـإن يف الوكـزة »الربـه بجمـع الكـف«،أي 
قبضتـه، »اللكمـة« فـام فوقهـا مقتلـةً ،فـال تطمحن»ترتفعـن« بـك نخوة سـلطانك عن أن 
تـؤدي إىل أوليـاء املقتـول حقهـم(. وذلـك يرتتـب عـىل الـوايل أو احلاكـم يف حالـة القتـل 
اخلطـأ وغـري املقصـود دفـع الديـة إىل ذوي املقتـول، وهـذا مافعلـه أمـري املؤمنني)عليـه 
السـالم( بنفسـِه عـىل الرغـم مـن إنـُه مل يرتكـب قـط مثل هـذا الفعل عمـدًا أم خطـأً وأراد 
أن يعلـم األمـة املبـادىء السـامية احلقيقيـة لإلسـالم وأحـرتام حقـوق النـاس يف احليـاة، 
فعـن أيب عبـداهلل )عليـه السـالم( إن أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( رفـع إليـه رجـل عّذب 
عبـدُه حتـى مـات فربـُه مائـة نكاالً وحبسـُه سـنة وأغرمـُه قيمة العبـد فتصدق هبـا عنُه. 
وعـن أيب عبداهلل)عليـه السـالم( قـال: قـى أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( يف رجـل وجد 
مقتـوالً ال يـدري مـن قتلـه. قال:)إن كان ُعـرف وكان لُه أوليـاء يطلبون ديتـه أعطوا ديتِه 
مـن بيـت مـال املسـلمني وال يبطـل دم أمـرىء مسـلم ألن مرياثـه لإلمام، فكذلـك تكون 

ديتـه عـىل اإلمام، ويصّلـون عليـه ويدفنونـُه( )54( .

كـام قى)عليـه السـالم( يف رجـل زمحـُه النـاس يـوم اجلمعـة فـامت، أن ديتـه من بيت 
مـال املسـلمني، ويف ذلـك قـال )عليـه السـالم(: )َمْن مـاَت يف زحـام الناس يـوم اجلمعة، 
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أو يـوم عرفـه أو عـىل جـر ال يعلمـون مـن قتلـه فديتـه مـن بيـت املـال(، وقال)عليـه 
السـالم(: )ال يبطـل دم أمـرىء مسـلم(.

ويـدل مـا تقـدم أن وصيـة أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( وعهـده مبنـي عـىل الرشيعـة 
اإلسـالمية والنهـي عـن القتـل والعدوان الـذي ال يسـيغه الدين، وهو يضعف السـلطان 
وهيدمـُه وهـو تعريـف بـإن القتـل العمد يوجـب القود »القصـاص« فقال لهُ  » قـود البدن 
» أي جيـب عليـك هـدم صورتـك كام هدمت صـورة املقتول، واملـراد إرهابِه هبـذه اللفظة 
فإهنـا أبلـغ مـن أن يقـول لـُه فـإن فيـه القـود، ثـم قـال لـُه إن قتلـَت خطـأ ً أو ُشـبه عمـد 

كالـرب بالسـوط فعليك الديـة )55(.

لقـد تسـامى أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( يف رفعـة شـأنه ومنزلتـه عـن باقـي البـرش، 
يف أحـرتام النفـس البرشيـة، ومل يكـن، وهـو املقاتـل الباسـل الشـجاع الـذي قـى سـنني 
طـوال مـن عمـره يف معـارك نـرصة اإلسـالم ومواقعهـا الكبـرية، ذلـك السـّفاك للدمـاء 
املحـب للقتـل، بـل كان متسـاحمًا حتى مع خصومـِه، وبلغ رقيه اإلنسـاين يف وصيتُه )عليه 
السـالم( للحسـن واحلسـني )عليـه السـالم( ملـا رضبـُه أبـن ملجم)لعنـُه اهلل(، يوصيهـام 
بقاتلـِه خـريًا بقولـه: )إنـُه أسـري فأحسـنوا نزلـه وأكرمـوا مثـواه فـإن بقيـت قـد قتلـت أو 
عفـوت، وإن مـُت فأقتلـوه قتـيل و ال تعتـدوا إن اهلل الحيب املعتديـن(. وأوىص أيضًا )إىل 
أكـرب ولـدي غـري طاعـن عليـِه يف بطـن و ال فـرج(. وقولِه)عليـه السـالم(: )أال ال تقتلـن 
يب إال قاتـيل، أنظـروا إذا أنـا مـُت مـن رضبتـِه هـذِه، فأرضبـوه رضبـة بربـه، و ال متثلـوا 
بالرجـل، فـإن سـمعت رسـول اهلل)صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( قـال: ] إياكـم وامُلثلة ولو 

بالكلـب بالعقـور( )56(.
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اخلامتة

إنمـوذج رائـع ومتميـز عـىل صعيـد الفكـر اإلنسـاين، وعـىل صعيـد املامرسـة العمليـة 
يف جوانـب احليـاة اإلجتامعيـة والقانونيـة والسياسـية واألقتصاديـة والعسـكرية، ذلك ما 
أبدعـُه أمـري املؤمنـني اإلمام عيل )عليه السـالم( مـن وثيقـة قانونية، دسـتورية، إجتامعية، 

إخالقيـة، إسـالمية، متكاملـة يف أمتـداد لنهـج القـرآن املجيد والُسـنة النبويـة املطهّرة.

وأمـري املؤمنني)عليـه السـالم( مل يكـن ليصـدر هـذه الوثيقـة إىل واليه عـىل مرص، عىل 
إهنـا كتـاب خاص من حاكم أعىل إىل حاكمِه يف مسـتوى إدنى يف األدارة واحلكم، لتكون 
دليـل عمـل يف ظـرف زمـاين حمـدود ومـكان حمـدد أال وهـو )مـرص(، إنـام جـاءت لتكـون 
ترشيعـًا دينيـًا ودنيويـًا ينظـم أحـوال البـالد والعبـاد كافـة، عـىل إسـس وقواعـد ومبادىء 
هـي جوهـر اإلسـالم احلنيـف التي نطقـت هبا آيـات القرآن املجيـد وأقوال وأفعـال النبي 

الكريم)صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم(.

إن مـن أساسـيات العهـد العلـوي، حرمـة الدمـاء والتحذيـر من سـفكها بغـري حلها، 
ملـا للدمـاء مـن حرمـة عظيمـة عنـد اهلل ورسـولِه يقابلهـا عقـاب إليـم يف الدينـا ومقيـم 
يف اآلخـرة، ذلـك ألن هـذا اجلـرم العظيـم يوهـن امُللـك وهيـدم بنـاء املجتمـع والدولـة 

وُيضعـف كيـان األمـة وُيسـهم يف قيـام حكـم اجلـور والظلـم والطغيـان.

لقـد بـني العهـد يف تفاصيلـة الدقيقـة العوامـل واألسـباب، اإلجتامعيـة األقتصاديـة، 
السياسـية والنفسـية التـي تتفاعـل لتنتج نظـام الظلم واجلور الذي يـؤدي إل قتل النفوس 
الربيئـة، وقـد شـدد عليهـا أمـري املؤمنني )عليه السـالم( ناصحـًا األخذ بأفضل األسـباب 
لتجنبهـا، وقـد ابتـدأ )عليـه السـالم( وصاياه يف أصـالح نفس احلاكـم وحاشـيته وبطانته 
ومنزلـة العلـامء واحلُكـامء منـُه قربـًا أو بعـدًا، فضـاًل عـن عـامرة البـالد وإصـالح العبـاد 
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واألخـذ بإسـباب النـامء يف جماالته كافة، وأسـلوب التعامل مع طبقـات املجتمع املختلفة 
مـن ُجنـد وقـادة وقضـاة ووزراء ومستشـارين وجتـار وُصنـاع وفقـراء ومسـاكني وذوي 
حاجـة واملرىض)املزمنـى(، ومل يدخـر أمري املؤمنني)عليه السـالم( وِسـعًا يف وضع خطط 

أصـالح لألمـة يف مفاصلهـا الدقيقـة وجوانـب حياهتـا كافة.

إن مـا توصلـت إليـِه الدراسـة مـن نتائـج مهمـة يمكـن مالحظتهـا مـن خـالل ربـط 
عنـارص العهـد العلـوي بعـد تفكيكهـا لتصـب يف جوهـر أسـاس هو قيـام احلكم الرشـيد 

عـىل وفـق قواعـد ومبـادى اإلسـالم اإلنسـانية السـامية.

 ولعل أهم النتائج التي أثمرهتا الدراسة األيت:

1- إن حرمـة سـففك الدمـاء بغـري حلهـا، التـي حـذر أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( منها 
واليـه عـىل مـرص، إنـام هـي نتـاج تفاعـل معطيات كثـرية تفرزهـا جتربـة احلكم يف بلـد ما، 
سـلبًا أم إجيابـًا، تـؤدي إىل زيـادة نسـبة جرائـم القتـل أو إنخفاضها تبعًا لنـوع نظام احلكم 

وطبيعـة احلاكـم، ودرجة التفاعـل تلك.
2- إن حرمـة سـفك الـدم هلا أسـباهبا التـي أكدت عليها اآليـات الكريمة والُسـنة النبوية 
نََّمـا 

َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََسـاٍد ِف األ

َ
املطهـرة، قـال تعـاىل: ﴿َمـن َقَتـَل َنْفسـاً بَِغـرْيِ َنْفـٍس أ

اَس َجِيعـاً﴾. )سـورة املائدة /  ْحَيا الَـّ
َ
نََّمـا أ

َ
ْحَياَهـا فََكأ

َ
اَس َجِيعـاً َوَمـْن أ َقَتـَل الَـّ

مجيعـًا،  فيـه  والنـاس  بـأرسه  املجتمـع  قتـل  بمنزلـة  الواحـدة  النفـس  فقتـل  اآليـة32(، 
وإحياءهـا، وإنقاذهـا مـن املـوت هـو إحيـاء جلميـع الناس يف ذلـك املجتمـع. لذلك فهي 
بادئـة حياتيـة جمتمعيـة مل يـدرك أبعادهـا اإلنسـانية احلقيقيـة غـري اإلسـالم وتوصـل إىل 

عقالئيتهـا املجتمـع الـدويل اليـوم.
3- إن حرمـة سـفك الـدم وقتـل النفـس التـي أكـد وشـدد عليهـا أمـري املؤمنني)عليـه 
السـالم( يف آخـر عهـِدِه هـي أمتـداد للقـرآن املجيـد والُسـنة النبويـة املطهـرة وآخـر عهـد 
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يوليـه خليفـة املسـلمني حقـِه حتـى اليـوم، أكـد تفاصيـل ودقائـق األمـور التي تـؤدي إىل 
أرتـكاب الفعـل اإلجرامـي، وأسـتكملُه ببحـث نتائجـُه ومعاجلـة أسـبابه والوقايـة منـه، 
وأصـالح الـرر مـن وقوعِه بسـبب الغفلة أو التامدي أو زهو السـلطان وأفراط سـوطه 

أو يـده أو سـيفه.
واحلـروب  واألسـتبداد  الطغيـان  عهـود  مـن  قـرون  وبعـد  البرشيـة  أدركـت  لقـد   -4
واملجـازر التـي تعرضـت هلا األمم والشـعوب بسـبب ملوكها وحكامهـا وطغيان أجهزة 
دوهلـم القمعيـة، معنـى وحقيقـة اجلريمـة وآثارهـا ونتائجهـا اهلدامـة التـي أفضـت إىل 

اخلـراب والتدهـور اإلنسـاين للعديـد مـن الشـعوب والـدول واألمـم.
5- أفـى هـذا األدراك املتأخـر لالثـامن الباهضة عىل صعيـد املعاناة اإلنسـانية لتكاليف 
أقامـة )حضـارات( و)دول مدنيـة حديثـة( قائمـة عـىل أنتهـاك حقـوق البـرش يف احليـاة 
واإلمـان واألسـتقرار، أن تقـوم هـذه األمـم العظيمـة بقدراهتـا األقتصاديـة والعسـكرية 
والسياسـية والعلميـة، املتحكمـة يف إدارة العالقـات الدوليـة، بإصدار العهـود واملواثيق 
األنتهـاكات  ملواجهـة  اجلنائيـة،  املحاكـم  إنشـاء  و  واملعاهـدات  اإلتفاقيـات  وتوقيـع 
اجلسـيمة حلـق اإلنسـان يف احليـاة وحظـر أعـامل وأجـراءات اإلعـدام التعسـفي، وإبـادة 
اجلنـس البـرشي واإلبـادة اجلامعيـة والتطهـري العرقـي عـىل وفـق مبـادى إنسـانية كريمـة 
سـبقهم هبـا الديـن احلنيـف مـن خـالل القـرآن املجيـد والُسـنة النبويـة املطهـرة والقواعد 
القانونيـة ــــ الدسـتورية ـــ اإلنسـانية التـي أوجدهـا أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( عـىل 

صعيـد الفكـر واملامرسـة.
6- حريٌّ بنا إن نعتمد العهد العلوي بام فيه من قيم إسـالمية ومبادىء إنسـانية وقواعد 
قانونيـة وفلسـفة حكـم صالح ورشـيد يف إقامـة بناء الدولـة ومؤسسـاهتا و أجهزهتا و إن 

يكـون دليـل عمـل لوالة األمر بـام يصلح أحوال البـالد والعباد.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة السالم عىل حممد وآل حممد. 
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امللخص

إن الرؤيـة السياسـية التـي تبناهـا اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( يف دولتـه كانـت ذات 
آليـات متطـورة تبعـًا للمنهج اإلسـالمي وتصوراته وملا يمتلك من خربة دينية وعسـكرية 
واجتامعيـة جعلتـه مؤهـاًل ألن يكـون صاحب منهـج متميز يف إدارة شـؤون الدولة إداريا 
وقضائيـا لـذا يـرى أمـري املؤمنـني أن بقـاء القيـادة السياسـية األوىل للدولـة يف العاصمـة 
وعـدم خروجهـا للحـرب اصلـح فبقاؤهـا إلدارة شـؤون اجلنـود والعسـكر يف الواليات 
وإدارة بيـت املـال واقتصاديات الدولة وبسـط العدل والقضاء والعمل السـتقرار الدولة 

واملجتمـع وتقدمهـام بينـام تذهـب القيـادات العسـكرية ملحاربة العـدو وقتاله.

ومـن هـذا املنطلـق، فـأن عهـد اإلمـام عيلٍّ أمـري املؤمنـني )عليه السـالم(، الـذي عهد 
بـه إىل واليـه عـىل مـرص مالك األشـرت، والـذي ضّمنه اخلطـوط العاّمـة واألمـور املفصلّية 
للحكـم وإدارة البلـد بـام يريض اهلل، وحيفظ حقوق الرعيـة بمختلف طبقاهتا، وخصوصًا 
تلـك املغبونـة حّقهـا دائاًم، فهو بحقٍّ دسـتور رصـني، وقانون متكامـل، يقي عىل احلاكم 

أن جيعـل وصايـاه نصب عينيـه، ومفاهيمه ال تفـارق خميلته.

ومـن هنـا فقـد أفـرد اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( رسـالًة مفّصلـًة هبـذا اخلصـوص يف 
هنـج البالغـة، وألـزم الـوايل بتطبيـق مضامينها، حيث يقـول: )هَذا َما َأَمـَر بِِه َعْبـُد اهللِ َعيِلٌ 
: ِجْبايـَة َخَراِجَها،  اِرِث األشـر ِف َعْهـِدِه إَِلْيِه، ِحـنَي َوالَُّه ِمْصَ َأمـرِيُ امْلُْؤِمنِـنَي َمالِـَك ْبَن احْلَ

َهـا، َواْسـتِْصاَلَح َأْهلَِها، َوِعـاَمَرَة باَِلِدَها(. َوِجَهـاَد َعُدوِّ

ولكـن ليـس من السـهل الكتابة عن االمام عـيل عليه )عليه السـالم( ودوره الفكري 
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يف ترسـيخ أسـس بناء الدولة االسـالمية والسـيام يف جمال اإلدارة والقضاء.ولكن الواقع 
الـذايت حفزنـا عـىل البحث والدراسـة يف هذين املجالـني ألمهيتهام لذا سـوف نتناول  هذا 

املوضوع يف مبحثني:

املبحـث األول: األسـاس اإلداري يف فكـر األمـام عـيل )عليـه السـالم( وقسـمناه اىل 
مطلبـني املطلـب األول التنظيـم اإلداري للدولـة يف فكـر األمـام عيل )عليه السـالم(. أما 
املطلـب الثـاين فيتنـاول السياسـة االدارية يف فكر األمـام عيل )عليه السـالم(. أما املبحث 
الثـاين فيتضمـن الفكـر القضائـي يف عهـد االمـام عـيل )عليـه السـالم( وتـم تقسـيمه اىل 
الفـرع األول القضـاء  التعريـف بالقضـاء وينقسـم اىل فرعـني:  مطلبـني املطلـب االول 
يف اللغـة والفـرع الثـاين القضـاء يف االصطـالح. أمـا املطلـب الثـاين فيتنـاول القضـاء يف 
الفـرع األول مؤهـالت  فـروع:  ثـالث  اىل  السـالم( وينقسـم  عهـد األمـام عـيل )عليـه 
القـايض وصفاتـه يف فكـر األمـام عيل )عليه السـالم( والفـرع الثاين وصايـا األمام عيل يف 

إجـراءات التحقيـق أمـا الفـرع الثالـث فيتنـاول اسـتقالل القضـاء.
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املقدمــة

أوال/ أهمية موضوع البحث:

تتمثـل امهيـة هـذا املوضـوع بـدور القائـد لألمـام عيل)عليه السـالم( يف وضع أسـس 
ودعائـم الدولـة اإلسـالمية التـي تقـوم عـىل احـرتام حقـوق االنسـان واحـرتام انسـانية 
االنسـان وقـد سـعى األمـام عيل)عليه السـالم( سـعيا حفيفا يف سـبيل حتقيـق ذلك حيث 
تركـز يف ذلـك عـىل اجلانـب اإلداري حيـث اعتـرب االمـام عيل)عليـه السـالم( أن االدارة 
ليسـت فعـال ميكانيكيـا بل هـي جمموعة صفات وخصـال متتزج فيام بينهـا للحصول عىل 
املديـر اجليـد واالدارة اجليـدة وهـذه الصفـات هـي التنظيم فـال ادارة بدون تنظيـم ونظام 
فـاذا نقـص التنظيـم حلـت حملـه الفـوىض. أمـا بالنسـبة للمحـور االخـر االكثـر بـروزا يف 
منهـج حكمـه )عليـه السـالم( وهـو األسـاس القضائـي الـذي اقـرتن فيـه اسـم االمـام 
عـيل )عليـه السـالم( بالعدالـة وامتـزج هبـا قـدرا كبـريا لـذا اصبـح اسـمه عنوانـا للعدالـة 

واصبحـت مفـردة العدالـة توحـي باسـم االمـام عيل)عليه السـالم(.

ثانيا /مشكلة البحث:

ان املجتمع االسـالمي يعاين من مشـاكل كثرية يف الوقت احلارض فيام يتعلق باجلانب 
اإلداري املتمثـل بالتنظيـم االداري للدولة و السياسـة االدارية واجلانب القضائي املتعلق 
باإلجـراءات واالحـكام القضائيـة وبالتايل فنحـن بحاجة اىل اصالحـات واقعية وعملية 
يف هذيـن املجالـني لـذا البـد مـن اختـزال هـذه املشـاكل ومعاجلتهـا معاجلـة دقيقـة حتـى 

نسـتطيع النهـوض بمجتمـع قائم عىل اسـاس املفاهيم االسـالمية. 
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ثالثا/ خطة البحث:

لقـد قسـمنا هـذا البحـث اىل مبحثـني: تناولنا يف املبحـث األول األسـاس اإلداري يف 
فكـر األمـام عـيل )عليـه السـالم( وقسـمناه اىل مطلبـني املطلـب األول التنظيـم اإلداري 
للدولـة يف فكـر األمـام عيل )عليه السـالم(. أمـا املطلب الثـاين فيتناول السياسـة االدارية 
يف فكـر األمـام عـيل )عليـه السـالم( وقـد قسـمناه اىل فرعـني الفـرع االول: الضوابـط 
واملواصفـات الشـخصية الختيـار الـوالة العـامل والفـرع الثـاين: سياسـة اإلمـام عـيل مـع 
عاملـه. أمـا املبحـث الثـاين فيتضمـن الفكـر القضائـي يف عهـد االمام عـيل )عليه السـالم( 
وتـم تقسـيمه اىل مطلبـني املطلـب االول التعريـف بالقضـاء وينقسـم اىل فرعـني: الفـرع 
األول القضـاء يف اللغـة والفـرع الثـاين القضاء يف االصطـالح. أما املطلب الثـاين فيتناول 
القضـاء يف عهـد األمـام عـيل )عليـه السـالم( وينقسـم اىل ثـالث فـروع: الفـرع األول 
مؤهـالت القـايض وصفاتـه يف فكـر األمـام عـيل )عليـه السـالم( والفـرع الثـاين وصايـا 

األمـام عـيل يف إجـراءات التحقيـق أمـا الفـرع الثالـث فيتنـاول اسـتقالل القضـاء.
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املبحث االول:

األساس االداري للدولة يف عهد األمام علي )عليه السالم(
يمتـاز األسـاس االداري عنـد األمـام عيل)عليـه السـالم( بمتانته ومتاسـكه واسـتناده 
اىل قواعـد منطقيـة رصينـة فجـاء هذا الفكـر متميزا بخصائـص قد ال يضفر هبـا اي مفكر 
داري غـريب فهـو فكـر انسـاين ألنـه ينظـر اىل االدارة بنظـرة انسـانية فالذي يتحـرك يف افق 
اإلدارة هـو االنسـان وليـس االلـه كـام وان نظـرة االمـام اىل املؤسسـة االداريـة أهنـا جمتمع 
مصغـر تتضامـن فيـه مجيع املقومـات االجتامعية كـام وان نظرته اىل االداة اهنـا جهاز منظم 
وليـس خليطـا مـن الفـوىض وأن هلذا اجلهـاز هدفا سـاميا فالتنظيم مل يوجـد عبثا بل وجد 
مـن أجـل حتقيق اهداف كبرية يف احلياة. لذا سـوف نقوم بتقسـيم هـذا املبحث اىل مطلبني 
االمـام عيل)عليـه  اخلالفـة يف عهـد  لدولـة  االداري  التنظيـم  األول  املطلـب  نتنـاول يف 

السـالم( ويف املطلـب الثـاين السياسـة اإلداريـة يف فكـر اإلمـام عيل )عليه السـالم(.

املطلب األول: التنظيم االداري لدولة اخلالفة يف عهد االمام علي )عليه السالم(:

ان اوىل أوليـات االمـام عـيل )عليـه السـالم( حـني تقلـد منصـب اخلالفـة هـو تنظيـم 
اجلهـات التنفيذيـة والترشيعيـة لدولتـه، ألن » االمـام هـو اعـىل سـلطة اداريـة يف الدولـة 
تنتهـي اليـه مجيـع السـلطات وتسـتمد العنـارص االدارية سـلطاهتا، بقـدر ما يكـون االمام 
منيبـًا اىل القانـون والنظـم يكـون املجتمـع منتظـاًم سـائرًا يف طريـق التـوازن االجتامعـي 

واالقتصـادي«)1(.
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وانطالقـًا مـن ذلـك فقـد توجـه االمـام عيل )عليه السـالم( يف مسـتهل سـنة 36هـ اىل 
»بعـث... عاملـة االنصـار « )2( ، وكان قـد ورث أعبـاء ثقيلـة من العهد السـابق وال سـيام 
والة  عثـامن بـن عفـان املطعـون يف سـريهتم وسياسـتهم التـي كانـت يف مقدمـة االسـباب 
للثـورة عـىل الوضـع السـائد آنـذاك، فاصبـح » القـرار التغيـريي  األكثـر احلاحـًا حينـذاك 

هـو اعـادة النظـر يف اجلهـاز االداري كونـه االداة التنفيذيـة املسـؤولة للخالفـة...« )3( .

وكان االمـام عـيل )عليه السـالم( قد اسـند مهام احلكم يف عهـده اىل العامل واالقاليم 
اىل كل مـن ايب ايـوب االنصـاري )ت52هــ( عـىل املدينة )4( وقيل: انـه ويل عليهام متام بن 
عبـاس » عندمـا سـار مـن املدينـة نحـو البـرصة « )5( ، وقثـم بـن العبـاس )ت55هــ( عىل 

مكـة والطائف )6( .

امـا العاصمـة الكوفـة فقـد تعاقـب عليهـا عـدد مـن الـوالة وكان اوهلـم ابـو موسـى 
االشـعري )7( ، وعـامرة بـن شـهاب )8( ، وقرطبـة بـن كعـب االنصاري )ت40هــ(، وبو 
مسـعود البـدري )ت40هــ( وهـاين بـن هـون النخعـي )ت40هــ( )9( .، وقلـد واليـة 
البـرصة وكـور االهـواز وفـارس وكرمـان اىل عـدد مـن الـوالة منهـم عثـامن بـن حنيـف 

االنصـاري )ت57هــ( )10( ، وعبـد اهلل بـن عبـاس، ت65هــ وقيـل 68هــ( )11( .

واليتـه  أيـام  واملعـاون  واجلنـد  الصدقـات  اليـه  »مجعـت  قـد  عبـاس  ابـن  ويذكـر 
كلهـا...«)12( ، وسـمرة بـن جنـدب )ت العقـد 6هــ( )13( ، وعـني عـىل املدائـن سـعد بن 
مسـعود عـم املختـار الثقفـي )14( . امـا واليـة املوصـل ومـا حييـط هبـا حتى معركـة صفني 

سـنة )37هــ(، سـنة )37هــ(، فقـد اسـندت اىل مالـك االشـرت )ت38هــ( )15( . 

وويل عـىل مسـلحة عـني متـر مالـك بـن كعـب االرحبـي )16( . يف حني اسـندت والية 
البحريـن اىل عمـر بـن مسـلمة )ت83هــ(، وقدامـة العجـالن والنعـامن بـن العجـالن 



63احملور القانوني والسياسي/اجلزء االول

االنصـاري )ت بعـد سـنة37هـ( )17( ، وعـىل عـامن احللـو بن عـون االزدي، وبعـد مقتله 
توجـه معقـل بـن قيـس الرياحـي )ت42هــ(، عندمـا وثـب »بنـو ناجيـة... وارتـدوا عـن 

االسـالم« )18( ..

وعقـد االمـام عـيل )عليه السـالم( والية مرص اىل قيس بن سـعد )ت59هــ(، وبعده 
» بعـث عـيل عـىل أمـرة مـرص مالك األشـرت النخعي فسـار اليهـا... فلـام بلغ القلـزم رشبه 
رشبـة مـن عسـل فـكان فيهـا حتفه... فلـام بلغ عليـًا مالك االشـرت بعث حممد بـن ايب بكر 
)ت38هــ( عـىل امـرة مـرص، وقيـل وهو االصـح ان عليـًا وىل حممد بن ايب بكـر بعد قيس 

بن سـعد...« )19( . 

بـن  وقثـم  )ت85هــ(،  العبـاس  بـن  اهلل  عبيـد  مـن  كل  اىل  اليمـن  بواليـة  وعهـد 
. العبـاس)20( 

امـا الشـام فقـد اسـند واليتهـا اىل سـهل بـن حنيـف )ت38هــ(، ولكـن مل يتسـَن لـه 
الوصـول وتسـليم مقاليـد االمـور )21( .

يف حـني ويل اقليـم فـارس اىل » خليـدة بـن قـرة الريبوعـي وقيـل ابـن ابـزي*، ثـم 
توالهـا زيـاد ابـن ابيـه )ت51هــ( بعـد سـنة )40هــ( بعدهـا » طمـع اهـل فـارس واهـل 

كرمـان فغلـب اهـل كل ناحيـة عـىل مـا يليهـم واخرجـوا عامهلـم...« )22( .،

امـا اقليـم خراسـان فقـد » بعـث عـيل خليـدة بـن قـرة الريبوعـي ويقـال خليـدة بـن 
طريـف...« )23( ، وويل عـىل اصفهـان عمـر بن مسـلمة )ت86هــ( )24( ، وعقدت والية 
الـري اىل يزيـد بـن حجيـة التميمـي )25( ، وكان عـىل اقليـم اصطخـر املنـذر بـن اجلـارود 
)ت61ه(، وعـىل اذربيجـان وىل االمام عيل عليه السـالم االشـعث بن قيس )ت401هـ( 

)26( ، وعقـد ملصقلـة بـن هبـري )ت نحـو 50هــ(، عىل اردشـري طـره )27( .
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امـا القضـاء يف العاصمـة فقد اسـندها االمام عيل )عليه السـالم( طيلة عهـده اىل اكثر 
مـن قـايض يف مقدمتهـم رشيـح القـاض )ت76هــ(، وحممد بن يزيـد بن خليدة الشـيباين 
)28( ، وسـعيد بـن نمـران اهلمـداين )ت70هـ(، وعبيدة السـلامين )ت72هــ( )29( ، وتوىل 

قضـاء البـرصة عـدد مـن القضاة، منهـم ابو االسـود الـدؤيل )ت 67هـ(، وقيـل الضحاك 
بـن عبـد اهلل اهلـاليل ويقال: عبد بـن فضالة الليثـي )30( .

وكانت احلجابة من مسؤولية قنرب، موىل االمام عيل )عليه السالم( )31( .

وتـوىل مهـام الكتاب لدى االمام عيل )عليه السـالم(عدد من الكتاب، كان اشـهرهم 
عبيـد اهلل بـن ايب رافـع )ت40هــ( )32( ، ثم سـعيد بـن نمران اهلمـداين )33( ، وعبد اهلل بن 

جعفـر )ت 88هـ(،وعبيد اهلل بن جبري )ت81هـ( )34( .

وكان صاحـب الرشطـة يف عهـد االمـام عـيل )عليـه السـالم( كل مـن: معقـل بـن 
قيـس الرياحـي )ت 42هــ( )35( ، ومالـك بـن حبيـب الريبوعي*، وعـىل رشطة اخلميس 

االصبـغ ابـن نباتـة )36(  **.

رافـع  ايب  ابـن  اىل  املـال  بيـت  خزانـة  مهمـة  السـالم(  عيل)عليـه  األمـام  وأسـند 
)ت40هــ( )37( واصبحـت اخلارطـة اجلغرافيـة لدولة اخلالفة يف هذه املـدة هي »احلرمان 
واملـرصان، واحلجـازان، واليمـن، والبحران، وعـامن، والياممة ومرص، وفـارس، واجلبل 

 .  )38( وخراسـان...« 

الـوزراء واالعـوان، واملستشـارون  التـي يسـتند عليهـا احلاكـم هـم  الدعائـم  ومـن 
وقـد اوىل االمـام يف فكـره االداري هـذه الناحيـة امهيـة كبـرية، وادراجهـا ضمـن فقـرات 
دسـتوره الشـامل لعامـة احلـكام والـوالة ليس ملالك االشـرت فحسـب، فأوىص عـيل عليه 
السـالم باختيـار هـؤالء الـوزراء واالعـوان واملستشـارين بمواصفات غايـة يف الدقة وال 
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سـيام ممـن مل تكـن هلـم سـوابق ومـؤرشات مشـينة يف العهـود التـي سـبقت، فيكونـوا ممـن 
حسـنت سـريهتم وسـلوكهم فيوصيـه عليـه السـالم ان: » رش وزرائـك مـن كان قبلـك 
لـالرشار وزيـرًا ومـن رشكهـم يف اآلثام فاهنـم اعـوان اآلثمة واخـوان الظلمـة...« )39( .

وبالرغـم مـن عـدم ظهور منصـب الوزراء يف تلك املدة اال ان اثـره كبري فيعّد »الوزير 
عونـًا عـىل االمور ورشيك يف التدبري عىل السياسـة ومفـزع عند النازلة« )40( .

وكان االمـام عـيل )عليـه السـالم( قـد سـبق والتـه وعاملـه يف التطبيـق العمـيل هلـذه 
ـَذ االمـام عـيل عليـه السـالم وزراء  الفقـرة مـن الدسـتور او العهـد الـذي نظـرُه، فقـد اختَّ
واعـوان ومستشـارين مـن » اهـل البصائـر واليقـني مـن املهاجريـن واالنصار مثـل: عامر 
بـن يـارس )ت37هــ(، واملقـداد )ت30هــ( وايب ايـوب االنصـاري، وخزيمـة بـن ثابـت 
)ت37هــ( وابـو اهليثـم بـن النبهان، وقيس بن سـعد ومن اشـبه هؤالء من اهـل البصرية 

 . )41(واملعرفـة

وتـيل هـذه احللقـة حلقة اخرى من املستشـارين واالعـوان وهم عىل درجـة كبرية من 
االسـتعداد لتقديـم العون واملشـورة ومنهم احلسـن واحلسـني )عليه السـالم( وصعصعة 

بـن صوحـان )ت56هـ(، ومالك االشـرت وغريهم )42( . 

ويسـتدل عـىل نشـاطهم يف املعاونـة واملـؤازرة كتابـه عليـه السـالم الـذي عاتـب فيـه 
احـد ابـرز وزرائـه ومعاونيـه ابـن عمه عبد اهلل بن عبـاس بقوله: » فاين كنـت قد ارشكتك 
ملؤاسـايت  منـك،  أوثـق  أهـيل  مـن  يكـن  بطانتـي، ومل  مـن  امانتـي، وجعلتـك شـعارًا  يف 

.  )43( ومـؤازريت...« 

السـالم(  )عليـه  عـيل  االمـام  االوىل حلكـم  اخلطـوات  هـو  االداري  التنظيـم  ويعـد 
لالنطـالق اىل ميـدان اوسـع باملهـامت واملسـؤوليات والعمـل ووفقـًا ملـا تنبـئ بـه ظـروف 
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التغيـري للواقـع السـيايس وفقـًا لرؤيـة االمام عيل عليـه السـالم السياسـية واإلدارية »عىل 
جـادة اخلالفـة وحيـاول ما بوسـعه اجلهد ان جيعـل احلكم والرعية كليهـام حيمالن يف نطاق 

ديـن اهلل، ويسـريان عـىل مـا رشعـه اإلسـالم...« )44( .

املطلب الثاني: السياسة اإلدارية يف فكر اإلمام علي

وضـع االمام عيل )عليه السـالم( سياسـة ادارية حمكمة حدد فيهـا الوظائف واوضح 
طـرق تعيـني املوظفـني وبـني واجباهتـم وحقوقهـم واقـام عليهـم تفتيشـا دقيقـا  ووضـع 

اسـس الثـواب والعقـاب واملسـؤولية االدارية بشـكل عام.

الفرع االأول:ال�سوابط واملوا�سفات ال�سخ�سية الختيار الوالة العمال:
ممـا تقـدم يبـدو ان اإلمـام عليـا كان ممعنـا يف اختيار عـامل إليامنه بالشـخص الوايل من 
تأثـري يف الرعيـة عـن طريـق املؤهـالت الذاتيـة والتـي متنحـه لـه السـلطة، فيقـول يف هـذا 
الشـأن: »فليسـت تصلـح الرعيـة إال بصـالح الـوالة...« )45( ، وتؤكد بعـض املصادر ان 
مل يـول إال »ممـن عرفـوا بالصـالح...« )46( ، و »أهـل الديانـات واألمانـات..« )47( ، امـا 
بشـأن توليـة بعـض املقربـني من اإلمـام عيل وهو من األمـور املنكرة عىل عثـامن بن عفان، 
فيـربر العقـاد هـذا االجـراء بقوله: »فهـو إذن بضع ما انكـره عىل حكومة عثـامن من اتيان 
االقربـاء بالواليـات واقصـاء اآلخريـن عنهـا... ولكنهـا مقارنـة باألشـكال واحلـروف 
دون البواطـن والغايـات الن املقارنـة الصحيحـة بـني العمليتـني تسـفر عـن فـارق كبـري 
كالفـارق بـني النقيـض والنقيـض، فبنـو هاشـم، مل يكـن هلـم متسـع لعمـل أو واليـة يف 
حكومـة غـري اإلمـام ومل يكـن اإلمـام معتمدا عىل غريهـم بعد ان حاربته قريش وشـاعت 
الفرقـة والشـغب بـني اعوانـه مـن أبنـاء األنصـار... وهـم مـع هـذا مل يؤثـروا بالواليـات 

كلهـا...« )48( 
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ان الضوابـط واملؤهـالت الشـخصية للعامـل أو الـويل، التـي يؤكـد عليهـا ان يكـون 
مـن أصحـاب املـروءات وممـن صهـروا يف البيوتـات الصاحلـة ومـن هلـا سـبق يف الديـن 
اإلسـالمي وجـاءت هـذه الصفـات احلميـدة يف قـول اإلمـام عيل)عليـه السـالم( »وتـوخ 
مـن أهـل التجربـة واحليـاء مـن أهـل البيوتـات الصاحلـة والقـدم يف اإلسـالم املتقدمـة، 
فاهنـم اكـرم اخالقـا واصلـح اعراضـا، واقـل يف املطامع ارشافـا وابلغ يف عواقـب األمور 

نظـرا« )49( .

وللكفـاءة وأمانـة الشـخص املـراد توليتـه، فاهنـام صفتـان غايـة يف األمهيـة واخلطـورة 
عند تسـلمه زمام املسـؤولية، ويبدو ان اإلمام عيل)عليه السـالم(  يشـري إىل قاعدة الرجل 
املناسـب يف املـكان املناسـب ويتبني ذلك من وصيتـه »ولكن اختربهم بـام ولوا الصاحلني 

قبلـك، فاعمـد ألحسـنهم كان يف العامة اثـرة، واعرفهم باألمانة وجهـا...«)50( .

اآلخريـن، يف سـلوكه وسياسـته  وقـد  نفسـها  بقـدر  العارفـة  القويمـة  وللشـخصية 
بإدارهتـا ملهامـه يف إطـار الدولـة واملجتمـع، فيشـري اإلمـام عـيل إىل ذلـك بقولـه:«ال جيهل 
مبلـغ قـدر نفسـه يف األمـور، فـان اجلاهـل بقـدر نفسـه يكـون بقـدر غـريه أجهـل« )51( .

واشـرتط اإلمـام عيل)عليـه السـالم( ان تكـون النزاهـة مـن الـرشوط واملواصفـات 
الرئيسـة لعـامل الدولـة وموظفيهـا وحـدد اإلمـام عيل الشـخص النزيـه بان »يكر نفسـه 
عـن الشـهوات وينزعها عـن اجلحامت فان النفس امارة بالسـوء...«، فيكـون مرتفعا عن 
كل النـزوات النفسـية املعنويـة مثـل هبرجـة احلكـم أو أهبتـه أو النـزوات املاديـة بتـرصف 
بأمـوال األمـة التـي قيـد اوامـره وعليـه ان حيـرتم ذمـم الرعيـة، ويذكـر احـد املفكريـن 
عـن هـذه احلالـة اخلطـرة واملهمـة للجهـاز اإلداري للدولـة بقوله:»وكـر النفـس عـن 
الشـهوات اليـت هـي التعفـف يف املوظـف اإلداري عـىل طـريف نقيـض، أو من املسـتحيل 
ان عفيفـا حتـى اسرتسـل مـع شـهواته وانقـاد إىل نفسـه االمـارة بالسـوء املغـرت باإلمـارة 
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واجلـاه الطويـل العريض،وهـل معنـى ايصائـه بـردع نفسـه عنـد اجلحـامت إال لتحذيـره 
مـن التهـور يف املسـائل اإلداريـة والعسـكرية وان يتصـف باملتانـة والتبـرصة املشـرتطني 
يف كل إداري...« )53( ، وحيـذر اإلمـام مـن احـد أمـراض الفسـاد اإلداري وهـي قبـول 
املوظـف اهلديـة أو اخـذ الرشـوة فيقـول:؟وان اخـذ هديـة كان غلـوال، وان اخذ الرشـوة 

فهـو مـرشك« )54( .

الشـبهات  عـن  صاحبهـا  تبعـد  األمهيـة  مـن  كبـري  جانـب  االخالقيـة  وللصفـات 
واألسـاليب الدنيئـة وامللتويـة، فمتـى كان املوظـف صادقـا ورعـا كان أشـد حرصـا عـىل 
شـؤون البـالد والعبـاد وتفضيلـه املصلحـة العامـة عـىل موقعـه الوظيفـي، فضـال عـن ان 
الـورع يدفعـه إىل االخـالص فيشـري األمـام عـيل بقوله:والصـق باهـل الـورع والصـدق 

ثـم رضهـم عـىل إال يطـروك وال يبجحـوك بباطـل مل تفعلـه...« )55( .

ومـن الصفـات اإلنسـانية للحاكـم اإلسـالمي ان يكـون متواصـال مع شـعبه ورعيته 
واقفـا عـىل حوائجهـم سـواء يف حـدود موقعـه أو عنـد مـن تبعـه مـن يف دائرتـه أو رقعتـه 
اجلغرافيـة، وهـذه صفـات القيـادي الناجـح القريـب من شـعبه ومن اهلل سـبحانه وتعاىل، 
ويقـول اإلمـام عيل:»أيـام وايل احتجـب عـن حوائـج النـاس احتجـب اهلل يـوم القيامـة 
عـن حوائجـه...« )56( ، وثـم يذكـر اإلمـام عـيل احلاكـم وحيذره مـن نفسـه بقوله:»وإياك 
واالعجـاب بنفسـك والثقـة بـام يعجبـك منهـا وحـب االطراء فـان ذلك مـن اوثق فرص 

الشـيطان يف نفسـه« )57( .

وال بـد لعامـل الدولـة اإلسـالمية يف أي مفصـل مـن مفاصلهـا احلكوميـة أو اإلدارية 
ان يكـون عـىل درجـة مـن احـرتام الـذات واالبتعـاد عـن التكلـف والتكـرب، وان يكـون 
كيسـا غـري مبتـذل يف سـلوكيات تصغـره عنـد العامـة، وهـذه النظـم مـن عنـارص النجـاح 
اإلداري، فيشـري اإلمـام عـيل إليهـا يف وصايـاه إىل احـد عاملـه عـىل الصدقـات ان »امـض 
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اليهـم بالسـكينة والوقـار، حتـى تقـو بينهم فتسـلم عليهـم وال ختـذج بالتحية هلـم« )58( . 
ودعـم اإلمـام عـيل الـرشوط واملواصفـات أعـاله بـان جيـري اسـتعامل العـامل عـن طريق 
االختيـار واالبتعـاد عـن الشـفاعة العصبيـة القبليـة أو االجتامعيـة فأشـار بقوله:»ثم انظر 
يف أمـور عاملـك، فاسـتعملهم اختبـارا وال توهلـم حمابـاة وأثـرة« )59( . ويف ضـوء مـا تقدم 
فـان اإلمـام عيل قد »وضع... أسسـا متينة للنظام اإلداري يف اإلسـالم عنـد توليه اخلالفة 

عام 35هــ..« )60( .

الفرع الثاين: �سيا�سة االإمام علي مع عماله:
أ- سياسة الثواب والعقاب..57

ب- سياسة التفتيش واملراقبة..58

ج- التوجيهات اإلدارية لألمام عيل إىل الوالة والعامل..59

أ- سياسة الثواب والعقاب:
لقـد اتسـمت سياسـة االمـام عيل )عليه السـالم( مـع عامله بـني جانبي اللني والشـده 
كل جانـب يقـدر ويقـوم ويأخذ اسـتحقاه من سياسـية االمام عيل الن امـري املؤمنني حني 
تـويل احلكـم مل يكـن يسـتهد مـن تـويل احلكـم حتصـني التجربـة او الدولـة بقـدر مـا كان 

. )61(  يسـتهدف املثـل األعـىل لإلسـالم

السـالم( حيـث عاملـه  االمـام عـيل )عليـه  اهلـدف، كان  مـن جوهـر هـذا  وانطالقـا 
بتحقيـق االفضـل لـرىض اهلل سـبحانه وتعـاىل وخلدمـة املسـلمني ففـي احـد كتـب الثنـاء 
والتقديـر الحـد العـامل املتفانـني يف واجبهـم وعملهـم يقـول لـه عليـه السـالم »أمـا بعـد 
فقـد وفـرتوا عـىل املسـلمني قيثهـم، وأطعت ربـك ونصحت أمامـك فعل املتنـزه العفيف 
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فقـد محـدت اثـرك ورضيـت امامـك وابيـت رجـدك غفـر اهلل لـك والسـالم« )62( .

وضمـن سياسـة الثـواب هـذه وثمنينـا وتشـجيعا من االمام عـيل )عليه السـالم(لكل 
عامـل خملـص يف الدولـة عسـى غـريه مـن العـامل والـوالة أن حيتـذى بـه فقـد ارسـل كتابا 
اىل احـد العـامل االكفـاء يف ادارهتـم يبلغـه فيـه رضاه عنه قائـال »فأنك قـد اديت خراجك 

 . )63(  واطعـت ربـك فغفـر اهلل ذنبـك وتقبل سـعيك وحسـن مآبـك

أمـا مـن اجلانـب االخـر فـان االمام عـيل )عليه السـالم( اتبع سياسـة احلـزم والعقوبة 
فتفاوتـت مسـاحة هذه السياسـة بني العتـب والتوبيخ اىل احلبس. فالـوالة مجيعهم يف نظر 
االمـام عيل)عليـه السـالم( عـىل السـواء اىل يف تقييـم اداء العمل ويضع االمـام عيل )عليه 
السـالم( هـذه احلقيقـة امـام عني العامل والـوالة فيقول هلـم » وان تكونوا عنـدي يف احلق 
سـواء فـاذا فعلـت ذلـك وجبـت عليـك النعمـة ويل عليكـم الطاعـة وان ال تنكصـوا عند 
دعـوة وال تفرطـوا يف صـالح وان ختوضـوا الغمـرات اىل احلق فان انتم مل تسـمعوا يل عىل 

ذلـك مل يكـن احـد اهـون عليـه من فعـل ذلك منكـم ثم اعظم فيـه العقوبـة « )64( .

ويف تقريـع وتوبيـخ الحـد عاملـه ملـا بلغـه عنـه مـن اعـامل ال تـريض وانه سـوف يتخذ 
اقـى العقوبـات بحقـه عندمـا يتحقـق مـن االمـر جـاء يف الكتـاب »ان صـالح ابيـك قد 
غـرين بيـك وان كان مـا بلغنـي حقـا جلمل اهلك وسشـع نعلـك خري لك فاقبـل اليه حني 
يصـل اليـك كتـايب« )65( . وبعـد التحقيـق قـرر االمـام عيل)عليه السـالم( عزلـه وتقريعه 
وحبسـه « )66( . ومل يتسـم موقـف االمـام عيل)عليـه السـالم( بالتهـاون مع ابـن عمه عبد 
هلل بـن عبـاس عنـام علـم )عليه السـالم( انه اخـذ امواال من بيـت مال املسـلمني بعث اليه 
كتابـا شـديد اللهجـة وفيـه مـن التهديـد والتوعد باختـاذ اقـى العقوبات بحقهن واقسـم 
عـىل ذلـك قائـال »فوهلل لو ان حسـنا وحسـينا فعال الذي فعلتـه ملا كانت هلـام عندي هوادة 
وال ضفـرا منـي برخصـة حتـى اخذ احلـق لظلومهـام« )67( . وعندما بلغ االمـام عيل)عليه 
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السـالم( ان مصقلـة ابـن هبـرية يقسـم الفـيء بـني ابنـاء عشـريته فقـام االمـام عـيل )عليـه 
السـالم( بإنـذاره يف الكتـاب الـذي بعثـه اليـه مبلغـه موقفـه منـه بقولـه »فـوهلل الـذي فلـق 
احلبـة وبـرأ النسـمة الن كان ذلـك حقـا لتجـدن بـك عليـه هوانـا فـال تسـتهن بحـق ربك 

وال تصلـح دنيـاك بمحـق دينـك فتكون مـن االخرين عمـال« )68( .

ومـن مواقـف العدالـة امللفتـة للنظر يف سياسـة األمام عيل عليه السـالم وعـدم هتاونه 
مـع اي انحـراف صغـريا كان او كبريا يف سياسـة الوالة والعامل ففي كتـاب فيه الكثري من 
التقريـع والوعـظ ال خليانـة امانـه او جتـاوز حلقـوق املسـلمني بـل لكونـه اسـتجابة لدعوة 
حضـور وليمـه ويعـد االمـام عيل هذه الدعـوة ليس لشـخصه عثامن بن حنيـف بذات بل 
متثـل لدعـوه بمنصبـه يف الدولـة فكتـب اليـه »امـا بعـد يبـن حنيـف فقـد بلغنـي رجال من 
فتيـة اهـل البـرصة دعـاك ايل مآدبـة فأرسعـت اليهـا تسـتطاب لـك االلـوان وتنقـل اليـك 

اجلفـان ومـا ظننـت انـك جتيب ايل طعـام قـوم عائلهم جمفـو وغنيهم مدعـو« )69( .

وهنالـك العديـد مـن املواقـف األخـرى يف سياسـة االمـام عـيل عليه السـالم هذه مع 
. )70( والتـه وعاملـه

ب- سياسة التفتيش واملراقبة:
وضمـن حلقـات سياسـة االمـام عيل)عليـه السـالم( االداريـة كانـت حلقـة التفتيش 
واملراقبـة ملـا هلـذا االسـلوب مـن اثـر اجيـايب عـىل سـري االعـامل االداريـة يف زمـن مل تكـن 
اإلدارة يف االسـالم قـد بلغـت هـذا املسـتوى مـن التطـور« )71( . وكانـت سياسـة االمـام 
عـيل )عليـه السـالم( يف هـذا اجلانب سياسـة دقيقة حياول فيها ان ال يسـمح بـاي انحراف 
يـر باملنفعـة العامـة للمسـلمني ويتوضـح ذلك يف كتـاب الحد عاملـه فيقول »فـو الذي 

. )72(فلـق احلبـة وبرأ النسـمة ألفتشـن عـن ذلك تفتيشـا شـافيا
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هـو  السـالم(  )عليـه  عـيل  االمـام  انتهجـه  الـذي  االداري  التفتيـش  اسـاليب  ومـن 
التفتيـش امليـداين بأرسـال املفتشـني ويمكن القول ان اللجان التفتيشـية تذهـب اىل اماكن 
العمـل االداري ومـن ذلـك مـا امـر بـه االمـام عيل)عليه السـالم( احـد عاملـه وهو كعب 
ابـن مالـك بـأن يـرتاس جمموعـة تتـوىل مهمـة التفتيـش امليـداين ويبلغـه االمـام عيل)عليـه 
السـالم( توجيهـات وتعليـامت عملـه بقولـه:» امـا بعـد فاسـتخلف عـىل عملـك واخرج 
يف طائفـة مـن اصحابـك حتـى متر بـارض السـواد كورة كورة فتسـاهلم عن عامهلـم وتنظر 

يف سـريهتم« )73( .

ومل يكتفـي االمـام عـيل )عليـه السـالم( بأسـلوب التفتيـش العلنـي بـل كان يعتمـد 
عـىل اسـلوب التفتيـش الري وذلـك لالطمئنـان واملراقبة عىل سياسـات العـامل العادلة 
وسـالمة حقـوق املسـلمني فيـويص عاملـه عـىل مـرص مالـك االشـرت بقولـه » ثـم تفقـد 
اعامهلـم وابعـث العيـون من اهـل الصدق والوفـاء عليهم فان تعاهـدك يف الر ألمورهم 
حـدوة هلـم عىل اسـتعامل االمانة والرفق بالرعيـة« )74( .أي »اجعل عليهـم طرفا او ناظرا 

حيفظهـم وخيـربك بأحواهلـم وافعاهلـم« )75( .

ان اسـتخدام االشـخاص الذين حسـنت سـريهتم يف املراقبة الرية كي يزودوا الوايل 
او اخلليفـة بأوثـق االخبـار وادق املعلومـات عـن املوظفـني الن تقاريرهـم واخبارهـم 
يتوقـف عـىل مصـري املوظـف يف حالتـي الثـواب والعقـاب والغايـة مـن مراقبـة املوظفـني 

هـي ان تقـدم تقاريـر رسيـة وهـم عـىل حقيقتهـم غـري متظاهريـن او مغالطـني« )76( .
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ج. توجيهات االمام عيل االدارية:
حـرص االمـام عـيل )عليـه السـالم(عىل ان تكـون متابعتـه وتوجيهاتـه لعاملـه منـذ 
اللحظـات االوىل السـتعامهلم اذ يقـوم االمام عيل)عليه السـالم( باسـتدعاء العامل ليميل 
عليـه توجيهاتـه اخلاصـة بعملـه وسياسـته يف ادارتـه ويذكـر انـه اراد ان يسـتعمل رجـال 
دعـاه فأوصـاه وقـال »عليـك بتقـوى اهلل الـذي ال بـد مـن لقائـه.. وعليـك يف ما أمـرك به 

. )77(بـام يقربـك مـن اهلل
ومل يكـن االمـام عـيل )عليـه السـالم( موجهـا فقـط بـل كان منكبـا ايضـا عـىل وضـع 
اخلطـط والسـياقات االداريـة للدولـة بشـكل عـام ومنـا مـا اشـار عـيل السـالم اىل اعاملـه 
للتخصـص بالعمـل وتقسـيمه وحتديـد املسـؤولية بقولـه »واجعـل لـرأس كل امـر مـن 
الناحيـة  يـدل مـن  )78(. وهـذا  ليقهـره كبـريه وال يشـتت عليـه كثريهـا«  امـورك رأسـا 
التنظيميـة واالداريـة املعـارصة يقـوم بجعـل االعـامل املوكلـة لألفـراد عـىل شـكل دوائـر 
متشـاهبة وجلميـع االعـامل املتامثلـة بدائرة واحدة ولـكل عمل حيدد له رئيـس من الكتاب 
بقسـم ذلـك التقسـيم القـدرة عـىل ضبـط االعـامل املوكلـة بحيـث ال تكـون كبـرية يتعـذر 

. )79(عـىل الرئيـس ادارهتـا وال ختـرج عـن قدرتـه بتشـتتها
ومـن االشـارات التنظيميـة الدقيقـة واملهمـة التـي حـذر االمـام عيل)عليـه السـالم( 
عاملـه وأوالده مـن ظاهـرة خطـريه غالبـا ما تسـبب باالسـتئثار بمصالـح الدولـة والرعية 
وهـي ظاهـر ة النفعيـني والوصوليـني امللتفـني حـول العامـل او الـوايل أو اي رئيس عمل 
فيحـذر االمـام عـيل )عليـه السـالم( مـن ذلـك بقولـه »فـأن للـوايل خاصـة وبطانـة فيهـم 
اسـتأثرا وتطـاول وقلـة انصـاف يف معاملـة فأحسـن مؤونـة أولئـك يقطـع اسـباب تلـك 
االحـوال. ومـن توجيهـات االمـام عيل)عليـه السـالم( يف السياسـة االداريـة دعوتـه اىل 
الـوايل ان يتمتـع بالصـرب ويبتعـد عـن اختـاذ القـرارات املترعـة وغـري املدروسـة والتـي 
ربـام تعـود بالـرر عـىل الدولة والرعيـة يف ان واحـد. ويوجه االمـام عيل)عليه السـالم( 
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يف ذلـك بقولـه »وايـاك والعجلـة باألمـور قبـل اواهنـا وضـع كل امـر موضعـه واوقع كل 
عملـه موقعـه« )81( .

ويف تنبيـه اداري اشـار االمـام عـيل )عليـه السـالم( عـىل الرئيـس االعـىل او الـوايل 
بـاألرشاف املبـارش واالطـالع املسـتمر بـكل شـؤون دائرتـه ومعرفـة حاجـات املوظفـني 
وخلـق االنسـجام الوظيفـي فـال يكـون بعيـدا او متكال عىل غـريه فبهـذا اخلصوص وجه 
االمـام عـيل )عليـه السـالم( التوجيـه التـايل »ثـم امـورك البـد مـن مبارشهتـا منهـا اجابـة 
عاملـك بـام يعيـا كتابـك وفيهـا اصـدار حاجـات النـاس عنـد ورودهـا عليـك بام ختـرج به 
صـدور اعوانـك )82( . ومـن األهـداف التـي يتوخاهـا االمـام عيل)عليـه السـالم( يف 
متابعـة العامـل شـؤون عاملـه »حتـى ال ختفـى عليـه احسـان حمسـن وال إسـاءة مـيسء ال 
يـرتك واحـدا منهـا بغـري جزاء فـأن ترك ذلك هتـاون املحسـن واجرتأ وفسـد االمر وضاع 

العمـل« )83( .
ويعـد التنظيـم داللـة مـن دالالت رقـي وتطـور الدولـة يف فكرهـا وسياسـتها وقـد 
سـبق االمـام عـيل )عليـه السـالم( املرشعـني السياسـيني واالداريـني مجيعـا باإليعـاز اىل 
االهتـامم بالوقـت وتنظيـم العمـل منـذ البدايـة حتـى تكـون النتائـج سـليمة ومسـددة يف 
عملهـا ويف عالقتهـا بالرعيـة عـن طريـق االعـامل واخلدمـات املقدمـة هلـا فيـويص االمام 
)عليـه السـالم( هبـذا التوجيـه »وامـي لكل يـوم عمله فان لكل يـوم ما فيـه« )84( . ومن 
التوجيهـات القيمـة ايضا التي اشـار اليها االمام عيل)عليه السـالم( هـو التذكري باجلانب 
العبـادي الـذي هـو صلـب وجوهـر العمـل للدولـة اإلسـالمية فحـث األمام عـيل )عليه 
السـالم( الـوالة والعـامل بـأن جيعلـوا أوقاتا خاصـة للعمل العبـادي والفرائـص املكلفني 
هبـا عسـى ان تكـون فيهـا خري مراجعة مـع النفس فيـويص )عليه السـالم(بقوله »وأجعل 
لنفسـك يف مـا بينـك وبـني اهلل تعـاىل أفضـل تلـك املواقيـت، وأجـزل تلـك االقسـام وأن 

. )85(كانـت كلهـا هلل، واذا صلحـت فيهـا النية،وسـلمت منهـا الرعيـة
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املبحث الثاني

مفهوم الفكر القضائي يف عهد اإلمام علي )عليه السالم(

ان النظـام القضائـي يعـد مـن الوظائف املهمـة واخلطرة يف االسـالم المهيته يف حتقيق 
العدالـة املسـاواة، وقـد اهتـم الرسـول )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يف حـل اخلصومات 
والنظـر يف الدعـاوى، كـام اسـند بعض الصحابة مهمـة القضاء بني املسـلمني يف مقدمتهم 
االمـام عـيل )عليـه السـالم( ممـا اكسـبه خـربة واسـعة يف اجلانـب العميل، فضال عن سـعة 
علمـه يف احـكام الرشع االسـالمي، ولبيان هذه االمهية سنقسـم هـذا املبحث اىل مطلبني 
نبـني يف املطلـب االول التعريـف بالقضـاء ودليـل مرشوعيتـه امـا املطلـب الثـاين فسـنبني 

فيـه اليـة القضـاء يف عهـد االمـام عيل )عليـه السـالم( وذلك عىل النحـو االيت:- 

املطلب األول: التعريف بالقضاء ودليل مشروعيته

سـنتناول يف هـذا املطلـب التعريـف بالقضـاء عـىل الصعيـد اللغـوي واالصطالحـي 
وذلـك يف الفـرع االول امـا الفرع الثاين سـنبني فيه الغرض من القضـاء ودليل مرشوعيته 

وعـىل النحو االيت:
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الفرع االأول: التعريف لغة وا�سطالحا

أوال: القضاء ف اللغة
يطلق لفظ القضاء يف اللغة عىل معان منها )86( :

1- احلكـم: بمعنـى املنـع، ومنـه سـمي القـايض حاكـام ملنعه الظامل مـن ظلمـه، ومنه قوله 
تعـاىل ))وقـى ربـك اال تعبـدوا اال ايـاه - االرساء 23 -((، أي حكـم واوجب.

2- األداء: كـام يف قولـه تعـاىل ))فـاذا قضيتـم مناسـككم - البقـرة 200 -((، أي اديتـم. 
وقـى حممد دينـه أي اداه.

3- اإلهنـاء والتبليـغ: كـام يف قولـه تعـاىل ))وقضينا اىل بنـي ارسائيل يف الكتـاب(( وقوله 
تعـاىل ))وقضينـا اليـه ذلـك االمـر(( أي اهنيناه اليـه وبلغناه ايـاه، الن اخلـرب ينتهي اىل من 

. يبلغه

4- اهلـالك والفـراغ: كـام يف قولـه تعاىل ))فوكزه موسـى فقى عليـه - القصص 15 -، 
وقولـه ))فمنهـم مـن قـى نحبه - االحـزاب 23 -(( أي هلك. وقـى حاجته أي فرغ 

منهـا. ومنـه قولـه تعاىل ))فلام قـى زيد منها وطـرا زوجناكها - االحـزاب 37 -((. 

5- املي: كام يف قوله تعاىل ))ثم اقضوا ايل وال تنظرون - يونس 71 -(( أي امضوا.

6- الصنـع والتقديـر: يقـال قضـاه أي صنعـه وقـدره. ومنه قولـه تعاىل ))فقضاهن سـبع 
سـموات يف يومـني - فصلـت 12 -(( أي صنعهـن وقدرهـن وخلقهـن. ومنـه القضـاء 

والقدر.

واصـل هـذا اللفـظ قضـاي النـه مـن قضيـت، فلـام جـاءت اليـاء - االلـف االخـرية 
قلبـت مهـزة. واجلمـع اقضيـة. والقـايض يف اللغة القاطـع لالمور. واسـتقى فالن جعل 
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قاضيـا. والواقـع ان معـاين القضـاء يف اللغة ترجع كلها اىل معنى واحـد هو امضاء اليء 
واحكامـه، او امتـام الـيء والفـراغ منه قوال او فعـال )87( .

ثانيا: القضاء ف االصطالح 
عرف الفقهاء القضاء بتعاريف تعددت فيها عباراهتم.

فقـد عرفـه ابـن رشـد وابـن فرحـون واالمـام عـالء الديـن ابـو احلسـن بـن خليـل 
الطرابلـيس بانـه ))االخبـار عن حكم رشعي عىل سـبيل االلـزام(( )88( ، وقد نظر هؤالء 
اىل صـورة اللفـظ او متعلقـه او الزمـه، واال فالقضـاء انشـاء ال اخبـار حلصـول مضمونـه 

يف اخلـارج بـه ال بغـريه.

ولـذا عرفـه القـرايف من املالكية بانه ))انشـاء الـزام او اطالق(( كااللـزام بالصداق او 
النفقـة، وكاطـالق االرض املحيـاة اذا زال احياؤهـا والصيـد الـربي اذا زال احرازه، وان 

كان مـن الزمـه الـزام املالك عند االختصـاص )89( .

وعرفـه الشـافعية بانـه ))االلـزام ممـن لـه واليـة االلـزام بحكـم الـرشع يف الوقائـع 
اخلاصـة(( فخرجـت الشـهادة والفتيـا النتفـاء واليـة االلـزام العامة، وخـرج نحو احلكم 

بثبـوت اخلـالل، فانـه ثبـوت ال حكـم، الن احلكـم عـىل عـام غـري ممكـن )90( .

وعرفه فقهاء االحناف بانه ))قول ملزم يصدر عن والية عامة(( )91( .

عـىل ان هـذا التعريـف يدخـل يف القضـاء ما ليس بقضـاء. وهو قول القايض يف شـأن 
ثبـوت رؤيـة اهلـالل فهـذا منه ليـس حكام وانام هـو ثبوت.

واقتـرص بعـض احلنابلـة عـىل تعريـف القضـاء باعتبـار االثـر املرتتـب عليه فقالـوا انه 
اخلصومات((. ))فصـل 
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ذلـك انـه يقـي اىل وضـع حد للنـزاع الناشـب. وهم يعنـون فصـل اخلصومات عىل 
وجـه خمصوص، ليخـرج الصلـح والتحكيم. 

وعـرف اجلمهـور القضـاء بانـه ))الفصـل بـني النـاس يف اخلصومات حسـام للتداعي 
وقطعـا للنـزاع باالحـكام الرشعيـة املتلقاة مـن الكتاب والسـنة((. 

الفرع الثاين: الغر�ص من الق�ساء ودليل م�سروعيته 

الغرض من القضاء
القضـاء امـر الزم لقيـام االمـم، ولسـعادهتا، وحياهتـا حيـاة طيبـة، ولنـرصة املظلـوم، 
وقمـع الظـامل، وقطـع اخلصومـات، واداء احلقـوق اىل مسـتحقيها، واالمـر باملعـروف، 
والنهـي عـن املنكـر، وللـرب عـىل ايـدي العابثـني واهـل الفسـاد، كـي يسـود النظام يف 
املجتمـع، فيأمـن كل فـرد فيـه عـىل نفسـه ومالـه، وعـىل عرضـه وحريتـه، ومـن ثـم يزيـد 
االنتـاج، فتنهـض البلـدان ويتحقـق العمـران، ويتفـرع النـاس ملـا يصلحهـم دنيـا ودينـا، 

فـان الظلـم مـن شـيم النفـوس، ولـو انصـف النـاس اسـرتاح قضاهتـم.

دليل مرشوعيته
تعـاىل ))وداود  يـدل عـىل ذلـك قولـه  السـالم،  الرسـل عليهـم  القضـاء مـن عمـل 
وسـليامن اذ حيكـامن يف احلـرث اذ نفشـت فيـه غنـم وكنـا حلكمهـم شـاهدين، ففهمناهـا 
سـليامن وكال اتينـا حكـام وعلـام - االنبيـاء 78، 79 -((، وقولـه ))يـا داود انـا جعلنـاك 
خليفـة يف االرض فاحكـم بـني النـاس باحلـق، وال تتبع اهلوى فيضلك عن سـبيل اهلل، ان 
الذيـن يضلـون عـن سـبيل اهلل هلـم عذاب شـديد بام نسـوا يـوم احلسـاب - ص 26 -((.

اخلامتـة  الرسـالة  وآلـه وسـلم( صاحـب  عليـه  اهلل  االسـالم حممـد )صـىل  ورسـول 
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يف  والفصـل  باحلكـم  مامـورا  كان  والتبليـغ،  بالدعـوة  مامـورا  كان  كـام  والدائمـة 
اخلصومـات، وقـد ورد يف القـرآن الكريـم يف غـري ايـة ما يشـري اىل ذلـك، منهـا قوله تعاىل 
))فاحكـم بينهـم بـام انـزل اهلل وال تتبـع اهواءهـم - املائـدة 48 -(( وقولـه ))وان احكـم 
بينهـم بـام انـزل اهلل وال تتبـع اهواءهـم - املائـدة 49 -(( وقولـه ))وان حكمـت فاحكـم 
بينهـم بالقسـط ان اهلل حيـب املقسـطني - املائـدة 42 -(( وقولـه ))فـال وربـك ال يؤمنـون 
حتـى حيكمـوك فيـام شـجر بينهـم، ثـم ال جيـدوا يف انفسـهم حرجـا ممـا قضيـت ويسـلموا 

تسـليام - النسـاء 65 -((.

ومـن السـنة احاديـث، منهـا مـا رواه عمـرو بـن العـاص عـن النبـي )صـىل اهلل عليـه 
وآلـه وسـلم( ))اذا اجتهـد احلاكـم فأصـاب فلـه اجـران، واذا اجتهـد فاخطـأ فلـه اجـر(( 
ومـا روتـه السـيدة عائشـة ان الرسـول )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( قـال ))هـل تـدرون 
مـن السـابقون اىل ظـل اهلل يـوم القيامة؟ قالـوا: اهلل ورسـوله اعلم. قال: الذيـن اذا اعطوا 
احلـق قبلـوه، واذا سـئلوه بذلـوه، واذا حكموا للمسـلمني حكموا كحكمهم النفسـهم(( 
وقولـه )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( ))ال حسـد اال يف اثنتني، رجـل اتاه اهلل ماال فسـلطه 
عـىل هلكتـه يف احلـق. ورجـل اتـاه اهلل احلكمـة فهـو يقـى هبـا ويعمـل هبـا((. وقـد امجـع 

املسـلمون عـىل مرشوعيـة نصـب القضـاة واحلكـم بني النـاس)92( .

املطلب الثاني: القضاء يف عهد اإلمام علي )عليه السالم(

السـالم( والسـيام يف  )عليـه  لالمـام عـيل  الريـادي  االثـر  السـابق  املبحـث  تبـني يف 
عهـد اخللفـاء الراشـدين الذيـن سـبقوه، ))الـذي اسـهم يف منحـه القـدرة عـىل االصـالح 
والتطويـر بعـد توليـه اخلالفـة، وقـد شـملت اجـراءات االمـام عـيل )عليـه السـالم( كافة 

اجلوانـب ذات الصلـة مؤسسـة القضـاء...(( )93( ، وهـذه اجلوانـب هـي: 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 80

الفرع االأول: 

موؤهالت القا�سي و�سفاته يف فكر االإمام علي )عليه ال�سالم(
لقـد اعطـى االمـام عـيل )عليـه السـالم( للقـايض مكانـة مرموقـة ليقـوي موقعـه بـني 
عـامل الدولـة واملجتمـع، ففـي واحـدة من وصايـا االمام عيل )عليـه السـالم( املهمة التي 
تـدل داللـة واضحـة عـىل سـمو شـخص القـايض ومكانتـه يـويص قاضيـه رشيـح بقوله: 

))يـا رشيـح قـد جلسـت جملسـا مـا جلسـه اال نبـي او ويص نبـي او شـقي(( )94( . 

ويف كتابـه اىل مالـك االشـرت يوصيـه باختيـار القـايض بقولـه: ))ثـم اخـرت للحكـم 
بـني النـاس افضـل رعيتـك يف نفسـك... واعطـه مـن املنزلـة مـا ال يطمـع فيـه غـريه مـن 

خاصتـك، ليأمـن بذلـك اغتيـال الرجـال لـه عنـدك...(()95( .

ولالمـام عـيل )عليـه السـالم( تأكيـد واضح عـىل ثقافة من يعمـل بالقضـاء وعلميته، 
لكيـال يتسـبب يف ظلـم وجـور فـرد او مجاعـات لظهـور ذلـك عـىل امـر االمـة برمتهـا، 
ويوضـح االمـام عـيل )عليـه السـالم( يف ذلـك بقولـه: ))ورجـل قمـش جهـال، موضـع 
يف جهـال االمـة... قـد اسـامه اشـباه النـاس عاملـا، وليـس بـه... حتـى ارتـوى مـن آجـر، 
واكتنـز مـن غـري طائـل، جلـس بني النـاس قاضيـا ضامنـا لتخليص مـا التبس عـىل غريه، 
فـان نزلـت بـه احـدى املبهـامت، هيـأ هلـا حشـوا رثـا مـن رأيـه، ثـم قطـع بـه فهو مـن لبس 
الشـبهات... جاهـل خبـاط جهاالت... مل يعـض عىل العلم برس واسـع.. ترصخ من 

جـور قضائـه الدمـاء وتضـج منـه املواريـث اىل اهلل...(( )96( .

ومن سامت القايض املهمة يف فكر االمام )عليه السالم( التي تقوي قوة القضاء 

وقراراتـه، هـو ان يتمتـع بالذاكـرة القويـة وان يكون فطنا عند تعامله مـع قضاياه مهام 
كثـرت وتعقـدت ويشـري االمـام عيل )عليه السـالم( اىل هذه السـمة بقولـه: ))لو اختصم 
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ايل رجـالن فقضيـت بينهـام ثـم مكثـا احـواال كثـرية ثم اتيـا يف ذلـك لقضيت بينهـام قضاء 
. واحدا...(()97( 

ومـن السـامت الروريـة يف شـخصية القـايض ان يكـون ورعـا ملتزمـا اشـد االلتزام 
)عليـه  االمـام عـيل  مـن عملـه وحيـدد  يمـل  لذاتـه، وال  متنكـرا  االسـالمية،  بالرشيعـة 
السـالم( معـامل تلـك الشـخصية بوصيـة ملالـك االشـرت بتأكيده عـىل تلك السـامت بقوله: 
))اخـرت للحكـم بـني النـاس افضل رعيتك يف نفسـك ممن ال تضيق به االمـور وال متحكه 

اخلصـوم وال يتـامدى يف الزلـة وال حيـرص يف الفـيء اىل احلـق اذ عرفـه...(( )98( .

وتعـد النزاهـة وعفـة النفـس مـن السـامت االخالقيـة الواجـب توافرهـا يف شـخصية 
االمـام  وصايـا  احـدى  ففـي  القضائيـة  العمليـة  سـالمة  عـىل  مهـام  ومـؤرشا  القـايض، 
عيل)عليـه السـالم( يف اختيـار القـايض اكـد عـىل تلك السـمة بقولـه: ))وال ترشف نفسـه 

عـىل  طمـع.. ممـن ال يزدهيـه اطـراء وال يسـتميله اغـراء...(( )99( .

وعـىل القـايض ان يتمتـع باملبدئيـة واحلـزم لكي يمـي يف االحكام واقامـة دولة احلق 
والعـدل وان ال تأخـذه الرأفـة والرمحـة عـىل مـن تثبـت ادانتهـم، ويذكـر))ان عـيل بـن ايب 
طالـب )عليـه السـالم(... اقـام احلـد عـىل رجـل فقال: قتلتنـي يا امـري املؤمنني، فقـال له: 
احلـق قتلـك، قـال: فارمحنـي، قال: الـذي اوجب عليك احلـد ارحم بك منـي...( )100( . 

وعـىل القـايض ان يكـون لديـه املعرفـة التامـة باللغـة وبفقـرات القانـون املسـتمد مـن 
القـرآن والسـنة النبويـة الرشيفـة، وان يكون صيغـة النطق بقرار احلكـم واضحة ورصحية 
ال حتتمـل التأويـل، واكـد االمـام عيل )عليه السـالم( عىل هـذه الفقرة املهمـة بقوله: ))اذا 

كان احلـد لعـل او عسـى فاحلد معطـل(( )101( . 
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الفرع الثاين: و�سايا االإمام علي يف اإجراءات التحقيق
امـا مـن اجلانـب االخـر فقـد اكـد االمـام عيل)عليـه السـالم( عـىل التحقيـق الـذي 
هـو احـد العنـارص الرئيسـة واملهمـة يف سـري العمليـة القضائيـة والسـيام يف القضايـا التـي 
يكتنفهـا الغمـوض، لـذا حتتـاج اىل فكـر قضائـي ثاقـب مـن اجـل الوصـول اىل احلقيقـة 
فـاوىل االمـام عـيل )عليـه السـالم( هـذا اجلانـب عناية كبـرية وضع هلـا بعـض االليات يف 
وصايـاه وعملـه الـذي يتم عـن فكره القضائـي الرصني ومن هـذه االليات، اليـة التفريق 
بـني املهتمـني. وهـي طريقـة مهمـة وذكيـة يف كشـف مـا اهبـم والتبـس مـن القضيـة عندما 
يكـون فيهـا اكثـر مـن طرف، وقـد مـارس االمام عـيل )عليه السـالم( هذه االليـة يف عهد 
عمـر بـن اخلطـاب واسـتطاع كشـف اجلريمـة وحتقيـق العدالـة وانصـاف املظلـوم وقـال 

االمـام عـيل )عليـه السـالم(: ))انـا اول مـن فـرق بـني الشـهود اال دانيـال...(( )102( . 

امـا يف خالفتـه فقـد توىل التحقيق يف قضيـة بعد ان عجزت امكانيـة قاضيه رشيح من 
كشـف غموضهـا، فأحيلـت القضيـة اىل االمام عـيل )عليه السـالم( فاختذ اجـراء التفريق 
بـني املتهمـني، ثـم اسـتجوهبم فتباينـت اقواهلـم مما سـهل عـىل االمام عـيل )عليه السـالم( 

كشـف غمـوض اجلريمـة واعرتافهم بقتـل الرجل واخذ اموالـه )103( .

يؤكـد الفكـر القضائـي لألمـام عـيل )عليـه السـالم( عـىل امهيـة االعـرتاف يف عمليـة 
الضغـط  بأسـاليب  اعرتافـه  بانتـزاع  املتهـم  يكـره  ال  حتـى  الثبـوت؛  ووقائـع  التحقيـق 
واالكـراه، ويدعـو االمـام عـيل )عليـه السـالم( اىل بنـاء اقـرار احلكـم عـىل اعـرتاف املتهم 
بذنبـه وجريرتـه، ومـن تلـك االمثلـة اتيـان احـد مرتكبـي اجلرائـم اىل االمـام عـيل )عليـه 
السـالم( ))فقالـوا انـه رسق مجـال، فقـال: مـا اراك رسقـت؟ قـال: بـىل، قـال: فلعلـه شـبه 
لـك؟ قـال: بـىل قـد رسقـت، قـال: فاذهـب بـه يـا قنـرب فشـد اصبعـه واوقـد النـار وادع 
اجلـزار ليقطـع، ثـم انتظـر اجـيء، فلـام جـاء قال لـه: أرسقـت؟ قـال: ال، فرتكه، قالـوا: يا 
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امـري املؤمنـني، مل تركتـه وقـد اقـر لـك؟ قـال: اخـذه بقولـه واتركـه بقولـه...(( )104( .

تسـاعد  التـي  املهمـة  القضائيـة  الدعـوى  اركان  مـن  االثبـات  ويعـد وجـود شـهود 
القـايض عـىل التوصـل اىل حتقيـق العـدل واملسـاواة يف القضية املرتافـع فيها، ودعـا االمام 
عـيل )عليـه السـالم(  ان يطلـب من املرتافعني شـهودا عـدوال فقال: ))واجعـل ملن ادعى 
شـهودا غيبـا امـدا بينهـم فـان احرهـم اخـذت لـه بحقـه وان مل حيرهـم اوجبـت عليه 

القضيـة...(( )105( .

السـالم(  يف موضـوع  )عليـه  االمـام عـيل  اخـرى حددهـا  مهمـة  وهنـاك جوانـب 
الشـهود منهـا بقولـه: ))ال اقبـل شـهادة عـىل رجـل وان كان حـي...(( )106( *. ومـن 
التفاتـات االمـام عـيل )عليـه السـالم( وذلـك بعـض التفصيـالت للشـهود فيقـول: ))ان 
شـهادة الصبيـان اذا شـهدوهم صغـار جـاءت اذا كـربوا مـا مل ينسـوها، وكذلـك شـهادة 
اليهـود والنصـارى اذا اسـلموا جـازت شـهادهتم والعبد اذا شـهد عىل شـهادهتم ثم اعتق 
جـازت شـهادته اذا مل يردهـا احلاكـم قبـل ان يعتـق وقـال )عليه السـالم(، اذا اعتـق العبد 

ملوضـوع الشـهادة مل جيـز شـهادته(()107( .

امـا الرشحيـة التـي تقـام عليهـا احلـدود، فقـد حـددت الرشيعـة االسـالمية رشحيـة 
معينـة مـن املجتمـع ال تقـام عليهـم احلـدود، او ال تقـع عليهـم احـكام العلـل الرشعيـة 
وانسـانية فسـلجية او مرضيـة وغريهـا ويذكـر ))ان مـن وجـوب االمـور املعتـربة للحـد 
اهـل  مـن  ليسـا  واملجنـون  الصبـي  والبلـوغ الن  العقـل  اعتـرب  وانـام  بالتحريـم،  العلـم 

. التكليـف...(()108( 

وعـىل هـذا اسـتثنى االمـام عـيل )عليـه السـالم( بعضهـم مـن اقامـة احلـدود عليهـم 
بقولـه: ))ال حـد عـىل جمنـون حتى يسـتيقظ وال عـىل الصبي حتـى يدرك، وال عـىل النائم 
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حتـى يسـتيقظ(( )109( ، ثم ان احلدود يف الرشيعة االسـالمية انـام رشطت للتقويم وليس 
لالنتقـام، وجـاء هبـذا املعنـى ان ))يـرب الرجـل يف احلـد والتعزيـر وال حيـد وال يربط، 
الن لـكل عضـو قسـطا من الـرب ويتوقى الوجه والـرأس واعط كل عضـو حقه واتق 

وجهه ومذاكـريه...(( )110( .

الفرع الثالث: ا�ستقالل الق�ساء 
عـىل الرغـم ممـا عرف عن اسـتقالل القضاء يف عهد اخللفاء الراشـدين بصـورة عامة، 
فقـد كان القضـاء مـن حيـث الوظيفـة مل يكـن مسـتقال ))وانـام كان عمـل القـايض يقـع 
ضمـن مسـؤوليات اخللفاء يف مركز اخلالفـة والوالة يف املناطق التابعـة للدولة...()111(.

امـا مـن حيـث سـلطة القضـاء فقـد كان مسـتقال وان ))كان اخلليفـة هـو الـذي يـويل 
القضـاة فـان هـؤالء كانـوا نوابـا عـن اخلليفة بـل كانوا نوابـا عىل اجلمهـور يوزعـون العدل 

بينهم... ومل يكن تولية اخلليفة للقضاة اال متكينا ملن عنده اهلية للقضاء(( )112( .

ويف عهـد االمـام عـيل )عليـه السـالم( فقد متتـع القضاة باالسـتقاللية التامـة يف عملهم 
واصـدار احكامهـم ففـي بدايـة عهـده )عليه السـالم( ومع اسـتمرار الفتنة او عـز اىل قضاة 
الدولـة االسـالمية ))فاقضـوا كـام كنتـم تقضـون حتى تكـون للنـاس مجاعة... وحـني ذاك 
اعرفكـم مـا عنـدي يف هـذه القضايا واالحـكام التـي اسـتمررتم عليهـا...(( )113( ، وخري 
دليـل عـىل اسـتقاللية القضـاء يف هـذا العهـد هـو حضور االمـام )عليـه السـالم( وخصمه 
النـرصاين عنـد قاضيـه رشيـح يف الكوفـة وذلـك عندمـا وجـد االمام )عليـه السـالم( درعا 
مفقـودا منـه يف حـوزة النـرصاين وعنـد عـرض القضيـة امـام القـايض رشيـح قـى لصالح 
النرصاين دون تردد او تأثري من سـلطة اخلليفة الذي منحهم تلك احلرية يف قضائهم)114(.
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اخلامتة

يف هناية بحثنا توصلنا اىل مجلة من النتائج من ضمنها:-

1- ومـن الدعائـم التـي يسـتند عليهـا احلاكـم هـم الـوزراء واالعـوان، واملستشـارون 
وقـد اوىل االمـام يف فكـره االداري هـذه الناحيـة امهيـة كبـرية، وادراجهـا ضمـن فقـرات 
دسـتوره الشـامل لعامـة احلـكام والـوالة ليس ملالك االشـرت فحسـب، فـاوىص عيل عليه 
السـالم باختيـار هـؤالء الـوزراء واالعـوان واملستشـارين بمواصفات غايـة يف الدقة وال 
سـيام ممـن مل تكـن هلـم سـوابق ومـؤرشات مشـينة يف العهـود التـي سـبقت، فيكونـوا ممـن 
حسـنت سـريهتم وسـلوكهم فيوصيـه عليـه السـالم ان: » رش وزرائـك مـن كان قبلـك 

.لـالرشار وزيـرًا ومـن رشكهـم يف اآلثـام فاهنـم اعـوان اآلثمـة واخـوان الظلمـة

السـالم  عليـه  عـيل  االمـام  حلكـم  االوىل  اخلطـوات  هـو  االداري  التنظيـم  ويعـد   -2
لالنطـالق اىل ميـدان اوسـع باملهـامت واملسـؤوليات والعمـل ووفقـًا ملا تنبـيء به ظروف 
التغيـري للواقـع السـيايس وفقـًا لرؤيـة االمام عـيل عليه السـالم السياسـية واإلدارية »عىل 
جـادة اخلالفـة وحيـاول مـا بوسـعه اجلهـد ان جيعـل احلكـم والرعيـة كليهـام حيمـالن يف 

نطـاق ديـن اهلل، ويسـريان عـىل مـا رشعـه 

اإلسالم...«

3- لقـد اتسـمت سياسـة االمـام عـيل )عليه السـالم( مع عامله بـني جانبي اللني والشـده 
كل جانـب يقـدر ويقـوم ويأخذ اسـتحقاه من سياسـية االمام عيل الن امـري املؤمنني حني 
تـويل احلكـم مل يكـن يسـتهد مـن تـويل احلكـم حتصـني التجربـة او الدولـة بقـدر مـا كان 
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يسـتهدف املثـل األعىل لإلسـالم «

السـالم(هو  )عليـه  عـيل  االمـام  انتهجـه  الـذي  االداري  التفتيـش  اسـاليب  ومـن   -4
التفتيـش امليداين بأرسـال املفتشـني ويمكن القـول ان اللجان التفتيشـية تذهب اىل اماكن 
العمـل االداري ومـن ذلـك مـا امـر بـه االمـام عيل)عليـه السـالم(احد عامله وهـو كعب 
ابـن مالـك بـأن يـرتاس جمموعـة تتـوىل مهمـة التفتيـش امليـداين ويبلغـه االمـام عيل)عليه 
السـالم( توجيهـات وتعليـامت عملـه بقولـه:» امـا بعـد فاسـتخلف عىل عملـك واخرج 
يف طائفـة مـن اصحابـك حتـى متر بارض السـواد كورة كورة فتسـاهلم عـن عامهلم وتنظر 

يف سـريهتم«

5- ولالمـام عـيل )عليـه السـالم( تأكيد واضـح عىل ثقافة مـن يعمل بالقضـاء وعلميته، 
لكيـال يتسـبب يف ظلـم وجـور فـرد او مجاعـات لظهـور ذلـك عـىل امـر االمـة برمتهـا، 
ويوضـح االمـام عـيل )عليـه السـالم( يف ذلـك بقولـه: ))ورجـل قمـش جهـال، موضـع 
يف جهـال االمـة... قـد اسـامه اشـباه النـاس عاملـا، وليـس بـه... حتـى ارتـوى مـن آجـر، 
واكتنـز مـن غـري طائـل، جلـس بـني النـاس قاضيا ضامنـا لتخليص مـا التبس عـىل غريه، 
فـان نزلـت بـه احـدى املبهـامت، هيـأ هلـا حشـوا رثـا مـن رأيـه، ثـم قطع بـه فهو مـن لبس 
الشـبهات... جاهـل خبـاط جهـاالت... مل يعـض عـىل العلـم بـرس واسـع.. تـرصخ 

مـن جـور قضائـه الدمـاء وتضـج منـه املواريـث اىل اهلل...((

6- وتعـد النزاهـة وعفـة النفـس مـن السـامت االخالقيـة الواجـب توافرها يف شـخصية 
االمـام  وصايـا  احـدى  ففـي  القضائيـة  العمليـة  سـالمة  عـىل  مهـام  ومـؤرشا  القـايض، 
عيل)عليـه السـالم( يف اختيـار القـايض اكـد عـىل تلك السـمة بقوله: ))وال ترشف نفسـه 

عـىل  طمـع.. ممـن ال يزدهيـه اطـراء وال يسـتميله اغـراء...((
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7- يؤكـد الفكـر القضائـي لالمـام عيل)عليـه السـالم( عـىل امهيـة االعـرتاف يف عمليـة 
الضغـط  باسـاليب  اعرتافـه  بانتـزاع  املتهـم  يكـره  ال  حتـى  الثبـوت؛  ووقائـع  التحقيـق 
واالكـراه، ويدعـو االمـام عـيل )عليـه السـالم( اىل بنـاء اقـرار احلكـم عىل اعـرتاف املتهم 

بذنبـه وجريرتـه.

8- وقـد متتـع القضـاة يف عهد االمام عيل )عليه السـالم( باالسـتقاللية التامـة يف عملهم 
واصـدار احكامهـم ففـي بدايـة عهـده )عليـه السـالم( ومـع اسـتمرار الفتنـة او عـز اىل 
قضـاة الدولـة االسـالمية ))فاقضـوا كـام كنتـم تقضـون حتـى تكـون للنـاس مجاعـة... 
وحـني ذاك اعرفكـم مـا عنـدي يف هـذه القضايـا واالحـكام التـي اسـتمررتم عليهـا...((
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املصادر

1- املوسـوي، حمسـن باقـر، االدارة والنظـام االداري عنـد االمـام عـيل عليـه السـالم، 
1998م(. )بـريوت، 

2- ابـن اجلـوزي، مجـال الديـن بـن الفـرج عبـد الرمحـن عـيل )ت597هــ(، املنتظـم يف 
امللـوك واالمـم، حتقيـق سـهيل زكار،)بـريوت، 1995(، ج3. تاريـخ 

3- السعد، غسان، حقوق االنسان عند االمام عيل عليه السالم.
4- الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج 5.

5- ابن خياط، تاريخ خليفة خياط. 
6- ابن كثري البداية والنهاية، ج3.

7- اليعقويب، تاريخ، ج2.
8- الكنـدي، ابـو عمـر حممـد بـن يوسـف )ت 353هــ( الـوالة والقضـاة، حتقيـق: حممد 

بـن اسـامعيل وامحد فريـد املزيـدي )بـريوت 2003م(.
9- ابن خياط، تاريخ خليفة خياط، املسعودي، مروج الذهب، ج2.

10- ابن قتيبة، االمانة والسياسية، ج1.
11- ابن االثري، الكامل، ج3.

12- الدينوري، األخبار الطوال
13- انظر: الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ج1.

14- وكيـع، حممـد بـن خلـف بـن حيـان )ت306هـ(، اخبـار القضـاء، مراجعة: سـعيد 
اللحـام، )بـريوت 2002م(.

15- ابن الكازروين، خمترص التاريخ.
16- ابن حبيب، املحرب.
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17- اجلهشياري، الوزراء والكتاب.
18- ابن ايب احلديد،رشح هنج البالغة، ج/17.

19- الطرطويش، رساح امللوك.
20- االسكايف، ابو جعفر، املعيار واملوازنة.

21- املسعودي، مروج الذهب، ج/2.
22- عبد املقصود، عبد الفتاح، املجموعة الكاملة اإلمام عيل بن أيب طالب، ج4.

23- ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة االصحاب، ج2.
24- العقاد، عبقرية اإلمام عيل.

25- انظر: الكيذري، حدائق احلقائق.
26- الفكيكي، توفيق، الراعي والرعية.

27- املجليس، حممد باقر، بحار االنوار اجلامعة أخبار األئمة االطهار، ج/72.
28- احلكيم، حسن عيسى، اإلمام عيل روح االسالم اخلالد.

29- الصدر، حممد الباقر، األمام عيل )عليه السالم( سرية وجهاد.
30- البالذري، أنساب األرشاف، ج.2.

31- التوحيدي، البصائر والذخائر، ج/2.
32- الزركيل، اعالم،ج/7.

33- الرشيف الريض، هنج البالغة.
34- ابن محدون، التذكرة احلمدونية.

35- القندوزي، ينابيع املودة ذوي القربى، ج/1.
36- شمس الدين، نظام احلكم واالدارة يف االسالم.

37- أبو يوسف، اخلراج.
38- الكذري، حدائق احلقائق يف رشح هنج البالغة.
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39- جعفر، نوري، فلسفة احلكم عند االمام عيل )عليه السالم(.
40- ابن عبد الرب، هبجة املجالس وانس املجالس وشحذ الذاهن واهلامس، ج3.

41- محـود، خضـري كاظـم، السياسـة االداريـة يف فكـر االمـام عيل)عليـه السـالم( بـني 
م(. واملعارصة،)بـريوت1999،  االصالـة 

42- القلقشندي، مآثر األناقة يف معامل اخلالفة،ج2.
43- خمتار الصحاح

44- تاريخ القضاء يف اإلسالم. 
45- القضاء يف اإلسالم: تارخيه ونظامه؛ القضاء يف االسالم.

46- العيسـاوي: عـالء كامـل صالـح، النظم االداريـة واملالية يف عهد االمـام عيل )عليه 
السالم(.

بـن احلسـني:)ت 381 ه - 991م(مـن ال  ابـو جعفـر حممـد  الشـيخ الصـدوق،   -47
ج3. الفقيـه،  حيـره 

48- ابـن ايب احلديـد، عـز الديـن ابـو حامـد عبد احلميـد هبـة اهلل املدائنـي:)ت 656ه - 
1258م(، رشح هنـج البالغـة، ج17، تح: حممد ابو الفضـل ابراهيم، بغداد - 2005م. 
التذكـرة  1166م(،   - 562ه  )ت  عـيل:  بـن  احلسـني  بـن  حممـد  محـدون،  ابـن   -49
احلمدونيـة، ج1،  تـح: احسـان عبـاس وبكـر عباس،)بـريوت - 1996م(، ياقـوت، 

1228م(.   - ه   626 احلمـوي)ت 
50- الشيخ املفيد، ابو عبد اهلل بن حممد بن النعامن العكربي: )ت 413ه - 1022م(.
51- ابن االخوة: حممد بن امحد القريش )ت 729 ه(، معامل القربة يف احكام احلسبة، 

52- حتقيق: حممد حممود شعبان وصديق امحد عيسى املطبعي، )مرص، 1976 م(. 
53- الشيخ الصدوق: من ال حيره الفقيه، ج4.

ج3؛  الفقيـه،  حيـره  ال  مـن  الصـدوق،  الشـيخ  انظـر:  التفاصيـل  مـن  ملزيـد   -54
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ه(،  ق2  اعـالم  )مـن  سـهل  بـن  اهلل  عبـد  بـن  احلسـني  هـالل  ابـو  العسـكري،   -55
1978م(.  االوائل،)بـريوت،

56- الشيخ املفيد: االرشاد؛ الشيخ الصدوق: من ال حيره الفقيه، ج3.
57- املتقي اهلندي: كنز العامل، ج5.

58- الشيخ الصدوق: من ال حيره الفقيه، ج3. 
59- الطويس: االستبصار.

60- ابن االخوة: معامل القربة يف احكام احلسبة.
61- الديلمي: ابو احلسـن بن حممد )ت 841ه - 1437م(، ارشـاد القلوب، )بريوت، 

1978م(، ج27. 
62- ابن االخوة: معامل القربة. 

63- العيسـاوي: عـالء كامـل صالـح، النظم املاليـة واالدارية يف عهد االمـام عيل )عليه 
السالم(.

64- بدري: ثروت، النظم االسالمية، )القاهرة، 1964م(، ج1.
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اهلوامش

عليـه  عـيل  االمـام  عنـد  االداري  والنظـام  االدارة   ، باقـر  حمسـن   ، املوسـوي   .1
. ص126   ، 1998م(   ، السـالم،)بريوت 

2. ابـن اجلـوزي ، مجـال الديـن بـن الفـرج عبـد الرمحـن عـيل )ت597هــ( ، املنتظـم يف 
تاريـخ امللـوك واالمـم ، حتقيـق سـهيل زكار ،) بـريوت ، 1995 ( ، ج3/ص345 .

3. السعد ، غسان ، حقوق االنسان عند االمام عيل عليه السالم  ، ص15.
4. الطربي ، تاريخ الرسل وامللوك ، ج 5 ، ص155 .

5. ابـن خيـاط ، تاريـخ خليفـة خيـاط ، ص 152 ، اليعقـويب ، تاريـخ ، ج2/ص124، 
ابـن كثـري البدايـة والنهايـة ج3/ ص128 .

6. اليعقـويب ، تاريـخ ، ج2/ص124 ، ابـن اجلـوزي ، املنتظـم ، ج3/ص405، متـام 
بـن العبـاس بـن عبـد املطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف القـريش ، ولـد بمكـة الم ولـد 
واسـتعمله عـيل عليـه السـالم عـىل املدينـة ، وادرك النبـي صىل اهلل عليـه وسـلم ، ان عليًا 
ملـا سـار اىل العـراق اسـتعمل متـام ، وكان للعبـاس عـرشة من الولـد وكان متـام اصغرهم 
مـات وال عقـب لـه ... : انظـر : االمينـي ، حممد هـادي ، اصحاب امري املؤمنـني والرواة 

عنـه ، » بـريوت 1992 م ( ج1/ص88 . 
7. اليعقويب ، تاريخ ، ج2 / ص124 .

8. الكنـدي ، ابـو عمـر حممـد بـن يوسـف ) ت 353هـ( الـوالة والقضـاة ، حتقيق : حممد 
بـن اسـامعيل وامحـد فريـد املزيـدي ) بـريوت 2003م( ، ص19 ، عـامرة بـن شـهاب » 
كان لـه هجـرة واسـتعمله االمـام عـيل عليـه السـالم عـىل الكوفـة » ، انظـر : ابـن حجـر 
املسـقالين ، امحـد بـن عـيل ) ت852هــ( ، االصابـة يف متييز الصحابة ، حتقيـق : عيل حممد 

البجـاوي ، ) بـريوت ، 1993 م( .
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9. ابـن خيـاط ، تاريـخ خليفـة خيـاط ، ص 151 ، املسـعودي ، مـروج الذهـب ، ج2/
ص277

10. اليعقويب ، تاريخ ، ج2 / ص124 . 
11. ابن قتيبة ، االمانة والسياسية ، ج1 /ص105 . 

12. ابن االثري ، الكامل ، ج3 / ص263 .
13. اليعقويب ، تاريخ ، ج2 / ص139 .

14. الدينـوري ، األخبـار الطـوال ، ص54، انظـر : الطـربي ، تاريـخ الرسـل وامللـوك ، 
ج1 / ص565 ، سـعد بـن مسـعود : وهـو )عـم املختار بن ايب عبيدة بن مسـعود الثقفي 
، مـن االحـالف ويقـال : ان مسـعودًا جـده هو عظيم القريتني ، فولد مسـعود سـعدًا وابا 

عبيـدة ...( ، انظـر : ابـن قتيبة ، املعـارف ، ص400 ، 401 .
15. الدينوري ، األخبار الطوال ، ص154 .

16. اليعقـويب ، تاريـخ ، ج2 / ص135 ، مالـك بن كعب اهلمداين االرحبي : اسـتعمله 
عـيل عـىل دومـة اجلنـدل ، وحني بعث معاوية مسـلم بن عقبـة املري اليهـا ...( وخرج يف 
الـف فـارس واقتتلـوا يومًا ثـم انرصف منهزمـًا ، وهو من العرشة الذين شـهدوا صحيفة 
التحكيـم يف صفـني ...( ، انظـر : االميني ، حممد هادي ، اصحـاب امري املؤمنني والرواة 

عنه ، ج2 / ص905 .
17. ابن خياط ، تاريخ خليفة خياط ، ص 151.

18. اليعقويب ، تاريخ ، ج2 / ص135 .
19. ابن كثري ، البداية والنهاية ، ج7 / ص235 . 

20. الطـربي ، تاريـخ الرسـل وامللـوك ، ج5/ ص155 ، » قثـم بـن العبـاس بـن عبـد 
املطلب اهلاشـمي ، أمري أدرك صدر االسـالم يف طفولته ... وواله ... عيل بن ايب طالب 
عـىل املدينـة فاسـتمر اىل ان قتـل عـيل ، فخـرج يف ايـام معاويـة اىل سـمرقند ، استشـهد هبا 
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...، الـزركيل ، أعـالم ، ج5 / ص190 . 
21. الدينوري ، االخبار الطوال ، ص154 . 

)*(  ابـن زي وهـو : » عبـد الرمحـن بن بزي اخلزاعي ، مـوىل نافع عبد احلارث اخلزاعي، 
سـكن الكوفـة واسـتعمله عـيل عىل خراسـان ، وادرك النبـي صىل اهلل عليه وسـلم وصىل 
خلفـه ...« انظـر : ابـن عبـد الـرب ، )ت 463هــ ( االسـتيعاب يف معرفـة االصحـاب ) 

بـريوت 2003م( ج1 / ص495 .
22. الدينوري ، االخبار الطوال ، ص154 . 

23. املصدر نفسه ،ج3 / ص401 .
24. الطـربي ، تاريـخ الرسـل وامللـوك ج4 / ص558 . خليـدة بـن طريـف وهو :« من 
اصحـاب امـري املؤمنـني عليـه السـالم بعثـه اىل خراسـان بعـد وقعـة اجلمـل ، وكانـوا قـد 
ارتـدوا وعصـوا ففتحهـا ، وقيـل انـه بعـث خليدة بن قـرة الريبوعـي ... ويقـال خالد بن 
قـرة بـن طريـف او خالـد بـن طريـف بـن قرة نسـبة تـارة اىل ابيـه واخـرى اىل جـده ...« ، 
االمينـي ، حمسـن ، اعيـان الشـيعة ، حققـه : حسـن االمـني ، ط5 ، بـريوت ، 200م( ، 

ج10 / ص121 .
25. ابن االثري ، الكامل يف التاريخ ، ج3 / ص 364 .

26. املصـدر نفسـه ، ج3/ ص 171 . وهـو » يزيـد بـن حجيـة بـن ايب عبيـد اهلل بـن 
خالـد بـن عائـد بـن ثعلبـة بن احلـارث بن تيـم الالت بـن ثعلبـة ... ويقال يزيد بـن ربيعة 
التميمـي وقـد شـهد وقعـة صفـني مـع االمـام عـيل عليـه السـالم وكان احـد الشـهود يف 
كتـاب الصلـح ...« ، انظـر : الشـاهوردي ، عـيل النـامزي ، مسـتدركات علـم رجـال 

احلديـث ، ) طهـران ، 1412هــ( ، ج8 / ص279 .
27. اليعقويب ، تاريخ ، ج2 / ص140 . 

28. املصدر نفسه ، ج2 / ص140 . 
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29. وكيـع ، حممـد بـن خلـف بـن حيان ) ت306هــ( ، اخبار القضاء ، مراجعة : سـعيد 
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املقدمة


املبعـوث رمحـة للعاملـني أيب  العاملـني، وأتـم الصـالة والتسـليم عـىل  احلمـد هلل ربِّ 
القاسـم حممـد وآلـه املصَطفـني األخيار، وصحبـه املنتجبني األبـرار الذين والوه بإحسـان 

اىل قيـام يـوم الديـن.

الرشـد بمفهومـه العـام إصطـالح يؤمـيء اىل وجـود منظمومـة فكريـة، وسـلوكية 
والقيـادة،  لـإلدارة  مؤهـاًل   جيعلـه  بـام  والكياسـة  بالنضـج  احلاكـم  حتـيل  عـن  تكشـف 
ومتمكنـا مـن معاجلـة األمـور اآلنيـة واملسـتقبلية، ومنتقـاًل بالعبـاد مـن حالـة التعثـر اىل 
حالـة اخلـالص بـام يؤمـن هلـم العيـش الكريـم وتوفري الظـروف الالزمـة السـليمة فينتقل 
هبـم اىل َبـر األمـان، متعديـا مـن األزمـات اىل مـا يصلـح البـالد والعبـاد بوضـع احللـول 

الكفيلـة الناجعـة املعربـة عـن أحقيتـه إلدارة البـالد.

إن الرشـد كمصطلح إذا ما أضيف إليه ما بعده إتضح بحدود ما أضيف إليه كالرشـد 
املـايل، والرشـد االجتامعـي وهكـذا دواليـك يتحـدد مفهومـه بحـدود اإلضافـة، ويتضـح 
املطلـب يف املقـام بإضافـة السياسـة اىل الرشـد ليكـون الرشـد السـيايس لـدى احلاكـم  بـني 
الغيـاب واحلضـور وأثـر ذلـك سـلبًا وإجيابًا، ويتخـذ مادته مـن اخلطاب العلـوي، وليكون 
عهـد اإلمـام أمـري املؤمنني )عليه السـالم( اىل مالك األشـرت إنموذجًا، سـيام وإن هذا العهد 
املبـارك حيـدد للوهلـة األوىل عمـل احلاكـم برباعيـة ال تنفـك إحداهـا عن األخرى لتشـكل 
منظومـة متكاملـة تتمثـل باجلانب اإلقتصـادي بجباية خراجهـا، واجلانب األمنـي بحفظه، 
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واجلانـب الفكـري بإسـتصالح أهلهـا، ثـم التخطيط إلعـامر البالد.

لـذا حتـدد خطـوط البحـث املنتظـم حتـت عنـوان الرشـد السـيايس لـدى احلاكـم بـني 
الغيـاب واحلضـور قـراءة يف اخلطـاب العلـوي عهـد األشـرت إنموذجـًا  اىل حمـاور ثـالث 
أوهلـا حيـدد مفاهيـم مفـردات البحـث، والثـاين يتعلـق ببيـان األثر السـلبي لغياب الرشـد 
عـىل  الضـوء  يسـلط  الثالـث  واملحـور  غيابـه،  مفهـوم  وحتديـد  احلاكـم  لـدى  السـيايس 
حتديـد عنـارص الرشـد السـيايس ومقوماتـه وبيـان األثـر اإلجيـايب لتوفـره، فإسـتعراض 

باملصـادر. للبحـث، وثبـت  للنتائج،وخامتـة 

احملور األول

مفاهيم مفردات البحث
إن مـن الـروري التعـرف عـىل املفـردات املكونـة للعنـوان إلتصاهلـا بتبيـان املعنـى 
اإلمجـايل لـه، وذلـك بالوقوف عـىل املعنى اللغـوي واإلصطالحي وبيان التشـابك بينهام.

الر�سد يف اللغة:
تعـد الـراء والشـني والـدال - رشـد - أصـل واحـد يـدل عـىل إسـتقامة الطريـق)1(، 
ومنـه إصابـة وجـه األمـر والطريـق )2( ، ويـأيت ويراد منه خـالف الغـي، ونقيض الضالل 
ِ ﴾)4( ، ويـأيت بالفتح  َ الرُّْشـُد ِمَن الْـَيّ )3(  لقولـه تعـاىل: ﴿ اَل إِْكـَراهَ ِف ادّلِيـِن قَـد تَّبَيَّ

والضـم ولعـل الفـارق بينهـام إن األول خيـص األمـور األخرويـة، والثـاين أعـم فيشـتمل 
عـىل الدنيويـة واألخرويـة )5( ، فهـو اإلهتـداء اىل أصـح األمـور وأسـلمها دنيويـة كانـت 
أم دينيـة، وقيـل الرشـد بمعنـى الصـالح وهـو إصابـة احلـق فيقـال: أمـر بـنّي رشـده أي 

صوابـه. )6( 
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إنَّ أغلب املعاين التي ذكرت للرشـد تدور يف إصابة وجه األمر واحلق، ويف الصالح 
واهلدايـة لـذا عـرّب الراغـب عنـه يف أوضـح مصاديقـه الكاشـفة عنـه يف اجلانـب املـايل )7( ، 
ومـن هنـا جاء التوسـع يف صدق معنى الرشـد عـىل الصالح واإلصالح من إسـتعامله مع 
املـال اىل التوسـع يف اإلسـتعامل اىل الديـن، فنجـد اإلمام الشـافعي يف معـرض بيان حتديد 
رشـد اليتيـم مـن عدمـه وتسـليمه أمواله يقـول: )الصالح يف الديـن حتى تكون الشـهادة 
جائـزة وإصـالح املـال، وإنـام يعـرف إصـالح املـال بـأن خيتـرب اليتيـم....( )8( ، ومثل هذا 
التوسـع يف اإلسـتعامل يبـدوا رصحيـًا يف عبارة الشـيخ الطويس بقوله يف املـورد ذاته: )فإذا 
بلـغ  وأونـس منـه الرشـد فإنـه يسـلم إليـه مالـه، وإينـاس الرشـد منـه أن يكـون مصلحـا 
ملالـه عـدالً يف دينـه، فأمـا إذا كان مصلحـًا ملـا لـه غـرُي عـدل يف دينـه غـري مصلح ملالـه فأنه 
ال يدفـع إليـه مالـه...( )9( ، وكـذا أشـار إمجـاالً اىل أن الرشـد هوالعقـل وإصـالح املـال 
)10( ، واملحصلـة إن معـاين الرشـد اللغوية حتـوم حول معنى اهلدايـة والصالح والنضج، 

وخـالف الغـي، املوحيـة بحسـن الترصف وسـالمة التوجه.

الر�سد يف االإ�سطالح 
ال يبعـد إسـتعامله عنـد اهـل الفـن والصناعة عـن معناه اللغـوي، فهـو عندهم نقيض 
الغـي الـدال عـىل إصابـة اخلـري، ومنـه اإلرشـاد بمعنـى الداللة عـىل وجه اإلصابـة للخري 
ُهـم يْرشـُدون ﴾ بإصابـة احلـق واهلدايـة  َلَعلَّ )11( ، وبـه فـر الطـربيس قولـه تعـاىل: ﴿ 

إليـه )12( ، وقريـب منـه عنـد الثعالبـي يف الكشـف والبيـان )13( ، فهـو أقـرب مـا يكـون 
إصطالحـًا اىل جممـوع اإلمكانـات املتوفرة يف الفرد الكاشـفة عن صالحـه وأهليته ألدارة 
األمـور وسـالمة ترصفـه ضمـن األطـر السـليمة عند العقـالء، إنـه قمة الوعـي، والنضج 
املانـع مـن االنجـرار اىل الفسـاد، ومجيـل تعريف الراغـب األصفهاين له سـيام إذا كان أعم 
مـن وصفـه املـايل اىل الوصـف األعـم فيقـول فيـه بأنـه: )ملكـة نفسـانية تقتـي إصـالح 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 106

املـال ومتنـع مـن إفسـاده، ورصفـه يف غـري الوجـوه الالئقـة بأفعـال العقـالء( )14( .

الر�سد �سرعًا 
ونرصـد فيـه أبـرز املعـاين التـي إسـتعملها النـص القـرآين للفـظ الرشـد ألن التعـّرف 
عليهـا كفيـل بالتعـّرف عـىل املعـاين ذاهتـا التـي يسـتعملها اإلمـام أمـري املؤمنـني بوصفـه 

العـارف بالنـص الـدال عليـه.  

لقـد ورد إسـتعامل الرشـد يف القـرآن الكريـم مقابـل الغـي ونقيضـه ومنه قولـه تعاىل: 
اِع إَِذا َدَعِن فَلَْيْسـَتِجيُبواْ  ِجيُب َدْعـَوةَ ادلَّ

ُ
لََك ِعَبـادِي َعـّيِ فَإِّنِ قَرِيـٌب أ

َ
﴿ ِإَوَذا َسـأ

ىِل َوْلُْؤِمُنـواْ ِب لََعلَُّهـْم يَرُْشـُدوَن﴾ )15( ، أي لعلهـم يصيبـون احلـق وهيتدوا إليـه )16( ، 
وكذلـك إسـتعمل بمعنـى اإليـامن يف مقابل الكفر ومنه قولـه تعـاىل: ﴿ اَل إِْكَراهَ ِف ادّلِيِن 
اُغـوِت َوُيْؤِمن بِـالّلِ َفَقِد اْسَتْمَسـَك  ِ َفَمـْن يَْكُفـْر بِالطَّ َ الرُّْشـُد ِمَن الْـَيّ قَـد تَّبَـيَّ
بِالُْعـْرَوةِ الُْوثْـَىَ اَل انفَِصاَم لََها َواللُّ َسـِميٌع َعلِيٌم ﴾)17( ،أي قد متّيـز اإليامن من الكفر 
بالدالئـل الواضحـة واآليـات الدالـة عقـاًل وسـمعًا عـىل ذلك)18(،ولعـل املـراد يف اآليـة 
هـو املصـداق األبـرز من اللفظ وإنـرصاف املعنى إليه بداللة السـياق، وعليـه نجد الفخر 
الـرازي يذكـر ألفاظًا متقابلة لبيان الرشـد يف املقـام بأنه احلق والباطـل، واإليامن والكفر، 
واهلـدى مـن الضاللـة بكثـرة احلجـج أي متّيـز الرشـد مـن الغـي )19( ، كذلـك إسـتعمل 
َ إَِذا بَلَُغواْ الَِّكَح  الرشـد قرآنيـًا يف اجلانـب املـايل ومنـه قولـه تعاىل﴿َوابَْتلُواْ اْلََتاَم َحـتَّ
ن 

َ
افًا َوبِـَداًرا أ ُكلُوَهـا إِْسَ

ْ
ْمَوالَُهـْم َواَل تَأ

َ
فَـإِْن آنَْسـُتم ّمِنُْهـْم رُْشـًدا فَاْدَفُعـواْ إَِلِْهـْم أ

واْ ﴾ )20( ، أي إبتلوهـم وإختربوهـم برشـدهم املـايل بحسـن التـرصف ووضـع  يَْكـَرُ
األموال يف حملها )21( ، ومثلام إسـتعمل يف الرشـد املايل ورد إسـتعامله يف الرشـد اإلداري 
كمتالزمتـني بـني اإلختبـار املـايل واإلداري فهـام كاشـفان عـن صـالح اإلدارة املالية ومنه 
ْمَوالَُكـُم الَِّت َجَعـَل اللُّ لَُكْم قَِيامـاً َواْرزُقُوُهْم 

َ
ـَفَهاء أ قولـه تعـاىل: ﴿َواَل تُْؤتُـواْ السُّ
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ْعُروفًـا 22﴾ وكذلـك ورد إسـتعمال ف الرشـد  فِيَهـا َواْكُسـوُهْم َوقُولُـواْ لَُهـْم قَـْواًل مَّ
رِْض بَِغرْيِ اْلَّقِ 

َ
وَن ِف األ ُ ِيـَن َيَتَكـرَّ ْصُِف َعـْن آيَاِتَ الَّ

َ
الفكـري كقول تعاىل﴿ََسـأ

ِإَون يَـَرْواْ ُكَّ آيَـٍة الَّ يُْؤِمُنـواْ بَِها ِإَون يََرْواْ َسـبِيَل الرُّْشـِد اَل َيتَِّخُذوهُ َسـبِياًل ِإَون يََرْواْ 
﴾23 َسبِيَل 

 إن القاسـم املشـرتك يف املعـاين السـالفة الذكـر كـام يبـدوا مـن ظاهـر اإلسـتعامل إهنـا 
تـدور يف حسـن التـرصف، ووضـع األمـور يف حملهـا ببعدهيـا املـادي واملعنـوي، الدنيوي 
واألخـروي والـذي يمنـع مـن اإلفسـاد، والـرصف يف األوجـه النافعـة املتطابقة مـع مراد 

وأفعاهلم.  العقـالء 

السياسة يف اللغة

تـدور معـاين السياسـة يف تدبـري األمور، وحسـن رعايتهـا وإصالحها، فقـال فيها إبن 
منظـور إن السياسـة: )تدبـري شـؤون الدولـة، فالساسـة هم قـادة األمم ومدبروا شـؤوهنا 
العامـة( )24( ، وقـال يف مـورد آخر بأهنا - السياسـة -: )القيام عىل اليء بام يصلحه)25(.

السياسة يف اإلصطالح

الفـن واإلختصـاص يف تعريـف لفـظ السياسـة عـن املعنـى  مل تبعـد عبـارات أهـل 
اللغـوي، إذ تـدور يف معـاين التدبـري والقيـام باألعبـاء عـىل وجههـا السـليم بـام ينجـزه 
ويصلحـه مـن حيـث أهنا )رأس مـال السـلطان، وعليهـا التعويل يف حقـن الدماء وحفظ 
األمـوال وحتصـني الفـروج ومنـع الـرشور وقمـع الدعـار واملفسـدين واملنـع مـن التظـامل 
املـؤدي اىل الفتنـة واألضطـراب( )26( ، وهـي )حفـظ اليء بام حيوطه من غريه، فسياسـة 
الرعيـة حفـظ نظامهـا بقـوة الـرأي واألخـذ باحلـدود( )27( ، فهـي تنظيـم العالقـة بـني 
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احلاكـم واملحكـوم ضمـن األطر السـليمة بام يعود فيهـا النفع عىل البـالد والعباد، وتنظيم 
العالقـة بـني األمـة واألمـم األخـرى بـام حيفـظ حقوقهـا وجيلـب كرامتهـا.

إن املتتبـع لكلـامت أئمـة اهلـدى )عليهـم السـالم( ال سـيام اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب 
)عليـه السـالم(  جيـد بوضـوح إسـتعاملُه للفظ السياسـة بمعـاين احلفظ والرعايـة ومداراة 
األمـر منها قوله )عليه السـالم(: )سوسـوا إيامنكم بالصدقة، وحصنـوا أموالكم بالزكاة، 
وأدفعـوا أمـواج البالء بالدعاء( )28( ، ومنها: )سياسـة الدين بحسـن اليقـني)29(، ومنها: 
)سياسـة الديـن ثـالث: رقـة يف حـزم، وإسـتقصاء يف عـدل، وإفضـال يف قصـد()30( ، 
ومنهـا: )سياسـة الديـن حسـن الـورع واليقـني( )31( ، ومنهـا: )حسـن السياسـة يسـتديم 
الرياسـة( )32( ، ومنهـا: )مـن حسـنت سياسـته دامـت رياسـته(، ومنهـا: )حسـن التدبـري 
وجتنـب التبذيـر مـن حسـن السياسـة( )34(  واشـباهها بالنـص واملعنـى كثـري يفـي اىل 

املعـاين ذاهتا.

احلاكم:
لتطبيـق  التـي تؤهلـه  يتمتـع بمسـاحة مـن الصالحيـات  الـذي  الفـرد  ومرادنـا منـه 
القانـون بوصفـه الفـرد الـذي حيـى بمسـؤلية فرعيـة أو رئيسـية مـن احلكـم واإلدارة.
فننتهـي ممـا سـبق اىل إمجايل ما إسـتبطنه عنـوان البحث أنـه النضج والقـدرات الكافية 
والكفيلـة املتوفـر يف مجلـة مـن األفـراد وآلياهتـم يف عمليـة إدارة شـؤون البـالد والعبـاد 
والتجـاوز هبـم  فيـه مصاحلهـم، وحفـظ كرامتهـم وحقوقهـم  ملـا  وتسـييس حوائجهـم 
لـكل األزمـات وعبـور العقبـات، فيكـون حينهـا الرشـد السـيايس منظومـة تتفاعـل فيها 
عنارصهـا وآلياهتـا مـن أجل السـمو بمن يسيسـوا أمورهم يف شـتى املجـاالت، وبتجاوز 
األزمـات واإلبتعـاد عـن اإلخفاق، وخلـق أجواء النجـاح الضامن لرقي البـالد والعباد، 

ومـن هنـا تـرب أمهيـة حضـور الرشـد السـيايس وخطـورة غيابه.
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احملور الثاني

 غياب الرشد السياسي بني التشخيص وأثاره السلبية على احملكومني.

إن توّفـر الرشـد السـيايس لـدى احلاكـم  وجممـل العاملـني معـه ينبـيء عـن نضـج يف 
القـرار الـذي يتخذونـه، ويكتسـب قـوة، كـام يكـون لـه أثـره اإلجيـايب عـىل األفـراد، كـام 
يعطـي احلاكـم قـدرة عىل جتـاوز األزمـات، وحلحلة األمـور املتشـابكة، ويمنحـه القدرة 
عـىل رصـد األخطـار ووضـع احللـول الناجعـة، مـع إعطـاء مسـاحة كبـرية لـذوي املعرفة 
واحلـل والعقـد بإبـداء آرائهـم ومشـاركتهم الفاعلـة باإلنتفـاع مـن قدراهتـم وقابلياهتـم، 
وفسـح مسـاحة واسـعة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر التي إن توفر الرشـد السـيايس 
فيهـا سـاهم يف إجيـاد عالقـة كبـرية حسـنة بـني احلاكـم واملحكـوم، وإن غـاب مل تظهـر إالّ 
التشـنجات والتقاطعـات يف تلـك العالقـة ممـا يـؤدي توتـر يف تلـك العالقـات قـد يفـي 

اىل مـا ال حتمـد عقبـاه.

إن مـن الـروري حتديـد املـؤرشات التـي تسـاعد وتعـني عـىل حتديـد غيـاب الرشـد 
السـيايس كـي يتضـح بـأن غيابـه عقبة كـؤود  ال ينبغـي إالّ جتاوزها خلطورة ذلـك الغياب 

ومـن أبرزها:

املوؤ�سر االأول:
إن مـن أبـرز املـؤرشات عـىل غياب الرشـد هو إخفـاء املسـؤول حقيقة الفشـل وعدم 
إعرتافـه بوجـود مشـكلة، بـل يـرص عـىل عـدم وجودهـا ويعـزز ذلـك بتعـداد إنجـازات 
مـن نسـج اخليـال أو ال يليـق أن تذكـر لضآلتهـا من أجـل التغطيـة عىل مسـاحة التباطؤ يف 

إنجـاز مـا كان مأمـوالً منه.
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إن النـص القـرآين يضـع أيدينـا عـىل قضيـة مهمـة تتلخـص بـرورة حتديـد املشـكلة 
ورضورة تطويقهـا وحتجيمهـا باملعاجلـة  بطرحهـا وطرح عالجها وعدم السـكوت عليها 
أو بذكر اإلنجازات بغية تغطية ذلك الفشـل، فنالحظ يف سـورة التوبـــــــة قوله تعاىل:﴿
تُُكـْم فَلَْم ُتْغِن  ْعَجَبتُْكْم َكْثَ

َ
ُكـُم اللُّ ِف َمَواِطـَن َكثرَِيٍة َوَيـوَْم ُحَنـْيٍ إِذْ أ لََقـْد نََصَ

ْدبِرِيـَن﴾)35(   ُْتـم مُّ رُْض بَِمـا رَُحَبـْت ُثـمَّ َولَّ
َ
َعنُكـْم َشـيًْئا َوَضاقَـْت َعلَيُْكـُم األ

كيـف يسـتعرض املـوىل تبـارك وتعـاىل كثـرة املسـلمني املتجهـني حلـرب املرشكـني يـوم 
حنـني وتلّبسـهم بحالـة العجـب مـع كثرهتـم وكيفيـة خسـارهتم املعركـة بـاديء ذي بـدأ 
حتـى وّلـو األدبـار منهزمـني إالّ قلـة مؤمنـة، فلـم نجـد النـص يغـض الطـرف عـن هـذه 
املشـكلة بحجـة إنتصـارات املسـلمني السـابقة بـل طرحهـا ليعاجلهـا ويسـعى لتطويقهـا 
حتـى التتكـرر ثانيـة، فهـي رسـالة يوجههـا النـص الكريـم تعـرب عـن حضـور الرشـد 
لـدى القائـد، وخطـورة غيابـة )36( ، ورضورة معاجلـة املشـكلة ووضـع احللـول الناجعـة 
ال بذكـر اإلنجـازات التـي ال تغنـي يف املقـام مـع فـرض صحتهـا يف املـورد ووقوعهـا عىل 

احلقيقة. وجـه 

الرشـد  حضـور  رضورة  عـىل  يدللنـا  الكريـم  النـص  يسـوقه  آخـرًا  إنموذجـًا  إن 
وخطـورة غيابـه حـني تطـرأ املشـكلة، فملـك مـرص الفرعـون حـني إستشـعر عـن طريـق 
الرؤيـا ضخامـة مـا رآه وأرص عـىل التعـرف عـىل تأويـٍل سـليٍم يتطابـق مـع احلقيقـة حتـى 
وفقـه اهلل وأهلمـه الصـواب بالتوصـل اىل مـا كان يريـد عـن طريـق نبـي اهلل يوسـف)عليه 
اهلل  نبـي  إىل  وزمامـه  األمـر  سـلَّم  بـل  التأويـل  عـىل  بالتعـرف  يكتـف  مل  ثـم  السـالم(، 
يوسـف)عليه السـالم( كـي حيـّل هـذه األزمة موجهًا رسـالة اىل كّل حاكم بـرورة حتلية 
بالنضـج اإلداري والسـيايس، فكـام حتـىل امللـك املرصي بالرشـد السـيايس وخّلص األمة 
مـن األشـكاالت وأنقذهـم مـن اهللكة، حرّي بمن يريـد بالده تأمن وتصـل اىل بر األمان 
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أن يتخـذ مـن هـذا األمـر وهـذا النهـج مسـلكًا. 

إن النهـج العلـوي الـذي خطـه امري املؤمنـني عيل بـن أيب طالب)عليه السـالم( كفيل 
بمـن يرصـده جيـد مـا نحـن بصـدده واضحـًا جليـًا، فيكتـب األمـام )عليـه السـالم( اىل 
واليـه عـىل البـرصة عثـامن بـن حنيـف األنصـاري يؤنبـه اىل رسعـة إسـتجابته اىل وليمـة 
دعـل إليهـا مـن قبـل بعـض فتيـة أهـل البـرصة، وكان باإلمـكان التسـرت عليـه وحماسـبته 
بالـر، إالّ أ، األمـر يف نظـر اإلمـام )عليه السـالم( يسـتوجب اإلظهار وعـدم املهادة، بل 
يسـتوجب الرعـة يف املعاجلـة وكبح اجلـامح فيقول خماطبـًا واليه: )أما بعد يـا بن حنيف، 
فقـد بلغنـي أن رجـال مـن فتيـة أهـل البـرصة دعـاك إىل مأدبـة فأرسعـت إليهـا، تسـتطاب 
لـك األلـوان، وتنقـل إليـك اجلفـان. ومـا ظننت أنـك جتيب إىل طعـام قوم عائلهـم جمفو، 
وغنيهـم مدعـو. فانظـر إىل مـا تقضمـه مـن هـذا املقضم، فام اشـتبه عليـك علمـه فالفظه، 
ومـا أيقنـت بطيـب وجهه فنـل منـه. أال وإن لكل مأموم إمامـا يقتدى به، ويسـتضئ بنور 
علمـه( )37( ، إنـه أمـر يـدوي آنـاء الليل وأطراف النهـار ومنهج يتىل يف كل زمان، ورشـد 
البـد وأن يكـون حـارضًا عنـد كل مـن يريـد التصـدى إلدارة البـالد وتسـييس شـؤون 

العباد.

حيـث  بصـدده  نحـن  ملـا  يشـهد  األشـرت  ملالـك  السـالم(  )عليـه  اإلمـام  عهـد  إن 
يقول)عليـه السـالم(: )ثـم اعلـم يـا مالـك أين قد وجهتـك إىل بالد قد جـرت عليها دول 
قبلـك مـن عـدل وجـور. وأن النـاس ينظـرون مـن أمـورك يف مثـل ما كنـت تنظـر فيه من 
أمـور الـوالة قبلـك، ويقولـون فيـك ما كنت تقـول فيهم. وإنام يسـتدل عـىل الصاحلني بام 
جيـري اهلل هلـم عـىل ألسـن عبـاده. فليكـن أحـب الذخائـر إليـك ذخـرية العمـل الصالـح. 
فأملـك هـواك، وشـح بنفسـك عـام ال حيـل لـك، فـإن الشـح بالنفـس االنصاف منهـا فيام 

أحبـت أو كرهـت...( )38( .
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املوؤ�سر الثاين
األزمـات  بإنتاجـه  يظهـر  احلاكـم  لـدى  السـيايس  الرشـد  لغيـاب  الثـاين  املـؤرش  إن 
التـي حيـاول جاهـدًا إشـغال الـرأي العـام هبـا، وكأنه ال يعلـو له صـوت أو بقـاء إالّ بتلك 
األزمـات، وخلقـه للرصاعـات، وتفعيلـه للمـآزق، وتشـديده عـىل خلـق اإلربـاكات يف 
باهلمـوم  العامـة  إشـغال  رضورة  بحجـة  واالجتامعيـة  واالقتصاديـة  األمنيـة  السياسـة 
الضيقـة، وعـدم التوجـه اىل األمـور العامـة، بينـام احلاكـم الـذي يمتلـك رشـدًا سياسـيًا 
وأفقـًا واسـعًا ورؤيـة سـليمة يسـارع اىل إسـتحواذ األزمة وإطـالق احللول التـي تطوقها، 
فيطـرح هلـا عـّدة حلول إسـتباقية ال تسـمح بإنتشـارها، بـل تقيدها كفعل نبي اهلل يوسـف 
)عليـه السـالم( حـني إسـتحوذ عىل األزمـة االقتصادية يف مـرص بربكة ما حيملـه من رؤية 

سـليمة، وتقنيـة وآليـات حتديـد األزمـة وحضـور للرشـد السـيايس.

وكفعـل أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( حينـام أشـعل معاويـة فتيـل أزمـة سياسـية يف 
مـرص بإغتيالـه عامـل اإلمـام حممـد بـن أيب بكر عىل يـد رشذمة مـن املنتفعني، فنظـر )عليه 
السـالم( اىل أمهيـة املـرص ومايمكـن أن حيدثـه إغتيال حممد بـن أيب بكر من أزمـة يف البلد، 
فعمـد )عليـه السـالم( اىل تطويـق تلـك األزمـة بإختيـار كفـاءة عسـكرية وإداريـة أثبتـت 
التجـارب قدرتـه عـىل حسـن القيادة وحسـن الطاعـة وإمتالكه آلليـات التغيري السـليمة، 
فبادر)عليـه السـالم( اىل إرسـال املغـوار مالـك بـن احلـارث بـن عبـد يغـوث بـن سـلمة 
بـن ربيعـة النخعـي املعـروف باألشـرت، بمعيتـه عهـده املبـارك، معلنـًا عـن رشـد سـيايٍس 
يتحـىل بـه اإلمام)عليـه السـالم(  ونظـر ثاقـب اىل رضورة تطويق األزمـة وتضييق رقعتها 
بإرسـال األكفـأ بغيـة إصـالح مـا أفسـده القـوم، حمـددًا لـه معـامل إصـالح ذلـك الفسـاد 
بقوله)عليـه السـالم(: )وليكـن نظـرك يف عـامرة األرض أبلـغ مـن نظـرك يف إسـتجالب 
اخلـراج ألن ذلـك ال يـدرك إالّ بالعـامرة، ومـن طلـب اخلـراج بغـري عـامرة أخـرب البـالد 
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وأهلـك العبـاد، ومل يسـتقم أمـره إالّ قليـال...( )39( .

ومـن نـامذج تطويـق األزمـة وإهنائهـا ال السـعي يف إنتاجها موقـف االمام يوم إسـتلم 
اخلالفـة الظاهريـة، إذ عمـد اىل الترصيح بسـعيه اىل إرجاع االموال التي إختلسـت والتي 
تـرصف هبـا القوم اىل بيت مال املسـلمني، وسـعيه يف تطهري جهاز احلكم بإقالة املفسـدين 
مـن الـوالة، وكذلك النظر بشـأن املعارضني السياسـني وحفظ حقوقهـم إن أَبو الرضوخ 
حلكـم االمـام وبيعتـه مـا مل حيدثـوا رشخـًا يف االمـة أو يعيثـوا يف االرض فسـادًا، وقـد 
رّصح)عليـه السـالم( يف غـري موضع اىل بعـض عامله بقوله: )وإخفـض للرعية جناحك، 
وإبسـط هلـم وجهـك، وألـن هلـم جنابـك، وآس بينهـم يف اللحظـة والنظـرة، واإلشـارة 
والتحيـة، حتـى ال يطمـع العظـامء يف حيفك، وال ييـأس  الضعفاء من عدلـك.....( )40( 
، ومثلـه يف عهـده اىل مالك األشـرت )وأشـعر قلبـك الرمحة للرعية، واملحبـة هلم، واللطف 
هبـم، وال تكونـن عليهـم سـبعا ضاريا تغتنم أكلهـم، فإهنم صنفان: إمـا أخ لك يف الدين، 
وإمـا نظـري لـك يف اخللق، يفـرط منهم الزلل، وتعـرض هلم العلل، ويؤتـى عىل أيدهيم يف 
العمـد واخلطـأ، فأعطهـم من عفـوك وصفحك، مثـل الذي حتب وتـرىض أن يعطيك اهلل 
مـن عفـوه وصفحـه، فإنك فوقهـم، ووايل االمر عليك فوقـك، واهلل فوق من والك، وقد 
اسـتكفاك أمرهـم، وابتـالك هبـم( )41( ، ومـن نامذج تطويـق األزمة ومعاجلتهـا ال إنتاجها 
فعلـه )عليـه السـالم( حـني بلغه عن عـني سـلطها ملراقبة عمـل الـوالة واحلكام،فقد بلغه 
أن بـن هرمـة قـد خـا سـوق األهـواز فكتب)عليـه السـالم(  اىل عاملـه )إذا قـرأت كتـايب 
فنـح ابـن هرمـة عن السـوق وأوقفـه للناس واسـجنه وناد عليـه، واكتـب إىل أهل عملك 
تعلمهـم رأيـي فيـه، وال تأخـذك فيـه غفلـة وال تفريـط فتهلك عنـد اهلل، وأعزلـك أخبث 
عزلـة - وأعيـذك بـاهلل منـه - فـإذا كان يـوم اجلمعة فأخرجه من السـجن، وارضبه مخسـة 
وثالثـني سـوطا، وطـف به إىل األسـواق فمـن أتى عليه بشـاهد فحلفه مع شـاهده وادفع 
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إليـه مـن مكسـبه مـا شـهد بـه عليـه ومـر بـه إىل السـجن مهانـا مقبوحـا ومنبوحـا، واحزم 
رجليـه بحـزام، وأخرجـه وقت الصـالة وال حتل بينه وبني من يأتيـه بمطعم أو مرشب أو 
ملبـس أو مفـرش...( )42( ، والنـامذج عـىل وأد األزمـات يف مهدهـا ال السـعي يف إنتاجها 

كثـرية وفيام أشـري إليـه كفاية.

املوؤ�سر الثالث
إن احلـراك الـذي حُيدثـه الواعـون املهتمـون بشـأن أبنـاء جلدهتـم ال ُيقلـق احلاكـم 
املتمتـع بالرشـد السـيايس ألنـه يعـي أن حراكهـم يف حقيقتـه حـراك تقويمـي، وإن مل يكن 
تقويميـًا كأن يكـون لدهيـم شـبهة فهـم أحوج ما يكونـوا لرفع هـذه الشـبهة، ال أن يعنفوا 
ويقمـع حراكهـم وتكمـم أفواههـم، ويوصمـوا بأنـواع  التهـم وتلصـق هبـم األوصـاف 

السيئة.

إّن احلاكـم الرشـيد املتمتـع باحلنكـة السياسـية السـليمة أرسع مـن غـريه يف إحتـواء 
األمـور ومعاجلتهـا، وحينهـا تظهـر رضورة حضـور الرشـد السـيايس لـدى احلاكـم مـن 

حيـث قدرتـه وقابليتـه عـىل التعايـش يف ظـل السـلم األهـيل.

إن مـن نـامذج رشـد احلاكـم وتفاعلـه مـع حـراك الشـعوب وإحتوائـه وتطويـق تلـك 
األزمـة موقـف اإلمـام عيل)عليه السـالم( من اخلريت بن راشـد الناجـي الذي دخل عىل 
االمـام  بعـد مشـكلة التحكيـم يف ثالثـني مـن أصحابـه يمـي بينهـم حتـى قـام بـني يديـه 
فقـال: )ال واهلل ال أطيـع أمـرك، وال أصـيل خلفـك، وأين غـدًا مفـارق لـك، فقال)عليـه 
السـالم(: ثكلتـك أمـك، إذا تنقـض عهـدك، وتعـي ربـك وال تـر إالّ نفسـك أخربين 
مل تفعـل ذلـك...( )43( ، إن االمـام جَيِـّد يف تطويـق األزمـة ويعقـد حـوارًا معهـم لبيـان ما 
أشـكل عنـد القـوم ويدعوهـم اىل مؤمتـر لإلجابـة عـىل مـا إختلـط مـن األمـر عندهـم إالّ 
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أهنـم نقضـوا مـا ُأبـرم ومل حيـروا يف املوعـد املحـدد هلـم حتـى ذمهم اإلمـام بعد إسـتنفاذ 
الطـرق املتعـددة معهـم فقـال فيهـم: )بعـدًا هلـم كـام بعـت ثمـود، أما لـو أرشعت األسـنة 
إليهـم، وصبـت السـيوف عـىل هاماهتـم، لقـد ندمـوا عـىل مـا كان منهـم...( )44( ، وغـري 
بعيـد مـن هـذا موقـف االمـام أمـري املؤمنني)عليـه السـالم(من طلحـة والزبـري ومـن لف 

. لفهام

إن احلاكـم املتصـف بالرشـد السـيايس عليـه أن يمّيـز بـني حـراك الشـعوب القائـم 
عـىل أسـس غـري سـليمة تريـد نـرش الفـوىض بـني العبـاد وهتلك البـالد، وبـني التـي تبغي 
اإلصـالح وتقصـد اخلـري باالحتكام اىل املنهج السـليم املقنن بقانون يكشـف عن سـالمة 
هـذا التحـرك ومرشوعيـة مطالبهـم بخالف احلـراك املتجه لإلصـالح وعقالنيـة مطالبه، 
فالسـيايس الراشـد هـو القـادر عىل التمييز بـني احلراكني القـادر عىل إحتوائهام بام يناسـب 
كّل منهـام، حيـث خيلـق يف املجتمـع حالـة القناعـة ويصنـع الثقـة يف احلاكـم إذ ُيلتمس منه 
الصـدق واجلديـة يف التعامـل مـع األزمات إمجاالً والقـدرة عىل إجياد احللـول بنرش األمن 

واألمان.

إن قـراءة متأنيـة خلطاب أمري املؤمنني)عليه السـالم(ملالك األشـرت يظهـر منها وضعه 
فيقول)عليـه  أمثـال هـذه األزمـات  التعامـل مـع  خلطـة مسـتقبلية إحرتازيـة متكنـه مـن 
السـالم(: )وأشـعر قلبـك الرمحـة للرعية، واملحبة هلـم، واللطف هبـم، وال تكونن عليهم 
سـبعا ضاريـا تغتنـم أكلهـم، فإهنم صنفان: إما أخ لك يف الديـن، وإما نظري لك يف اخللق، 
يفـرط منهـم الزلـل، وتعـرض هلم العلـل، ويؤتى عىل أيدهيـم يف العمد واخلطـأ، فأعطهم 
مـن عفـوك وصفحـك، مثـل الـذي حتـب وتـرىض أن يعطيـك اهلل مـن عفـوه وصفحـه، 
فإنـك فوقهـم، ووايل االمـر عليـك فوقـك، واهلل فوق مـن والك، وقد اسـتكفاك أمرهم، 
وابتـالك هبـم. وال تنصبـن نفسـك حلـرب اهلل، فإنـه ال يـدي لـك بنقمتـه، وال غنـى بـك 
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عـن عفـوه ورمحتـه. وال تندمـن عـىل عفـو، وال تبجحـن بعقوبـة، وال ترعـن إىل بـادرة 
وجـدت عنهـا مندوحـة. وال تقولـن إين مؤمـر آمـر فأطـاع، فـإن ذلـك إدغـال يف القلب، 
ومنهكـة للديـن، وتقـرب مـن الغـري...( )45( ، وكـم بني هذا اإلسـترشاف املسـتقبيل عند 
اإلمام)عليـه السـالم(وبني مـا خيتزنـه معاويـه بوصفـه حاكم حيـث يروى )46(  أن سـودة 
بنـت عـامرة اهلمدانيـة دخلـت عليـه بعـد شـهادة أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم(، فجعـل 
يؤنبهـا عـىل حتريضهـا عليـه أيـام صفـني، وآل أمـره إىل أن قـال: مـا حاجتـك؟ قالـت: إن 
اهلل مسـائلك عـن أمرنـا ومـا افـرتض عليـك مـن حقنـا وال يـزال يتقـدم علينـا مـن قبلـك 
مـن يسـمو بمكانـك ويبطـش بقوة سـلطانك، فيحصدنا حصيد السـنبل ويدوسـنا دوس 
احلرمـل، يسـومنا اخلسـف ويذيقنـا احلتـف، هـذا برش بـن أرطاة قـدم علينا فقتـل رجالنا، 
وأخـذ أموالنـا، ولـوال الطاعـة لـكان فينـا عـز و منعـة، فـإن عزلتـه عنـا شـكرناك وإال 
كفرنـاك، فقـال معاويـة: إيـاي هتدديـن بقومـك يـا سـودة؟ لقـد مهمـت أن أمحلـك عـىل 

قتـب أشـوس فـأردك إليـه فينفـذ فيـك حكمـه فأطرقت سـودة سـاعة ثـم قالت: 

صى االله عى روح تضمــــــنها                       قرب فأصبح فيه العدل مدفونــــا
قد حالف احلق ال يبغي به بــدال                       فصار باحلق وااليامن مقــــرونـا

فقـال معاويـة: مـن هـذا يـا سـودة؟ قالـت: هـو واهلل أمـري املؤمنـني عيل بـن أيب طالب 
واهلل لقـد جئتـه يف رجـل كان قـد واله صدقاتنـا فجـار علينـا، فصادفتـه قائـام يصـيل، فلـام 
رآين انفتـل مـن صالتـه ثـم أقبـل عـيل برمحـة ورفق ورأفـة وتعطـف، وقال: ألـك حاجة؟ 
قلـت: نعـم، فأخربتـه اخلـرب، فبكـى ثـم قـال: اللهـم أنـت الشـاهد عـيل و عليهـم، وأين مل 
آمرهـم بظلـم خلقـك، ثـم أخـرج قطعـة جلـد فكتـب فيهـا: » بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم 
قـد جاءتكـم بينـة مـن ربكـم فأوفـوا الكيـل وامليـزان وال تبخسـوا النـاس أشـياءهم وال 
تفسـدوا يف األرض بعـد إصالحهـا ذلكـم خـري لكـم إن كنتـم مؤمنـني، فإذا قـرأت كتايب 
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هـذا فاحتفـظ بـام يف يـدك مـن عملنـا حتـى يقـدم عليك مـن يقبضه منـك، والسـالم«. ثم 
دفـع الرقعـة إيل، فـواهلل ما ختمهـا بطني وال خزهنـا، فجئت بالرقعـة إىل صاحبه فانرصف 

عنـا معـزوال، فقـال معاويـة: اكتبـوا هلـا كـام تريـد، وارصفوهـا إىل بلدها غري شـاكية.

بإختالقـه  السـيايس عنـد معاويـة  الرشـد  ناصعـة تكشـف عـن غيـاب  إهنـا حقيقـة 
معارضيـه.  أفـواه  فيهـا ويكمـم  النـاس  وُيشـغل  منهـا  يعتـاش  التـي  األزمـات 

احملور الثالث

حضور الرشد السياسي وآلياته

إّن الرشـد السـيايس يف حقيقتـه نتـاج تفاعـل عـّدة مكونـات يف بنـاء مسـتوى معـريف 
نقـدي عنـد الفـرد أو اجلامعـة يؤهلهـا لتجـاوز األزمـات واإلبتعـاد عن أسـباب اإلخفاق 

يف املجالـني االجتامعـي والسـيايس )47( .

إن الرشـد لفـظ يصـح إطالقـه عـىل احلاكـم والفـرد واملجتمـع عـىل حـد سـواء، فـإذا 
توفـرت يف احلاكـم أو الفـرد أو املجتمـع مميـزات الرشـد صـح إطالقه عليهـا حينئذ فيقال 
احلسـنة يف ضبـط  برصـد ترصفاتـه  وذلـك  وفـرد رشـيد وجمتمـع رشـيد  حاكـم رشـيد 
املواقـف ووضـع األمـور يف حملهـا، فحينها تكـون ناضجة متميـزة بالرجحـان، ومن أبرز 

املـؤرشات عـىل وجـود الرشـد السـيايس ترصـد مـن خـالل:

1- النـزوع العقـيل وذلـك بإسـتباقه للحـدث أو التعايـش مـع تفاصيله ومللمـة أطرافه بام 
خيـدم الصالـح العـام، وتغليـب املصالـح العليـا التـي تفصـح حقيقـة عـن حضور الرشـد 
السـيايس لدى احلاكم، ونرصد أمثال هذا الرشـد يف أمثلة متعددة منها ترجيح املصلحة، 
وإيثـار حفـظ النظـام ودفـع اخلطـر وتغليبـه اىل وقـت تتضـح فيـه األمـور وتنكشـف فيـه 
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احلقائـق، كفعـل أمـري املؤمنني)عليـه السـالم( بعـد وفاة الرسـول األعظم)صـىل اهلل عليه 
أنـه آثـر تغليـب الصالـح العـام  وآلـه وسـلم(مع مـا لـه مـن األدلةالنقليـة والعقليـة إالّ 
الـذي بـه حتفـظ معـامل اإلسـالم فيسـجل التاريـخ لنـا موقـف اإلمـام عـيل )عليـه السـالم 
(مـن أحـداث مـا بعـد وفـاة الرسـول األعظم)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(وكيف غّلـب 
مصلحـة االسـالم، واملحافظـة عليـه فيقول )عليه السـالم(: )أما واهلل لقـد تقمصها فالن 
وإنـه ليعلـم أن حمـيل منهـا حمـل القطـب مـن الرحـى. ينحـدر عنـي السـيل وال يرقـى إيل 
الطـري. فسـدلت دوهنـا ثوبـا  وطويـت عنهـا كشـحا. وطفقـت أرتـأي بـني أن أصـول بيد 
جـذاء أو أصـرب عـىل طخيـة عميـاء  هيـرم فيهـا الكبـري. ويشـيب فيهـا الصغـري. ويكـدح 
فيهـا مؤمـن حتـى يلقـى ربـه فرأيـت أن الصـرب عـىل هاتـا أحجـى فصـربت ويف العـني 
قـذى. ويف احللـق شـجا أرى تراثـي هنبا حتى مـى األول لسـبيله....( )48( ، ومثله تركه  
)عليـه السـالم( لفـدك بيد من صادرها مسـجاًل بشـاعة مـا إرتكبوه من غصـب للحقوق 
ومصـادرة لنصـوص القـرآن فيقول)عليـه السـالم(: )بـىل كانت يف أيدينا فـدك من كل ما 
أظلتـه السـامء، فشـحت عليهـا نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفوس آخريـن. ونعـم احلكم 
اهلل. ومـا أصنـع بفـدك وغري فـدك والنفس مظاهنا يف غـد جدث تنقطـع يف ظلمته آثارها، 
وتغيـب أخبارهـا، وحفـرة لـو زيـد يف فسـحتها وأوسـعت يـدا حافرها ألضغطهـا احلجر 
واملـدر، وسـد فرجهـا الـرتاب املرتاكـم، وإنام هي نفـيس أروضهـا بالتقوى لتـأيت آمنة يوم 

اخلـوف األكـرب، وتثبـت عىل جوانـب املزلـق( )49( .

2- اإلجيابية وُيتعرف عليها من خالل االبتعاد عن السلوك التخريبي، والسعي يف تكوين 
شخصية منتجة فعالة تتفاعل مع اآلخرين متمتعة بروح الغرية عىل اآلخرين فيقول أمري 
املؤمنني)عليه السالم( يف عهد ملالك منبهًا له عىل ذلك: )إياك ومساماة اهلل يف عظمته، 
والتشّبه يف جربوته فإن اهلل يذل كل جبار، وهيني كل خمتال( )50( ، فإن االمام يزرع يف 
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السلوك  املنتج واالبتعاد عن  العمل  الرورة  ينبهه  ثم  تعاىل  اهلل  الوايل خوفا من  نفس 
التخريبي ثم يقول )عليه السالم(: )أنصف اهلل وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة 
أهلك، ومن لك هوى فيه من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان 
اهلل خصمة دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجته، وكان هلل حربا حتى ينزع أو 
يتوب. وليس شئ أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامة عىل ظلم، فإن اهلل 
يسمع دعوة املضطهدين، وهو للظاملني باملرصاد. وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف 
احلق، وأعمها يف العدل، وأمجعها لرضا الرعية فإن سخط العامة جيحف برضا اخلاصة، 
وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رضا العامة...()51( ، إن التخويف من عاقبة الظلم إسلوب 

تربوي ساقه االمام يف املقام ووظفه يف سياق عهده املبارك.

3-اإلنفتـاح عـىل االخريـن مـن حيث كونه سـمة عالية املضمـون ُتكسـب املتحيل هبا من 
احلاكمني رشـدًا تسـتحق أن يوصف به.

إن فتـح قنـوات للحـوار مـع اآلخريـن رضورة للتواصـل مـع أفـراد املجتمـع وخلـق 
طـرق للتواصـل بـني القائـد والقاعـدة، وترصد مثـل هذه  الدعـوى يف عهـد االمام)عليه 
الـوالة  احتجـاب  فـإن  رعيتـك.  عـن  احتجابـك  تطولـن  )...فـال  يقـول:  إذ  السـالم( 
عـن الرعيـة شـعبة مـن الضيـق وقلـة علـم باألمـور. واالحتجـاب يقطـع عنهـم علـم مـا 
احتجبـوا دونـه فيصغـر عندهـم الكبـري ويعظـم الصغـري، ويقبـح احلسـن وحيسـن القبيح 
ويشـاب احلـق بالباطـل وإنـام الـوايل بـرش ال يعـرف مـا تـوارى عنـه النـاس به مـن األمور 
وليسـت عـىل القـول سـامت يعـرف هبـا الصـدق مـن الكـذب، فتحصـن مـن االدخال يف 
احلقـوق بلـني احلجـاب فإنـام أنـت أحـد رجلني: إما امرء سـخت نفسـك بالبـذل يف احلق 
ففيـم احتجابـك؟ مـن واجـب حق تعطيـه؟ أو خلـق كريم تسـديه؟، وإما مبتـىل باملنع فام 
أرسع كـف النـاس عـن مسـألتك إذا أيسـوا من بذلـك مع أن أكثـر حاجات النـاس إليك 
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مـاال مؤونـة عليـك فيـه مـن شـكاية مظلمـة أو طلـب إنصـاف. فانتفـع بـام وصفـت لـك 
واقتـرص فيـه عـىل حظـك ورشـدك إن شـاء اهلل...( )52( .

4- اإللتـزام املقنـن املـازج بـني احللـم واحلـزم فعـن أيب احلسـن موسـى بـن جعفر)عليـه 
بشـئ  اهلل  عبـد  مـا  يقـول:  السـالم  عليـه  املؤمنـني  أمـري  كان  )يـا هشـام  قـال:  السـالم( 
أفضـل مـن العقـل، ومـا تـم عقـل امرء حتـى يكـون فيه خصـال شـتى: الكفر والـرش منه 
مأمونـان، والرشـد واخلـري منـه مأمـوالن، وفضـل مالـه مبـذول، وفضـل قولـه مكفوف، 
ونصيبـه مـن الدنيـا القـوت، ال يشـبع مـن العلـم دهـره، الـذل أحب إليـه مع اهلل مـن العز 
مـع غـريه، والتواضـع أحب إليه مـن الرشف، يسـتكثر قليل املعروف من غريه، ويسـتقل 
كثـري املعـروف مـن نفسـه، ويـرى الناس كلهـم خريا منه، وأنـه رشهم يف نفسـه، وهو متام 

األمـر( )53( .  

إن صفـات تضمنهـا خطـاب اإلمـام تكشـف عـن حـزم وعطـف كررهـا يف عهـده، 
البيـت فقـد روي عـن اإلمـام أيب جعفر)عليـه  وليسـت باجلديـده عـىل خطابـات أهـل 
السـالم(عن رسـول اهلل)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(    قولـه: )ال تصلـح االمامـة االّ 
لرجـل يف ثـالث خصـال: ورع حيجـزه عن معـايص اهلل، وحلم يملك به غضبه، وحسـن 
الواليـة عـىل مـن يـيل حتـى يكـون هلـم كالوالـد الرحيـم، ويف روايـة أخـرى حتـى يكـون 
للرعيـة كاأب الرحيـم( )54( ، ومثلـه يف وصيـة النبي)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(ألمري 
املؤمنني)عليـه السـالم()يا عـيل ثـالث مـن مل تكـن فيـه مل يقـم لـه عمـل، ورع حيجـزه عن 
معـايص اهلل عـز وجـل، وخلـق يـداري بـه النـاس، وحلـم يـرد بـه جهـل اجلاهـل( )55( ، 
وترمجهـا اإلمام)عليـه السـالم(يف عهده ملالك حينام يقول: )وأشـعر قلبـك الرمحة للرعية 
واملحبـة هلـم واللطـف هبـم. وال تكونن عليهم سـبعا ضاريـا تغتنم أكلهـم، فإهنم صنفان 
إمـا أخ لـك يف الديـن وإمـا نظـري لـك يف اخللـق يفـرط منهـم الزلـل وتعـرض هلـم العلل، 
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ويؤتـى عـىل أيدهيـم يف العمـد واخلطـأ، فأعطهـم مـن عفـوك وصفحـك مثل الـذي حتب 
أن يعطيـك اهلل مـن عفـوه وصفحـه، فإنك فوقهـم، ووايل األمر عليك فوقـك، واهلل فوق 

مـن والك. وقـد اسـتكفاك أمرهـم وابتـالك هبـم( )56( .

5- التوجـه املسـتمر نحـو الكـامل، فاحلاكـم الرشـيد ال يقـف عنـد حـد بعينـه مـن صـور 
الكـامل بـل يسـتمر يف النـزوع نحـوه، فنجـد يف خطابـات االمام)عليـه السـالم(حتديدًا 
سـايكلوجيا حيـدد فيـه معـامل الشـخصية الرشـيدة احلاكمـة فيقول)عليـه السـالم(يف مجلـة 
مـن خطاباتـه حمـددًا أوصـاف احلاكـم القائـد الرشـيد، فمـن تتوافـر فيـه هـذه الصفـات 
اليمكـن أن يرتقـى إالّ بعـد التخلـص منهـا ليقـدر عـىل اإلدارة والقيـادة: )وقـد علمتـم 
أنـه ال ينبغـي أن يكـون الـوايل عىل الفـروج والدماء واملغانـم واألحكام وإمامة املسـلمني 
البخيـل فتكـون يف أمواهلـم هنمتـه، وال اجلاهـل فيضلهـم بجهلـه، وال اجلـايف فيقطعهـم 
بجفائـه، وال احلائـف للـدول فيتخـذ قومـا دون قـوم، وال املرتـي يف احلكـم فيذهـب 

باحلقـوق ويقـف هبـا دون املقاطـع، وال املعطـل للسـنة فيهلـك األمـة( )57( . 

الـرأي  أصحـاب  بـإرشاك  عملـه  أداء  عـىل  واملعينـة  املكملـة  باآلليـات  اإلسـتعانة   -6
احلصيـف واملشـورة احلسـنة مـن الصادقني وأهـل الثقـة فيقول)عليـه السـالم(:)وإلصق 
بأهـل الـورع، والصـدق ثـم رضهـم عـىل أالّ يطـروك وال يبجحـوك بباطل مل تفعلـه، فإن 
كثـرة االطـراء حتـدث الزهـو، وتـدين مـن العـزة( )58( ، وقـال يف موضـع آخر جممـاًل أهم 
الـرشوط املحددة للرشـد السـيايس لـدى احلاكم بقولـه: )وأعلم أنه ليس شـئ بأدعى إىل 
حسـن ظـن وال برعيتـه مـن إحسـانه إليهم، وختفيفـه املؤونـات عليهم، وترك اسـتكراهه 
إياهـم عـىل مـا ليـس لـه قبلهـم. فليكـن منـك يف ذلـك أمـر جيتمـع لـك بـه حسـن الظـن 
برعيتـك، فـإن حسـن الظـن يقطـع عنـك نصبا طويـال، وإن أحق من حسـن ظنـك به ملن 
حسـن بـالؤك عنـده، وان أحـق من سـاء ظنـك به ملن سـاء بالؤك عنـده( )59( ، ثـم يؤكد 
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عـىل رضورة تعـرق احلاكـم عـىل السـنن احلميـد وعـد التجـاوز عليهـا ألن بنقضهـا فتـح 
لبـاب اليصـح فتحـه فيقول)عليـه السـالم(: )وال تنقـض سـنة صاحلـة عمـل هبـا صدور 
هـذه األمـة، واجتمعـت هبـا األلفـة وصلحـت عليهـا الرعيـة. ال حتدثـن سـنة تـر بشـئ 
مـن مـايض تلـك السـنن، فيكـون االجر ملن سـنها، والـوزر عليك بـام نقضت منهـا( )60( 
، ثـم حيـدد العقـول الواجب اإلسـتإناس هبا بوصفهم مستشـارين يأنـس بآرائهم ويعينوه 
عـىل مـا هـو قائـم بـه فيقول)عليـه السـالم(: )وأكثـر مدارسـة العلـامء، ومناقشـة احلكامء، 
يف تثبيـت مـا صلـح عليـه أمـر بـالدك، وإقامـة مـا اسـتقام بـه النـاس قبلـك( )61( ، وكـام 
أوىص عاملـه باإلهتـامم بوجهـاء النـاس ورضورة اإلهتـامم بـذوي املـروءات ملـا يف ذلـك 
تعزيـز وتقويـه للصـالت بـني عامـة النـاس ومـا ينطـوي عليـه ذلك مـن بعد إسـرتاتيجي 
يضمـن هـدوء املجتمـع وإسـتقراره فنـراه يومـيء اىل طبقـات املجتمـع وحسـن التعامـل 

معهـم بشـتى تصانيفهم.

اخلالصـة مـن كل ما تقدم يتجىل بوضوج أمهية تكون الرشـد السـيايس لدى احلاكم، 
وإن غيابـه جيـر عـىل األمـة الويـالت ويكسـبها إنحـدارًا ومزالـق صعبـة قـد يسـتعي يف 

بعـض األحيـان معاجلتها.   
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املصادر

القرآن الكريم

1- األم: حممد بن إدريس الشافعي، ط دار الفكر للطباعة، ط1، 1400 هـ 
2- األمثـل يف تفسـري كتـاب اهلل املنزل: نارص مكارم الشـريازي، ط: مدرسـة االمام عيل 

بـن أيب طالب، 1412هـ 
3- أصول املحارضات: كامل اهلاشمي، مؤسسة أم القرى، 1425 هـ.

4- بحـار األنـوار اجلامعـة لـدرر أخبار األئمه األطهـار: حممد باقر املجلـيس،  تح: حممد 
الباقـر البهبـودي ط:3،1403 هـ، دار إحيـاء الرتاث العريب، بريوت.

5- تـاج العـروس مـن جواهـر القاموس: حممد بن مرتى احلسـيني الزبيـدي، تح: عيل 
شـريي، دار الفكر بريوت، ط: 1414هـ.

6- التبيـان يف تفسـري القـرآن: أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن الطـويس، دار إحيـاء الرتاث 
العريب.

7- التحرير والتنوير: حممد بن طاهر بن عاشور، بال طبعة. 
8- حتـف العقول:ابـن شـعبة احلراين، تصحيـح وتعليق: عيل أكرب الغفـاري ط2 1404 

هـ، مؤسسـة النرش اإلسـالمي التابعـة جلامعة املدرسـني بقم املرشفة.
9 - اخلصـال: الشـيخ الصـدوق حممـد بـن عـيل بن احلسـني بـن بابويـه القمـي، تصحيح 

عـيل اكـرب غفـاري، 1403هــ، نـرش مجاعـة املدرسـني يف احلـوزة العلمية، قم
10 - تفسري املراغي: امحد بن مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب
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11- جامـع البيـان يف تفسـري القـرآن: ابـو جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي، دار املعرفـة، 
1412هـ.

12- الـدر املنثـور يف التفسـري باملأثـور: جـالل الديـن السـيوطي، النـارش مكتبـة آيـة اهلل 
1404هـ. املرعـي، 

13- روح املعاين: حممود اآللويس، دار الكتب العلمية، 1415هـ
14- رشح رسـالة احلقـوق: حسـن السـيد عـيل القبانجـي، ط2، 1406 هــ، مؤسسـة 

إسـامعيليان
 15- رشح هنـج البالغـة: ابـن أيب احلديـد، مصـادر تـح: حممـد أبـو الفضـل إبراهيـم دار 

إحيـاء الكتـب العربيـة - عيسـى البـايب احللبي  
مؤسسة مطبوعايت إسامعيليان

16-عيون احلكم واملواعظ: عيل بن حممد الليثي الواسطي، ط: دار احلديث ط1 
17-الفـروق اللغويـة: أبـو هـالل العسـكري، تـح: مؤسسـة النـرش اإلسـالمي، ط1، 

1412هـ.
الكتـب  دار  غفـاري،  أكـرب  عـيل  تعليـق  الكلينـي،  يعقـوب  بـن  حممـد  الـكايف:   -18

 3 ط  االسـالمية، 
19- الكشف والبيان: أمحد بن ابراهيم الثعالبي، دار احياء الرتاث العريب، 1422هـ.

20 - لسان العرب: مجال الدين حممد بن مكرم، نرش أدب احلوزة، قم، ط: 1405هـ. 
21- املبسـوط يف فقـه اإلماميـة: أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن الطـويس، تـح: حممـد تقي 

الكشـفي، املكتبـة املرتضوية.
22- جممـع البحريـن: فخـر الديـن الطرحيـي، تـح: أمحـد احلسـيني مكتـب النـرش الثقايف 

اإلسـالمي ط 1408هـ.
23- جممـع البيـان يف تفسـري القـرآن: أبـو عـيل الفضـل بن احلسـن الطربيس، منشـورات 
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نـارص خرو. 
24- معجـم مقاييـس اللغـة: أبـو احلسـني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا، تح: عبد السـالم 

حممـد هـارون، ط دار الفكـر 1979 م 
25- مفاتـح الغيـب: أبـو عبـد اهلل حممـد بـن عمـر الـرازي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، 

هـ   1420
عدنـان  صفـوان  تـح:  األصفهـاين،  الراغـب  الكريـم:  القـرآن  ألفـاظ  -مفـردات   26

النـور. طليعـة  النـارش  1427هــ،  ط2،  عـوادي، 
27- ميزان احلكمة: حممد الريشهري، دار احلديث،ط 1 التنقيح الثاين 1416 هـ 

28- النهاية يف غريب احلديث: بن األثري مؤسسة إسامعيليان، ط 1346هـ ش 
29- هنج البالغة: رشح حممد عبدة، ط دار الذخائر 

30- هنـج السـعادة:حممد باقراملحمـودي ط1، 1387 - 1968 م،مطبعـة النعـامن - 
النجـف األرشف، مؤسسـة التضامـن الفكـري - بـريوت،

31- وسائل الشيعة: حممد بن احلسن احلر العاميل، ط: اإلسالمية
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اهلوامش

 ظ: معجـم مقاييـس اللغـة : أبـو احلسـني أمحـد بن فارس بـن زكريا، تح: عبد السـالم .1
حممـد هـارون ، ط دار الفكـر 1979 م ، 2/ 398 . 

 ظ: لسـان العـرب : مجـال الديـن حممـد بـن مكـرم ، نـرش أدب احلـوزة، قـم ، ط: .2
1405هــ، 3/ 175 ، و ظ: تـاج العـروس من جواهـر القاموس : حممد بن مرتى 
احلسـيني الزبيـدي، تـح: عـيل شـريي، دار الفكـر بـريوت، ط: 1414هــ، 4 / 453 .

 ظ: لسـان العـرب : بـن منظـور ، 3 / 175  ، و ظ: معجـم مقاييس اللغة : بن فارس .3
. 398 /2

  البقرة : 256 ..4
  ظ: تـاج العـروس : الزبيـدي 4/ 453 ، ظ: الفـروق اللغوية : أبو هالل العسـكري .5

، تح : مؤسسـة النرش اإلسـالمي ، ط1 ، 1412هـ، ص256 .
  ظ: جممـع البحريـن : فخـر الدين الطرحيي ، تح: أمحد احلسـيني مكتـب النرش الثقايف .6

اإلسالمي ط 1408هـ ، 2 / 180 .
  ظ: مفـردات ألفـاظ القـرآن الكريـم : الراغـب األصفهـاين ، تـح : صفـوان عدنـان .7

عـوادي ، ط2 ، 1427هــ ، النـارش طليعـة النـور، ص 196 .
  األم : حممـد بـن إدريـس الشـافعي ، ط دار الفكـر للطباعـة، ط1 ، 1400 هــ، 3 / .8

. 22
  املبسـوط يف فقـه اإلماميـة : أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن الطـويس، تـح: حممـد تقـي .9

الكشـفي، املكتبـة املرتضويـة ،  2 / 284 .
 ظ: التبيـان يف تفسـري القـرآن: أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن الطـويس، دار إحيـاء .10

. العـريب،  131/2  الـرتاث 
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  ظ: التبيان : الطويس ، 2 / 11.131
الطـربيس، .12 احلسـن  بـن  الفضـل  عـيل  أبـو   : القـرآن  تفسـري  يف  البيـان  جممـع   : ظ   

.  501  /  2  ، 1413هــ  خـرو  نـارص  منشـورات 
  ظ : الكشـف والبيـان: أمحـد بـن ابراهيـم الثعالبـي، دار احيـاء الـرتاث العـريب، .13

1422هــ ، 2 / 75 .
  مفردات ألفاظ القرآن الكريم : الراغب األصفهاين ، ص 196 ..14
  البقرة : 186 ..15
 ظ: جامـع البيـان يف تفسـري القـرآن: ابـو جعفر حممد بن جرير الطـربي، دار املعرفة، .16

1412هــ ، وظ: الـدر املنثـور يف التفسـري باملأثـور: جـالل الدين السـيوطي ، النارش 
مكتبـة آيـة اهلل املرعـي، 1404هـ ، 1 / 197 .

 البقرة : 256 ..17
  ظ: جممع البيان : الطربيس 2 / 631 ..18
   ظ: مفاتـح الغيـب : أبـو عبـد اهلل حممـد بن عمـر الرازي ، دار إحيـاء الرتاث العريب .19

، 1420 هـ ، 7 / 15 .
  النساء : 6 ..20
   ظ: األمثـل يف تفسـري كتـاب اهلل املنـزل : نـارص مـكارم الشـريازي، ط : مدرسـة .21

االمـام عـيل بـن أيب طالـب ، 1412هــ ، 3 / 110 .
  النساء : 5 ..22
   األعراف : 146 ..23
  لسان العرب : إبن منظور، 6 / 107 ..24
  لسـان العـرب : بـن منظـور، ط أدب احلـوزة  ، 6 / 108 ، و ظ: تـاج العـروس : .25

الزبيدي 8 / 322 ، وظ: النهاية يف غريب احلديث: بن األثري مؤسسـة إسـامعيليان 
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، ط 1346هــ ش  2/ 421 .
  رشح رسـالة احلقـوق : حسـن السـيد عـيل القبانجـي ، ط2، 1406 هــ، مؤسسـة .26

إسـامعيليان ، ص 389 .
  هنج البالغة : رشح حممد عبدة، ط دار الذخائر ، 4 / 35 . .27
  هنـج البالغـة : حممـد عبـدة ، 4 / 35 ، و ؟ وسـائل الشـيعة: حممـد بن احلسـن احلر .28

العامـيل، ط: اإلسـالمية 6 / 7 .
   عيـون احلكـم واملواعـظ : عـيل بـن حممـد الليثـي الواسـطي، ط : دار احلديـث ط1 .29

، ص  284 .
  عيون احلكم : الواسطي ، ص 284 ..30
  ميـزان احلكمـة : حممـد الريشـهري ، دار احلديـث ،ط 1 التنقيـح الثـاين 1416 هـ ، .31

. 1384 /2
  ميزان احلكمة : الريشهري، 2 / 1384 ..32
  ميزان احلكمة : الريشهري ، 2 / 1384 ..33
   ميزان احلكمة : الريشهري ، 2 / 1384 ..34
  التوبة : 25 ..35
 ظ : تفاصيـل احلادثـة ومـا يمكـن األفـادة منها : تفسـري التحرير والتنويـر: حممد بن .36

طاهـر بـن عاشـور، بـال طبعـة 10 / 58 ، وظ: تفسـري املراغـي : امحد بـن مصطفى، 
دار إحيـاء الـرتاث العـريب 10 / 86 وما بعدهـا، وظ: روح املعاين : حممود اآللويس 

، دار الكتـب العلمية، 1415هـ  266/5 . 
 رشح هنـج البالغـة: ابـن أيب احلديـد، مصـادر تـح: حممـد أبـو الفضـل إبراهيـم دار .37

إحيـاء الكتـب العربيـة - عيسـى البايب احللبـي مؤسسـة مطبوعايت إسـامعيليان ، 16 
. 205 /
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  هنج البالغة : حممد عبده   3 / 83 -84 ..38
 هنج البالغة : حممد عبدة ، 2 / 106 ..39
  هنج البالغة : حممد عبدة ، 2 / 10 ..40
  هنج البالغة - بن أيب احلديد ، 17 / 41.32
   هنـج السـعادة:حممد باقراملحمـودي ط1 ، 1387 - 1968 م،مطبعـة النعـامن - .42

النجـف األرشف، مؤسسـة التضامـن الفكـري -بـريوت،5 / 34
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املقدمـــــــــة

يتنـاول البحـث الدسـتور الـذي وضعه االمام عيل بـن ايب طالب عليه السـالم وابراز 
الفكـر القانـوين والسـيايس لـه يف حكـم الدولـة االسـالمية  وذلـك مـن خـالل العهد، او 
الرسـالة، الـذي كتبـه اىل مالـك بـن احلـارث االشـرت، عندمـا واله عـىل مـرص سـنة 38 
هجريـة / 658 ميالديـة، وهـو اطـول عهد كتبه االمام عيل وامجعه للمحاسـن، وقد ضم 
مـا بـني دفتيـه عـىل مجيع مـا حتتاج اليه السـلطة أيـًا كان مسـامها  وايل، عامل،أمـري، حاكم، 
رئيـس دولـة، يف ادارة احلكـم يف مجيع مناحي احليـاة  السياسـية واالقتصادية واالجتامعية 
واالداريـة والعسـكرية....، ويشـري البحـث اىل ان االمـام عـيل )عليـه السـالم( ُيعـْد اول 
مـن دعـى اىل الفصل مابني السـلطات الثالث التنفيذية، والترشيعيـة، والقضائية، واقرار 
حقـوق االنسـان، عـالوًة عـىل ذلـك فثمـة قضيـة مهمـة اشـار اليهـا عهـد،          )دسـتور( 
امري املؤمنني عيل عليه السـالم وتتناوهلا الدراسـة اال وهي انه وضع القواعد الدسـتورية 
العامـة يف التعامـل مـع مجيـع ابناء املجتمـع عىل حٍد سـواء قوامها الرمحة والشـفقة، ووفق 
مبـدأ  العـدل واملسـاوات، وعـىل اسـاس احلقـوق والواجبـات، وليس عىل اسـاس الدين 
او املعتقـد او العـرق او اجلنـس بمعنـى ان  يكـون التعامـل معهـم عـىل  مـا يعـرف اليـوم 
حسـب املفهـوم السـايس بــ،، حـق املواطنـة،، حيـث يقـول يف عهـده ملالـك واعلـم بـان 

النـاس )صنفـان امـا أخ لـك يف الديـن، وامـا نظري لـك يف اخلَلْق(.

ويتنـاول البحـث مـا دعـى اليـه االمـام عـيل بـن ايب طالـب )عليـه السـالم( يف عهـده 
ملالـك االشـرت  عندمـا واله  عـىل مـرص اىل  تشـكيل النظـام الالمركـزي، وآليـة اختيـار 
املوظفـني مـن ذوي املناصـب العاليـة ممـن يتميـزون بالكفـاءة، واملهنيـة، والعفة، وحسـن 
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السـلوك، عـىل ان جيـرى هلـم اختبـار ملعرفـة مـدى صالحيتهـم والتعـرف عـىل مؤهالهتم 
الشـخصية.

ويشـري البحـث اىل العالقـة مـا بـني املركـز واالقليـم  والتـي نظمهـا االمـام عـيل عليـه 
السـالم يف عهـده ملالـك االشـرت والتـي تؤكد عىل ان الثـروات الوطنيـة ملكًا عامـًا جلميع 
ابنـاء املجتمـع، والتطـرق اىل مـا اورد العهـد مـن طبقـات املجتمـع املختلفة،ومنهـا طبقـة 
القضـاة وقـد اكـد فيـه عـىل اسـتقاللية مؤسسـة القضـاء كام يتـم احلديـث عـام ورد بالعهد 
عـن حماربة الفسـاد واجلشـع بمختلف صوره وايقـاع العقوبات اجلزائيـة عىل كل موظف 

تثبـت ادانته بإسـاءت اسـتخدامه للـامل العام.   

التعريف بالعهد: -

يف سـنة )38هــ - 658 م( أسـند اإلمـام عـيل بـن ايب طالـب )عليـه السـالم(، واليـة 
مـرص اىل مالـك بـن احلـارث بـن يغـوث النخعـي)1( واملشـهور بــ )مالـك االشـرت( )2(  
والشـرت: - انشـقاق جفن العني وبه سـمي االشـرت النخعي)3(وقال أبن الكلبي أن الذي 
رضبـه هـو أبـو مسـيكه بـن ربيـل بـن عمـرو بـن الطمثـان مـن بني أيـاد بن نـزار عـىل عينه 
يف معركـة الريمـوك )4(  وقيـل سـمي باالشـرت ألنـه يلتقـط الرجـال يف احلـرب كـام يلتقـط 

الديـك احلبـوب )5(  والـرأي األول أثبـت.

وكان زعيـم قومـه وأحـد أبطـال اإلسـالم وكان خطيبـاً  بليغـاً  فارسـاً  )6(  ومـن أبرز 
املقاتلـني اىل جانـب أمـري املؤمنـني عـيل )عليه السـالم( يف اجلمـل وصفني والنهـروان )7( 
، وكانـت لـه منزلـة عظيمـة عنـد األمـام عـيل ولـه حظـوة كبـرية لديـه، وقد حتـدث األمام 
عـن تلـك املنزلـة حيـث وصفهـا بقولـه: )فلقـد كان يل كـام كنـت لرسـول اهلل )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( )8( . وعندمـا وصـل خـرب وفاة مالك االشـرت حزن عليه أمـري املؤمنني 
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عـيل )عليـه السـالم(، حزنـاً  شـديداً  ونعـاه لألمة قائـالً  ))أال أن مالك بـن احلارث قى 
وأوىف بعهـده، ولقـى ربـه فرحـم اهلل مالـكاً  ولـو كان جبـالً  لـكان قـداً ، ولـو كان حجراً  

لـكان صلـدًا(( )9(  فعـىل ))مثـل مالك فلتبـك  البواكـي(( )10( .

أن أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـالم(، كان ُيعنـى باختيـار عاملـه مـن 
أهـل القـدرة والصـالح، والتقـوى، ويزودهـم بعهـود مكتوبـة اىل أهـل والياهتـم، ثـم 
يتعاهدهـم بكتبـه موجهـاً  وناصحـاً  ومرشـدًا )11( .ولقـد زود أمـري املؤمنـني عـيل )عليـه 
السـالم(، مالـك االشـرت عندمـا واله مـرص بتوجيهـات وتعليـامت مفصلـة ومودعـه يف 
كتـاب عهـده اليـه، والـذي ُيعـد أول عهد جامع شـامل يف مطاليبـه ومضامينـه يف التاريخ 
العهـد  أن هـذا  الدولة،.ويبـدو يل  ادارة  املثـايل يف  النمـوذج  باعتبـاره   . )12( اإلسـالمي 
ليـس بنصـه الكامـل، وإنـام هـو عبـارة عـن فقـرات أختارهـا الرشيـف الـريض وبثهـا يف 
هنـج البالغـة الـذي )أودع فيـه مـا أختـاره مـن كالم أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم(( )13(  
وقـد أشـار الرشيـف الـريض اىل منهجـه هـذا حيث قـال: )فأمجعـت بتوفيـق اهلل تعاىل عىل 
االبتـداء باختيـار حماسـن اخلطـب ثم حماسـن الكتب، ثم حماسـن احلكـم واألدب( )14(  .

ويضـم العهـد القواعـد واملباين الفكرية اإلسـالمية يف نظرية احلكـم يف مجيع اجلوانب 
بـني  العالقـات  وتنظيـم  والعسـكرية  والقضائيـة  واالقتصاديـة  واالجتامعيـة  السياسـية 
احلاكـم واملحكـوم عىل أسـاس العـدل واحلق واملسـاواة، وهو خـري نتاج أنتجتـه العبقرية 
اإلسـالمية بـل اإلنسـانية يف خمتلـف األدوار التارخييـة.وأن القواعد الترشيعية السياسـية، 
واإلداريـة، والقضائيـة، واملاليـة والنظريـات الدسـتورية التـي قررهـا األمـام عـيل )عليـه 
السـالم(، يف عهـد مالـك االشـرت، ُتعـد مثـاالً  مـن أروع األمثلـة للحكـم الديمقراطي يف 

اإلسـالم )15( .

وهـذا العهـد مـن مجلة مآثر أمري املؤمنني )عليه السـالم(، التي ال حتى وال تسـتقى 
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وهـو مـن أطـول عهـوده وأعظمها شـأناً  النه )حيتـوي عىل أهـم القواعد واألصـول التي 
تتعلـق بالقضـاء والقضاة، وإدارة احلكم يف اإلسـالم، وقرر فيه قواعـد مهمة يف التضامن 
االجتامعـي بـل التعاون اإلنسـاين ألقامتـه العدل وحسـن اإلدارة والسياسـة، وبيان اهليئة 
االجتامعيـة وبيـان اخلـراج وأمهيتـه، وكيـف جيـب أن تكـون املعاملـة فيه والنظـر يف عامرة 
األرض ومـا يتعلـق بذلـك مـن أصـول العمران ومـا فيه صـالح البالد ومنابـع ثروته وما 
للتجـارة والصناعـة مـن األثـر يف حياة األمة اىل غـري ذلك من القواعـد العامة التي هتدف 
اىل أسـمى هـدف يف العـدل اإلسـالمي، حتـى أصبـح موضـع العنايـة مـن رجـال الفكـر 
وأعطـوه كبـري العنايـة بالـرشح واإلضافـة، واعتنـى به علـامء القانون وساسـة األمم، فهو 

أثـر خالد ومفخرة اإلسـالم عـىل مر الدهـور( )16( .

ويعتـرب عهـد األمـام عيل )عليه السـالم( اىل واليه عىل مرص، مالك االشـرت، دسـتوراً  
كامـالً  للدولـة اإلسـالمية فيه نظريات اإلسـالم يف احلكـم واحلكومة، ومناهـج الدين يف 
االقتصاد، واالجتامع، والسياسـة، واحلـرب، واالدارة، واألمور العبادية والقضائية)17(.

وتتضـح السياسـة الشـمولية للعهـد مـن املقدمـة التـي قدم هبـا األمام لـه وكذلك من 
بنـود العهـد وحمتوياتـه األخـرى، ففـي هـذه الوثيقـة التـي هـي أطول وثيقـة كتبهـا اإلمام 
عـيل )عليـه السـالم(، وأمجعهـا حلقوق الرعيـة، ففي صدر هـذا العهد أمجل هـذه احلقوق 
أمجـاالً  ثـم فصلهـا بعـد ذلك تفصيـالً ، فقال: )هذا مـا أمر به عبد اهلل، عـيل أمري املؤمنني، 
مالـك بـن احلـارث االشـرت يف عهـده اليـه حـني واله مـرص، جبايـة خراجهـا، وجهـاد 

عدوهـا، واسـتصالح أهلهـا، وعامرة بالدهـا()18(.

فهـذه املقدمـة تتضمـن أربعـة أهداف سياسـية، رئيسـية، جيب أن يسـعى اليهـا احلاكم 
ويعمـل عـىل حتقيقهـا لرعيتـه وان يضعهـا أمـام نصب عينيـه لغرض إنجازهـا وهي: -
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األول: يتعلـق بجبايـة اخلـراج، ومـا يتعلـق بأمـوال الدولـة التـي جيـب أن تنفـق عـىل 
خمتلـف القطاعـات وتنميـة املجتمـع.

الثـاين: - جهـاد العـدو، ومـا يسـتلزم ذلـك مـن تأسـيس جيـش قـوي لـه القـدرة عىل 
محايـة البلـد والدفـاع عنـه وبنـاء مؤسسـات عسـكرية وأمنيـة حمكمة.

الثالـث: - يقـوم عـىل اإلصـالح االجتامعـي ويقصـد هبـا بنـاء اإلنسـان القـادر عـىل 
واالجتامعيـة،  السياسـية  األصعـدة  خمتلـف  يف  مسـتواه  ورفـع  وجمتمعـه،  بلـده  تطويـر 

األخـرى. األمـور  خمتلـف  ويف  والثقافيـة،  واالقتصاديـة 

الرابـع: - التنميـة االقتصاديـة والعمرانيـة، والتـي هتـدف اىل بنـاء خمتلف املؤسسـات 
يف الدولـة ألجـل تطويـر البلـد اقتصاديـا ً، ورفـع املسـتوى املعـايش للمواطنـني وإقامـة 

املشـاريع املختلفـة يف البلـد.

وممـا يؤسـف لـه حقـاً  أن أغلبيـة الـدول يف منظورهـا السـيايس، ختتـرص عـىل السـعي 
مـن أجـل حتقيـق اهلدفـني األول والثـاين، فتسـتحصل الرائـب مـن املواطنـني بمختلف 
الطـرق والوسـائل والذرائـع وتقيـم جيشـا ً قويـا ً ومؤسسـات أمنيـة ذات سـطوة عـىل 
النـاس ويف املقابـل فأهنـا هتمـل اهلدفني اآلخرين ومهـا، إصالح املجتمع وحتقيـق التنمية.

ونالحـظ أن األمـام عـيل )عليـه السـالم(، يف عهـده هـذا ملالـك االشـرت، فقـد أوضح 
الرؤيـة السياسـية التـي يتبناها اإلسـالم يف إدارة الدولة، والسـبل السياسـية التي ينتهجها 
االسـالم يف معاجلـة األحـداث، كـام أوضـح يف العهـد املوارد التـي عىل مالك، أن يسـتمد 
منهـا القوانـني والترشيعـات واألنظمة التي يصدرها يف أدارة شـؤون البالد، وقد حددها 
لـه بالقـرآن الكريم، والسـنة النبوية الرشيفة، ومن التجـارب اخلاصة بأمري املؤمنني )عليه 
السـالم( يف احليـاة العامـة ويف الشـؤون السياسـية والتـي كان مالـكا ً شـاهدا ً وحـارضا ً 
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عليهـا بحكـم طـول صحبته ألمـري املؤمنني. ومـن خالل قراءتنـا للعهد اتضـح أن األمام 
عـيل )عليـه السـالم(، أعطـى لـه حريـة االجتهاد بغيـة تنفيذ مضامـني العهـد، أوقد تكون 
األمـم  وخـربات  جتـارب  مـن  االسـتفادة  خـالل  مـن  معاجلتهـا  يمكـن  معينـة  حـاالت 
السـابقة والسـنن الفاضلـة التـي كان النـاس يعملـون هبـا يف شـؤون حياهتـم وتعاملهـم 
اليومـي كالعـادات والتقاليـد واألحـكام واألعـراف والقيـم التـي تتفـق مـع قيـم وروح 
وجوهـر اإلسـالم، الن رشع مـن سـبقنا رشع لنـا مـا مل ينسـخ فقـال لـه: - )والواجـب 
عليـك أن تتذكـر مـا مـى ملـن تقدمـك مـن حكومـة عادلـة أو سـنة فاضلـة أو أثـر عـن 
نبينـا - صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم - أو فريضـة يف كتـاب اهلل فتقتـدي بـام شـاهدت ممـا 
عملنـا بـه فيهـا وجتتهـد لنفسـك يف أتبـاع مـا عهـدت اليـك يف عهدي هـذا واسـتوثقت به 

مـن احلجـة( )19( .

لقـد دأب األمـام عـيل )عليه السـالم(، وبكثرة عىل كتابة أوامـره اىل عامله ووالته عىل 
شـكل نصائـح عامـة تبـني هلـم وللرعيـة طريـق العمـل الصحيـح، وفـق كتـاب اهلل وسـنة 
نبيـه املصطفـى )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، وكتـب عـيل )عليـه السـالم( كانـت تتميـز 
بالفصاحـة والوضـوح، والتقنـني اجلامـع يف أجيـاز يـكاد يكـون معجـزاً  تتلقـاه القلـوب، 
وكل مـن يقـرأ هـذا العهـد بعنايـة جيـده قد أحـاط بأصول احلكـم كلها أمجاالً  يف أسـلوب 
مـرشق أخـاذ، فعـيل كان يأخـذ املواثيـق من عاملـه يف كتب يبعـث هبا اليهـم ليعلم كل ذي 

حـق حقه وواجبـه )20( .

مصادر العهد: -

أهتـم العلـامء واملؤرخـون ورجـال الفكـر والسياسـة هبـذا العهـد، وعنـوا بـه عنايـة 
فائقـة، وأوسـعوه رشحـاً  وحتليـالً  وتعليقـاً ، وسـندرج أدنـاه بعض املصـادر األولية التي 
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ذكـرت العهـد وبحسـب ِقـَدْم وفـاة مؤلفيهـا وهـي: - 

1 - إبراهيم بن حممد بن سعيد بن هالل الثقفي )ت 283 هـ(، يف كتابه الغارات)21(.

2 - أبـو حممـد احلسـن بـن شـعبة احلـراين )ت 332 هــ(، يف كتابـه حتـف العقـول عـن 
آل الرسـول وذكـر العهـد بزيـادة بعـض الفقـرات واختـالف يف بعـض األلفـاظ ممـا يـدل 
عـىل أن الرشيـف الـريض يف هنـج البالغـة نقـل مـا أختـاره مـن هـذا العهـد مـن غـري هـذا 

الكتـاب)22( .

دعائـم  كتابـه  يف  363هــ(،  املغـريب)ت  منصـور  بـن  حممـد  بـن  النعـامن  القـايض   -  3
. اإلسـالم)23( 

وهـذه املصـادر الثالثـة أعاله هـي أقدم عهداً  مـن زمن الرشيف الـريض فالعهد ورد 
يف مصـادر سـابقة ومتقدمـة عىل الرشيف الـريض، الذي أورد العهـد يف هنج البالغة.

4 - الرشيـف الـريض )ت 406هــ( يف كتابـه هنـج البالغـة، وقـال: ــــ  أنـه )أطـول عهد 
كتبـه وأمجعـه للمحاسـن( )24( .

5 - الشيخ الطويس )ت 460 هـ( يف كتابه الفهرست )25(. 

6 - أبـن محـدون )ت 562 هــ( يف كتابـه التذكـرة احلمدونيـة، أذ قـال عـن العهـد أنـه: 
)مجـع فيـه بـني حاشـيتي التقـوى والسياسـة عـىل بعـد أقطارهـا، وجدتـه يغنـي عـن كثـري 
مـن كالم احلكـامء والقدمـاء، وهـو مـع فـرط اإلطالـة مأمـون املاللـه جلمعـه بـني البالغة 
البارعـة واملعـاين الرائعـة ولوال رغبـة الناس لكالم وميـل النفوس اىل التنقـل يف األلفاظ 
ألكتفـني بأيـراد هـذا العهد عن غـريه أذ كان حاويا ألشـتات األدب والسياسـات جامعا 

لألسـباب التـي تلـزم امللـوك والـوالة( ثـم أورد نـص العهد بطولـه )26( .
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7 - أبن أيب احلديد املعتزيل )ت 656 هـ( يف كتابه رشح هنج البالغة، حيث قال يف هذا 
العهد )أنه نسيج وحده، ومنه تعلم الناس اآلداب والقضايا واألحكام والسياسة()27(.

8 - النويـري )ت 732 هــ( يف كتابـه هنايـة األرب، حيث نعته بقولـه: )ومل آر فيام طالعته 
مـن هـذا املعنـى - أي يف وصايـا امللوك اىل احلـكام - أمجع للوصايا، وال أشـمل من عهد 
كتبـه عـيل بـن أيب طالـب عليـه السـالم اىل مالك بـن احلارث االشـرت، حيـث واله مرص، 
فأحببـت أن أورده عـىل طولـه، وآيت عـىل مجلتـه وتفصيلـه ألن مثـل هـذا العهـد ال هُيمـل 

وسـبيل فضلـه ال جُيهل( ثـم ذكر العهـد )28( .  

9 - القلقشـندي )ت 821 هــ( يف كتابـه صبـح األعشـى، فقـد قـال فيه: )أنه مـن العهود 
البليغـة مجـع فيـه بـني معـامل التقـوى وسياسـة امللـك( )29( ، وذكره أيضـاً  يف كتابـه اآلخر 

مآثر األنافـة )30( .

10 - املجليس )ت 1111 هـ( يف كتابه بحار األنوار )31( .

وهلذا العهد رشوح عديدة منها: 

1 - أبن أيب احلديد، رشح هنج البالغة )32( .

2 - قطب الدين البيهقي، حدائق احلقائق )33( .

3 - الرخيس، أعالم هنج البالغة )34( .

4 - ميثم البحراين، رشح هنج البالغه )35( .

5- رشاح هنج البالغة الذين يزيد عددهم عىل املائة )36( .

6 - رشح الشيخ حممد عبده، مفتي االيار املرصية )37(  .
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7 - رشح الشـيخ حممد باقر الكجوري واملوسـوم )أسـاس السياسة يف تأسيس الرياسة( 
. )38(

8 - رشح العالمة هادي بن حممد حسني البريجندي )39( .

9 - رشح احلسني اهلمداين، واملوسوم )هدية احلسام هلداية األحكام( )40( .

10 - رشح الشـيخ عبـد الواحـد املظفر واملوسـوم )السياسـة العلوية( وهـو خمطوط يقع 
يف ثـالث أجزاء )41( .

11 - رشح األستاذ توفيق الفكيكي واملوسوم )الراعي والرعية( )42( .

12 - وغريها من الرشوح وقد ذكر العديد منها الشيخ آغا بزرك الطهراين)43( .

لقـد كان عهـد األمـام عـيل )عليه السـالم(، ملالك االشـرت، موضوع العنايـة منذ أقدم 
العصـور اىل يـوم النـاس هـذا عنـد كثـري مـن رجـال العلـم )44( ، وأعـالم األدب )45( ، 
وأسـاتذة القانـون )46( ، وعلـامء السياسـة، واإلدارة، واملاليـة االقتصاد، وكبار الفالسـفة 

وقـادة اجليـوش وأمـراء احلـرب يف خمتلف البلـدان )47( .

وممـا هـو جديـر بالذكـر، أن العهـد قـد تعـرض لـه عامـة رشاح هنـج البالغـة بـرشح 
مبسـط وخمتـرص، وكل بحسـب طريقتـه يف رشح هنـج البالغة )48( ، ولو أهنـا انتزعت من 

تلـك الـرشوح لكانـت عـدة جملدات.

رشح  مـن  العهـد  بانتـزاع  األزهـر  مكتبـة  كاتـب  حممـد(  )امحـد  السـيد  قـام  وقـد 
الشـيخ حممـد عبـده لنهـج البالغـة وطبعـه عـىل حـده وسـامه )مقتبـس السياسـة وسـياج 
قواعـد  اإلدارة يف  السياسـة وأصـول  أمهـات  له:)أنـه مجـع  تقديمـه  الرياسـة(،وقال يف 
حـدت مـن فصاحـة الكلـم وبالغـة الـكالم وحسـن األسـلوب مـا ال يمكن لعاجـز مثيل 
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أن يصفـه فدهشـت جـداً ملـامل أجـد هلـذا الكتـاب تـداوالً عـىل ألسـنة املتكلمـني بالعربيـة 
خصوصيـا ًاملشـتغلني بتعلمهـا مـن طلبـه األزهـر واملـدارس األخـرى مـع أنـه كان مـن 

الواجـب أن مثـل هـذا الكتـاب حيفـظ يف الصـدور ال يف السـطور( )49( .

وممـا يـدل عـىل أمهيـة عهـد عـيل )عليه السـالم( ملالـك اهتامم العلـامء برتمجتـه ملختلف 
اللغـات العامليـة ورشحـه ودراسـته )50( ، هبدف االسـتفادة منـه  )51( .

الفصل ما بني السلطات الثالث.

أن لإلمـام عـيل )عليه السـالم(، أراء ومفاهيـم أدارية قيمة يف أدارة احلكم والسياسـة 
ضمنهـا يف )دسـتور( عهـد مالـك االشـرت ومـن أبـرز تلـك السياسـات هـي الفصـل مـا 
بـني السـلطات الثـالث الترشيعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة، وبذلك فأن لألمـام عيل )عليه 
السـالم( قصـب السـبق عـىل كافـة رجـال السياسـة واإلدارة والقانـون الذيـن جـاءوا من 
بعـده، وهنلـوا مـن مـورده، فأقـر مبـدأ الفصل ما بـني السـلطات الثـالث )52(   وكان أول 
مـن أشـار اليهـا يف الدسـاتري احلديثـة الدسـتور الفرنـيس الـذي صـدر يف )4 أيلـول عـام 
1791( حيـث يعـد دسـتور فرنسـا الـذي وضـع عقـب ثورهتـا 1789 م أول مـن أقـر 
الفصـل مـا بـني السـلطات، وأقر حقـوق اإلنسـان )53(  تتصـدره العبارة الذائعـة الصيت 
)يولـد النـاس أحـراراً  ومتسـاوين يف احلقـوق( علـام بأن فكـرة إعالن )حقوق اإلنسـان( 
قـد تبلـورت خـالل الثـورة األمريكيـة عـىل بريطانيا وقد نـص إعالن اسـتقالل الواليات 
املتحـدة األمريكيـة يف )6 متـوز سـنة 1776 م( عـىل )أن كل الرجـال قـد ولدهتـم أمهاهتم 
واحلريـة  املسـاواة  يف  اإلنسـان  حقـوق  ذكـر  ديباجيتـه  يف  اإلعـالن  وتضمـن  سواسـية( 
والسـعادة وتغيـري احلكومـات التـي ال ترعـى تلـك احلقـوق، ثـم صـدر اإلعـالن الـذي 
سـبق دسـتور )24 يوليو سـنة 1793 م( وقد ركز بصيغه خاصة عىل املسـاواة وأشـار اىل 
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الواجبـات، كـام أشـار اىل حـق اجلميع يف التعليم  ويف املسـاعدات العامـة ثم صدر إعالن 
آخـر حلقـوق اإلنسـان يف )22 أغسـطس سـنة 1795م(، وقـد سـادت مبـادئ اإلعـالن 
الفرنيس الصادر سـنة 1789 م الدسـاتري الفرنسـية التالية وكثرياً  من دسـاتري دول أوربا 
الغربيـة الصـادرة خالل القرن التاسـع عـرش ومطلع القرن العرشيـن امليالديني)54(  وبعد 
أنتهـاء احلـرب العامليـة الثانيـة صـدرت العديـد مـن الوثائـق الدوليـة التـي ختـص حقـوق 
اإلنسـان  )55(   فالـذي يقـرأ هـذه اإلشـارات للوهلـة األوىل يظن أن ذلك مـن نتاج أفكار 
رجـال العـرص احلديـث، ومـن ثـم أصبحـت قاعـدة دسـتورية أخذت هبـا دسـاتري الدول 
يف القـرن العرشيـن، يف حـني أن أول مـن وضـع مبـدأ الفصـل مـا بـني السـلطات الثـالث 
وأقـر حقـوق اإلنسـان هـو أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـالم(، وقـد نص 
عـىل ذلـك بشـكل رسـمي ومـدون وذلـك يف العهـد الـذي كتبـه اىل مالـك االشـرت )56(  
وهـي مـن أللفتـات األصيلـة واملتميـزة للفكـر الثاقب ألمـري املؤمنني عيل )عليه السـالم( 

يف اإلدارة السياسـية  للدولـة. 

1.ال�سلطة الت�سريعية: -
السلطة الترشيعية عند األمام عيل )عليه السالم(، هي القرآن الكريم والسنة النبوية 
ومها يمثالن الدستور اإلسالمي، حيث قال يف عهده ملالك: )واردد اىل اهلل ورسوله ما 
يضلعك - يمنعك - من اخلطوب، ويشتبه عليك من األمور فقد قال تعاىل لقوم أحب 
ِمنُكْم فَإِن  ْمرِ 

َ
ْوِل األ

ُ
َوأ الرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ ِطيُعواْ اللَّ 

َ
أ ِيَن آَمُنواْ  َها الَّ يُّ

َ
أ أرشادهم ﴿يَا 

ٍء فَُردُّوهُ إىَِل الّلِ َوالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِالّلِ َواْلَوِْم اآلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ  َتَنازَْعُتْم ِف َشْ
وِياًل﴾ )57( *. فالرد اىل اهلل األخذ بمحكم كتابه - النص الرصيح - والرد اىل 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َوأ

الرسول األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة( )58( .

وورد يف موضـوع آخـر مـن العهـد املبـاين األخـرى للسـلطة الترشيعيـة، وذلـك يف 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 144

قولــــــه )عليـه السـالم( ملالـك: )والواجـب عليـك أن تتذكـر مـا مـى ملـن تقدمـك من 
حكومـة عادلـة أو سـنة فاضلـة، أو أثـر عـن نبينـا حممـد - صـىل اهلل عليه وآله وسـلم - أو 
فريضـة يف كتـاب اهلل( )59(  وكذلـك يضـم الدسـتور اإلسـالمي يف جنباتـه كـام جـاء يف 
العهـد )سـنة صاحلـة عمل هبا صدور هـذه األمة واجتمعـت هبا األلفـة، وصلحت عليها 

الرعيـة( )60( .

وترشيـع  القانونيـة،  املـواد  تفسـري  يف  يعملـون  الترشيعيـة  باهليئـة  العاملـني  أن  كـام 
لوائـح قانونيـة ملـا يسـتجد يف جمـاالت الترشيـع غـري املـرشع هلـا، وللهيئـة الترشيعيـة أن 
تقـوم باسـتعراض مـا تشـابه مـن مصـادر الترشيـع وحتديـد املبـادئ األساسـية للدسـتور 

.  )61( اإلسـالمي 

2. ال�سلطة التنفيذية: -
أما السـلطة التنفيذية، فهي السـلطة الثانية يف أدارة الدولة واملتمثلة أياً  كان مسـامها، 
وايل، عامـل، أمـري، رئيـس دولـة، أن تعمـل عـىل توفـري مسـتلزمات العيـش للمواطنـني 
وتوفـري األمـن، وإتاحـة فـرص العمـل ألبنـاء األمـة وتنظيـم حياهتـم االجتامعيـة ومحايـة 
الدولـة مـن خالل أعـداد اجليش القوي القادر عـىل الدفاع عنها، وصـد هجامت األعداء 
وقـد أشـار األمـــام عـيل )عليـه السـالم( اىل ذلـك بقولـه: )وأنـه ال بـد للناس مـن أمري بر 
أو فاجـر، يعمـل يف أمرتـه املؤمـن، ويسـتمتع فيهـا الكافـر ويبلـغ اهلل فيهـا األجـل وجيمع 
بـه الفـيء، ويقاتـل بـه العـدو، وتأمـن بـه الُسـبل، ويؤخـذ بـه للضعيـف من القـوي حتى 

يسـرتيح بـر، ويسـرتاح من فاجـر( )62( .

وحتـدث األمـام عـيل )عليـه السـالم(، عـن الـرشوط الروريـة الواجـب توفرهـا يف 
القائـد اإلداري حيـث أوجزهـا يف خطبـة لـه بقولـه: )أن أحـق النـاس هبذا األمـر أقواهم 
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السـالم( وضـع  )عليـه  األمـام عـيل  أن  فيالحـظ   .  )63( اهلل(  بكتـاب  عليـه، وأعلمهـم 
رشطـني أساسـني مهـا القـوة، والعلم، والقوة ال يقصد هبا فقط القوة اجلسـدية بل تشـمل 
اجلوانـب الفكريـة واملؤهـالت العلميـة والذهنيـة، واملتمثلـة مـن االطالع الواسـع بأمور 

اإلدارة واحلكـم ولـه القـدرة عـىل التخطيـط اإلداري، ومـا يتمتـع بـه مـن فـن اإلدارة. 

النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن  اإلسـالمي،  بالدسـتور  املعرفـة  فهـي  العلـم  وأمـا 
وحتصيلـه للعلـوم املسـاعدة اآلخـرى بـام يؤهلـه للقيـام بمهامـه كزعيـم للدولـة، وعالوة 
عـىل ذلـك ذكـر األمـام عـيل )عليـه السـالم( رشوط أخـرى واجـب توفرهـا يف احلاكـم، 
الـوايل،، القائـد، وقـد حـــددها بــ )6( سـتة رشوط، مـع بيانـه لعلـة كل واحـدة منهـا، 
فأشـرتط أن يكـون كريـم النفـس لئـال يدفعـه الطمـع وشـدة احلـرص اىل العـدوان عـىل 
أمـوال املسـلمني وأن يكـون  عاملـا ً، ألنـه قائـد املسـلمني فيجـب أن هيدهيـم، ولـو كان 
جاهـالً  ألضلهـم، وأن يكـون لـني العريكـة، رحـب الصـدر وأن يكون عـادالً  يف أعطاء 
األمـوال فيسـوي بـني النـاس يف العطـاء وال يفضـل قومـاً  عـىل حسـاب آخرين اسـتجابة 
لشـهوات نفسـه، وميـول قلبـه، وأن يكـون نزهيـاً  يف القضـاء فال يرتـي، ألن ذلك مؤذن 
بذهـاب العـدل يف األحـكام وأن يكـون عامـالً  بالسـنة فيجـري احلـدود ولـو عـىل أقرب 
النـاس اليـه، ويعطـي احلـق مـن نفسـه كـام يطلـب مـن غـريه )64( ، وذلـك عندمـا قـال: 
)ال ينبغـي أن يكـون الـوايل عـىل الفـروج والدمـاء واملغانـم واألحـكام وإمامـة  املسـلمني 
البخيـل فتكـون يف أمواهلـم - حرصـه املفـرط يف أخذهـا - وال اجلاهـل فيضلهـم بجهله، 
وال اجلـايف فيقطعهـم بجفائـه، وال احلائـف للدولـة* فيتخـذ قوماً  دون قـوم، وال املرتي 
يف احلكـم فيذهـب باحلقـوق، ويقـف هبـا دون املقاطـع - احلـدود التـي حدهـا اهلل - وال 

املعطـل للسـنة فيهلـك األمـة( )65( .
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ويالحـظ أن فلسـفة احلكـم عنـد اإلمام عـيل بن أيب طالـب )عليه السـالم(، تتلخص 
يف أن احلكـم هـو رضورة اجتامعيـة أقيم لصالـح املجتمع. 

3. ال�سلطة الق�سائية: - 
ألن  اجتامعيـة،  رضورة  باعتبارهـا  السـالم(  )عليـه  عـيل  اإلمـام  اليهـا  أشـار  وقـد 
اإلنسـان جمبـول عـىل املخاصمـة والنزاع مـع غريه بفعل حـب ذاته وحب التملـك، وُتعد 
السـلطة القضائيـة مـن أعظم سـلطات الدولة، هبا يفـرق بني احلق والباطـل وهبا ينتصف 
للمظلـوم مـن الظـامل، وقـد رسـم األمـام عـيل )عليـه السـالم( يف عهـده اىل مالك االشـرت 
ثالثـة أمـور ينبغـي أن تتبـع يف انتقـاء أفـراد هـذه الطبقـة ومعاملتهـم علـام ً بـأن منصـب 
القـايض يتطلـب  مـن شـاغله اىل جانـب علمـه بالرشيعـة صفـات أخـرى فصلهـا األمـام 
يف عهـده وأنـاط اختيـار طبقـة القضـاة بتوفرهـا، وهذا يعنـي أن فاقدها ليس جديـراً  هبذا 

املنصـب اخلطـري )66(  وهـذه الصفـات هـي: -

1- أن يكـون واسـع الصـدر، اي لـه القـدرة عـىل اسـتيعاب االخريـن وحتمـل مـا يصدر 
عنهـم ن واالنصـات الرائهـم ووجهـات نظرهـم وافكارهـم، وان اليكـون انفعاليـًا، او 
ذو غلظـة يف التعامـل معهـم،  كريـم اخللـق، وذلك الن منصبـه يقتضيـه أن خيالط صنوفًا 

مـن النـاس، وألوانـاً  مـن اخلَْلق.

2- أن يكـون مـن الـورع، وثبـات الديـن وتأصـل العقيـدة، والواعـي خلطـورة مهمتـه 
بحيـث يرجـع عـن الباطـل أذا تبـني لـه أنـه حاد عـن رشيعـة العـدل يف حكمـه ومل يصبها 
اجتهـاده، فـال يمـي حكـام ً تبـني لـه خطـأه. الن الرجـوع اىل احلـق خـري مـن التـامدي 

بالباطـل.

3- ان يكـون مـن رشف النفـس، ونقـاء اجليـب، وطهـر الضمري، بحيث ال ترشف نفسـه 
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عـىل طمع.

4- أن يكـون مـن الوعـي ملهمتـه، بحيـث ال يعجـل يف احلكـم، وال ُيـرع يف إبرامه وأنام 
عليـه أن يمـي يف دراسـة القضيـة ويسـتعرض وجوههـا املختلفـة، فـأن ذلـك أحرى أن 
هيديـه اىل وجـه احلـق وسـنة الصـواب، فـإذا مـا اسـتصعب األمر واشـتبه عليـه، فال جيوز 
لـه أن يصـدر للقضيـة حكـامً  مـن عنـد نفسـه، وإنـام عليـه أن يقـف حتـى ينكشـف لـه مـا 
غمـض عنـه وينجـيل لـه ما أشـتبه عليـه )67( ، فهـذه الصفات جيـب أن تتوفـر يف القايض، 
وبذلـك يضمـن الـوايل أال يشـغل منصـب القضـاء اال األكفـاء يف عملهم ودينهـم، فقال 
األمـام عـيل عليـه السـالم ملالـك يف عهـده: )ثـم أخـرت للحكم بـني الناس أفضـل رعيتك 
يف نفسـك، ممـن ال تضيـق بـه األمـور وال حتكمـه اخلصـوم، وال يتـامدى يف الزلـة، وال 
حيـرص مـن الفـيء اىل احلـق إذا عرفـه، وال تـرشف نفسـه عـىل طمـع وال يكتفـي بـأذى 
منهـم دون أقصـاه، أوقفهـم يف الشـبهات وأخذهـم يف اجلمـع، وأقلهـم  تربمـاً  بمراجعـة 
اخلصـم، وأصربهـم عـىل تكشـف األمـور، وأرضمهم عنـد اتضاح احلكم ممـن ال يزدهيه 

إطـراء وال يسـتميله إغـراء، أولئـك قليـل( )68( .

)عليـه  املؤمنـني  أمـري  ذهـن  عـن   ً غائبـا  للقـايض  االقتصـادي  املوضـوع  يكـن  ومل 
السـالم(، يف هـذا العهـد، الن القـايض بصفتـه إنسـاناً  قـد جيـوز عليه الطمـع أو أخذ 
الرشـوة، ال سـيام أذا مل يكـن مكتفيـاً  اقتصاديـاً  عنـد ذلـك تصبـح حقوق اإلنسـان يف 
خطـر وتضيـع حقـوق الضعفـاء واملظلومـني يف بحـر الفسـاد املـايل لألغنيـاء واألقويـاء 

وقـد أدرك أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( خطـورة ذلـك وأثـره عىل املجتمـع، فوضع 
الضامنـات لتالفيهـا يف عهـده ملالـك االشـرت ومنها: -
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1 - مراقبة احلاكم ألحكام القايض:

وهـو أن يكـون الوايل أو احلاكم، الرقيب عىل األحكام التي يصدرها القايض، ويقوم 
بمراجعـة تلـك األحكام وتدقيقها حتى يكون احلكـم القضائي يطابق اجلرم املقرتف 
وبذلـك يكـون احلاكـم بمثابة حمكمـة التمييز يف الوقـت احلارض، التي متيـز األحكام، 
حتـى يكـون احلكم متكيفاً  مـع القوانني والعقوبات املنصوص عليها بشـأن القضية، 
كـام أهنـا تكشـف احلكـم اجلائـر. وبذلـك يكون األمـام عيل )عليـه السـالم(، أول من 
وضـع فكـرة حمكمـة التمييـز وهـذا نستشـفه ممـا ورد يف دسـتوره او عهـده الـذي كتبه 
لواليـه عـىل مـرص مالـك االشـرت حيث يقـول له )ثـم أكثْر تعاهـَد قضائه( فعـيل )عليه 
السـالم(، مل يكتفـي بـأن يقـوم احلاكـم بمراجعـة األحـكام القضائيـة التـي تصدر من 
القـايض، بـل يطلـب من الـوايل أن يكثر مـن تلك املراجعـات ألحكامـه، وليس فقط 
مراجعتهـا ملـرة واحـدة أو مراجعـة هلـا بشـكل روتينـي أو أن يكـون عـىل عجلـة مـن 
أمـره بمراجعـة أحكامـه، بـل طلب منه أن يطيـل النظر ومراجعتها مـرة بعد مرة، وال 
يكتفـي بمراجعـة قضيـة واحـدة ثـم يـرتك مراجعـة باقي القضايـا، بحجـة أن القايض 
قـد أصـاب بتلـك القضيـة بـل عليـه مراجعـة مجيـع األحـكام التـي يصدرهـا القايض 
ولذلـك يقـول لـه: )أكثـر تعاهـد قضائه( أي اسـتمر يف مراقبـة القـايض وتدقيق مجيع 

أحكامـه القضائيـة حتـى ال يظلم إنسـان منـه جراء تلـك األحكام.

2 - منح القايض راتبا ً جمزيا ً:

 أن حصـول القـايض عـىل مرتـبٍ  يسـد نفقاتـه ويوفـر مسـتلزمات معيشـته هلـا األثـر 
الكبري يف نزاهته وشفافية أحكامه التي يصدرها، ألهنا ستكون بعيدة عن اجلور والظلم، 
ألن القايض ال يكون، مرتشـياً ، أما أذا فشـى الفسـاد يف مؤسسـة القضاء، وأخذ القايض 
باسـتالم أمـوال الرشـوة، فعندهـا جيلـس عىل دكـة احلكم ويصـدر األحـكام اجلائرة الهنا 
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مغلفـة باملـال الفاسـد، فيقـول األمـام يف عهده ملالك بشـأن القايض )وأفسـح لـه يف البذل 
مـا يزيـل علته وتقل معـه حاجته اىل النـاس( )69( .

3 - ضامن حقوق القايض: 

أن طبيعـة عمـل القـايض ومكانتـه االجتامعية، أوجـب األمام عيل )عليه السـالم( يف 
عهـده ملالـك االشـرت، أن يصـار اىل ضـامن حقوقـه واحلفـاظ عـىل كرامتـه وضـامن حياته، 
بحقهـم عقوبـات،  أصـدر  الذيـن  قبـل  مـن  لالعتـداء  تعرضـه  ومالـه، وأرستـه خشـية 
أو ذوهيـم، فـإذا مل يشـعر القـايض بـأن لـه تلـك الضامنـات، فـأن ذلـك سـوف ينسـحب 
عـىل قراراتـه القضائيـة، فيبتعـد عـن تطبيـق القانـون، وتدخـل املحسـوبية واملسـاومات 
والشـفاعات، خاصـة مـع النـاس الذيـن هلـم مكانـة اقتصاديـة أو اجتامعيـة أو سياسـية يف 
البلـد، كـام أن منصـب القـايض يصبح عرضة للعـزل والتغيري، فيسـلب مركـزه ومكانته، 
فحينئـذ يطبـق القانـون عـىل طـرف واحـد وهـم الفقـراء والضعفـاء ومـن ليس هلـم حول 

وال قـوة يف املجتمـع.

هـذه الناحيـة وعاهـا األمـام عـيل )عليه السـالم(، وأعد هلـا عالجها لكـي يأمن ذلك 
كلـه، جيـب أن يكـون القـايض مـن احلاكـم بمنزلـة ال يطمـع فيهـا أحـد غـريه، وال تتـاح 
ألحـد سـواه وبذلـك يأمـن دس الرجـال لـه عند احلاكـم ويثق بمركزه وبنفسـه وتكسـب 
منزلتـه هـذه رهبـة يف قلـوب األرشار، يقـوي هبـا عـىل محلهم عىل احلـق وردهـم اليه حني 
ينحرفـون عنـه ويتمـردون عليـه )70(  فقـد ورد يف دسـتور عـيل ملالـك االشـرت يف حقـوق 
القـايض )وأعطيـه مـن املنزلـة لديـك مـاال يطمـع فيـه غـريه مـن خاصتـك، ليأمـن بذلـك 

اغتيـال الرجـال لـه عنـدك فأنظـر يف ذلـك نظـراً  بليغـاً ( )71( .
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تطبيقـه  أو  نزاهتـه  بالقضـاء وحرصـه عـىل  السـالم(  )عليـه  األمـام عـيل  اهتـامم  أن 
عـىل مجيـع أبنـاء املجتمـع، وأنـه ال يوجـد أحـد فـوق القانـون، هـذه املبـادئ اإلنسـانية 
السـامية، طبقهـا األمـام عيل )عليه السـالم(، عىل نفسـه بشـكل عميل حتى يكـون القدوة 
لآلخريـن، فعـيل )عليـه السـالم( وهـو بمنصب اخلليفة يقـف مع خصم لـه وكان هيوديًا، 
أدعـى ضـده دعـوة باطلـة - كيديـة - وقـف معـه سواسـية أمـام القـايض رشيـح، وهـو 
الـذي عينـه اخلليفـة عـيل ليكـون قاضيـا ً عـىل الكوفـة، فلـم يأنـف األمـام مـن ذلـك ومل 
يرفـض طلـب القـايض للمثـول أمامـه يف سـاحة القضـاء، ومل يقـول أنـه خليفـة فال حير 
أمـام القـايض، أو تتحول جلسـة القضاء مـن جملس القضاء اىل جملـس اخلليفة، أو يرفض 
احلضـور أمـام خصمـه، وهـو مـن أهـل الذمـة ومل يكن مسـلامً  أصـالً ، فهو مـن األقليات 
الدينيـة، كان بأمـكان األمـام يسـتغل منصبـه ويرفـض احلضـور ولكنه مل يفعـل، ألن دين 
عـيل وأخالقـه اإلسـالمية - اإلنسـانية - تأنـف ذلـك، وخلقـه اإلنسـاين يرفـض ذلـك، 
فحـر شـأنه شـأن أي شـخص عـادي يف الدولـة ووقف بني يـدي القـايض وعندما كناه 
القـايض وقـال لـه يـا أبـا احلسـن، رد عليـه األمـام عـيل )عليـه السـالم(، قائـالً  لـه أنـك مل 
تنصـف خصمـي ألنـك مل  تكنيـه كـام فعلـت معي فيجـب أن تكـون املعاملة سواسـية بني 
اخلصـوم وال يميـز بـني شـخص وأخـر، ولـو باأللفـاظ والكلامت، ثـم جاء قـرار القايض 
ضـد عـيل، ولصالـح خصمـه اليهـودي، الـذي أدعـى زوراً  بأن الـدرع الذي مـع عيل هو 
لـه، فأعطـاه عـيل حسـب قـرار القـايض، هنـا أنبهـر اليهـودي ووقـف متعجبـا ً مـن عـيل 
وحكومتـه وسياسـته، فعندهـا أعـرتف لألمـام بـأن دعوته كانـت باطلـة، وأن أدعائه كان 

زوراً ، وأن الـدرع هـو لألمـام عـيل حقـاً  )72( .
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ولذلك فأن مفهوم العدل يف تراث األمام عيل )عليه السالم( يتجسد يف جمالني: -

األول:- أن األمـام نفسـه كان مثـاال ً للعـدل، وبالتـايل فأنـه جمسـد حـي لـه ولغـريه 
مـن الفضائـل األساسـية، فنالحـظ أنـه كان يف حياتـه مثـال التمسـك غـري املتخـاذل هبذه 

الفضيلـة الكبـرية )73( .

الثـاين: - أن أقـوال وأحاديـث ورسـائل األمـام عـيل )عليـه السـالم(، تعـد مصـادر 
غنيـة ملفهـوم العـــدل  والفضيلـة)74(.

وقد وردت حتذيرات يف عهد األمام عيل )عليه السـالم( اىل مالك االشـرت بخصوص 
الظلـم والقمـع وهـي باحلقيقة خطاب عام لكل حاكم ظامل وتنطبـق عىل كل أولئك الذين 
يضعفون أمام إغراءات السـلطة السياسـية بالرغم من كوهنم خيضعون شـكليا ً لإلسـالم 
وترشيعاتـه، فيخاطـب األمـام عـيل )عليه السـالم( عامله عىل مرص، مالك االشـرت قائال ً: 
)أيـاك واالسـتئثار - أي تفضيـل نفسـك عـىل اآلخرين - بام الناس فيه إسـوة - متسـاوين 
- والتغـايب - التغافـل - عـام تعنـى بـه ممـا قـد وضـح للعيـون، فأنـه مأخـوذ منـك لغـريك، 

وعـام قليل تنكشـف عنك أغطية األمـور وينتصف منك املظلـوم()75(.  

املمنوحـة  السـلطة  فـأن  السياسـة  يف  السـالم(  )عليـه  عـيل  األمـام  نظريـة  وحسـب 
للحاكـم ليسـت امتيـازاً  لـه عـىل رعايـاه حيصـل عليها بسـبب احلكـم، وذلـك الن احلكم 
ال يعطـي للحاكـم أي امتيـاز شـخي، وأنـام هـو بمثابـة اختبـار مـن اهلل لـه، فهـي تعـرب 
بوضـوح عـن موقـف األمـام  )عليه السـالم( اخلاص مـن نظرية احلكم اإلسـالمي وهذه 
املبـادئ األساسـية يف الفكـر السـيايس ألمـري املؤمنني عيل )عليه  السـالم( كتبهـا يف عهده 
ملالـك االشـرت إذ قال)فأنـك فوقهـم ووايل األمـر عليـك فوقـك واهلل فوق مـن والك وقد 

اسـتكفاك أمرهـم وابتـالك هبـم...( )76( 
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عهد  --  دستور  --  اإلمام علي  وحقوق اإلنسان: -

أن مـا تضمنـه عهـد األمـام عـيل )عليـه السـالم( مـن مبـادئ وقيـم إنسـانية وعـدل 
ومسـاواة بـني مجيـع   أبنـاء املجتمـع حيـث ضمـن هلـم حـق العيـش والتعبـري عـن الـرأي 
وضـامن كرامتهـم، وبذلـك فـأن عهد عـيل )عليه السـالم(، سـبق وثيقة حقوق اإلنسـان، 
ولـذا فأنـه )يصعـب عـىل املـرء أن جيـد اختالفـا ً بـني العهـد العلـوي والوثيقـة الدوليـة 
حلقـوق اإلنسـان، فليـس من أسـاس بوثيقـة حقوق اإلنسـان، أال جتد له مثيالً  يف دسـتور 
أبـن أيب طالـب، هـذا اىل إطـار مـن احلنـان اإلنسـاين العميـق حييـط بـه األمـام دسـتوره يف 

املجتمـع وال حتيـط األمـم املتحـدة وثيقتهـا بمثلـه( )77( . 

ولذلـك أخـذ رجـال القانـون والسياسـة واإلدارة يف خمتلف دول العامل بدراسـة عهد 
األمـام عـيل وتفسـريه، فانبهـروا بـام وجـدوا مـا فيـه مـن مبـادئ وترشيعـات وقفـوا منـه 
موقـف اإلكبـار واإلعجـاب والتعظيـم، بـل درسـت عـىل ضـوء بعـض القوانـني والنظم 
األوربيـة احلديثـة وثـم مقارنتهـا بالعهـد فظهـرت ميزتـه وأفضليته وهـذا ما دفـع بالعديد 

مـن دول العـامل أن تأخـذ مـن مـواد العهـد وتضمنهـا يف دسـاتريها )78( .

وبذلـك أصبـح عهـد األمـام عـيل عليـه السـالم، اىل مالـك االشـرت، )مصـدر اهلـام 
مـن خـالل وصفـه  اإلسـالمية  لـإلدارة  مثـايل  يقـرأ كدسـتور  كان  القـرون حيـث  عـرب 
املفصـل لواجبـات احلاكـم وحقـوق وواجبات معظم موظفـي الدولة وطبقـات املجتمع 
الرئيسـية( )79(  وامـا مـا ذهـب اليـه الشـيخ حممـد السـند عـن أهتامم األمـم املتحـدة بعهد 
اإلمـام عـيل عليـه السـالم وأمينهـا العـام السـيد كـويف عنـان، ومنظمـة حقـوق االنسـان 
وتأثـره بأقـوال اإلمـام عـيل التـي وردت بالعهـد مثـل: وأشـعر قلبـك الرمحـة، وال تكـن 
عليهـم سـَبـُـعاً  ضاريـاً ، وأعلـم بـأن النـاس صنفـان امـا أخ لـك يف الديـن أو نظري لك يف 
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اخللـق، ودعـوة كـويف عنـان للمؤسسـات القانونية لدراسـة العهـد واألخذ منـه وأصدار 
ً يف عـام 2002 م باعتبـار العهـد أحـد مصـادر  العامـة لألمـم املتحـدة قـرارا  اجلمعيـة 
الترشيـع  الدوليـة )80(   حسـب قولـه. وذكـر احـد الباحثـني انـه قـد صوتـت عـىل القـرار 
أكثـر مـن 200 دولـة وهـذا اعـرتاف رصيح من دول العـامل عىل عبقرية األمـام عيل )عليه 
السـالم( وإنسـانيته ومراعاتـه جلميـع فئـات املجتمـع ألنـه مـن أروع القوانـني واألنظمـة 
والتـي بحاجـة العـامل اىل تطبيقهـا الن النـاس اليـوم بأمس احلاجـة اىل العدالـة واال يكون 
احلاكـم كالسـبع عـىل أبناء جمتمعه )81(  وما أشـار اليـه كذلك الدكتور رضا العطار بشـأن 
القـرار أألممـي وأسـتناده عىل وثائق شـملت 160 صفحـة باللغة االنكليزيـة )82( . ولكن 

هنالـك مـن ينفي وجـود هـذا القـرار )83( .

ولغـرض توثيـق ذلـك ارتأينـا البحـث عـن رقـم القـرار ونصـه الصـادر عـام 2002 
عـن جلنـة حقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم املتحـدة، وذلك مـن خـالل مراجعتنـا للكتاب 
السـنوي الصـادر عـن األمـم املتحدة. انظر امللحـق رقم )1( والذي يوثق مجيع نشـاطات 
املنظمـة الدوليـة، والقـرارات الصـادرة منهـا، سـواء التـي ختـص جملـس األمـن الـدويل، 
األمـم  هبيئـة  املرتبطـة  األخـرى  الدوليـة  واملنظـامت  املتحـدة،  لألمـم  العامـة  واجلمعيـة 
املتحـدة ومنهـا جلنـة حقـوق اإلنسـان الـذي وثقـت نشـاطاهتا يف هـذا الكتـاب يف اجلـزء 
الثـاين مـن املجلـد 56 والصـادر يف عـام 2004، ولكـن لألسـف الشـديد مل نعثـر عـىل 
ذلـك القـرار اخلـاص )84( . ويبدو يل ان هنالك لبسـاً  قد وقع بشـأن عالقـة االمم املتحدة 
بعهـد االمـام عـيل بـن ايب طالب عليـه السـالم، فمن خالل دراسـتي للموضـوع وجدت 
ان املنظمـة الدوليـة التـي ورد فيهـا ذكـر اسـم االمـام عـيل وأقتبسـت بعـض مـن ِحَكِمـِه 

وأقوالـهِ فـأن ذلـك ورد يف )تقريـر التنميـة البرشيـة العربيـة لعـام 2002(
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)ARAB Human Development Report 2002( بدعـم مـن برنامـج االمـم 
املتحـدة اإلنامئـي والـذي يقـع يف 168 صفحـة باللغـة األنكليزيـة وقـد وجـدت أنـه ورد 
ذكـر اسـم االمـام عـيل عليـه السـالم يف هـذا التقريـر مرتـني وذلـك يف صفحـة رقـم 82، 
وصفحـة رقـم 107 وتـم فيهـام األستشـهاد ببعـض أقوالـه وحـِكـَمـِـهِ  وآراءهِ  يف خمتلـف 
املجاالت كالرتبية والتعليم وحقوق األنسـان والسياسـة واحلـُـكم والعدالة، ويف صفحة 
107 وردت فيهـا ترمجـة اىل بعـض الفقـرات ممـا ورد  يف عهـد االمـام عـيل عليـه السـالم  
اىل مالـك االشـرت كقولـه   )ثـم أخـرت للحكـم بـني النـاس أفضـل رعيتـك يف نفسـك، ممن 
ال تضيـق بـه األمـور وال حتكمـه اخلصـوم، وال يتـامدى يف الزلـة، وال حيـرص مـن الفـيء 
اىل احلـق إذا عرفـه، وال تـرشف نفسـه عـىل طمـع وال يكتفـي بـأذى منهـم دون أقصـاه، 
أوقفهـم يف الشـبهات وأخذهـم يف اجلمـع، وأقلهـم  تربمـا بمراجعـة اخلصـم، وأصربهم 
عـىل تكشـف األمـور، وأرضمهـم عنـد اتضاح احلكم ممـن ال يزدهيـه إطراء وال يسـتميله 

إغـراء، أولئـك قليـل(  حيـث ترمجـت اىل :

(Choose the best among your people to administer justice 

among them. Choose someone who does not easily give up، 

who is unruffled by enmities، someone who will not persist in 

wrongdoing، who will not hesitate to pursue right once who 

will not hesitate to pursue right once he knows it، someone 

whose heart knows no greed، who will not be satisfied with 

a minimum of explanation without seeking the maximum of 

understanding، who will be the most steadfast when doubt is 

cast who will be the least impatient in correcting the opponent، 
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the most patient in pursuing the truth، the most stern in meting 

out judgment; someone who is unaffected by flattery and not 

swayed by temptation and these are but few).

وقـد وضعـت تلـك األقتباسـات يف داخـل إطـار مربـع - بمثابـة بوسـرتات - ضمن 
النـص األصـيل يف كال الصفحتـني ومل يـُـشار يف متـن كالمهـا اىل اإلمـام عـيل او التنويه اىل 
تلـك األقتباسـات مـن أقوالـه،  أو رشح مضموهنـا، ومل يذكر اسـم مالك االشـرت او عهد 
االمـام عـيل )عليـه السـالم( اليـه، ويف اسـفل ذلـك املربـع وردت اشـارة اىل مصـدر تلك 
األقـوال وهـو كتـاب  هنج البالغة رشح الشـيخ حممد عبده، اجلـزء االول، الطبعة الثانية، 
دار البالغـة، بـريوت، 1985 )85(  أنظـر امللحـق رقـم )2 أ، ب، ج(. وبذلـك يتضـح لنـا 
ان اجلهـة التـي اوردت فقـرات مـن عهـد االمـام عـيل عليـه السـالم  لالشـرت انـام قـد ورد 
ذلـك ضمنـًا يف تقريـر التنميـة البرشيـة العربيـة لعـام  2002  والـذي صـدر  بــــ  168 
صفحـة  باللغـة االنكليزيـة، وليـس كقـرار صـادر مـن اجلمعيـة العامـة لالمم املتحـدة  او 
منظمـة حقـوق االنسـان  مسـتندة عىل وثائق  شـملت  160 صفحة  وهـو رقم قريب من 
الرقـم  168 صفحـة التـي صـدر فيها تقرير التنميـة البرشية العربية  ولعـل هذا التوضيح  

سيسـاعدنا عـىل  رفـع الَلبـس  الـذي وقـع فيـه بعض االسـاتذة الكـرام من غـري قصد.  

ورب سـائل يسـأل ملـاذا تـم اختيار األمام عيل بـن ايب طالب عليه السـالم واألقتباس 
مـن عهـده لالشـرت وبعض مـن  أقواله وحـِكـَمـِـهِ  التي طرزت صفحـات التقرير؟ فاظن 
اهنا دعوة للساسـة، واصحاب احلل والعقد لألخذ بمنهجه األنسـاين السـليم يف احلـُـكُم 
املتجـيل بـروح العدالـة االجتامعيـة والسـالم، واحلـث والنصح هلـم عىل اختـاذ االمام عيل 
عليه السـالم كمثال يف تأسـيس نظام يقوم عىل الديمقراطية واملعرفة لكون عيل املجـُـِسد 
احلقيقـي لتعاليـم ومباديء وقيم االسـالم، وان عهده لالشـرت يمثل افضل دسـتور حلكم 

الدولة.   



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 156

االمام علي عليه السالم  والنظام الالمركزي يف ادارة الدولة. 

الدولـة  السـالم  يف حكـم  بـن ايب طالـب عليـه  السياسـية لالمـام عـيل  النظريـة  ان 
االسـالمية تقـوم عـىل اسـاس اتباع النظـام  الالمركـزي  يف ادارة الدولة  وقد جتسـد ذلك 
مـن خـالل دعوتـه اىل تشـكيل حكومـة حمليـة يف واليـة مـرص - اي يف اقاليـم الدولـة -  
والصفـات التـي جيـب ان تتوفـر يف  وزراءهـا. فلـم يكتفـي األمـام عـيل )عليـه السـالم( 
بذكـر مميـزات وصفـات احلاكـم للرعية فحسـب وأنـام ذكر أيضـاً  يف عهده صفـات بطانة 
هـذا احلاكـم ومـن يتخـذه أعوانـاً  لـه يف حكمـه واملشـورة، ومنهـم الُكتـاْب، أن املقصـود 
مـن لفـظ الُكتـاْب يف األدب اإلداري اإلسـالمي خـالل القـرن األول اهلجـري وحتـى 
أبـن أيب احلديـد عندمـا  مـا أوضحـه  الـوزراء وهـذا  املتأخـرة هـم  العصـور اإلسـالمية 
قـال: - )أن الكاتـب الـذي يشـري اليـه أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( هـو الـذي يسـمى 
األن يف االصطـالح العـريف وزيـراً  ألنـه صاحـب تدبـري حـرة األمـري والنائـب عنـه يف 
أمـوره، واليـه تصـل مكتوبات العـامل، وعنه تصـدر األجوبة، واليه العـرض عىل األمري، 
وهـو املسـتدرك عـىل العـامل، واملهيمـن عليهـم، وهو عـىل احلقيقة كاتـب الُكتـاْب، وهبذا 
يسـمونه الكاتـب امُلْطَلـْق( )86(  ويدخـل ضمـن أعـوان الُكتـاْب اجلهـاز اإلداري الـذي 
ينظـم شـؤون الدولـة كاملوظفـني والنسـاخيني، والذيـن يتولـون حفـظ الرسـائل والربيـد 

وتصنيفهـا حسـب املواضيـع وغريهـم فلهـم األثـر الكبـري يف تسـيري وإدارة أعامهلـا.

أن مـا يبذلـه احلاكـم من جهـد جهيد يف اختيار الكتـاب - الـوزراء - وحتري الصدق 
واألمانـة فيهـم وأجـراء املفاضلة بني املرشـحني وما يسـتلزم ذلك وبذل اجلهـد والتدقيق 
يف سـريهتم فـأن األمـام عـيل )عليـه السـالم( يقـول ملالـك أن ذلـك )دليل عـىل نصيحتك 
هلل(، ولـذا فـأن األمـام عـيل )عليـه السـالم( جيعـل عمـل اإلنسـان ومـا يبذلـه مـن جهـد 
ليـس مـن أجـل احلصـول عـىل فائـدة أو مكاسـب دنيويـة بـل جيـب أن يكـون عملـه كلـه 
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هلل سـبحانه وتعـاىل، وعـىل رأس هـؤالء الـوزراء مجيعـا ً وهـو )كاتـب الُكتـاْب( )87( ، 
أي رئيـس الـوزراء أو رئيـس احلكومـة  )88(   والـذي يتصـف بـأن يكـون خيـّـرا ً ورعـا ً 
تقيـاً  ذو خلـق رفيـع كـام يتميـز بـأن لديـه خـربة ودرايـة أكثر مـن باقـي الـوزراء يف خمتلف 
شـؤون الدولـة، وان يكـون لديـه خـربة سياسـية ولـه القدرة عـىل التفاوض مـع اآلخرين 
وأن يكـون شـديد احلـرص عـىل املحافظـة عـىل مصالـح رعيته وعـدم إظهار احلاكـم أمام 
احلكومـات والشـعوب األخـرى بالضعـف واهلـوان والدفاع عـن مصالح رعيتـه وهو ما 
تضمنـه العهـد لالشـرت يف قـول األمـام عـيل )عليـه السـالم(: )وال يضعف عقـداً  أعتقده 

لـك وال يعجـز عـن إطـالق ما عقـد عليـك( )89( .

وكـام هـو معـروف مـا للـوزراء مـن أثـر كبـري يف تسـيري شـؤون الدولـة، والقـدرة عـىل 
مواجهـة املشـكالت التـي تعـرتض عملهـم، وإجياد الوسـائل الناجحـة هلا وهـذه تأيت من 
املحصلـة النهائيـة ملجمل خرباهتـم املهنية املرتاكمة وإملامهم بشـؤون الـوزارة املكلف هبا، 
ويتـم اختيـار هـؤالء الـوزراء ليـس عىل مبـدأ الظن واحلـدس، واالعتقـاد بل يكـون مبنياً  
عىل أسـس وقواعد سـليمة، ممن يتصف بالعلم والورع واملعرفة ومن املشـهود بمقدرهتم 
وكفاءهتـم، ولعظمـة مسـؤولية الكاتـب وضـع األمـام عـيل )عليـه السـالم( رشوط معينة 
الختيـار مـن يتسـنم هـذه املسـؤولية وجتلـت هـذه الـرشوط يف عهـده اىل مالـك األشـرت 
بقولـه )ثـم أنظـر يف حـال كتابـك فـول عـىل أمـورك خريهـم، وأخصـص رسـائلك التـي 
تدخـل فيهـا مكايـدك وأرسارك بأمجعهـم لوجـود صالـح األخـالق ممن ال تبطـره الكرامة 
فيجـرتى هبـا عليـك يف خـالف لك بحـرة مأل، وال تقرص بـه الغفلة عن أيـراد مكاتبات 
عاملـك عليـك، وإصـدار جواباهتـا عـىل الصـواب عنـك، وقيام يأخـذ لك ويعطـي عنك، 
وال يضعـف عقـدا ً أعتقـده لـك، وال يعجـز عـن إطـالق مـا عقـد عليك، وال جيهـل مبلغ 

قـدر نفسـه يف األمـور، فـأن اجلاهـل بقدر نفسـه يكـون بقدر غـريه أجهـل( )90( .



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 158

فهـو يطلـب مـن احلاكـم أن يطلع عىل سـريهتم الذاتيـة ليتعرف عىل الوظائـف واملهام 
التـي عملـوا هبـا سـابقاً  وهـل كانـوا أكفـاء يف إدارة وانجـاز ما تـم تكليفهم بـه، كام يؤخذ 
بنظـر االعتبـار مـدى مقبوليتهـم من قبـل الرعية واالنطبـاع الذي تركوه فيهـم، فتكون يف 
نفوسـهم حمبـة هلـم جـراء ما قدمـوا اليهم من خدمـات، ثم ينتقـل األمام بعهـده اىل مالك 
األشـرت بعـدم تعيـني مـن يتملـق ويقـرتب زلفـى اىل احلاكـم هبـدف احلصـول عـىل رضـاه 
والتصنـع لـه وأمره بإبعادهـم والقضاء عىل نفوذ هؤالء مـن الوصوليني واملتملقني الذين 
يكونـون مـن حاشـية وبطانـة الـوايل ويبذلـون أقـى مـا يف وسـعهم ليكونـوا مـن اقـرب 
املقربـني لـه وضمـن الدائـرة الضيقـة التـي حتيـط بـه ألهنـم يرغبـون باالسـتئثار بالوظيفـة 
دون مراعـاة املصالـح العامـة حيـث يقـول األمـام عـيل )عليـه السـالم(: )ثـم ال يكـن 
اختيـارك إياهـم عـىل فراسـتك واسـتنامتك وحسـن الظن منك، فـأن الرجـال يتعرضون 
لفراسـات الـوالة بتصنيعهـم وحسـن حديثهم، وليـس وراء ذلك من النصيحـة واألمانة 
يشء، ولكـن اختربهـم بـام ولـوا للصاحلـني قبلـك، فاعمـد ألحسـنهم كان يف العامة أثر، 
وأعرفهـم باألمانـة وجهـاً  فـأن ذلـك دليـل عـىل نصيحتـك هلل وملـن وليـت  أمـره( )91(. 
فمـن الـروري أن يتصفـوا بالعفـة والفطنـة واحلكمـة وحسـن اإلدارة والتدبـري فـأذا 

عقـدوا عقـداً  للـوايل أحكمـوه، وأذا عـُـقد عليـه عقـداً  اجتهـدوا يف نفضـه وحله.

وملا كان من الدعائم التي يسـتند عليها احلاكم هم الوزراء واألعوان واملستشـارون، 
فقـد أوىل األمـام عيل )عليه السـالم( يف فكـره اإلداري هذه الناحية أمهيـة كبرية وأدرجها 
ضمـن فقـرات دسـتوره الشـامل لعامـة احلـكام والـوالة وليـس ملالـك االشـرت يف عهـده 
الـوزراء واألعـوان واملستشـارين بمواصفـات غايـة  باختيـار هـؤالء  فحسـب فـأوىص 
يف الدقـة والسـيام ممـن مل تكـن هلـم سـوابق ومـؤرشات مشـينه يف العهـود التـي سـبقت، 
فيكونـوا ممن حسـنت سـريهتم وسـلوكهم )92(  فوصيتـه )عليه السـالم( أن )رش وزرائك 
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كُهـم يف اآلثـام، فـال يكونـن لـك بطانـة فأهنـم  مـن كان َقْبَلـَك لـألرشار وزيـراً ، ومـن رَشَ
أعـوان اآلثمـة، وأخـوان الظلمـة( )93( .

وكان األمـام عـيل )عليـه السـالم( قـد سـبق عاملـه ووالتـه عـىل األمصـار يف التطبيـق 
مـن  واليقـني  البصائـر  من)أهـل  واألعـوان  واملستشـارين  الـوزراء  اختـاذه  يف  العمـيل 
املهاجريـن واألنصـار مثـل أبـن عبـاس، واملقـداد، وأيب أيـوب األنصـاري، وخزيمـة بـن 
ثابـت وأيب اهليثـم بـن التيهـان وقيـس بـن سـعد بـن عبـاده األنصـاري، ومن أشـبه هؤالء 

مـن أهـل البصـرية واملعرفـة( )94( .

منح األمام عيل )عليه السـالم( يف عهده او دسـتوره ملالك االشـرت صالحية تشـكيل 
اليهـا  التـي تدعـو  حكومـة حمليـة  وان حتديـد عـدد أعضائهـا منـاط عـىل قـدر احلاجـة 
املصلحـة العامـة )95( . وذلـك كل حسـب اختصـاص كل وزيـر  وهـذا ينسـجم متامـًا مع 
مبـدأ التخصـص بالعمل وتقسـيمه وحتديد املسـؤولية فقال له خماطبـاً  )أن يكون أحدهم 
بحـرة  السـواد، واآلخـر  عـامل  اإلطـراف واألعـداء، واآلخـر ألجوبـة  اىل  للرسـائل 
األمـري يف خاصتـه وداره، وحاشـيته وثقافتـه( )96( ، وحسـب فهمنـا هلـذه التعليـامت فان 
االمـام عـيل )عليـه السـالم( قد رشع يف الدولة االسـالمية نظام االقاليـم او  الواليات  او 
احلكـم الالمركـزي، وذلـك بـان يكون لـكل واليـة حكومتها املحليـة التي تدير شـوؤهنا 
السياسـية  واالقتصاديـة واالجتامعيـة، وذلـك لتوفـري املسـتلزمات واخلدمـات ملواطنـي 
الواليـة، وممـا الشـك فيـه ان نظـام الواليـات سـيرتتب عليـه ايضـًا فسـح املجـال امـام 
احلكومـة املحليـة  بمعاجلـة القضايـا ذات الطبيعـة اخلاصـة والتـي قـد تنفـرد هبا عـن باقي 
الواليـات االخـرى فيتـم معاجلتها وفـق الصيغ املحليـة املعمول هبا والتـي اقرها املجتمع 
بـرشط عـدم تعارضهـا وتقاطعهـا مـع قيـم االسـالم وتعاليمه وبذلـك يكـون االمام عيل 
عليـه السـالم اول املرشعـني اىل اتبـاع النظـام الالمركـزي يف ادارة الدولـة االسـالمية، 
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وهـذه مـن نـوادر فكـره السـيايس الثاقب  ومما الشـك فيـه ان هلذا النظـام اثـاره االجيابية، 
وفوائـده اجلمـة  ولذلـك نجـد االن العديـد مـن دول العـامل تتبـع ذلـك النظـام يف ادارة 

دوهلا. 

وهـذا يـدل مـن الناحية التنظيميـة واإلداريـة املعارصة يقـوم بجعل األعـامل املوكولة 
لألفـراد عـىل شـكل دوائر متشـاهبة وجلميع األعـامل املتامثلـة بدائرة واحـدة، ولكل عمل 
حُيـدّد لـه رئيـس مـن الكتـاب بقسـم ذلـك التقسـيم بالقدرة عـىل ضبـط األعـامل املوكولة 
بحيـث ال تكـون كبـرية يتعـذر عـىل الرئيـس إدارهتـا وال ختـرج عـن قدرتـه بتشـتتها )97(  
وهـذا خـري دليـل عـىل أن األمـام عـيل )عليـه السـالم( كان مـن أوائـل السياسـيني الذيـن 
دعـوا اىل تكليـف الـوزراء املهنيـني يف املناصب الوزارية، أي تشـكيل حكومـة تكنوقراط 
حسـب املصطلـح السـيايس اليـوم، أن الفكـر الثاقـب ألمري املؤمنـني عيل )عليه السـالم( 
أشـار بوضـوح اىل قضيـة يف غايـة األمهيـة أال وهـي التخصـص املهنـي والتأكيـد عـىل 
احرتامـه، وفسـح املجـال أمامـه ليأخـذ دوره يف العمـل ويف الوظيفـة التـي ُتعهـد أدارهتـا 
اليـه، وهـذه الصفـة املهنيـة يف اإلدارة مهمـة جـداً  ألهنـا هُتيـئ الـكادر الوظيفـي املناسـب 
يف إدارة املؤسسـات، عـالوة عـىل أن صاحـب االختصـاص لـه القـدرة يف إدارة الوظيفـة 
االجيابيـة  احلـاالت  تدعيـم  ويف  ومعاجلتهـا،  السـلبيات  تشـخيص  ويف  سـليم،  بشـكل 
العمـل وتطويـره وحتسـني  النهائيـة تكـون يف صالـح  فـأن املحصلـة  ورفدهـا، وبالتـايل 
إنتاجـه، وهـذا مـا دعـا اليـه أمـري املؤمنـني عـيل )عليه السـالم( قبـل 1400 سـنة، فكانت 
آراءه سـبقت عـرصه، وذلـك عندمـا خاطـب مالـك االشـرت بقولـه، )وأجعـل لـرأس كل 

أمـر مـن أمـورك رأسـاً  منهـم( )98(  ويمكـن حتليـل هـذا النـص بالشـكل التـايل: -

وأجعل لرأس = الرأس هو الوزير.
لكل أمر = الوزارات.
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من أمورك = من وزاراتك.
رأسا منهم = وزيرا ً.

فعيل )عليه السـالم( منذ القـِـّدمْ  دعا اىل تشـكيل حكومات حملية يف االقاليم وزرائها 
مـن أصحـاب االختصـاص الدقيـق، أمـا عـدد أعضاءهـا فهـذا األمـر مـرتوك للحاكـم 
وذلـك عـىل قـدر احلاجـة وبذلـك بلـور األمـام عـيل )عليـه السـالم(، الكثري مـن املفاهيم 
اإلداريـة اإلسـالمية يف عهـده اىل مالـك االشـرت والتـي يمكـن توضيحها وفق مـا يأيت: -

1- التعامـل مـع الوظائـف اإلدارية بوصفها عملية ذات طبيعـة متحركة وليس بوصفها 
وظيفـة حمدده باختصاصها.

2- جتـد اإلنسـان األسـاس الـذي تسـتند عليـه العمليـة اإلداريـة، فهـو أسـاس التفاعـل 
الوظائف. بـني 

3- تتوجـه الوظائـف اإلداريـة نحـو البنـاء القيمي والسـلوكي لشـخصية الفرد املسـتقلة 
وشـخصيته مـن خـالل اجلامعة بام حيقـق وحدة السـلوك التنظيمي واالنسـجام والتعاون 

والتفاعـل بني األفـراد واجلامعات.

4- ُتشـكل مبـادئ األيـامن والتقـوى واإلحسـان والعدالـة واالسـتقامة الضوابـط التـي 
حتكـم العمليـة اإلداريـة وتوحـد فيـام بينهـا.

5- ُيشـكل القائـد ودوره العامـل الرئيـيس يف حتقيـق االنتظـام والتفاعـل بـني الوظائـف 
اإلداريـة وخيضـع التـدرج القيادي اىل مـدى االقرتاب مـن املواصفات القيادية للرسـول  
)صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بمعنـى آخـر، أي مسـتوى قيـادي ينبغـي أن يكـون أكثـر 
متثيـالً  خلصائـص القيـادة يف اإلسـالم مقارنـة باملسـتوى األدنـى منـه وهـذا حيقـق قناعـة 

الرعيـة ورضاهـم عـن القائـد )99( . 
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طبقات اجملتمع: -

وردت كلمـة )الطبقـات( يف عهـد األمـام عـيل )عليـه السـالم( اىل مالـك االشـرت، 
ويقصـد هبـا الفئـات االجتامعيـة وليـس الطبقـات باملعنـى الـذي شـاع اسـتعامله يف احليـاة 
االجتامعيـة والسياسـية يف العصـور الوسـطى )100( ، وقـد اعـرتف اإلسـالم كـام اعـرتف 
األمـام عـيل )عليـه السـالم( بالطبقـات االجتامعيـة اي )الفئـات( القائمـة عـىل أسـاس 
اقتصـادي أو مهنـي أو عليهـام معـاً  وذلـك ألن وجـود هـذه الطبقـات )الفئـات( رضورة 
ال غنـى عنهـا وال مفـر منهـا يف املجتمـع، فـال بـد أن يوجـد تصنيـف مهني يسـد حاجات 
املجتمـع املتجـدد، وإذا اختلفـت املهـن وتفاوتـت الثـروات فـال بـد ان خيتلـف مسـتوى 

املعيشـة ويتفـاوت طـراز احليـاة املـادي والنفـيس حينئـذ توجـد الطبقـات )101( .

يقـدم األمـام عـيل )عليـه السـالم( وصفـات لطبقـات النـاس املختلفـة داخـل الدولة 
واملجتمـع وقـد قسـمها اىل تسـع طبقـات )فئـات( وهـي: -

1- اجلنود 
2- الكتاب 

3- القضاة
4- العامل

5- أرباب اجلزية
6- أرباب اخلراج

7- التجار 
8- أرباب الصناعات

9- الطبقة السفىل )ذوي احلاجات اخلاصة( )102( .



163احملور القانوني والسياسي/اجلزء االول

ولكل طبقة منها حقوقها وعليها واجباهتا.

أن تقسـيم األمـام عـيل )عليـه السـالم( املجتمـع اىل طبقات )فئـات( ال يعنـي هذا أن 
كل طبقـة تعمـل بصـورة منفـردة وكأهنـا وحـدة قائمـة بذاهتـا ليس هلـا أي عالقـة بالطبقة 
األخـرى وبالتـايل فهـي يف معـزل عـن سـواها، بـل كان يريـد القـول أن هـذه الطبقـات 
تعمـل مجيعـاً  يف بوتقـة واحـدة وهـو املجتمـع وال تنفصـل واحدة عن األخـرى ألن لكل 
منهـا دور تؤديـه يصـب يف خدمـة املجتمـع، كـام أهنـا تـؤدي خدمـة للطبقـة األخـرى يف 
ذات الوقـت وتلبـي حاجاهتـا، الن كل طبقـة مـن طبقـات املجتمـع ال تسـتطيع أن تكون 
يف اكتفـاء ذايت بـل جيـب التعـاون فيـام بينهـا وإهنـا ترتبـط مـع بعضهـا البعـض بصـالت 
وعالقـات وشـيجة ولـذا فـأن كل واحـدة منها تـؤدي دوراً  معينـاً  وجممـوع األدوار هلذه 
الطبقـات يصـب يف خدمـة املجتمـع وهـذه املعـاين هـي التي أشـار اليها أمـري املؤمنني عيل 
بـن ايب طالـب )عليـه السـالم( يف بدايـة حديثـه وقبـل أن يذكـر أصنـاف تلـك الطبقـات 
حيـث ورد يف ديباجـة حديثـة  خماطبـا ً مالـك االشـرت عـن هـذه الطبقـات: )وأعلـم أن 

الرعيـة طبقـات ال يصلـح بعضهـا اال ببعـض، وال غنـى ببعضهـا عـن بعـض()103(.

وهنـا أمـري املؤمنـني عـيل )عليـه السـالم( يشـري اىل أن اإلنسـان اجتامعي بطبعـه، وهو 
مـا أشـار اليـه أبـن خلـدون بعـد ذلـك أي بعـد مـرور ثامنامئـة سـنة مـن عهـد عـيل )عليـه 
السـالم( عندمـا قـال: أن )اإلنسـان مـدين بالطبـع( )104( ، وهو ما أكد عليـه علامء النفس 
والرتبيـة واالجتـامع يف العـرص احلديـث )105( ، فهـو ال يسـتطيع أن يعيـش منعـزال عـن 
قـادر عـىل توفـري مجيـع مسـتلزمات حياتـه  التفاعـل معهـم ألنـه غـري  اآلخريـن وعـدم 

وحاجاتـه بنفسـه بـل ال بـد مـن مسـامهة ومشـاركة اآلخريـن بتوفريهـا.
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     الناس ُ بالناس  ِ من حرض ٍ وبادية ٍ            بعض ُ لبعض ٍ وإن ْ مل يشعروا خـَدم ُ )106(

 وبذلـك فـأن األمـام عـيل )عليه السـالم( سـبق العلـامء واملفكرين وأسـاتذة االجتامع 
بشـأن كون اإلنسـان اجتامعـي بطبعه.

فئــة االإداريني: -
أمـا بالنسـبة لإلداريـني  فقـد طلـب اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( مـن مالـك يف عهـده 
أن خيتربهـم وهـذا يتفـق مـع القوانـني اإلداريـة املعـارصة التـي تفـرض خضـوع املوظـف 
اجلديـد يف التعيـني لفـرتة اختبـار وهـو مـا يطبـق االن يف األنظمـة اإلدارية احلديثـة )107(، 
وبذلـك فـأن اإلمـام عيل )عليه السـالم( أدرك ذلك وأوجده يف إدارته للدولة اإلسـالمية 

قبـل أن يعرفـه النظـام اإلداري احلديث.

كـام حـذر اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( يف العهد مـن عوامـل االنحيـاز واملحابـاة عند 
تعيـني املوظفـني وأنـام جيـب ان يكـون تعيينهـم حسـب الكفـاءة واملهـارات بعيـدا ً عـن 
الوسـاطة واملحسـوبية والقرابـة وقد يكون هـؤالء االقـارب امُلَعَيننِْي ليس لدهيـم الكفاءة 
يف إدارة األعـامل فعندهـا ينخفـض مسـتوى األداء للدائـرة واملؤسسـة التـي يعملـون فيها 
فاإلمام عيل )عليه السـالم( يضع قاعدة إدارية رصينة يف إدارة احلكم يف الدولة الراشـدة 
عنـد تعيـني املوظفـني فيهـا، وذلـك أعتـامداً  عىل الكفـاءة ومـا يمتلكه الفرد مـن مؤهالت 
علميـة شـخصية تسـاعده يف التوظيـف يف تلـك املهنـة، وليـس عـىل أسـاس القرابـة أو 
الصلـة القبليـة، أو عـىل أسـاس الصداقـة واملحسـوبية أو بتأثـري االنتـامءات العقائديـة أو 
االجتاهـات السياسـية فاإلمـام عـيل )عليـه السـالم( رفـض مثـل تلـك التعيينـات يف إدارة 
الدولـة وأكـد عـىل قاعـدة ))الرجـل املناسـب يف املـكان املناسـب((، عالوة عـىل رضورة 
مراقبـة املوظفـني والعـامل لإلطـالع عـىل سـري العمـل ومعرفـة مقـدار كفائتهـم وكشـف 
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درجـة األمانـة التـي يتحلون هبـا فقال له اإلمام: - )ثـم أنظر يف أمور عاملك فاسـتعملهم 
اختبـاراً  وال توهلـم حمابـاةً  فأهنـام مجـاع من شـُعـَـب اجلـور واخليانـة( )108(  .

النزاهة يف اإدارة الدولة: - 
اشـرتط اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( أن تكـون النزاهة من الـرشوط الرئيسـية الواجب 
توفرهـا عنـد تعيـني ذوي املناصـب العامـة كالعـامل أو الـوالة أو احلـكام يف ادارة الدولـة 
وكذلـك يف موظفيهـا وحـدد اإلمام عيل )عليه السـالم( الشـخص النزيه بأن )يكر نفسـه 
عـن الشـهوات وينزعهـا عـن اجلمحـات فان النفـس امارة بالسـوء اال مـا رحـم ريب()109(  
فيكـون مرتفعـاً  عن كل النزوات النفسـية املعنوية مثل هبرجة احلكـم أو أهبته أو النزوات 
املاديـة بالتـرصف بأمـوال األمـة التـي قيـد أوامـره، وعليـه ان حيـرتم ذمـم الرعيـة وبذلـك 
فـأن اإلمـام عـيل )عليه السـالم( يشـري اىل حالـة خطـرية يف اجلهـاز اإلداري للدولة بكر 
النفـس عـن الشـهوات التـي هـي التعفـف يف املوظـف اإلداري الن هنـاك طـريف نقيـض 
مـا بـني العفـة ومـا بـني االسرتسـال بالشـهوات الن األخـرية تـؤدي اىل انقيـاده اىل نفسـه 
األمـارة بالسـوء، وحيـذر اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( من أحـد أمـراض الفسـاد اإلداري 
وهـي قبـول املوظـف اهلديـة أو أخـذ الرشـوة)110(  فيقـول )وأن َأَخـَذ هديـة كان غلوالً ، 

وان َأَخـَذ رشـوة فهـو كافـر( )111( . 

ومـن األمـور املهمـة التـي وجـه اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( مالـك االشـرت بإيقـاع 
العقوبـات اجلزائيـة عـىل كل موظـف تثبـت إدانتـه بإسـاءة اسـتخدام األمـوال العامـة ثـم 
التشـهري بـه، وعزلـه عـن الوظيفـة بتهمـة اخليانـة، حيث يقـول له )فـأن أحداً  منهم بسـط 
يـده اىل خيانـة اجتمعـت هبـا عليه عندك أخبـار عيونك، اكتفيت بذلك شـاهداً  فبسـطت 
عليـه العقوبـة يف بدنـه وأخذتـه بـام أصـاب مـن عملـه، ثـم نصبتـه بمقـام املذلة، ووسـمته 

باخليانـة وقلدتـه عـار التهمـة( )112( .
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أن الـيء الـذي يسـرتعي النظـر ويبهـر العقـل هـو أننا نجـد أثر هـذه التعليـامت بعد 
أن مـر عـىل وضعهـا أربعـة عرشقرنـا ملموسـا ً وواضحـا ً يف غايـة الوضـوح يف قانـون 
انضبـاط موظفـي الدولـة وقانـون اخلدمـة املدنيـة يف العـراق يف العـرص احلديـث )113( .

طبقة ذوي احلاجات اخلا�سة: -
كان للفئـة العامـة والعاجزيـن عـن العمـل وأصحـاب العاهـات التـي متنعهـم مـن 
اكتسـاب رزقهم حضوراً  يف عهد أو دسـتور األمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت، 
فمـن املعلـوم أن املجتمـع فيـه مراتـب خمتلفـة مـن املسـتوى االقتصـادي الـذي يعيـش فيه 
النـاس فهنـاك األغنيـاء وبجانبهـم الفقراء، فعيل )عليه السـالم( بفكره اإلنسـاين مل ينسـى 
هـؤالء املحتاجـني واملعدومـني فأنـه بـدأ بالتشـديد والتعظيـم بوصيته ملالك  فيهـم بقوله: 
)ثـم اهلل اهلل يف الطبقـة السـفىل مـن الذيـن ال حيلـة هلـم، واملسـاكني واملحتاجـني، وأهـل 
البـؤيس والزمنـي، فـأن يف هـذه الطبقـة قانعـاً  ومعـرتاً ، وأحفـظ اهلل مـا اسـتحفظك مـن 
حقـه فيهـم، وأجعـل هلـم قسـامً  مـن بني مالك وقسـامً  من غـالت صوايف اإلسـالم يف كل 

بلـد، فـأن لألقـى منهـم مثـل الـذي لألدنـى وكل قد اسـرتعيت حقـه( )114( .

فقـد أشـار األمـام عـيل )عليـه السـالم( اىل فئـة رئيسـية مـن فئـات املجتمـع اال وهـي 
فئـة أو طبقـة العـامل ومـن الذيـن ال يسـتطيعون العمـل أما بسـبب عاهة متنعهـم من ذلك 
والتـي وصفهـم بأهـل الزمنـي، وهـو الشـخص املصـاب بعاهـة آلن الزمانـة هـي العاهـة 
)115( . أو بسـبب صغر سـنهم، أو بسـبب كرب سـنهم، وهو الذين قصدهم بقوله )وذوي 

الرقـة يف السـن( )116( ، أو بسـبب املـرض الـذي حيـول بينهـم وبـني العمل.

وكذلـك أشـار األمـام عـيل )عليـه السـالم( اىل أن يف هـذه الطبقـة املسـاكني وهـم 
الفقـراء واملحتاجـني  وأيضـاً  القانـع واملعـرت )فـأن يف هـذا الطبقة قانعـاً  ومعـرتاً ، فالقانع 
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هـو السـائل واملعـرت الذي يعـرتض للعطـاء وال يسـأل )117( ، فيمنعه احلياء وعـزة النفس 
أن يظهـر بأنـه فقـري فتحسـبه غنياً  من شـدة التعفف، ومهـا من ألفاظ القـرآن الكريم وهو 
ِ لَُكـْم فِيَهـا َخـرْيٌ فَاذُْكُروا  قولـه تعـاىل ﴿َواْلُـْدَن َجَعلَْناَهـا لَُكـم ّمِـن َشـَعائِرِ اللَّ
ْطعُِمـوا الَْقانِـَع َوالُْمْعَرَّ 

َ
ِ َعلَيَْهـا َصـَوافَّ فَـإَِذا وََجَبـْت ُجُنوُبَها فَُكُـوا ِمنَْها َوأ اْسـَم اللَّ

ْرنَاَها لَُكـْم لََعلَُّكْم تَْشـُكُروَن﴾)118( . َكَذلِـَك َسـخَّ

ثـم أشـار األمـام عـيل )عليـه السـالم( اىل فئـة أخـرى ضمـن هـذه الطبقـة اال وهـم 
اليتامـى حيـث أمـره أن يتـوىل رعايتهـم بقولـه )وتعهـد أهل اليتـم( فاحلاكم مسـؤول عن 
توفـري مسـتلزمات عيشـهم بـام يكفـل هلـم معونتهم حتـى يقـوى عودهم ويشـتد عظمهم 
الن هـؤالء والفقـراء واملعوزيـن أذا مل توفـر هلـم الدولـة وسـائل العيـش وفـرص العمـل 
فأنـه ال يسـتبعد أن ينحرفـوا وأن ينتهجـوا طريـق األجـرام ألهنـم مل جيـدوا مـن يرعاهـم 
يؤثـر  أن  مـيسء  ولـكل  طـارق  لـكل  عرضـة  فأصبحـوا  سـلوكهم  وُيقـوم  هبـم  وهيتـم 
عليهـم وينجـروا وراء حتقيـق رغباهتـم بالوسـائل غـري الرشعيـة وعندهـا يصبحـوا عالـة 
عـىل املجتمـع وخطـرا ً هيـدد كافـة فئاتـه، كـام أن شـعور النـاس بالظلـم وعـدم املسـاواة 
االجتامعيـة وعـدم حصوهلـم عـىل حقوقهـم والتبايـن الكبـري بـني طبقـات املجتمـع فأنـه 
يولـد رشارة التمـرد والثـورة عىل الفئة احلاكمـة ويف التاريخ العديد من الشـواهد واألدلة 

التـي تدعـم ذلـك )119( .

رعايـة هـؤالء  ملالـك وسـائل  السـالم( يف عهـده  )عليـه  األمـام عـيل  أوضـح  وقـد 
ومصـادر األنفـاق عليهـم باعتبارهـم مواطنـني يف الدولـة وهلـم حـق، العيـش وعليهـا 
توفـري مسـتلزمات معيشـتهم بقولـه: )وأجعـل هلـم  قسـامً  مـن بيـت مالـك، وقسـامً  مـن 
غـالت صـوايف )120(   اإلسـالم يف كل بلـد فـأن لألقـى منهـم مثـل الـذي لألدنـى وكل 
قـد اسـرتعيت حقـه( )121(  فـأن األمـام عيل )عليه السـالم( جعـل الدولة ضامنـة وكافله 
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بتوفـري مسـتلزمات العيـش لرعاياهـا وذلـك باألنفـاق عليهـم مـن خزينـة الدولـة وهـو 
نََّمـا َغنِْمُتم ّمِن 

َ
بيـت املـال ألهنـم مـن األصنـاف املذكوريـن يف قولـه تعـاىل ﴿َواْعلَُمـواْ أ

ـبِيِل إِن  ِ ُخَُسـُه َولِلرَُّسـوِل َوِلِي الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَسـاكِِي َوابِْن السَّ نَّ لِلّ
َ
ٍء فَأ َشْ

نَزْلَا َعَ َعبِْدنَـا يَوَْم الُْفْرقَاِن يَـوَْم اْلََى اْلَْمَعـاِن َواللُّ َعَ 
َ
ُكنُتـْم آَمنُتـْم بِالّلِ َوَمـا أ
ٍء قَِديـٌر ﴾ )122( . ِ َشْ

ُكّ

وكذلـك حيصلـون عىل املعونـات من الدولة من خـالل املحاصيل الزراعيـة التي ترد 
مـن أرايض الصـوايف التـي فتحها املسـلمني بالقـوة وأصبحت ملكاً  هلـم لكوهنم يدفعون 
عنهـا رضيبـة العـرش خلزينـة الدولـة فـأن خريهـا يعـود جلميـع املسـلمني وهنا األمـام عيل 
)عليـه السـالم( يشـري اىل موضـوع لـه من األمهيـة بمكان يف عـامل السياسـة واالقتصاد اال 
وهـو موضـوع الثـروات الوطنيـة بأعتبارهـا ملـكاً  عامـاً  للجميـع وال يسـتأثر بـه أحـداً  
دون اآلخريـن ألهنـا ثـروة عامـة ولـكل فـرد من األفـراد له حـق ونصيب فيهـا، وال جيوز 
التـرصف هبـا أو حيازهتـا وملكيتهـا ألحـد، بل هي ملك عـام جلميع أبناء األمـة، وهذا ما 
أشـار اليـه اإلمـام عيل )عليه السـالم( بـأن الثروات التي يتـم احلصول عليهـا كالرائب 
املفروضـة عـىل املحاصيـل الزراعيـة فأهنا ال تـوزع حكراً  عىل املحتاجني من سـكان ذلك 
اإلقليـم فقـط بـل تـوزع عـىل مجيـع املحتاجـني واملعوزيـن مـن أبنـاء األمـة وذلـك عندمـا 
جعـل هلـم حـق يف غـالت صـوايف اإلسـالم يف كل بلـد )فـأن لألقـى منهـم مثـل الـذي 
لألدنـى وكل قـد اسـرتعيت حقـه( )123( . ونسـتطيع أن نعـزز رأينـا وندعمـه بـام ذكـره 
أبـن أيب احلديـد يف رشحـه للعهـد حيـث قـال أنـه )يريـد بـه ال تـرصف غالت مـا كان من 
الصـوايف يف بعـض البـالد اىل مسـاكني ذلـك البلـد خاصة فأن حـق البعيد عـن ذلك البلد 

فيهـا كمثـل حـق املقيـم يف ذلك البلـد( )124( .

وبذلـك فأن اإلمام عيل )عليه السـالم( قد سـبق مجيع األفـكار واآلراء التي توصلت 
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اليهـا الـدول أحلديثـه عندمـا جعلـت الثـروات الوطنيـة ملـكاً  جلميـع أبنـاء الوطـن وقـد 
نصـت عليهـا يف دسـاتريها، ً ومنهـا الدسـتور العراقـي وذلـك حسـب مـا جـاء يف املـادة  
)111( من الدسـتور الصادر يف عام  2005  )125( . فهذه االفكار مسـتمدة ومسـتوحاة 
مـن فكـر األمـام عـيل بـن ايب طالـب )عليه السـالم(، ففكره سـبق عرصه الـذي عاش فيه 
بـل وسـبق العصـور التـي أتـت مـن بعـده ألن مثـل تلـك األفـكار مل يتوصـل سـواه اليها. 
فالنظريـة اإلسـالمية السياسـية تؤكـد عـىل ان الثـروة الوطنية يتـم توزيعها عـىل مجيع أبناء 

األمـة  )126( . لكوهنـا مـُـلكاً  للجميع.

ولغرض تنفيذ تلك التوجهات فأن األمام عيل )عليه السالم( أمر احلاكم بأن يتفقد 
املعلومات  قاعدة من  لديه  تكون  وان  واليتامى  العاهات  واملساكني وأصحاب  الفقراء 
التي يعانون  يتفقدهم ويتعرف عليهم ويشخص حاالهتم واملشكالت  ويوكل هبم من 
له:  قال  املعونات واملساعدات حيث  اىل احلاكم، حتى يرصف هلم تلك  منها وإيصاهلا 
فعيل   ، أمورهم()127(  اليك  فلريفع  والتواضع  اخلشية  أهل  من  ثقتك  ألولئك  )ففرغ 
بالتقوى لفرز  يأمر بتشكيل جلان من ذوي السلوك احلسن وممن عرفوا  )عليه السالم( 

وتشخيص حاالت الفقر والعوز لغرض معاجلتها وإجياد السبل الناجحة هلا.

مميزات عهد األمام علي )عليه السالم(: -

وختامـاً  وبعـد هـذه اجلولـة يف هـذا السـفر اخلالـد أنـه يمكـن إدراج املميـزات التاليـة  
بشـأنه: -

1 - ُيعـٌد عهـد او دسـتور األمـام عـيل بـن ايب طالـب )عليـه السـالم( اىل مالـك االشـرت 
واحـدا ً مـن أهـم الوثائـق التارخييـة وهـو بمثابـة ثـورة أصالحيـة لسـري القـادة والـوالة 
مـع شـعوهبم عـىل منوالـه، ولرسـم الطريـق وجتديـد العالقـة بينهـم، وكان مـن األمهيـة 
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واالنتفـاع  تدارسـه  مـن  األجيـال  ومتكـني  البرشيـة  مسـرية  أمـام  يوضـع  أن  القصـوى 
بمضامينـه ليـؤدي دوره يف جمـال البنـاء والتوجيـه )128( .

2 - أن هذا العهد يعترب من أهم الوثائق التي تطرقت للنظام السيايس اإلسالمي بتفصيل 
وشمول ال نجده يف غريه من النصوص التي وصلت الينا من تلك احلقبة )129( .

العمـيل يف  النظـري واجلانـب  بـني اجلانـب  لتـزواج   ً نتاجـا  الزمنـي وكونـه  3 - سـبقه 
االسـالمية. للدولـة  واإلدارة  واحلكـم  السياسـة 

4 - أن مـا ورد يف العهـد مـن مبـادئ وقيـم وأفـكار وقواعـد يف احلكـم ومـا تضمـن مـن 
مبـاين سياسـية تتجـاوز حـدود سـياقها التارخيـي.

5 - أن النصائـح الـواردة يف العهـد هي نص أخالقي بمقدار ما هي نص سـيايس ولكنها 
ليسـت نظامـاً  متنـوع األسـاليب واألغـراض أو نظريـة يف األخـالق بـل تعبـري ملهـم يف 
احلقيقـة عـن فضائـل روحانية جسـدها األمام عيل بن ايب طالب )عليه السـالم( وشـعت 
عنـه طبائـع فاضـت مبـارشة من مصـادر الوحي اإلسـالمي وتكشـف بالتايل عـن جذور 
الفضيلـة واألخـالق يف منـاخ حمكـوم بمبـدأ الوحـي الشـامل لـكل يشء، فهـي تفـوق 
كثـرياً  املقاييـس املوضوعـة تقليديـاً  بالنصـوص السياسـية أو القانونيـة اخلاصـة باإلدارة 
واحلكـم، وبغـض النظـر عـن كوهنا ختاطـب ألول وهلة احلاكـم أو الـوايل يف الدولة، فأن 
القسـم األعظـم مـن النصيحـة ينتمـي يف احلقيقـة اىل املبـادئ األخالقيـة املطبقـة عامليـا ً 

وبالتـايل فـأن صلتهـا باملحكومـني متاثـل صلتها باحلاكـم )130( .

6 - أن عهـد األمـام عـيل بن أيب طالب )عليه السـالم( اىل واليه عىل مرص مالك االشـرت، 
كشـف عـن دور املبـادئ الروحيـة يف تشـكي1ل القيم األخالقيـة وتقرير نوعية املامرسـة   

السياسية.
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التوصيات

نـدرج ادنـاه بعـض التوصيـات اخلاصـة بعهـد او دسـتور االمـام عـيل بـن ايب طالـب 
عليـه السـالم الـذي كتبـه اىل مالـك االشـرت: - 

1 - تدريـس عهـد االمـام عـيل بـن ايب طالـب عليـه السـالم يف الكليات واملعاهـد وذلك 
ضمـن مـادة الديمقراطيـة وحقـوق االنسـان ورفـع توصيـة بذلـك اىل جلنـة املناهـج يف 

وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي الضافتـه اىل مفـردات املنهـج.

2 - توجيـه معلمـي املـدارس ومـدريس الثانويـات للتنويـه بـام جـاء بالعهـد مـن افـكار 
وآراء وقيـم ومبـادئ لتوعيـة الطلبـة وتدعيـم روح املواطنـة فيهـم.

3 - رضورة تضمـني الدسـتور العراقـي لفقـرات ونصـوص مـن العهـد ملـا هلـا مـن امهية 
يف ترسـيخ مبـادئ حقوق االنسـان واملواطنة، والعدل واملسـاواة ورفـع توصية بذلك اىل 

اللجنـة القانونيـة يف جملس النـواب العراقي.

4 - رضورة اطـالع املؤسسـات االداريـة عـىل العهـد، والتعـرف عـىل مـا ورد فيـه مـن 
افـكار اداريـة واجتامعيـة، واخالقيـة وانضباطيـة وااللتـزام هبـا.

5 - كتابـة وطباعـة لوحـات تعريفيـة، وبوسـرتات، تتضمـن فقـرات مـن العهـد وتـُـعلق 
الدولـة  ودوائـر  واملؤسسـات  العلميـة  واملراكـز  والكليـات  اجلامعـات  مداخـل  عنـد 
السـري  املواطنـني عـىل  بالعهـد وحـث  بـام ورد  التعريـف  املختلفـة واملـدارس، لغـرض 
عـىل منواهلـا لكوهنـا املثـال األعـىل لألقتـداء بـه والتي تـُـعزز قوة التامسـك بني مجيـع ابناء 

العراقـي. املجتمـع 

6 - كتابـة مقـاالت يف الصحـف واملجـالت تتنـاول موضـوع العهـد ومـا هيـدف اليـه 
ابعـاده ومضامينـه. وبيـان 
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7 - اقامـة نـدوات تربوية يف وسـائل االعالم املختلفة وكذلك يف الكليات واملؤسسـات 
خمتلـف  يف  اجلامعيـني  االسـاتذة  مـن  عـدد  فيهـا  يشـرتك  الدولـة   ودوائـر  التعليميـة 
بالعهـد  للتعريـف  والقانونيـة  واالقتصاديـة،  واالجتامعيـة  التارخييـة،  االختصاصـات 
وتوضيـح مضامينـه ومـا ورد فيـه مـن املبـادئ والقيـم واحلقـوق والواجبـات، ملـا لـه من 

أثـر اجيـايب يف ترسـيخ الوحـدة الوطنيـة.

رسـائل  بكتابـة  االختصـاص  ذات  الكليـات  يف  العليـا  الدراسـات  طلبـة  توجيـه   -8
واطاريـح جامعيـة عـن مضامـني عهـد اال مـام عـيل عليـه السـالم اىل مالـك االشـرت يف 

املجـاالت. خمتلـف 

9 - التوصيـة بقيـام اجلهـات  العراقية املختصة  بمفاحتة املنظـامت الدولية كمنظمة االمم 
املتحـدة، واليونسـيف ومنظمـة حقوق االنسـان وغريهـا بادراج عهد االمـام  عيل بن ايب 

طالـب عليه السـالم  ضمن لوائحهـا وبراجمها املتعددة. 
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اخلامتـــة:-

مـن خـالل دراسـتنا ملوضـوع العهـد او الدسـتور الـذي كتبه عـيل بن ايب طالـب عليه 
السـالم لواليـه عـىل مـرص مالـك بـن احلـارث االشـرت سـنة 38 هــ / 658 م. تبـني لنا ان 
هـذا العهـد يعد مـن اطول العهود السياسـية التي حفلت هبا الثقافة االسـالمية فيام خيص 

احليـاة السياسـية ليـس يف العـرص الراشـدي فحسـب بل عىل طـول التاريخ االسـالمي.

كـام ان العهـد يـُـمثل افضـل النظريـات السياسـية يف ادارة الدولـة الراشـدة واملثـال 
احلسـن الـذي يـُـقتدى  بـه.

واتضـح لنـا ان مـا جـاء يف هـذا العهـد مـن أفـكار وآراء ونظريـات يف ادارة الدولـة 
االسـالمية قد سـبقت املرحلة التارخيية التي ظهر فيها كدعوته اىل الفصل بني السـلطات 
الثـالت التنفيذيـة والترشيعيـة والقضائيـة  والدعـوة اىل اتبـاع النظام الالمركـزي يف ادارة 
الدولـة االسـالمية  وتشـكيل حكومـة حملية من ذوي االختصاص الدقيـق، تكنوقراط يف 
الواليـات او االقاليـم فيهـا، وان يكـون التعامـل مـع مجيـع ابنـاء املجتمـع عـىل حد سـواء 
دون التمييـز او التفرقـة بينهـم، وفـق مبـدأ املواطنـة، وأقـرار العهد ملبدأ حقوق األنسـان. 
وبذلـك فـأن أفـكار وآراء االمـام عـيل بـن ايب طالب عليه السـالم يف تلك املجـاالت كان 

هلـا قصب السـبق.

كـام توصلنـا ان العهـد الـذي كتبـه االمـام عـيل بـن ايب طالـب عليـه السـالم كان مـن 
اوائـل الراعـني اىل أعتبـار الثـروات الوطنيـة ملـكاً  عامـاً  جلميـع أبنـاء املجتمـع وال جيوز 

أن تسـتأثر بـه مجاعـة دون اخـرى.

كام شـخص البحث العديد من املفاهيم االدارية، واالسـاليب التي جيب ان تـُـتبع يف 
ادارة الدولـة ويف تعيـني املواطنـني ومراقبة اجلميع وحماسـبتهم وأنـزال العقوبات الرادعة 
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بحـق كل مـن يـيسء اىل املـال العـام ألنـه ال احد فـوق القانون. ونظـراً  ألمهية هـذا العهد 
ومـا تضمنـه مـن أفـكار ومبـادئ وقيـم أنسـانية وهـذا مـا توصلنـا اليـه مـن خـالل سـري 
البحـث فقـد القـى أهتاممـا ً كبـريا ً مـن خـالل ترمجتـه ُ اىل العديـد مـن اللغـات العامليـة 
واقتبـاس بعـض مـن فقراته وتضمينها يف دسـاتري بعـض من الدول أو السـري عىل منواله، 
كـام ان املنظـامت الدوليـة مل تكـن بعيدة عن عهد او دسـتور االمام عيل بـن ايب طالب عليه 

السـالم وأفـكاره وآراءه وِحَكِمـِه بـل كانـت حـارضة ومتفاعلـة معه بشـكل إجيايب.



املالحق
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ملحق رقم  )1( الكتاب السنوي لالمم املتحدة  لعام 2002
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ملحق رقم )2  أ(

صورة غالف تقرير  التنمية البرشية العربية لعام 2002
ARAB HUMAN DEVELOPMENT  REPORT 2002
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ملحق رقم )2  ب(

صورة صفحة رقم  28  من تقرير التنمية البرشية العربية لعام 2002
ARAB   HUMAN   DEVELOPMENT  REPORT 2002، p 82.
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ملحق رقم )2  ج(

صورة صفحة رقم701من تقرير التنمية البرشية العربية لعام 2002
ARAB   HUMAN   DEVELOPMENT  REPORT 2002،  P 107
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قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكريم

االسكاف، ابو جعفر حممد بن عبد اهلل املعتزيل )ت 220 هـ / 835 م(
)1( املعيـار واملوازنـة، حتقيـق حممـد باقـر املحمـودي، ط1، نـرش مؤسسـة املحمـودي، 

بـريوت،1981.

اسامعيل، حممد بكر
)2( فقيه االمة ومرجع األئمة عيل بن ايب طالب، ط1، مطبعة گلها، قم، 2006.

األعرجي، زهري 
)3( العدالة االجتامعية، ط1، مؤسسة حمراب الفكر، قم، 1994.

األميني، عبد احلسني 
)4( الغدير، ط4، دار الكتاب العريب، بريوت، 1997.

بحر العلوم، حممد 
)5( ملحات من الرصاع السيايس يف االسالم، ط1، زيد للنرش، بغداد، 2007.

البالذري، ابو احلسن امحد بن حييى بن جابر )ت 279 هـ / 901 م(
)6( انسـاب االرشاف، ط1، حتقيـق سـهيل زكار، وريـاض زركيل، دار الفكـر، بريوت، 

.1996

البيهقي، قطب الدين الكيذري )من اعالم القرن السادس اهلجري( 
)7( حدائـق احلقائـق يف رشح هنـج البالغـة، حتقيـق عزيـز اهلل العطـاردي، ط1، مطبعـة 
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اعتـامد، قـم، 1416 هـ 

ابن تغري بردي، مجال الدين ايب املحاسن يوسف )ت 874 هـ / 1469 م(
)8( النجـوم الزاهـرة يف ملـوك مـرص والقاهـرة، قدم له وعلق عليه حممد حسـني شـمس 

الديـن، دار الكتب العلميـة، بريوت )ب. ت(..

التميمي، امحد حممد جودي
)9( مالـك بـن احلارث االشـرت ودوره يف االحداث السياسـية يف القـرن االول اهلجري، 

رسـالة ماجسـتري، اجلامعة املسـتنرصية، بغداد، 2005.

اجلاحظ، ابو عثامن عمر بن بحر )ت 255 هـ / 839 م( 
)10( هتذيـب االخـالق، حتقيـق ابراهيـم بـن حممـد، ط1، دار الصحابـة للـرتاث، مرص، 

.1989

اجلبوري، ماهر صالح عالوي وآخرون 
)11( حقوق األنسان والطفل والديمقراطية، املوصل، 2009.

ابن ايب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل )ت 655 هـ / 1257 م(
)12( رشح هنـج البالغـة، حتقيـق حممـد ابـو الفضـل ابراهيـم، ط1، دار احيـاء الكتـب 

القاهـرة، 1959  العربيـة، 

احلراين، ابن شعبه )ت ف القرن الرابع اهلجري( 
)13( حتـف العقـول عـن آل الرسـول صـىل اهلل عليهـم، حتقيـق عيل اكرب الغفـاري، ط2، 

مؤسسـة النرش االسـالمي جلامعة املدرسـني، قـم، 1404 هـ.

حسن، هبي الدين، وحممد السيد سعيد 
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)14( حقوقنـا اآلن وليـس غداً ، املواثيق السياسـية  حلقوق االنسـان، نرش مركز القاهرة 
لدراسـات حقوق االنسـان، سلسلة رقم )8(، )ب. ت(.

العالمة احليل، احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر )ت 726 هـ / 1325 م( 
)15( خالصة األقوال، ط2، املطبعة احليدرية، النجف االرشف، 1381هـ.

ابن محدون، حممد بن احلسن بن حممد بن عيل )ت 562 هـ / 1166 م(
)16( التذكرة احلمدونية، نسخة الكرتونية نرش موقع الوراق

http: // www. alwarraq. Com

محيد اهلل، حممد 
)17( جمموعـة الوثائـق السياسـية للعهد النبـوي واخلالفة الراشـدة، ط 6، دار النفائس، 

بريوت، 1987(

حيدر، اسد 
)18( االمام الصادق واملذاهب االربعة، ط3، توزيع، مكتبة الصدر، قم )ب.ت(

اخلطيب، عبد الزهراء احلسيني
)19( مصادر هنج البالغة واسانيده، ط 3، دار األضواء، بريوت، 1985.

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد )ت 808 هـ / 1405 م(
)20( تاريـخ ابـن خلـدون، املسـمى كتـاب العـرب وديـوان املبتـدأ واخلـرب، دار الكتـاب 

بـريوت، 1957. العـريب، 

ابن دحية الكلبي، أبو اخلطار عمر بن احلسن )ت 633 هـ / 1235 م(
املفاضلـة بـني اهـيل صفـني، حتقيـق حممـد أحمـزون، دار  املبـني يف  النـرص  )21( أعـالم 
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.1998 بـريوت،  االسـالمي،  الغـرب 

ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن )ت 321 هـ / 942 م(
)22( األشتقاق، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط2، دار املسرية، بريوت، 1979.

الدستور العراقي 
)23( الصادر يف عام 2005.

الذهبي، ابو عبد اهلل شمس الدين حممد )ت 748 هـ / 1347 م(
)24( تاريـخ االسـالم، حتقيـق مصطفـى عبـد القـادر عطـا، ط1، دار الكتـب العلميـة، 

.2005 بـريوت، 

رسالة عيل بن ايب طالب اىل مالك االشر
http: // ar. Wikipedia. Org 25( مقالة يف املوسوعة احلرة الويكيبيديا(

الزركيل، خري الدين
)26( األعالم، قاموس تراجم، ط8، دار العلم للماليني، بريوت، 1989.

الرسخيس، عيل بن نارص )من اعالم القرن السادس اهلجري( 
)27( اعـالم هنـج البالغـة، حتقيـق الشـيخ عزيـز اهلل العطـاردي، ط 1، مؤسسـة الطباعة 

والنـرش، طهـران، 1415 هـ.

السند، الشيخ حممد 
العقائديـة،  األبحـاث  مركـز  نـرش  ط1،  الدوليـة،  السـاحة  يف  معـارصة  بحـوث   )28(

مطبعـة سـتارة، قـم، 1428 هــ 

سوبول، البري
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)29( تاريـخ الثـورة الفرنسـية، ترمجـة جـورج كـويس، ط4، منشـورات بحـر متوسـط، 
بيـــروت، 1989.

الرساي، رشيد 
 / 10 بتاريخ 22/  النارصية  اخبار  بالنت، شبكة  مقال  اعدل حاكم،  )30( موضوع 

 2011

الرشيف الريض، حممد بن احلسني بن موسى )ت 406 هـ / 1015 م(
)31( - هنج البالغة، دار احياء الرتاث العريب، بريوت )ب. ت(.

شمس الدين، حممد مهدي 
)32( دراسات يف هنج البالغة، ط3، الدار االسالمية للطباعة، بريوت، 1981.

الشيخ، حسن حممد 
)33( مالمـح مـن الفكـر االداري عند االمام عيل عليه السـالم، ط 1، دار البيان العريب، 

بريوت،1993 

صبحي، امحد حممود
)34( يف فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة اجلامعية، االسكندرية )ب. ت( 

الصفار، رشيد عبد احلميد 
)35( مالك األشرت بطل صفني، مطبعة أوفسيت امليناء، بغداد، 1977.

الطائي، نجاح 
بـريوت،  الـرتاث،  اهلـدى ألحيـاء  دار  ايب طالـب، ط1،  بـن  االمـام عـيل  )36( سـرية 

.2003
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الطربي، ابو جعفر حممد بن جرير )310 هـ / 922 م(
)37( تاريخ الطربي، حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم، دار املعارف، القاهرة، 1969 

الطرحيي، فخر الدين )ت 1075 هـ / 1674 م(
)38( جممع البحرين، حتقيق السـيد امحد احلسـيني، ط2، مكتب نرش الثقافة االسـالمية، 

قم، 1408هـ 

الطهراين، آغا بزرك 
)39(  الذريعة اىل تصانيف الشيعة، ط2، دار األضواء، بريوت، 1378 هـ.

الطويس، ابو جعفر حممد بن احلسن )ت 460 هـ / 1067 م(
الكتـب  دار  نـرش  الغفـاري،  اكـرب  وعـيل  اجلعفـري،  هبـراد  حتقيـق،  األمـايل،    )40(

هــ   1380 طهـران،  االسـالمية، 
)41( الفهرست، حتقيق الشيخ جواد القيومي، مطبعة باقري، قم، 1422 هـ.

عبده، الشيخ حممد
)42(  هنج البالغة، ط 1، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1993.

عثامن، حممد فتحي
الغـريب، ط1، دار  القانـوين  )43(  حقـوق االنسـان بـني الرشيعـة االسـالمية والفكـر 

.1983 القاهـرة،  الـرشوق، 

عدوه، عيل سعد تومان 
)44(  أسـس بنـاء الدولـة االسـالمية يف فكـر االمـام عـيل عليـه السـالم، ط1، العتبـة 

.2011 االرشف،  النجـف  املقدسـة،  العلويـة 
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العطار، رضا
بالنـت نـرش موقـع  )45(  مفهـوم اخلالفـة يف دولـة االمـام عـيل عليـه السـالم، مقـال 

.2008  /  9  /  20 بتاريـخ  كتابـات، 

العلياوي، مزهر عبد السادة حنني
اسـتطالعية،  دراسـة  األسـالمي،  املنظـور  وفـق  األعـامل  ادارة  مبـادئ  صياغـة    )46(

.2007 البـرصة،  جامعـة  واالقتصـاد،  االدارة  كليـة  دكتـوراه،  اطروحـة 

الفكيكي، توفيق 
)47(  الراعي والرعية، ط1، مطبعة رشيعت، قم، 2004.

القايض النعامن، ابو حنيفة النعامن بن حممد التميمي املغريب )ت 363 هـ / 973م(
)48( دعائم االسالم، حتقيق آصف بن عيل أصغر فيي، دار املعارف، القاهرة،1963 

قدامة بن جعفر، ابو الفرج )ت 337 هـ / 938 م(
)49( اخلراج وصناعة الكتابة، حتقيق حممد حسني الزبيدي، دار الرشيد، بغداد،1981 

القلقشندي، أبو العباس امحد بن عيل بن امحد )ت 821 هـ / 1418 م(
)50(  صبح األعشى يف كتابة اإلنشا، املطبعة املرصية، القاهرة، 1931.

كاظمي، رضا شاه 
)51( العـدل والذكـر تعريـف بروحانيـة االمام عيل، ترمجة سـيف الديـن القصري، ط 1، 

دار السـاقي، بريوت، 2009.

ابن الكلبي، ابو املنذر هشام بن حممد بن السائب )ت 204 هـ / 817 م( 
)52(  نسب معد واليمن الكبري، حتقيق ناجي حسن، ط 1، عامل الكتب، بريوت، 2004 
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ماركس، كارل
)53(  رأس املال، ترمجة راشد الرباوي، مطبعة الشبكي، القاهرة، 1947.

املجليس، حممد باقر بن حممد تقي )ت 111 هـ / 1699 م( 
)54(   بحار االنوار، ط 2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1983.

حممد، امحد 
)55(  مقتبس السياسة وسياج الرياسة، املطبعة االدبية، مرص، 1317هـ.

املحمودي، حممد باقر 
)56( هنـج السـعادة يف مسـتدرك هنـج البالغـة، ط1، مطبعة النعـامن، النجف االرشف، 

1386 هـ.

املرزباين، ابو عبد اهلل حممد بن عمران بن موسى )ت 384 هـ / 994 م(
)57(  معجم الشعراء، حتقيق فاروق اسلم، ط1، دار صادر، بريوت، 2005.

ابن مزاحم، نص املنقري )ت 212 هـ / 827 م(
)58(  وقعـة صفـني، حتقيق عبد السـالم حممـد هارون، ط 2، املؤسسـة العربية للطباعة، 

بريوت، 1382 هـ.

املظفر، عبد الواحد 
االعلمـي  مؤسسـة  ط1،  النخعـي،  االشـرت  مالـك  العلويـة  القـوات  قائـد   )59(

2008 بـريوت،  للمطبوعـات، 
املعري، ابو العالء امحد بن عبد اهلل )ت 449 هـ / 1057 م(

)60( ديوان شعره، حتقيق امني عبد العزيز اخلانجي، مكتبة اهلالل، بريوت،1924.
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املفيد، ابو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي )ت 413 هـ / 1022 م( 
)61(  االمايل، دار التيار اجلديد )ب. ت(

ابن منظور، ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم )ت 711 هـ / 1131 م(
)62( لسان العرب، ط 1، دار صادر، بريوت، )ب. ت(

املوسى، صباح 
)63(  النقيـب وصيـة االمـام عـيل اىل مالـك االشـرت )مقـال منشـور يف جريـدة النهـار 

.2009  / 12 بتاريـخ 22 /  العـدد 882  اللبنانيـة(، 

ميثم البحراين، كامل الدين بن عيل بن ميثم البحراين )ت 679 هـ /  1280 م(
)64(  رشح هنج البالغة، ط 2، مطبعة خدمات، ايران، 1404 هـ.

النحالوي، عبد الرمحن 
)65(  الرتبية االجتامعية يف االسالم، ط 1، دار الفكر، دمشق، 2006.

النويري، شهاب الدين امحد بن عبد الوهاب )ت 733 هـ / 1332 م( 
)66(  هنايـة األرب يف فنـون األدب، حتقيـق مفيـد قميحـه، ط 1، دار الكتـب العلميـة، 

بـريوت، 2004.
آل ياسني، حممد حسن 

)67(  هنج البالغة لـَِمـْن، ط 3، مطبعة املعارف، بغداد، 1975.
اليعقويب، امحد بن اسحقاق  بن جعفر بن وهب بن واضح )ت 292 هـ / 904م(

)68(  تاريـخ اليعقـويب، علـق عليـه خليل املنصـور، ط 1، دار الكتـب العلمية، بريوت، 
.1999

ابو يعيل حممد بن احلسني الفراء )ت 458 هـ / 1065 م(
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)69(  االحـكام السـلطانية، صححـه وعلـق عليـه حممـد حامـد الفقـي، ط2، مطابـع 
مكتـب االعـالم االسـالمي، ايـران، 1406 هــ.

ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم )ت 181 هـ / 797 م(
)70( كتاب اخلراج )ضمن كتاب موسوعة اخلراج(، دار املعرفة، بريوت،)ب. ت(.
(71) Arab Human Development Report، 2002: Crating 

opportunities for future generations. New york، 2002. Cited 

in: http://www.undp. org/rbs

(72) United Nation، The Year book 2002. vol. 56، printed  

in the United  States  of  America، part Two، (2004).Cited 

in:  https://unyearbook. un.org (the Yearbook 2002).
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اخلالصة

يعـد عهـد االمـام عـيل بـن ايب طالب عليه السـالم ملالك بـن احلارث االشـرت النخعي 
رضـوان اهلل عليـه عندمـا واله مـرص من أهـم الوثائق الرسـمية التارخيية الغنيـة بمختلف 
أبعادهـا السياسـية واالقتصاديـة واالجتامعيـة واالداريـة، كونـه صادر من أعىل سـلطة يف 
الدولـة العربيـة االسـالمية يف عهودهـا االوىل، ويمثـل كذلـك مرحلـة مهمة مـن مراحل 
تطـور الفكـر السـيايس واالقتصـادي واالجتامعـي واالداري لـدى املسـلمني، ملـا شـمله 
مـن تعليـامت ووصايـا وسياسـات وأسـاليب إداريـة وطـرق اختيـار احلاكـم، وأسـاليب 

مراقبتـه وعالقـة احلاكـم مـع املجتمـع بمختلف فئاتـه سياسـيًا وأقتصاديـًا واجتامعيًا.

نحـاول يف هـذا البحـث احلديـث عـن أهم صفـات اختيـار احلاكم يف نظـر االمام عيل 
عليـه السـالم مـن خـالل عهـده ملالك االشـرت، أي الصفـات التـي اهلت مالك كـي ينال 
ثقـة االمـام عـيل، فكان ذلك العهـد مليئًا بالتعليـامت والنصائح واملواعـظ، دون أن يمنح 
االمـام عـيل ملالـك االشـرت احلريـة املطلقـة يف التـرصف يف شـؤون احلكـم والرعيـة، بـل 
وضـع لـه أسـس صارمـة للعمل مصحوبـة بأسـاليب مراقبة فعالـة أوهلا تقـوى اهلل تعاىل، 
ويف مواصفـات اختيـار احلاكـم مـع واجباتـه املكلـف هبـا تكامـل واضـح جتسـيدا ملقولـة 
الرجـل املناسـب يف املـكان املناسـب، وبنـاًء عـىل ما جـاء يف العهد فان احلاكـم يمر بثالث 
مراحـل: اختيـار احلاكـم وفقـًا لصفـات حمددة، حتديـد واجباتـه الوظيفية وسـبل نجاحه، 
ومـن ثـم وضـع آليـات ملراقبتـه، أي بمعنـى وجـود منهـج متكامـل لبنـاء لنظام السـيايس 

واالداري.
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ادارة االمام علي  الدولة بعد توليه اخلالفة سنة 35ه/645م 

 الصفات العامة للحاكم

تنظيـم  هـو  اخلالفـة  تـوىل  حـني  السـالم  عليـه  عـيل  االمـام  اولويـات  اوىل  كانـت 
اجلهـات التنفيذيـة والترشيعيـة لدولتـه، بصفتـه اعىل سـلطة اداريـة يف الدولـة وبيده مجيع 
الصالحيـات، وقـد توجـه االمـام يف مسـتهل سـنة 36 هــ اىل بعـث عاملـه اىل االمصـار 
االسـالمية، وكان قـد ورث اعبـاء ثقيلـة مـن العهـد السـابق السـيام النتائـج املرتتبـة عـىل 
سياسـات والة عثـامن بـن عفـان، والتـي كان مـن امههـا مقتـل عثـامن نفسـه بعـد حركـة 

احتجاجـات واسـعة سـببت اضطرابـا كبـريا يف الدولـة االسـالمية)1(.

ان تصـدي االنسـان الدارة سياسـة العبـاد فيـام خيـدم مصاحلهـم العامـة واخلاصة تعد 
مسـؤولية كبـرية، وحيتـاج مـن يتصدى هلـا اىل كفـاءة ذهنية ونفسـية عاليـة، اذ يتوقف عىل 
شـخصيته نجـاح السياسـة او فشـلها، باعتبـاره العقـل املدبـر واملحـرك االسـايس هلـذا 
املوقـع احليـوي، وال يتوقـف االمـر يف السياسـة االسـالمية يف ادارة شـؤون النـاس عـىل 
حفـظ مصالـح النـاس االقتصادية واالجتامعيـة، بل يتعداه اىل ان حيمل الوايل االسـالمي 
النـاس عـىل االسـتقامة عـىل جـادة الرشيعـة وحيثهـم عـىل الرتقـي والسـلوك احلسـن، لـذا 
إن فـإن الـوايل بحاجـة اىل مضاعفـة تقـوى اهلل سـبحانه وتعـاىل واالخـالص له والشـعور 
بالرقابـة االهليـة يف كل حلظـة مـن حلظـات حياتـه، فهـذا مـن شـأنه جعـل احلاكـم املؤمـن 
يسـري دائـام عـىل خـط مسـتقيم فيخلـص يف عملـه ايـام اخـالص خاصـة اذا كان وراءه من 

حياسـبه بدقـة وشـده كعـيل بـن ايب طالب.   

لقـد وضـع االمـام عـيل عليـه السـالمة صفـات عامـة جيـب أن تتوفـر يف والتـه تكون 
اسـبابا الختيارهـم، بعـض تلك الصفـات وردت يف عهده ملالك االشـرت والبعض االخر 
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يف خطبـه، وقـد اختـار مالـك االشـرت لصفـات عـدوة متوفـرة يف شـخصيته، ونشـري هنـا 
اىل الصفـات العامـة ثـم ننتقـل اىل مؤهـالت مالـك، فهـو عليـه السـالم مل يول غـري »أهل 
الصـالح والديانـات واالمانات«، وقـد وضع ضوابط ومؤهالت عامة لشـخصية للوايل 

عىل النحـو االيت:

1-ان يكـون مـن اصحـاب املـروءات وممن صهـروا يف البيوتـات الصاحلة ومن هلا سـبق 
يف االسـالم وجـاءت هـذه الصفـات احلميـدة )2(  يف قـول االمـام عـيل:» وتـوخ مـن أهل 
التجربـة واحليـاء مـن اهـل البيوتـات الصاحلـة والقـدم يف االسـالم املتقدمـة، فاهنـم أكرم 
أخالقـًا واصلـح اعراضـا، واقـل يف املطامـع ارشافـا وابلغ يف عواقـب االمور نظـرا« )3( .

2-االمانـة والكفـاءة، مقلـام ورد يف قولـه: »ولكـن اختربهـم بـام ولـوا الصاحلـني قبلك، 
فاعمـد الحسـنهم كان يف العامـة أثـرة، واعرهـم باالمانـة وجهـًا« )4( .

وسياسـته  سـلوكه  يف  االخريـن،  وقـدر  نفسـها  بقـدر  العارفـة  القويمـة  3-الشـخصية 
بإدارتـه ملهامـه يف اطـار الدولـة واملجتمـع )5( ، ويشـري االمـام يف هـذا الصـدد:» ال جيهـل 
مبلـغ قـدره نفسـه يف االمـور، فـإن اجلاهـل بقـدر نفسـه يكـون بقـدر غـريه اجهـل« )6( .

4-النزاهـة والرتفـع عـن النـزوات النفسـية واملعنويـة، مثـل مظاهر احلكـم والترصف يف 
اموال املسـلمني دون ضوابط رشعية، أو قبول الرشـوة أو اهلدية )7( ، وقد وصف االمام 
عـيل الشـخص النزيـه بقولـه: » يكر نفسـه عـن الشـهوات وينزعها عـن اجلمحات فإن 
النفـس امـارة بالسـوء« )8( ، ووصـف قابل اهلدية وآخذ الرشـوة بقولـه: »وإن أخذ هدية 

كان غلـوالً، وإن أخذ رشـوة فهـو مرشك« )9( . 

5-الصـدق والـورع واالبتعـاد عـن االسـاليب امللتويـة، فالـوايل الصـادق الـورع يكـون 
أشـد حرصـا عىل شـؤون البـالد والعبـاد وتفضيله املصلحـة العليا عىل موقعـه وامتيازاته 
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)10( ، يقـول االمـام:» والصـق بأهـل الـورع والصـدق ثم رضهـم عـىل أن ال يطروك وال 

يبجحـوك بباطل مل تفعلـه« )11( .

6-التواضـع مـع الرعيـة والوقـوف عـىل حوائجهـم، وهـذه صفـات احلاكـم الصالـح 
القريـب مـن اهلل تعـاىل ومـن شـعبه )12( ، ويف هـذا الصـدد يقـول االمـام عـيل:« أيـام وايل 
احتجـب عـن حوائـج الناس احتجـب اهلل يوم القيامـة عن حوائجه«، وحيـذر االمام عيل 
احلاكـم مـن نفسـه فيقول:»وايـاك واالعجـاب بنفسـك والثقـة بـام يعجبـك منهـا وحـب 

االطـراء فـإن ذلـك مـن أوثـق فـرص الشـيطان يف نفسـه« )13( .

7-احـرتام الـذات واالبتعـاد عـن التكلـف والتكـرب، وان يكـون كيسـًا غـري مبتـذل يف 
سـلوكيات تصغـره عنـد العامـة، وهـذه النظم من عنـارص النجاح االداري )14( ، ويشـري 
االمـام عـيل اىل احـد عاملـه عـىل الصدقات اىل هـذا املعنى بقولـه:» امض اليهم بالسـكينة 

والوقـار، حتـى تقـوم بينهـم فتسـلم عليهـم وال ختـدج بالتحية هلـم« )15( . 

7-صفـات اخالقيـة ومعنويـة مثـل؛ سـعة الصـدر، واحللـم، والصـرب، وحسـن اخللـق، 
واالنصـاف مـن النفـس وقـد ورد عـن االمـام يف هـذا الصـدد قولـه ملالـك حـني واله 
مـرص: »ال تـر اىل بـادرة وجـدت منهـا مندوحـة«، وقولـه عليـه السـالم:» أخـر الـرش 

فإنـك إذا شـئت تعجلتـه«، وقولـه » آلـة الرياسـة سـعة الصـدر«

8-االملـام الواسـع بخصائـص العمـل الـذي خيـوض فيـه، فيجـب أن يكـون ذو معرفـة 
بمتطلبـات عملـه اكثـر مـن اي شـخص آخـر أو يكـون عـىل االقـل خبـريا بالشـخص 

االكثـر كفـاءة الداء هـذا الواجـب )16( .

واذا كانـت تلـك الـرشوط وامثاهلـا البـد ان تتوفـر لـدى االنسـان وهـو يف منصـب 
احلاكـم، فمـن الواضـح ان املؤمـن احلقيقـي هـو اوىل النـاس بالتصـدي هلـذا املوقـع، عـىل 
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اعتبـار ان املؤمـن جيمـع كل الصفـات النفسـية التـي تؤهلـه لـذا االمـر احليـوي )17( .

عـىل  تـ52هــ  االنصـاري  ايـوب  ايب  فكانـوا؛  االسـالمية  االمصـار  عـىل  امـا والتـه 
املدينـة)18( ، وقثـم بـن العبـاس تـ55هــ عـىل مكـة والطائـف )19( ، أمـا العاصمـة الكوفة 
فقـد تعاقـب عليهـا عـدد مـن الـوالة؛ كان اوهلـم ابو موسـى االشـعري )20( ، وعـامرة بن 
شـهاب)21(، وقرظة بن كعب االنصاري تـ40هـ )22(، وابو مسـعود البدري تـ40هـ)23(، 
وهانـئ بـن هـوذة النخعـي تـ40هـ، فيام توىل البـرصة واالهواز وفـارس وكرمان عدد من 
الـوالة منهـم؛ عثامن بـن حنيف تـ57هـ)24(، وعبـداهلل بن عباس تـ65هــ )25(، اما املدائن 
فقـد توالهـا سـعد بـن مسـعود الثقفـي )26(، فيـام تـوىل املوصـل ومـا حييـط هبـا مالـك بـن 
احلـارث االشـرت النخعـي)27( أمـا مرص قـد توالها قيس بن سـعد تـ59هـ )28(، اما الشـام 

فقـد توالها سـهل بـن حنيف تـ38هــ )29(.

 صفات مالك االشرت  اليت اهلته كي خيتاره االمام علي  لوالية مصر

1-تاريخ مالك اال�سرت ومكانته عند االمام
أوىل االمـام عـيل عليـه السـالم التاريـخ عنايـة كبـرية يف اختيـاره مالك االشـرت لوالية 
مـرص، كـام وأمـره عليـه السـالم بالتأمـل والتدبـر يف التاريـخ كـام سـيمر بنـا الحقـا، فقـد 
ترمجـه الذهبـي يف سـري اعـالم النبـالء بقولـه:» االشـرت ملـك العـرب، مالك بـن احلارث 
النخعـي، أحـد االرشاف واالبطـال املذكوريـن فقئـت عينـه يـوم الريمـوك، وكان شـهام 
مطاعـا ألـب عـىل عثـامن وقاتلـه، وكان ذا فصاحـة وبالغـة، شـهد صفـني مـع عـيل، ومتيز 
يومئـذ وكاد ان هيـزم معاويـة، فحمـل عليـه أصحـاب عـيل ملـا رأوا مصاحف جند الشـام 
عـىل االسـنة يدعـون اىل كتـاب اهلل، ومـا أمكنـه خمالفـة عـيل، فكـف« )30( ، وقـال العالمة 
احلـيل يف خالصـة االقـوال:« قـدس اهلل روحـه وريض عنـه، جليـل القـدر عظيـم املنزلـة، 
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وكان اختصاصـه بعـيل أظهـر مـن أن خيفى، وتأسـف أمري املؤمنني ملوته وقـال: كان يل كام 
كنـت لرسـول اهلل« )31(.

وكان ملالـك االشـرت مكانـة مشـهودة يف الفتوحـات االسـالمية، فقـد ذكـر مجلـة مـن 
املؤرخـني مناقـب االشـرت وشـجاعته وبسـالته يف احلـروب فقـد وصـف ان العديـم يف 
تاريـخ حلـب مشـاركة االشـرت يف فتـح الشـاح وتوغلـه يف عمـق اراض الـروم:» واول 
مـن قطـع جبـل اللـكام وسـار اىل املصيصـة مالـك بـن احلـارث االشـرت النخعـي« )32( ، 
وذكـر البـالذري ان مالـك االشـرت كان قائـدًا يف فتح انطاكية، وكيف خطـط لفتح حلب، 
وفتحـه حصـن عـازار )33(، وذكر اليعقويب:» ان ابا عبيد ارسـل االشـرت اىل مجع من الروم 
وقـد قطعـوا الـدرب، فقتـل منهـم مقتلـة عظيمـة، ثم انـرصف وقـد عافـاه اهلل واصحابه« 
ذلـك  اىل  الواقـدي  اشـار  فقـد  املوصـل  فتـح  يف  كبـري  دور  االشـرت  ملالـك  وكان   ،)34(

بقوله:»والتقـى مالـك االشـرت بيورنيـك االرمنـي فلـام عايـن زيـه علـم انـه مـن ملوكهم، 
فطعنـه يف صـدره فأخـرج السـنان مـن ظهـره« )35(، وروى ابن االعثـم دور مالك يف فتح 
آمـد وميافارقـني يف تركيـا بقولـه:» ثم ارسـل عياض مالك االشـرت النخعـي واعطاه الف 
فـارس  وارسـله اىل ناحيـة آمـد وميافارقـني، وحـني وصل مالـك مع اجليـش اىل آمد تبني 
لـه ان القلعـة حصينـة جـدا فأخـذ يفكر باالمـر وان مقامه سـيطول هناك، وملـا اقرتب من 
آمـد وعايـن بنفسـه قـوة احلصـن، امر اجليـش ان يكربوا معـًا تكبرية واحـدة بأعىل صوت 
فخـاف اهـل آمـد وتزلزلـت اقدامهـم وظنوا ان املسـلمني يبلغـون عـرشة االف، واهنم ال 

قبـل هلـم بحرهبـم، فأرسـلوا شـخصا اىل االشـرت فأجاهبـم اىل الصلـح..« )36( .

الفتـح  النخعـي يف معـارك  احلـارث االشـرت  بـن  مالـك  آنفـًا ملحـة عـن دور  ذكرنـا 
معـامل  طمـس  آنـذاك  السـلطات  عـىل  املحسـوبني  املؤرخـون  حـاول  التـي  االسـالمي، 
تاريـخ االشـرت بسـبب قربـه مـن عيل بـن ايب طالـب، والتي تـدل عىل تاريخ مـرشق حافل 
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باالنجـازات التـي تـدل جعلتـه مؤهـال يف نظـر االمـام عـيل عليـه السـالم وجديـرا بذلك 
التكليـف.

2-ثبات القلب يف الظروف القا�سية وال�سعبة، فال ينهزم او يرتاجع مهما 
كانت املواقف

مثلـام حصـل يف معركـة الريمـوك التـي كان فيهـا ملالـك االشـرت دور مهـم يف حتقيـق 
النـرص، فقـد ذكـر الكالعـي يف االكتفـاء » وتوجه خالـد يف طلب الروم حـني اهنزموا فلام 
بلغـوا ثنيـة العقـاب مـن ارض دمشـق وعليهـا مجاعـة مـن الـروم عظيمـة، اقبلـوا يرمـون 
املسـلمني مـن فوقهـم بالصخـر، فتقـدم اليهـم االشـرت يف رجـال مـن املسـلمني واذا امـام 
الـروم رجـل جسـيم مـن عظامئهـم واشـدائهم، فوثـب اليـه االشـرت ملـا دنـا منـه فاسـتويا 
عـىل صخرة مسـتوية فاضطربا بسـيفيهام فرب االشـرت كتف الرومـي فأطارها، ورضبه 
الرومـي بسـيفه فلـم يـره شـيئًا، وأعتنـق كل واحـد منهـام صاحبـه، ثم دفعه االشـرت من 
فـوق الصخـرة فوقعـا منهـا، ثـم تدحرجـا واالشـرت يقـول ومهـا يتدحرجـان: إن صـاليت 
ونسـكي وحميـاي وممـايت هلل رب العاملـني ال رشيـك لـه بذلـك امـرت وأنا أول املسـلمني. 
فلـم يـزل يقـول هـذا وهـو يف ذلـك مـالزم العلـج ال يرتكـه حتـى انتهيـا اىل موضع مسـتو 
مـن اجلبـل، فلـام اسـتقر فيـه وثـب االشـرت عـىل الرومـي فقتلـه، ثـم صـاح يف النـاس ان 
جـوزوا، فلـام رأت الـروم ان صاحبهـم قـد قتلـه االشـرت خلـوا سـبيل العقبـة للنـاس ثـم 

اهنزمـوا« )37( .
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3-اأخبار الر�سول االعظم مبالك اال�سرت و�سالحه وقوله احلق وفعله 
وعدم اخل�سية من ال�سلطة، والوقوف اىل جانب املظلومني ون�سرتهم 

مثلـام حصـل يف حادثـة دفن ابـو ذر الغفاري )رض(، يف الربـذة، ويف تفاصيل الرواية 
مـا يوثـق تلـك الصفـات فقـد روى الكـي يف كتابـه رجـال الكـي: »حدثنـي عبيـد بـن 
حممـد النخعـي الشـافعي السـمرقندي عـن ايب امحـد الطرطـويس قـال حدثنـي خالـد بـن 
طفيـل الغفـاري عـن ابيـه عـن احـالم بـن دلـف الغفـاري وكانـت لـه صحبـه قـال مكث 
ابـو ذر بالربـذة حتـى مـات، فلـام حرتـه الوفـاة قـال المرأتـه: اذبحـي شـاة مـن غنمـك 
واصنعيهـا فـإذا نضجـت فاقعـدي عـىل قارعـة الطريـق فـأول ركـب ترينهـم قـويل: يـا 
عبـاد اهلل املسـلمني هـذا أبـو ذر صاحـب رسـول اهلل قـد قـى نحبـه ولقـي ربـه فأعينـوين 
عليـه وأجيبـوه، فـإن رسـول اهلل أخـربين أين أمـوت يف أرض غربـة وأنه ييل غسـيل ودفني 

والصـالة عـيَل رجـال مـن أمتـه صاحلـون« )38( . 

وعـن حممـد بـن علقمة بن االسـود النخعي قـال:« خرجت يف رهط أريـد احلج منهم 
مالـك بـن احلـارث االشـرت وعبداهلل بـن الفضيل التميمـي ورفاعة بن شـداد البجيل حتى 
قدمنـا الربـذة فـإذا بإمـرأة عـىل قارعـة الطريـق تقـول: يـا عبـاد اهلل املسـلمني هـذا أبـو ذر 
صاحـب رسـول اهلل قـد هلـك غريبا ليـس يل احد يعيني عليـه قال فنظر بعضنـا اىل بعض 
ومحدنـا اهلل عـىل مـا سـاق إلينـا واسـرتجعنا عـىل عظـم املصيبـة، ثـم أقبلنـا معهـا فجهزناه 
وتنافسـنا يف كفنـه حتـى خـرج من بيننا بالسـواء، ثم تعاونا عىل غسـله حتـى فرغنا منه ثم 
قدمنـا االشـرت فصـىل بنـا عليـه ثـم دفنـاه، فقـام االشـرت عىل قربه ثـم قـال:« اللهم هـذا أبو 
ذر صاحـب رسـول اهلل عبـدك يف العابديـن وجاهد فيك املرشكني مل يغـري ومل يبدل ولكنه 
رأى منكـرًا فغـريه بلسـانه وقلبـه حتـى ُجفـي وُنفي وُحـرم وُحقر ثـم مات وحيـدًا غريبًا، 
اللهـم فاقصـم مـن حرمـه ونفـاه مـن مهاجـره حـرم رسـولك. قـال: فرفعنـا أيدينـا مجيعـًا 



209احملور القانوني والسياسي/اجلزء االول

وقلنـا: أمـني. ثـم قدمـت الشـاة التـي صنعـت فقالـت: إنـه أقسـم عليكـم ان ال تربحـوا 
حتـى تتغـدوا، فتغدينا وارحتلنـا« )39( .

أوردنـا تلـك الروايـات إثباتـًا ملكانـة مالـك االشـرت السياسـية والتارخييـة يف صـدر 
االسـالم، وبالفعـل فقـد حصـل ما أخـرب به أبـو ذر، كام إن إخبار الرسـول صـىل اهلل عليه 

وآلـه وسـلم باملـك االشـرت وصالحـه، رشف عظيـم لالشـرت.

4-كان مالك اال�سرت من قبيلة م�سهود لها باجلهاد واملواقف املنا�سرة 
لال�سالم 

فقـد كان مـن الـروري اختيـار شـخص لواليـة مـرص تتوفـر فيـه كل املواصفـات، 
ومنهـا املنبـت الطيـب والقبيلـة املعروفـة بتارخيهـا، بعـد ان سـيطر عـىل مـرص عمـرو بـن 
العـاص ابـن النابغـة، فلقبيلة مالك االشـرت تاريخ مشـهود يف سـاحات املعـارك، فقد كان 
للنخعيـني مئـات الفرسـان الورعـني والشـجعان الذيـن شـاركوا عىل خمتلف السـاحات، 
فشـاركوا يف معركـة الريمـوك حتـت قيـادة مالـك االشـرت، فقـد أورد الكالعـي، ان مالـك 
االشـرت طـارد الـروم اىل حلـب عـىل رأس 300 فارس )40( ، فيام أشـار ابن ايب شـبيه اهنم 
كانـوا يف القادسـية 2400 مقاتـل، وقـال:» كنـت ال تشـاء ان تسـمع يـوم القادسـية أنـا 
الغـالم النخعـي، إال سـمعته« )41(، يف اشـارة اىل حجـم قبيلـة النخعيـني يف تلـك املعركـة 

وافتخـار ابناءهـا عنـد النـزال بقبيلتهم.

5-لكل مرحلة �سيا�سية وتاريخية ظروفها وخ�سائ�سها 
لـكل اقليـم خصائصـه وظروفـه ايضـا، لـذا كان االشـرت هـو اخليـار املناسـب الدارة 
اقليـم مـرص، وهـذا مـا كان االمـام عـيل عليـه السـالم يراعيـه يف ادارة شـؤون البـالد مـن 

ناحيـة اختيـار احلاكـم املناسـب للبيئـة والظـروف املحيطـة.   
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 عهد االمام علي  ملالك االشرت  وأبرز املهام الوظيفية الواردة فيه

مل خيـرت االمام عىل والته بشـكل عام ومالك االشـرت بشـكل خـاص دون ان يوجههم 
ويرشـدهم ويرسـم هلـم اسـس سياسـاهتم ايل متكنهـم مـن ادام واجباهتـم، ويعـد عهـده 
عليـه السـالم لالشـرت ملـا واله مـرص سـنة 37هــ ابلـغ واوضـح تعاليـم يعهـد هبـا خليفـة 
مسـلم الحـد والتـه، وهـذا يـدل عىل بلـوغ الفكر السـيايس االسـالمي مرحلـة مهمة من 

التطـور عـىل يـد االمـام عيل بـن ايب طالـب عليه السـالم. 

املهام اال�سا�سية للحاكم
يقـول عليـه السـالم يف اول العهـد » هـذا مـا أمـر بـه عبـداهلل أمـري املؤمنـني، مالـك 
بـن احلـارث االشـرت يف عهـده إليـه، حـني واله مـرص: جبايـة خراجهـا، وجهـاد عدوهـا، 

واسـتصالح أهلهـا، وعـامرة بالدهـا«.

أ-رعاية املصالح االقتصادية للبالد
ب-الدفاع عن البالد

ج-رعاية شؤون املجتمع 
د-تطوير البالد واعامرها )42( 

كـام ونالحـظ يف هـذا النـص أمـور عـدة منهـا: عـدم اسـتخدامه عليـه السـالم عبـارة 
مـن  مجلـة  تعيـني  يمكـن  االربـع  العناويـن  هـذه  وحتـت  للحاكـم،  والتعظيـم  التبجيـل 

االيت: النحـو  وعـىل  الوظائـف 
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أ-رعاية املصالح االقتصادية للبالد
حتت هذا العنوان ذكر االمام عيل جمموعة من التعليامت ومنها:

1-»وال ختـل يف مشـورتك بخيـال يعـدل بـك عـن الفضـل، ويعـدك الفقـر، وال جبانـا 
واجلبـن  البخـل  فـإن  باجلـور،  الـرشه  لـك  يزيـن  حريصـًا  وال  االمـور،  عـن  يضعفـك 

.  )43( بـاهلل«  الظـن  واحلـرص غرائـز شـتى جيمعهـا سـوء 

2- »واعلـم ان الرعيـة طبقـات ال يصلـح بعضهـا اال ببعـض وال غنـى لبعضهـا عـن 
   )44( بعـض« 

3-»وال قـوام هلـم مجيعـا اال بالتجـار وذوي الصناعات فيام جيتمعـون عليه من مرافقهم، 
ويقيمونـه مـن اسـواقهم ويكفوهنم من الـرتف بأيدهيم ما ال يبلغـه رفق غريهم«.

4-»ثم الطبقة الوسطى من اهل احلاجة واملسكنة والذين حيق هلم رفدهم ومعونتهم«

5-»ثـم اسـبغ عليهـم االرزاق، فـإن ذلـك قـوة هلـم عـىل اسـتصالح انفسـهم، وغنى هلم 
عـن تنـاول مـا حتـت ايدهيم وحجـة عليهـم ان خالفـوا أمـرك أو ثلمـوا امانتك«.

6-»وتفقـد أمـر اخلـراج بـام يصلح أهلـه، فإن يف صالحهـم صالحا ملن سـواهم إال هبم، 
الن النـاس كلهم عيال عـىل اخلراج«.

7-»اسـتوص بالتجـار وذوي الصناعـات، وأوص هبـم خـريا فاملقيـم منهـم واملضطرب 
املباعـد  مـن  وُجالهبـا  املرافـق،  واسـباب  املنافـع،  مـواد  فإهنـم  ببدنـه،  واملرتفـق  باملـه، 
واملطـارح يف بـرك وبحـرك، وسـهلك وجبلـك، وحيـث ال يلتئـم النـاس ملواضعهـا، وال 

جيرتئـون عليهـا، فإهنـم سـلم ال ختـاف بائقتـه، وصلـح ال ختشـى غائلتـه«.

8-»وتفقـد أمورهـم بحرتـك ويف حـوايش بـالدك واعلـم مـع ذلـك ان يف كثـري منهـم 
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ضيقـا فاحشـا، وشـحا قبيحـا، او احتـكارا للمنافـع، وحتكـام يف البياعـات وذلـك بـاب 
مـرة للعامـة، وعيـب عـىل الـوالة، فامنـع مـن االحتـكار، فـان رسـول اهلل منـع منـه، 
البائـع  البيـع بيعـا سـمحا بموازيـن عـدل، واسـعار ال جتحـف بالفريقـني مـن  وليكـن 

واملبتـاع، فمـن فـارق حكـره بعـد هنيـك ايـاه فنـكل بـه وعاقبـه يف غـري ارساف«.

شـمل هـذا اجلانـب مـن العهـد تعليـامت ونصائـح وارشـادات ومفاهيـم اقتصاديـة 
مهمـة دون ان هيمـل االمـام عـيل عالقـة االقتصـاد باملجتمـع، فيوجـه االمـام عـيل مالـكًا 
بعـدم اسـتخدام املستشـارين البخـالء املرتدديـن الذيـن يمنعـوه عـن اداء واجباتـه يف بنـاء 
وتطويـر البلـد، وعـدم اسـتخدام مستشـارين جبنـاء يمنعونـه عـن فعـل احلـق وتطبيـق 
لـه  الـذي  املجتمـع  بحيـاة  مبـارشة  صلـة  هلـا  اعـاله  الـواردة  الوصايـا  وهـذه  القانـون، 
خصائـص عديـدة منهـا وجـود فواق طبقية عىل اسـاس املكانـة االقتصادية لـكل فئة، مع 
التأكيـد عـىل التكامـل بـني تلـك الفئـات، وليـس الفـوارق مثلام هو شـائع لـدى املفكرين 
االقتصاديـني ذوي النزعـة املاديـة، ومـن مجلـة االمـور التـي أكـد عليهـا االمـام عـيل عليه 
السـالم هـي التجـارة كوهنـا مصـدر مهـم يف توفـري السـلع الروريـة حليـاة النـاس، لـذا 
يـويص عليـه السـالم مالـك االشـرت هبـذا اجلانـب االقتصـادي املهـم وبالقائمـني عليـه، 
بعدهـا ينتقـل االمـام عـيل اىل موضـوع آخـر مهـم هـو الطبقـة الفقـرية التـي يـويص مالكًا 
برعايتهـم بشـكل خـاص وتوفـري العمـل املناسـب هلـم، فمن أهـم واجبات احلاكـم تفقد 
أمـور خمتلـف فئـات املجتمـع، ومراقبـة عالقـة تلـك الفئـات االجتامعية بعضهـا بالبعض 
االخـر، والعالقـات االقتصاديـة القائمـة بـني تلـك الفئات ضامنـًا لعدم حصـول خلل يف 
الواقـع االقتصـادي للبـالد، ومـن أهـم االمور التـي ذكرها امـري املؤمنني عليه السـالم يف 
عهـده ملالـك االشـرت وجـوب ضبـط واردات البـالد الن اجلميـع معتمـد عليهـا ابتـداًء، 

ومنهـا تبنـى املرافـق العامـة واملنشـآت واملشـاريع التنمويـة يف البـالد. 
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ب-الدفاع عن البالد
الديـن، وسـبيل االمـن،  الـوالة، وعـز  بـإذن اهلل حصـون الرعيـة، وزيـن  1-»فاجلنـود 

وليـس تقـوم الرعيـة اال هبـم«.

فالواجـب االول للجيـش والـوايل هـو الدفـاع عـن املواطنـني ومحايتهـم كـام حيمـي 
احلصـن سـكانه، وهـم بعملهم هـذا يكونون مدعـاة فخر ورضا للـوالة، وهبم يكون 

الديـن عزيـزا مصانـا، ويشـكلون مـع الرعيـة او املواطنـني املدنيـني بنـاء الدولة.

2-»ثـم ال قـوام للجنـود إال بـام خيـرج اهلل هلـم مـن اخلـراج الـذي يقـوون بـه عـىل جهـاد 
عدوهـم، ويعتمـدون عليـه فيـام يصلحهـم، ويكـون مـن وراء حاجتهـم«.

بمعنى العناية بمصدر عيش اولئك اجلنود، وتوفري اسـباب معاشـهم، ومسـتلزمات 
التـي  املسـتلزمات  مـن  وغريهـا  وعتـاد  سـالح  مـن  العسـكرية  واجباهتـم  ادائهـم 
تسـاعدهم يف اداء واجباهتـم، وهـذا كله يعتمد عـىل واردات الدولة وكيفية ختصيص 

جـزء منهـا للجيـش الـذي يعـد مـن اهـم مؤسسـات قيامهـا وبقائها.

3-»فـول مـن جنـودك أنصحهـم يف نفسـك هلل ولرسـوله وإلمامـك، وانقاهـم جيبـا، 
وافضلهـم حلـام، وممـن يبطـئ عـن الغضـب، ويسـرتيح اىل العـذر، ويـرأف بالضعفـاء، 

وينبـو عـىل االقويـاء، وممـن ال يثـريه العنـف، وال يقعـد بـه الضعـف«.

يأمـر االمـام عـيل مالـكًا بـأن يـويل املناصـب القياديـة اجلنـود مـن تتوفر فيهـم صفات 
معينـة منهـا رجاحـة العقـل واحلكمـة، والذي يسـري عىل املنهـج القويم الـذي اختطه 
اهلل تعـاىل لرسـوله واالمـام عـيل عليـه السـالم، وكذلـك امـر االمـام مالـكا ان خيتـار 
املطهريـن مـن ذوي االصـول الطيبـة والسـمعة احلسـنة والسـرية العادلـة، وكذلك ال 
غنـى ملالـك عـن ذوي احللـم تلـك الصفـة املهمـة للقائـد العسـكري الـذي ال يتـرع 
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او يقـوم باالعـامل املفاجئـة، وخاصـة عـن الغضـب الـذي عندما يمـر به ذلـك القائد 
وتلـك احلالـة التـي غالبـا مـا يمـر هبا اجلنـود يف القتـال، فـان كان كذلك فيجـب عليه 
الرأفـه بالضعفـاء ممـن هـم دونـه ويقبـل االعـذار، ولكنـه شـديد عىل املسـتكربين وال 
خيافهـم، وعـىل مـن تتوفر فيه صفـات القيادة ان يكـون ثابتا عند املواقـف الصعبة فال 
هيتـز او يتزلـزل، وهبـذا يكـون ثابـت القدمـني حتى يف حـاالت الضعف التـي قد يمر 

هبـا، فـال يستسـلم ابـدا او يتقاعـس عـن اداء واجباته.

3-»وليكـن آثـر رؤوس جنـدك مـن واسـاهم يف معونتـه، وافضـل عليهم مـن جدته، بام 
يسـعهم ويسـع مـن ورائهـم مـن خلـوف اهليهم، حتـى يكون مههـم مها واحـدا يف جهاد 

 )45( العدو« 

أي القائـد احلريـص عـىل جنـوده املسـاهم يف سـد احتياجاهتـم، ال الذي يـرتك للجند 
تدبـر أمورهـم كل عـىل حد، وكذلك سـد احتياجات عائالهتم حتى ال ينشـغل اجلند 

بالتفكـري بقـوت عائالهتـم ويركـزوا جهودهم مع قادهتـم يف القتال.

4-» فربـام حـدث مـن االمـور مـا إذا عولـت فيـه عليهـم مـن بعـد احتملـوه طيبة انفسـهم 
به«.

أن يقـدر تضحيـات اجلنـود التـي قدموهـا دون اكـراه حتـت أمرتـه ويف سـبيل اعـالء 
كلمـة اهلل سـبحانه واحقـاق احلـق.  

ج-رعاية شؤون املجتمع
1-»واشـعر قلبـك الرمحـة للرعيـة، واملحبة هلم، واللطـف هبم، وال تكونن عليهم سـبعا 

ضاريـا تغتنـم اكلهـم، فإهنم صنفـان: إما أخ لـك يف الدين أو نظـري يف اخللق«.
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2-»يفـرط منهـم الزلـل، وتعـرض هلـم العلـل، ويؤتـى عـىل أيدهيـم يف العمـد واخلطـأ، 
فأعطهـم مـن عفـوك وصفحـك مثـل الـذي حتـب وتـرىض ان يعطيـك اهلل مـن عفـوه 

 )46( وصفحـه« 

3-»أنصـف اهلل وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، ومن لـك اليه هوى 
مـن رعيتـك، فإنـك إال تفعل تظلم ومن ظلـم عباد اهلل كان اهلل خصمـه دون عباده، ومن 

خاصمـه اهلل أدحـض حجتـه، وكان هلل حربـا حتى ينـزع أو يتوب« )47(

4-»وليكـن أحـب االمـور اليـك اوسـطها يف احلـق، وأعمهـا يف العـدل، وأمجعها لرىض 
الرعيـة، فـإن سـخط العامـة جيحف  برىض اخلاصة، وان سـخط اخلاصـة يغتفر مع رىض 

 )48( العامة« 

5-»وليـس يشء ادعـى اىل تغيـري نعمـة اهلل وتعجيـل نقمتـه مـن اقامـة عـىل ظلـم فـان اهلل 
سـميع دعـوة املضطهديـن وهـو للظاملـني باملرصاد«.

6-»وانـام عـامد الديـن، ومجاع املسـلمني والعـدة لالعـداء العامة من االمـة ليكن صغوك 
هلم وميلـك معهم«

7-»وليكـن ابعـد رعيتـك منـك وأشـنأهم عنـدك أطلبهـم ملعائـب النـاس فـإن يف الناس 
عيوبـا الـوايل احـق مـن سـرتها فـال تكشـفن عـام غـاب عنـك منهـا فإنـام عليـك تطهري ما 
ظهـر لـك واهلل حيكـم عـىل مـا غـاب عنك فاسـرت العـورة مـا اسـتطعت يشـرت اهلل منك ما 

حتـب سـرته مـن رعيتك«

8-»أطلـق عـن النـاس عقـدة كل حقـد واقطـع عنـك سـبب كل وتـر وتغاب عـن كل ما 
ال يضـح لـك  وال تعجلـن اىل تصديـق سـاع فـان السـاعي غـاش وان تشـبه بالناصحني«

9-»وأعلـم انـه ليس شـيئ بأدعى اىل حسـن ظـن راع برعيته من احسـانه اليهـم وختفيفه 
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املؤونـات عليهـم وتـرك اسـتكراهه اياهم عـىل ما ليس لـه قبلهم«.

10-»ثم الطبقة السفىل من اهل احلاجة واملسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم«.

11-»فـان عطفـك عليهـم يعطـف قلوهبـم عليـك وان افضـل قـرة عـني الوالة اسـتقامة 
العـدل يف البـالد وظهـور مـودة الرعيـة« )49( 

12-»ايـاك والدمـاء وسـفكها بغـري حلهـا، فانه ليـس يشء ادعى لنقمـة وال اعظم لتعبئة 
وال احـرى بـزوال نعمـة، وانقطـاع مـدة مـن سـفك الدمـاء بغـري حقهـا، واهلل سـبحانه 
مبتـدئ باحلكـم بـني العبـاد، فيـام تسـافكوا مـن الدماء يـوم القيامـة، فال تقوين سـلطانك 
بسـفك دم حـرام، فـان ذلـك ممـا يضعفـه ويوهنه، بـل يزيلـه وينقله وال عذر لـك عند اهلل 

وال عنـدي يف قتـل العمـد الن فيـه قـود البدن«.

يبـدأ االمـام عـيل عليـه السـالم يف هذا املحـور املهم من عهـده، وهو املحور االنسـاين 
بوصيـة مالـك االشـرت باللطف والرفق بالنـاس وحتمل اخطائهم واحتـامل زالهتم وتقبل 
آرائهـم حتـى وان كانـت خمتلفـة عـن آراءه، فليـس كل النـاس مـن ديـن ومعتقـد مالـك 
االشـرت، فـوراء ذلـك االختـالف يف اآلراء علـل واسـباب عليـه ادراكهـا، كـام وجيب عىل 
مالـك انصـاف النـاس مـن نفسـه، وهـذه الصفـة قـد ال تتوفـر لـدى الكثـري مـن النـاس 
العاديـني الذيـن ال مناصـب لدهيـم، فكيـف اذا كان مـن جيب ان ينصف الناس من نفسـه 
هـو احلاكـم وويل االمـر، وهـذه الصفـة ال تتوفـر اال يف انـاس معدوديـن كاملـك االشـرت 
الـذي اختـاره االمـام عـيل بعنايـة هلـذا االمـر، كـام اوىص مالـكا ان يكـون وسـطيًا غـري 
متطـرف، الن الوسـطية تـؤدي اىل العـدل مـع عامـة النـاس الذيـن يمثلـون الفئـة التـي 
تدافـع عـن الديـن، لـذا جيـب ان يصغـي اليهـم مـا عـدا فئـة حمـددة فيهـا صفـات معينـة 
منهـا البحـث عـن عيـوب النـاس التـي واجب عىل الـوايل ان يعرفهـا هـو اوالً النه االوىل 
بسـرتها فهـذا واجبـه، واوىص االمـام مالـكًا بعـدم الضغط عـىل الرعية، وعـدم اجبارهم 
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عـىل أمـور يكرهوهنـا، وأوصـاه بالعناية بشـكل خـاص بالطبقة الفقـرية التـي كان تربطها 
باالمـام عـيل عالقـة خاصـة وكان يراعاهـا يف الكوفـة بنفسـه يف دعـوة لالقتـداء بـه. 

ومـن مجلـة مـن االمـور التـي وردت يف كالم االمـام عـيل عليـه السـالم تأكيـد حرمـة 
الدمـاء وان حـق احليـاة مكفـول للجميـع، إذ كان احلديـث عـن الدمـاء بصـورة عامـة 
وليـس دمـاء املسـلمني دون غريهـم، فضال عن املسـاواة بني احلاكم واملحكـوم من حيث 
ال ضامنـات للمنصـب او شـاغلة يف موضـوع التعـدي عـىل الدمـاء واحلياة، كام ان سـفك 
الدمـاء يثـري غضـب ونقمـة الشـعب ممـا يـؤدي اىل خلـق االضطرابـات وعـدم اسـتقرار 

املجتمـع )50( .

د-تطوير البالد واعامرها
1-»فليكن احب الذخائر اليك العمل الصالح«.

2-»فـإن شـكو ثقـال او علـه، او انقطـاع رشب او بالـة، أو إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق، 
أو أجحـف هبـا عطـش خففـت عنهـم بـام ترجـو ان يصلـح بـه أمرهـم وال يثقلـن عليـك 
يشء خففـت بـه املؤونـة عنهـم، فإنـه ذخـر يعـودون بـه عليـك يف عـامرة بـالدك، وتزيـني 
واليتـك، مـع اسـتجالبك حسـن ثنائهـم وتبجحـك باسـتفاضة العـدل فيهـم، معتمـدا 
فضـل قوهتـم، بـام ذخـرت عندهـم مـن امجالـك، والثقـة هبـم بـام عودهتـم مـن عدلـك 

عليهـم ورفقـك هبـم« )51( .

3-»وليكـن نظـرك يف عـامرة االرض ابلـغ مـن نظـرك يف اسـتجالب اخلـراج الن ذلـك 
ال يـدرك اال بالعـامرة ومـن طلـب اخلـراج بغـري عـامرة أخـرب البالد،واهلـك العبـاد ومل 

يسـتقم امـره اال قليـل« )52( .

يف هـذا املجـال يؤكـد االمـام عـيل ملالـك االشـرت انـك جيـب ان تكـون حمبـا وخلصـا 
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ملـا تقـوم بـه، بمعنـى جيـب توفـر الدافـع الـذايت للعمـل والنجاح الـذي هو جوهـر العمل 
الصالـح، وبالتـايل يتوفـر االتقـان يف العمـل، ثـم يـويص االمام عليه السـالم مالـكًا ان ال 
يثقـل كاهـل النـاس، وخيفـف عنهـم ويواسـيهم يف حـاالت االضطرابـات االقتصاديـة، 
تأييـد حكمـه  املسـتقبل يف  بالنفـع يف  تلـك سـتعود عليـه  فـإن سياسـته  وقلـة االعـامل، 
ومسـاندته وتطويـر البـالد، ثـم يـويص االمـام مالـك االشـرت بـان يكـون هدفه االسـايس 
هـو بنـاء وتطويـر البـالد وليـس مجـع الـواردات، التـي ال تنميهـا وتطورهـا اال مقـدار 
التطـور يف خمتلـف مرافـق الدولـة واملجتمـع، اي بمعنـى رضورة اسـتثامر تلـك االمـوال، 
ويف حالـة عـدم اسـتثامرها، فإن ذلك سـيؤدي اىل جمـيء اليوم التي ال يكـون هلذه االموال 
مـن قيمـة، وهـذا ما جيـري االن فالواردات جتمع دون ان تسـتخدم بالشـكل الصحيح يف 

االعـامر والبنـاء عـىل ارض الواقـع.

وهـذا املعنـى الـذي اشـار اليـه امـري املؤمنـني عليـه السـالم هـو ذاته الـذي نبـه القرآن 
الكريـم اليـه كحقيقـة مهمـة يف االمـوال، وهي اهنـا قوام املجتمـع واهنا كالعمـود الفقري 
الـذي يقـوم عليـه جسـد ذلـك املجتمـع، ولذلـك هنـى القـرآن الكريـم عـن تـرك تلـك 
االمـوال دون تنميـة، بيـد مـن يبذرهـا ويضيعهـا ويتـرصف هبـا ترصفـًا سـفيها يـؤدي اىل 
ْمَوالَُكـُم الَِّت َجَعَل 

َ
ـَفَهاء أ ضعـف االقتصـاد )53( واهنيـاره قـال تعاىل:﴿ َواَل تُْؤتُواْ السُّ

ْعُروفًا ﴾)54(. اللُّ لَُكـْم قَِيامـاً َواْرزُقُوُهـْم فِيَهـا َواْكُسـوُهْم َوقُولُواْ لَُهـْم قَـْواًل مَّ
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املقدمة:

تعـد مسـالة تكويـن الدولة احدى اهم الكربويات التي اهتم العقل االنسـاين الواعي 
يف بلورهتـا يف حماولـة منه لتنظيم املجتمع ال سـيام بعد انتهـاء حالة الفطرة، وحكم القانون 
الطبيعـي، وبالرغـم مـن ان ظاهـرة الدولة تعد ايضا مـن املفاهيم التنظيميـة احلديثة، لكن 
جذورهـا كسـلطة وتنظيـم، ضاربـة يف القـدم، وقـد اختلفـت وتباينـت حجـم االهتـامم 
احلضـاري والبـرشي مـن حيـث التنظـري والتبايـن بالدولـة، لكـن الـذي ال غبـار فيـه ان 
العقـل الغـريب القديـم، ال سـيام بحضـاريت اليونـان والرومان، اخـذت الدولة حيـزا كبريا 
مـن مؤلفـات فالسـفتها، حيـث كتـب افالطون وارسـطو عـن نشـأة الدولـة، ووظائفها، 
ومثلهـا العليـا، وطبيعـة االنظمة الصاحلة والفاسـدة التـي حتكمها، وتطور فلسـفة العقل 
الغـريب يف االهتـامم بالدولـة مـع الزمـن حتـى انتقلـت مـن كتابـات عـىل الـورق اىل دول 
واقعيـة مـن معاملهـا القانـون، والعلـم، واحـرتام حقـوق االنسـان، كمعطـى مـن انتـاج 
ــ اىل جانـب التقـدم التكنولوجـي والصناعي  ــ احلقوقـي والواجبـايتـ  العقـد االجتامعـيـ 
والتفكـري يف تكويـن الدولـة الكاملـة والناجحـة ليـس فقـط عـىل سـطح االرض وانـام 

التفكـري باالنتقـال والعيـش يف الفضاء. 

ويف سـياق االهتـامم بالدولـة مل يكـن هنـاك القـدر العقـيل التنظـريي الشـامل بتكويـن 
الدولـة يف سـياق دويـالت العـامل االسـالمي، الذي يعد وريـث حضـارات قديمة برعت 
يف جوانـب عديـدة ابرزهـا الترشيعـات القانونيـة اجلزائيـة، لعـل ابـرز مـا كتـب يف اطـار 
تنظيـم الدولـة عـرب اسـلوب النصـح والتعامـل االخالقـي هـو ما كتبـه االمام عـيل بن ايب 
طالب)عليـه السـالم( اىل مالـك االشـرت حينام واله عىل مرص يف مرحلـة عدت من افضل 
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املراحـل التاريـخ االسـالمي عـدالً وكان باإلمـكان ان تتطـور، لكـن رسعان ما افسـدت 
اخلالفـات االسـالمية ـــ االسـالمية هـذا التطـور يف جمـال حكـم الدولـة بصـورة صاحلة، 
انفسـهم وضاعـت  انفسـهم فأضاعـوا  املسـلمني  بـني  تـزال  وسـادت االنقسـامات وال 
معهـم حلـم حكم الدولة بالعدالة، وسـيادة القانون، وحتقيق رفاهية االنسـان وسـعادته، 

وكامـل حقوقـه وحرياتـه الدينية والشـخصية. 

مـن هنـا تـأيت دراسـة اجزاء الدولـة ووظائفها يف هـذا البحث من خـالل حتليل العهد 
االمامـي العريـق، ذلـك مـن خـالل اسـتخدام املنهـج املقـارن حيـث تتطلـب بالدراسـة 
بيـان روى فلسـفية سـبقت جمـي االسـالم حيـث ابدع فالسـفة اليونـان الكبار كسـقراط، 
وافالطـون، وارسـطو، يف عـرض روائهـم املتباينـة مـا بـني املثـل والواقعيـة بشـان حكـم 
الدولـة ووظائفهـا وطبقاهتـم مـن خـالل اسـتخدامنا ايضـا للمنهـج التحليـيل. تـأيت هـذه 
املنهجيـة العلميـة مـن اجـل تفكيـك وحتليـل النـص االمامـي كـرتاث انسـاين واسـالمي 
ومقارنتـه بالـرتاث الفلسـفي الغـريب التقليدي لالسـتفادة منهام يف تطوير فكرنا السـيايس 
وجتديـده يف جمـال نظريـة الدولة وبام ينسـجم مـع عرص احلداثـة والتطور العلمـي، واجياد 
حلـول الالزمـة لتدبـري الدولـة وتبيـان وجهة نظـر النص االمامـي يف ادارة التنـوع الديني 
والقومـي واالثنـي، وحـاالت التمـزق وضيـاع االنسـان يف متاهـات الفقـر، واجلهـل، 
والتكفـري، والقمـع، والفسـاد السـيايس واالداري واملـايل، واىل مـا ال هنايـة مـن املشـاكل 
العـامل  بلـدان هـذا  العـامل االسـالمي خاصـًة وان عـدد مـن  بلـدان  التـي تواجـه اغلـب 
يـدار بصـورة فاشـلة وبدائيـة مـن قبـل احـزاب ومجاعـات سياسـية اسـالمية السـباب 
عـدة ابرزهـا هنـج االقصـاء الـذي تتبنـاه هـذ اجلامعـات واالحـزاب مـع املختلـف وتتبنى 
فتـوى ومقـوالت فقهيـة كاخلالفـة واحلاكميـة وهنـج السـلف وغريهـم، كأهنـا وضعـت 
هـذه املقـوالت لزمـن خمتلـف عـن عـرص احلداثـة وحقـوق االنسـان. وعليه جـاءت هذه 
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الدراسـة لتبايـن كيفيـة تعامل النـص االمامي والفلسـفي مع الدولة وطبقاهتـا االجتامعية 
التـي قسـمت اىل املحـاور االتيـة:

اوالً: اجزاء الدولة
ثانيًا: وظائف الدولة

ثالثًا: العالقة بني الطبقات االجتامعية والدولة
رابعًا: اركان السياسة العدلة 

اواًل: أجزاء الدولة

تتمثـل الدولـة من املنظور الفلسـفي والعقـيل عىل اجزاء، فهناك السـلطة او يعرب عنها 
بتسـميات خمتلفـة كاملدبـرون مثلام جاء املتون الفلسـفية او اخلالفة ـــ االمامة، كتصنيفات 
اسـالمية تطلـق عـىل رئيـس وحاكم الدولة اىل جانـب عدد من التسـميات احلديثة وهناك 
جـزء ثـاين يسـمى باحلفظـة وهـم اجليـش وهنـاك القـوى العاملـة، وسـنبني هـذه االجزاء 

مـن خالل النقـاط االتية:

1. املدبرون
الدقيـق،  الفلسـفي  والبحـث  القضايـا  يف  العلمـي  النظـري  التفكـري  يعنـي  التدبـري 
ووضـع الربامـج والتفنـن يف تنفيذهـا)1(. ومـن الناحيـة السياسـية هـم الذيـن تقـع عـىل 
عاتقهـم ادارة الدولة وتنظيم شـؤوهنا، ويسـمون باحلكام او طبقـة الصفوة املختارة، وقد 
اختلفـت املنظومـات البرشيـة حول مـن هم املدبرون واليـه اختيارهم، فـاذا اتينا اىل الفقه 
االسـالمي، نـرى انـه يذهـب اىل ان الوجـود االنسـاين وبقائـه يتطلـب قيـام املعاملـة التي 
البـد مـن هلـا من سـنة وعـدل والذي البد من انسـان يقيـم العـدل ويتثمل بالنبـوة والنبي 
اذ مـن الواجـب ان يكـون لـه خصوصيـة ليـس لسـاير النـاس حتى يشـعر الناس فيـه امرا 
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ال يوجـد هلـم فيتميـز لـه منهم فيكون لـه املعجزات )2( . وقـد اختلف الفقهـاء بعد رحيل 
النبـي حـول طبيعـة اختيـار املدبر  بعد افـرتاق االمة اىل مذاهب وفرق، فقد ذهب الشـيعة 
اىل ان االمامـة وشـان التدبـر هـي قضية االهلية وكمسـالة دينيـة تنصيبة قرآنيـة ونبوية. اما 
السـنة فهـي عـد مسـالة التدبـري واخلالفة هي مسـالة اختياري وشـورية مناطـة باهل احلل 
والعقـد، امـا الفالسـفة القدمـاء كسـقراط وافالطون وارسـطو فقـد جعل مسـالة التدبري 
وادارة الدولـة مرتبطـة بالفضيلـة واملعرفـة وهـي ال تتوفـر اال يف الفالسـفة بذلـك هـم 
رفضـوا احلكـم الشـعبي واختيـار احلـكام باالنتخـاب او مـا يعـرف باحلكـم الديمقراطي 
ويف هـذا السـياق يقـول سـقراط:»ان السـيايس الصالـح ليـس الشـخص الـذي يفـوز يف 
ــ عىل مـا كان احلال يف اثينـا وانام هو  االنتخابـات او الـذي يسـعده احلـظ بكسـب القرعةـ 
ذلـك احلكيـم العـامل العاقـل الـذي يشـع نـور حكمته ومعرفتـه عدالً بـني مواطنيـه« )3( . 

2. اجلي�ص
وهـم الذيـن تقـع عـىل عاتقهـم مهمـة الدفـاع عـن املدينـة وتسـمى بطبقـة احلفظـة او 
قـوى االمـن والدفـاع وتتكـون هـذه الطبقـة مـن القـادة واجليـش املحـارب واالحتيـاط 
القادريـن عـىل محـل السـالح، وعـىل الرغـم مـن خلو اجلانـب االسـالمي الدسـتوري اال 
مـا نـدر يف جانـب تنظيـم الدولـة وتقنينهـا مـن الناحيـة العسـكرية اذ اغلـب كتـب الفقـه 
تشـري اىل الغـزوات واحـكام البغـاة وهو مـا يدخل ضمـن احلروب االهليـة والرصاعات 
االسـالمية ـــ االسـالمية، اذ مـن النـوادر هـو عهـد االشـرت حيـث جـاء فيه ما خيـص هذه 
ِعيَّـَة َطَبَقـاٌت الَ َيْصُلـُح َبْعُضَهـا إاِلَّ بَِبْعـٍض َوالَ ِغنَـى بَِبْعِضَهـا َعـْن  الطبقة:»َواِْعَلـْم َأنَّ َالرَّ
َبْعـٍض َفِمنَْهـا ُجنُـوُد َاهللَِّ« )4( . اذ ان قضيـة وأمـر األمـن عنـد اإلمـام، فهـي رضـا النـاس 
عـن حكومتهـم وقبوهلـم العافيـة ملـا يصـان مـن حقوقهـم ويتوفـر مـن أسـباب ويشـيع 
النـاس وتظهـر مودهتـم  بينهـم مـن عـدل فيهـم حـق املسـاواة، وهبـذا يسـود األمـن يف 



233احملور القانوني والسياسي/اجلزء االول

حلكومتهـم لـذا يقـول عـيل يف دسـتوره وان أفضـل قـرة عـني الـوالة اسـتقامة العـدل يف 
البـالد )5( . وبخصـوص العالقـة القـادة واملراتـب واجلنـد وعالقـة بينهـم، يقول)عليـه 
السـالم(:»َوْلَيُكْن آَثـُر ُرُؤوِس ُجنْـِدَك ِعنْـَدَك َمـْن َواَسـاُهْم يِف َمؤَنتِـِه َوَأْفَضـَل َعَلْيِهـْم ِمْن 
ا َواِحدا  ُهـْم مَهّ ِجَدتِـِه، باَِم َيَسـُعُهْم َوَيَسـُع َمـْن َوَراَءُهْم ِمْن ُخُلـوِف اْهِليِهْم، َحتَّى َيُكوَن مَهُّ
هُتُْم إاِل  ـُه الَ َتْظَهـُر َمَودَّ ـْم َعَلْيَك..وإِنَّ ، َفـإِنَّ َعْطَفـَك َعَلْيِهـْم َيْعطِـُف ُقُلوهَبُ يِف ِجَهـاِد اْلَعـُدوِّ
َتِصـحُّ َنِصيَحُتُهـْم إاِل بِِحيَطتِِهـْم َعـىَل ُوالَِة اأْلُموِر..ُثـمَّ اْعـِرْف  بَِسـاَلَمِة ُصُدوِرِهـْم َوالَ 
نَّ بِـِه ُدوَن َغاَيـِة  َ ِه َوالَ ُتَقـرصِّ لِـُكلِّ اْمـِرٍئ ِمنُْهـْم َمـا أْبـىَل َوالَ ُتِضيَفـنَّ َبـاَلَء اْمـِرٍئ إىَِل َغـرْيِ
ُف اْمـِرٍئ إىَِل إْن ُتْعظِـَم ِمـْن َباَلِئـِه َمـا َكاَن َصِغريا َوالَ َضَعـُة اْمِرٍئ  َباَلِئـِه َوالَ َيْدُعَونَّـَك رَشَ
إىَِل َإْن َتْسـَتْصِغَر ِمـْن َباَلِئـِه َمـا َكاَن َعظِيـام« )6( ، امـا مـن املنظـور الفلسـفي فقـد وصـف 
افالطـون هـذا اجلـزء بطبقـة اجلنـود املحاربني)حـراس دولـة املدينـة( وقـال اهنـا تضطلـع 
بمهمـة الدفـاع ومحايـة الدولـة مـن االعتـداءات اخلارجيـة ونظـرا هلميتـم فقـد شـبههم 

بالفضـة كمعـدن ثمـني يـأيت مـن حيـث االمهيـة والقيمـة بعـد الذهـب.

3. القوى العاملة
وهـو جـزء مكمـل ومتخصـص يف االنتاج ويشـمل كل القـوى العاملة مـن مزارعني 
وصنـاع وجتـار، ونظـر اجلانـب االسـالمي بعـني احلرمـة للبطالـة والتعطيـل ويف حالـة 
وجـود قـوم متعطلـني عـن العمـل ويتوجـب النظـر يف ارمهـم فـان كانـوا قادريـن عـىل 
العمـل وكان االمتنـاع منـه يرجع للكسـل وجب ردعهم او نفيهم مـن االرض ان مل ينفع 
فيهـم الـردع والتأنيـب امـا اذا كان سـبب البطالـة مرضـا او زمانـة فيتوجـب ان جيمعوا يف 
مـكان خـاص يكـون عليهـم فيـه قيـم ينظـر يف امورهـم والبـد مـن مال ينفـق عليهـم منه 
وتصلـح بـه امورهـم )7( .  ويف هـذا السـياق جـاء النـص االمامـي ليذكـر اصنـاف هـذه 
ـِة  مَّ ْزَيـِة َوَاخْلَـَراِج ِمـْن َأْهـِل َالذِّ ْفـِق َوِمنَْهـا َأْهـُل َاجْلِ ْنَصـاِف َوَالرِّ ُل َاإْلِ الطبقـة:» َوِمنَْهـا ُعـامَّ
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ـْفىَل« ونظر الفالسـفة  َبَقُة َالسُّ نَاَعاِت َوِمنَْها َالطَّ ـاُر َوَأْهـُل َالصِّ اِس َوِمنَْهـا َالتُّجَّ َوُمْسـِلَمِة َالنَـّ
هلـذا اجلـزء كقـوى اقتصاديـة رافـدة للدولـة وان أي انفصـال عـن القـوى االقتصاديـة 
وهتميشـها سـيودي اىل نظـام سـيايس غـري متـوازن ومسـتقر وعـادل وال يكـون التوافـق 
ــ االقتصـادي اال حيـث تكون هناك طبقة وسـطى كبرية من حيـث العدد ومن  السـيايسـ 

حيـث القـدرة وقـوة االمكانيـات.

ثانيًا: وظائف الدولة

تتمثـل  االنتـاج  بعمليـات  الدولـة والدفـاع عنهـا واعامرهـا والقيـام  بـني حكـم  مـا 
َوِجَهـاَد  َخَراِجَهـا،  االشـرت:»ِجَباَيَة  ملالـك  عهـد  يف  عـيل  االمـام  عنـد  الدولـة  وظائـف 
َهـا، َواِْسـتِْصاَلَح َأْهِلَهـا، َوِعـاَمَرَة باَِلِدَهـا« )8( . ذهـب باحثـني اىل ان الدولـة كاداة  َعُدوِّ
قانونيـة واخالقيـة تتـوىل وظائـف امنيـة واقتصاديـة وسياسـية مـن هنـا يبـدأ األمـام عـيل 
عهـده ملالـك االشـرت بالكلـامت األربـع أعـاله وهـي متثـل املرتكـزات الوظيفيـة للدولـة 
مـن املنظـور البـرشي التقليـدي التـي تبنـي عليهـا الدولـة، وتغطـي اجلوانـب االقتصادية 
والسياسـية واالجتامعيـة، وهـذه اجلوانـب تتفاعـل وتتداخـل بصـورة وثيقـة وحساسـة 
التخطيـط واملوازنـة  القـدرة عـىل  إداريـة واعيـة متتلـك  قيـادة  بينهـا حتتـاج إىل  والقيـادة 
بشـكل ال يطغـى فيهـا جانـب االقتصـاد عـىل جانـب السياسـة، وال تنفـرد السياسـة عـن 
غريهـا مـن اجلوانـب األخـرى فالوظيفـة األوىل»جبايـة خراجهـا« تعنـي جانبًا من املسـار 
االقتصـادي للدولـة بـكل مـا هلـذا اجلانـب مـن إبعـاد ومعطيـات وخطط ومشـاريع؛ الن 
اخلـراج يعنـي: دفـع الرائـب والرسـوم املاليـة بمختلـف إشـكاهلا وأصنافهـا مـن قبـل 
النـاس إىل الدولـة السـيام رضائـب األرض الزراعيـة مـن اجـل أن تقـوم الدولـة بمهامهتـا 
األخـرى مـن األعـامر والتنمية والصحـة والتعليم ومشـاريع احلياة العامة. أما املسـؤولية 
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الثانية»جهـاد عدوها«التـي حتدد عىل الدولة مسـؤولية الدفاع واألمن )9( . و»اسـتصالح 
أهلها«يريـد هبـا اإلمـام اجلانـب السـيايس واالجتامعـي واالهتـامم برعايـة شـؤون األمـة 
واملجتمـع، ولـزوم توعيـة املواطنـني عـىل مبـادئ احلـق والعـدل وإرادة البنـاء ومشـاريع 
اخلـري والـرب واإلحسـان، وتنميـة مواهبهـا وقدراهتـا وتوظيـف طاقاهتـا يف جمـال التكافـل 
الوحـدة واإلخـاء والتعـاون، وترسـيخ مفاهيـم  ثقافـة  والتضامـن والتـوازن، وإشـاعة 
التسـامح واملحبـة واإليثـار واالنسـجام بني النـاس مجيعًا وتقـع هذه املسـؤولية يف العرص 
)10( . وحيـدد اإلمـام  بالـوزارات اخلدميـة  التـي تعـرف  الدولـة  احلديـث عـىل وزارات 
املسـؤولية الرابعـة للدولة»بعـامرة بالدهـا«، ويف الفكـر الفلسـفي قديـام قـال الفيلسـوف 
اليونـاين افالطـون بوجـود ثـالث وظائف للدولة البد مـن للدولة من تأديتهـا وهي)11(:

أ- اشباع احلاجات الطبيعية وهي مهمة تقع عىل طبقة العامل والصناع والتجار 

ب- محايـة الدولـة مـن اخلطـر اخلارجـي وهي مهمـة تضطلع هبـا طبقة اجلنـود والضباط 
او)حراس املدينة( كام يسـميهم افالطون او احلفظة كام يف االدبيات السياسـية االسـالمية

ت- حكـم الدولـة وهـي وظيفـة تقـع يف الفكـر الفلسـفي عنـد سـقراط وافالطـون تقـع 
عـىل عاتـق احلكـامء والعلامء

وتقـوم طبقـة احلـكام بمهمـة وضـع القواعـد املنظمـة للجامعـة وادارة شـؤوهنا وهـي 
ال حتـرص حديثـا باحلكومـة او رئيـس الدولـة وانـام باجلانـب الترشيعـي ايضا ملـا يوديه من 
مراقبـة وحماسـبة واملحافظـة عـىل اموال الدولـة. اما طبقة اجلنـود فتضطلع بمهمـة الدفاع 
ومحايـة الدولـة ضـد االعتـداءات اخلارجيـة، يف حـني تقـوم طبقة العـامل املنتجـني بمهمة 
اشـباع حاجـات االفـراد مجيعـا وتضم مجيـع من يقومـون بالنشـاط االقتصادي مـن زراع 
وعـامل وصنـاع. وفكرة التقسـيامت املذكوره اعاله تبنى عـىل ان املجتمع مزيج من ثالث 
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فئـات رئيسـه تتمثـل: باولئـك الذيـن اهلتهـم الطبيعـة للعمـل ال للحكـم وهم)العـامل 
والصنـاع واملزارعـني( واولئـك الذيـن يصلحـون للحكـم بـرشط ان يكونـوا حتـت رقابة 
غريهـم وتوجيههـم وهم)اجلنـد او احلفظـة( واولئـك الذيـن يصلحـون السـمى اعبـاء 
احلكـم كالفصـل النهائي يف رسـم الوسـائل وحتديد االهـداف وهم)احلـكام(. اما االجتاه 
الفقهـي الـذي تعتمـد عليـه مجاعات االسـالم السـيايس التقليديـة من احـزاب ومجاعات 
راديكاليـة اسـالمية فيتخـذ مسـار خمتلـف بلجوئهـا إىل تقديـم جمموعـة مـن الواجبـات، 
قـد تطـول أو تقـرص حسـب كل مفكـر، منوطـة باخلليفـة للقيـام هبـا. فمعظـم الكتابـات 
السـلطانية  املـاوردي يف كتابـه »األحـكام  تنتمـي هلـذا االجتـاه، ونشـري بذلـك إىل  التـي 
والواليـات الدينيـة« حيـث ُيفّصـل الواجبـات أو الوظائف إىل عرشة، وهـي )12( : حفظ 
الديـن عـىل أصولـه املسـتقرة. وتنفيـذ األحـكام بـني املتشـاجرين. ومحاية البيضـة والذب 
عـن احلريـم. وإقامـة احلـدود لتصـان حمـارم اهلل عـن االنتهـاك. وحتصـني الثغـور بالعـدة 
واملنعـة. وجهـاد مـن حـاد عـن اإلسـالم بعـد الدعـوة حتـى يسـلم أو يدخـل يف الذمـة. 
وجبايـة الفـيء والصدقـات عـىل مـا أوجبـه الـرشع. وتقدير العطايـا وما يسـتحق يف بيت 
املـال. واسـتكفاء األمنـاء وتقليـد النصحـاء فيـام يفـوض إليهـم مـن األعـامل. وأن يبـارش 
بنفسـه األمـور وتصفـح األحـوال لينهـض بسياسـة األمـة وحراسـة امللة. يف حـني مل هيتم 
الفقـه الشـيعي التقليـدي بالدولـة كثـريا بسـبب سـيطرة احـكام االمامـة كنظريـة تنصيبـة 
االهليـة مقدسـة اال يف كتابـات حمـدودة ابرزهـا تلـك التـي وضعهـا الشـيخ حممـد حسـني 
النائينـي يف كتابه)تبيـه االمامـة وتنزيـه امللـه( بصـوره تقـرب كثـرية مـن نظريـة الدولـة يف 
الفكـر والقانـون الدسـتوري عندمـا قسـم الدولـة اىل سـلطات ثالث:ترشيعيـة وتنفيذيـة 

وقضائيـة وكل سـلطة هلـا وظائـف حمـددة.
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 ثالثًا: العالقة بني الطبقات االجتماعية والدولة

ينبـع النظـام الرتاتبـي يف كل جمتمـع منظـم مـن وجـود عدد مـن الطبقات التـي تتوزع 
عـىل النواحـي االجتامعيـة وهـي ال تكـون متفاوتـة مـن الناحيـة االقتصاديـة والتوزيعيـة 
بصـورة ختلـق حالـة اال مسـاواة السياسـية واالجتامعيـة واالقتصاديـة، وانـام كل طبقـة 
تـودي دورا مـا  تقـدم خدماهتـا التخصصيـة لبنـاء الدولـة ومحايتهـا وحتقيـق سـعادة الفرد 

واملجتمـع.

ِعيَّـَة  َالرَّ َأنَّ  مالـك االشـرت:»َواِْعَلْم  اىل  االمـام عـيل  الصـدد جـاء يف عهـد  ويف هـذا 
َطَبَقـاٌت الَ َيْصُلـُح َبْعُضَهـا إاِلَّ بَِبْعـٍض َوالَ ِغنَـى بَِبْعِضَها َعْن َبْعٍض َفِمنَْها ُجنُـوُد َاهللَِّ َوِمنَْها 
ْفِق َوِمنَْهـا َأْهُل  ْنَصـاِف َوَالرِّ ُل َاإْلِ ـِة َوِمنَْهـا ُقَضـاُة َاْلَعـْدِل َوِمنَْهـا ُعـامَّ ـِة َوَاخْلَاصَّ ُكتَّـاُب َاْلَعامَّ
نَاَعـاِت َوِمنَْها  ـاُر َوَأْهُل َالصِّ اِس َوِمنَْها َالتُّجَّ ِة َوُمْسـِلَمِة َالنَـّ مَّ ْزَيـِة َوَاخْلَـَراِج ِمـْن َأْهـِل َالذِّ َاجْلِ
ـْفىَل ِمـْن َذِوي َاحْلَاَجـاِت َوَامْلَْسـَكنَِة« )13( . وعليـه تتمثل وظيفـه هذه الطبقات  َبَقـُة َالسُّ َالطَّ

بالشـكل االيت:

1- الطبقـة احلاكمـة ومـن ضمنهـا طبقة القضاة وتقع عـىل عاتقهـا ادارة الدولة والفصل 
بـني النـاس وبـارشاف االمـام لـذا يـويص عليـه السـالم ان خيتـار احلـكام مـن بـني افضل 
النـاس وممـن ال تضييـق به االمـور وال متحكه اخلصوم. وكذلك قال بشـان هـذه الطبقة: 
»ان النـاس ينظـرون يف امـورك يف مثـل ماكنـت تنظـر فيـه امـور الـوالة قبلـك ويقولـون 
فيـك مـا كنـت تقـول فيهـم.. فليكن احـب الذخائـر اليك العمـل الصالح فاملـك هواك 

وشـح بنفسـك عـام ال حيل لـك« )14( .

2- جنـود اهلل)الضبـاط واجلنود(التـي يقـع عـىل عاتقهـم الدفـاع عـن الدولـة مـن اي 
اعتـداء ومحايـة الثغـور يقـول عليًا)عليـه السـالم( فيـام خيص مهـام هـذه الطبقة:)فاجلنود 
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بـاذن اهلل حـون الرعيـة وزيـن الـوالة وعـز الديـن وبـل االمـن(.

3- كتـاب العامـة واخلاصـة وهـم العاملـون للعامـة كاملحابـني يف املعتـاد مـن شـؤون 
العامـة، كاخلـراج واملظـامل، ومنهـم خمتـون باحلاكم يفـي اليهم بـارساره ويوليهـم النظر 

فيـام يكتـب ألوليـاه واعدائـه ومـا يقـرر يف شـؤون حربـه وسـلمه مثـاًل.

4- قضـاة العـدل وهـم الذيـن يفصلـون يف املنازعـات التـي حتـدث بـني النـاس، حيـث 
يقـي احلاكـم باحلـق والذيـن يسـميهم االمام)عـامل االنصـاف والرفـق(.

5- التجـار والصنـاع وهـم الطبقة املسـؤولة عن االنتاج وتلبية متطلبـات الناس الغذائية 
واملنزلية.

6- الطبقـة الفقـرية مـن اهـل احلاجـة واملسـكنة فيـويص االمـام هبـم مـن خـالل رفدهـم 
ومعونتهـم الن اهلل كال منهـم سـمى لـه سـهمه. 

 أمـا عـن العالقة بني الدولـة وبني الطبقات والفئات االجتامعيـة، فيقول االمام)عليه 
يِن َوُسـُبُل َاأْلَْمِن َوَلْيَس  ِعيَِّة، َوَزْيُن َاْلُوالَِة َوِعزُّ َالدِّ السـالم(:»َفاجْلُنُوُد بِإِْذِن َاهللَِّ ُحُصوُن َالرَّ
ـِرُج َاهللَُّ هَلُـْم ِمـَن َاخْلََراِج..ُثمَّ الَ  ِعيَّـُة إاِلَّ هِبِـْم، ُثـمَّ الَ ِقـَواَم )15(  لِْلُجنُـوِد إاِلَّ بِـاَم خُيْ َتُقــوُم الرَّ
ِل َوَاْلُكتَّاِب ملَِـا حُيِْكُموَن ِمَن  نْـِف َالثَّالِِث ِمَن َاْلُقَضـاِة َوَاْلُعامَّ نَْفـنْيِ إاِلَّ بِالصِّ ِقـَواَم هِلََذْيـِن َالصِّ
َهـا. َوالَ ِقَواَم  َامْلََعاِقـِد َوجَيَْمُعـوَن ِمـَن َامْلَنَافِـِع، َوُيْؤمَتَنُـوَن َعَلْيـِه ِمـْن َخـَواصِّ َاأْلُُمـوِر َوَعَوامِّ
َتِمُعوَن َعَلْيِه ِمـْن َمَرافِِقِهـْم َوُيِقيُموَنُه ِمْن  نَاَعـاِت فِيـاَم جَيْ ـاِر َوَذِوي َالصِّ هَلُـْم مَجِيعـًا إاِلَّ بِالتُّجَّ
ـْفىَل  َبَقُة َالسُّ ِهْم ُثـمَّ َالطَّ ا َمـا الَ َيْبُلُغُه ِرْفـُق َغرْيِ ـِق بَِأْيِدهيِـْم مِمَـّ فُّ َ َأْسـَواِقِهْم َوَيْكُفوهَنُـْم ِمـَن َالرتَّ
ِذيـَن حَيِـقُّ ِرْفُدُهـْم َوَمُعوَنُتُهـْم« )16( . ويقـول اإلمام)عليـه  ِمـْن َأْهـِل َاحْلَاَجـِة َوَامْلَْسـَكنَِة َالَّ
السـالم( عـن طبقة حراس الدولة:»َفـَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك َأْنَصَحُهْم يِف َنْفِسـَك..َأْنَقاُهْم َجْيبًا، 
َعَفاِء، َوَينُْبو  يُح إىَِل َاْلُعْذِر، َوَيـْرَأُف بِالضُّ ْن ُيْبطُِئ َعِن َاْلَغَضِب، َوَيْسـرَتِ َوَأْفَضَلُهـْم ِحْلـاًم، مِمَـّ
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ْعُف«)17( . ْن الَ ُيثرُِيُه َاْلُعنْـُف، َوالَ َيْقُعُد بِـِه َالضَّ َعـىَل َاأْلَْقِوَيـاِء، َومِمَـّ

واجلنـد  واملراتـب  القـادة  مـن  املؤسسـة  هـذه  تشـعبات  بـني  العالقـة  وبخصـوص   
يقول)عليـه السـالم(:»َوْلَيُكْن آَثـُر ُرُؤوِس ُجنْـِدَك ِعنْـَدَك َمـْن َواَسـاُهْم يِف َمؤَنتِـِه َوَأْفَضَل 
ُهْم  َعَلْيِهـْم ِمـْن ِجَدتِِه، باَِم َيَسـُعُهْم َوَيَسـُع َمْن َوَراَءُهْم ِمـْن ُخُلوِف اْهِليِهْم، َحتَّـى َيُكوَن مَهُّ
ـُه الَ َتْظَهـُر  ـْم َعَلْيَك..وإِنَّ ، َفـإِنَّ َعْطَفـَك َعَلْيِهـْم َيْعطِـُف ُقُلوهَبُ ـا َواِحـدا يِف ِجَهـاِد اْلَعـُدوِّ مَهّ
هُتُـْم إاِل بَِسـاَلَمِة ُصُدوِرِهـْم َوالَ َتِصـحُّ َنِصيَحُتُهـْم إاِل بِِحيَطتِِهـْم َعـىَل ُوالَِة اأْلُمـوِر.. َمَودَّ
نَّ بِـِه  َ ِه َوالَ ُتَقـرصِّ ُثـمَّ اْعـِرْف لِـُكلِّ اْمـِرٍئ ِمنُْهـْم َمـا أْبـىَل َوالَ ُتضيَفـنَّ َبـاَلَء اْمـِرٍئ إىَِل َغـرْيِ
ُف اْمـِرٍئ إىَِل إْن ُتْعظِـَم ِمـْن َباَلِئـِه َمـا َكاَن َصِغـريا َوالَ  ُدوَن َغاَيـِة َباَلِئـِه َوالَ َيْدُعَونَّـَك رَشَ
َضَعـُة اْمـِرٍئ إىَِل َإْن َتْسـَتْصِغَر ِمـْن َباَلِئـِه َمـا َكاَن َعظِيـام« )18( ، وهنـاك فلسـفات واقعيـة 
نراهـا مغايـرة متـام يف اليـات التعامـل اجلنـد مـع الشـعب فمثـال يذهـب الفكـر الواقعـي 
السـلطاين لنيقـوالى ماكيافيـىل يف الفصـل الرابع عرش مـن كتابه الشـهري)االمري( اذ يقول 
عـن واجبـات االمـري نحـو اجلنـد:»ال ينبغـي لالمـري ان يكـون له مقصـد او فكـر او يعنى 
بـدرس امـر سـوى احلـرب ونظامهـا وترتيبهـا ألهنـا الصنعـة الوحيـدة الروريـة للـذي 
يأمـر وينهـى وفائدهتـا يف اهنـا حتفـظ ملـك مـن يولد امـريا وترفـع اىل مرتبة االمـراء بعض 
النـاس مـن الطبقـات« )19(   ويـرى ماكيافيـيل ان االمـراء الذين يفكـرون يف الرفاهية اكثر 
مـن التفكـري يف احلـرب يفقـدون يف امارهتـم والسـبب الـذي يفقـد االمـراء ممالكهـم هـو 

احتقارهـم احلـرب ووسـيلة احلصـول عليهـا هـي التبحـر يف علـوم احلـرب )20( .

وعـن شـخصية طبقـة القضـاة ومؤهلتهـم وعالقة اللجنـة املختصة واملكلفـة من قبل 
اِس َأْفَضـَل  الدولـة باختيارهـم يقـول اإلمام)عليـه السـالم(:»ُثمَّ اِْخـرَتْ لِْلُحْكـِم َبـنْيَ َالنَـّ
ـِة  لَّ ُكـُه َاخْلُُصـوُم، َوالَ َيَتـاَمَدى يِف َالزَّ ْن الَ َتِضيـُق بِـِه َاأْلُُمـور،ُ َوالَ مُتَحِّ َرِعيَّتِـَك يِف َنْفِسـَك مِمَـّ
ُف َنْفُسـُه َعـىَل َطَمٍع َوالَ َيْكَتِفـي بَِأْدَنى  َوالَ حَيْـرَصُ ِمـَن َاْلَفـْيِء إىَِل َاحْلَـقِّ إَِذا َعَرَفـُه، َوالَ ُتـرْشِ
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مـًا بُِمَراَجــَعِة  ُهـْم َترَبُّ ـُبَهاِت َوآَخَذُهـْم بِاحْلَُجـِج، َوَأَقلَّ َفْهـٍم ُدوَن َأْقَصـاُه، َوَأْوَقَفُهـْم يِف َالشُّ
ـْن الَ َيْزَدِهيِه  َمُهْم ِعنَْد اِتَِّضاِح َاحْلُْكِم. مِمَـّ ِف َاأْلُُموِر، َوَأرْصَ ُهْم َعَلــى َتَكشُّ َاخْلَْصِم، َوَأْصرَبَ
إِْطـَراٌء، َوالَ َيْسـَتِميُلُه إِْغـَراٌء َوُأوَلِئـَك َقِليـٌل« )21( . ولضـامن نزاهـة القـايض يقول)عليـه 
اِس َوَأْعطِِه ِمَن  َتـُه، َوَتِقـلُّ َمَعـُه َحاَجُتـُه إىَِل َالنَـّ السالم(:»َوَأْفِسـْح َلـُه يِف َاْلَبـْذِل َمـا ُيِزيـُل ِعلَّ
َجـاِل َلُه ِعنَْدَك،  تَِك لَِيْأَمَن بَِذلِـَك اِْغتَِياَل َالرِّ ُه ِمـْن َخاصَّ َامْلَنِْزَلـِة َلَدْيـَك َمـا الَ َيْطَمـُع فِيِه َغرْيُ
َفاْنُظـْر يِف َذلِـَك َنَظـرًا َبِليغـًا« )22( . ويف هـذا املعنـى خلـص  لنـا مفكريـن طبيعـة عمل هذه 
الطبقـة ومؤهلتهـم حيـث ذكـر جـورج جـرداق: إن الـرشط األول الـذي جيـب توفـره 
يف شـخص القـايض يف دسـتور ابـن أيب طالـب: الكفـاءة العلميـة، فبـدون هـذه الكفـاءة 
يضطـر القـايض أن حيكـم أمـا بعلمـه املحـدود وإمـا هبـواه، وكالمهـا ال يكفـي بـأن يقيـم 
حـدود املسـاواة بـني النـاس )23( . امـا الراي الثاين لشـيخ حممـد مهدي شـمس الدين: إن 
الكفـاءة العلميـة تعنـي اسـتناد القـايض إىل خربة األجيـال التي سـبقته واىل علوم األولني 
والرشائـع، ذلـك ملـا ألصحاهبـا التفـوق عـىل القـايض، وكذلك يشـري األمـام إىل رضورة 
اسـتناد القـايض إىل قوانـني موحـدة يعمـل هبـا يف إنحـاء البالد مجيعـًا، ومـن الروريات 
أن يرتاجـع عـن اخلطـأ وال يـرص عليه، وأيضـًا الدقة يف معاجلة املشـكالت فـال يترع إذا 

اشـتبهت عليـه األمـور إىل آن تـزول الشـبهة )24( .

رابعًا: اركان السياسة العادلة 

مـن خـالل دراسـة مـا جـاء يف النـص االمامـي يمكـن لنـا نسـمي عـدد مـن الوصايـا 
االخالقيـة باهنـا بمثابـة اركان للسياسـة العادلـة، وتتمثـل باميـيل:
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1. حتقيق االإن�ساف والعدالة:
يعـد حتقيـق العدالـة بـني ابناء املجتمع مـن مقومات الدولـة الناجحة وقـد ذكر االمام 
عـيل اىل ان شـعور النـاس يف عدم عدالة احلاكم سـيودي حتام اىل الظلـم وان الظلم يودي 
اىل زوال امللـك وتعجيـل نقمـة اهلل عىل من اقام الظلم الن اهلل سـميع دعـوة املضطهدين، 
ويف هـذا سـياق قال االمـام عيل موصيا بالعدالة واالنصاف:»َاْنِصـِف َاهللََّ َوَأْنِصِف َالنَّاَس 
ًة َأْهِلَك، َوممَـْن َلَك َهًوى فِيِه ُهـًدى ِمْن َرِعيَّتَِك، َفإِنَّـَك إاِلَّ َتْفَعْل  ِمـْن َنْفِسـَك، َوِمـْن َخاصَّ
َتُه،  َتْظِلـْم، َوَمـْن َظَلـَم ِعَبـاَد َاهللَِّ َكاَن َاهللَُّ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه َوَمْن َخاَصَمـُه َاهللَُّ َأْدَحَض ُحجَّ
ٌء َأْدَعى إىَِل َتْغِيرِي نِْعَمـِة َاهللَِّ َوَتْعِجيِل نِْقَمتِِه  َوَكاَن اهللَِِّ َحْربـًا َحتَّـى َينْـِزَع َأْو َيُتـوَب َوَلْيَس يَشْ
ِمـْن إَِقاَمـٍة َعـىَل ُظْلـٍم، َفـإِنَّ َاهللَََّ َسـِميٌع َدْعـَوَة َامْلُْضَطَهِديـَن«. وهبـذا املعنى يكتسـب مفهوم 
العدالـة معنـى اخالقـي كحالة وسـط بني الظلم واالنظـالم، وبذلك فهو يبتعـد بمعاملته 
مـع الشـعب عـن سياسـة الرغبـة والرهبـة. وهبـذا اخلصـوص جـاءات الفقـرة األوىل مـن 
كالم اإلمـام تشـري إىل قضيـة رئيسـة يف األنظمـة السياسـية التـي تقـوم عىل االسـتبداد وال 
ختضـع ملؤسسـات الدولـة، وهلـذا فـأن األمام)عليه السـالم( ينبه عـىل أن تقوية السـلطان 
أنـى  الدولـة  دوائـر  يف  املسـؤول  أو  الـوايل  ان  بمعنـى   .  )26( القمـع  بسياسـة  تكـون  ال 
كان مسـتواه ثالثـة اطـر يتحـرك عربهـا، األول: نفسـه التـي بـني جنبيـه، الثـاين: خاصتـه 
األقربـون منـُه الثالـث: عامـة النـاس، وإنـام الـوايل ملك األمة فـال جيوز له إن جيعل نفسـه 
واألقربـني يسـتأثرون بمكاسـب احلكـم وثـروات الدولـة، بـل البـد أن يتصـف للعدالة، 
والعدالـة وحدهـا، وإنـام يكـون ذلك بـأن حق الناس من نفسـه وخاصته ليفـيء بعهد اهلل 

  .  )27( عليه 

وخيتلـف االمـام عـيل مـع كل كتـاب ومعلمـي االمـراء والسـالطني كتلـك اوردهـا 
نيقـوالى ماكيافيـىل يف كتابـه االمـري من ان اي امري حتى لـو يود ان يكـون معروفًا بالرأفة 
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دون القسـوة ولكـن ينبغـي لـه ان ال يسـئ اسـتعامل الرأفـة )28( . يف حـني  يـويص األمـام 
ِعيَّـِة َوَامْلََحبَّـَة هَلُـْم، َوَاللُّْطـَف هِبِـْم« )29( ، ويقـول  مْحَـَة لِلرَّ الـوايل قائاًل:»َأْشـِعْر َقْلَبـَك َالرَّ
يِف  َلـَك  ََنظِـرٌي  او  يـِن  َالدِّ يِف  َلـَك  َأٌخ  ـا  إِمَّ ِصنَْفـاِن  ُـْم  ايضا:»..َفإهِنَّ السـالم(  اإلمام)عليـه 
َاخْلَْلـِق..« )30( ، وكذلـك يذكـر األمام غري املسـلمني فيقول:»أمواهلـم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنـا«، اذ ان الرمحـة واملحبـة يف املنظـور االمامـي للنـاس عنـرصان مـن عنـارص نجاح 
بـني  الوجدانيـة  العالقـة  اإلمـام  يعالـج  املاضيـة  الفقـرة  يف  األمـة،  يف  املتصـدي  القائـد 
احلكومـة واملواطنـني، فيالحـظ منـه تأكيد عىل هـذه العالقـة االجيابية التـي تتوخى منفعة 

املواطنـني وسـعادهتم )31( .  

ورضورة معاملـة النـاس باحلسـنى حتـى تنتـج الثقـة بـني احلاكـم واملحكـوم، إذ قـال 
ٌء بَِأْدَعى إىَِل ُحْسـِن َظنِّ َراٍع بَِرِعيَّتِِه ِمْن إِْحَسـانِِه  ُه َلْيَس يَشْ اإلمام)عليه السـالم(:»اِْعَلْم َأنَّ
اُهـْم َعىَل َما َلْيـَس َلُه ِقَبَلُهـْم َفْلَيُكْن  ِفيِفـِه َامْلَُئوَنـاِت َعَلْيِهـْم، َوَتـْرِك اِْسـتِْكَراِهِه إِيَّ إَِلْيِهـْم، َوخَتْ
َتِمـُع َلـَك بِـِه ُحْسـُن َالظَّـنِّ بَِرِعيَّتِـَك َفـإِنَّ ُحْسـَن َالظَّـنِّ َيْقَطـُع َعنْـَك  ِمنْـَك يِف َذلِـَك َأْمـٌر جَيْ
َك بِِه مَلَْن َحُسـَن َباَلُؤَك ِعنْـَدُه، َوإِنَّ َأَحقَّ َمْن َسـاَء  َنَصبـًا َطِويـاًل، َوإِنَّ َأَحـقَّ َمـْن َحُسـَن َظنُـّ
َك بِـِه مَلَـْن َسـاَء َبـاَلُؤَك ِعنْـَدُه« )32(  وهـذا يدلـل عـىل ان النـص االمامـي  يـويص مـرة  َظنُـّ
اخـرى بـأن يكـون قلـب احلاكـم منبـع العطـف عـىل املواطنـني واملحبـة هلـم؛ أي: أن عـىل 

احلاكـم أن حيـب النـاس حبـًا ابويـًا بمجامـع قلبـه، وان يظهـر هلم مودتـه وعطفه.  

الواقعيـة  والربهانيـة  االفالطونيـة  املثاليـة  بـني  مـا  الفلسـفي  الفكـر  يف حـني ذهـب 
االرسـطية اذ ربـط افالطـون اسـتمرار حكـم الدولـة بعدالتهـا مـن خـالل قوله بـان ليس 
لالجتـامع املـدين مـن قاعـدة سـوى العـدل وان أي دولـة ال تعـرف ان تقـوم عليـه هـي 
دولـة فاسـدة موذنـة باالهنيـار، وقـد حـدد افالطـون  فكـرة العدالـة يف الـكاب الرابـع 
مـن اجلمهوريـة بالقـول اهنـا تعنـي لديـه ان يـودي كل انسـان عملـه اخلـاص بـه دون ان 
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يتدخـل يف عمـل سـواه فاملدينـة عادلـة اذا قـام الصانع واجلنـدي واحلاكم فيهـا كل بعمله 
دون ان يتدخـل يف اعـامل الطبقتـني االخريـني بعبـارة اخـرى اهنـا الوشـيجة التـي توطـد 
الروابـط يف املجتمـع )34( . امـا ارسـطو فقد جعل مـن العدالة الركن واملثـل الثاين للدولة 
ويميـز ارسـطو يف الفصـل اخلامـس مـن كتابـه عـن االخـالق بـني معنيـني للعدالـة: فهـي 
مـن ناحيـة تـوازي كل الفضيلـة اخللقيـة حيـث الرجـل العـادل هـو ذلـك الرجـل الـورع 
الفاضـل الرشيـف وهـي مـن ناحية اخـرى فضيلـة خاصة حمـددة تأخذ مكاهنـا اىل جانب 
الشـجاعة واالعتـدال والكـرم او تلـك الفضيلـة التي يتحىل هبـا االنسـان يف معامالته مع 
االخريـن يف امـور امللكيـة والعقـود وما شـاكل ذلـك )35( . عمومًا فقد طـور الغرب هذه 
الفلسـفة بعناويـن حقوقيـة ودسـتورية مكتوبـة ضامـن بذلـك كل حقوق االنسـان ولعل 
ابـرز الدسـاتري واملواثيـق الدولية كوثيقة اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسـان، التي تنص يف 
املادة)2(:»لـكل إنسـان حـق التمتـع بجميـع احلقـوق واحلريـات دونام متييز مـن أي نوع، 
والسـيام التمييـز بسـبب العنـرص أو اللـون أو اجلنس أو اللغـة أو الدين أو الرأي سياسـيًا 
أو غـري سـيايس أو األصـل الوطنـي أو االجتامعـي أو الثروة أو املولـد أو أي وضع آخر«.

 2. حتقيق ال�سالح العام 
يقـوم املذهـب السـيايس عنـد االمـام عيل)عليـه السـالم( عـىل حتقيـق مسـائل مهمـة 
اخـرى يف قيـادة الدولـة كـرورة حتقيـق رفاهيـة ورضـا املجتمـع حتـى وان ادى هـذا 
الرضـا اىل سـخط اصحـاب املنافعـة او مـا يسـميه بـ)سـخط اخلاصـة(، يقول:»َوْلَيُكـْن 
ِعيَّـِة، َفـإِنَّ  َهـا يِف َاْلَعـْدِل َوَأمْجَُعَهـا لِِرَضـا َالرَّ َأَحـبَّ َاأْلُُمـوِر إَِلْيـَك َأْوَسـُطَها يِف َاحْلَـقِّ َوَأَعمُّ
ِة. َوَلْيَس  ـِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرَضـا َاْلَعامَّ ِة، َوإِنَّ ُسـْخَط َاخْلَاصَّ ـِة جُيِْحـُف بِِرَضا َاخْلَاصَّ ُسـْخَط َاْلَعامَّ
َخـاِء َوَأَقـلَّ َمُعوَنـًة َلـُه يِف َاْلَبـاَلِء َوَأْكـَرَه  ِعيَّـِة َأْثَقـَل َعـىَل َاْلـَوايِل َمُئووَنـًة يِف َالرَّ َأَحـٌد ِمـَن َالرَّ
ْعَطـاِء َوَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعنْـَد َامْلَنِْع، َوَأْضَعَف  حْلَـاِف َوَأَقلَّ ُشـْكرًا ِعنَْد َاإْلِ ْنَصـاِف َوَأْسـَأَل بِاإْلِ لإِْلِ
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ُة  يـِن َومِجَـاُع َامْلُْسـِلِمنَي َوَاْلُعدَّ ـاَم َعـاُمُد َالدِّ ـِة، َوإِنَّ ْهـِر ِمـْن َأْهـِل َاخْلَاصَّ ِت َالدَّ َصـرْبًا ِعنْـَد ُمِلـامَّ
ـِة، َفْلَيُكـْن ِصْغُوَك هَلُـْم َوَمْيُلَك َمَعُهـْم« )36( . ويفر هذا الطرح  ـُة ِمـَن َاأْلُمَّ لأِْلَْعـَداِء َاْلَعامَّ
بـان املعادلـة الصعبـة عند القيـادات تتمثل يف التـوازن بني اخلاصة والعامـة، بني من حييط 
بالقائـد مـن أصحابـه ومعاونيـه ومـدراء شـؤون األمـة، وبني أبنـاء الشـعب. ولقد رصح 
األمـام عيل)عليـه السـالم( برورة تفضيـل العامة عىل اخلاصة؛ الن سـخط عامة الناس 
جيحـف بـرىض اخلاصـة، بينام سـخط اخلاصة يغتفـر مـع رىض العامة، ويبني األمـام أيضًا 
معايـب اخلاصـة ووصفهـم بأهنـم العظيـم مؤونتهـم والقليـل معونتهـم، وأهنـم يبغضون 
العـدل وحيلـون عـىل قضـاء حوائجهـم، وإذا منعتهـم ال يرضـون بعذرك، وعند املشـاكل 

يسـارعون للهـرب، بينـام العامـة مـن أبناء الشـعب جتدهـم عدة جاهـزة)37(.

 ونجـد يف راي الفالسـفة حتذيـر مـن التفـاوت الفاحـش الذي تسـببه امللكيـة اخلاصة 
تناهـض  الفقـراء  وطبقـة  االغنيـاء  طبقـة  متعارضتـني  طبقتـني  نشـوء  اىل  تـودي  ألهنـا 
احدامهـا االخـرى وتناصبهـا العـداء واحلقـد ينجـم عنـه متـزق وحـدة الدولـة وتفـكك 
اوصاهلـا هلـذا، هلـذا رأى افالطـون القضـاء عـىل الـرش املتمثـل بامللكيـة اخلاصـة برغم من 
نفيـه ان تكـون فكرتـه هـذه تسـتهدف حتقيـق هـدف اقتصـادي حمـدد ـــ العمـل عـىل رفـع 
مسـتوى معيشـة الشـعب او بعـض طبقاتـه ـــ بقـدر مـا كان يتوخـى الوصـول اىل هـدف 
سـيايس يتلخـص يف توفـري اقـى قـدر مسـتطاع من الوحـدة داخـل الدولـة وحتقيق اعىل 
درجـة واعـىل قـدر مـن الـوالء للوطـن مـن حراسـه ونخبتـه )38( . والتـي يسـميها االمـام 
عـيل باخلاصـة القريبـة مـن احلاكم. ومـن جانب ثاين يـويص االمام عيل بمسـاعدة الفئات 
ِذيـَن حَيِقُّ ِرْفُدُهـْم َوَمُعوَنُتُهْم«  ـْفىَل ِمـْن َأْهِل َاحْلَاَجِة َوَامْلَْسـَكنَِة َالَّ َبَقـُة َالسُّ املحتاجة:»ُثـمَّ َالطَّ
ِذيَن  ـْفىَل ِمَن َالَّ َبَقِة َالسُّ )39(  وقـال االمـام موصيـًا ايضا بالفقـراء واملسـاكني:»َاهللََّ َاهللََّ يِف َالطَّ

الَ ِحيَلـَة هَلُـْم ِمـَن َامْلََسـاِكنِي َوَامْلُْحَتاِجـنَي« )40( . ثـم يوجـه األمـام اهتاممـه إىل فئـة أخـرى 
هـم الزمنـى، وهـم أصحـاب اإلمـراض التـي يصعـب عالجهـا وهـم الذيـن ال جيـدون 
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َاْلُبـْؤَس  وليا:»..َوَأْهـِل  جيـدون  ال  ممـن  اليتامـى  إىل  العنايـة  وجـه  ثـم  الكافيـة،  العنايـة 
ـِه فِيِهْم،  ًا، َواِْحَفـِظ َاهللََّ َمـا اِْسـَتْحَفَظَك ِمْن َحقِّ َبَقـِة َقانِعـًا َوُمْعـرَتّ ْمنَـى َفـإِنَّ يِف َهـِذِه َالطَّ َوَالزَّ
ْسـاَلِم يِف ُكلِّ َبَلـٍد، َفإِنَّ  َواِْجَعـْل هَلُـْم ِقْسـاًم ِمـْن َبْيـِت َمالِـِك، َوِقْسـاًم ِمْن َغـالَِّت َصـَوايِف َاإْلِ
ـُه« )41( . وكذلـك االهتـامم  ِعيَت َحقَّ ـِذي لأِْلَْدَنـى، َوُكلٌّ َقـِد اِْسـرُتْ لأِْلَْقـَى ِمنُْهـْم ِمْثـَل َالَّ
ِقُرُه  ْن َتْقَتِحُمـُه َاْلُعُيـوُن، َوحَتْ ـْد ُأُمـوَر َمـْن الَ َيِصـُل إَِلْيـَك ِمنُْهـْم مِمَـّ بالنـاس املتعففني:»َوَتَفقَّ
َفـْع إَِلْيـَك ُأُموَرُهْم...«  ْغ أِلُوَلِئـَك ثَِقَتـَك ِمـْن َأْهِل َاخْلَْشـَيِة َوَالتََّواُضـِع، َفْلرَيْ َجـاُل، َفَفـرِّ َالرِّ
ُغ هَلُْم  وتاسـيس مـا كان يعـرف بديـوان املظامل:»َواِْجَعـْل لِـَذِوي َاحْلَاَجـاِت ِمنَْك ِقْسـاًم ُتَفـرِّ
ِذي َخَلَقـَك َوُتْقِعُد َعنْــُهْم  ِلـُس هَلُـْم جَمِْلسـًا َعاّمـًا، َفَتَتَواَضـُع فِيـِه هللَِِّ، َالَّ فِيـِه َشـْخَصَك، َوجَتْ
ُمُهْم َغـرْيَ ُمتَتْعتٍِع« )42(. َمــَك ُمَتَكلِّ طِـَك َحتَّى ُيَكلِّ ُجنْـَدَك، َوَأْعَواَنـَك ِمْن َأْحَراِسـَك َورُشَ

 3. ال�سورى وعمل امل�ست�سارون:
اهتـم اجلانـب االسـالمي يف العالقـه بـني السـلطة ورضورة اخـذ راي اهل الشـورى  
مسـتنبطني ذلـك مـن القـران والسـنة، اذ يوكـد املـاوردي اشـهر املفكرين يف جانـب الفقه 
الدسـتوري االسـالمي يف كتابـه االحـكام السـلطانية عـىل رضورة ان ال يمـى صاحـب 
السـلطة االمـور املسـتبهمة برايـه لوحـدة بحجـة خشـيته مـن افشـاء االرسار او تكربا عن 
االسـتعانه باالخريـن بـل ينبغـي عليه ان يشـاور املؤهلـني االمناء ممن حنكتهـم التجارب 

وعرفـوا حقائـق االمـور ومصادرها.

ويف سـياق متقـدم يقـول االمـام عـيل:»َوالَ ُتْدِخَلـنَّ يِف َمُشـوَرتَِك َبِخيـاًل َيْعـِدُل بِـَك 
ـُن َلـَك  َعـِن َاْلَفْضـِل وَيِعـُدَك َاْلَفْقـر،َ َوالَ َجَبانـًا ُيْضِعُفـَك َعـِن َاأْلُُمـوِر، َوالَ َحِريصـًا ُيَزيِّ
َمُعَها ُسـوُء َالظَّـنِّ بِاهللَِّ« )43(  ْرَص َغَراِئُز َشـتَّى جَيْ َه بِاجْلَـْوِر، َفـإِنَّ َاْلُبْخـَل َوَاجْلُْبـَن َوَاحْلِ َ َالـرشَّ
. وقـال ايضـا يف حماولـة خللـق حالـة مـن االنسـجام وبنـاء جمتمـع متامسـك تسـوده الثقـة 
َأْطَلُبُهـْم  ِعنْـَدَك  َوَأْشـنََأُهْم  ِمنْـَك  َرِعيَّتِـَك  َأْبَعـَد  واحـرتام خصوصيـات الناس:»َوْلَيُكـْن 
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َها، َفـاَل َتْكِشـَفنَّ َعـامَّ َغـاَب  اِس ُعُيوبـًا َاْلـَوايِل َأَحـقُّ َمـْن َسـرَتَ اِس، َفـإِنَّ يِف َالنَـّ ملََِعاِيـِب َالنَـّ
ـاَم َعَلْيـَك َتْطِهـرُي َمـا َظَهـر َلـَك، َوَاهللَُّ حَيُْكـُم َعـىَل َمـا َغـاَب َعنْـَك..« )44( .  َعنْـَك ِمنَْهـا، َفإِنَّ
ولعلـه يف عـرض هـذا النـص مـن قبـل االمـام يريـد ان يوصـل رسـالة هـو ان هنـاك كثـري 
مـن الـدول عـادة مـا حتيـط باملاسـك بالسـلطة زمـرة تسـعى لديـه بـذم النـاس، وتشـويه 
صورهـم، وكشـف أرسارهـم لديـه وهـذه البطانـة خطـر عىل الدولـة؛ ألهنا جتعـل احلاكم 
يـرى بعينهـا ويفكـر بعقلهـا، وهـذا مـا يفهمـه اإلمـام للحاكـم مـن الوقـوع يف أمـر كهـذا 
)45( . ثـم يقـول األمام)عليـه السـالم(:»َأْطِلْق ُعْقـَد ُكلِّ ِحْقـٍد، َواِْقَطـْع َعنْـَك سـبب ُكلِّ 

ـاِعَي َغاشٌّ  ِوْتـٍر َوَتَغـاَب َعـْن ُكلِّ َمـا الَ َيصِلُح َلـَك، َوالَ َتْعَجَلنَّ إىَِل َتْصِديِق َسـاٍع َفإِنَّ َالسَّ
َوإِْن َتَشـبََّه بِالنَّاِصِحـنَي« )46( . وهنـا يذكـر اإلمـام بأنـه ال ينبغـي عـىل احلاكـم أن يعجـل 
بتصديـق الوشـاة والسـعاة  لـألرضار باآلخريـن، إذ إن السـعاة يتسـمون بالوشـاية وان 
تظاهـروا بالنصـح، وهـذا القـول ايضـًا يـدل عـىل روح التعامل مـع املواطنني بسـبل ذات 
قيـم عليـا )47( . ثـم يـويص اإلمـام باالعتـامد عـىل رجـل احلكمة والعلـامء، وهـو ما ذهب 
إليـه الفيلسـوف اليونـاين أفالطـون عـرب تأكيـده عـىل رضورة وجـود احلاكم الفيلسـوف، 
ويقـول اإلمام)عليه السـالم(:»َأْكثِْر ُمَداَرَسـَة َاْلُعَلـاَمِء، َوُمنَافثة َاحْلَُكـاَمِء يِف َتْثبِيِت َما َصَلَح 
َعَلْيـِه َأْمـُر بِـاَلِدَك، َوإَِقاَمِة َما اِْسـَتَقاَم بِِه َالنَّاُس َقْبَلَك« )48( . وقد ربط الفكر الفلسـفي بطا 
وثيقـا بـني اصحـاب احلكمـة او الفالسـفة ومـا بـني ان حيكم بـل اهنـم اناطوا مهمـة ادارة 
الدولـة وتدبـري شـؤوهنا اىل القلـة مـن اهـل العلـم ويتمثلـون بالفالسـفة ويف هذا السـياق 
يرى افالطون ان السـلطة ظاهرة فردية ترتبط بشـخصية احلاكم يامرسـها الفيلسـوف عىل 
اهنـا خاصـة بشـخصه وناهلـا بفضل علمـه ومعرفتـه. وبتعليقه عـىل رضورة اجيـاد الرتابط 
بـني العلـم والقيـادة يقـول شـمس الدين أن األمام اشـار إىل قضيـة كبرية األمهيـة يف نظام 
االجتـامع السـيايس، إذ أنـه حينـام ينفصـل اجلسـم عن العلم وعـن الفكر، فأنـه يتخبط أي 
احلاكـم يف جماهـل كثـرية، أو يـؤول أمـره إىل فقـدان العنـرص اإلنسـاين، ويغـدو العلـم من 

غـري غطـاء، أو مـن غـري محايـة تقـع الكراهيـة واالهتام بـني العلـامء واحلاكمـني)49( .
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4. اختيار الوزير ال�سالح:
تعـد الـوزارة بـام واليـة عامـة صـادرة عـن االمـام او احلاكـم يف االعـامل العامـة، او 
كمهمـة تنفيذيـة وتفويضيـة تـداري شـؤون النـاس واحتياجاهتـم، ينبغي ان يتوفر سـامت 
يتميـز مـن خالهلـا الوزيـر عـن غـريه مـن النـاس وباعتبـار طبيعـة منصـب الوزيـر مـن 
املسـؤوليات الثقيلـة واجلامعـة بـني مـا هـو سـائس ومـا هـو مسـوس. وقـد اشـار االمـام 
اِر َوِزيرًا َوَمْن  عـيل مـويص واليـه عىل مـرص قائـال:»إنَّ رَشَّ ُوَزَراِئَك َمـْن َكاَن َقْبَلَك لِـأْلَرْشَ
َلَمـِة، َوَأْنَت  ُْم َأْعـَواُن َاأْلََثَمـِة، َوإِْخَواُن َالظَّ َكُهـْم يِف َاآلَْثـاِم، َفـاَل َيُكوَنـنَّ َلَك بَِطاَنـًة َفإهِنَّ رَشِ
ْن َلـُه ِمْثـُل آَراِئِهـْم َوَنَفاِذِهـْم، َوَلْيـَس َعَلْيـِه ِمْثـُل آَصاِرِهـْم،  َواِجـٌد ِمنُْهـْم َخـرْيَ َاخْلََلـِف، مِمَـّ
ْن مَلْ ُيَعـاِوْن َظاملِـًا َعلـَـى ُظْلِمـِه َوالَ آثِـاًم َعـىَل إِْثِمـِه ُأوَلِئـَك َأَخـفُّ  َوَأْوَزاِرِهـْم وآَثاِمِهـْم مِمَـّ
ِْذ ُأوَلِئَك  َك إِْلفـًا، َفاختَّ َعَلْيـَك َمُئوَنًة َوَأْحَسـُن َلـَك َمُعوَنًة، َوَأْحنَى َعَلْيـَك َعْطفا،ً َوَأَقلُّ لَِغرْيِ
ُهْم ُمَسـاَعَدًة فِياَم  ـًة خِلََلَواتِـَك، ُثـمَّ ْلَيُكـْن آَثُرُهـْم ِعنْـَدَك َأْقَوهَلُـْم بُِمـرِّ َاحْلَـقِّ َلـَك، َوَأَقلَّ َخاصَّ
ا َكـِرَه َاهللَُّ أِلَْولَِياِئـِه َواِقعـًا َذلِـَك ِمـْن َهـَواَك َحْيـُث َوَقـَع« )50( . وهنا االمام   َيُكـوُن ِمنْـَك مِمَـّ
وفـق احـد اآلراء يـرى بـان اسـتبداد الـوزراء واألولياء مـن املوايل واملصطفـني هو إحدى 
رشور بطانـة السـوء، األرشار الذيـن يتغلبـون عـىل الـوالة املنغمسـني يف الـرتف والنعيـم 
ويف اللـذات والشـهوات وهـم أصحـاب األوزار واآلثـام )51( . ثـم حيـذر اإلمـام احلاكم 
مـن احلاشـية؛ أي: الذيـن هـم بموقـع قريـب مـن احلاكـم، وبيانـه ألمهيـة العمـل بسياسـة 
ـْدِق، ُثـمَّ ُرْضُهـْم َعـىَل َأالَّ  التكريـم والعقوبـة جـاء يف النص:»َاْلَصـْق بَِأْهـِل َاْلـَوَرِع َوَالصِّ
ِة  ْهو،َ َوُتْديِن ِمـَن َاْلِعزَّ ـِدُث َالزَّ ْطـَراِء حُتْ ُيْطـُروَك َوالَ َيْبَجُحـوَك بَِباطِـٍل َتْفَعْلـُه، َفـإِنَّ َكْثَرَة َاإْلِ
وال يكـون املحسـن واملـيسء عندك بمنزلة سـواء فـان يف ذلك تزهيدًا ألهل االحسـان يف 
االحسـان وتدريبـًا ألهـل االسـاءة والـزم كاًل منهـم مـا الـزم نفسـه« )52( . يف سـياق ذاتـه 
اهتـامم الفكـر الفلسـفي يف مسـالة الـوزارة ولكـن مـن باب التخصـص حيث ان السـلطة 

التنفيذيـة اذا حتـررت فأهنـا قـادرة عـىل معاجلـة العجز السـيايس.
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اخلامتة:

ممـا تقـدم يمكـن لنـا ان نقـول ان فكـرة التنظيـم او الدولـة باملفهـوم احلديـث اخـذت 
حيـزا يف النـص االمامـي والتفكـري الفلسـفي، فعندمـا نـأيت اجـزاء الدولـة نـرى ان كل 
جمتمـع او جمموعـة برشيـة تسـكن عـىل ارض حمـددة حتتـاج الدولـة اىل اجـزاء تسـري عمـل 
الدولـة فهنـاك املدبـرون او القيـادة وهنـا تـأيت امهيـة وجـود السـلطة او احلكومة بـل اتفق 
عليهـا العقـالء باالمجـاع حتـى قـال االمـام عيل)عليه السـالم( مقولتـه الشـهرية بوجوب 
السـلطة:البد للنـاس مـن امـري بـرا كان او فاجـر. وقـد ذهـب النـص االمامـي يف سـياق 
عهـد االشـرت بالتأكيـد عـىل عدد من مسـائل االخالقية التـي تدلل عىل ان من يتـوىل ادارة 
وتدبـري شـؤون الدولـة البـد ان يكـون عىل درجـة رفيعة مـن احلكمة والسـمو قائـاًل:»ان 
النـاس ينظـرون يف امـورك يف مثـل ماكنـت تنظـر فيـه امـور الـوالة قبلـك ويقولـون فيـك 
مـا كنـت تقـول فيهـم.. فليكن احـب الذخائـر اليك العمـل الصالح فاملك هواك وشـح 
بنفسـك عـام ال حيـل لـك«، كـام ان التفكري الفلسـفي بصورتـه التقليدية قد اناطت مسـالة 
التدبـري ألمهيتهـا بالفالسـفة لكوهنـم مـن القلـة املؤهلـة واملتمتعـة بالفضيلـة واملعرفـة، 
وتـأيت االجـزاء االخـرى مكملـة حيـث البـد مـن وجـود طبقـة اجلنـد او اجليـش ألهنـا 
الطبقـة الضامنـة للحامية الدولة وحراسـتها مـن املخاطر اخلارجيـة والنزاعات والفوىض 
الداخليـة كـام ان الدولـة حتتـاج اىل الطبقات والقـوى العاملة اذ اهنا هي مـن تقوم بوظيفة 
االنتـاج ورفـد الطبقـات االخـرى بالغـذاء واملنتوجـات املصنوعـة وغريهـم مـن هنـا فان 
طبيعـة احليـاة تقـي وجـود القيـادة والتدبـري وهنـاك انـاس اهلتهـم املوهبـة او التجربـة 
للمامرسـة احلكـم يف حـني ان هنـاك انـاس هلـم صفـات بدنيـة وقـدرة عـىل التحمـل جتعل 
هلـم خـري مـن يـذود عن الدولـة ويدافع عنها وهم ما يسـمون باحلفظـة او  اجليش يف حني 
ان احلاجـة تقـي وجـود الصانـع واملـزارع والتاجـر وهكـذا فان الدولـة يتفـاوت ابناءها 
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يف جمـاالت اشـغاهلم وخدماهتـم اىل ان ينتهـي عـىل حـد تعبـري الفالسـفة اىل عـدم وجـود 
عاطـل عـن العمل. 

ويف سـياق بـذي صلـه ممـا تقـدم يمكـن لنـا ان نسـتنج ايضـا مـن الدراسـة ان النـص 
االمامـي عـىل ان الدولـة تقـع عليهـا وظائف البد مـن ان تؤدهيا فهناك كام يسـميها االمام 
َهـا، َواِْسـتِْصاَلَح َأْهِلَهـا، َوِعـاَمَرَة  عـيل يف عهـده لألشـرت:»ِجَباَيَة َخَراِجَهـا، َوِجَهـاَد َعُدوِّ
باَِلِدَهـا« وهـي وظائـف تشـبه اىل حد كبري وظائـف الدولة يف التفكري الفلسـفي التقليدي 
ــ االرسـطية الواقعية، عندمـا اشـاروا اىل ان وظائف الدولة  يف طـور االفالطونيـة املثاليـةـ 
تتمثـل: بإشـباع احلاجـات الطبيعـة ومحايـة الدولـة مـن اخلطـر اخلارجـي وحكـم الدولة، 
القهقـري  ان االوىل جتمـدت وتراجعـت  املنظومتـني هـي  بـني  مـا  ان االختـالف  لكـن 
وانتقلـت مـن االجتهـاد والتأمـل العقـيل البـرشي يف مسـائل احلكـم وادارة الدولـة اىل 
املقـوالت يف حـني طـور  مـع هـذه  ينسـجم  بـام  النصـوص  الفقهيـة وتفسـري  املقـوالت 
الغـرب مـن النظريـات الفلسـفية التقليديـة املذكـورة عـن الدولـة واجزائهـا وطبقاهتـا اىل 
التأسـيس الرباغـاميت والعقـدي القانوي املتمثل بإجياد الدسـاتري الوضعيـة حيث تطورت 
وظائـف الدولـة وفـق الفهم السـيايس واالقتصادي املعـارص حيث قسـمت: اىل وظائف 
والنظـام  الدفـاع  بشـؤون  واالهتـامم  العامـة  واملنافـع  اخلدمـات  توفـري  وتشـمل:  دنيـا 
العامـة  بالصحـة  والعنايـة  اجلزئـي  االقتصـاد  وادارة  امللكيـة  حقـوق  ومحايـة  والقانـون 
وحتسـني مسـتوى العادلـة ومحايـة الفقـراء وظائـف وسـطى وتشـمل: معاجلـة املظاهـر 
اخلارجيـة والرتبيـة والتعليـم والبيئـة وتنظيم االحتـكارات والتغلب عىل املشـاكل النامجة 
عـن قصـور التعليـم وتنظيـم القطـاع املـايل وقطـاع الضـامن االجتامعـي، ووظائـف عليـا 

وتشـمل: السياسـيات الصناعيـة واعـادة التوزيـع.
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مـقـدمـــة

متيـزت السـنوات املعـدودة التـي تـوىل أمـري املؤمنني عيل )عليـه السـالم( اخلالفة فيها 
بوفـرة اإلنتـاج الثقـايف سـواء كــان عىل شـكل خطــب وكتــب ووصايـا و عهـود، أو عىل 
شكل حوادث ووقائــع حيــث غطى هــذا اإلنتاج حقـوالً عديـدة فـي الفكـر واألخالق 
واملعــارف واحلقــوق واآلداب إىل غيــر ذلــك. ومتثــل رسائل اإلمام »عليه السالم« إىل 
والتـه وعاملـه وموظفيـه خـري وجه ناصع لسياسـة اإلسـالم يف كيفية ادارة البـالد والعباد 
فهـي جامعـة للسياسـة اإلسـالمية يف كل أبعادهـا ويف خمتلـف شـؤوهنا، وكان جممــوع 
الكتــب التــي أرسـلها إىل والة األمصار وعمــاله عــىل الصدقــات واخلراج 30 كتابــًا، 
وجممــوع وصايــاه ألهـل بيتــه ولألمـراء والعـامل 11 وصيـة، أمـا جممــوع مـا أرسـل إىل 
أمراء اجليــوش من كتب فهو إضافة إىل عهدين، وأرسل ثامنيــة كتــب إىل  أهل األمصار 
وكتـب 20 كتابـًا إىل أعدائه.  وإذا كـان هـذا الكـم الذي وصل ألينا من الكتب والوصايا 
يعكـس شـدة األحـداث التـي واجههـا عليـه السـالم يف مـدة خالفتـه، فإهنـا تعكـس مـن 
جهــة أخرى حرصه عىل بناء نظــام سيايس وأداري ناجــح ويبقــى عهــد اإلمام الــذي 
كتبــه إىل عاملــه مالك االشـرت سـنة 37 هـ حني بعثه واليًا عىل مرص، يكتسـب أمهية فائقة 
من خالل حتشيده للرؤى واألفكار وعالجات الواقــع فيــه، فقــد جــاء العهــد ليؤسس 
خطابــًا ليـس معــارصًا ومعانقـًا حلارضة فحسـب، بل هو خطـة منزوعـة اخلصوصيات، 
مطلقـة األفـكار، صاحلـة للتطبيق يف أية مرحلة مسـتقبلية يواجههــا أصحاب القرار فــي 

خضـم جتاذبات الواقــع السياسـية واالجتمـاعيــة والفكرية.

إن قـراءة هـذا العهـد بشـكل تفصيـيل والوقـوف عـىل  املفاصل الرئيسـية التـي تناوهلا 
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حيتـاج إىل سلسـلة مـن الدراسـات العميقــة واملتخصصة فهــو« أطول عهــد كتبه وامجعه 
للمحاسـن«، كـام نـص عـىل ذلـك ابـن أيب احلديد يف رشحـه لنهــج البالغــة وهو«أفضل 
مرسـوم إداري كتب حلــد أالن ولــم يصبــه غبــار النسـيان عىل مرور الزمان ». كام يؤيد 
اإلمـام الشـريازي وهو من »عيــون الفكر السـيايس الشاهــد عىل نضــج الفكـر العبقري 
فــي السياسة واإلدارة مــا يشهــد ملــوهبة األمام فــي هــذا الفــن »،عىل حــد تعبري حممـد 

عمـارة.

ولقـــد تضمـــن التقـريــر الــذي أعـده برنــامج األمـم املتحــدة اإلنامئـي اخلــاص 
بحقــوق اإلنسان مقتطفات مــن وصايــا أمري املـؤمنني عليــه السالم التـي تضمنهـا هـذا 
العهــد.   وسـنقترص يف بحثنـا هـذا عـىل تنـاول مسـألة حموريـة وجوهريـة وردت يف ثنايـا 

العهـد وتتعلـق بصفـات احلاكـم االسـالمي وواجباتـه االساسـية جتـاه الرعيـة  

 ولإلحاطـة باألسـس واألفـكار التـي ثبتهـا اإلمـام عليـه السـالم فــي عهــده ملالـك 
االشـرت والتـي أسسـت لنظريـة أداريـة وقانونيــة ال زالـت مــادة للقراءة مــن قبــل نظــام 
احلكــم يف أيـة دولــة تسـعى لتطبيـق الرؤيـة اإلسـالمية يف جهازهـا اإلداري واحلكومي، 

سـيتم تنـاول املوضـوع عـرب العناويـن الرئيسـية التاليـة:-
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 املبحث األول

 مواصفات احلاكم االسالمي

مـن األمـور اجلوهريـة يف نظـام احلكـم العـادل أن يكـون املسـؤلون فيـه شـخصيات 
النظـام، توجهـه نحـو إخصـاب احلالـة  قويـة فاعلـة ومؤثـرة فــي إدارة مفاصـل ذلـك 
العامـة للبـالد وازدهارهـا يف جوانبهـا املختلفـة، ففـي احلكـم تكمــن قوانيــن وسمــات 

ومــؤرشات الظــلم والعـدل.

إدارة  ايـة  عليـه  تقـوم  أن  البـد  الـذي  األسـاس  واملرتكـز  األسـاس  العـدل  ويعـد 
ناجحـة، فهــو ال خيتـص بزمــن دــون آخـر، وال حتتـاج أليـه فئـة دون غريها، بل هو سـنة 
تارخيية أودعت فــي سياق هــذا الكــون والوجــود الكبري، وظاهرة سيوسيولوجية تأيت 
ثامرها حني يامرسـها الناس إىل جانب ممارسـتها من قبل الساسـة ووالة األمر يف الدولة، 
وتتمثـل ثامرهـا يف ازدهـار املجتمـع ونظـام احلكـم، هـذا فيـام يـؤدي الظلـم واالسـتبداد 
ال إىل اهنيـار النظـام السيــايس فحسـب، بــل واهنيــار الكــيان االجتمـاعـــي ألية مجــاعة 

برشيـة.

وإدراكًا منـه ملخاطر احلكــم ومسؤولياتــه الكربى تلك،كــان اإلمام )عليه السـالم( 
متشـددًا فــي حتديــد مواصفــات الوايل العادل الذي يمثل قمة اهلرم يف اجلهــاز اإلداري 
ومؤكـدًا عـىل اثــر التفاعـل السيكولوجــي بـني ذات الفــرد ومبدئــه بالنسبــة إىل حركــة 
السيايس املسئول عىل إدارة نظــام احلكــم، فعندما يعــي املسئول عظــم مهـامـه سينطلـق 
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فــي حركتــه اإلداريـة تطبيقـًا وجتديــدًا،واعتداالً، ومسـاواة بحـرص، ووعي، ونزاهــة، 
ومبدئية، وإخالص متوخيـًا جتـسيد اهلـدف املنشود فـي إسعاد الشعـب وعيشـه بكـرامـه 
وحريــة واستقــالل. وجـاءت نقطـة البدايـة مـن اختيـار الشـخص املالئـم الـذي يمتلك 
مقومـات اإلداري الناجـح ومبادئ املسـلم القوي فجــاء اختيــاره ملــالك االشـرت الــذي 
يقــول فيــه » واهلل لـو كــان جبــاًل لـكان فنـدًا، ولـو كان حجـرًا لكان صلـدًا، ال يـرتـقيــه 

احلـافـز وال يـوفــي عليـه الطـائـر » 

 وكــان البــد لإلمـام مـن أن  ينبـه الــوايل إىل عظــم املسـؤولية امللقـاة عـىل عاتقـه فيام 
يتصـل بـإدارة شـؤون املـرص الـذي خيضـع لـه مـن الناحيـة السياسـية واملاليـة واخللفيـة، 
فاإلمـام حيكـم األقاليـم اإلسـالمية املختلفـة بطريقـة غري مبـارشة أي عرب الـوالة، فالوايل 
أذن هـو اخلليفـة يف واليتـه فعليـه كـام عىل اخلليفـة واجبات خلقيـة وسياسـية ومالية، وان 
كانت يف حدود أضيق من حدود اخلليفة من الناحية السياسيــة واملكانيــة، وأوسـع مــن 

حــدود املـوظفيـن اآلخرين.

وتنـاول عهـد اإلمـام لوايل مرص أهم املسـائل املتعلقة بشـخصية احلاكـم، واخلطوات 
الواجـب عليـه اختاذهـا وذلك عىل النحـو التايل:-

 أوال: - املقومات اخللقية والعقائدية للحاكم 

كـانــت البـدايــة بــالرشط األصعب ووضع اليــد عــىل البدايــة الصحيحــة للقيــام 
بحكــم عـادل وذلـك بتحديـد املواصفـات الواجـب توافرها وترسـيخها يف نفـس القائد 
اإلداري والتـي تنطلـق مـن خشـية اهلل تعـاىل وتقواهـا. والتقــوى معناهـا حفـظ النفـس 
ومراقبتهــا والسيطــرة عليهــا وقــد أمر اإلمام »عليــه السالم« واليــه »بتقوى اهلل وإيثار 
طاعتـه وإتبـاع مـا أمـر به يف كتابـه من فرائضه وسـنته التي ال يسـعد احـد إال بإتباعها وال 
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يشقــى إال مـع جحودهـا وإضاعتهـا.. وأمـره إن يكـر نفسـه مـن الشـهوات وينزعهـا 
عـن اجلموحـات، فـان النفـس أمـارة بــالسوء إال مــا رحــم اهلل ». وبذلـك يـؤرش اإلمـام 
بعدي التقوى حيث يتمثل بعدها األول بالعمل بالواجبــات والفرائــض الدينيــة، بينــام 
يـتـمثـل بعـدها الثانـي بتـرك املـحـرمـات واملحظـورات، وأشار إىل األول بتعـبـيـر »إيثار 

طاعتــه »والــى الثاين » أن يكر نفسـه عن الشهــوات«.

إن أمهيـة التقـوى تتأتـى مـن إن اإليامن بقوة غيبيـة رشعية وقاهرة يدعـو إرادة احلاكم 
السـيايس للتفاعـل مـع املكونـات الفكريـة والقانونيـة ملقاصـد تلـك القـوة اآلهليـة، الن 
مقاصـد اهلل سـبحانه الترشيعيـة بالنسـبة لإلنسـان واحليـاة ونظـام احلكـم متناغمـة مـع 
حركـة الوعـي، بينــام تبقــى الـرؤى الوضعيــة والترشيعــات األخـرى غـري قـادرة عـىل 
إنتـاج نظـام حكـم عـادل يؤمـن اجلانبني،العدالـة واخلري والفضيلـة من  جانـب، والتطور 
واالنفتـاح واالستمـراريــة مــن جـانــب آخــر. أمـا فيـام يتعلـق باجلانـب النفـيس فعـىل 
احلاكـم ان يتجنـب االنـزالق واالنصياع لرغباته الشـخصية ونزعاتــه الغريزيـة، فالقدرة 
عـىل السـيطرة الذاتيـة أمام الرغبات الدنيوية تكتسـب أمهيتها البالغة بالنسـبة للعاملني يف 
الوسط السيايس واإلداري باعتبــارها النمــاذج التــي تصلح البــالد بصالحــها وتتطور 
بنـاهــا االجتمـاعيــة والثقافيـة بتطورهـا وانفتاحهـا، ويعتـرب األمام السـيطرة عـىل الذات 
مما ال حيل هلا فعله إنصافا وعــدالً فــي السلوك الشخي للحاكم » فاملك هــواك وشح 

نفسـك ممــا ال حيــل لك فان الشـح بــالنفس اإلنصاف منهــا فيمــا أحبت أو تـرهــب«.

ويسـتمر اإلمـام )عليـه السـالم( بالتأكيد عىل القيـم والرشوط العقائديـة واألخالقية 
التـي ال بـد إن تتوفر يف شـخص احلاكم إليامنـه بان األخالقية هي الضامنة احليوية حلسـن 
تطبيـق النهـج السـيايس للعـدل االجتامعـي، وفيـام عداهـا ال يتلقـى املواطنون مـن رجال 
احلكـم واإلدارة غـري الصفـات السـلبية التـي يتحمـل أوزارهـا املجتمـع، وكلـام ازدادت 
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قيمـة املكانـة الوظيفيـة لرجـال احلكـم واإلدارة واملسـؤولية،كلام ازدادت أمهيـة التوكيـد 
عىل االتصافــات االخالقيــة العاليــة والتــي جيملها اإلمام بعضًا منهــا فــي ثنايــا عهده 
لالشـرت ومنها،إشـاعة اخلـري للرعيـة دون منـة أو تزيـد، والعمــل عـىل اقـرتان الوعــود 
بالتنفيذ وجتنــب اخللــف بالوعــد وإرجاء األقوال الغري مسنــودة بأعامهلا » وإياك واملــن 
عىل رعيتك بإحسانك أو التزيد فيمــا كــان مــن قبلـك...« واحلفاظ عىل السنن الصاحلة 
التـي توارثهـاا النـاس والتـي تـدل عـىل اخلـري والعقـل واحلكمـة والصالح » وال تنقــض 
سنــة صاحلــة عـل هبــا صدور هــذه األمة » فضاًل عن االعتدال يف احلكم واختاذ التدابري 
يف أواهنـا واالبتعـاد عـن العجلـة » وإيـاك والعجلـة باألمـور قبـل أواهنـا أو التسـاقط فيـام 
عنـد أمكاهنـا... » واالعتــدال فــي الشخصيــة واالبتعــاد عــن الغضب والعصبيــة فــي 
األمور » واملك محية نفسك وسورة حدــك وسطــوة يــدك وغرب لسانك« واالرتباط 
الدائـم باملبـدأ ومقاصـد الرشيعـة وعامل الغيب » ولن حتكم ذلك مــن نفسـك حتــى تكثر 
مهومــك بــذكر املعــاد مــن ربــك« وحب الشـعب والرمحة به واإلحسـان إليه واحلرص 

عليـه »« واشـعر قلبـك الرمحـة للرعية واملحبة هلم واللطــف هبــم »

 ثانيا:- الثقافة العامة للحاكم االسالمي  

 وبعــد إن يفــرغ مــن حتديـد املواصفـات الشـخصية للحاكـم العـادل، يتجـه اإلمـام 
»عليه السـالم« لرسـم برنامج عمل متكامــل لكــي يعتمــده احلاكم فــي عمله السـيايس 
واإلداري، وحيث إن فكرة تأسـيس الدولة قائمة عىل أسـس  العــدل ومبــادئ املسـاواة 
واألمن، وبدوهنـا ينعـدم وجـود الدولـة وينهار كياهنا ويتداعى بنياهنا، وملا كان املـوظـف 
اإلداري هو رجــل الدولــة وهــو وحــده املسئول عــن حفظ جسم الــدولة، ومــن هــنا 
تـأيت أمهيـة رضورة تثقيـف املوظف اإلداري بالثقافـة العلمية وتزويـده باملعارف ليتمكن 
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مـن تامـني احلقـوق والواجبـات بـني أفـراد املجتمـع وتأمينها بني األمة واحلكـومــة عــىل 
املبادئ العلميــة واألخالقية والعرفيــة التــي تقتضيــها مصلحة الدولة ودوامها. 

التطــورات  عـىل  وقـوفــه  النــاجح  لـإلداري  الثقافـــة  عنــارص  أهـم  مـــن  ولعــل 
التارخييـة والترشيعيـة التـي مـرت باإلقليـم الــذي يعيـش فيــه، وخيــر معيــن لــه عـىل 
تفهــم األخالق والعــادات والعــرف وسائر التقاليــد االجتامعية املهـمة هو تاريخ البـلد 
وحوادثـه الكـربى، فعـىل قـدر تبحــره وسـعة اطالعـه يف تاريـخ بلـده وحميطـه، يسـتطيع 
القائـد اإلداري معاجلـة اإلمراض اإلدارية والسياسـية وحــل ماجياهبــه مــن املشكــالت 

واملعضـالت فـيهــا.

وانطالقـًا مـن هـذا الفهم لفـت األمام عليه السـالم نظر واليه االشـرت إىل تاريخ مرص 
ومـا دالـت عليهـا مـن دول وحكومـات فيقـول » ثـم اعلـم يـا مالـك أين قـد وجهـك إىل 

بـالد قـد جـرت عليها دول قبلك من عــدل وجــور، 

وان النـاس ينظـرون مـن أمـورك يف مثـل مـا كنـت تنظـر فيـه مـن أمـور الـوالة قبلـك 
ويقـولــون فــيك مــا كــنت تقـول فيهـم«،ويف ذلـك إشـارة إىل إن السـنن التارخييـة تعيـد 
نفسـها عـىل يـد اإلنسـان، فقـد شـهد تـاريــخ مـرص حكـم الفراعنـة وظلمهـم فانحرت 
حضارهتـم وسـلطاهتم عـن مـرح التاريـخ، كـام شـهد حكامـًا عادلني مــارسوا مفهــوم 

العــدل وطبقــوه عىل واقــع الناس فأنتج كيانــًا اجتمـاعيــًا وسياسيا متالمحــًا.

وهـذا األخـري هـو الـذي ينتظـره شـعب مـرص مـن الواليـة السياسـية ملالـك االشـرت 
وعليـه فـال ينبغــي خذالهنـم 

فيـام يتوقعـون من مسـتقبل سـيايس عـادل وال يصح للحاكــم إن هيمل سنــة العــدل 
الن إمهاهلا يــؤدي إىل اهنيــار كيـان الــدولة وخــذالن اجلمـاهري.
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 ثالثا: - الفطنة وحسن االختيار:-

يبـني اإلمـام العالقـة الوطيـدة واملبـارشة بـني صـالح احلكومـة وعلـو مقامهـا وبـني 
برجمـة  الذيـن يضطلعـون بمسـؤولية  ارفـع  فالـوزراء هـم  الـوزراء ونضجهـم،  صـالح 

مشـاريع احلكومـة وهـم الـذي يمكنهـم قيـادة املسـرية 

اإلدارية نحــو الصالح والفــالح، أو جــرها إىل الفساد واالنحــراف ويــويص عليـه 
السالم واليــه بسلب 

صالحيــة التصـدي للــوزارة واملناصـب احلساسـة فــي احلكـومــة من كان ذا جتربــة 
وسابقــة فــي وزارات احلكومـات الطاغية واألنظمة الفاسـدة ألهنم تأقلمـوا عىل الثقافة 
اجلــائرة السـائدة فــي ذلك النظــام، فهــم ال يتورعون عن الظلم، فيوكد إن األمر الذي 
حيـول بينهـم وبيــن التجانـس مــع حكومــة العــدل التــي تـرفــض كافــة أشـكال الظلم 

واالضطهاد 

» رش وزراءك من كان لألرشار قبلك وزيرًا، ومن رشكهم فــي اآلثــام، فــال يكونن 
لــك بطانـة فأهنـم أعـوان األئمة وأخـوان الظلمة، وأنـت واجد منهم خـري اخللف ممن له 
مثـل آرائهـم ونفاذهـم وليس عليه مثل اصارهــم و أوزارهم وآثامهم ممن مل يعاون ظاملــًا 

عــىل ظلمه وال آثـاًم  عىل آثمة «.

وبذلـك حتذيـر من املخرمـني الذيـن أزروا األرشار والظلمة وشـاركوهم يف اآلثام 
مـن االنتهازيـني الذيـن ال جييـدون غـري النفـاق واإلطـراء، وحـث مـن جهـة أخـرى عـىل 
اختيـار الذيـن ينطقـون باحلـق مهـام كان مـرًا، ويرشـد إىل العنـارص الكفوءة املجربة لسـد 
الفـراغ خشـية، إن تـؤدي تلـك التصفيـة إىل قلة الكادر املجرب واملتخــصص والعــادل، 
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و البديــل عن مراكــز التخريــب هم النخــب املفكرة القــادرة عــىل إسناد النظــام فكريًا 
ومجاهرييًا.

رابعا: - العالقة املباشرة بالناس:

حيــن تتنــوع مسؤوليــات الوالــي وتتعــدد فانــه يعمــد فــي عالقاتـه مـع الناس إىل 
اسـتخدام أدواتـه السياسـية والوظيفيـة فتنشـأ شـبكة مـن اإلداريـني واملسـئولني الثانويني 
الذيـن يمثلـون البريوقراطيـة اجلديـدة املحيطـة بالـوايل، فتمثـل مراكـز جديـدة تؤثـر عـىل 
التوجـه السـيايس العـام للـوايل فتحركه وفقـًا إلرادهتا ومصاحلها، وــلذلك يبـدي اإلمام 
»عليــه السـالم« احتــرازًا نظريـًا وسلوكــيًا رضوريـًا ملجاهبــة تلــك الظــاهرة وأشـكاهلا 
املتجـددة، لذلـك سـتكون العالقـة احليـة والصحيحـة مـع النـاس وجهـًا لوجـه ضامنـة 
كـربى لسـيادة احلق.والبـد مـن رفـض السـفراء واحلجـاب والوسـطاء بـني الـوايل وبـني 
شـعبه لرتبية الــوالة عــىل نسـق العالقــة املبارشة لكي تصبح منهجًا إسـالميًا ثابتًا تصنع 
مـن خاللـه قـرارات احلـق والعـدل ويـأيت قولـه هبـذا الصـدد »فـال تطولــن احتجابـك 
عـن رعيتـك فـان احتجـاب الـوالة عـن الرعيـة شـعبة مــن الضيـق وقلــة عــلم باألمـور 
واالحتجــاب منهـم يقطـع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهــم الكبري، ويعظــم 
الصغـري، ويقبــح احلسـن، وحيسـن القبيـح، ويشـاب احلـق بالباطـل، وإنـام الـوايل برش ال 

يعـرف مـا تـوارى عنـه النـاس بـه من األمـور«.

عـىل القيـادة يف هـذه احلالـة رشح مواقفها وسياسـاهتا جتاه القضايـا املختلفة يف خطوة 
للتالحـم بينهـا وبيــن مجاهريهـا ورشاكتهـام يف اختـاذ القـرارات واملواقـف املتباينـة، وهذا 
الرشح يــؤدي إىل رفــع االلتبــاس احلــاصل ويرشك األمة فـي بلــورة املوقـف وصيـاغـة 

إسرتاتيجية مواجهتــه احلـدث.
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ويـرى احـد الباحثـني بان رس نجــاح القائمني عىل الشـؤون التنفيذيــة أنام يكمــن يف 
أمرين أساسـيني: -

أوهلـام: إن كبــار املسـئولني ال يتمكنــون مــن القيــام بكـافــة مهامهــم فيضطـرون 
ينبغـي  فـان هنالـك مهـام  البعـض منهـا ملسـاعدهيم ومستشـارهيم، وبالطبـع  لتفويـض 
هلـم ممارسـتها مبـارشة بأنفسـهم، ولكـي يسـتطيع املسـئول مـن األرشاف عـىل سـري مهـام 
مسـاعديه، إىل جانب مبارشته لبعض األعامل عليــه أن يفــرق بني األمور ذات األولوية 
عـن تلـك الثانويـة غري الروريـة التي يمكن تفويضها للمسـاعدين، وعىل أسـاس ذلك 
يقـوم بـأداء وانجـاز األعـامل ذات األولوية عــىل نحــو الرعــة والدقــة بينمــا يستعيــن 

بمساعديــه فــي سـائر األعامل.

وثانيهـام:- إن يتـم فـرز األعـامل الروريـة عـن غريهـا حتـى يعـني هلـا أوقاهتـا فـال 
يؤجـل عمـل اليـوم إىل الغـد 

الن التنظيـم والدقـة أساسـيني للعمل اإلداري وكل ذلك مسـتوحى مـن قول اإلمام 
عـيل بـن أيب طالـب » ثـم أمـور مـن أمورك ال بد لـك من مبارشهتـا، منها إجابـة عاملك بام 
يعيـا عنـه كتابـك، ومنهـا إصـدار حاجات النـاس يوم ورودهـا عليك بام حتـرج به صدور 

أعدائـك وامـض لـكل يـوم عمله فـان لكل يوم مـا فيه«.

انجـازه  يف  والدقـة  العمـل  يف  التنظيـم  رضورة  السـالم(عىل  )عليـه  يؤكـد  وبذلـك 
عـن طريــق توزيــع اإلعـامل وتوزيـع السـلطات التـي يعدها مـن صميم وظائـف احلاكم 
اإلسـالمي، ومـن البدهيـي أن األنشـطة والفعاليـات سـوف تصـاب بالتعثـر والعرقلـة ما 
مل تسري عىل ضوء منهاج ونظام، وعليه فــال بــد للحـاكــم مــن تعــيني وحتديد آليــة عمل 

السلطــات ثــم يسنــد األعامل إىل أصحاهبا وفــق أهليتهم وجــدارهتم.
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 خامسا: - اعتماد الشورى وتقريب العلماء 

مـن املبـادئ األساسـية التـي ينبغـي للحاكـم أتباعهـا مبـدأ االستشـارة التـي تعنـي 
أرشاك األمـة يف القضايـا التـي  تتعلق هبا وحتريك فعالية املسـلمني نحـو األمور املختلفة، 
وتعـد مـن العنـارص العمليـة يف احليلولـة دون التسـلط واالسـتبداد، إىل جانـب االنفتـاح 
عـىل أفـكار اآلخريـن والتوصل إىل األسـاليب الناجعـة للتعامل مع بعض  األمور وتنشـا 
السياسـية والثقافيـة  القضايـا  التـي تشـهدها  »،التطـور والشـمولية  أمريـن  أمهيتهـا مـن 
واألخالقيـة واالقتصاديـة وغريهـا يف كافة جمـاالت احلياة السـيام أن التعقيد والتخصص 
الـذي يكتنـف اغلـب املسـائل جيعـل   مـن الصعوبـة فهمهـا وإدراك فقراهتـا وبالتـايل ال 
منـاص مـن استشـارة ذوي اخلـربة واالختصاص إن كل فـرد من أفراد البـرش مهام امتلك 
مـن قـوة عضليـة وذكاء حـاد مقارنـة باآلخريـن، فانـه يبقـى أنسـانَا حمـددًا، فـإذا استشـار  

اآلخريـن وتعـرف عـىل أفكارهـم حصـل عـىل النتيجـة األمثل.

وقـد اعتمـد أمـري املؤمنـني عليـه السـالم الشـورى عمليـًا واستشـار أصحابـه يف أكثر 
من موطن ومناسـبة تأسـيا بسـرية« الرسـول »صىل اهلل عليه وآله وسـلم« وجتسـيدًا لقوله 
تعاىل » وشـاورهم يف األمر«  ولذلــك نصح هبا واليــه االشـرت فــي إدارته ألمور الدولــة 
موكــدًا بعدهــا العلمــي املتمثـل يف ضـم اآلراء إىل بعضهــا، حيـث يعطــي مجيــع اآلراء 
القــوة واملتانـة للرأي املستخــلص منهــا، فضاًل عــن بعـدهــا االجتامعي الـذي يتمثل يف 

اجتـامع املسـلمني للمداولـة يف أمورهم والبحث عــن رأي سليــم وسديــد.

عـىل  االنفتـاح  وحيـاول  االستشـارة  قضيـة  مـن  اليـوم  املعـارص  عاملنـا  يسـتفيد  وإذا 
جتـارب اآلخريـن والسـيام يف األجهـزة املرتبطـة بالدولـة التـي توظـف األفـراد مـن ذوي 
العلــم والتجربــة واالختصاص،غـري أن األمـر الـذي أغفلته اغلب األوسـاط إنام يكمن 
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يف املعايـري األخالقيـة التـي ينبغـي إن تتوفـر يف املستشـارين واسـتبعاد مـن ال تنطبـق عليه 
تلـك املعايـري من هيئــة الشـورى وهــذا ما أشـار أليـه أمري املؤمنـني بالقـول » وال تدخلن 
يف مشـورتك بخيـاًل يعـدل بـك عـن الفضـل، ويعـدك الفقـر، وال جبانـًا يضعفـك عـن 
األمـور، وال حريصـًا يزيـن لـك الـرشه باجلور،فـان البخـل واجلبـن احلرص غرائز شـتى 

جيمعهــا سوء الظن بــاهلل ».

بذلــك تـرى املــدرسة اإلسـالمية رضورة توافـر املعايـري واألسـس األخالقيـة إىل 
جانـب العقـل والدرايـة والتجربــة فتشـرتط استشـارة مـن يتصـف باإلسـالم والعقــل 

واحللـم والنصــح والتقـوى والتجربـة وتنهــى 

باملقابل،عن استشـارة من يتصف باجلبن والبــخل واحلــرص والتلون واجلــهل الن 
أولئك ال يســاعدون علــى التــوصل إىل اختــاذ القــرار الصائــب. وتسـاوقًا مع سياسـة 
الشـورى، ال بـد للحاكـم مـن التقرب إىل أهل العلم واحلكمـة واملعرفة، إن يف ذلك رشفًا 
وتنويـرًا وتطويـرًا وإبداعـًا، وتعزيـزًا لعوامل الصالح يف اإلدارة وتزود النظــام بعوامــل 
القــوة والتقدم، ففي السياسـة منعطفات ومزالق يغفل عنها من مل يشـارك العقــول رأهيا 
وعقلهــا وحكمتها فتحــدث املهـالك وتستعي معاجلتهــا » وأكثر مـن مدارسة العـلامء 
ومنــاقشة احلكـامء يف تثبيـت مـا صلـح عليــه أمر بالدــك وإقامة مــا استقــام بــه النــاس 

قبـلك«.
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املبحث الثاني

مقومات ومبادئ بناء اجلهاز االداري للدولة

فضـاًل عـن اإلرشـادات والنصائـح التـي قدمهـا اإلمـام للحاكـم لتكـون خطـوات 
وبرنامــج عمــل باجتــاه سياستــه اإلدارية الناجحـة يستكمــل »عليــه السالم« إرشاداته 
بوضـع أسـس ومبـادئ عامـة يمكـن اعتامدهـا يف بنـاء اجلهـاز الوظيفـي القـادر عـىل أداء 

عمــله عــىل الوجــه األكمل ولعــل ابرز تــلك املقـومــات واألسس:

 أوال: - الكفاءة واألمانة أساسا للتوظيف

إن مـن أهـم مميـزات املجتمـع واحلكومـة اإلسـالمية سـيادة العـدل واعتـامد املسـاواة 
دون متييـز أو حتيـز جلانــب علــى حسـاب اجلانــب األخـر، فضاًل عــن تغييب الوساطــة 
واالجتاهات السياسـية واألهواء الشـخصية، وإذا كانت النظرة السـائدة يف اختيار رجال 
احلكــم واإلدارة عبــر التاريــخ تــركز فــي الغالب عىل  الصفات السياسية التي تعرب عن 
هنج احلكــم وسياستــه العامــة، أو عــىل االعتبارات الشخصيــة كالقـرابــة والصداقــة، 
فــان العـدالــة اإلسـالمية تقتـي اعـتمــاد اخلــصال اإلسـالمية واالمتيـازات اخللقية يف 
توزيـع املناصـب والوظائـف بحيـث يشـغل كل فـرد املنصـب الــذي تؤهلــه اليـه كفاءته 

وجدارتـه وعلمـه وتقواه وورعــه.

وفــي سياسة العــدل املتكامــلة لعلـي بن ابـي طـالب حيــتل هذا املوضوع حيزًا كبريًا 
نظرًا اىل مسـؤولية احلكم مسـؤولية تارخيية تسعى النشاء مرشوع العــدل االجـتـمـاعــي 
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علــى اسـس قويـمــه، وبضوابــط اداريـة فعالـة وغالبـًا ما هتمــل اخلصائص الشخصيــة 
للــوالة ورجـال احلكــم واالدارة وبخاصة مـن قبـل السياسيني الذيـن يؤمنـون باملبـادي 
الشمـوليـة فـي التغيـري والبـناء يف نطـاق تصورات مـاديـة ختصهـم، وذلـك الهنـم يـرون 
فــي اخلصائص الشخصيــة امــورًا ثانــوية القيمـة هلــا ازاء القـضايـا االساسيــة العـامـة.  
وقـد   وضـع االمـام »عليـه السـالم« الـذي عاش قبل مئات السـنني مقــاييسًا للتوظيــف 
لــم تصـل اليهـا ارقـى النظـم احلديثـة واكـد عـىل رضورة ان تسـند الوظائـف احلكوميـة 
لـذوي الكفـاءة واالختصـاص دون غريهـم، واضـاف لذلـك جانبـًا اخـر اليقــل امهيــة 
عـن الكفــاءة هــو االمــان ونزاهــة النفـس ليــؤكد بذلــك وحــدة الـرشوط االخالقــية 
والعقائديــة فالـرشط االخــالقي جتسيــد للـرشط العقائـدي وتوكيـد لـه كـام انـه الـرشط 
العقائـدي بلـورة للـرشط االخالقـي وتركـزة له فيقـول »عليه السـالم« هبذا الصـدد » ثم 
انظـر يف امـور عاملك فاسـتعملهم اختبارًا وال تـولــهم حماباة واثرة فاهنم مجاع من شـعب 
اجلـور واخليانة،وتـوخ منهـم اهـل التجربة واحلياء مـن اهل البيوتات الصاحلـة والقدم يف  
االسالم املتقدمــة فاهنــم اكرم اخالقــًا واصح اعــراضًا واقــل فــي املطامع ارشاقًا وابلغ 

يف عواقـب االمـور نظرًا« 

وهوبذلك يلقي عىل احلاكم مسؤوليات اساسية يف انتخــاب الوالة والعامل فــال بــد 
ان يعــرض والته وعامله    لالختبار واالمتحان وان يراعي يف عمليــة االختيار مــا حيظى 
بــه هــؤالء مــن مؤهالت اخالقية واصالة عائلية  وما   يتحلـون بـه مـن كفـاءة وختصص 
وجتربــة، وغيــر هــذا الـنــوع مــن التعـيـيــن الـــذي يـقــوم عـلــى  املـحـابـــاة  واالثــرة 
والـمـحسـوبـيــة والـمــنسوبـيـة سيكــون رضبــًا مـن اجلـور واخلـيـانـة، امـا اجلـور فــانـه 
اي احلـاكم  يـكـون قـد عــدل عـن املستحـق فـفـي ذلـك جـورعىل املستحق،واما اخليانة  
فألن االمانة تقتضــي تقليــد العمــال  االكـفــاء فـمـن لـم يعـتـمـد ذلــك فـقـد خـان مـن 
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واله. بـل االمـر ابعـد اثـرًا مـن ذلـك،بحسب احـد الباحثـني، فاجلـور  فـي هذا املوضوع 
ال يقتـرص عـىل عـدل احلاكـم يف التعيـني عـن املسـتحق اىل غـري املسـتحق فقــط، وانـام هو 
يمـس  غـري املسـتحق مـن الصميـم، واذا مـا قـرص املوظـف عـن اداء واجبـه او خـان او 
عـرض نفسـه للفصـل والعقـاب فـكان تعيينه حمابــاة او اثره قــد مهـد السـبيل اىل اقصائه 

عن اخلدمة  وتـطــبـيـــق حــدود اهلل عـلـيـه فـــي حـالـة اخلـيانـة. 

وتقـــاس الكـفــاءة فـــي العـادة بـالــدراسة  والتخــصص والشهـادة،غـيــر ان تلـك 
االمـــور لــم تـكــن موجـودة فــي عـهـد االمــام، لذلك كان مقياس الكفاءة بنظـره  هــو 
تــوسم قيـام الشـخص بــالواجب املنـاط بــه بشكــل مــريض، فـــاذا عـيــن الشـخص يف 
منصبه ولــم يثـبــت  الكفـاءةاملطلــوبة فـــي الوظيفـــة فصل عــن عـمــله بعـــد مـدة مـن 
اخـتبــاره الن وجــوده فــي الوظيفــة لـم جيعـلــه قـادرًا عــىل ادار وظيـفتــه عـىل الشكـل 
االمثــل.اما االمانـة فهـي االمتنـاع عـن االعتـداء عـىل امـوال االخريـن وحقوقهـم، فهي  

جانبـني: ذات 

جانــب مـادي: فاملوظـف االمـني هو الـذي ال يقبل الرشـوة وال متتد يـداه اىل ماحتتها 
مـن امـوال الـدولــة وجانب معنـوي فاملوظف االمـني هو الذي يعطـي كل ذي حق حقه 
يف املجـال الـذي يعمـل فيه،فـال جيعـل بعـض النـاس يعتـدي عـىل حقوق بعـض آخر وال 
جيعـل الدولـة تعتـدي عـىل حقـوق النـاس وال العكـس ال يقبـل يف التعيني، اذن، شـفاعة 
اال شفاعــة الكفــاءة واالمانـة وان تقدمـت الثانـيــة عــىل االوىل فاملوظـف الكفـوء غـري 
االمـني قـد يتجـاوز رضره االجتامعـي رضر املوظـف غـري الكفوء فيتخــذ كفاءته وسـيلة 
التقـان اخليانـة واتقـان التـواري عـن االنظار،امـا املوظـف االمـني غـري الكفـوء فيكـون 
رضره االجتامعـي يف حالـة وقوعـه غري مقصود وغري موجــه نحــو بعــض النــاس عــىل 
حساب البعض االخر، ويشري احد الباحثني  اىل خطــأ قــادة احلـكم حينـام يركـزون عـىل 
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القـدرة التنفيذيـة لرجـال االدارة واملسـؤولية بمعـزل عـن الطبائـع االخالقيـة هلـم، الن 
القـدرة التنفيذيـة ليسـت جمـردة عـن الطبيعـة والطبـع وبخاصـة يف املهـامت ذات املغـزى 
االجتامعـي العـام والن كل انسـان حيمـل صفاتـه معـه اينـام حـل يف الوظيفـة االداريـة او 
يف غريهـا وسـتبارش تلـك الصفـات حضورهـا عرب االشـكال املتعددة للنشـاط السـيايس 

والثقـايف له.

ولقـد خلصـت سياسـة االمـام يف تعيـني قادتـه االداريـني بالقـول:كــان عـيل )عليـه 
السـالم( الخيـص بالواليـات اال اهـل الديانـات  واالمانات واذا بلغه عـن احدهم خيانه 
كتـب اليـه »وقـد جاءتكـم موعظة من ربكـم فاوفوا الكيل وامليزان بالقسـط وال تبخسـوا 
النـاس اشـيائهم اذا اتـاك كتـايب هذافاحتفـظ بام يف يديك مـن اعاملناحتى نبعـث اليك من  

يسـتلمه منك« 

ان املبادي التي اسـتند اليها االمــام عليه السـالم يف توليــة  عامله هــي ذات املبــادي 
التــي اوىص هبــا عاملـه فاكـد هلـم بانـه ال جيـوز للـوالة يف النظـام السـيايس االسـالمي ان 
يوزعـوا املناصـب عـىل اسـاس الصـالت العائليـة والعالقـات السياسـية وال حيـق ان يـيل 
امـور النـاس املحـروم من االصالـة العائليـة،وال تناط املسـؤولية بيس اخللـق او ان يتعهد 
بشـؤون املجتمـع ملـن يفتقـر اىل الكفـاءة والتخصـص الهنم سـينزلقون اىل خيانـة عملهم 

االداري. 

وجممـل خصائـص وسـامت املـالكات االداريـة وموظفـي الدولـة مـن وجهـة نظـر 
االمـام يمكـن اجيازهـا بـام يـيل:-

- التجربة واالختصاص والتعايش مع  القضايا واملشاكل.

- النجاح والعفة واحلياء وصون النفس عن الرذيلة والفحشاء.
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- الرتعرع عىل التقوى والورع والفضيلة يف البيوتات الصاحلة.

- امتالكه للسابقة احلسنة يف االسالم مما جيعله يتقدم عىل غريه.

- ان يكـون مـن الشـخصيات الذين جهدوا بصون نفوسـهم وهتذيـب ارواحهم وبعدوا 
عن الـزالت والعثرات.

- ان يكـون ممـن هلـم القـدرة عىل االدارة وبعـد النظر ومن اهل التدبـر والتأمل يف خمتلف 
االمور.

- ان يكون عايل اهلمة بعيدًا عن املطامع الدنيوية ومغرياهتا.

ثانيا: تامني احلاجات املادية للموظفني:

ان االسـالم، بوصفـه مدرسـة انسـانية،ودينًا اهليـًا واقعيًا،قــد اولــى امهيــة قصـوى 
لتغطيــة احلاجــات املاديـة لالفراد،وقـد اكـد عـىل رضورة تلبيتهـا واشـباعها حتـى وضع 
بعـض املقـرارت والضوابــط هبـذا اخلصـوص.  وقـد سـمي لـكل فرد مـن افـراد املجتمع 
سـهمه  فلـكل صنـف مـن اصنــاف  املهـن يف املجتمـع سـهاًم ماليـًا يتناسـب مـن  طبيعـة 
عملـه، وقــد نـص القـرأن الكريــم علــى ذلــك واكـدتــه السنــة النبويـة املطهرة. وكــان 
االمـام عليــه السـالم حيـذر بـان عــدم تلـبيــة حاجــات تلـك الطبقــات سـيدفع باالفراد 
املغرضـني الختـاذ ذلك ذريعة من اجل مقــارنة  الرقـــة والرشـوة والتعــدي عىل اموال 
الرعيـة  الـوايل عـىل   انـذاك حجـة  وتـزول  العفـة واالمانـة،  تضييـع  وبالتـايل  االخريـن 
والعـامل فهـم يـربرون الرقـة واخليانـة بوقوعهـم حتـت طائلـة احلاجـة فيلقوا املسـؤولية 
عـىل الـوايل، وعـىل  العكـس مـن ذلـك اذا اعطـي النـاس حقوقهـم كـام هـي كاملـة غـري 
منقوصـة سـاد العـدل املجتمـع وانتـرش بـني ابنائـه النظـام والتعـاون بـدل التذمر وسـيادة 
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الفـوىض وقـد نـص عهـد االمـام اىل مالـك االشـرتعىل ذلـك بالقـول »واعلم ان الرعيــة 
طبقــات، اليصلــح بعضهـا االببعـض والغنـى ببعضهـا عـن بعـض، فمنهـا حنـوداهلل 
ومنها كتــاب العامــة واخلــاصة، ومنها قضاة العــدل، ومنهـا عمــال االنصاف والرفق، 
ومنهـا اهـل اجلزيـة واخلراج من الذمـة ومسـلمة الناس،ومنها التجار واهـل الصناعات، 
ومنهـا الطبقـة السـفىل مـن ذوي احلاجـات واملسـكنة، وكل قد سـمى اهلل سـهمه، ووضع 
عـىل حـده وفريضـة يف كتابـه أو سـنة نبيـه صـىل اهلل عليـه والـه  عهـدًا منـه عندنـا حمفوظا« 

ولـم يكتـف االمـام عليـه السالم بتعـييـن انـواع احلاجـات واملهـن، بـل فصل وعـدد 
مميـزات وخصائـص كل طبقـة منها مع تبيـان امهية مركزها يف املجتمـع والطرق التهذيبية 
واالصالحية التي يسـتعان هبا عىل تقوية عنارصهــا واصالح معايشهــا وفــق ماتقتضيه 
سـنة البقــاء والتطــوُر، وركـز االمـام يف هـذا الصدد عىل بعـض الطبقـات ورضورة تلبية 
حاجاهتـا املاديـة،  كاجلنـود والقضـاة نظـرًا حلساسـية وظائفهـم وامهيتهــا يف حــفظ امـن 
املجتمع وكيانه واسـتقراره واشـاعة العــدل فيــه »فاجلنود باذن اهلل حصون الرعية وزين 
الوالة وسبــل االمــن وليس تقــوم الرعيــة اال هبــم  ثــم  القـوام للجـنــود االبمـا خيـرج    
اهلل هلــم مــن اخلــراج الــذي  يقـومــون بــه عــىل جهاد  عدوهم ويعتمــدون عليه  فيــام 

يصلحهـم ويكون مـن وراء حاجاهتـم.....« 

وفيـام خيـص القضـاة فـكان االمــام رائـدًا باالشـارة اىل موضـوع مهـم جــدًا التفتـت 
اليــه احلكومــات املعـارصة يف تعاملهـا مـع تلـك الفئـة مـن املوظفـني ! فحساسـية املهـام 
التـي يقـوم هبـا القـايض وقلـة االفـراد الذيـن تتوفـر فيهـم صفـة القـايض العـادل تقتـي 
معاملـة خاصـة لتلـك الفئة السـيام من الناحيـة املالية فيوكـد »عليه السـالم« عىل رضورة 
ان يلتفـت احلاكــم الــى رضورة عــدم معانــاة القـايض مـن ضيـق احليــاة املاديـة وذلـك 
النــه امــا ان يستقيــل مـن منصبــه أو ان يثبــط عزمــه فــال يـامرس وظيفته كـام ينبغي،أو 
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ان خيشـى عليـه مـن الزلـل بحيـث تنفذ اليه الــرشوة التــي جتعله يقــلب احلــق راسـًا عىل 
عقـب، »ثـم اكثـر تعاهـد قضائه،وافسـح لـه يف البـذل مايزيـل علتـة وتقـل معـه حاجتـه 
اىل النـاس مـن واعطـه املنزلـة لديـك مااليطمـح فيـه غـريه مـن خاصتـك ليأمـن بذلـك 
اغتيـال الرجـال لــه عنــدك،فانظر يف ذلـك نظـرًا بليغـًا فان هــذا الديــن قــد كــان اسـريًا 
فــي أيــدي االرشار يعـمـل فيـه اهلـوى وتطلب بـه الدنيا« هبـذا يعـد تـامني االحتيـاجات 
االقتصاديـة ملوظفـي الدولــة وحتقيـق كفـايتهــم املاديــة مــن اصـول السياسـة التـي دأب 
امري املؤمنني عىل ترسـيخها والتاكيد عىل اهنا مــن االركــان املهمــة الدارة شـوون البالد 
ووسـيلة حتـول دون خيانـة العـامل واملوظفـني وتطاوهلم عىل بيت املال أو تعاطي الرشـوة 
االمـر الـذي يـؤدي اىل هضـم احلقـوق وتصدع النظـام وجـاء يف العهد مانصه » ثم اسـبغ 
عليهـم االرزاق فـان ذلـك قـوة هلـم عـىل اسـتصالح انفسـهم وغنـى هلــم عنـد تنــاول 

ماحتــت ايدهيــم وحجـــة عليهــم ان خـالفــوك امرك أوثلموا امانتـك«. 

نستنـتــج مما تقــدم ان التزام احلـاكــم بتــلك االرشـادات القـيمــة ستحقــق اكثر من 
هــدف وتـــؤدي اىل اكثـر مـن نتيجــة، فالكـفايــة املاديــة لطبقــات املجتـمــع وموظفـي 

الدولـة ودفـع اسـتحقاقات كل منهـم سـتؤدي اىل:-

1-  حتقيـق الـرشط الـذي جيــب ان يتــوفر فــي مجــيع افـراد اجلهــاز احلكــومي املدنــي 
اجليـب0 نقـاوة  وهـو  والعسـكري  والقضائـي 

2- سـتمثل تلـك االجـراءات قــوة ملوظفــي الدولــة يستعينــون هبـا عـىل اسـتصالح 
انفسـهم وتقــويم ترصفاتــهم  0

3- ستشكل حصانة من الرشوة ومن اختالس االموال العامة 0

4- سـتكون حجة  بيد السـلطات ملعاقبة املرتشـني والسـارقني واملعتـــدين عىل االمــوال 
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العامـة أو اخلـائنني  

الماناهتم، ويف ذات الوقت ستسلب حجة اولئك املتجاوزين عىل املال العام.

ثالثا: -  تشكيل جهاز املراقبة واالشراف

ادراكًا الثـر املراقبـة واملحاسـبة يف تطبيـق العدالـة، وبغيـة احليلولـة دون اسـتغالل 
بعـض االفـراد ملناصبهـم ومسؤوليـاهتــم ملصاحلهــم اخلاصـة، تتــاتى رضورة االرشاف 
الدقيـق واملسـتمر عـىل فعــاليات وانشطـــة موظفـي الدولــة وعامهلــا، واليتحقــق هــذا 
اهلــدف االمــن خــالل تشـكيل جهــاز ارشاف يتصف بالصدق واالمانة لريفع التقارير 
املوثقـة بشـأن الـوالة والعـامل وهـي احـدى وظائـف ومسـؤوليات احلاكـم االسـالمي. 
ويصطلح االسـالم عىل مثل هؤالء االفراد الذيــن يمــارسون مهمة االرشاف والتحري 
»بالعيون« ويبعــث هبــم رسًا الـى خمتــلف مناطق البالد واملراقبة الرية تدفع بالعامل اىل 
االمانة واجتنــاب اخليانة واالستغالل من جانــب، وحتثهــم عىل الرافة والشفقـة باالمة، 
واالرساع يف انجـاز اعامهلـم مـن جانـب اخـر  واذا كان االمام عيل »عليه السـالم« قد هنى 
بشـدة عـن ممارسـة التجسـس والتدخـل يف االمور الشخصيــة للمجتمع،  بيــد انــه  مــع 
ذلــك يـرى مـن الروري فــرض رقـابـة عـلـى العـاملـيـن فــي املـؤسسات االسالمـيـة  
وممـارسة ذلـك عـبـر جهـاز رقـابـي خـاص ومـن خـالل موظـفيـن رسيـيـن لـئـال يتوانى 
العاملـون يف اداء وظائفهـم، أو يتعـدوا عـىل حقـوق النـاس باالتـكاء اىل مالدهيـم مـن 
سـلطة. وجتـدر االشـارة اىل ان سياسـة املراقبـة واملتابعـة للمسـؤولني والـوالة كان االمام 
عليه السالم قــد اعتمدها بالفعــل خــالل مـدة خالفتـه، وعهــد االمـام لالشرت وغريهـا 
مـن العهــود واللوائــح التـي اصدرها بخصوص املراقبـة الدقيقة للوالة ومابعث به مــن 
رسائل لوالتــه، كلهــا تـؤيد تاسيسه جلهـاز رقـابـي مـقـتـدر كـان ينهـض بمهمـة مراقـبـة 



275احملور القانوني والسياسي/اجلزء االول

العاملـيــن معــه  وورد فـــي كتـابــه الـــى ابـن عبـاس عامله عـىل البـرصة ».. بلغني انك 
جردت االرض واكلت ماحتت يديك، فارفع اىل حسابــك واعلــم ان حسـاب اهلل اشـد 
من حساب الناس والسالم« كـانــت رقـابــة االمــام عــيل«عليه السالم« للموظفني اذن 
عـىل راس سياسـته االداريـة هلــم فهـو اليريــد املوظفـني لكــي يسبحــوا باسـمه - شـان 
الكثـري مـن احلـكام والساسـة، وانـام يريدهـم يسـبحون باسـم اهلل تعــاىل، يريــدهم عـىل 
طريــق اهلل دقبــقًا وكـامــاًل ودائمــًا، فكـمــا تــم نصبهــم عىل يــده، كــذلك يــرى نفسه 
مسـووالً عــن ترصفاهتـم. فـكان ينصحهـم ثم يوجههـم ثـم يعاقبهم عـىل ترصفاهتم غري 

املسـؤولة، ثم

 ان مل يفد ذلك كــله كان يعمــد اىل عزهلــم وعقوبتهــم ان استحقـوا العقوبة، ويؤكـد 
»الشريازي« هبــذا الصــدد عــىل ان الـحـصـانــة الـدبـلومــا سيــة واحلـصـانــة  االداريــة 
وحصـانـة  الــوظيـفـة  ونـحـو هــذه املصطلحـات. المفهوم هلا عند علـي »عليه السالم« 
اذا خـرج الـدبـلـومـايس عـن احلـق وعمـد املوظف اىل مااليليق بـه مـن اجحـاف وظلـم 
او عــدم اهـتمــام بـاالمــة، » فاالصـل فــي اختيــاراملوظف وابقــاء املوظـف هــو واحـد 
يف منطــق اميــر املومنـني عليــه السـالم الخيتــلف احدمهاعـن االخــر اهلل:االمة هــذا هو 
االصـل يف اختيـار املوظـف وهـذا هـو االصـل يف االبقـاء عليـه » الشـك ان للرقابـة دور 
فاعـل يف رصـد العيـوب التــي تقــع مـن قبـل شـخص معيــن أو جممــوعة مــن النـاس، 

ورصـد االخطـاء ونقدهـا يسـاعدان عىل عـدم تكرارهـا، أو التقليــل من حصوهلــا. 
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وتنق�سم الرقابة اىل نوعني
1- رقابـة ذاتيـة: هـذه الرقابـة مركزها الضمري االنسـاين والــذي يقــوم بوعــظ االنسـان 

نحــو االفعـال احلسـنة أو يزجـر ه عـن االفعال السـيئة.

 2- رقابـة خارجيـة: هـذه الرقابـة قوامهـا افـراد املجتمـع حيـث يقومـون بـدور الرقيـب 
واملتابـع لالخطـاء التـي تصـدر مـن قبـل الـوالة أو العـامل أو العنـارص التـي هلـا دور يف 
املجتمـع. وكان االمـام حيـث النـاس عـىل تفعيـل الرقابـة والنقـد الن هبـا قــوام حيــاة 

املجتمــع وحيـويتــه ويمكـن ان تكـون رافـدًا لتقاريـر »العيـون« وتاكيـدًا الخبارهـم.

ان الدعـوة اىل تاسـيس جهـاز رقـايب فاعـل كانـت احـدى نصائح االمام لالشـرت فقد 
خاطبـه قائاًل:

 » ثـم انظـر يف امـور عاملـك  ثـم تفقـد اعامهلـم وابعـث العيـون مــن اهــل الصـدق 
والوفــاءعليهم فـان تعاهـدك يف الرالمورهـم عـدوة هلـم عـىل اسـتعامل االمانـة والرفق 

بالرعيـة«

والتقـف مهمـة احلاكـم عنـد املراقبـة بل تتعداهـا اىل اختـاذ املوقف احلازم مـن املوظفني 
والعامل الذين اليودون امانة اعامهلم ويعاقـب اخلائن منهم، وقـد ورد عنـه »عليه السالم« 
يف عقوبة العامل اخلائنني  ماديًا ومعنويًا »فــان احــد منهــم  بسط يــده اىل خيانة اجتمعــت 
هبــا اخبـارعيونــك كتفيــت بذلـك شـاهداٍ فبسـطت عليـه العقوبـة يف بدنـه، واخذتـه بـام 

اصـاب مـن عملـه ثـم نصبـه بمقام املذلـة فوسـمته باخليانـة وقلدته عـار التهمة« 

والسـوأل الـذي قـد يطـرح يف هـذا املجال ماهـي ضوابـط املراقبة وماهـي رشوطها؟ 
وهـل يعتـرب تقريـر املراقبـني حجة بحـد ذاته؟
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ان القـراءة املتانيـة لوصايـا االمـام عـيل هبـذا الصـدد تشـري اىل ضوابط معينـة يف جهاز 
املراقبـة واالرشاف وكيفيـة عملـه منهـا. البـد ان يكـون قـادة هـذا اجلهـاز مـن االفـراد 
املعروفـني بالـورع والتقـوى والصـدق واالمانة ومـن املعتمدين لـدى احلاكم،حيث البد 
مـن وثوقـه بصحـة اخبارهـم وتقاريرهـم التـي اليشـوهبا ادنى كـذب أو افـرتاء، الن عىل 
تقاريرهم واخبارهــم يتوقــف مصري املوظــف فـي حالـتــي الثواب والعقاب فاذا كذب 
املفتـش أو حتيـز أو خـان مـا ُأمتن عليـه تعرضت اجـراءات الوايل املسـتنده اىل تلك االمور 
اىل الزلل والشطط فالبد ان يكــون قصدهــم من متــرير التقــارير ورفقها للحاكم خدمة 

االسـالم واملسـلمني واحلكومة االسـالمية.

3- عـىل الـوايل فضـاًل عـن الدقـة يف انتخــاب العيـون والوثـوق بسالمتهــم الروحيــة 
ومكـارمهــم اخللقيـة، عليـه متابعـة سـري االعـامل مـن خمتلـف الطـرق والقنـوات بحيث 
يزول شكه يف صحة مايــرده من تقــارير اذا وردت من عــدة قنــوات. وهــذا يعني انــه 
رغــم تـوفــر كـافــة الرشائط املعتمدة يف انتخاب العيون، فان التقرير وحده ليس بحجة 
هـذا اوالً، وثانيـًا اذا مل يكــن هنـاك مـن اتفـاق ووحـدة راي يف تقريرما، فالبد مـن القيام 

بمزيـد مـن التحقيـق والتحري.

4- مـع ذلـك فموازنـة احلاكـم يف التعامـل مـع تقاريـر العيـون امـرًا رضوريًا فبعـد تاكده 
مـن صحـة التقاريـر البـد ان يعتمدهـا حجـة ينبغـي ترتيـب االثـر عليهـا، اذ لـو شـعر 
العيـون بريبـة احلاكــم يف تقاريرهـم التـي تتضمـن عيـوب الـوالة ومفاسـدهم، وعـدم 
التعامـل معهـا فسـوف لـن يعـد هنــاك مـن يكـرتث جلهـاز االرشاف واملراقبــة ويفتــح 
البــاب عىل مرصاعيــه امــام املغرضني لريتكـــبوا ماشـاءوا من املفاسـد ختى يقضوا عىل 
النظـام السـائد يف املجتمـع  يتضـح بذلك امهيـة املراقبة ودورهـا الفاعـل يف تقديم تقارير 
رسيـة عــن املوظفـني وهــم عىل حقيقتهـم غـري متظاهريـن أو مغالطني ودورهـا ايضًا يف 

التحفيـز للموظفـني والعـامل عـىل القيـام بواجباهتـم عـىل الوجـه املطلـوب.
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 رابعا: -  الثواب والعقاب يف التعامل مع املوظفني:

اذا كان العـدل القيمـة االساسـية واملبـدأ اجلوهـري الـذي قام  عليــه االسـالم، فهــو 
يعني وضع الشـيئ يف موضعه،وبناء عليه فان االدارة الصحيحة املنسـجمة مع االسـالم 
هـي االدارة التـي تفــرق فــي نظرهتــا بـيــن العامــل املحسـن والعامــل املسـيئ فتكــافئ 
االول وتعـاقــب الثانــي، واملعيـار املعتمـد يف تشـجيع االفراد هو مايقومـون به من اعامل 
ومايرتتـب عليهـا مـن نتائـج، فلوغيب الرتغيـب يف النظام ومتتع املحسـن بـذات احلقوق 
والواجبـات التـي حيظـى هبـا املسـيئ فسـتكون النتيجـة ان يـدب الضعـف والوهـن يف 
اجهـزة الدولـة الفتقاد املوظف احلــريص للحافــز املـادي واملعنوي الـذي يدفعه للمزيد 
مـن العطـاء والعمـل الـدووب. ويف نفس الوقت فان فقدان املسـيئ للمحاسـبة سـيكون 
عامـاًل مـن عوامـل انتشـارها وهوامر ياباه االسـالم، فــي هــذا الصدد ياتــي تاكيــد امري 
املومنـني )عليـه السـالم( واليكونـن املحسـن واملسـيئ عنـدك بمنزلة سـواء فــان يف ذلك 
تزهيـدًا الهـل االحسـان يف االحسـان وتدريبـًا الهـل االسـاءة عـىل االسـاءة » فالبـد 
للحاكم ان يضع كل شخص يف منزلته ويصارحه بحقيقــة امره كــي يستقيــم لــه الناس 
وتعـاونــه عــىل القــضاء عــىل عـوامــل الفساد والــد س واملـواربــة والتضليلل. يـقــول 
»عليــه السـالم« » ازجـر املسـيئ بثـواب احلسـن« يايت ذلك تسـاوقًا مـع مباديئ السياسـة 
االدارية عند االمام »عليه السـالم« وهــي اتبــاع احلزم املصحوب باللني اذ يسـري النظام 
السـيايس العلـوي يف التعاطـي مــع العاملـني والــوالة فــي النطـاق احلكومي عـىل منهج 
جيمـع بـني احلـزم واللـني فمـن وجهــة نظـر االمــام تعـد القسـوة املطلقـة افة هتدد النسـق 
فيكــون  املجتمـع.  بـادارة  ارضارًا  الالحمـدود  اللـني  يلحـق  ذاتـه  الوقــت  االداري،ويف 
االهتمــام بمكافــة املحسنــني والعفـو عــن املذنبني الـذي يؤمـل بتوبتهــم وعودهتم عن 
ذنوهبــم أي »مكافاة املحسن باالحسان ليزدادو رغبــة فيه  وتغـمد ذنـوب املسيئ ليتوب 
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ويرجـع غيـه، وتالفهـم مجيعـًا باالحسـان واالنصاف ». 

ويف كل االحـوال فـان عفـو الوايل وان كان واسـعًا رقيقًا لينــًا ولكنــه البد ان يكــون 
حازمـًا وصارمـًا كلام مس العمل حدًا من حدود اهلل أو تقصري متعمد فــي اداء الواجــب 
مما هيــدد كيان النظام ولدى االمام عيل«عليه السـالم«اوامر واضحة باملسـاواة بني الناس 
امام القانون فالناس مجيعــًا متساوون امــام القضاء واحكامــه وهوالء الناس الحتـدهــم 
االصفــة االنسـانية فحسـب، فالقريب والبعيد والصديق والعــدو، املسـلم وغري املسـلم 
سـواء الفرق بينهــم امام احلق فالبــد للحــاكم ان يلــزم احلق مع من لزمــه من القريب 
والبعيــد ويكـون يف ذلـك صابــرًا حمتسبــًا اليراعي قرابتـه وخاصته. ويؤكد هبـذا الصدد 
»وضـع النـاس يف مواضعهـم ثـم اعـرف لـكل امـريء ماابـىل والتضمــن بـالء امريئ اىل 
غريه والتقرصن بــه دون غايــة بالئه وال يدعـونــك رشف امريــئ الــى ان تعـظــم مــن 

بالئــه مـاكان صغـريًا وال ضعـة امريـئ اىل ان تسـتصغر من بالئه مـاكان عظياًم »

 سياسـية الثـواب والعقـاب اذن سياسـة متوازنـة امراالمـام باتباعهـا وفـق سـياقات 
الـدؤوب  للعمــل  لـه  دافعـًا  يكـون  املحسـن  فثـواب  مزدوجـة  اهدافـًا  احيـانــًا  حتقـق 
واالسـتمرار يف العطــاء وفــي ذات الوقـت تكـون زجـرًا للمسـيئ ودعوة لــه باالقتــداء 
باملحسـنني بــاداء واجبــه عــىل الوجــه االكمـل. بينـام معاقبة املسـيئ وحماسـبته ستكــون 

رادعــًا لــه عــن االسـتمرار فـــي اخلطـاء، وحتذيـرًا لغـريه مـن السـري عـىل خطـاه. 
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تلـك االسـس واملبـاديء التـي وضحهـا االمـام، مـن شـاهنا بنـاء جهـاز اداري مقتدر 
وكفوء، اذا ماطبقت باخالص وتفاين، اما الصالحيات التي منحت للحاكم االسـالمي 
والقائـد االداري فسـتمد اجلهـاز احلاكـم واالداري يف املجتمـع بمرونـة كبـرية جتعلهـا 
صاحلـة لالسـتمرار مادامـت تتفاعـل مـع كل مصلحـة تتجـدد يف احليـاة االجتامعية وكل 
حاجـة حتـدث يف اوسـاطه ملجتمـع فـال يكون اجلهاز االداري فــي املجـتمــع االسالمــي 
منطويــًا عــىل نفسـه بعـيــدًا عــن مؤثـرات احليـاة وانام يتفـاعــل باسـتمرار مـع االحداث 

ومايتجـدد مـن احلاجـات والظـروف نتيجـة هلـذه املرونـة التـي اودعهـا االسـالم فيه.
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املبحث الثالث

واجبات احلاكم االسالمي

تقتضيهـا  بـل هـي وسـيلة ورضورة  ذاهتـا،  الدولـة يف االسـالم هدفـًا بحـد  التعـد 
رضورة احليـاة االجتامعيـة، فهـي دولـة ذات مهمـة حضاريـة هتـدف اىل خـري االنسـان 
وسـعادته مـن خـالل حتقيقهـا لغايـة وجـود االنسـان عـىل االرض وحتقيـق مبـدأ اخلالفـة 

الربانيـة وبنـاء املجتمـع السـليم.

عـن  مسـؤولة  الهنـا  نبيلـة  واهـداف  غايـات  لتحقيـق  االسـالمية  الدولـة  وتسـعى 
صـريورة املجتمـع ال عـن وجـوده فقـط، والسـيام واهنـا تقـوم عـىل فلسـفة شـاملة للحياة 

تؤهـل االنسـان مـن خـالل قيمتهـا ومبادئهـا لـدور متميـز عـىل املسـتويات كافـة.

مـن اجـل ذلـك ولوضـع املبـاديء االسـالمية موضـع التطبيـق العمـيل، فـان احلاكـم 
االسـالمي يتحمـل مسـؤوليات وواجبات عـدة، حتتمها طبيعة موقعه املهـم كقائد اداري 
وسـيايس اعـىل. وقـد وضـح عهـد االمـام عـيل )عليـه السـالم( لواليـه عـىل مـرص ابعـاد 
تلـك الواجبـات اجلسـيمة امللقاة عىل عاتـق احلاكم يف املجاالت االجتامعيـة واالقتصادية 

واالمنيـة. ويمكـن تلخيـص تلـك املهـام بااليت: 
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أواًل: االصالح االجتماعي: 

لقـد كان االمـام عـيل )عليـه السـالم( رائـدًا يف دراسـته للمجتمـع وحتديـد املؤثـرات 
فيـه، وانطـوت فقـرات العهـد عـىل افـكار اجتامعيـة غايـة يف االمهيـة، حيـث يؤكـد عـىل 
الفطـرة االجتامعيـة التـي فطـر اخلالـق سـبحانه وتعـاىل االنسـان عليهـا، ومعناهـا ان مـن 
التكويـن الطبيعـي لالنسـان ميلـه اىل ابنـاء جنسـه وذلـك مـن حيـث التكامـل اخللقـي 
والتالـف االنسـاين، وهـذه الفطرة هي التي سـتحقق الرتبية الصحيحة حلاجات االنسـان 

وغرائـزه  التكامليـة، كاشـباع اجلـوع والتملـك واالمـن وغـري ذلـك.

كـام تنـاول االمـام تركيبـة املجتمـع والقـوى املؤثـرة فيـه والقطاعـات الروريـة فيه، 
وحـدد كيفيـة التعامـل مع تلك القوى املهمة ومسـؤوليات السـلطة العليا جتـاه كل طبقة.

وهبـذا الصـدد يذكـر االمـام ان املجتمـع االنسـاين ينقسـم اىل عـدة طبقـات واليمكن 
هلـذه الطبقـات ان يسـتغني بعضهـا عـن البعـض االخـر، واليتـم صالحهـا اال بتعاوهنـا 

والتئامها 

)واعلم ان الرعية طبقات اليصلح بعضها االبعض وال غنى لبعضها عن البعض(

ويعـدد االمـام هـذه الطبقـات ويذكر امهيـة كل طبقة ومـا تقدمه من خدمـة للطبقات 
االخـرى وحاجتها اليهـا وكام ييل: 

1- اجلنود: وهم احلصون التي يلجأ اليها الرعية للحامية وحتقيق االمن وبذلك)فاجلنود 
بـاذن اهلل حصـون الرعيـة، وزين الـوالة، وعز الدين، وسـبل االمن وليسـت تقوم الرعية 
االهبم( تعد املوسسـة العسـكرية قطب الرحى يف متاسـك أي جمتمع وهي احلارس االمني 
لـكل فضيلـة، واملسـاعد املتـني لقمـع كل رذيلـة، وميـزان العـدل، ولـوال اجلنـود ال نعدم 
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األمـن. وينصـح االمـام واليه بالقول )فول من جنودك انصحهم يف نفسـك هلل ولرسـوله 
والمامـك، وانقاهـم جيبـًا وأفضلهـم حلـاًم ممـن يبطيء عـن الغضب ويسـرتيح اىل العذر 

ويـرأف بالضعفـاء. وينبـو عـىل االقوياء ممـن اليثري العنف وال يقعـد به الضعف(

2- كَتـاب العامـة واخلاصـة: وهـم الذيـن يكتبون وحيفظـون العهود بني النـاس وينظموا 
احواهلـم ويدبـروا شـؤوهنم ويسـعون لعـامرة املجتمع ملنع املظـامل، اما اخلاصـة فهم كتاب 

احلاكـم والذيـن يكتبـون خماطباته لعاملـه واعوانه يف السـلم واحلرب.

وحـذر )عليـه السـالم( بان  الجيـوز اختيار افراد هـذه الطبقة بالقرابة وحسـن الظن، 
فـان الرجـال قـد يتصنعـون الصـالح ويتظاهـرون بالقـدرة واالمانـة ليظفـروا بمثـل هـذا 
ان يكونـوا يف حقيقتهـم عـىل شـىء مـن لصـالح والكفـاءة، واالختيـار  املنصـب دون 
التامـة بمحيطهـم وكفاءهتـم وقدرهتـم وممـن  املعرفـة  اسـاس  يتـم عـىل  االمثـل هـؤالء 
يعرفهـم الشـعب باحلـب لـة ورعايـة مصاحلـه والسـهر عـىل رفاهيتة وسـعادته “ ثـم انظر 
يف حـال كتابـك فـول عىل امورك خريهـم واخصص رسـائلك التي تدخل فيهـا مكائدك 
وارسارك بامجعهـم لوجـوه صالـح االخالق....ثـم ال يكن اختيارك اياهم عىل فراسـتك 

وحسـن الظـن منك...ولكـن اختربهـم بـام ولـوا للصاحلـني مـن قبلك “

 3- القضـاة: وهـم الذيـن يقضـون بـني النـاس باحلـق والعـدل ويقيمـوا حكـم اهلل تعـاىل 
يف خلقـه ويأخـذوا حـق املظلـوم مـن الظـامل، ويـويص )عليـة السـالم(  )ثم اخـرت للحكم 
بـني النـاس افضـل رعيتـك يف نفسـك ممـن التضيـق بـة االمـور والحتكمـه اخلصومـة، 

واليتـامدى يف الزلـة(

ومـن املعـروف بـان السـطلة القضائيـة مـن أهـم سـلطات الدولـة هبـا يفرق بـني احلق 
والباطـل، وهبـا ينتصـف للمظلـوم مـن الظامل،والجـل ذلـك كانـت احليطـة مـن االمـام 
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شـديدة يف اختيار القضاة، وارشـد واليه اىل رضورة ان خيتار للقضاة من الرعية افضلهم 
علـام» واقومهـم نفسـا«، »واجودهـم فهـام«، »واشـدهم التزامـا«، »وامضاهـم دفاعاعـن 
احلـق وتثبيتـا لـه«، وغـري ذلـك مـن الصفـات التـي خلصهـا  فقهـاء االسـالم »باالجتهـاد 

املطلـق يف الرشيعة،والعدالـة«

ويقصـد هبـم املوظفـني الذيـن جيمعـون مـال اهلل  املـال )اهـل اخلـراج(:  4- رجـال 
مـن عبـاده باحلـق وحيفظونـه ويرصفونـه بالعـدل واالحسـان واوىل االمـام عـيل اخلـراج 
يف الدولـة االسـالمية عنايـة خاصـة وذلـك الن اخلـراج كان املصـدر الرئيـيس القتصـاد 
الدولـة يف ذلـك العـرص. ولعـل مـن بدهييـات النظريـات االقتصاديـة املعادلـة الدقيقـة 
بـني االنتـاج واالسـتهالك فتطـور االقتصـاد يف االمـة متوقـف عىل احـكام تلـك املعادلة.
ويعـرف اخلـراج بانـه »عبـارة عـن االجرة التي تتسـلمها الدولـة عـن االرض التي تدخل 
يف حسـاب املسـلمني نتيجـة جهـاد اسـالمي مـرشوع «، »فلـام كان االنتفـاع بسـبب تلـك 

االرض سـموها )اي النفقـة( خراجـا«.

وملـا كانـت االرض هـي املصـدر الرئيـيس للدولـة، كان صالحهـا وصـالح القائمـني 
عليهـا  صالحـًا  ملـن سـواهم مـن الرعيـة وجاء يف نـص عهد ا المـام ملالك االشـرت قوله، 
وتفقـد أمـر اخلـراج بـام يصلـح اهلـه فـان يف اصالحـه وصالحهـم صالحـًا ملـن سـواهم 
والصـالح ملـن سـواهم االهبـم الن النـاس كلهـم عيـال عـىل اخلـراج واهلـه » ويضيـف 
قائـاًل “ وليكـن نظـرك يف عـامرة االرض ابلـغ مـن نظرك يف اسـتجالب اخلـراج  الن ذلك 

اليـدرك اال بالعـامرة «

وهـذه القاعـدة عرفـت عنـد املختصـني يف علـم االقتصـاد يف عرصنـا بقاعـدة »ليـس 
للخـراج ان يعرقـل االنتـاج «
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وتاكيـدًا ملـا يسـمى اليـوم »بالتنميـة املسـتدامة« والتـي تعنـي عمليـة تطويـر االرض 
بـدون  احلـارض  احتياجـات  تلبـي  ان  بـرشط  التجاريـة  االعـامل  واملجتمعـات وكذلـك 

املسـاس بقـدرة االجيـال القادمـة عـىل تلبيـة حاجاهتـا.

احتياجاهتـم  للنـاس  يوفـر  ومـن  السـوق  ركيـزة  وهـم  الصناعـات:  واهـل  التجـار   -5
وسـلعهم بالتصنيـع او املتاجـرة. وقـد نبـه االمـام عاملـه عىل مـرص اىل امهيـة دور ومكانة 
اصحـاب التجـارة وأربـاب الصناعـات يف املجتمع وعىل الوايل مسـؤولية تفقد شـوؤهنم 

واحواهلـم فيقـول » ثـم اسـتويص بالتجـار وذوي الصناعـات، واويص هبـم خـريًا «

 مـن جانـب اخـر يلفـت نظـر الـوايل اىل مـايف هـذه الطبقـة مـن سـلبيات وعيـوب 
اجتامعيـة واقتصاديـة فقـد يكـون يف كثـري منهـم نـوع من الشـح والبخـل فيدعوهـم ذلك 
اىل االحتـكار يف القـوت واحليـف اي تطفيـف يف الـوزن والكيـل وزيـادة يف السـعر او مـا 

يعـرب عنـه باالحتـكار الـذي هنـى عنـه رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم..

ويتوجـب عـىل الـوايل ان يتصـدى ملنـع ذلـك ومطـاردة املخالفـني ومعاقبتهـم يف غري 
ارساف » واعلـم ان يف كثـري منهـم حيفًا فاحشـًا وشـحًا قبيحًا، واحتـكارًا للمنافع وحتكاًم 
يف البياعـات وذلـك بـاب مـرة للعامـة وعيـب عـىل الـوالة فامنـع مـن االحتـكار فـان 

رسـول اهلل منع منـه...«

6- الطبقـة السـفى: مـن املعـروف بـان الطبقة الفقرية تشـكل القسـم االكرب مـن املجتمع 
يف كل زمـان ومـكان، لذلـك البد من توجيه كل الطبقات السـابقة حلامية ومسـاعدة هذه 

الطبقـة حتـى تنهض ممـا هي فيه وتنعـم بالعدالـة االجتامعية 
ويطلـق االمـام عـيل عليـة السـالم الطبقـة السـفىل عـىل  طبقـة الفقـراء ويـويص واليـه 
هبـا خـريًا، والنـاس مـن هـذه الطبقـة هـم الذيـن القـدرة هلـم عـىل الكسـب والتكسـب، 
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وجيعـل هلـم حقوقـًا مقـررة وثابتـة يف بيـت املـال » ثـم اهلل اهلل يف الطبقة السـفىل مـن الذين 
الحيلـة هلـم مـن املسـاكني واملحتاجني واهـل البوسـى والزمنى فـان يف هذه الطبقـة قانعًا 

ومقـرًا... واجعـل هلـم قسـاًم مـن بيـت مالك «

وهـؤالء الفقـراء هـم اليتامـى وكبـار السـن واصحـاب االمـراض والعاهـات املزمنة 
وكذلـك الذيـن يمنعهـم احليـاء عـن سـؤال النـاس رغـم حاجتهـم » املتعففني «.

ويمـي امـري املؤمنـني يف دعـوة واليـه لرعايـة امرهـم وبحـث احواهلـم وان خيصص 
مـن وقتـه قسـاًم يتفـرغ فيـه المـور هـذه الطبقـة والسـامح هلـم بالتحـدث عـن قضاياهـم 
امـور مـن  واحتياجاهتـم ومطالبهـم دون خـوف » واليشـغلنك عنهـم بطـر... وتفقـد 
اليصـل اليـك منهـم... ففـرغ الولئـك ثقتـك مـن اهـل خشـيتك فلريفـع اليـك امورهـم 
ثـم اعمـل فيهـم باالعـذار اىل اهلل سـبحانه يـوم تلقـاه، فـان هـوالء من بـني الرعيـة احوج 

اىل االنصـاف مـن غريهـم « 

أن لـكل طبقـة مـن هـذه الطبقات حقه وسـهمه كام حدده اهلل سـبحانه وتعاىل يف كتابه 
املجيـد لذلـك يـويص االمـام بالتـوازن بني احلقـوق والواجبات، فكام ان لـكل رشحية من 
رشائـح املجتمـع تـودي واجبـات جتـاه االخريـن، فـان هلـا حقوقًا عـىل االخريـن البد من 
ادائهـا فيكـون للمجتمـع حـق تلبية حاجاهتـم املادية وتوفـري االمن وحتقيق العدالة وسـد 

حاجـة الطبقـة الفقـرية كواجب البـد ان يؤديه احلاكم. 

واليقـف امـام حصـول الفرد عىل حقه حسـب أو نشـاة اوحسـب والمقصد والدين 
فلـكل انسـان ماسـعى ايًا كان هذا االنسـان، والفرد واجلامعة متكافـالن يف كافة احلقوق، 
فالفـرد اذا كفـل لـه املجتمـع فرصـة للعمـل وكفـل لـه حقـه يف االمـن ضمـن نطـاق مـن 
جهـده وطاقـه، وجـب عـىل هذا الفـرد ان يكون بـدوره عونـًا للجامعة وان يكيـف حريته 
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الفـرد محايـة  الفـرد وعـىل  الفرديـة بـام اليـيسء اىل مواطنيـه، فليـس للجامعـة ان تظلـم 
املصالـح العامـة وحيـرص عليهـا كـام حيـرص عـىل مصلحـة اخلاصة.

ثانيًا: حتقيق االمن والدفاع 

تعـد الوظيفـة االمنيـة للدولـة االسـالمية واجبـًا يف املنظـور االسـالمي، ولـذا فهـي 
ليسـت منـة مـن الدولـة للمواطنـني، بـل ان احـد مظاهـر فقـدان السـلطة ملرشوعيتهـا هو 
عـدم قدرهتـا عـىل توفـري االمـن للشـعب. وعـىل الدولـة ان تسـعى حلامية وتفعيـل حقوق 
االنسـان بعدهـا الضامنـة االساسـية لالمـن الداخـيل واخلارجـي الن سياسـة الدولـة تعد 
مـن ابـرز عوامـل اشـاعة اجـواء عـدم االسـتقرار السـيايس اذا كانت موجهـة ضد حقوق 

املواطنني. وحريـات 

وللجيـش امهيـة كبـرية يف حفـظ النظـام االسـالمي النـه احلصـن احلصـني للحاكـم 
والرعيـة ومحايـة الديـن مـن البغـاة واملعتديـن، فلذا وضـع االسـالم نظامًا دقيقـًا يف رعاية 
وتنقيـة صفوفـه مـن كل مايشـني للدين واالنسـانية وحتديـد حقوقهم وواجباهتـم ورعاية 
عوائلهـم يف حلهـم وترحاهلـم » وليكـن اثـر رؤوس جندك عندك من واسـاهم يف معونته 
وافضـل عليهـم مـن جدته بام يسـعهم مـن وراءهم من خلـوف اهليهم حتـى يكون مههم 

واحـدًا يف جهـاد العدو «

وعـىل الصعيـد اخلارجـي حيـدد االمـام عليـه السـالم معـامل العالقـة الطيبـة للبـالد 
االسـالمية مـع البلـدان املجـاورة مـع توطيـد االحـرتام املتبـادل وعـدم التدخـل بشـؤون 
الغـري وجتنـب الـرر والرتبص باجلريان، ويـايت الوفـاء بالعهد تدعياًم الركان السـلم مع 
االخريـن ولذلـك يفـرض عـىل كل مـن اعطـى عهـدًااو ذمـةان يصوهنـا بجسـده وروحه 
فيهلـك او يفـي هبـا، وخياطـب االشـرت بالقـول » وان عقدت بينـك وبني عـدوك عقدة او 
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البسـته منـك ذمـة فحـط عهـدك بالوفـاء وارع ذمتـك باالمانـة واجعـل نفسـك جنـة دون 
مـا اعطيـت فانـه ليـس مـن فرائـض اهلل يش الناس أشـد عليـه اجتامعـًا مع تفـرق اهوائهم 
وتشـتت ارائهـم مـن تعظيـم الوفـاء بالعهود... فـال تغـدرن بذمتك... فانـه الجيرتي عىل 

اهلل اال اجلاهـل الشـقي « 

ويمكن تلخيص اهم ماجاء ف العهد حول االمن والدفاع بااليت: 

1- ان دعـوة السـلم هـي دعـوة سـاموية ولذلـك يدعـو احلاكـم اىل عدم رفـض صلح فيه 
رىض اهلل الن يف الصلـح دعـة للجنـود » وراحـة للحاكـم مـن اهلمـوم » وامنـًا للبـالد« 
وقـد جعـل اهلل عهـده وذمتـه امنـًا افضـاه بني العبـاد برمحتـه وحريصـًا يسـكنون اىل منعته 

ويسـتفيضون اىل جـواره »

2- ولكـن عـيل احلاكـم ان يأخـذ احليطـة واحلـذر مـن غائلـة العـدو وكيـده بعـد الصلـح 
فيمكـن ان يكـون هـذا الصلـح خدعـة مـن العدو للرتبـص بالدولـة االسـالمية فالبد ان 

يكـون يقضـًا حازمـًا فـال يعتمـد حسـن الظـن يف ذلك.

بالعهـد  التقيـد  اىل  تدعـو  التـي  االسـالمية  الرشيعـة  بضوابـط  واليـه  االمـام  يذكـر   -3
واملواثيـق التـي تعقـد وينصحـه بالوفـاء ومراعـاة الذمـة واالمانـة يف االلتزام ببنـود العقد 

وتطبيقـه واملحافظـة عليـه بروحـه ونصـه.

اهوائهـم  البـرش عـىل اختـالف  قـد اجتمعـت عليـه  يبـني االمـام ضابطـًا اجتامعيـًا   -4
ومذاهبهـم حلاجاهتـم املتبادلـة لـه وهـو احرتام العهـود والوفـاء وااللتزام هبـا ويذكر بانه 
اذا كان املرشكـني قـد رعـو ذلـك فحري باملسـلمني ان يكونوا سـباقني لـه الن دينهم دين 
ْوفُـواْ بِالُْعُقـودِ﴾ ويذكر 

َ
ِيـَن آَمُنواْ أ َها الَّ يُّ

َ
عهـد وموثـق فقـد جـاء يف قولـه تعـاىل ﴿ يَـا أ

الـوايل بـان عواقـب الغـدر وخيمـة وهـي التي تدفـع املرشكني لال لتـزام بالعقـود وحيذره 
مـن خيانـه العهـد ونقضه.
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5- يدعـو االمـام اىل ان يكـون العقـد املـربم للصلـح خاليـًا مـن علـة او ضعـف، واضـح 
املعـامل صحيـح العبـارة اللبـس فيـه وال اهبـام  »فـال ادغـال وال مدالسـة وال خـداع فيـه« 
وهـذا يعنـي رضورة ان تكـون مـواد العقد غـري قابلة للتأويـل او التوريـة والمحال وجوه 
فيكـون ممهـدًا لالفسـاد واخليانـة وحتى لـو كان العقد فيه ثقـاًل فان اهلل تعـاىل يلزمه بادائه 
وحثـه عـىل الصـرب يف حتمـل هـذا العقـد وااللتـزام بـه فهـو خـري. له مـن نسـخ العقد الن 

هـذا ليس مـن خلق االسـالم 

6- »واليدعونـك ضيـق امـر لزمـك فيـه عهـد اهلل اىل طلـب انفسـاخه بغـري احلـق، فـان 
صـربك عـىل ضيـق امـر ترجـو انفراجه وفضـل عاقبته خري من عـذر ختاف تبعتـه« وخيتتم 
االمـام وصايـاه فيـام خيص اجلانب االمني، باالشـارة اىل صفات وسـامت امر اجلند الذي 
البـد ان يكـون انصـح اجلنـد هلل ورسـوله ولالمام، ويتسـم بنزاهـة الروح والبـدن، حليم 
يف تعاملـه مـع اجلنـد. رؤوف بالضعفـاء، مهيمـن عىل االقويـاء من ذوي النفـوذ، ذا خلق 
قويـم وكريـم، ولـه نسـب طاهروكريـم االصـل، شـجاع، كريـم النفـس، صاحـب ديـن 
وتقـوى ملـاًم باالمـور احلربيـة وفنـون القتـال، فضـاًل عـن رعايتـه لعوائـل اجلنـد وتفقـد 

احواهلم.

ثالثًا: عمارة البالد “التنمية االقتصادية “ 

لقيـادة االمـة االسـالمية واصبـح خليفـة  بـن ايب طالـب  بويـع االمـام عـيل  عندمـا 
رابـع للمسـلمني سـنة 35هــ )656م( أعلـن معـامل سياسـته التـي متيزت بتقـدم حضاري 
ملمـوس، حيـث اكـد عـىل السياسـة املاليـة وواردات الدولـة، واليـة توزيعهـا، واهتاممـه 
بأمـر اخلـراج والرائـب ومامتلكـه الدولـة مـن عائـدات ماليـة التـي هـي ملك الشـعب.

وجتـدر االشـارة اىل ان املـوارد املاليـة يف صـدر االسـالم كانـت تقتـرص عـىل اخلـراج 
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متميـزة  امهيـة  االمـام  اوىل  العهـد  نصـوص  خـالل  ومـن  والـزكاة،  واخلمـس  واجلزيـة 
للخـراج بعـده العصـب الرئيـيس للمـوارد املاليـة فيويص الوايل بـان يصلـح القائمني عىل 
اسـتحصاله الهنـم االداة املنفـذة جلبابيـه، فـاذا صلـح حاهلـم صلـح اخلـراج، وان صـالح 
اهـل اخلـراج هـو صـالح لالمـة بكاملهـا الن النـاس كلهـم عيـال عـىل اخلـراج واهله اي 

اعتامدهـم يف معيشـتهم وبنـاء حياهتـم عليـه.

الكـوارث  الطبيعـة وحلـول  بالتحـوالت  تتعلـق  ويلتفـت االمـام اىل مسـالة مهمـة 
الطبيعـة كاالفـات الزراعيـة وشـحة ميـاه السـقي واجلفـاف والفيضان، االمـر الذي يرتك 

اثـارًا سـلبية عـىل حـال الزراعـة وينعكـس سـلبيًا عـىل االنتـاج. 

هـذه االحـوال البـد ان ياخذهـا احلاكـم ينظر االعتبـار حني يفرض اخلـراج فال يثقل 
عـىل اهلـه ويتنـازل عـن مقـدار مـن اخلـراج فهـو وان كان يسـيب نقصـًا موقتـًا يف مـوارد 
الدولـة يف الظاهـر، اال ان ذلـك يعـد ادخـارًا غـري مبـارش للدولة حيث سـتصلح االرض 
فيزيـد عطائهـا مسـتقباًل، ويصلـح حـال اهلهـا، االمـر الـذي ينعكـس اجيابيـًا عـىل الرعية  
والدولـة يف ان واحـد »وال يثقلـن عليـك يش خففـت به املؤونة عنهم، فانـه ذخر يعودون 

بـه عليـك يف عـامرة بالدك«

وقـد رسـخ االمـام عيل عليه السـالم بعـض السـامت لالقتصاد االسـالمي من خالل 
التاكيـد عـىل اهم املبـادي للسياسـة املالية للدولة لعـل ابرزها: 

1- االبتعـاد  عـن الربـا واالحتـكار: التاكيـد عىل قيمة العمل ويسـتمد ذلـك من مبادىء 
االسـالم حيـث اشـارت نصـوص مـن القـران الكريـم والسـنة النبويـة اىل تلـك االمـور 
عندمـا حرمـت الربـا واالحتكار، ودعت اىل حفـظ املوازين، والتـوازن واالعتدال الذي 
اليتعـدى االفـراط والتفريـط والبخـل والتبذير، كام اهتـم االمام بتنظيـم معامالت البيع 
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والـرشاء ومراقبـة االسـعار »فـا منع مـن االحتكار فان رسـول اهلل منع منـه، وليكن البيع 
بيعـًا سـمحًا بموازيـن عـدل واسـعار الحتجـف بالفريقني من البائـع واملبتـاع فمن قارف 

مكـره بعـد هنيـك ايـاه فنكل بـه وعاقبه من غـري ارساف «

2- امللكيـة املطلقـة اهلل تعـاىل: فمـن مبـاين النظـام االسـالمي يف االقتصـاد هـو ان امللكيـة 
اهلل، وملكيـة االنسـان اعتباريـة ومؤقتـة، وماهـو االمسـتخلف عليهـا، فـال بـد من حفظ 
االمانـة واتقـان معادلـة الكسـب والـرصف بـام حيقـق رضـا املسـتخلف عىل املسـتخلف.

يف  االقتصاديـة  الفلسـفة  مبـادى  مـن  فلسـفي  مبـدا  االمـام  يعـرض  وسـيلة:  املـال   -3
االسـالم، وهو ان املال وسـيلة وليس غاية، وسـيلة لبناء احلياة وخدمة االنسـان وحتقيق 

ادميتـه عـىل طريـق الصـالح.

4- التوزيـع العـادل للثـروة: يوجـه االمـام واليـه بـان ال يصطفـي نفسـه وذويـه يف اموال 
الدولـة، وانـام تنفـق تلـك االمـوال لتطويـر وتنميـة احليـاة العامـة من خـالل خلق فرص 
العمـل وتقليـل معـدل البطالـة، ورفـع مسـتوى املعيشـة للفـرد، والقضـاء عـىل اجلريمـة 
والفسـاد، واشـاعة الرفـاه االقتصـادي لسـكان الدولـة االسـالمية دون متييـز او اعتبـار 

جانبي.

5- عمـران االرض واملجتمـع: يعـرض االمـام معادلـة يتناسـب طرفاهـا تناسـيًا طرديـًا 
وهـي عمـران االرض واملجتمـع، فكلـام حتسـن العمـران تتعـا ظـم قـدرة حتمـل النـاس 
نحـو  واهلهـا  االرض  فتنحـدر  عكسـيًا  تناسـبهام  الثانيـة  واملعادلـة  عطاؤهـم،  ويـزداد 
اخلـراب واالنحطـاط كلـام ازداد حـرص احلـكام عـىل مجـع املـال »وانـام توتـى خـراب 
االرض مـن اعـواز اهلهـا، وانـام يعـوز اهلهـا الرشاف انفـس الـوالة عـىل اجلمـع وسـوء 

ظنهـم بالبقـاء وقلـة انتفاعهـم بالعـرب «  
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6- االمـن االقتصـادي: مـن املبـادى املهمـة التـي يوكـد عليهـا العهـد مبـدأ توفـري االمن 
للتجـار وخاصـة يف اسـفارهم فـان لـه امهيـة كبـرية يف حفـظ التجـارة وسـهولة حركتهـا 
وانسـيابيتها يف االسـواق، وحتقيـق االمـن االقتصـادي سـيحقق االسـتقرار يف االسـعار 
ويضمـن رسيـان العقـود التجاريـة بير ونجاج مما يسـهم يف احلفاظ عـىل مصالح الناس 
بجلـب الربـح ودفـع اخلسـارة وينعكـس بالتـايل عـىل احلالـة االقتصاديـة للمجتمع ككل 
واوجـز االمـام اثـار االخـالل باملعامـالت التجاريـة بقولـه » وذلـك بـاب مـره للعامـة 

وعيـب عىل الـوالة «

ان تلك املزايا يف النظام االقتصادي االسـالمي والتي رسـخها االمام يف عهده لواليه 
االشـرت، انـام تعكـس تكامـل ذلـك النظـام الـذي يسـتجيب حلاجـات االنسـان الفطريـة 
دون اطـالق العنـان للغرائـز، ومـن خـالل التـوازن الـذي جيعـل االنسـان يعيـش برفـاه 
واطمئنـان السـيام وان ذلـك النظـام يتقـوم باالخالق وهـي جوهره االسـاس وليس عىل 
اسـاس املنفعة واالحتكار والفسـاد واالسـتغالل، والبد ان تتوجد الوسـائل واالهداف 

يف  انسـجام ثمرتـه خلـق احليـاة االفضـل لالنسـان الـذي هو اسـاس املجتمع.
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اخلامتة: 

لقـد وجـه االمـام رسـائل عديـدة لوالتـه وعاملـه يف اقطـار الدولـة االسـالمية خـالل 
مـدة حكمـه التـي دامـت مخـس سـنوات وثـالث أشـهر ومـن خـالل تلـك الرسـائل اراد 
االمـام ان يبسـط العـدل واملسـاواة بـني الرعيـة مـن خـالل تطبيـق مبـادىء العـدل لـدى 
احلاكـم و نظريـة االمـام يف العـدل واملسـاواة بـني الرعيـة قائمـة عـىل احـرتام االنسـان 

وحقوقـه التـي اسسـها االسـالم كديـن حـق.  

مـن خـالل اسـتعراض بعـض فقـرات عهـد االمـام عـيل )عليـه السـالم( لواليـه عـىل 
مـرص مالـك االشـرت واملتعلقـة بمواصفـات احلاكـم وواجباتـه، يمكـن القـول انـه اراد 
ان يضـع اسسـًا واضحـة الدارة احلكـم وتطبيـق العدالـة وايصـال احلقـوق الصحاهبـا 
ومنـع الظلـم عـن النـاس وهـذه مـن اهـم مميـزات مايسـمى اليـوم »احلكـم الرشـيد« أو 
مبـادىء النزاهـة والعدالـة والشـفافية واملحاسـبة التـي تعتـرب اهـم اسـس احلكـم الصالح 

والصحيـح.
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املقدمة:

ُيّعـد القضـاء مـن الوظائـف املهمـة واخلطـرة يف اإلسـالم ألمهيتـه يف حتقيـق العدالـة 
واملسـاواة بـني أبنـاء املجتمـع، وقـد اهتـم الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( يف حـل 
اخلصومـات والنظـر يف الدعاوى، كام اسـند لبعض الصحابة مهمة القضاء بني املسـلمني 
كان يف مقدمتهـم االمـام عيل)عليـه السـالم( ممـا اكسـبه ذلـك خـربة واسـعة يف اجلانـب 
العمـيل فضـاًل عن سـعة علمه يف أحكام الرشع اإلسـالمي، وقد مـارس األمام عيل)عليه 
السـالم( القضـاء يف عهـود اخللفـاء الذيـن سـبقوه، فـكان هذا قد أسـهم يف منحـه القدرة 
عـىل اإلصـالح والتطويـر بعـد توليـه اخلالفـة، وقـد شـملت إجـراءات األمـام عيل)عليـه 
السـالم( كافـة اجلوانب ذات الصلة بمؤسسـة القضاء كأسـاليب التوليـه واختيار القضاة 

وحتديـد واجباهتم .

وبـام ان مصـادر الترشيع والقواعد  القضائية  التي ارسـاها االمام عيل)عليه السـالم( 
يف جمال اإلصالح والتطوير للنظام القضائي من االمور املهمة يف خالفته)عليه السالم(، 
اثرنـا ان يتنـاول بحثنـا هـذا املوضـوع،الن االمـة االسـالمية عانـت مـن قضـاة السـوء يف 
العهود السـابقة، ونجد مصداق هذا يف قول االمام عيل)عليه السـالم(  ملالك االشـرت)1( 
حينـام واله عـىل مرص))فأنظـر يف ذلـك نظـرًا بليغـًا فـأن هـذا الديـن كان اسـريًا بأيـدي 
األرشار يعمـل فيـه باهلـوى وتطلـب بـه الدنيا...(()2(.وقـد ذكـر ابـن أيب احلديـد املعتزيل 
إن يف ذلـك إشـارة إىل قضـاة عثـامن فأهنـم مل يقضـوا باحلـق بـل باهلـوى لطلـب الدنيـا)3(. 
لذلـك فـان هـذا البحـث يبني اهلـوة الشاسـعة يف دقة االحكام عـن ماسـبقه،وايضا« يعقد 
مقارنـة بـني هـذه القواعد القضائيـة وماهو موجـود يف وقتنا احلارض،وسـنرى  من خالل 
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هـذا البحـث ان الكثـري مـن القواعـد القضائيـة واحكامهـا التـي تناولتهـا كتـب القانـون 
مأخـوذة مـن عهـد االمـام عيل)عليـه السـالم( ملالـك االشـرت ومـن االحـكام التـي طبقها 

طـول فـرتة حياتـه  ان االمـام )عليـه السـالم( هـو اول مـن طبق هـذه القواعد.

اوال/ مصادر التشريع القضائي:-

القضائيـة  االحـكام  لترشيـع  االساسـية  املنابـع  السـالم(  )عليـه  عـيل  األمـام  حـدد 
وهـي:- 

1- القراآن الكرمي
وهـو املصـدر االول للترشيـع واسـتنباط االحـكام لـذا فـأن ذلـك اسـتوجب اختيـار 
القضـاة الذيـن يمتلكون معرفة واسـعة يف علـوم القرآن من حيث حفظ القرآن وتفسـريه 
ومعرفة الناسـخ واملنسـوخ واملتشـابه من االيات القرانية، وهذا املنبع االسـايس اكد عليه 
الرسـول )صـىل اهلل عليـه واله وسـلم( واوىص باالسـتنباط منـه معاذ)4( بن جبـل)5(، كام 
حـرص عمـر عـىل رضورة االحتـكام للقـرآن الكريـم وعـده املصـدر االسـايس واالول 
يف الترشيـع القضائـي)6(، وبنفـس هـذا االجتـاه نجـد األمـام عيل)عليه السـالم(يؤكد عنه 
اختيـاره للقضـاة عـىل درجـة تفهمهـم للقـرآن الكريـم وقدرهتـم عـىل اسـتنباط االحـكام 

القضائيـة منه )7(.

2- ال�سنة النبوية 
وتعنـي كل مـا اثـر عـن الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( مـن قولـه او فعلـه او 
تقريـر )8(، وهـي املصـدر الثـاين واملهـم يف الترشيع.كام اكد ذلك الرسـول )صـىل اهلل عليه 
والـه وسـلم(، وهـو مـا جـاء التأكيـد عليه يف عهـود اخللفاء الراشـدين ومنهـم األمام عيل 
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)عليـه السـالم( فعـىل القـايض ان حيكـم فيام عنـده مـن ))االثر والسـنة(()9( .

3 - علم االئمة االطهار )عليهم ال�سالم(
ويقصـد بذلـك الرجـوع اىل علـم االئمـة مـن آل بيت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله 
وسـلم( وهـم الذيـن اوىص الرسـول )صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم( عـىل رضورة االعتامد 
عليهـم بقولـه: ))اين تـارك فيكـم الثقلني، ما ان متسـكتم هبـام لن تظلوا بعـدي ابدًا، كتاب 

اهلل وعـرتيت اهـل بيتـي، فأهنام لـن يفرتقا حتى يـردا عيلَّ احلـوض(()10(.

فهم )عليهم السـالم( احد مصادر الترشيع القائم عىل قدرهتم يف اسـتنباط االحكام، 
وعـىل الرغـم مـن تأكيـد الرسـول )صـىل اهلل عليـه و الـه وسـلم( عـىل مسـألة أالجتهاد يف 
القضـاء كـام جـاء ذلك يف قـول معـاذ ))..اجتهد برأيـي ..(( )11(،فان الرسـول )صىل اهلل 
عليـه والـه وسـلم( جعـل الركـون اىل علم أالئمـة مـن آل البيت)عليهم السـالم( يف مجيع 

أألمـور اخلاصة  باملسـلمني أمـرًا واجبًا.

ومـن الطبيعـي ان يكـون القضـاة يف مقدمـة الذيـن يلجـأون اىل علـم االئمـة )عليهـم 
السـالم( وهـم اكثـر مـن غريهـم يف امـس احلاجة لذلـك العلم، وهـذا العلم يعـد الركيزة 
االساسـية التـي هلـا االولويـة واألمهية القصـوى، ويأيت ذلك يف تفسـري األمـام عيل )عليه 
السـالم( ملسـألة االجتهـاد باالشـارة اىل ان القضـاة مهـام وصلـوا من علم بالفقـه واحكام 
الـرشع فأهنـم خيطئـون يف االجتهـاد ويف اسـتنباط االحـكام الصائبـة وهـذا ممـا يـؤدي اىل 
التبايـن يف االحـكام الصـادرة بشـأن القضايا املتشـاهبة لذا البد من االسـتعانة بمن فرض 

اهلل واليتهـم مـن اهـل بيت النبـوة فهـم وحدهم القادريـن عىل االسـتنباط )12(.

وهبـذا ادىل األمـام عـيل )عليـه السـالم(يف الكتـاب الـذي بعثـه لألشـرت بقولـه: ))..
عـىل احلاكـم ان حيكـم بـام عنـده مـن االثـر والسـنة فـاذا اعيـاه ذلـك رد احلكـم اىل اهلـه، 
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فـأن غـاب اهله عنـه ناظر غريه من فقهـاء املسـلمني ..(()13(، فاألمام )عليه السـالم(هنا 
يدعـوا اىل رد االمـر اىل اهلل تعـاىل واالخذ بمحكم كتابه والرد اىل الرسـول )صىل اهلل عليه 
والـه وسـلم( واالخـذ بسـنته اجلامعـة غـري املتفرقـة ثـم قـال: )).. ونحن اهل رسـول اهلل 
)صـىل اهلل عليـه واله وسـلم( الذين نسـتنبط املحكم مـن كتابه ونميز املتشـابه منه ونعرف 
الناسـخ مما نسـخ اهلل ووضع ارصه .(()14(، وعزى األمام عيل)عليه السـالم(االختالف 
الواضـح بـني القضـاة يف اصـدار االحـكام يعود لضعفهم بأصـول االسـتنباط)15(. وهذا 
مـا دعـى األمـام عيل)عليه السـالم(اىل حث قضاته عـىل رضورة عرض مـا يصدرونه من 
احـكام وال سـيام تلـك التـي تكـون حمـل شـك او شـبهة، فـأن كل امـر اختلف فيـه مردود 

اىل حكـم األمـام عيل)عليه السـالم()16(. 

4- اجماع الفقهاء 
ويظهـر ان االمـام عـيل )عليـه السـالم( دعـى اىل رضورة عـرض االمـور املختلفة هبا 
التـي ال يوجـد بصددهـا نص رصيح يف الكتاب او السـنة ويف حالة غيـاب اهل العلم من 
االئمـة االطهـار )عليهم السـالم( عىل الفقهاء املسـلمني يف كل واليـة للتناظر والوصول 
اىل اتفـاق بشـأهنا، فقـد امـر األمـام عـيل )عليـه السـالم( والتـه بـرورة متابعـة القضـاء 
يف والياهتـم، ودعاهـم اىل النظـر فيـام اشـتبه مـن االحـكام، اذ ينبغـي مجـع فقهـاء الواليـة 

ومناظرهتـم وامضـاء مـا جيتمع عليـه رأي الفقهـاء)17(.

ثانيا / القواعد القضائية اليت ارساها االمام علي )عليه السالم(:-

ارسـى االمـام عـيل )عليـه السـالم(العديد مـن القواعـد القضائيـة املهمـة التي اسـتند 
عليهـا القضـاة فـكان بعضها يمثل اسـتمرارًا ملا اقره الرسـول )صىل اهلل ليه واله وسـلم(، 
والبعـض االخـر منهـا يمثـل مـا اسـتحدثه األمـام عـيل )عليـه السـالم(يف جمـال اصـالح 
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وتطويـر النظـام القضائـي ومـن تلـك القواعـد نذكر:

1- توحيد االحكام يف الق�سايا)عليه ال�سالم(املت�سابهة  
امللحـوظ  التبايـن  ظهـور  مـن  شـديدًا  السالم(اسـتغرابًا  )عليـه  عـيل  األمـام  ابـدى 
يف االحـكام الصـادرة بصـدد بعـض القضايـا املتشـاهبة، وهـو يـرى عكـس ذلـك حيـث 
ان القضـاء يف كل وقـت وزمـان ويف كل مـكان حـال ال يتغـري مهـام طـال الزمـن او بعـد 
املـكان، وهبـذا قـال: ))لـو اختصـم ايل رجـالن فقضيـت بينهـام ثم مكثـا احـواالً كثرية ثم 
اتيـاين يف ذلـك االمـر لقضيـت بينهـام قضـاءًا واحـدًا، الن القضـاء الحيـول وال يـزول(
)18(، وهبـذا الشـان كتـب لألشـرت يأمـره ان خيتـار قضـاة يف انحـاء واليتـه ممـن الخيتلفـون 

واليتدابـرون يف حكـم اهلل تعـاىل وسـنة رسـوله )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم(، وحمـل 
اسـتغراب األمـام عـيل )عليـه السـالم(يكمن يف ان املسـلمني مجيعـًا اهلهـم واحـد ونبيهـم 
واحـد وكتاهبـم واحـد، وهـو يتسـائل: ))..افأمرهـم اهلل تعـاىل  باالختـالف فاطاعوه، ام 
هناهـم عنـه فعصـوه، ام انـزل اهلل دينـًا ناقصـًا فاسـتعان هبـم عـىل امتامـه، ام كانـوا رشكاءه 
فلهـم ان يقولـوا وعليـه ان يـرىض.ام انـزل اهلل سـبحانه دينـًا تامـًا فقـرص الرسـول )صـىل 
اهلل عليـه والـه وسـلم( عـن تبليغـه وادائـه واهلل سـبحانه يقول: )مـا فرطنـا يف الكتاب من 
شـئ()19(، وقـال فيـه ))وهذابيـان للنـاس وهـدى وموعظـة للمتقيـني(( )20( ولـو كان 
مـن غـري اهلل لوجـدوا فيـه اختالفًا كثـريًاَ، وان القـرآن ظاهره انيـق وباطنه عميـق، التفنى 

عجائبـه والتكشـف الظلـامت االبـه ..(()21(. 

وقـد شـخص األمـام عيل )عليـه السـالم(االثار النامجة عـن االختالف وهـي اضاعة 
العـدل وفرقـة الديـن والدخـول بالبغـي لقولـه: )).. فـأن االختـالف يف احلكـم اضاعـة 
للعـدل وغـالة يف الديـن وسـبب مـن الفرقـة .. فأنـام اختـالف القضـاة يف دخـول البغـي 
بينهـم واكتفـاء كل امـرى منهـم برأيـه ..(()22(، ثـم عـزى األمـام )عليـه السالم(اسـباب 
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ذلـك االختـالف كـام ذكـر انفـًا اىل جهلهـم باسـتنباط االحـكام وعـدم ارجـاع االمـر اىل 
مـن فـرض اهلل واليتـه أي رد االمـر لإلمـام عـيل )عليـه السـالم(فهو مـن ))اسـتودعه اهلل 
علـم كتابـه واسـتحفظه احلكـم فيـه(()23(، ومـن املؤكـد ان يكـون رد االمـر بعـد األمـام 
عـيل )عليـه السـالم(لألئمة مـن آل البيت)عليهـم السـالم( كام اسـلفنا، وبذلـك يظهر ان 
عهـد األمـام عـيل )عليه السالم(شـهد وألول مرة بعد وفاة الرسـول )صـىل اهلل عليه واله 

وسـلم( وحـدًة يف احـكام القضـاء ونبـذ التبايـن للقضايا املتشـاهبة .

2- قاعدة املتهم بريء حتى تثبت ادانته 
وهـي مـن القواعـد القانونيـة املعمـول هبـا يف الوقـت احلـارض)24(، اال ان جذورهـا 
تعـود اىل عهـد األمـام عـيل )عليـه السـالم(بل انـه هو الـذي احتـف النظـام القضائي هبذه 
القاعـدة، حيـث ان األمـام عـيل )عليـه السـالم(مل يكـن يأخـذ عـىل التهمـة او الظنـة أي 
نافـذة ودليـل ناصع.فقـد قـال: ))اين الاخـذ عـىل  بينـه  بمجـرد االدعـاء والشـك دون 
التهمـة وال اعاقـب عـىل الظـن ..(( )25(، وهـو بذلـك يسـتند عـىل القـرآن الكريـم لقولـه 
تعـاىل: ))ان بعـض الظـن اثـم (()26(، ومل يقترص األمـام عيل )عليه السـالم(يف هذا االمر 
عـىل نفسـه وانـام طبـق ذلـك عـىل قضاتـه حيـث كتـب اىل قـايض االحـواز يأمـره بالقول: 
))..ودع عنـك اظـن واحسـب وارى ليـس يف الدنيا اشـكال ..(()27( وهنا يبدو بوضوح 
ان األمـام عـيل )عليـه السـالم(يعد املتهـم بـريء اليعاقـب بـال دليـل وال يتـم ذلـك حتى 

تثبـت ادانته .

3- القواعد التي اقرها يف جمال ال�سهادة وال�سهود 
العديـد مـن  السـالم(العمل هبـا يف  أقـّر األمـام )عليـه  التـي  القواعـد  هنـاك بعـض 

القواعـد نذكـر:- القضـاة فيـام بعـد واىل يومنـا هـذا، ومـن تلـك 
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أ- تفريق الشهود )28(
الشـك ان األمـام عـيل )عليـه السـالم(كان اول مـن فـرق بـني الشـهود يف االسـالم 
لئـال يتواطـى اثنـان منهـام عـىل شـهادة جائـرة تدعـو اىل طمـس احلـق وتضليـل العدالـة، 
ففـي روايـة ورد فيهـا ان قضيـة طرحـت امـام القـايض رشيـح)29( وهـي تتمثـل بدعـوة 
شـاب موجهـة ضـد جمموعـة مـن الرجال مل يرجـع معهـم والد الشـاب وادعوا انـه تويف، 
فقـام رشيـح بتحليفهـم فحلفـوا لـه فربئهـم لعـدم توفـر البينة لـدى الشـاب،فرفع االخري 
القضيـة لإلمـام عـيل )عليـه السـالم(الذي ابـدى دهشـته مـن فعـل رشيـح وقـال: ))..
يارشيـح هيهـات اهكـذا حتكـم يف مثـل هـذا ؟... يارشيـح واهلل ألحكمن فيهـم بحكم ما 
حكـم بـه خلـق قبـيل اال داوود النبي )عليه السـالم(((، فأمر قنـرب)30( ان يدعوا له رشطة 
اخلميـس وامرهـم ان يقـوم كل واحـد منهـم بأخـذ واحدًا مـن اولئك الرجـال وتفريقهم 
عـن بعضهـم البعـض االخـر، ثـم اسـتدعاهم واحـدًا تلـو االخـر وسـمع شـهادهتم كل 
واحـد عـىل حـدة، فبـدت الشـهادة خمتلفـة وبذلـك انكشـفت احلقيقـة )31(.ومـن خـالل 

نـص قـول األمـام عـيل )عليـه السـالم( نلحـظ انـه اول مـن طبقهـا يف عهـده املبـارك.

ب- تدوين شهادة الشهود )32(
ذكـر ان األمـام عـيل )عليـه السـالم(هو اول مـن امـر بتدوين شـهادة الشـهود ليحول 
بذلـك عـن تراجع الشـهود عـن اقواهلم او تغيريهـا بأغراء من رشـوة او تدليس من طمع 
او ميـل مـن عاطفـة او خـوف، ففـي القضيـة السـابقة الذكـر التـي رفعهـا شـاب لرشيـح 
ثـم احاهلـا لإلمـام عـيل )عليـه السـالم(، روي انـه )عليـه السـالم(امر كاتبـه عبيـد اهلل بـن 
ايب رافـع)33( ان يكتـب شـهاداهتم )34(. وهـذه ايضـًا خطـوة اوىل يف االسـالم، ملـا ورد 
ان مـا جـرى مـن حكـم كان قـد حكـم بـه نبـي اهلل داوود)عليـه السـالم(ومل يسـبق األمام 
عـيل )عليـه السـالم(يف ذلـك احـد مـن املسـلمني، اذ ان األمـام )عليـه السـالم(هو الرائد 
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هلـم فـأن تدويـن الشـهادات تعنـي تدويـن تفاصيـل الدعـاوي وما ورد بشـأهنا مـن اقوال 
وشـهادات .

ج- اجازة شهادة التائب
اجـاز األمـام عـيل )عليـه السالم(شـهادة رجل اقيـم عليه احلد ثـم عرفـت توبته)35(، 
وقـد اوىص القـايض رشيـح: ))..واعلـم ان املسـلمني عـدول بعضهـم عـىل بعـض اال 
جملـودًا يف حـد مل يتـب منـه، او معـروف بشـهادة زور او ظنـني ..(()36(، والشـك ان بناء 
هـذه القاعـدة سـار متوازيـًا مـع العـدل االهلي، فـأن اهلل تعـاىل تقبل مـن املسـلمني توبتهم 
لقولـه تعـاىل: )وهـو الـذي يقبـل التوبـة عـن عبـاده ويعفـو عـن السـيئات( )37(، وقـول 
الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم(:))التائب مـن الذنـب كمـن الذنـب لـه(()38(، 
َهـا اّلَِذيَن  ّيُ

َ
وقـد اكـد البـاري عـز وجـل عـىل قبـول التوبـة الصادقـة بقولـه تعـاىل: ﴿يَـا أ

ن يَُكّفِـَر َعنُكْم َسـّيَِئاتُِكْم 
َ
ِ تَْوَبـًة نَُّصوًحا َعَسـى َرّبُُكـْم أ آَمُنـوا تُوُبـوا إِلَـى الّلَ

نَْهـاُر ..﴾ )39( .
َ
َوُيْدِخلَُكـْم َجّنَـاٍت تَْجـرِي ِمن تَْحتَِهـا الْأ

د- اجازة شهادة ذو القربى 
اكـد األمام عيل)عليه السـالم(عىل اجازة شـهادة الولـد لوالده، واالخـوة والقرابات 
والزوجـني بعضهـم لبعـض شـهادة العـدول منهـم )40(، فاألسـاس هنـا هو ليـس القربى 
العادلـة  الشـهادة  تبنـى احـكام االسـالم حيـث عـد  العدالـة وعليهـا  وانـام توفـر رشط 
واحـدة مـن اهـم ثـالث دعائـم تقـام عليهـا احـكام املسـلمني )41(، وقـد انتقـد األمـام 
عـيل )عليـه السـالم(ما قـام بـه القـايض رشيح حينـام رفض اجـازة شـهادة األمام احلسـن 
)عليـه السـالم(يف قضيـة الـدرع التـي رفعها األمـام )عليه السـالم(ضد اليهـودي، حيث 
شـهد األمـام احلسـن )عليـه السـالم( ان الدرع البيـه اذ كان من الشـهود العـدول فكيف 
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والشـاهد هـو سـيد شـباب اهـل اجلنة ملـا روي عن الرسـول )صـىل اهلل عليه واله وسـلم( 
قولـه: ))احلسـن واحلسـني سـيدا شـباب اهـل اجلنـة(()42(، فكيـف ال جتوز شـهادة رجل 
مـن اهـل اجلنـة )43(. ومقابـل ذلـك فـان األمـام عـيل )عليـه السـالم(مل جيـز شـهادة االبن 

عىل ابيـه )44(.

هـ - معاقبة شهود الزور 
مل يكتـف األمـام عيل)عليـه السـالم(بالتأكيد عـىل الشـهود العـدول، وعـدم اجـازة 
شـهادة الـزور)45(، بـل انـه )عليـه السـالم(اكد عىل معاقبة شـاهد الـزور عقابـًا صارمًا مما 
يـدل مـدى رصامـة وشـدة األمـام )عليـه السـالم(مع شـهود الـزور وعـدم جترؤ الشـهود 
عـىل االدالء بشـهادة زور يف عهـده )عليـه السـالم(، ففـي روايـة ورد فيهـا ان األمـام عيل 
)عليـه السـالم(هدد شـاهدين مـن مغبـة قـول الـزور بقولـه: )).. ال اويت بشـاهد زور 
اال فعلـت كـذا كـذا ..(( فـام كان امـام الشـاهدان  اال الفـرار مـن املجلـس وحينـام تـم 

اسـتدعاؤمها مل جيدمهـا )46(. 

لـذا فـان اجـراءات األمام )عليه السـالم(وعقوباته الصارمة سـامهت بالطبع اىل احلٌد 
مـن تزوير الشـهادات واثرهـا يف حتقيق العدالة .

4- قاعدة اقرار حق الدولة )احلق العام(
ان مـا ظهـر بشـأن احلـق العـام يف القوانـني الوضعية احلديثـة التي تتمثل بحـق الدولة 
يف اجلرائـم املرتكبـة وليـس فقـط احلـق اخلاص، ففـي حالة الصلـح والتنازل عـن القضية 
فـأن احلكـم اليسـقط عىل املجرم لغاية اسـتيفاء الدولـة حلقها، فتصدر عليـه عقوبة حمددة 

وهـي التـي يطلق عليها اسـم ))احلق العـام(()47(.
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  فاحلـق العـام هـي واحدة من القواعد املهمة التي ارسـاها األمام عيل)عليه السـالم( 
انـذاك فعـىل الرغم مـن حثه)عليه السـالم(عىل حتقيق املصاحلة بـني املتخاصمني االصلح 
حُيـرم حـالالً او حيلـل حرامـًا )48(، اال انه )عليه السـالم( اكـد عىل ان تأخـذ الدولة حقها 
مـن املجـرم ألسـائته للمجتمـع بـأرسه، فقـد روي ان رجـل رضب اخـر فرفعـت القضية 
لإلمـام )عليـه السـالم(وقبل اصـدار احلكم تنـازل الرجل املروب عـن القضية أي عن 
حقـه اال ان األمـام )عليـه السـالم( اصـدر حكاًم يقي بـرب املتهم بالدرة تسـع مرات 
وقيـل مخـس عـرش مـرة وقال: ))..هـذا حق السـلطان(()49(، ومـن املؤكـد ان تكون هذه 
القاعـدة قـد طبقـت يف عهـده )عليه السـالم(وعمم العمل هبـا يف خمتلف ارجـاء الدولة .

5- قاعدة ال�سرورة 
هـذه  السـالم(يف  )عليـه  عـيل  األمـام  ونظـرة  وانصـاف،  ورمحـة  عـدل  القضـاء  ان 
القاعـدة، نظـرة جتعـل للقوانني واالحـكام الصادرة عنهـا لتأخذ مأخذًا انسـانيًا بعيدًا عن 
اجلفـاف والقسـوة )50(، وهـذه القاعـدة التـي اوجدها األمـام عيل )عليه السـالم(هي من 
اهـم القواعـد املعمـول هبـا يف القانـون اجلنائـي احلديـث)51(، فقـد روي انـه جـئ لعمـر 
يف خالفتـه بأمـرأة جهدهـا العطـش فمـرت عـىل راٍع فطلبـت منـه مـاء، فأبـى الراعـي ان 
يعطيهـا اال ان متكنـه مـن نفسـها، ففعلت.فشـاور عمر النـاس يف رمجها.فقـال األمام عيل 

)عليـه السـالم(: ))هـذه مضطـرة ارى ان خيـىل سـبيلها((.ففعل )52(.

6- القواعد التي اقرها يف جمال البينة واليمني 
هنـاك العديـد مـن القواعـد التـي اقرهـا األمـام عيل )عليـه السـالم(يف البينـة واليمني 
لضـامن العدالـة، فقـد اوىل )عليه السـالم( امهية كبرية للبينة التي اوجدها الرسـول )صىل 
اهلل عليـه والـه وسـلم( وهـي: ))البينة عىل من ادعى واليمني عىل من انكر(()53(، واشـار 
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األمـام )عليـه السـالم( اىل عـدم احلكـم عىل التهمـة والظن كام اسـلفنا، وكتـب ملحمد بن 
ايب بكـر)54(: ))..وان تسـأل املدعـي البينـة واملدعـي عليـه اليمـني ..(()55(، وانكـر عـىل 
القـايض رشيـح عـدم اخـذه بشـهادة الرجـل الواحـد، فاألمـام )عليـه السـالم( يـرى ان 
تقبـل شـهادة الواحـد مـع يمـني صاحـب احلـق )56(، وقـد قى الرسـول )صـىل اهلل عليه 
والـه وسـلم( باليمـني مـع الشـاهد وكـذا فعـل األمـام عيل)عليـه السـالم(ايضًا)57(. ويف 
الوقـت الـذي اجـاز فيه بعـض الفقهـاء اليمني مع الشـاهد الواحـد يف احلقـوق واالموال 
فقـط فـأن األمام)عليـه السـالم( كان لـه حكـم وهـو ان البينـة يف االمـوال عـىل املدعـي 
واليمـني عـىل املدعـي عليه،غـري ان البينـة يف الدمـاء عـىل مـن انكـر بـراءة ممـا ادعـى عليـه 

واليمـني عـىل مـن ادعـى )58(، وغـري ذلـك مـن القواعـد االخـرى يف هـذا الباب .

7- القوعد اخلا�سة يف ا�ساليب التعامل مع اخل�سوم
اوىص األمـام عـيل )عليـه السـالم( بالعديد مـن القواعد فيام يتعلق باسـلوب التعامل 
مـع اخلصـوم يف جمالـس القضـاء، وكان بعضهـا ممـا أقـره الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه 
وسـلم( وسـار عـىل هنجهـا األمام عـيل )عليه السـالم(، اما البعـض االخر فأهنـا باحلقيقة 
ُأقـرت مـن قبـل األمام )عليه السـالم( نفسـه،وطبقت يف عهده واصبحت اساسـًا اسـتند 

عليهـا القضـاة ودعـى اليهـا الفقهـاء عىل مـَر االَزمان،ومن هـذا القواعـد نذكر:-

أ-املساواة بني اخلصوم ف جملس القضاء 
أي املسـاواة بينهـم مـن حيـث النظـر والوجـه والـكالم وبذلـك اوىص رشحيـًا بقوله: 
))..ثـم واِس بـني املسـلمني بوجهـك ومنطقـك وجملسـك، حتـى اليطمـع قريبـك يف 
حيفـك، والييـأس عـدوك مـن عدلـك ..(()59(، ولعـل مـا يميـز عهـد األمام عـيل )عليه 
السـالم( انـه طبـق مسـألة املسـاواة بـني اخلصـوم بشـكل فعـيل حينـام رفـع قضيـة رسقـة 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 310

درعـه مـن قبـل اليهـودي فجلـس اىل جنـب رشحيـا« وقـال: )).. لـوال ان خصمـي ذمـي 
ألسـتويت معـه يف املجلـس ..(()60(، وذكـر ابـن العامد احلنبـيل ان رشيح قـام لإلمام عيل 
)عليـه السـالم(فقال لـه: ))هـذا اول جـورك((، فقـال: ))لـو كان خصمـك مسـلاًم ملـا 
قمـت(()61(، فاألمـام )عليـه السـالم(اعترب وقـوف القـايض لـه جـورًا بحـق اخلصـم. ان 
موقـف األمـام )عليـه السـالم(وعدله واملسـاواة بـني اليهـودي وبـني امري املؤمنـني )عليه 
السـالم(وخليفة املسـلمني قـد دفعـت ذلـك اليهـودي اىل االعـرتاف بحـق األمـام )عليـه 
السـالم(بالدرع واعتنـاق االسـالم )62(. بـل ان األمـام عـيل )عليـه السـالم( عـد التكنيـه 
ألحـد اخلصـوم وتـرك االخـر خطـأ من القـايض وعدم مسـاواة بحـق اخلصـم، فقد روي 
ان األمـام )عليـه السـالم( دخـل عـىل عمـر مـع خصـم لـه، فكنـى عمـر األمـام )عليـه 

السـالم( وتـرك االخـر فغضـب األمـام )عليـه السـالم( لذلـك)63(.

ب- حسن التعامل مع اخلصوم 
أمـر األمـام عيل )عليـه السـالم(برورة التعامل بأحسـان مع اخلصوم ففـي الكتاب 
الـذي وجهـه ملحمـد بـن ايب بكر اشـار اىل هـذه النقطة بقولـه: )).. اذا قضيـت بني الناس 
فأخفـض هلـم جناحـك، ولـني هلـم جنابـك، وابسـط هلـم وجهـك ..(()64(، وقـد اكـد 
)عليـه السـالم( ضمـن رشوط اختيـار القضـاة عـىل التحـيل بسـمة التواضـع يف التعامـل 
مـع اخلصـوم)65(، وقـال لقايض االحـواز)66(: ))..التبتز اخلصوم وال تنهر السـائل ..((
)67( تعبـريًا عـن حسـن معاملـة اخلصـوم بـل ان األمـام )عليـه السـالم( عـزل ابا االسـود 

الـدؤيل)68( عـن القضـاء لسـوء تعاملـه مـع اخلصـم حيـث اوضح األمـام )عليه السـالم( 
بسـبب العـزل بقولـه: ))اين رأيـت كالمـك يعلـوا كالم خصمـك(()69(، وعـىل القـايض 
ان حيسـن االسـتامع مـن اخلصـوم فـال يأخذ بـأول الـكالم دون اخـره )70(. وان ذلك كان 
تطبيقـًا ملـا تعلمـه األمـام مـن الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( حينـام بعثـه قاضيـًا 
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لليمـن اذ قـال لـه الرسـول )صىل اهلل عليـه واله وسـلم(: ))اذا تقاىض اليـك رجالن، فال 
تقـي لـالول حتى تسـمع كالم االخر،فسـوف تدري كيـف تقي((، قـال األمام )عليه 

السـالم(:))فام زلـت قاضيًا بعـد(()71(.

ولضـامن حسـن التعامـل مـع اخلصـوم مـن جهـة واصـدار احـكام صحيحـة وعادلـة 
مـن جهـة اخـرى، فـأن األمـام )عليه السـالم(حث قضاتـه عـىل ان ال يقضوا وهـم بحالة 
غضـب، اذ ان الغضـب يدفـع اىل قـول احلامقـات واىل االسـاءة يف التـرصف واملعاملـة، 
فضـاًل عـن اصـدار احـكام رسيعـة وغـري صائبـة وهـذا مـا نجـده يف قولـه لرشيـح: ))..
واذا غضبـت فقـم وال تقضـني وانـت غضبـان .(()72(، كـام امـر األمـام )عليـه السـالم(
ان اليقـي القضـاة وهـم جيـاع الن اجلـوع هو االخـر يفقد صاحبـه القدرة عـىل التفكري 
واالسـتامع وربـام يدفعهـم ذلـك اىل االسـتعجال بأصدار االحـكام او ان تكـون االحكام 
الصـادرة غـري صائبـة وان اجلـوع يولـد دائـاًم الغضـب ايضـًا، ونجـد تأكيـد األمـام )عليـه 
السـالم( للقضـاة عـىل عدم اجلوع يف قوله لرشيـح: )).. والتقعد يف جملـس القضاء حتى 
تطعـم(()73(، فـأن ما اشـار اليـه األمام )عليه السـالم(يف عدم الغضب واجلـوع ال بد اهنا 

شـكلت اساسـًا اعتمـد عليـه القضـاة واكـد عليـه الفقهاء فيـام بعد.

8- القواعد اخلا�سة باأ�سدار العقوبات  
لقـد تنوعـت العقوبـات الصـادرة بحـق اجلنـاة واملجرمني وفقـًا لنوع اجلـرم املرتكب 
منـذ ايـام الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم(، ويف عهـود الذيـن سـبقوا األمـام عـيل 
)عليـه السـالم( فـكان منهـا عقوبـات قصـاص وحـدود )74(، وهنـاك عقوبـات تعزيريـه 
وتأديبيـة متمثلـة باحلبـس او الـرب او النفـي او التشـهري او الغرامـة او غـري ذلـك )75(، 
فـأن عهـد األمـام )عليـه السـالم( شـهد بـروز عقوبـات اخـرى اوجدهـا )عليه السـالم(
لغـرض احلـد مـن اجلريمـة وحماربـة االنحـراف، وقـد تكـون عقوبـات شـديدة وصارمـة 
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نذكـر هنـا مـا انفـرد األمام )عليه السـالم(يف فرضهـا ابان خالفتـه اذ مل تكـن معروفة قبله 
ومنها:-

أ- عقوبة احلبس املؤبد 
وهـي عقوبـة اصدرهـا األمـام عيل)عليه السـالم(بحق بعـض اللصـوص وبالتحديد 
بحـق مـن يـرق منهـم للمـرة الثالثـة، ففـي املـرة االوىل يكـون العقـاب بقطـع اليـد ويف 
املـرة الثانيـة بقطـع الرجـل مـن خـالف، وعنـد معـاودة الرقـة يـودع السـارق بالسـجن 
حتـى املـوت، ويعنـي انـه يالقـي حكاًم باحلبـس املؤبد، وهبـذا الصـدد روى ان األمام عيل 
)عليـه السـالم(: ))اذا رسق الرجـل اوالً قطـع يمينـه فـان عـاد قطـع رجله اليـرى، فان 
عـاد ثالثـة خلـده يف السـجن وانفـق عليـه مـن بيـت املـال(()76(، وتفـرض هـذه العقوبـة 
عـىل اجلـاين الـذي يتسـبب بموت املجنـي عليه بعد امسـاكه حيـث روي ان ثـالث رجال 
احدهـم امسـك رجـاًل وقام االخـر بقتله،اما الرجل  الثالث فـكان يراهم دون ان يتدخل 
النقـاذ املجنـي عليـه  فحكـم األمـام )عليـه السـالم( بـأن يقتـل القاتـل وهـذه هـي عقوبة 
القصـاص املعروفـة وسـمل عـني الـذي رأى اجلريمـة وقـى عـىل الـذي امسـك املجنـي 
عليـه ان يسـجن حتـى يموت كام امسـكه )77(، وقـد روي ان األمام عيل )عليه السـالم(، 
حكـم عـىل امـرأة مرتـدة: )).. ان حتبـس حتـى تسـلم او متـوت وال تقتـل ..(( )78(، لـذا 
فقـد اكـد الفقهـاء فيـام بعـد عـىل عقوبة احلبـس املؤبد عـىل املرتد عـن الدين االسـالمي يف 
حالـة عـدم الرجـوع والتـويف فيبقـى املرتـد بالسـجن لغايـة املـوت)79( التـي اقرهـا األمام 
عـيل )عليـه السـالم(، ُعمـل فيهـا يف الوقـت احلـارض وأقرهتـا قوانـني العقوبـات اجلنائيـة 

احلديثـة )80(.
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ب - عقوبة قطع الراتب 
لقـد اكـدت الكثـري مـن املـواد القانونيـة التـي تضمنهـا قانـون العقوبات يف الدسـاتري 
غـري  اسـتغالالً  وظيفتـه  يسـتغل  الـذي  املوظـف  عـن  الراتـب  قطـع  عقوبـة  احلديثـة 
رشعيـًا)81(، وهـذه العقوبـة اول مـن قـام باصدارهـا األمـام عـيل )عليـه السـالم(بحق 
احـد موظفيـه اىل جانـب عقوبـات اخرى نتيجة ألسـتحواذه عىل اموال وحقـوق الرعية، 
وطلـب مـن الـوايل ان يتـوىل تنفيـذ العقوبـة، حيـث كتـب اليـه قائـاًل: ))..واقطـع عـن 

رزقـه(()82(.  اخلائـن 

ج- قاعدة الحبس عى مفلس 
اسـقط األمـام عـيل )عليـه السـالم(عقوبة احلبـس عن املديـن املفلس الـذي اليمتلك 
القـدر الـكايف مـن االمـوال لسـداد ديونـه، وهبـذا قـال )عليـه السـالم(:))الحبس عـىل 
مفلـس قـال اهلل عـز وجـل: ﴿ِإَون َكاَن ُذو ُعْسـَرٍة َفَنِظَرةٌ إِلَى َميَْسـَرٍة ﴾)83(، فاملعر 
يتـم اخـالء  بينـة  او  املـال  لـه مـن  اليمـني عـىل ذلـك ومل يظهـر  افالسـه وادى  ثبـت  اذا 
سـبيله)84(، ووجـه األمـام عـيل )عليه السـالم( للقايض رشيح امـرًا بتويل اسـتفاء حقوق 
النـاس مـن املامطلـني يف اسـرتجاع الديـون من اهـل اليسـار واملقـدرة وان اضطراالمر اىل 
بيـع مـا لدهيـم مـن امـالك او عقار او دار وتسـديد الديون مـن اثامهنا، اما مـن يثبت عره 
فـال حكـم عليـه وخيـىل سـبيله، حيـث روي عـن األمـام )عليـه السـالم( قولـه لرشيـح: 
))انظـر اىل اهـل املعـك واملطـل)85(، ودفـع حقـوق الناس من اهـل املقدرة واليسـار، ممن 
يـديل بأمـوال النـاس اىل احلـكام، فخـذ للناس حقوقهـم منهم، وبـع فيها العقـار والديار، 
فـأين سـمعت رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( يقــــول: ))مطـل املـورس ظلـم 

للمسـلم(()86(.ومن مل يكـن لـه عقـار وال دار وال مـال فـال سـبيل عليـه ..(()87( ..
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اخلامتة 

بسـم اهلل أولـه وأخـره واحلمـد هلل محـدًا كثـريًا والصـالة والسـالم عـىل نبـي اهلـدى 
والعـروة الوثقـى التـي ال انفصـام هلـا حممـد وعـىل آلـه الطيبـني الطاهريـن املعصومـني، 
وبعـد أقـدم موجـزًا خمتـرصًا ألهـم مـا تناوله البحـث وأهم ما أسـفر ان اإلمام عـيل )عليه 
السـالم( أبـدى اهتـامم بالـغ بمؤسسـة القضاء حيث رسـم للقضـاة اخلطـوات الصحيحة 
يف جمـال عملهـم شـمل ذلـك حتديد مصـادر الترشيـع القضائي املتمثلـة بالكتاب والسـنة 
وعلـم األئمـة األطهـار )عليهـم السـالم( وإمجـاع الفقهـاء، كـام أن اإلمام )عليه السـالم( 
أعـاد العمـل بالعديـد مـن القواعـد القضائيـة التـي اقرهـا الرسـول )صـىل اهلل عليـه وآلـه 
وسـلم( فضـاًل عـن اسـتحداث قواعـد جديـدة أخـرى كقاعـدة ))املتهـم بـريء حتـى 
تثبـت أدانتـه(( وقاعـدة ))إقـرار حق الدولـة العام(( وقاعـدة ))الـرورة(( وغريها من 
القواعـد األخرى.وحـدد )عليه السـالم( أسـاليب التعامل مع اخلصوم باملسـاواة واللني 
وعـدم اسـتخدام الشـدة أو الـرب كوسـيلة للتهديـد واإلرغـام عـىل االعـرتاف وما إىل 

ذلك. 

وباملقابـل اوجـد اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( عقوبـات صارمـة ومتنوعة بحـق اجلناة 
الراتـب،  املؤبـد، وعقوبـة قطـع  املقرتفـة كعقوبـة احلبـس  تتناسـب مـع حجـم اجلرائـم 

وعقوبـة النفـي وغريهـا مـن العقوبـات.
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قائمة اهلوامش

ابـو ابراهيـم مالـك بـن احلـارث بن يغوث ابن مسـلمة بـن ربيعة النخعـي املعروف .1
باالشـرت،  كان مـن خـرية اصحـاب االمـام عيل)عليـه السـالم( ومـن قـادة جيشـه 
منـذ  الفراتيـة  اجلزيـرة  واليـة  تـوىل  واحلكمـة،  والعلـم   بالشـجاعة  املوصفـني 
سـنة)36هـ / 656 م(وكان مقـر اقامتـه يف مدينـة املوصـل وظـل واليـا« عليهـا 
حتـى سـنة)39هـ / 659 م(عندمـا اسـتدعاه اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( وواله 
عـىل مرص.فدبـر معاويـة لـه مؤامـرة دنيئـة الغتيالـه يف نفـس السـنة قبـل ان يصـل 
اىل مـرص استشـهد سـنة )39هــ / 659 م( .ينظـر ترمجتـه. ابـن سـعد: الطبقـات 
الكـربى )حتقيـق: حممـود ابراهيـم زايـد، ط ـ1، بـريوت / د: ت، ج6، ص 213 
اليعقـويب  )حتقيـق: العالمـة حممـد صـادق ال بحـر العلـوم  اليعقـويب: تاريـخ  ؛ 
الطباطبائـي، النجـف االرشف / 1939(، ج2، ص 181 ؛ الثقفـي: االسـتنفار 
والغارات  )ط ـ 1، قم املقدسة / 1989(، ج1، ص46 ؛ الطربي: تاريخ األمم 
وامللـوك  )حتقيـق وتعليـق االسـتاذ. عبـد أ.عـيل مهنـا، ط ـ1،بـريوت / 1998(، 

ج4، ص199 ـ 200،ص 209، 270، 278، 237 ـ 238.
العلميـة د. صبحـي الصالـح،ط ـ2، .2 البالغـة )ضبـط نصـه ونظـم فهارسـه  هنـج 

بريوت، 1402هـ/ 1982(،ص435 ؛ ابن شـعبة احلراين: حتف العقول عن ال 
الرسـول )صـىل اهلل عليهـم( )قـدم لـه: العالمة السـيد حممـد صادق بحـر العلوم، 
النجـف االرشف ـ / 1963،ص91 ؛ ابـن ايب احلديد املعتزيل: رشح هنج البالغة  
1، بـريوت  / 1987(،ج17،ص59 . )حتقيـق: حممـد ابـو الفضـل ابراهيـم، طـ 

رشح هنج البالغة،ج17،ص60 ..3
أبـو عبـد الرمحـن، معـاذ بـن جبـل بـن عمـرو بـن اوس األنصـاري اخلزرجـي، مـن .4
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إجـالء الصحابة.اسـلم وهو فتى وشـهد بيعة العقبة األوىل وبـدر واحد واخلندق 
واملشـاهد كلها.تـويف يف أو بعـد طاعـون عمواس يف سـنة )23هــ/644م( .ينظر 
ترمجتـه يف. ابـن سـعد: املصـدر السـابق،،ج3،ص583-590 ؛ ابـن اجلـوزي: 
صفـوة الصفـوة )حتقيـق: حممـود فاخـوري و د. حممـد روايس قلعـة جـي، بريوت 
الصحابـة  معرفـة  يف  الغابـة  األثري:أسـد  1979(،ج1،ص489-502؛ابـن   /

)طهران/1957(،مـج4،ص378-376.
2000(،ص384؛ .5  / )بـريوت  الرتمـذي  سـنن  ـ  الصحيـح  اجلامـع  الرتمـذي: 

رشـيد  خالـد  ـ  د  )حتقيـق:  الدينيـة  والواليـات  السـلطانية  اإلحـكام  املـاوردي: 
ص113.  ،)1989 بغـداد/  العسـيل، 

وكيـع: أخبـار القضـاة  )حتقيـق وتعليق: عبـد العزيز مصطفى املراغـي، بريوت / د: .6
ت(،ج2، ص179 ؛ ابـو الفـرج االصفهـاين: األغـاين )حتقيـق: سـمري جابر، ط ـ 

2، بـريوت / 1989(، ج17،ص216. 
املغـريب: دعائـم اإلسـالم  )القاهـرة / 1965(،ج2،ص535؛ ابـن شـعبة احلـراين: .7

املصـدر السـابق، ص91؛ النـوري، املريزا حسـني بن املريزا حممد تقي: مسـتدرك 
الوسـائل  )قـم املقدسـة، / 1988(،ج17،ص348.

السـيوطي: رشح سـنن ابـن ماجـة )كراتـي /د:ت(،ج1،ص111؛ املناوي: رشح .8
فيـض الغديـر )طـ  1، القاهـرة،/ 1937(،ج1،ص132.

 ابن شعبة احلراين: املصدر السابق،ص91..9
1، بريوت، .10 ابـن حنبـل: فضائـل الصحابـة )حتقيـق: د.ويص اهلل حممـد عبـاس، طـ 

1403 / 1983( ج2،ص585، 603، 779 ؛ الشـيخ املفيد: الفصول املختارة 
)ط ـ 1، قـم املقدسـة ـ/ 1992(، ص173؛ ابـو نعيـم االصبهـاين: حلية االولياء 
وطبقـات األصفيـاء )حتقيق: حسـام الدين املقـديس، ط ـ 4، القاهرة  / 1985(، 
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ج1، ص355؛ ابـن البطريـق احلـيل: عمـدة عيـون صحـاح األخبـار يف مناقـب 
أمـام األبـرار أمـري املؤمنـني عـيل بـن ايب طالـب )عليـه السـالم()قم املقدسـة ـ / 

1986م( عمـدة عيـون صحـاح االخبـار، ص68 – 74 .
الرتمذي:املصدر السابق،ص 384 ؛ املاوردي:أالحكام السلطانية، ص 113..11
ابن شعبة احلراين: املصدر السابق،ص90 ..12
ابن شعبة احلراين: املصدر نفسه،ص91..13
ابن شعبة احلراين: املصدر نفسه، 89 -90. .14
يف .15 الديمقراطـي  للحكـم  األعـىل((  ))املثـل  والرعيـة  الراعـي  الفكيكي،توفيـق: 

اإلسـالم ـ رشح عهـد اإلمـام )عليـه السـالم( املوجـه إىل مالك االشـرت حني واله 
مـرص )ط ـ 1، قـم املقدسـة ـ / 2004(،ص53.

ابن شعبة احلراين: املصدر السابق،ص16.91
ابن شعبة احلراين: املصدر السابق،ص91..17
ابـن عقـدة الكـويف: فضائـل أمـري املؤمنـني )عليه السـالم( )مجعـه ورتبه وقـدم  له: .18

عبـد الـرزاق محـد حسـني حـرز الديـن، ط ـ 1، قـم املقدسـة/ 2001(، ص49؛ 
الشـيخ الطـويس: االمايل)قـدم لـه: العالمـة السـيد حممـد صـادق بحـر العلـوم، 

1964(،ص62.   االرشف/  النجـف 
  سورة االنعام،اية31..19
سورة ال عمران، اية138..20
هنج البالغة، ص60- 61 ..21
ابن شعبة احلراين: املصدر السابق، ص91..22
ابن شعبة احلراين: املصدر السابق، ص91..23
ينظـر ذلـك يف: السـعدي، د.محيد: رشح قانون العقوبات اجلديد – دراسـة حتليلية .24
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مقارنـة يف االحـكام العامـة )اجلريمـة والعقـاب واملسـؤولية اجلنائيـة( )ط -2، 
بغـداد /1976(، ج1، ص33- 47؛ الصيفـي، عبـد الفتـاح مصطفـى: قانـون 

العقوبـات – القسـم العـام )ط-6، القاهـرة /1964(،ص54 -59.
ابن ايب احلديد املعتزيل: املصدر السابق،ج3،ص148..25
سورة احلجرات، اية12..26
تقـي .27 املـريزا حممـد  بـن  املـريزا حسـني  السـابق، ج2،ص534؛  املصـدر  املغـريب: 

السـابق،11،ص347. املصـدر  النـوري: 
ينظـر تفصيـل هـذه القاعـدة قانونيـًا يف مصطفـى، د. حممـود حممـود: رشح قانـون .28

االجـراءات اجلنائيـة )القاهـرة /1965م(، ص260.
ابـو اميـة رشيـح بـن احلـارث بـن قيـس الكنـدي الكويف،عمـل بالقضـاء الكثر من .29

60 سـنة، عينـه اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( عىل قضـاء الكوفـة ثم عزله ثـم اعاده 
وبقـى حتـى استشـهاد اإلمـام عـيل )عليـه السـالم( تويف ما بـني سـنة )76ـ  80 هـ 
/ 695 ـ 699 م(.ينظـر ترمجتـه. ابـن سـعد: املصدر السـابق، ج6، ص33ـ 34 ؛ 
وكيـع: املصـدر السـابق، ج2، ص189ـ  411 ؛ ابـو الفـرج االصفهاين: االغاين، 

ج17، ص216 ـ 244.
أبـو مهـدان قنـرب بن محدان، كان مـن اقرب الناس لإلمام عيل)عليه السـالم( كانت .30

لـه مسـامهات يف خمتلـف اجلوانـب يف عهـده الرشيـف. استشـهد عـىل يـد احلجاج 
ابـن يوسـف الثقفي. ينظـر. الطربي:املصدر السـابق،ج5، ص145ـ155 .

املقدسـة .31 )قـم  الفقيـه  مـن الحيـره  الصـدوق:  الشـيخ  ذلـك يف:  تفصيـل  ينظـر 
رشح  يف  اإلحـكام  هتذيـب  الطـويس:  الشـيخ  ج3،ص17-24؛   ،)1993  /
املقنعـة )طهـران/ 1945(،ج6، ص316؛ اجلزائـري: قصـص األنبيـاء )عليهـم 
السـالم( )قـم املقدسـة /1984(، ص338؛ املجلـيس: بحـار األنـوار،  )حتقيـق 
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1984(،ج14،ص11،ج40،ص259؛   / بـريوت  الوفـاء،  مؤسسـة  ونـرش: 
احلـر العامـيل: وسـائل الشـيعة اىل حتصيـل الرشيعـة )حتقيق: مؤسسـة اهـل البيت 
2003(،ج27،   / املقدسـة،  قـم   ،1 ـ  ط  الـرتاث،  الحيـاء  السـالم(  )عليهـم 
املصـدر  النـوري:  تقـي  حممـد  املـريزا  بـن  حسـني  املـريزا  ص436؛  ص279، 

ج17،ص385. السـابق، 
ينظـر تفصيـل هـذه القاعـدة قانونيـًا يف د. حممـود حممـود مصطفـى: رشح قانـون .32

ص262.  اجلنائيـة،  االجـراءات 
عبيـد اهلل بـن ايب رافـع مـن خـرية اصحـاب االمـام عيل)عليه السـالم( ومـن ثقاته، .33

تـوىل ادارة بيـت املـال بعـد وفـاة والـده ابـو رافع،وتـوىل الكتابـة لالمـام عيل)عليه 
السـالم(طول  فـرتة خالفته.ينظـر ترمجته.ابـن عبـد الـرب النمريي:االسـتيعاب يف 
معرفـة االصحـاب )حتقيـق: عـيل حممـد البجـاوي، ط ـ 1، بـريوت / 1960(، 
92؛  ص  ج11،  السـابق،  املصـدر  املعتـزيل:  احلديـد  ايب  ابـن  ص84؛  ج1، 

السـابق، ج2، ص176. اليعقـويب: املصـدر 
الشـيخ الصـدوق: مـن الحيـره الفقيـه، ج3،ص24؛ الشـيخ الطـويس: هتذيـب .34

املجلـيس:  ص338؛  السـابق،  املصـدر  اجلزائـري:  ص316؛  اإلحـكام،ج6، 
املصـدر  العامـيل:  احلـر  السـابق،ج14،ص11،ج40،ص259؛  املصـدر 
السـابق،ج27، ص279 ؛ املـريزا حسـني بـن املـريزا حممـد تقـي النـوري: املصدر 

ج17،ص385. السـابق، 
الشـيخ الطويس: االسـتبصار فيام اختلف من االخبار )ط ـ3، طهران / 1970(، .35

العامـيل:  احلـر  ج6،ص245-246؛  االحـكام،  هتذيـب  ؛   37 ص21،  ج3، 
السـابق،ج27،ص385. املصـدر 

الكلينـي: االصـول مـن الـكايف )صححـه وعلق عليه: عـيل اكرب الغفـاري، طـ  6، .36



طهـران/ 1968(،ج7، ص413 ؛ الشـيخ الصـدوق: من الحيـره الفقيه،ج3، 
ص15 ؛ الرباقي،السـيد حسـني بن السـيد امحد: تاريخ الكوفة )اسـتدراك: السيد 
حممـد صـادق ال بحـر العلـوم، حتقيـق: ماجـد بـن امحـد العطيـة، ط ـ1، النجـف 

االرشف / 2000(،ص253.
سورة الشورى، اية25..37
د: .38  / بـريوت  الباقـي،  عبـد  فـؤاد  حممـد  )حتقيـق:  ماجـه  ابـن  سـنن  ماجـه:  ابـن 

ابـن اجلعد)حتقيـق: عامـر امحـد حيـدر  البغـدادي: مسـند  ت(،ج2،ص1419؛ 
)حتقيـق:  الشـهاب،   مسـند  القضاعـي:  ص266؛   ،)1990/ ط-1،بـريوت 
محـدي عبـد املجيـد السـلفي، ط ـ 2، بـريوت / 1986(، ج1،ص97؛ البيهقـي: 
السـنن الكـربى  )بـريوت / د: ت(، ج10، ص154 ؛ اهليثمـي: جممـع الزوائـد 
ومنبـع الفوائـد )حتريـر: احلافظـني العراقـي وابـن حجـر العسـقالين، بـريوت  / 
املنتقـي  حممـد  )حتقيـق:  الزجاجـة  مصبـاح  الكنـاين:  ج10،ص200؛   ،)1987

ص247. 1983(،ج4،   / بـريوت  ط-2،  الكشـناوي، 
سورة التحريم،اية 8 ..39
املريزا حسني بن املريزا حممد تقي النوري: املصدر السابق، ج17،ص428..40
الكلينـي: الفـروع مـن الـكايف )صححـه وقابلـه وعلـق عليـه: عـيل اكـرب الغفاري، .41

اخلصـال،  الصـدوق:  الشـيخ  ؛  ص432   ،7 1998م(،ج   / طهـران،   ،4 ـ  ط 
املجلـيس:  ج6،ص28؛  االحـكام،  هتذيـب  الطـويس:  الشـيخ  ج1،ص155؛ 
السـابق،ج27،  املصـدر  العامـيل:  احلـر  ؛  ص291  ج101،  السـابق،  املصـدر 

.231 ص
ينظـر ابـن حنبـل: فضائـل الصحابـة، ج1، ص768، 774؛ الرتمـذي: املصـدر .42

أبـى  ابـن  املؤمنـني عـيل  أمـري  النسـائي: خصائـص  999؛   – السـابق، ص998 
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السـالم( )حتقيـق:  طالـب )كـرم اهلل وجهه()عليـه 
حممـد هـادي االمينـي، ط ـ 1، النجـف االرشف / 1969(،ص123، احلاكـم .43

بـريوت  / 2002(،ص956؛  ـ 1،  الصحيحـني )ط  املسـتدرك عـىل  النيسـابوري: 
حمـب الديـن الطربي: ذخائـر العقبى يف مناقـب ذوي القربى )تقديـم ومراجعة: مجيل 
ابراهيـم حبيـب، بغداد/ 1984م(، ص139؛ القندوزي احلنفي، الشـيخ سـليامن بن 
ابراهيـم: ينابيـع املـودة لـذوي القربـى )سـيد عـيل مجـال ارشف احلسـيني، ط ـ 2، قـم 
املقدسـة، / 2002(،ج2،ص34؛ الشـبلنجي، الشـيخ مؤمـن بـن حسـن مؤمن:نـور 
اإلبصـار يف مناقـب ال بيـت النبـي املختـار )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم()دار احيـاء 

الـرتاث العـريب، بـريوت / د: ت(،ص114.
ينظـر تفصيـل ذلـك يف: الثقفـي: املصـدر السـابق، ج1، ص74؛ وكيـع املصـدر .44

الـكايف،ج7،ص425؛  مـن  الفـروع  الكلينـي:  السـابق،ج2،ص200؛ 
 / املقدسـة  )قـم  السـالم(  )عليهـم  طالـب  أيب  آل  مناقـب  اشـوب:  شـهر  ابـن 
البدايـة والنهايـة )حتقيـق: د.فالـح حسـني،  ابـن كثـري:  1959(،ج2،ص378؛ 
ط ـ 1، بـريوت / 1987(، ج8، ص4-5 ]اال انـه قـال نـرصاين [ ؛ السـيوطي: 
 / القاهـرة   ،1 ـ  ط  احلميـد،  عبـد  الديـن  حمـي  حممـد  )حتقيـق:  اخللفـاء  تاريـخ 
1952(، ص184- 185؛ ابـن العـامد احلنبـيل: شـذرات الذهـب يف اخبـار مـن 
ذهـب )حتقيـق: شـعيب االرنـاؤوط، حممـد نعيـم العرقسـويس،ط ـ 9، بـريوت / 
1993(،ج1،ص85؛ املجلـيس: املصـدر السـابق،ج101،ص290؛ وذكـر كل 
مـن جعفر،نـوري: عـيل ومناوئـوه )قدم له: األسـتاذ عبـد اهلادي مسـعود، راجعه 
وعلـق عليـه: السـيد مرتـى الرضـوي، طــ4، القاهـرة، / 1976(،ص105؛ 
انـه  ت(،ص46]  د:   / )بـريوت  عـيل  اإلمـام  عبقريـة  حممـود:  العقاد،عبـاس 

.] نـرصاين 
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الكويف: اجلعفريات )االشعثيات( )طهران / د: ت(،ص114..45
الحيـره .46 مـن  الصـدوق:  الشـيخ  الـكايف،ج7ص413؛  مـن  الفـروع  الكلينـي: 

الرباقي:املصـدر  امحـد  السـيد  بـن  حسـني  السـيد  الفقيـه،ج3،ص15؛ 
.253 لسـابق،ص ا

الحيـره .47 مـن  الصـدوق:  الشـيخ  الـكايف،ج7ص413؛  مـن  الفـروع  الكلينـي: 
السـابق،ص253. املصـدر  الرباقـي  الفقيـه،ج3،ص15؛ 

لالسـتزادة حـول هـذه القاعـدة ينظـر: الصيفـي، د. عبـد الفتـاح مصطفـى: حـق .48
ص75  )بـريوت/1971(  وانقضـاؤه  واقتضـاؤه  نشـأته  العقـاب  يف  الدولـة 

.196-
ابن شعبة احلراين: املصدر السابق،ص119..49
الطربي: تاريخ االمم وامللوك،ج4،ص404-403..50
عـيل .51 بـني  اإلنسـانية-  العدالـة  صـوت  عـيل  اإلمـام  سـجعان:  جـورج  جـرداق، 

1958(،ج2،ص479.  / )بـريوت  الفرنسـية  والثـورة 
جورج جرداق: املصدر نفسه،ج2،ص480..52
ينظـر ذلـك يف: الشـيخ الصـدوق: مـن الحيـره الفقيـه،ج4،ص354؛ الشـيخ .53

ذخائـر  الطـربي:  الديـن  حمـب  ؛  ص18  االحـكام،ج10،  هتذيـب  الطـويس: 
العقبـى،ص91؛ ابـن طـاووس احلـيل: بنـاء املقالـة الفاطميـة يف نقـض الرسـالة 
 ،)1990  / طهـران  السـالم(  )عليهـم  البيـت  ال  مؤسسـة  ـ1،  )ط  العثامنيـة 
املصـدر  العامـيل:  احلـر  السـابق،ج76،ص5؛  املصـدر  املجلـيس:  ص296؛ 

السـابق،ج28،ص111.
الرتمذي: املصدر السابق،ص387..54
بنـت عميس،ولـد .55 التيمـي، وأمـه أسـامء  بـن أيب بكرالقـريش  القاسـم حممـد  أبـو 
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مرص،استشـهد  عـىل  السـالم(واليا«  عيل)عليـه  اإلمـام  الوداع.عينـه  حجـة  عـام 
هتذيـب  حجرالعسـقالين:  ابـن  م(.ينظـر.   659/ سـنة)38هـ  يف 

ـ71. ص70  التهذيب)طـ1،بـريوت/1984(،ج9، 
ابن شعبة احلراين: املصدر السابق،ص119..56
الشيخ الطويس: االستبصار،ج3،ص15..57
 ابـن انـس: املوطـأ )ضبـط وتوثيق وختريـج: صدقي مجيـل العطـار، ط ـ 3،بريوت .58

الديـن  قطـب  السـابق،ص387؛  املصـدر  الرتمـذي:  2002(،ص440؛   /
ابـن  1985(،ج2،ص17،   / املقدسـة،  قـم  ـ2،  )ط  القـران  فقـه  الراونـدي: 

االخبـار،ص257. صحـاح  عيـون  عمـدة  احلـيل:  البطريـق 
املريزا حسني بن املريزا حممد تقي النوري: املصدر السابق،ج17،ص367..59
الصـدوق: مـن الحيـره .60 الـكايف،ج7، ص؛413الشـيخ  الفـروع مـن  الكلينـي: 

املصـدر  الرباقـي:  امحـد  السـيد  بـن  حسـني  السـيد  الفقيـه،ج3،ص15؛  
 .253 السـابق،ص

ج2،ص200؛ .61 السـابق،  املصـدر  ج1،ص74؛وكيـع  السـابق،  املصـدر  الثقفـي: 
ايب  آل  مناقـب  اشـوب:  شـهر  ابـن  ج7،ص425؛  الفـروع،  الكلينـي: 
طالـب،ج2،ص378؛ ابن كثـري: البداية والنهاية، ج8،ص4؛ السـيوطي: تاريخ 

ص290. السـابق،ج101،  املصـدر  املجلـيس:  ص184؛  اخللفـاء، 
شذرات الذهب،ج1،ص85..62
ج2،ص200؛ .63 السـابق،  املصـدر  ج1،ص74؛وكيـع  السـابق،  املصـدر  الثقفـي: 

ايب  آل  مناقـب  اشـوب:  شـهر  ابـن  ج7،ص425؛  الفـروع،  الكلينـي: 
طالـب،ج2،ص378؛ ابن كثـري: البداية والنهاية، ج8،ص5؛ السـيوطي: تاريخ 

ص290. السـابق،ج101،  املصـدر  املجلـيس:  ص184؛  اخللفـاء، 
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ابن ايب احلديد املعتزيل: املصدر السابق،ج17،ص15 ..64
ابن شعبة احلراين: املصدر السابق،ص119..65
ابن شعبة احلراين: املصدر نفسه،ص119..66
هلـا حتـى .67 الفـرس  اسـتخدام  لكثـرة  األهـواز: مجـع هـوز واصلـه حـوز، غـريت 

أذهبـت أصلهـا ثـم اسـتعملتها العـرب بلفـظ أهـواز، وهي مدينـة بناها ارد شـري، 
وهـي عبـارة عـن سـبع كـور بـني البـرصة وفـارس تقـع يف اإلقليـم الثالـث وهـو 
يف  التقاسـيم  .املقديس:أحسـن  .ينظـر  اإلقليـم  قصيـة  وهـي  خوزسـتان  إقليـم 
معرفـة األقاليـم )حتقيق:غازي طليامت،ط- 1، دمشـق / 1980(،ج 1، ص33 
؛ ياقـوت احلمـوي : معجـم البلـدان )حتقيـق: صـالح بـن سـامل املـرصايت، ط ـ 1 

.287  – بـريوت/ 1997(، ج1، ص 284 
تقـي .68 حممـد  املـريزا  بـن  حسـني  املـريزا  السـابق،ج2،ص535؛  املصـدر  املغـريب: 

السـابق،ج17،ص348. املصـدر  النـوري: 
أبـو األسـود ظـامل بن عمـرو وقيل بـن عويمر وقيـل عمـران الدييل ويقـال الدؤيل، .69

مـن أئمـة علـم النحـو والعربيـة،كان قاضيـا« البـن عبـاس يف البـرصة يف خالفـة 
اإلمام عيل)عليه السـالم(.تويف يف سـنة)69هـ /688 م(.ينظر.ابن سعد:املصدر 
السـابق،ج7،ص99؛ ابـو الفـرج االصفهـاين: االغـاين، ج12، ص359 ـ 368.

االحسـائي: عـوايل الـأليل العزيزيـة يف األحاديـث النبويـة  )ط ـ 1، قـم املقدسـة/ .70
النـوري:  تقـي  حممـد  املـريزا  بـن  حسـني  املـريزا  م(،ج2،ص343؛   1984
املصـدر السـابق،ج17،ص359؛ اهلمـذاين، الشـيخ امحـد الرمحـاين: اإلمـام عـيل 
ابـن ايب طالـب )عليـه السـالم( مـن حبـه عنـوان الصحيفـة )ط ـ1، طهـران / 

1997م(،ص679.
احلر العاميل: املصدر السابق،ج27،ص216..71
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املـاوردي: .72 االمـايل،ص134؛  الطـويس:  السـابق،ج1،ص84؛  املصـدر  وكيـع 
بـريوت/  ـ1،  )ط  امللـوك  رساج  الطرطـويش:  ص75؛  السـلطانية،  االحـكام 
1995(،ص93؛ ابـن ايب احلديـد املعتـزيل: املصـدر السـابق،ج1،ص18؛ حمـب 
وطبقـات  اإلسـالم  تاريـخ  الذهبـي:  العقبـى،ص94؛  ذخائـر  الطـربي:  الديـن 

1948(،ج2،ص199. )القاهـرة/  واالعـالم  املشـاهري 
املصـدر .73 العامـيل:  احلـر  االحـكام،ج6،ص227؛  هتذيـب  الطـويس:  الشـيخ 

.213 27،ص السـابق،ج
الكلينـي: الفـروع مـن الـكايف، ج7،ص412؛ الشـيخ الصـدوق: مـن الحيـره .74

ج3،ص15. الفقيـه، 
 ابـن قيـم اجلوزية:الطـرق احلكيمـة يف السياسـة الرشعيـة )راجعـه وصححه:امحد .75

عبـد احلليـم العسـكري،القاهرة /1960(،ج1،ص8.
ابـن تيميه:احلسـبة يف االسـالم )حتقيق:عبـد الرمحـن حممـد قاسـم النجـدي،د:م/.76

د:ت(،ج5،ص109
الشـيخ الصـدوق: مـن الحيـره الفقيـه،ج4،ص63؛ الشـيخ الطـويس: هتذيـب .77

االحـكام، ج18،ص125-126؛ الكـويف: املصـدر السـابق، ص141]اال انـه 
قـال مـن يفء املسـلمني ] ؛ االحسـائي: املصـدر السـابق،ج3،ص571؛ املجليس: 
املصـدر السـابق،ج76،ص188؛ احلـر العاميل: املصدر السـابق،ج28،ص258 
]اال انـه قـال حتـى يمـوت يف السـجن [ ؛ النـوري املـريزا حسـني بـن املـريزا حممد 

تقـي: املصـدر السـابق،ج18،ص244.
الشـيخ الصـدوق: مـن الحيـره الفقيـه، ج4،ص63؛ الشـيخ الطـويس: هتذيـب .78

االحـكام،ج10،ص219؛ املـريزا حسـني بـن املريزا حممـد تقي النـوري: املصدر 
السـابق،ج18،ص227] واضـاف ان يـرب مخسـني سـوط كل عـام [ .
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املريزا حسني بن املريزا حممد تقي النوري: املصدر نفسه،ج18،ص166..79
مـن .80 االوطـار  ينظر.الشافعي:االم)بريوت/1973(،ج4،ص85؛الشـوكاين:نيل 

احديـث سـيد االخيـار،رشح منتقـى االخبار)بـريوت/د:ت(،ج8،ص8.
ينظـر تفصيـل ذلـك يف د. محيـد السـعدي: املصـدر السـابق، ص434- 435؛ د. .81

العـام، ص485- القسـم  العقوبـات -  حممـود حممـود مصطفـى: رشح قانـون 
.487

ينظـر تفصيـل ذلـك يف د. محيد السـعدي: املصدر السـابق،ص336 -341؛ كرم، .82
جـورج: قانـون العقوبـات معدالً ومضبوطـًا عىل االصـل)د:ت/د:م(،ص65- 
العقوبـات –  قانـون  66، ص153-157؛ د. حممـود حممـود مصطفـى: رشح 

القسـم العـام،ص537 – 539.
تقـي .83 حممـد  املـريزا  بـن  حسـني  املـريزا  السـابق،ج2،ص533؛  املصـدر  املغـريب: 

السـابق،ج17،ص404. املصـدر  النـوري: 
سورة البقرة، اية 280 ..84
املريزا حسني بن املريزا حممد تقي النوري: املصدر السابق،ج13،ص 431 ..85
املطـل: هـو التسـويف واملدافعـة بالعـدة والدين.ينظـر ابـن منظـور: لسـان العرب .86

املحيـط )حتقيـق: عبـد السـتار امحـد فـراج، ط ـ 1 بـريوت/ 1985(،ج11،ص624.
الحيـره .87 مـن  الصـدوق:  الشـيخ  الـكايف،ج7،ص41؛  مـن  الفـروع  الكلينـي: 

. الفقيـه،ج3،ص15 
الصـدوق: مـن الحيـره .88 الشـيخ  الـكايف،ج7،ص412؛  الفـروع مـن  الكلينـي: 

. ص252  الرباقـي:،  ؛   15 الفقيـه،ج3،ص 
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قائمة املصادر واملراجع

خري ما افتتح به القران الكرمي 

اوال: امل�سادر االأولية 

- ابن األثري، عز الدين أبو احلسن بن أيب الكرم اجلزري )ت 630هـ / 1231م(:
1ـ أسـد الغابـة يف معرفـة الصحابـة، 5مـج )املطبعـة اإلسـالمية، طهـران، 1377هــ / 

1957م(.

-أالحسائي، ابن أيب مجهور حممد بن عيل بن إبراهيم )ت ف القران العارش 
اهلجري / السادس عرش امليالدي(: 

الشـهداء)عليه  سـيد  دار   ،1 ـ  )ط  النبويـة،   األحاديـث  يف  العزيزيـة  الـأليل  عـوايل  2ـ 
. م(   1984  / 1405هــ  املقدسـة،  قـم  السـالم( 

- ابن انس، اإلمام مالك )ت 179هـ / 795 م(:ـ
3 ـ املوطـأ )ضبـط وتوثيـق وختريـج: صدقـي مجيـل العطـار، ط ـ 3، دار الفكـر للطباعـة 

والنـرش والتوزيع،بـريوت، 1422هــ / 2002م( .

- ابن البطريق احليل، حييى بن احلسن بن احلسني )ت 533ـ 600 هـ / 1138 ـ 
1203م(:

4ـ عمـدة عيـون صحـاح األخبـار يف مناقب أمام األبـرار أمري املؤمنني عـيل بن ايب طالب 
)عليـه السالم()مؤسسـة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعة املدرسـني يف احلـوزة العلمية، 

قم املقدسـة، 1407هـ / 1986م( .

-البغدادي، عيل بن اجلعد بن عبد أبو احلسن اجلوهري )ت 220 ـ 302 هـ / 
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817 ـ  914 م(: 
5ـ مسند أيب اجلعد )حتقيق: عامر امحد جور، ط ـ 1، مؤسة نادر، 1410 هـ / 1990م(.

- البيهقي، الشيخ ابراهيم بن حممد )ت 470 هـ / 1077 م(: ـ
6ـ السنن الكربى )دار الفكر للطباعة، بريوت، د: ت(  .

- الرمذي، حممد بن عيسى بن سورة )ت 209 ـ 279 هـ / 822 ـ 892 م(:
والنـرش  للطباعـة  العـريب  الـرتاث  احيـاء  )دار  الرتمـذي  سـنن  ـ  الصحيـح  اجلامـع  7ـ 

2000م( 1421هــ/  والتوزيـع، 

- ابن تيمية احلراين، ابو العباس امحد بن عبد احلليم )ت 661ـ 728هـ / 1262 ـ 
1327م(: 

8ـ  احلسـبة يف اإلسـالم،  )حتقيـق: عبـد الرمحـن حممـد قاسـم النجـدي، مكتبة ابـن تبمية، 
د: م / د: ت(.

- الثقفي، ابو اسحاق ابراهيم بن حممد االصفهاين )ت 283 هـ / 896م(:
9 ـ االستنفار والغارات )ط ـ 1، دار الكتاب، قم املقدسة، 1410 هـ / 1989م( .

- اجلزائري، السيد نعمة هلل )ت 1050ـ 1112 هـ / 1640 ـ 1700 م(: 
10ـ قصـص األنبيـاء )عليهم السـالم( )نرشمكتبـة اية اهلل املرعي، قم املقدسـة، 1404 

هـ/1984( .
جعفر حممد النقدي، املطبعة احليدرية، النجف االرشف، 1344هـ / 1915م(. 

- ابن اجلوزي، ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل )ت 597 هـ / 1116 م(: 
11ـ صفـوة الصفـوة، 4ج )حتقيـق: حممـود فاخـوري و د. حممـد روايس قلعـة جـي دار 

املعرفـة، بـريوت، 1399 هــ / 1979 م(.
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- احلاكم النيسابوري، احلافظ ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد )ت 405 
هـ/ 1014م(:

12ـ  املسـتدرك عـىل الصحيحـني )طـ  1، دار احيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت، 1422هـ 
/ 2002م( 

- ابن حجر العسقالين، ابو الفضل امحد بن عيل )ت 852هـ / 1448م(:
 1406 دمشـق،  الرشـيد،  ـ1،دار  عوامـة،ط  حممـد  )حتقيـق:  التهذيـب   تقريـب  ـ   13

هــ/1986م(.

- ابن ايب احلديد املعتزيل، عبد احلميد بن هبة اهلل )ت 656هـ/ 1258م(: ـ
اجليـل،  دار  ـ1،  ط  ابراهيـم،  الفضـل  ابـو  حممـد  )حتقيـق:  البالغـة،   هنـج  رشح  14ـ 

. 1987م(   / بريوت،1407هــ 

- احلر العاميل، العالمة الشيخ حممد بن احلسن )ت 1104هـ/ 1692م(: 
15ـ وسـائل الشـيعة اىل حتصيل الرشيعة،  )حتقيق: مؤسسـة اهل البيت )عليهم السـالم( 

الحياء الرتاث، ط ـ 1، قم املقدسة، 1424هـ / 2003م(:

- ابن حنبل، ابو عبد اهلل امحد بن حنبل )ت 241 هـ / 855 م(:
16ـ فضائـل الصحابـة  )حتقيـق: د.ويص اهلل حممـد عبـاس، ط ـ1، مؤسسـة الرسـالة،  

. 1983م(  ه/   1403 بـريوت، 

- الذهبي، ابو عبد اهلل شمس الدين حممد بن امحد عثامن بن قايامز )ت 748هـ/ 
1347م(:ـ

17ـ تاريـخ اإلسـالم وطبقات املشـاهري واالعالم )مكتبة القـديس، القاهرة، 1368هـ/ 
1948م( .
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- ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع ابو عبد اهلل البصي الزهري )ت 168ـ 230 
هـ / 784ـ 941م(: ـ

18ـ الطبقـات الكـربى، 8ج )حتقيـق: حممـود ابراهيـم زايـد، ط ـ1، دار صـادر، بـريوت 
/ د: ت( .

- السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن )ت911 هـ / 1505 م(: ـ
19ـ تاريـخ اخللفـاء )حتقيـق: حممـد حمـي الدين عبد احلميـد، طـ  1، مطبعـة منري ومطبعة 

السـعادة، القاهرة، 1371 هـ / 1952 م(.
20- رشح سنن ابن ماجة )دار النرش: قديمي كتب خانة، كراتي / د: ت( .

- الشافعي، حممد بن ادريس )ت 204 هـ / 819 م(: ـ
21ـ إالم،  )دار املعرفة، بريوت، 1393هـ / 1973 م(. 

- ابن شعبة احلراين، الشيخ ابو حممد احلسن بن عيل بن احلسني )ت القرن الرابع 
اهلجري /القرن العارش امليالدي(:ـ

22ـ حتـف العقـول عـن ال الرسـول )صـىل اهلل عليهـم( )قـدم لـه: العالمـة السـيد حممـد 
صـادق بحـر العلوم، منشـورات املطبعـة احليدريـة ومكتبتها، النجـف االرشف، 1383 

هــ / 1963 م(.

- ابن شهر أشوب، حممد املازندراين )ت 489 ـ 588 هـ / 1095 ـ 1192 م(. 
23ـ مناقب آل أيب طالب )عليهم السـالم( )نرش: مؤسسـة العالمة للنرش، قم املقدسـة، 

1379 هـ / 1959 م(. 

- الصدوق، الشيخ ابو جعفر حممد بن عيل بن احلسني )ت 386هـ / 996م(: 
1414هــ/  املقدسـة،  قـم  االسـالمي،  النـرش  )مؤسسـة  الفقيـه،   الحيـره  مـن  24ـ 
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. 1993م( 

- ابن ايب طالب، اإلمام عيل )عليه السالم( )ت 40هـ/ 660م(:
25ـ هنـج البالغـة )ضبـط نصـه ونظـم فهارسـه العلميـة د. صبحـي الصالـح،ط ـ2، دار 

الكتـاب اللبنـاين، بـريوت، 1402هــ/ 1982م( .

- ابن طاوس احليل، مجال الدين امحد ابن موسى )ت 673هـ/ 1274م(:ـ
1، مؤسسـة ال البيت )عليهم  26ـ بنـاء املقالـة الفاطميـة يف نقـض الرسـالة العثامنيـة )طـ 

السـالم( طهـران، 1411هـ/ 1990م( .

- الطربي، ابو جعفر بن حممد بن جرير )ت 310هـ/ 922م( .
27ـ تاريـخ األمـم وامللـوك،7 ج )حتقيـق وتعليـق االسـتاذ. عبـد أ.عـيل مهنـا، ط ـ1، 

. 1998م(  1418هــ/  للمطبوعـات،  االعلمـي  مؤسسـة  منشـورات: 

- الطرطويش، حممد بن حممد بن الوليد )ت 520هـ/ 1126 م( .
28ـ رساج امللوك )ط ـ1، دار صادر، بريوت، 1415هـ/ 1995م( .

- الطويس، الشيخ ابو جعفر حممد بن احلسن )ت 460هـ/ 1067م( .
االسـالمية،  الكتـب  دار  ـ3،  )ط  االخبـار  مـن  اختلـف  فيـام  االسـتبصار  29ـ 

. 1970م(  طهران،1390هــ/ 
النعـامن،  مطبعـة  العلـوم،  بحـر  صـادق  حممـد  السـيد  العالمـة  لـه:  )قـدم  االمـايل  30ـ 

. 1964م(  1384هــ/  االرشف،  النجـف  االهليـة،  املكتبـة  منشـورات 
31ـ هتذيـب اإلحـكام يف رشح املقنعـة،  )دار الكتـب االسـالمية، طهـران، 1365هــ/ 

. 1945م( 

- ابن عبد الرب النمريي، ابو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد )ت 463هـ/ 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 332

1070م(:ـ
32ـ االسـتيعاب يف معرفـة االصحـاب، 4ج )حتقيـق: عـيل حممـد البجـاوي، ط ـ 1، دار 

اجليل، بـريوت، 1380هــ/ 1960م( .

- ابن عقدة الكوف، امحد بن حممد بن سعيد )ت 332هـ/ 943م(:ـ
33ـ فضائـل أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( )مجعـه ورتبـه وقـدم  لـه: عبـد الـرزاق محـد 

حسـني حـرز الديـن، ط ـ 1، مطبعـة نـكارش، قـم املقدسـة، 1421هــ/ 2001م( .

- ابن العامد احلنبيل، ايب الفالح عبد احلي )ت 1089هـ/ 1678م(:
34- شـذرات الذهـب يف اخبـار مـن ذهـب )حتقيـق: شـعيب االرنـاؤوط، حممـد نعيـم 

العرقسـويس،ط ـ 9، دار الكتـب العلميـة، بـريوت ن 1413هــ/ 1993م(.

- ابو الفرج االصفهاين، عيل بن احلسني )ت 356هـ / 966م(: 
35ـ األغاين  )حتقيق: سمري جابر، ط ـ 2، دار الفكر، بريوت، 1409 هـ / 1989 م( .

-، القضاعى، ابو عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر )ت 454هـ / 1062م( .
36ـ مسـند الشـهاب،  )حتقيـق: محـدي عبـد املجيـد السـلفي، ط ـ 2، مؤسسـة الرسـالة، 

بـريوت، 1407هــ / 1986 م(.

- قطب الدين الراوندي، ايب احلسني سعيد بن هبة اهلل )ت 573هـ / 1177 م(: 
37ـ فقـه القـران،  )ط ـ2، مكتبـة ايـة اهلل املرعـي النجفـي، قـم املقدسـة، 1405هــ / 

م(.  1985

- ابن قيم اجلوزية، ايب عبد اهلل حممد بن ايب بكر الزرف الدمشقي )ت 751هـ/ 
1349م(

احلليـم  عبـد  امحـد  وصححـه:  )راجعـه  الرشعيـة  السياسـة  يف  احلكيمـة  الطـرق  38ـ 
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1960م(.  1380هــ/  ن  القاهـرة  العربيـة،  املؤسسـة  العسـكري، 

- ابن كثري، عامد الدين ابوالفداء اسامعيل بن عمر )ت 774هـ/ 1372م(:
بـريوت،  املعـارف،  مكتبـة   ،1 ـ  ط  حسـني،  د.فالـح  )حتقيـق:  والنهايـة  البدايـة  39ـ 

. 1987م(  1407هــ/ 

- الكليني، ثقه االسالم الشيخ ايب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الرازي )ت 
328 أو 329هـ/ 939 أو 940م(:ـ

40- األصـول مـن الـكايف، 8 ج )صححـه وعلـق عليـه: عـيل اكـرب الغفـاري، ط ـ 6، 
مطبعـة حيـدري، نـرش: دار الكتـب االسـالمية،طهران، 1388هــ/ 1968م(.

ـ  ط  الغفـاري،  اكـرب  عـيل  عليـه:  وعلـق  وقابلـه  )صححـه  الـكايف،   مـن  الفـروع  41ـ 
. 1998م(  1418هــ/  طهـران،  االسـالمي،  الكتـب  دار  نـرش  حيـدري،  4،مطبعـة 

- الكناين، امحد بن ايب بكر بن اسامعيل )ت 762ـ 840هـ/ 1360ـ 1436م(:
42ـ مصبـاح الزجاجـة،  )حتقيق: حممد املنتقى الكشـناوي، ط ـ 2، دار العروبة، بريوت، 

1403هـ/ 1983م( .

- الكوف، حممد بن حممد االشعث )ت القرن الرابع اهلجري / القرن العارش 
امليالدي(:

43ـ اجلعفريات )االشعثيات( )مكتبة نينوى احلديثة، طهران / د: ت( .

- ابن ماجه، حممد بن يزيد )ت 273هـ/ 886م(: 
44- سـنن ابـن ماجـه )حتقيـق: حممـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار الفكـر للطباعـة، بريوت / 

د: ت( .

- املاوردي، ايب احلسن عيل بن حممد بن حبيب البصي البغدادي )ت 450هـ/ 
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1058م(:
دار  العسـيل،  ـ خالـد رشـيد  د  الدينيـة )حتقيـق:  والواليـات  السـلطانية  45-اإلحـكام 

. 1989م(  1409هــ/  بغـداد،  للطباعـة،  احلريـة 

- املجليس، العالمة حممد باقر )ت 1037ـ 1111هـ/ 1627ـ 1700م(:
46ـ بحار األنوار )حتقيق ونرش: مؤسسة الوفاء، بريوت، 1404هـ/ 1984م( .

- حمب الدين الطربي، امحد بن عبد اهلل )ت 694هـ/ 1294م(:
47ـ ذخائـر العقبـى يف مناقـب ذوي القربـى )تقديم ومراجعة: مجيـل ابراهيم حبيب،دار 

القادسية، بغداد، 1404هـ/ 1984م(.

- املغريب، نعامن بن حممد التميمي )ت 259 ـ 360 هـ/ 872 ـ 970م(: 
48- دعائم اإلسالم )دار املعارف، القاهرة، 1385هـ/ 1965م( .

- املفيد، الشيخ حممد بن حممد بن النعامن العبكري البغدادي 
)ت413هـ/1022م(:

49- الفصـول املختـارة )ط ـ 1، طبـع ونـرش: املؤمتـر العاملـي اللفيـة الشـيخ املفيـد، قـم 
املقدسـة، 1413هــ/ 1992م(. 

- املقديس، حممد بن امحد )ت 335 ـ 390 هـ/ 946 ـ 990 م(:
الثقافـة  وزارة  طليـامت،  غـازي  )حتقيـق:  االقاليـم  معرفـة  يف  التقاسـيم  أحسـن   -50

. 1980م(  1400هــ/  ن  دمشـق  القومـي،  واإلرشـاد 

- املناوي، حممد عبد الرؤوف )952 ـ 1031هـ/ 1545 ـ  1621 م(: 
51 ـ فيض القدير )ط ـ 1، املكتبة التجارية، القاهرة، 1356هـ/ 1937م( .

- ابن منظور، مجال الدين حممد بن بكر مكرم )ت 711هـ/ 1311م(:
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52- لسـان العرب املحيط )حتقيق: عبد السـتار امحد فراج، ط ـ 1، دار صادر، بريوت، 
1405هـ/ 1985م( .

- ا لنسائي، أيب عبد الرمحن امحد بن شعيب الشافعي )ت 303 هـ / 915 م(
53 ـ خصائـص أمـري املؤمنـني عـيل ابـن أبـى طالـب )كـرم اهلل وجهه()عليـه السـالم( 
)حتقيـق: حممـد هـادي االمينـي، طـ  1، املطبعـة احليدريـة، النجـف االرشف، 1388 هــ 

1969م(.  /

- أبو نعيم االصبهاين، امحد بن عبد اهلل )ت 430 هـ / 1038 م(: ـ
54ـ حليـة األوليـاء وطبقـات األصفيـاء،  )حتقيـق: حسـام الديـن املقـديس، ط ـ 4، دار 

الكتـاب العـريب، القاهـرة، 1405هــ / 1985 م(.

- اهليثمي، نور الدين عيل بن ايب بكر )ت 807هـ / 1404 م(: 
55 ـ جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،  )حترير: احلافظـني العراقي وابن حجر العسـقالين، 

دار الريـان للـرتاث ودار الكتـاب العريب، بـريوت، 1407هـ / 1987 م( .

- وكيع، حممد بن خلف بن حيان )ت 306 هـ/ 918 م(:ـ
56- أخبـار القضـاة،  )حتقيـق وتعليـق: عبـد العزيـز مصطفـى املراغـي، عـامل الكتـب، 

بـريوت / د: ت(

- ياقوت احلموي، شهاب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت 626هـ/ 
1238م(: 

57- معجـم البلـدان  )حتقيـق: صـالح بـن سـامل املـرصايت، ط ـ 1، دار الفكـر، بـريوت، 
1997م( 1418هـ/ 

- اليعقويب، امحد بن ايب يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب 
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)ت292هـ/904م(:ـ
اليعقـويب  )حتقيـق: العالمـة حممـد صـادق ال بحـر العلـوم الطباطبائـي،  58- تاريـخ 

. 1939م(  1358هــ/  االرشف،  النجـف  الغـري،  مطبعـة 

ثانيا/ املراجع احلديثة:

- الرباقي، السيد حسني بن السيد امحد )ت 1332هـ / 1913 م(
59ـ تاريـخ الكوفـة )اسـتدراك: السـيد حممـد صـادق ال بحـر العلـوم، حتقيـق: ماجـد 
بـن امحـد العطيـة، ط ـ1، مطبعـة رشيعـني، نـرش: املكتبـة احليدريـة، النجـف االرشف، 

1424هــ / 2000 م(.

- جرداق، جورج سجعان: ـ 
60ـ اإلمـام عـيل صـوت العدالـة اإلنسـانية )مطبعـة اجلهـاد، نـرش دار الفكـر العـريب، 

ـ بـني عـيل والثـورة الفرنسـية، 1378هــ / 1958 م(. بـريوت، ج2 

- جعفر، د. نوري : ـ 
عليـه:  راجعـه وعلـق  اهلـادي مسـعود،  عبـد  األسـتاذ  لـه:  )قـدم  ومناوئـوه  ـ عـيل   61
السـيد مرتـى الرضـوي، طــ4، دار املعلـمـ  مطبوعـات النجـاح، القاهـرة، 1396 هـ / 

. 1976م( 

- السعدي، د.محيد:
62- رشح قانـون العقوبـات اجلديدـ  دراسـة حتليلية مقارنة يف اإلحكام العامةـ  اجلريمة 

والعقاب واملسؤولية اجلنائية )ط ـ 2، دار احلرية للطباعة، بغداد 1396هـ/1976م(

- الشبلنجي، الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن )ت1298 هـ / 1880 م(.
63 - نـور اإلبصـار يف مناقـب ال بيـت النبـي املختـار )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم()دار 
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احيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت / د: ت، اعـادت طبعـه دار العلـوم احلديثـة، بـريوت، 
مكتبـة الـرشق اجلديـدة، بغـداد( .

- الصيفي، د.  عبد الفتاح مصطفى : ـ 
64 ـ حـق الدولـة يف العقـاب ـ نشـأته واقتضـاؤه وانقضـاؤه )طبـع: دار األحـد اجلـريي  

أخـوان، بـريوت، 1391 هــ، 1971 م(.
65 ـ قانون العقوبات ـ القسم اخلاص )دار املعارف، بريوت، 1387 هـ / 1967 م(.

- العقاد، عباس حممود: ـ 
66ـ عبقرية اإلمام عيل )دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت / د: ت(.

-  الفكيكي، توفيق: ـ 
67ـ الراعـي والرعيـة ))املثـل األعـىل(( للحكـم الديمقراطـي يف اإلسـالم ـ رشح عهـد 
مطبعـة   ،1 ـ  )ط  مـرص  واله  حـني  االشـرت  مالـك  إىل  املوجـه  السـالم(  )عليـه  اإلمـام 

رشيعـت، نـرش: املكتبـة احليدريـة، قـم املقدسـة، 1424 هــ / 2004 م(. 

- القندوزي احلنفي، الشيخ سليامن بن ابراهيم )ت 1220 ـ 1294هـ/ 1805ـ 
1877م(: 

دار   ،2 ـ  ط  احلسـيني،  ارشف  مجـال  عـيل  )سـيد  القربـى  لـذوي  املـودة  ينابيـع   -68
االسـوة للطباعـة والنـرش، منظمة االوقاف والشـؤون اخلرييـة، قم املقدسـة، 1422هـ/ 

2002م(.

-كرم، جورج: ـ 
69 ـ قانون العقوبات معدال« ومضبوطا« عىل االصل )د:م / د: ت(.

- مصطفى، د.حممود حممود: ـ 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 338

70ـ رشح قانون اإلجراءات اجلنائية )القاهرة، 1385هـ / 1965 م(.
االحتـاد  ـ  الشـعب  دار  مطابـع   ،6 ـ  )ط  العـام  القسـم  ـ  العقوبـات  قانـون  رشح  ـ   71

1964م(.  / 1384هــ  القاهـرة،  العـريب،  االشـرتاكي 

- النوري، املريزا حسني بن املريزا حممد تقي )ت 1333 هـ / 1914 م(:
72 ـ مسـتدرك الوسـائل،  )نـرش مؤسسـة أهـل البيـت )عليهـم السـالم( قـم املقدسـة، 

1408 هــ / 1988 م( .

- اهلمذاين، الشيخ امحد الرمحاين: ـ 
73 ـ اإلمـام عـيل ابـن ايب طالـب )عليـه السـالم( مـن حبـه عنـوان الصحيفـة )ط ـ1، 
مؤسسـة املنـري للطباعة والنـرش، مطبعة افسـت فتاحي، طهران، 1417 هــ / 1997م(.



خصائص احلاكم العادل يف كلمات امرياملؤمنني)عليه السالم( 
عهد مالك االشرت )رضوان اهلل عليه( امنوذجا

اأ.م.د كرمي �ساتي ال�سراجي
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املقدمة

و  االنسـان  حيـاة  يف  املهمـة  املسـائل  مـن  واحلاكـم  والدولـة  احلكومـة  مسـألة  تعـد 
املجتمعات، ومن املسـائل االساسـية التي واجهها الفكر البرشي منذ نشـوء املجتمعات، 
وقـد طرحـت يف هـذا املجـال نظريـات واراء كثـرية و خمتلفـة مـن قبـل مفكريـن و اديـان 
و مـدارس فلسـفية عـىل طـول التاريـخ وقـد سـجل لنـا التاريـخ شـواهدا كثـرية عـىل هذا 
اجلهـد البـرشي، ومـن اقـدم املحـاوالت يف هـذا االجتـاه مـا وصـل الينـا من تنظـري فكري 
رائـع حـول الدولـة و اجلمهوريـة مـن قبـل فالسـفة اليونـان و باخلصـوص افالطـون يف 
مجهوريتـه التـي حتـدث فيهـا عـن العدالـة و النظـام وطبيعـة الدولـة و احلكومـة وقـد تأثـر 
بـه الفيلسـوف  االسـالمي الكبـري الفـارايب والـف عـىل هنجه املدينـة الفاضلـة التي حتاكي 

مجهوريـة افالطـون يف نسـقها و عدالتهـا  و حاكمهـا و مثاليتهـا .

وكان املحـور يف هـذه املدينـة هـو احلاكـم و الرئيـس الـذي يمثـل الضامنـة االكيـدة 
للدولـة الفاضلـة العادلـة و شـبهه بقلـب االنسـان و عالقتـه بباقـي اعضـاء اجلسـد فـاذا 
صلـح القلـب صلـح و طـاب مجيـع اجلسـد واذا مـرض القلـب مـرض وخبـث  مجيـع 
اجلسـد فكذلـك احلاكـم اذا صلـح صلـح مجيـع املجتمـع و اذا فسـد فسـد مجيـع املجتمـع 
وهـذا املعنـى يشـري اليـه احلديـث الـوارد عـن النبي)صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم( )صنفان 

مـن امتـي اذا صلحـا صلحـت امتـي واذا فسـدا فسـدت امتـي االمـراء والقـراء()1(

وقـد عالـج الترشيـع االسـالمي مـن خـالل القـران وسـرية النبـي االكـرم )صـىل اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( والسـنة النبويـة الرشيفـة هذه املسـألة املهمة احلساسـة  مـن خالل بني 
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صفـات و رشوط احلاكـم العـادل وواجباتـه و حقوقـه .

وقـد حضيـت مسـألة احلكومـة والعدالـة باهتـامم كبـري مـن قبـل االمـام عـيل )عليـه 
السـالم( مـن خـالل جتربتـه الفـذة والرائعة  واملتفردة عـىل طول التاريـخ يف احلكم وادارة 
الدولـة يف عرصه )عليه السـالم( وقد جتسـدت هـذه التجربة الرائعـة يف احلكم من خالل 
سـريته )عليـه السـالم( و كلامتـه و خطبـه ووصايـاه اىل الـوالة و االمراء، و اشـمل وامجل 
و اطـول هـذه النصـوص وامجعهـا الصـول ومسـائل ادارة الدولـة واحلكـم هـو العهـد 

الـذي كتبـه اىل واليـه عـىل مـرص مالك االشـرت .

وسـوف نتنـاول مـن خـالل هـذا العهـد صفـات وخصائـص وواجبـات و حقـوق 
احلاكـم واملسـؤول العادل و اثره يف بناء املجتمـع والدولة الفاضلة .وقد انتظم البحث يف 
ابعـاد عدة: االيـامين واالخالقي )الروحي(،االداري والسـيايس،االجتامعي،االقتصادي 

العسكري. و 

البعد االمياني واالخالقي )التقوى(

ان املتصفـح للقـران الكريـم جيـد ان كلمـة التقـوى و مشـتقاهتا اسـتعملت اكثـر مـن 
مئتـني مـرة يف القـران الكريـم وهـذا الرتكيـز والتأكيـد والتكثيـف هلـذه املفـردة يـدل عـىل 
امهيتهـا  وخطورهتـا يف حيـاة االنسـان يف الدنيـا واالخـرة، بـل ورد يف بعـض االيـات ان 
ْهَل الُْقَرى 

َ
نَّ أ

َ
التقـوى سـبب لنـزول الـربكات و اسـتقرار املجتمعات قـال تعاىل ﴿ َولَـْو أ

رِْض ﴾ االعـراف 96،  فالتقوى 
َ
ـَماء َواأل آَمُنـواْ َواتََّقـواْ لََفَتْحَنا َعلَيِْهـم بََرَكٍت ّمَِن السَّ

اصـل لـكل فضيلـة ولذلـك نجد ان القـران الكريم يف كثـري من االيات املبـاركات يويص 
بالتقـوى وايضـا مـا ورد عـن النبي)صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم( و االئمة )عليه السـالم( 
فتجـد خطـب وكلـامت سـيد البلغـاء واملتكلمني مشـحونة هبذه املفـردة فال ختلـو كلمة له 
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)عليـه السـالم( مـن االشـارة اىل هـذه اخلصلـة التي تعد سـببا لسـعادة و اسـتقرار وثبات 
املجتمعـات يف الدنيـا واالخرة .

ان اول وصيـة لالمـام )عليـه السـالم( تضمنهـا عهـده اىل مالـك االشـرت هـي وصيـة 
التقـوى حيـث جـاء يف العهـد )امـره بتقـوى اهلل وايثـار طاعتـه واتباع مـا امر بـه يف كتابه من 
فرائضه و سـننه التي ال يسـعد احد اال بأتباعها وال يشـقى اال مع جحودها و اضاعتها()2( 

حيـث ان االمـام )عليـه السـالم( ربـط سـعادة االنسـان وشـقاوته باتبـاع التقـوى و 
بالتقـوى؟ املقصـود  تضييعها.فـام 

التقوى ف اللغة من وقى،وكل ما وقى شيئا فهو وقاء له وقاية )3(.

وايضـا هـي حفـظ الـيء ممـا يؤذيـه و يره،وجعـل النفـس يف وقايـة ممـا خياف،ثـم 
يسـمى اخلـوف تـارة تقـوى، والتقـوى خوفـا، ثم صـار التقـوى يف تعاريف الـرشع حفظ 

النفـس عـام يؤثـم وذلـك بـرتك املحضـور )4( .

و يف االصطـالح : هـو االحـرتاز بطاعـة اهلل عـن عقوبتـه، وهـو صيانـة النفـس عـام 
تسـتحق بـه العقوبـة مـن فعـل او تـرك )5(.

وعرفها االمام الصادق ع  ))ان اليفقدك حيث امرك وان اليراك حيث هناك(( )6( 

وعليـه فالتقـوى تعنـي االلتـزام باالوامـر االهلية واالنتهـاء عن النواهـي االهلية.وهي 
الرقيـب الداخـيل الـذي حيفـظ سـلوك االنسـان عـن الزيغ واخلـروج عن الطريق السـوي 

الـذي امـر اهلل تعـاىل به .

باخلصـوص  و  املجتمـع  فـرد يف  لـكل  مهـم  و ضابـط  امـان  تعتـرب صـامم  فالتقـوى 
للحاكـم الهنـا متنعـه ان ينحـرف بتأثـري شـهواته و مطامعـه واهوائه و ان يتعاىل عىل نفسـه 
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ليسـتطيع ان حيكـم بـني النـاس بالعـدل واالنصـاف فال جيـور وال يتعسـف ويضع نصب 
عينيـه رضـا اهلل تعـاىل فينتـرص للمظلـوم مـن الظـامل ويرجـع احلقـوق اىل اهلهـا.

ان النظـام االخالقـي والقيمـي يف االسـالم يربـط االنسـان ربطا اكيدا بـاهلل تعاىل ويعترب 
االنسـان موجـودا لـه عمـر غري متنـاه متتد حياته اىل ابعـد من هذه احلياة الدنيا املحسوسـة اىل 
حيـاة اخـرى ال يمـوت فيهـا وان االنسـان خملوق هلل تعـاىل ال يملك حوال وال قـوة اال بأذنه 
فهـو موجـود رابـط فقـري غـري مسـتقل حيتـاج يف كل ان اىل املـدد االهلـي و هـذه احلقيقـة ملـن 
يستشـعر هبـا هلـا تأثـري كبـري عىل اخـالق وافعـال احلاكم وهبـذا الصدد يقـول امـري املؤمنني : 

)انـا وانتـم عبيـد مملوكـون لـرب ال رب غـريه يملـك منا مـا ال نملك من انفسـنا()7( 

فمـن يعيـش هـذا االحسـاس والشـعور جتـاه خالقـه وربـه فـال شـك سـوف يقـوم 
باعاملـه عـىل افضـل مـا يكـون و ينضبط ضمـن اوامر خالقـه و ربه وهذا بـدوره يؤدي اىل 

قيـام دولـة العـدل واالنصـاف بواسـطة عدالـة هـذا احلاكـم،

فاحلاكـم الـذي لـه عالقة هبذا املسـتوى مـع اهلل تعـاىل ال يظلم احدا قطعـا وهلذا يقول 
االمـام عـيل )عليـه السـالم( )واهلل لـو اعطيـت االقاليـم السـبعة بام حتـت افالكهـا عىل ان 
اعـي اهلل يف نملـة اسـلبها جلـب شـعرية مـا فعلتـه وان دنياكـم عنـدي الهـون مـن ورقة 

يف فـم جـرادة تقضمها( )8( 

ولذلـك كلـام كان احلاكـم عـىل معرفـة و ارتبـاط بـاهلل تعاىل كلـام كان ملتزمـا باالوامر 
االهليـة مطيعـا لـرشع اهلل و قوانينـه بـني الرعية.

ان ضبـط النفـس عـن اهلـوى والغضـب وامليـول والرغبـات يرتبـط ارتباطـا وثيقـا 
باخلـوف مـن اهلل تعـاىل وتقـواه الـذي ينعكـس عـىل تعامـل احلاكـم مـع رعيتـه بالعـدل 
واالنصـاف والرمحـة وعـدم االسـتهتار بأمـوال املسـلمني و التـرصف هبـا عـىل اهنـا ملـك 
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خـاص للحاكـم يفعـل هبـا كيفـام شـاء.

يقـول امـري املؤمنـني )عليه السـالم( )أأقنـع من نفيس بـأن يقـال ))امرياملؤمنني(( وال 
اشـاركهم يف مـكاره الدهـر ؟ أو اكون أسـوة هلم يف جشـوبة العيش، فام خلقت ليشـغلني 

اكل الطيبـات كالبهيمة املربوطة مههـا علفها...()9(  

فالتقـوى متثـل حصانـة للحاكـم و املسـؤول عـن خيانـة االمـة يف االمـوال واالنفـس 
واالعـراض .

ولذلـك نجـد سـرية ائمـة العـدل و يف مقدمتهـم بعـد رسـول اهلل )صىل اهلل عليـه وآله 
وسـلم( امرياملؤمنـني  و امـام املتقـني شـديد احلـرص عـىل حفـظ امـوال االمـة و اعـراض 
وارواح النـاس بـل تعامـل مـع اعدائـه بالعـدل واالنصـاف وهـذا مـا حصـل يف معركـة 

صفـني عندمـا منـع العـدو املـاء عـن جيـش االمـام عـيل )عليه السـالم( 

و عندمـا كان املـاء حتـت سـيطرهتم وبعـد ان دفعهـم جيـش االمام عن املـاء مل يمنعهم 
)عليـه السـالم( مـن املـاء و قـال ان املـاء للجميـع، وكذلـك مـا صنـع يف معركـة اجلمـل 
حيـث حكـم رشع اهلل ومل يتعـداه فلـم يسـبي النسـاء والـذراري وانـام اقتـرص عـىل امـوال 

الناكثـني التـي كانـت يف سـاحة املعركـة )10(.

وايضـا مقولتـه املعروفـة يف حـق اخلـوارج ))ال تقاتلـوا اخلـوارج بعـدي فليـس مـن 
طلـب احلـق فأخطائـه كمـن طلـب الباطـل فأصابـه(( )11( 

و مـا ورد عـن سـرية عمـر بـن عبـد العزيـز حيـث رفـع السـب عـن امـري املؤمنني عيل 
بـن ايب طالـب )عليـه السـالم( و اعاد بعـض احلقوق اىل اهلها و كان يقال ان سـبب ذلك 

هـو تدينـه و تقـواه التـي متيـز هبا عـن باقي خلفـاء بني اميـة )12( .
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فالتقـوى متثـل ركنـا اساسـيا و رشطـا مهـام للحاكـم العادل التـي من خالهلا يسـتطيع 
احلاكـم ان حيكـم بالقسـط والعـدل وهبـذا الصـدد يقـول االمـام احلسـني )عليـه السـالم( 
مـن كتـاب لـه اىل اهـل الكوفة: ))فلعمري مـا االمام اال احلاكـم بالكتاب القائم بالقسـط 
الدائـن بديـن احلـق احلابس نفسـه عـىل ذات اهلل تعـاىل(( )13(  فحبس النفـس و اهلوى هو 
عـني التقـوى وهـو الـذي جيعـل احلاكـم قائـام بالقسـط والعـدل الن اسـاس الظلـم اتبـاع 
اهلـوى وحـب الدنيـا و طـول االمـل ولذلـك قـال امـري املؤمنـني )عليـه السـالم(  ))اين  
اخـاف عليكـم اثنتـني  اتبـاع اهلـوى و طـول االمـل فامـا اتبـاع اهلـوى فانـه يـرد عـن احلق 

وامـا طـول االمل فينـيس االخـرة(( )14( 

وقـد اتفـق املسـلمون )15(  عـىل ان االمـام البـد ان يكـون عـادال حتـى ال جيـور يف 
حكمـه بـل االماميـة )16(  اشـرتطوا ان يكون معصوما و ذكروا لذلك ادلـة عقلية ونقلية.

وعليـه فعدالـة احلاكـم موضـع اتفـاق مجيع املسـلمني و هلـا اثر بالـغ يف حتقيـق العدالة 
االجتامعيـة  واالقتصاديـة وحفـظ املجتمـع و االمـة من االنحـراف والفسـاد والضياع .

ولذلـك كلـام كان احلاكـم عـادال متقيـا كان رحيـام رفيقـا شـفيعا عـىل ضعـاف النـاس 
واهـل احلاجـة واملسـكنة قويـا يف وجـه املسـتكربين والظلمـة وقد وعـد اهلل املتقـني باملفاز 

واجلنـة والرضـوان قـال تعـاىل )ان للمتقـني مفـازا حدائـق واعنابا(.
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البعد االداري والسياسي

يتضمـن عهـد االمـام )عليـه السـالم( اىل مالك االشـرت قواعد واصـول مهمة للعمل 
االداري والسـيايس بشـكل عـام و للحاكـم والـوايل و املتصـدي المـور النـاس بشـكل 

خاص.

القاعدة االوىل:  االعتبار بتجارب احلكام ال�سابقني 
ومـن هـذه القواعـد النظـر والتأمـل يف مسـرية احلـكام السـابقني وان يراقـب احلاكـم 

نفسـه بعـني العامـة واملحكومـني .

وقـد عـرب عنهـا االمـام )عليـه السـالم( بقولـه : )اين قـد وجهتـك اىل بـالد قـد جـرت 
عليهـا دول قبلـك، مـن عـدل وجـور وان النـاس ينظـرون مـن امـورك يف مثـل ماكنـت 
تنظـر فيـه مـن امـور الـوالة قبلـك و يقولـون فيـك ماكنـت تقـول فيهـم و انام يسـتدل عىل 
الصاحلـني بـام جيـري اهلل هلم عىل السـن عباده، فليكن احـب الذخائر اليـك ذخرية العمل 

الصالـح(( )17( 

يف هـذا النـص يؤصـل االمـام لقاعـدة مهمـة يف ادارة احلكـم وهـي ان احلاكـم يراقب 
نفسـه من خالل سـرية احلكام السـابقني و يعترب هبا و جيعل نفسـه يف صفوف املحكومني 
والعامـة يف تقييـم اعاملـه و هـذا كالم يف غايـة الروعـة الن االنسـان بطبعـه عندمـا يكـون 

ضمـن العامة ينظـر اىل ترصفـات احلاكم 

بطريقة خمتلفة عن احلاكم نفسـه و بذلك تكون حكومته وقراراته منطلقة من حاجات 
النـاس ومـن رغبـة الشـعب و عامتـه واذا كان احلاكـم هبذه الصـورة فان اهلل تعـاىل قد جعل 
لـه سـننا جتـري يف عبـاده ومن هذه السـنن الذكـر الطيب والرضـا من قبل عامـة الناس عىل 
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هـذا احلاكـم ان هـذه الوصيـة جعلهـا االمـام يف اول وصاياه و عهده اىل مالك االشـرت الهنا 
يف غايـة االمهيـة وذلـك الن اغلب الذين يتصدون للحكم و املسـؤولية يتناسـون انتقادهم 
العـامل احلاكـم واملسـؤول عندمـا كانـوا ضمـن املحكومـني و عامـة النـاس فينفصـل متامـا 
عـن تلـك املرحلـة )مرحلـة املحكـوم( و يـامرس دور احلاكـم بـدون  االسـتفادة مـن جتربته 
عندمـا كان حمكومـا و ضمـن عامـة النـاس و الشـعب و هـذه الصفـة جتعـل احلاكـم بعيـدا 
عـن رغبـات و طمـوح عامـة الناس.وهـذا مـا حصل ملن تـوىل احلكم بعد عـام 2003 م يف 
العـراق حيـث ان احلـكام مل يعتـربوا مـن جتربـة النظـام البائد مع الشـعب العراقي و تناسـوا 
معاناهتـم و االمهـم وانتقاداهتـم و معارضتهـم للنظـام البائـد عندمـا كانـوا يف املعارضـة و 
اليـوم الكثـري منهـم يكـرر كثـريا مـن اعـامل الظلمـة و كان جديـرا هبـم و باخلصـوص اتبـاع 
اهـل البيـت و ممـن يدعـون بالرجـوع اىل االمـام عيل )عليه السـالم( ان جيعلوا سـرية االمام  
و كلامتـه و عهـده ملالـك االشـرت املـيلء بالوصايـا املهمـة يف مسـألة ادارة الدولـة و املجتمـع 
موضعـا للتطبيـق، وهـذه الوصيـة تدعـو اىل اعطـاء امهيـة كبـرية لـرأي العامـة و الشـعب.

وهـي مـن القوانـني املتقدمـة يف الفكر االنسـاين يف هـذا املجال .

القاعدة الثانية :الرحمة واملحبة و اللطف بالنا�ص و عامة ال�سعب 
 وهـذه القاعـدة هلـا اثـر كبري يف التفـاف اجلمهور و عامة الناس حـول القائد و احلكام 
واملسـؤول و قـد وضـع االمام )عليه السـالم( مبـدأ انسـانيا و اخالقيا عظيـام للتعامل مع 
املجتمـع عـىل اسـاس املشـرتكات معهـم امـا باخـوة الديـن وامـا باخـوة االنسـانية حيـث 
قـال )عليـه السـالم( : )واشـعر قلبـك الرمحـة للرعيـة واملحبـة هلـم  واللطـف هبـم وال 
تكونـن عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم اكلهـم، فاهنم صنفان امـا اخ لك يف الديـن و اما نظري 

لـك يف اخللـق(( )18( 

فهـذه الوصيـة مـن االمـام قبل 1400 سـنة حيـث كانت املفاهيـم القبلية و الشـعوبية 
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والعنرصيـة هـي السـائدة فاألمـام لـه الريـادة والسـبق يف وضـع قانـون انسـاين مهم حيرتم 
االنسـان ألنسـانيته ويعلـو مـن قيم املحبة واالخاء بـني ابناء النوع االنسـاين وهذا بالواقع 

هـو منطـق القران)اكرمكم عنـد اهلل اتقاكم(احلجرات 13

))وقـول الرسـول الكريـم )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( النـاس سواسـية كأسـنان 
املشـط(()19( 

فاألمـام )عليـه السـالم( يضـع قاعـدة مهمـة لتعامـل احلاكم مع ابنـاء شـعبه وان كان 
بعضهـم مـن اديـان اخـرى فاالخـوة الدينيـة مـع ابنـاء دينـه واالخـوة االنسـانية مـع ابنـاء 
االديـان االخـرى، فاحلاكـم يف منطـق االمام )عليه السـالم( اب للجميـع و ليس طاغوتا 
ومسـتبدا بـل قلبـه مـيلء بالرمحـة والعفـو و احلـب و هـذا مـا جسـده امـري املؤمنـني )عليـه 
السـالم( عندمـا تصـدى للحكـم ابـان خالفتـه )عليـه السـالم( و االمـام يـويص احلاكـم 
بـان يعطـي مـن عفـوه وصفحـه للمـيسء مـن عامـة النـاس ))وال يكونـن عليهـم سـبعا 
ضاريـا(( )20(  الن مسـؤولية احلاكـم مسـؤولية انسـانية قائمـة عـىل العالقـة الطيبـة بينـه 
و بـني عامـة النـاس فهـو كاألب احلنـون احلريـص عـىل مصاحلهـم الـذي يأخـذ بأيدهيـم 
اىل مواطـن اخلـري والصـالح  فـاذا فعـل ذلـك فسـوف حيصـل عىل ثقـة النـاس و حمبتهم و 
تعاوهنـم وان اهلل تعـاىل سـوف جيـري لـه الذكـر الطيـب عـىل السـنتهم و هـذا وعـد اهلي .

القاعدة الثالثة: ان�ساف النا�ص 
يتعـرض االمـام )عليـه السـالم( يف هذه الفقـرة اىل قاعدة مهمـة يف االدارة والتصدي 
للمسـؤولية وهـي عمليـة انصـاف احلاكـم النـاس مـن نفسـه ومـن خاصتـه حيـث قـال 
)عليـه السـالم( ))أنصـف اهلل و أنصـف النـاس من نفسـك ومن خاصة اهلـك ومن  لك 
فيـه هـوى مـن رعيتـك فانك إال تفعـل تظلم ومن ظلـم عبـاده اهلل كان اهلل خصمه(( )21( 
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العـدال واالنصـاف اسـاس احلكـم و دوامـه فـان امللـك يـدوم مـع الكفـر وال يـدوم 
مـع الظلـم فاحلاكـم و املسـؤول العـادل الـذي يعطـي النـاس حقهـم مـن نفسـهم و مـن 
خاصتـه سـوف تكـون له مكانة مكرمة ومقدسـة عند عامـة الناس و بالتايل سـوف يكون 
موضـع رضـا اهلل تعـاىل و نـرصه وبعكسـه سـوف يكـون مبغوضـا مـن النـاس مبغوضـا 
مـن اهلل تعـاىل وكان مـن خصـامء اهلل تعـاىل و اعدائـه فيـأذن بحـرب مـن اهلل تعـاىل، و مـن 
دواعـي تغيـري النعـم و زواهلـا هـي ظلم العبـاد الن دعوة املظلـوم ليس دوهنـا حجاب بل 
ختـرق احلجـب وهبـذا الصـدد يقول االمـام )عليه السـالم( ))وليس يشء ادعـى اىل تغيري 
نعمـة اهلل، وتعجيـل نقمتـه، مـن اقامـة عىل ظلم،فـان اهلل سـميع دعـوة املضطهدين، وهو 

للظاملـني باملرصـاد(( )22( 

القاعدة الرابعة : مداراة العامة على ح�ساب اخلا�سة 
االمـام يف هـذا العهـد يضـع وصيـة مهمـة للحاكـم و املسـؤول وهـي مـداراة العامـة 

عـىل حسـاب اخلاصـة مـن االقـارب والوجهـاء واصحـاب الثـروة و املناصـب .

وذلـك الن اخلاصـة يشـكلون عبئـا عـىل احلاكم و الهنـم اصحاب امتيـازات بخالف 
العامـة الذيـن تقـع عليهـم اعبـاء احلرب  ومقارعـة االعداء و البنـاء و الزراعـة والصناعة 
فهـم عـامد الديـن و مجـاع املسـلمني، فإرضائهم عىل حسـاب  اخلاصة ال يؤثـر عىل االمور 
العامـة و مصلحـة الدولـة و النـاس بخـالف ارضـاء اخلاصـة عـىل حسـاب العامـة الن 
العامـة تقـع عـىل عاتقهـم االعـامل اجلسـام وادامـة املصالـح العامـة مـن الدفـاع عـن كيان 
الدولـة و حماربـة االعـداء ومـن القيـام بتوفـري احلاجـات االساسـية للدولـة مـن خـالل 
الزراعـة و الصناعـة و امـور اخـرى وقـد عـرب االمـام )عليـه السـالم( عـن هـذه القاعـدة 
بقولـه : )فـان سـخط العامـة جيحـف برضـا اخلاصـة وان سـخط اخلاصـة يغتفر مـع رضا 

العامـة( )23(  
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القاعدة اخلام�سة:  اختيار امل�ست�سارين
يف هـذه الوصيـة االمـام )عليـه السـالم( يـويص احلاكـم و الـوايل و املسـؤول ان ال 

يدخـل يف مشـورته بخيـال وال جبانـا وال حريصـا .

ممـا الشـك فيـه ان احلاكـم ال يسـتغني عـن املستشـارين و لذلـك عليـه ان ينتخـب 
منهـم الشـجاع والكريـم واهـل احلكمـة و العقـل الن البخـل واجلبان واحلـرص صفات 
مذمومـة وسـيئة تـؤدي اىل اخطـاء جسـيمة وتوقـع احلاكـم يف امـور يـذم عليهـا وقـد جاء 
يف وصيتـه )عليـه السـالم( هبـذا الصـدد : )وال تدخلـن يف مشـورتك بخيـال يعـدل بـك 
عـن الفضـل ويعـدك الفقـر وال جبانـا يضعفـك عن االمـور وال حريصا يزيـن لك الرشه 
باجلـور، فـان البخـل واجلبـن واحلـرص غرائز شـتى جيمعها سـوء الظن باهلل تعـاىل(( )24( 

ان مركـز اخلطـر يف املستشـارين واملقربني من احلاكم جيعلونـه ينظر اىل االمور من وجهة 
نظرهـم وعليـه فكلـام كانـوا يتمتعـون بصفـات صاحلـة و خرية كانـت اراء احلاكـم صاحلة و 
سـديدة والعكـس صحيح.ولذلـك االمـام  )عليه السـالم( يـويص احلاكم بمشـاورة العلامء 
و احلكـامء وان صـالح االمـة وخريهـا يرتبـط بمشـاورة اهل اخلـربة واهـل االختصاص من 
العلـامء و احلكـامء و هبـذا الصـدد يقـول االمـام )عليـه السـالم( : )واكثـر مدارسـة العلـامء و 
مناقشـة احلكـامء يف تثبيـت مـا صلح عليـه امر بالدك و اقامة ما اسـتقام به النـاس قبلك()25( 

وهـذا النـص يف غايـة الروعـة و الدقـة النـه يرسـم للحاكم املسـار الصحيـح يف اختاذ 
املستشـارين و املقربـني اليه .

القاعدة ال�ساد�سة:  ا�ستبعاد اعوان الظلمة من مواقع امل�سوؤولية 
هـذه وصيـة مهمـة مـن االمـام )عليـه السـالم( للحاكـم العـادل يف اسـتبعاد وعـدم 
او جعـل يف بطانتـه مـا كان وزيـرا للظلمـة الن هـؤالء اصحـاب  او تقريـب  اسـتوزار 
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تاريـخ يسء جتـاه عامـة النـاس ويف رقاهبـم مظامل و اثـام كثرية واصحاب نفـاق وليس هلم 
اخـالص حقيقـي جتاه احلكومة اجلديـدة و انام هم اصحاب مصالح شـخصية ال يتوانون 
يف خـذالن الدولـة و ختريبهـا، ثـم ان هـؤالء يمثلون مرحلـة ظاملة كانت هلـا ضحايا كثرية 
مـن عامـة النـاس و لذلـك وجودهـم ينفـر العامـة واملظلومـني مـن قبلهـم فعـىل احلاكـم 
العـادل ان ال يقـرب  هـؤالء اليه و يسـتبعدهم مـن التصدي المور العامـة و الناس الهنم 
اعـوان الظلمـة فهـم ال ديـن هلـم وال ضمـري عندهم.وقـد جـاء يف وصيته )عليه السـالم( 
))ان رش وزرائـك مـن كان لـألرشار قبلـك وزيـرا، ومـن رشكهـم يف االثـام، فـال يكونن 
لـك بطانـة فاهنـم اعـوان االئمـة واخـوان الظلمة وانـت واجد منهـم خري اخللـف(( )26( 

عـىل امهيتهـا هـذه الوصية اال ان الذين تصدوا للحكـم يف العراق من اتباع عيل )عليه 
السـالم( مل يعملـوا هبـذه لوصيـة فقـد جعلـوا اعـوان الظلمة مـن بطانتهم و اسـتوزروهم 
وسـلطوهم عـىل رقـاب النـاس يف مواقع شـتى ومهمـة يف ادارة الدولة و السـبب يف ذلك 
ان هـؤالء منافقـون متملقـون يزينـون االمـور للمتصـدي واملسـؤول عـىل حسـاب احلـق 
واحلقيقـة فـال يواجهونـه بمـر احلق وعادة املسـؤول ينسـجم نفسـيا مع هـؤالء و يبعد من 
جياهـر باحلـق واحلقيقـة مـن املخلصني ثـم ان االمام )عليه السـالم( عندما يـويص احلاكم 
بعـدم اسـتوزار الظلمـة يوصيـه مـن جهـة اخـرى يف مـكان اخـر مـن العهـد بـان يقـرب 
منـه ويلصـق نفسـه باهـل االحسـان  واهـل البيوتـات الصاحلة و السـوابق احلسـنة و اهل 

النجدة والشـجاعة والسـخاء و السـامحة )27( .

وممـا الشـك فيـه ان احلاكـم عندمـا  جيعـل بطانتـه و مقربيـه مـن اهـل هـذه الصفـات 
سـوف يكونـون لـه عونـا عـىل اخلـري والصـالح وكل مـا ينفـع االمـة  الهنم كام عـرب عنهم 

االمـام عـيل )عليـه السـالم( ))مجـاع مـن الكـرم وشـعب مـن العـرف( )28(  
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القاعدة ال�سابعة :اعطاء كل ذي حق حقه 
يف هـذه الوصيـة يوجـه االمـام )عليـه السـالم( احلاكـم يف كيفيـة التعامـل مـع النـاس 
و ان ال جيعـل املحسـن واملـيسء يف كفـة واحـدة و بمنزلـة سـواء الن هـذا العمـل سـوف 
يقتـل حالـة االبـداع عنـد املحسـن والنـاس االخرين مـن اهل االحسـان و يطّمـع امليسء 
يف اسـائته و تغيـب املوازيـن احلقـة يف التمييـز بـني اهـل االحسـان واهـل الباطـل فعـىل 
احلاكـم ان يشـعر املحسـن باحسـانه مـن خـالل اسـاليب كثـرية ال يعدمهـا احلاكـم مـن 
خـالل الشـكر والتقديـر واهلدايا والترصيـح باعامله احلسـنة عىل رؤوس االشـهاد وايضا 
بالنسـبة للمـيسء البـد مـن حماسـبته عىل قـدر اسـائته و اشـعاره بتقصريه حتـى يتجاوزها 
يف القابـل ويعـرب عـن هـذه الوصيـة بقولـه )عليـه السـالم( )واليكونـن املحسـن وامليسء 
عنـدك بمنزلـة سـواء فـان يف ذلـك تزهيـدا الهـل االحسـان يف االحسـان و تدريبـا الهـل 
االسـاءة عـىل االسـاءة( )29(  فاملحسـن البـد ان يكافـأ الحسـانه واملـيسء البـد ان جيـازى 

باسـائته حتـى يعتـرب بـه غريه .

القاعدة الثامنة :عدم نق�ص ال�سنن ال�ساحلة ال�سابقة 
هنـا االمـام )عليـه السـالم( يـويص الـوايل باملحافظة عىل السـنن الصاحلـة التي كانت 
سـائدة قبلـه وعـدم نقضهـا الن فيهـا خري لالمـة و للصالح العـام فيجب ادامتهـا والعمل 
الصالـح  العمـل  املـدار  مـن صنـع حـكام سـابقني ظاملـني الن  كانـت  عـىل وفقهـا وان 
))احلكمـة ضالـة املؤمـن(( )30(  فـال ينبغـي عـىل احلاكـم التفريـط هبـا مازالـت موضـع 
اجتـامع و صـالح االمـة، وهـذه الوصيـة تشـري اىل احـرتام العـادات و التقاليـد للشـعوب 
التـي ال تتقاطـع مـع الرشيعـة االسـالمية و بـال شـك هـذه الوصيـة تـؤدي اىل االلفـة و 
املحبـة بـني احلاكـم واملحكومـني، واحلاكـم حقيقتـه امـني عـىل مصالـح االمة فـال يتحرك 
مـن خـالل انانيتـه و نزعتـه الشـخصية فينظر نظرة سـيئة جتـاه اعامل احلكام السـابقني وان 
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كانـت صاحلـة و خـرية مادامـت ال حتمـل اسـمه .

القاعدة التا�سعة: االت�سال املبا�سر مع النا�ص  
يضـع االمـام )عليـه السـالم( قاعـدة مهمـة يف ادارة الدولـة وهـي تواصـل احلاكـم و 
املسـؤول مـع النـاس بشـكل مبارش وعـدم االحتجاب عنهـم الن االحتجـاب عن الناس 
يـؤدي اىل القطيعـة بـني احلاكـم واملحكـوم بينـام التواصـل يـؤدي اىل حالـة املحبـة وااللفة 
والتواصـل مـن قبـل احلاكـم مع شـعبه و يطلع بصـورة مبارشة عـىل حاجاهتـم و امورهم 
ممـا يـؤدي اىل التفـاف الشـعب حـول احلاكـم والـوايل و يغلـق البـاب امـام العصيـان و 
الثـورات مـن قبـل الشـعب عـىل احلاكـم و هـذه الوصيـة تعـد مـن اساسـيات احلكومـة 

الصاحلـة العادلـة .

فيقول االمام )عليه السالم( ))فال تطولن احتجابك عن رعيتك(( )31( 

القاعدة العا�سرة : عدم املن على الرعية باعماله ال�ساحلة 
و هـذه مـن الوصايـا املهمـة للحاكـم العـادل ان ال يمـن عـىل رعيتـه بصالـح اعاملـه و 
ينتقصهـم مـن خـالل مـا يقدم هلـم من اعـامل و يذكرهـم دائام باهنـم كانوا اصحـاب عوز 
و حاجـة و فقـر و بجهـوده اصبحـوا اهـل خـري وغنـى و هـذا مـا حيصـل دائـام  مـن قبـل 
احلـكام الظلمـة عندمـا يقومـون بأبسـط االعـامل يمنـون عـىل الشـعب هبـا وهـذا مـا كان 
يـردده النظـام البائـد فـكان يذكـر النـاس بأهنم كانـوا حفاة واهـل فقر و حاجـة وبجهوده 
الشـخصية اصبحـوا هبـذا الواقـع اجلديـد فيقـول االمام )عليه السـالم(  )ايـاك و املن عىل 

رعيتـك باحسـانك( )32( .

ثـم ان االمـام يـويص الـوايل ان الحيـدث سـنة تـر بالسـنن الصاحلـة السـابقة النـه 
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يصـدق عليـه ))من سـن سـنة حسـنة فله اجرهـا واجر من عمل هبـا اىل  يـوم القيامة ومن 
سـن سـنة سـيئة عليـه وزرها و وزر مـن عمل هبا اىل يـوم القيامة(( )33( و قـد جاء يف هذه 

الوصيـة ))وال تنقـض سـنة صاحلـة عمـل هبا صـدور هذه االمـة(( )34( 

البعد االجتماعي واالقتصادي و العسكري

االمـام )عليـه السـالم( يف وصيتـه اىل مالـك االشـرت يقسـم و يصنـف املجتمـع اىل 
طبقـات و االمـام )عليـه السـالم( يسـتعمل مصطلـح الطبقـة و يريـد منـه الذيـن ينتمـون 
اىل نشـاط مهنـي واحـد كاجلنـود و الـزراع و القضـاة والتجـار ...فالتقسـيم و التصنيـف 
عـىل اسـاس العمـل و املهنـة و ليـس عـىل اسـاس مناطقـي او عنـرصي او قومي او اسـياد 
و عبيـد،و هـذا التقسـيم يتناسـب مع نسـق املدينة املتنوعـة و ملتحرة و الكبـرية ال القرية 
الصغـرية الن جمتمـع املدينـة جمتمع يتبادل املصالـح و املنافع و التخادم فيـام بينهم فاجلنود 
يقدمـون االمـن للمجتمـع والـزراع يقدمـون مزروعاهتـم و منتجاهتـم للنـاس و لوالهـم 
حلصـل القحـط و هكـذا كل صنـف مـن االصناف يقـوم بتقديـم خدمة للمجتمـع تكون 
قوامـه واسـتمراره فيقـول االمام )عليه السـالم( يف وصيتـه : ))واعلـم ان الرعية طبقات 

ال يصلـح بعضهـا اال ببعـض وال غنـى ببعضهـا عـن بعض : 

فمنهـا جنـود اهلل، ومنهـا كتـاب العامـة  واخلاصـة ومنهـا قضـاة العـدل، ومنهـا عـامل 
االنصـاف والرفـق، ومنهـا اهـل اجلزية و اخلـراج من اهل الذمة و مسـلمة النـاس، ومنها 

التجـار واهـل الصناعـات، ومنهـا الطبقة السـفىل مـن ذوي احلاجة واملسـكنة(( )35( 

االمـام عـيل )عليـه السـالم( يف هـذا النـص الـذي يشـري اىل علـم االمـام للمجتمـع  
ومكوناتـه و مسـؤولياته ومـا يصلحـه فـان االمـام )عليـه السـالم( يصنـف املجتمـع عـىل 
اسـاس املهـن و االعـامل وان هـذا التصنيـف يقتـي التعـاون و التالحـم و التخـادم بـني 
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ابنـاء املجتمـع الن صالحهـم يقوم عـىل تعاوهنم و هالكهم يقوم عـىل تصارعهم وان كل 
صنـف مـن هـذه االصنـاف ال تسـتقيم امـوره اال بالتعاون مـع االصناف االخـرى وهذه 
هـي طبيعـة املجتمـع املـدين القائم عـىل تبادل اخلدمـات و املنافع ثـم ان االمام عـيل )عليه 
السـالم( صنـف املجتمـع اىل هـذه االصنـاف لغايـة و لغـرض هـام هـو وضـع مناهـج و 

عمـل و مسـؤوليات وقوانـني لـكل طبقـة )حقـوق وواجبات( 

ثـم ان االمـام عـيل )عليـه السـالم( يتكلـم عـن حالـة التداخـل والتخـادم وا لتعـاون 
بـني الطبقـات مـن اجلنـود والـزراع و القضـاة ...( وانـه ال غنـى لصنـف عـن االصنـاف 
االخـرى فـان مصاحلهم متداخلـة متوقفة عىل املصالـح االخرى لتلـك الطبقات فاجلنود 
تقـع عـىل عاتقهـم حفـظ امـن البلد مـن الداخـل واخلـارج وان قوام معيشـة اجلنـد يعتمد 
عـىل مـا يقـوم بـه الـزراع و التجـار مـن اعـامل تسـتوجب اخلـراج والرائـب الـذي يمـد 
الدولـة باالمـوال فتقـوم الدولـة بإعطـاء املعـاش هلـذه الرشحيـة وهـذه حيتـاج اىل جهـاز 
اداري مـن القضـاة والكتبـة لتسـيري امور الدولـة و االرشاف عىل هذه النشـاطات،و حل 
النزاعـات عـن طريـق القانـون ولوالهم لغـاب القانون و سـيطر القوي عـىل الضعيف و 

ضاعـت احلقـوق وغابـت الدولـة و اصبـح اهلـرج  املـرج .

ثـم ان االمـام )عليـه السـالم( يويص احلاكـم يف كيفية اختبار اجلند والقـادة و يضع له 
منهجـا دقيقـا و رائعـا يف االختيـار الناجـح فأول الصفـات واملزايا للجند و القـادة التدين 

واخلـوف مـن اهلل تعـاىل وقـد عرب عنها االمـام بالنصيحة هلل و للرسـول و لالمام .

ثـم الصفـة الثانيـة ان يكـون امينـا طاهـرا ال يتعـدى عـىل امـوال االخريـن و يراعـي 
حقوقهـم فعـرب عنهـا )واطهرهـم جيبـا( )36( ، وايضـا مـن صفاتـه ان يكون عونا وسـندا 

للضعفـاء و الفقـراء شـديدا عـىل االقويـاء والظلمـة .

ثـم انتخاهبـم واختيارهـم مـن البيوتـات الصاحلـة و اهـل التاريـخ احلسـن ويتصفون 



357احملور القانوني والسياسي/اجلزء االول

بالنجـدة والشـجاعة والسـخاء و السـامحة وهـذه الصفـات جممـع اخلـري والصـالح و هلـا 
اثـر كبـري يف اشـاعة العـدل واالنصـاف و املحبـة وااللفـة بـني عمـوم النـاس .

ثـم ان االمـام يـويص الـوايل ان يتفقـد و يتعاهـد حوائـج اجلنـد باسـتمرار و يشـعرهم 
باملحبـة والرعايـة حتـى يبادلونه التضحيـة واالخالص والثقة يف سـبيل حفظ امن الدولة 
وصـد العـدوان فيقـول )عليـه السـالم( ))ثـم تفقـد مـن امورهـم مـا يتفقـد الوالـدان من 

ولدمها(()37( 

ثـم ان االمـام يـويص الـوايل بوصيـة مهمـة جـدا للجنـد و لغريهـم و هي حسـن الثناء 
عليهـم وابـراز حماسـنهم وشـجاعتهم ونجدهتـم فاهنـا تثـري العزيمـة فيهـم و تدفـع بقليـل 
اهلمـة اىل االندفـاع و التسـامي نحـو النجـدة و الشـجاعة والبسـالة وهـذا اسـلوب رائـع 
لتشـجيع الضعيـف واخلامـل دون لومه واظهـار عيوبه لكن من خالل الثناء عىل املحسـن 
فيقـول )عليـه السـالم( ))وواصل يف حسـن الثنـاء عليهم و متديد ما أبـىل ذوو البالء منهم 

فـان كثـرة الذكـر حلسـن افعاهلـم هتز الشـجاع و حتـرض النـاكل ان شـاءاهلل(()38( 

االمـام )عليـه السـالم( يضـع ضوابـط للقائـد الـذي يكـون موضـع قـرب واهتـامم و 
اسـتخالص مـن قبـل الـوايل ان يكـون مواسـيا جلنـوده يف السـهر عـىل توفـري الـروري 
مـن حاجاهتـم وعوائلهـم حتـى يشـعروا باالطمئنـان عىل مسـتقبلهم ومسـتقبل اوالدهم 
لكـي يقومـوا بـأداء واجباهتـم عـىل افضل ما يكـون، وهذه اشـارة مهمة من االمـام )عليه 

السـالم( الصـالح طبقة العسـكر.

ثـم ان االمـام )عليـه السـالم( يسـتعرض وصايـاه للـويل يف طبقـة القضـاة و احلـكام 
الصفـات  مـن  جمموعـة  السـالم(  )عليـه  االمـام  فيذكـر  النـاس  بـني  حيكمـون  الذيـن 
واملميـزات التـي جيـب ان يتوافـر عليهـا القايض واحلاكـم الن القايض واحلاكـم تقع عليه 
مسـؤولية كبـرية ومهمـة يف اقامـة العـدل و االنصـاف بـني النـاس، فالقضـاء يف االسـالم 
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بمثـل مؤسسـة مسـتقلة بذاهتـا  عـن احلكومـة والسـلطة التنفيذيـة و ال تتدخـل يف امورها 
ومـن هـذه الصفـات:

1- ان يكـون عاملـا كثـري االطـالع والدرايـة و اخلـربة بحيـث ال تضيـق عليـه .89
االمـور قـادرا عـىل اعطـاء احللـول و االحـكام بـني اخلصـوم قـال )عليـه السـالم( 
))اخـرت للحكـم بـني النـاس افضـل رعيتك يف نفسـك ممـن ال تضيق به االمـور ..(( 

 )39(

2- عفيف النفس )ال ترشف نفسـه عىل طمع( )40( وهذه الصفة جدا رضورية .90
للقـايض حتـى ال يميل يف حكمه ملـن يبذل له او يتوقع منه نفعا او مصلحة .

3- دقيقـا صبـورا قـوي احلجـة والربهـان ال يتـرع يف الشـبهات وهـذا املعنـى .91
يشـري اليـه قولـه )عليـه السـالم( ))وال يكتفـي بأدنـى فهـم دون اقصـاه و اوقفهم يف 

الشـبهات و اخذهـم باحلجـج(()41( 

ثـم ان االمـام يـويص الـوايل بـأن يتعهـد القـايض يف البـذل والعطـاء لكـي ال يقـع يف 
احلاجـة  و العـوز التـي قـد تـؤدي عنـد ضعفـاء النفـوس اىل اجلـور يف احلكـم ملـن يبـذل 
هلـم لكـي يبقـى القضـاء نزهيـا مسـتقيام ال يؤثـر عليـه احـد وكذلـك جيـب ان يأخـذ مكانه 
االجتامعـي الالئـق بـه وان يكـون موضـع اهتـامم و تواصل مـن الوايل حتى ال يتوسـل اىل 
االخريـن يف امـوره فـال يطمـع احد فيه مـن اصحاب اجلـاه والثروة، فيقـول االمام )عليه 
السـالم( ))ثـم اكثـر تعاهـد قضائه و افسـح له يف البذل مـا يزيل علته و تقل سـعة حاجته 
اىل الناس،واعطـه مـن املنزلـة لديـك مـا ال يطمـع فيـه غـريه مـن خاصتـك ليأمـن بذلـك 

اغتيـال الرجـال له عنـدك(()42( .

ومـن وصايـا االمـام عـيل )عليـه السـالم( للـوايل يف كيفيـة اختيـار عاملـه الدارة امـور 
واليتـه و دولتـه ان ال خيتارهـم عـىل اسـاس القرابـة و املحابـاة بـل عـىل اسـاس املهنيـة و 
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االدارة الناجحـة مـن خـالل اختبارهـم و مراقبتهـم.

وان يكونـوا مـن اهـل احليـاء و من اهـل البيوتـات الصاحلة و القدم يف االسـالم ومن 
اصحـاب االعـراض الطيبـة الرشيفـة وهـذه وصايـا مـن االمـام يف غايـة الروعـة للحاكم 
واملسـؤول الـذي يريـد ان يديـر دولته او مؤسسـته بطريقـة ناجحة و عادلـة ان يعتمد عىل 
اشـخاص حيملـون هـذه املواصفـات التـي تؤهلهم للقيـام بأعامهلـم عىل اتم وجـه فاحلياء 

يف احلديث ))شـعبة من شـعب االيـامن(()43(.

))ولـكل ديـن خلق وخلق االسـالم احليـاء(()44(  فاحلياء صفة مهمة لالنسـان الذي 
يريـد ان يتـوىل مسـؤولية، وايضـا كونـه من اهـل البيوتـات الصاحلة و القدم يف االسـالم، 
فـان هلـام اثـرا كبـريا عـىل شـخصية املتصـدي متنعـه مـن االنحـراف عـن طريـق احلـق الن 
التاريـخ املـرشق والسـمعة الوطيبـة بـال شـك يكونان حصنـا لـه ازاء الضغوطـات املادية 

والدنيوية.

وقـد جـاء يف هـذا الصدد عنه )عليه السـالم( ))ثم انظر يف امور عاملك ما سـتعلمهم 
اختبـارا و ال توهلـم حمابـاة و أثـرة فاهنـم مجاع من شـعب اجلـور واخليانة و تـوخ منهم اهل 

التجربـة و احليـاء مـن اهل البيوتات الصاحلة و القدم يف االسـالم..(( )45( .

ثـم ان االمـام يـويص الـوايل واملتصـدي ان ال يعتمـد عـىل فراسـته و حسـن ظنـه يف 
اختيـار رجـال الدولـة بـل يعتمـد عـىل التجربـة و االختبـار و التاريـخ الطيـب و احلسـن 
يف خدمـة النـاس الن الكثـري مـن هـؤالء يسـتطيعون التمويـه عـىل الـوايل و خداعـه مـن 
خـالل متلقهـم وحسـن خدمتهـم وتصنعهم يف التقـرب للحاكم الهنم اصحـاب مصالح 
خاصـة و ال هيمهـم امـر الدولة والشـعب و هـي وصية يف غاية االمهيـة للمتصدي فيقول 
االمـام )عليـه السـالم( ))ثـم ال يكن اختيارك اياهم عىل فراسـتك و اسـتنامتك و حسـن 
الظـن منـك فـان الرجـال يتعرفون لفراسـات الـوالة بتصنعهم وحسـن خدمتهـم و ليس 
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وراء ذلـك مـن النصيحـة واالمانة يشء ولكـن اختربهم بام ولوا للصاحلـني قبلك فأعمد 
الحسـنهم كان يف العامـة اثـرا و اعرفهـم باالمانـة وجهـا(( )46( .

ثـم ان االمـام )عليـه السـالم( يـويص الـوايل بوصايـا حتفـظ سـالمة ادارة احلـكام و 
عـدم االسـتئتثار فيـام حتـت ايدهيم من اموال واعـامل واعراض و حقوق النـاس، فيوصيه 
بسـد حاجتهـم مـن بيـت املـال بحيـث ختصـص هلـم رواتـب جتعلهـم يف غنـى و كفايـة و 
تضمـن هلـم حيـاة معيشـية كريمـة و ذلـك لتحصينهـم مـن خيانـة مـا حتـت ايدهيـم مـن 
امـوال والقامـة احلجـة عليهـم فيـام لو خانـوا االمانة و تعدوا عـىل حقوق النـاس والعامة 
و بذلـك يـويص االمـام بوضـع الرقبـاء و املفتشـني والعيـون عـىل ادارهتـم واعامهلـم حتى 
يشـعروا بمراقبـة الـوايل هلـم فيكـون ذلـك مانعـا مـن الظلـم والعـدوان والتفـرد يف امـور 

ادارهتـم واعامهلـم .

وهبـذا الصـدد يقـول االمام)عليـه السـالم( : ))ثـم اسـبغ عليهـم االرزاق فـان ذلـك 
قـوة هلـم عـىل اسـتصالح انفسـهم وغنـى هلـم عـن تنـاول ما حتـت ايدهيـم وحجـة عليهم 
ان خالفـوا امـرك او ثلمـوا امانتـك ثـم تفقـد اعامهلـم و ابعـث العيـون مـن اهـل الصـدق 

والوفـاء عليهـم(( )47( .

ثـم ان االمـام يـويص الـوايل يف حـال اذا ثبتـت خيانـة عىل عامـل من عاملـه او موظف 
يف حكومتـه فالبـد مـن معاقبتـه بـام يسـتحق لكي يكون عربة لغـريه كام جـاء يف قوله تعاىل 

لَْبـاِب لََعّلَُكْم َتّتَُقـوَن ﴾ البقرة 179
َ
وِلْ الأ

ُ
﴿َولَُكـْم فِـى الْقَِصاِص َحَيـاةٌ يَاْ أ

امـا يف اجلانـب االقتصـادي فـان االمـام )عليـه السـالم( يضـع وصايـا مهمـة يف هـذا 
املجـال منهـا مـا يتعلـق بامـر اخلراج و جبايـة الرائـب و اصـالح االرض وعامرهتا، فان 
الدولـة ال يمكـن ان تقـوم بـدون هـذه االمـور الن معيشـة النـاس مـن اجلنـد وموظفـو 
الدولـة و غريهـم يعتمـدون عـىل هـذا الرافـد املهـم ولذلـك عـىل الـوايل ان حيسـن ادارتـه 
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وان يعمـل عـىل اصـالح االرض و عامرهتـا وتوفـري فـرص العمـل ممـا يـؤدي اىل اصـالح 
املجتمـع و تقدمـه و سـعادته ثـم ان الـوايل عليه ان يتبع سياسـة عادلـة يف جباية الرائب 
مـن دون ان تـؤدي اىل افقـار النـاس واالرضار هبـم وختريـب االرايض الزراعيـة فعـىل 
الـوايل ان هيتـم اوال بأصـالح االرض و زراعتهـا وتوفـري كل مسـتلزمات اعـامر االرض 
قبـل التفكـري يف طلـب اخلـراج و لـذا يقـول االمـام )عليـه السـالم( يف وصيتـه : ))وتفقد 
مـن امـر اخلـراج بام يصلـح اهله فأصالحـه وصالحهـم صالحا ملن سـواهم، وال صالح 
عـن سـواهم اال هبـم، الن النـاس كلهـم عيال عىل اخلـراج واهله، وليكن نظـرك يف عامرة 
االرض ابلـغ مـن نظـرك يف اسـتجالب اخلـراج،الن ذلـك ال يـدرك اال بالعـامرة ومـن 

طلـب اخلـراج بغـري عـامرة اخـرب البـالد و اهلـك العبـاد(( )48( .

وعليـه فـان سياسـة الـوايل يف الرائـب اذا كانت عادلـة ومنصفة و ذات نظـرة بعيدة 
سـوف تـؤدي اىل اعـامر االرض و زراعتها .

امـا اذا كانـت سياسـة جائـزة قائمـة عـىل عـدم مراعـاة الـزراع وفـرض رضائـب تثقل 
كاهلهـم دون النظـر اىل واقعهـم و ظروفهـم سـوف تـؤدي اىل هجـران االرض و تركهـا 
و بالتـايل يصبـح البلـد ال جيـد قوتـه الن الزراعـة هـي اسـاس اقتصـاد الدولـة و خراهبـا 
ينعكـس عـىل مجيـع االصعـدة السياسـية و التجاريـة والدفاعيـة و لذلـك وىص االمـام 
)عليـه السـالم( يف جبايـة الرائـب بالرفـق بأصحـاب االرض وعـدم اثقـال كاهلهـم 
بالرائـب املجحفـة النـه سـوف يـؤدي اىل اعوازهـم ثـم اىل عـدم قدرهتـم عـىل زراعـة 
االرض و هجراهنـا حيـث يقـول )عليـه السـالم( )والثقـة منهـم بـام عودهتـم مـن عدلـك 

عليهـم يف رفقـك هبـم ... و انـام يؤتـى خـراب االرض مـن اعـواز اهلهـا(( )49(  

امـا وصيـة االمـام )عليـه السـالم( بخصـوص التجـار و اصحـاب الصناعـات ممـا 
الشـك فيـه ان التجـار واصحـاب الصناعـات يشـكالن اركان مهمـة يف السياسـة ويف 
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اقتصـاد الدولـة فاألمـام يـويص الـوايل هبـم خـريا أي انـه تقـع عـىل عاتـق الدولـة محايتهم 
و توفـري االمـن هلـم و محايـة امواهلم و تيسـري حركـة جتارهتـم و هتيئة مسـتلزمات اعامهلم، 
فيقـول )عليه السـالم( )ثم اسـتوص بالتجار و ذوي الصناعـات و اوص هبم خريا( )50( 

ومـن جهـة اخـرى االمـام )عليه السـالم( يـويص الـوايل بمراقبتهـم ليمنـع االحتكار 
الـذي يقـوم به بعض التجـار من ضعاف النفوس و اصحاب الشـأن الن االحتكار يمثل 
خطـرا كبـريا عـىل مصالح العامـة ولذلك الرشيعة املقدسـة حرمة االحتـكار ومنعته فقال 
)عليـه السـالم( هبـذا الصـدد : ))واعلـم ان يف كثـري منهـم ضيقـا فاحشـا و شـحا قبيحـا، 
واحتـكارا للمنافـع وحتكـام يف البياعـات و ذلـك بـاب مـرة للعامـة، وعيب عـىل الوالة 

فامنـع مـن االحتـكار فـان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( منع منـه(( )51( 

ثـم واخـريا االمـام )عليـه السـالم( يويص الـوايل بالطبقـة الضعيفة مـن املجتمع وهم 
الفقـراء واملسـاكني وااليتـام بـأن جيعل هلـم نصيبا من بيت املـال الن الدولة مسـؤولة عن 
توفـري احليـاة الكريمـة هلؤالء وهو تأسـيس من قبل االمام ملؤسسـات الرعايـة االجتامعية 
املوجـودة االن عنـد الدولـة املتحـرة حيـث ان االمـام )عليـه السـالم( امر الـوايل بتعهد 
هـؤالء ورعايتهـم و تدبـري امورهـم و توفـري مسـتلزمات العيـش الكريـم هلـم مـن قبـل 

الدولـة و هـذا واجـب عليها.

هلـم  حيلـة  ال  الذيـن  مـن  السـفىل  الطبقـة  يف  اهلل  اهلل  ))ثـم  السـالم(  )عليـه  فيقـول 
واملسـاكني واملحتاجـني واهـل البـؤس والزمنـى فـان يف هـذه الطبقـة قانعـا ومعـرتا )52( 
واحفـظ هلل مـا اسـتحفظك مـن حقـه فيهـم واجعـل هلـام قسـام مـن بيـت مالـك(( )53(. 

ثـم ان االمـام )عليـه السـالم( يف وصيتـه يعتـرب هـذا العمـل مـن افضـل االعـامل الن 
هـذه الطبقـة حمرومـة وحتتـاج اىل االنصـاف مـن قبـل الـوايل اكثـر مـن غريها )فـأن هؤالء 

مـن بـني الرعيـة احـوج اىل االنصـاف مـن غريهـم(( )54( 
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اخلامتة والنتائج 

ان هـذا العهـد يمثـل وثيقـة مهمـة و برنامـج عمـل متكامـل للحاكـم واملسـؤول يف 
مواقـع الدولـة واملسـؤولية فانـه يتضمن وصايا يف غايـة الدقة والروعـة و تضع معاجلات 
مـن قبـل شـخصية عمالقـة يف املجـال السـيايس واالداري واالجتامعـي واالقتصـادي 
والعسـكري قـد مارسـت احلكـم واالدارة واحلرب وهـو باب علم مدينة الرسـول )صىل 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وهـو اعلـم الناس بعـد النبي )صـىل اهلل عليه وآله وسـلم( فام جاء 
مـن قوانـني و بنـود يف هـذه الوصيـة متثـل الفكر النـري الوهـاج و املتميز لالمام عـيل )عليه 
السـالم( يف مسـائل ادارة الـدول واحلكـم حيـث يسـجل فيها صفـات احلاكم واملسـؤول 

العـادل ويضـع فيهـا قواعـد واصـول ادارة الدولـة عىل كافـة االصعدة.
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اما بخ�سو�ص النتائج 
فـان االسـالم مـن خـالل عهـد امـري املؤمنـني قـد اسـس ملجموعـة مـن املؤسسـات 
الفكـر  يف  سـابقة  متثـل  كانـت  وقـد  السياسـية  و  واالقتصاديـة  االجتامعيـة  و  الرقابيـة 
االنسـاين حيـث ان هـذه االفـكار واملالحظـات مل يكـن هلـا حضورا يف دسـاتري الـدول اال 
متأخـرا كمؤسسـة الرعايـة االجتامعية التـي تعني بالفقراء و املسـاكني وااليتام و اصحابة 
احلاجـة، و مؤسسـة الرقابـة الجهـزة الدولـة مـن قضـاة و وزراء و كتـاب و جنـد و جتـار، 

ومؤسسـة النزاهـة التـي تتابـع مؤسسـات الدولـة و حتفـظ املـال العـام .

وايضـا مـا ورد مـن وصايـا للحاكـم بالتواصـل مـع رعيتـه و شـعبه باسـتمرار تعطـي 
اشـارات مهمـة عـىل ان احلاكـم ليـس اال خادمـا لشـعبه و رعيتـه فليس له حق االسـتبداد 
و التفـرد والظلـم و ايضـا مـا ورد مـن وصايـا يف ثنايـا العهـد مـن تقديـم مصالـح العامـة 
عـىل اخلاصـة فيـه داللـة واضحـة عـىل ان السياسـة العامة يف االسـالم هي حتقيـق مصالح 
االغلبيـة مـن الشـعب دون اخلاصة و هـذا قد تضمنته الدسـاتري الغربيـة متأخرا عن عهد 

االمـام )عليـه السـالم( بمدة طويلـة جدا.

وان احلاكـم البـد ان يعتمـد يف قراراتـه عـىل جمموعـة من املستشـارين مـن اهل اخلربة 
و االختصـاص و الصـالح و ال تكـون عشـوائية بـدون تنسـيق و ختطيط .

اشـار االمـام عـيل )عليه السـالم( اىل ان املجتمع يتكـون من اصناف خمتلفـة كالقضاة 
واجلنـود و التجار ...

وان صالح املجتمع ال يتم اال بتعاون هذه الطبقات و االصناف فيام بينها .
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القواعد الفقهية غري املصرح بها يف عهد
 االمام علي )عليه السالم( اىل واليه مالك االشرت )رضي اهلل عنه(

د. هناء حممد ح�سني احمد التميمي 
م.  اميان كاظم مزعل العبودي 
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املقدمة

عنـه  تنشـأ  املشـرتك  العيـش  .وهـذا  فيـه  اال  يعيـش  املجتمـع وال  يولـد يف  االنسـان 
يتمتـع بحريـة مطلقة،ألنـه  ان  الفـرد ال يمكـن  بـني االفـراد وان  عالقـات ومعامـالت 
يتعـارض مـع حريـات االخريـن ويـؤدي اىل خصـام مسـتمر ال يّولـد اال فنـاء املجتمـع 
...هلـذا كان البـد مـن قواعـد حتـد مـن هـذه احلريـات املطلقـة وتنظـم العالقـات ليعيـش 

افـراد املجتمـع بأمـان واسـتقرار.

احلريـات  جلميـع  منظمـة  وقواعدهـا   بأحكامهـا  االسـالمية  الرشيعـة  فجـاءت 
والعالقات،سـواء كانـت هذه العالقات بني الفرد وربـه أم بني الفرد والفرد،أم بني الفرد 
واجلامعـة ام بـني اجلامعة واجلامعة فهي بحق ديـن ودولة )1( .هذه االحكام والقواعد فيها 
الصـالح واالصـالح للمجتمعات االنسـانية اذا طبقت بشـكلها الصحيـح من مصادرها 
االهليـة اوالٌ ثـم مـن املأثـور من تراثنا االسـالمي )الفقه االسـالمي واحكامـه وقواعده(.
والقواعـد الفقيـه التـي هـي حمور بحثنا،تسـاعد الفقيـه والراعي  عىل فهـم مناهج الفتوى 
ويطلعـه عـىل حقائـق الفقـه ومآخـذه )2( ، ويمكنـه مـن ختريـج الفـروع بطريقـة سـليمة، 
االشـباه  فـن  ان  )ت911هــ(:  السـيوطي  املتجددة،وقـال  للوقائـع  احللـول  واسـتنباط 
الفقه،ومداركـه ومآخذه،وارساره،ويتمهـر  والنظائـر فـن عظيم،بـه يطلـع عـىل حقائـق 
يف فهمه،واسـتحضاره،ويقتدر عـىل االحلـاق والتخريج،ومعرفـة احـكام املسـائل التـي 

ليسـت بمسـطورة،واحلوادث والوقائـع التـي ال ينقـي عـىل مـر الزمـان )3( 

ومـن هـذا املنطلق ال يسـعنا اال ان نخطو خطوات ابا احلسـن عيل بن ايب طالب)عليه 
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السـالم( يف تطبيـق رشع اهلل  وسـنة نبيـه الكريـم حممد)صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم ..  
)ألهنـا جتسـيد ًا ومتثيـال  للحقيقـة  املحمديـة ،فهو »وزيره ونفسـه املقدسـة وخلفيته،وبلغ 
مـن متثيـل اصلـه القمـة وهـو امـة مسـتقلة ليـس لـه يف االمة مثيـل وال هلـم فوقه بعـد بنيها 
دليل،فـكان لـه االختصـاص االتـم بالرسـول االعظـم ولـه القيـادة والسياسـة العليـا يف 
احلكومـة العادلـة بمآهلـا بمحـض احلقيقة  يف حتصيل مصالـح العباد واقامة اسـس العدل 
اي سياسـة الدولـة )4( ..،بتقعيـد القواعـد العمليـة  لبنـاء جمتمـع اسـالمي انسـاين متوازن 
يكفـل اقامـة دولـة اسـالمية ،نـدرك ذلك مـن   القواعـد الفقهية غري املـرصح  هبا يف عهده 

عليـه السـالم اىل واليـه يف مـرص مالك االشـرت. 

واعـامل  اضـاءات حيـاة  بعـض  عـىل  الضـوء  نسـلط  اهلل  ان شـاء  البحـث  هـذا  ويف 
اإلمـام أمـري املؤمنـني )عليـه السـالم( مستشـار الدولـة االسـالمية االول يف  السياسـة 
والتنظيـم االداري.،ونعـرف بشـخصية املحـارب والـوايل مالـك االشـرت،ومن ثـم نبـني 
اهـم القواعـد الفقهيـة  غـري املـرصح هبـا  مـن عهـد االمـام عـيل )عليـه السـالم( اىل واليـه 
التـي يوصيـه باتباعهـا وتطبيقها مـع الرعية إلقامة حـدود اهلل، فأمره : اوال بحسـن اخللق 
والتواضـع، وعدالتـه مع افراد املجتمـع دون متايز.ومن ثم امـره  بجباية خراجها،وجهاد 
عدوها،واسـتصالح اهلها،واعـامر بالدهـا ...مبينـا  هبـذا العهـد  كيفيـة بنـاء اقتصاديـات 
الدولـة و الدفـاع عنهـا ومحايتها،باجيـاد  افـراد صاحلـني مؤمنـني  بدينهـم  مدافعـني عـن 

وطنهـم .
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الفصل االول : حياة االمام )عليه السالم( وحياة واليه )رضوان اهلل عليه(

املبحث االول :حياة االمام علي )عليه السالم(

حياته : )600 - 661م(
عـيل بـن ايب طالـب )عليـه السـالم(، ابن عم رسـول اهلل )صـىل اهلل عليه واله وسـلم( 
ولـد سـنة 600 بعـد امليـالد بمكـة يف قبلـة االسـالم، يف اول بيـت وضـع للنـاس ببكـة 
مباركـة و هـدى للعاملـني، فكانـت والدتـه مـن اكـرب اآليـات احلاكيـة ملكانتـه العظيمة من 
رب البيـت، حيـث انشـق جـدار البيت حينـام ظهر قمـره اىل الوجود، فكان مولـده )عليه 

السـالم( يف بيـت اهلل ترشيـف خـص بـه مل يسـبقه اىل ذلـك سـابق .

يـروى ان :)فاطمـة بنت اسـد بن هاشـم تشـتكي املخـاض و ابو طالـب زوجها حائر 
قلـق ال يـدري مـاذا يصنـع، فـاذا برسـول اهلل يصادفـه، قائال : يا عـم ما شـأنك ! فأخربه، 
فأخـذ الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( بيـده فجائـا اليهـا فذهـب هبـا اىل الكعبـة 
املكرمـة فأجلسـها  فيهـا، قائـال : اجلـيس عـىل بركـة اهلل، فطلقـت طلقـة طيبـة، فولـدت 

غالمـا طيبـا( )5 ( ...فكانـت والدتـه متثـل القاعـدة االوىل لتـويل اخلالفـة .

وهـو اول هاشـمي ولـد بـني هاشـمني، وبعـد ثالثـة ايـام مـن والتـه  فتـح عينيـه يف 
وجـه رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه واله وسـلم( ليقتبس من انوار قدسـه بادئ بـدء، فيقول 
الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( آنـذاك : )خصنـي بالنظـر وخصصته بالعلـم( )6( 
.  فتعلـم منـه عبـادة اهلل الواحـد،  قبـل ان يعلـم بوجود االصنـام، فكانت والدتـه وتربيته 
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مسـلام، بكلتـا الوالدتـني، فوالدتـه اجلسـمية كانـت يف قبلـة االسـالم بدالتـه النبي )صىل 
اهلل عليـه والـه وسـلم(، ووالدتـه العقليـة و الروحيـة يف حجـر اهلـدى و هـو جـو الوحـي 

و الرمحـة .

كفلـه النبـي )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( قبـل ان يوحـى اليـه، حينام اصابـت قريش 
صدمـة شـديده وكان ابـو طالـب ذو عيـال كثـري، فأخـذه الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه 
وسـلم(، قبـل ان يبلـغ الرابـة مـن سـنه فضمـه اىل نفسـه املقدسـة، ويف هـذه الفـرتة  تلقـى 
بـذور االخـالق الفاضلـة، فرتعـرع  يف كنـف رمحتـه حتـى بعثـه اهلل نبيـا، فاكتملـت تربيته 

عنـده بصبغـة النبـوة والوحـي )7( 

لقد كان الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم( يستهدف من ذلك امرين :

1 - خيفف عن كاهل عمه اقتصاديا .

2- ويضـع عـن نفسـه وزر الرسـالة بنرصتـه ومعونتـه، تنـارصا من اجلانبـني، وليس حيق 
ذلـك اال فيمـن يربيـه كـام جيـب، ليسـتلهمه )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( كيـف يـؤازره 
وينـرصه يف الظـروف  الصعبـة مـن  حياتـه النـرية )8( . انـه عليـه الصـالة والسـالم كان 
ينيمـه يف فراشـه يف طفولتـه ولكـي ينـام وحـده يف فراشـه يف رجولتـه وبطولتـه، ذودا عنه 

وصيانتـا لنفسـه القديسـة، اذ ضحـى نفسـه املقدسـة احتفاظـا عـىل الرسـول االعظـم .

ولقـد آخـى الرسـول )صـىل اهلل عليـه والـه وسـلم( بينـه وبـني نفسـه املقدسـة، مرتني 
مـره يف مكـة املكرمـة قبـل اهلجـرة، ويف املدينـة املنـورة بخمسـة اشـهر بعد اهلجـرة، فآخى 
بـني املهاجريـن، ثـم آخـى بـني املهاجريـن واالنصـار، وقـال لعـيل )عليـه السـالم( يف كل 
منهـام : )انـت اخـي يف الدنيـا واالخرة( )9( ، فكان التآخي بينه وبني نفسـه املقدسـة )عليه 
السـالم( روحيـا كمثـل والتـه روحيا، فكانـت حقيقة هذه االخـوة هي املامثلـة و املؤازرة 
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حيـث االخ يامثـل اخـاه وهو عونـه و ضهره و ظهـريه، فأصبحت االخوة القاعـدة الثانية 
لتـويل اخلالفة .

لقد آمن عيل بن ايب طالب )عليه السالم(
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املبحث الثاني :خالفة االمام علي )عليه السالم( منوذجا  للسياسة احملمدية 

الفصل الثاني : القواعد الفقهية غري املصرح بها 

املبحث االول : تعريف مفردات البحث 

نـرى  التـي  املصطلحـات  بعـض  تعريـف  عـىل  نعـرج  ان  البحـث  طبيعـة  تسـتدعي 
: كااليت  باملوضوع.وهـي  عالقتهـا 

اوال- احلاكم .
وهـو يف اللغـة : “احلـاء والـكاف وامليم، أصـل واحد وهو املنـع، وأول ذلك احلكام، 
وهـو املنـع مـن الظلم، وسـميت حكمـة الدابة ألهنا متنعهـا... وأحكمتـه: إذا أخذت عىل 
يديه،ويـدل يف اللغـة العربيـة عـىل منع وقوع الفسـاد يف امـر مـن االمور،واصالحه،حتى 

حيقـق اعـىل درجـات الكامل وذلـك اعتامدا عىل الفقـه والعلم واحلكمـة )10( .

جلميـع  مصـدر  وهـو  وحـده  احلاكـم  هـو  تعـاىل  اهلل  ان  عـىل  املسـلمون  اتفـق  وقـد 
ِ﴾)11( . وقوله تعـاىل ﴿َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َولَا  االحكام.لقولـه تعـاىل ﴿إِِن الُْحْكـُم إِلاَّ لِلّ

ْمرِهِـْم ﴾
َ
ن يَُكـوَن لَُهـُم الِْخَيـَرةُ ِمـْن أ

َ
ْمـًرا أ

َ
ُ َورَُسـولُُه أ ُمْؤِمَنـٍة إَِذا قََضـى الّلَ

اال ان احلاكـم عنـد الفقهـاء هـو القايض او فيـام معناه : هو الذات الـذي نصب وعني 
مـن قبـل السـلطان ألجـل فصل وحسـم الدعـوى واملخاصمـة الواقعة بني النـاس توفيقا 

ألحكامها املرشوعـة )13( واحلاكم 
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ثانيا-  املحكوم  .
وهو :املكلف ..املسلم، العاقل،البالغ.)انسان كامل االهلية عند الفقهاء( )14( .

ومل يكـن تأسـيس العالقـة بـني احلاكم واملحكوم يف الفكر اإلسـالمي ناشـئة من فراغ 
أو صـادرا مـن بنيـات أفـكار العلـامء، أو من حمـض االجتهاد، بـل جاءت بذلـك الرشيعة 
االسـالمية  التـي نزلـت عىل حممد(صىل اهلل عليه واله وسـلم )من خـالل القرآن الكريم، 
والسـنة النبويـة الرشيفـة ، بـل إن النصـوص املتعلقـة باملوضـوع كثـرية جـدا يصعـب عىل 
املتتبـع حرصهـا  .فهـي عالقـة تقـوم عـىل االحـرتام املتبـادل بـني احلاكـم واملحكـوم، ألن 
كأل منهـام  عـرف مالـه مـن حقـوق، وما عليه مـن واجبـات. وكل منهام يشـعر أن الطرف 
آلخـر أهـل لالحـرتام والتقديـر، ألنه يشـاركه يف املسـؤولية، ويقوم بجزء منـه، وال يتأتى 
َبَعَك ِمَن  ذلـك األمـر إال بالتواضـع ،كـام قـال احلـق تعـاىل ﴿َواْخفِْض َجَناَحـَك لَِمـِن اتَّ
الُْمْؤِمنِـي﴾)15( ،ويف احلديـث النبوي :»أن اهلل أوحـى إيل أن تواضعوا، حتى  يبغى أحد 
عـىل أحـد، وال يفخـر أحـد عـىل أحـد« )16( .  وقـال االمـام عـيل )عليـه السـالم(: » ايـاك 
ومسـاماة اهلل يف عظمته،والتشـبه بـه يف جربوتـه .فـان اهلل يـذل كل جبار،وهيـني كل خمتال 

....

واذا احـدث لـك مـا انـت  فيـه مـن سـلطانك اهبـة او خميلة،فانظـر اىل عظـم ملـك 
اهلل فوقك،وقدرتـه منـك عـىل مـا ال تقـدر عليـه مـن نفسـك،فان ذلـك ُيطامـن اليـك مـن 

طموحك،ويكـف عنـك مـن غربك،يفيـئ اليـك بـام عـزب عنـك مـن عقلـك »

ثالثا- القواعد الفقهية:
القواعـد يف اللغـة، هـي مجـع قاعدة،وهي من اجلـذر الثالثي “قعد” أي اسـتقر وثبت 
يف مكانه، وتعني :االسـتقرار والثبات، وقد أطلقت العرب عىل شـهر من عدة الشـهور: 
شـهر ذي القعدة”،سـمي بذلـك لُقُعودهـم يف رحاهلـم عـن الغـزو واملرية وطلـب الكأل، 
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، والَقواِعـُد:  وتعنـي ايضـا االسـاس، فقـد جـاء يف لسـان العـرب .القاِعـَدِة: َأصـُل األُسِّ
إِبَْرٰهِيـُم  يَرَْفـُع  تعـاىل:﴿ِإَوذْ  قـول اهلل  )17(، ومنهـا  إِساُسـه  البيـت  اإِلسـاُس، وقواِعـد 

ـِميُع ٱلَْعلِيُم﴾)18(. نـَت ٱلسَّ
َ
ٱلَْقَواِعـَد ِمـَن ٱْلَيْـِت ِإَوْسـَمٰعِيُل َربََّنـا َتَقبَّْل ِمنَّـآ إِنََّك أ

وأمـا اصطالحـا فقـد عرفهـا الفقهـاء عىل أهنا: قضيـة كليـة تنطبق عـىل جزيئاهتا”، أو 
أهنـا: احلكـم الرشعـي الـكيل الـذي ينطبـق عـىل احلكـم الفرعـي” )19(. ..وبـام أهنـا حكم 

رشعـي فتتطلـب الدليل.

امـا الفقـه  الـذي يسـتمد أصولـه مـن الكتـاب الذي هـو املصـدر األّول لـكّل معرفة، 
نجـده يعنـي يف داللتـه اللغويـة : العلـم بالشـئ وادراكه،وحسـن الفهـم )20( ، كـام تشـري 
إىل ذلـك أكثـر مـن آيـة، ومنهـا عـىل سـبيل املثـال قولـه تعـاىل ﴿َفَمـا لَِهـُؤالء الَْقـوِْم اَل 
ّ فِْرقَـٍة ِمنُْهْم 

يَـَكاُدوَن َيْفَقُهـوَن َحِديًثـا﴾ )21( . أو قولـه تعـاىل ﴿ فلَـْوال َنَفـَر ِمْن ُكِ
يـِن َوِلُنْـِذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعـوا إَِلِْهْم لََعلَُّهـْم َيَْذُروَن ﴾)22(  ُهـوا ِف ادِلّ َطائَِفـٌة ِلََتَفَقّ
. كـام نجـد أكثـر مـن حديـث نبوي رشيـف يميـل إىل نفس معنـى الفهـم، كقوله)صىّل اهلل 

عليـه والـه وسـلم(: »مـن يـرد اهلل بـه خـرًيا يفقـه يف الديـن« )23( .

فـاذا انتقلنـا إىل املعنـى االصطالحـي للفقـه وجدنـاه يتجـىّل يف مجلـة مـن الـدالالت 
جتّسـدها جمموعـة مـن املرتادفـات، ومن هـذه التعريفـات ، تعريـف “اإلمـام البيضاوي” 

لتهـا التفصيليـة )24( .  للفقـه بأنـه: “العلـم باألحـكام الرشعيـة املكتسـب مـن أدِّ

فمـن خـالل  هـذا التعريـف يمكن اسـتنباط أّن التقعيـد الفقهي اإلسـالمي، يصاحبه 
اسـتدالل واجتهاد، واسـتنباط، من شـأنه أن يّمكن للعبادات واملعامالت  االسـتقرار يف 
العقـل، وإشـاعة األمـان والوئـام يف عالقـة اإلنسـان بأخيه اإلنسـان داخل جمتمع إنسـاين 
يطبعـه العـدل واإلخـاء.   وإّن التقعيـد الفقهـي مـن القاعـدة تتمثـل يف وضـع األسـاس 
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املسـتنبط مـن الديـن املدعـم بالفعـل، املحـاط  بالقـول املنـّزل عـىل احلكـم، أي التطبيـق 
السـليم لألحـكام الرشعيـة وفقـا ملا يصفـه األصوليني بمنـاط احلكم .وتكتسـب القواعد 
الفقهيـة امهيتهـا مـن اسـتمداد اغلبهـا مـن الكتاب والسـنة النبويـة وتعلقهـا بموضوعات 

حياتيـة مهمة .

وعليـه فالقاعـدة الفقهيـة تعنـي :حكـم كيل مسـتند اىل دليـل رشعـي مصـوغ صياغـة 
جتريديـة حمكمـة منطبـق عـىل جزيئاتـه عـىل سـبيل االطـراد او االغلبيـة )25( .

املبحث الثاني :القواعد الفقهية غري املصرح بها يف عهد االمام علي )عليه السالم( 
اىل واليه يف مصر .

بعـد قراءتنـا  للعهـد الـذي اوىص بـه االمام عـيل بن ايب طالـب )عليه السـالم( واليه، 
وجدنـاه متضمنـا  قواعـد فقهية  اساسـية يف سياسـة الدين والدولة )غـري مرصح هبا(،من 
شـأهنا ان طبقـت، ان تبنـي دولـة اسـالمية مقامـة عـىل العـدل واملساواة،مسـتثمرة  لـكل 

املـوارد البرشيـة والطبيعيـة  وفـق مـا جاءت بـه الرشيعة االسـالمية .

فالعهـد مـن بدايتـه اىل هنايته مقصـده وغايته حتقيق العدالة بكل صورها،شـاملة لكل 
افـراد املجتمـع وذلـك بتحقيـق مصالـح العبـاد  ودرء املفاسـد عنهـم مجيعـا بـدون متيـز او 
عنرصية،وينظـم العهـد امور الدولـة.. من احلاكم )الراعي( اىل الرعية،كال حسـب دوره 
يف احليـاة.و هـو مقصـد  الرشعية االسـالمية.، و معرفة القواعـد الفقهية  لغري املتخصص  
متكنـه مـن االطـالع عـىل الفقـه االسـالمي بروحـه ومضمونـه بأيـر الطـرق)26( . ومـن 

هـذه القواعد :
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اوال-  قاعدة :»امنا االعمال بالنيات « )27( ، »االمور مبقا�سدها« )28( .
واالم  االعتـامد  او  الطريـق،  اسـتقامة  وهـو  القصـد،    : اللغـوي  النيـة   معنـى  ان 
والتوجه،فيقـال قصـده يقصـده قصـدا )29( .امـا النيـة : النـوى التحـول مـن دار اىل دار 
..ونـوى االمـر ينويـه  اذا قصـد لـه )30( .ثـم ان الـكالم عـىل تقديـر مقتـى،اي :احـكام 
هـو  مـا  مقتـى  يكـون عـىل  أمـر  يرتتـب عـىل  الـذي  احلكـم  بمقاصدهـا،.الن  االمـور 

املقصـود مـن ذلـك االمـر )31(  .

ومعناهـا يف االصطـالح الفقهـي ال خيرج عن املعنى اللغـوي :ان احلكم الذي يرتتب 
عـىل امـر يكـون بمقتى املقصود من ذلـك االمر)32( . فأعامل املكلـف وترصفاته القولية 
الشـخص وغايتـه  تبعـا ملقصـود  نتائجهـا واحكامهـا الرشعيـة  والفعليـة ترتتـب عليهـا 
وهدفـه مـن وراء هـذه االعـامل او الترصفات،فاحلكم عىل ترصف االنسـان بكونه واجبا 
او حرامـا او مندوبـا او مكروهـا او مباحـا،او بكونـه مثابـا عليـه او معاقبـا،كل ذلـك انـام 

يكـون تابعـا لقصـد املكلـف وهدفه مـن وراء ذلـك الترصف .

معنـى القاعـدة االمجـايل : ان احـكام االفعـال واالقوال كلهـا تتبع القصد املـراد منها،  
واالمـور مجـع أمر،وهـو لفـظ عـام لألفعال واالقـوال كلها،ومنـه قوله تعـاىل »واله يرجع 

االمـر كله« )33( 

واصـل هـذه القاعـدة احلديـث النبـوي الرشيـف :»انام االعـامل بالنيـات« )34( ،وهذا 
احلديـث قاعـدة من قواعد االسـالم، فـكل عمل ال يراد به وجه اهلل فهـو باطل ال ثمرة له 
يف الدنيـا وال يف االخـرة .الن كسـب العبد بقلبه ولسـانه وجوارحه،فالنية احد االقسـام، 
مـن  خـري  املؤمـن  ..نيـة  كانـت  بانفرادها،ولذلـك  عبـادة  تكـون  ألهنـا  ارجحهـا  وهـي 
عملـه«. فـال خـالف بني اهل العلم يف اشـرتاط النية لسـائر العمل وال خيتلـف الفقهاء يف 
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ان العمـل الـذي يـراد بـه التقـرب اىل  اهلل عـز  وجـل البـد من االخـالص فيـه )35(   .وقد 
رشعـت لتمييـز العبـادات مـن العـادات ومتيز بعـض العبـادات عن بعض،ورشط لسـائر 
العمـل ...هبـا الصـالح والفسـاد للعمـل. والرشيعـة االسـالمية تراعي مقاصـد املكلفني 
وبنـاء االحكام،فمتـى ظهـرت املقاصـد أخـذ هبـا وبنـى عليهـا،وال عـربة باللفـظ .ومتـى 
ثبـت اللفـظ وتـردد بـني معنيـني او اكثر،محـل عىل املعنـى املوافـق للقصـد )36( .الن بالنية 

تتحـدد االفعـال  وتتاميز. 

وتتضح هذه القاعدة يف قوله عليه السالم  اىل واليه :

 جعـل اهلل  عهـده وذمتـه أمنـا أفضـاه بني العبـاد برمحته،وحريام يسـكنون اىل منعته .1
اىل جواره،فـال ادغـال وال مدالسـة،وال خداع فيه.

 اتقـي اهلل، واثـر طاعتـه واتبـع مـا امـر بـه يف كتابه،مـن فرائضـه وسـننه،التي ال .2
يسـعد احـد اال باتباعهـا،وال يشـقى اال مـع جحودهـا واضاعتها،وانـرص اهلل بيـدك 
وقلبـك ولسـانك،فانه جـل اسـمه،قد تكفـل بنرصة مـن نرصه،واعزاز مـن اعزه ... 
وليكـن احـب الذخائـر اليـك ذخـرية العمل الصالـح  .)الن  التَّْقـَوى: اْعتِـاَمد املتقي 
َقـاُه.(...  ا اتَّ َمـا حيصـل بِـِه احْلَْيُلوَلـة َبينـه َوَبـني َمـا يكرهـُه، فاملتقـي: ُهـَو املحـرتز مِمَـّ

واخـالص النيـة هلل  يتـم بـه التوفيـق  والقبـول .

وليـس خيـرج الـوايل مـن حقيقـة ما الومـه اهلل مـن ذلـك اال باالهتامم  واالسـتعانة .3
باهلل،وتوطـني نفسـه عـىل لـزوم احلق،والصـرب عليـه فيام خـف عليـه او ثقل .
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ثانيا - قاعدة »الت�سرف على الرعية منوط بامل�سلحة « )37( .
هـذه القاعـدة مـن اعظـم القواعـد الفقهيـة يف السياسـة الرشعيـة والواليـات العامـة 
واخلاصـة يف االسـالم .فهـي ترسـم حـدود االدارة العامـة وحتدد سـلوك احلـكام والوالة 
يف مجيـع الترصفـات وتضبـط ترصفاهتـم  النافذة وامللزمـة  او الباطلة املـردودة مع من هم 

حتـت واليتهم .

وهـي قاعـدة مطـردة عامـة تـري عـىل احلـكام والـوالة عمومـا حتـى عـىل راعـي 
االرسة،فـكل واليـة عامـة او خاصة منوطـة بتحقيق املصلحة ودرء املفسـدة،وتتزامن مع 
مقاصـد الرشيعة الكربى يف حفـظ: الدين،والعقل،والنفس،واملال،والنسـل او العرض.

ونجـد ان العهـد بكاملـه تنـاول كل مفـردات السياسـة يف الدولـة .بـدءًا بمخافـة اهلل 
سـبحانه وتعـاىل يف  العبـادات واملعامـالت وانتهـاًء  بتقديـم العـون واملسـاعدة للفقـراء 
باجليـش والقـادة واالفـراد والسياسـة  التجـار والصنـاع واالهتـامم  واملسـاكني، وحتـى 
اخلارجية،فنـرى مبـدأ جلـب املصلحة ودرء املفسـدة هو املبـدأ الوحيد للتعامـل مع افراد 

املجتمـع كاَل  حسـب موقعـه  وحاجتـه، ووفـق مـا جـاءت بـه الرشيعـة االسـالمية  

ومعنـى القاعـدة االمجـايل :. ان تـرصف الراعـي )االمـام،وكل من ويل شـيئا من امور 
املسـلمني( يف امـور رعيتـه ومـن حتـت يديـه جيـب ان يكـون مبنيـا ومعلقـا عـىل املصلحـة 
والنفـع التـي حددمهـا الـرشع االسـالمي، بعيـدا عـن املفسـدة والـرر، وكل  ترصف ال 
يبنـى عـىل املصلحـة وال يقصـد منـه نفـع الرعيـة فانـه ال يكون جائـزا رشعـا .الن الراعي 
انـام اعطيـت لـه السـلطة  للحفـاظ عـىل مصلحـة العبـاد وصيانـة دمائهـم واعراضهـم 
وامواهلم،وهـو مؤمتـن مـن قبـل الشـارع عـىل مصلحـة مـن حتـت يديه،ومأمـور ان حيوط 
رعيتـه بالنصـح والنفـع والصالح وموعود عىل ترك ذلك بأعظم الوعيد )38( .والسياسـة 
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حياطـة الرعيـة بـام يصلحهـا لطفـا او عنفـا .والسياسـة املدنيـة تدبـري املعـاش  مـع العموم 
سـنن العـدل واالسـتقامة )39( .

واصـل القاعـدة هـذه، قـول لألمام الشـافعي:  »منزلة االمـام مـن الرعية،منزلة الويل 
مـن اليتيـم« )40( .ان نظريـة املصلحـة  نظريـة ناضجـة يف رشيعـة االسـالم، وابرزهـا اكثر 
التطبيـق النبـوي .ثـم ازدادت بـروزا واتسـاعا عندمـا اشـتدت احلاجـة اليهـا بعـد توقـف 

الوحـي، وذلـك مـن خـالل سـنة اخللفاء.

ويتبـني حـرص االمـام عـىل االهتـامم بالرعيـة  كأهنـم ايتام،كـام وصفهـم الشـافعي، 
وهـو وصـف اعـده دقيقـا ملـا للرعيـة مـن حاجـة ماسـة  لالهتـامم الراعـي بـكل جوانـب 

حياهتـم  املاديـة واملعنوية،،،كلهـم بـدون اسـتثناء ..يتبـني حرصـه،  بقولـه :

 ان اشـعر قلبـك  الرمحـة للرعية،واملحبـة هلم،واللطـف هبـم،وال تكونـن عليهم سـبعا .1
ضاريـا تغتنـم اكلهم،فاهنـم صنفـان :امـا اخـا لـك يف الدين،واما نظري لـك يف اخللق 
عفـوه  مـن  اهلل  يعطيـك  ان  حتـب  الـذي  مثـل  وصفحـك  عفـوك  مـن  ...فأعطهـم 

وصفحه،فانـك فوقهـم،ووايل االمـر عليـك فوقـك،واهلل فـوق مـن والك .

 انصـف اهلل وانصـف النـاس مـن نفسـك،ومن خاصـة اهلك،ومـن لك فيـه هوى من .2
رعيتـك ... وليكـن احب االمور اليك اوسـطها يف احلق،واعمها يف العدل،وامجعها 

لـرىض الرعية ..

 وتفقـد مـن امورهـم مـا يتفقـده الولـدان مـن ولدمهـا،وال يتفاقمـن يف نفسـك يشء .3
قويتهـم بـه،وال حتقـرن لطفـا تعاهدهتم  بـه وان قل،فـان داعية هلم اىل بـذل النصيحة 

لك،وحسـن الظـن بـك .

 ثم الطبقة السفىل من اهل احلاجة واملسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم. .4
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 وتعهـد اهـل اليتـم وذوي الرقـة يف السـن ممن ال حيلة له،وال ينصب للمسـألة نفسـه، .5
وذلـك عـىل الـوالة ثقيل،واحلـق كلـه ثقيل،وقـد خيففـه اهلل  عىل اقـوام طلبـوا العاقبة 

فصـربوا أنفسـهم،ووثقوا بصدق موعـود اهلل هلم .

ثالثا-  قاعدة :» اليقني اليزال بال�سك « )41(  
هـذه القاعـدة مـن القواعـد الفقهيـة الكـربى املتفـق عـىل مدلوهلـا ومعناها،واساسـها 
نصـوص رشعيـة ،وادلـة عقلية.فهـي تقـرر أصـال رشعيـا مهـاّم ُتبنَـى عليـه أحـكام فقهيـة 
كثـرية، تعـربِّ عـن مـدى سـامحة الرشيعـة وُيْرهـا، ورفـِع احلـرج فيها عـن النـاس، وترِك 
يقينـا أي قطعـا، وال سـيام يف حـاالت  الثابـت  الشـكوك والوسـاوس، واالعتـامد عـىل 

الطهـارة والصـالة وغريهـا مـن العبـادات واملعامـالت والعقوبـات واألقضيـة.

واليقـني هـو طمأنينـة القلـب عـىل حقيقـة  الـيء دون تـردد، وهـو العلـم وازاحـة 
الشـك وحتقيـق االمـر )42( . واليقـني عنـد الفقهـاء اوسـع الن االحـكام الفقهيـة انام تبنى 
عـىل الظاهـر )43(  .امـا الشـك : هـو تـردد الفعـل بـني الوقوع وعدمـه ..فاذا ثبـت امر من 
االمـور يقينـا قطعيا،ثـم وقـع الشـك يف وجـود مـا يزيله،يبقـى املتيقـن هـو املعتـرب اىل ان 

يتحقـق السـبب املزيـل )44( .

ومعنـى  القاعـدة االمجـايل :يفيـد بـان  الظـن ال يؤثـر عىل احلكـم .اي ان االمـر الثابت 
واملقـرر بدليـل،او امـارة،اواي طريـق مـن طـرق االثبـات املعتـد هبـا  رشعا،واملعـرب عنـه 

باليقـني،ال يرتفـع حكمه بالشـك .

ومصدرهـا احلديـث النبـوّي الـذي أخرجـه البخـاري عـن عّباد بـن متيم عـن عّمه يف 
تـرك االلتفـات للشـّك يف الصـالة: »ال ينـرصف أحـد حّتـى يسـمع صوتـا أو جيـد رحيا«. 
قـال النـووي عنـد رشح هذا احلديـث: »وهذا أصٌل من أصول اإلسـالم، وقاعدة عظيمة 
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مـن قواعـد الفقـه، وهي أّن األشـياء حُيكـم ببقائها عـىل أصوهلا حتى ُيتيّقـن خالف ذلك، 
وال يّر الشـك الطـارئ عليها«.

تتجسد القاعدة بقول االمام  عليه السالم :

1- اطلـق عـن النـاس عقـدة كل حقد،واقطـع عنـك سـبب كل وتر،وتغـاب عـن كل ما 
ال يضـح لـك، وال تعجلـن اىل تصديق سـاع،فان السـاعي غـاش،وان تشـبه بالناصحني.

2- ان حسـن الظـن يقطـع عنـك نصبـا طويـال،وان احـق مـن حسـن ظنك به ملن حسـن 
بـالؤك عنـده،وان احـق من سـاء بـالؤك عنده .

رابعا - قاعدة : »االجتهاد ال ينق�ص باجتهاد مثله، )45(«.
االجتهـاد : بـذل الوسـع يف حتصيـل أمر فيه كلفة ومشـقة،و عند الفقهـاء : بذل الفقيه 

وسـعه يف حتصيل ظـن بحكم رشعي)46( 

معنـى القاعـدة :ان احـكام القضـاة والـوالة وفتـاوى املفتني ووسـائل التحـري املبينة 
عـىل االجتهـاد اذا نفـذت ثـم تبـني خالفها اهنـا ال تنقـض وال تنفسـح اذا كان خالفها عن 
طريـق االجتهـاد ايضا)47( ، وامـا اذا تبني خمالفتها للنصوص الثابتة نقضها وفسـخها الن 
االجتهـاد ال يعـارض النـص ...الن االجتهـاد الثـاين كاالجتهـاد االول،وترجـح االول 
باتصـال القضـاء. والن عـدم نقـض االجتهاد االول يـؤدي اىل ان ال يسـتقر حكم ألنه لو 
نقـض االول بالثـاين لنقـض بغـريه – ألنه ما مـن اجتهاد اال وجيوز ان يتغـري بتغري االزمان 

– فيـؤدي اىل ان ال تسـتقر االحـكام)48( .اي فيـام يسـتقبل يقـي بام ادى اليـه اجتهاده.
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ونجد هذه القاعدة جمسدة يف قول االمام عليه السالم :

1- »وال تنقض سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه االمة،واجتمعت هبا االلفة،وصلحت 
عليهـا الرعيـة،وال حتدثـن سـنة تـر بـيء من مـايض تلـك السـنن،فيكون االجـر بمن 

سـنها،والوزر عليـك بام نقضت .

سـنة  عادلـة،او  حكومـة  مـن  تقدمـك  ملـن  مـى  مـا  تتذكـر  ان  عليـك  والواجـب   -2
فاضلـة،او اثـر عـن نبينـا او فريضـة يف كتـاب اهلل، فتقتـدي بـام شـاهدت ممـا عملنـا بـه 
فيها،وجتتهـد لنفسـك يف اتبـاع مـا عهدت اليك يف عهـدي هذا،واسـتوثقت به من احلجة 
لنفـيس عليك،لكـي ال تكـون لـك علـة عنـد تـرع نفسـك اىل هواها،فلـن يعصـم مـن 

السـوء،وال يرفـق للخـري اال اهلل تعـاىل .

3- والواجـب عليـك ان تتذكـر مـا مـى ملن تقدمـك من حكومـة عادلة او سـنة فاضلة 
...اجتهـد لنفسـك يف اتبـاع ما عهـدت اليـك يف عهدي هذا  

خام�سا » قاعدة »العادة حمكمة « )49( 
هـذه القاعـدة  احـدى القواعـد الفقهيـة الكـربى والتـي  تقـرر أحد مصـادر الترشيع، 
وهـو العـرف بنوعيـه اللفظـي والعمـيل، والعـا ده العامـة او اخلاصـة، و الـذي تقتـي 
احلاجـة إليـه يف توزيـع احلقـوق وااللتزامـات يف التعامـل بـني النـاس فيام ال نـص فيه  من 
كتـاب او سـنة او امجاع.وهـذا أسـاس يف املقارنـة ومعرفـة أصـول االجتهـاد والتقـايض 

واملعامـالت )50( . 

واالصـل ان السـؤال واخلطـاب يمـي عـىل مـا عـم وغلـب،ال عـىل مـا شـذ ونـدر، 
ودليـل  قـوم يف مكاهنـم...  تعـارف كل  مـا  يمـي عـىل  السـؤال  ان جـواب  واالصـل 
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القاعـدة :قـول النبـي  عليـه  والـه افضل الصالة والسـالم : »ما رآه املسـلمون حسـنُا فهو 
عنـد اهلل حسـن،وما رآه املسـلمون قبيحـًا فهـو عنـد اهلل قبيـح )51( ». 

وهـذه القاعـدة فيهـا مراعـاة  لألحـوال النـاس وتعامالهتـم  وجتارهتم،فيقـول االمـام 
عليه السـالم :

- اسـتوص بالتجـار خـري وذوي الصناعات،واويص هبم خـريا :املقيم منهم واملضطرب  
بامله،واملرتفـق ببدنه،فاهنم مواد املنافع واسـباب املرافق .

- وليكن البيع سمحا بموازين عدل،واسعار،ال جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع.

�ساد�سا - قاعدة :» ال �سرر وال �سرار« )52( .
وهـي قاعـدة عظيمـة، بـل مـن أعظـم قواعـد الفقـه يف السياسـة الرشعيـة، وعليهـا 
تنبنـي فـروع فقهيـة  كثـرية يتعـر حرصهـا هنا.وهي اسـاس ملنع الضـار وترتيـب نتائجه 
يف التعويـض املـايل والعقوبـة  ،كـام اهنا مسـند ملبـدأ االسـتصالح يف جلب ودرء املفاسـد.                         

معنـى القاعـدة االمجـايل : الـرر والـرار قيـل: مها لفظتـان بمعنى واحـد عىل وجه 
التأكيـد، ويقـال: الـرر الـذي لـك فيـه منفعـة وعـىل غـريك فيـه مـرة، والـرار الذي 
ليـس لـك فيـه منفعة وعىل غريك املرة، وقيل: الـرر أن تر بمن ال يرك، والرار 
أن تـر بمـن أرض بـك، ال عـىل سـبيل املجـازاة باملثـل واالنتصـار للحـق، بل عىل سـبيل 
اإلرضار واالنتقام.ونـص هـذه القاعـدة ينفـي الـرر فيوجـب  منعـه مطلقا،ويشـمل 
الـرر اخلـاص والرر العام،ويشـمل منع وقوعـه بطرق الوقاية املمكنة،ويشـمل رفعه 

ايضـا بعـد وقوعـه بام يمكـن مـن التدابري والتـي تزيل اثـاره ومتنـع تكراره. 
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فالعقوبـات املرشوعـة عـىل املعـايص واملخالفـات؛  ترشيعهـا  وتقريرهـا عـىل حمدثـي 
الـرر ومرتكبيـه  فيـه عظـة وعـربة لآلخريـن؛ بحيـث يمثـل ذلـك ردعـًا وزجـرًا يمنـع 
مـن تكـراره أو يقلـل مـن فـرص حدوثـه، عـىل حـد مـا جـاء يف قولـه ـ تعـاىل ـ ﴿َولَُكـْم 
ِف الْقَِصـاِص َحَيـاةٌ ﴾)53( ، وال جتـوز املجـازاة أو العقوبـة عـىل الـرر بإحـداث رضر 
مثلـه عـىل املعتـدى، ال فائـدة منـه للمعتـدى عليـه؛ ويمكـن ازالـة آثـار الرر عـن طريق 
التعويضـات املرشوعـة التـي جتعـل الـرر كأن مل يكـن، أو ختفـف آثـاره إىل أقـى حـد 
ممكن؛ فقد روى،أن النبي)صىل اهلل عليه  واله وسـلم(: كان عند بعض نسـائه، فأرسـلت 
إحـدى أمهـات املؤمنني مع خـادم بقصعة فيها طعـام، فربت بيدها فكـرت القصعة، 
فضمهـا وجعـل فيهـا الطعـام، وقـال: كلـوا، وحبـس الرسـول ]أي اخلـادم[ والقصعـة، 

حتـى فرغـوا، فدفـع القصعـة الصحيحـة  وحبـس املكسـورة )54( .

 ومسـتند هـذه القاعـدة ودليلهـا نـص حديـث رسـول اهلل -صـىل اهلل عليـه وسـلم-: 
»ال رضر وال رضار، مـن ضـار ضـاره اهلل ومـن شـاق شـاق اهلل عليـه« )55(  .

 ومنهـا نصيحـة  االمـام عـيل )عليـه السـالم( يف عـدم االرضار بالطبقـات الضعيفـة 
مـن املجتمـع وال بالتجـار والصناع بفـرض عليه مـاال يطيقونه من اوامـر ونواهي،فقال:

العـدل وامجعهـا لـرىض  اليـك اوسـطها يف احلـق واعمهـا يف  - وليكـن احـب االمـور 
الرعيـة.

- انصـف اهلل وانصـف النـاس مـن نفسـك  ومـن خاصـة اهلك،ومـن لك فيـه هوى من 
رعيتك،فانـك اال تفعـل تظلم،ومـن ظلـم عبـاد اهلل كان اهلل خصمـه دون عباده.
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اخلامتة

إّن الطاقـة التـي حتوهيـا األّمة اإلسـالمية ال يمكن أن تقاس، سـواء عـىل صعيد العدد 
أو عـىل صعيـد املضمـون، ولكـن اآلفـات الكـربى التـي تنخـر جسـم األّمـة اإلسـالمية 
تتمثـل عـىل اخلصـوص يف ازدواجيـة املعايـري وثنائيـة التعامـل، وأحـداث جمتمعـني مهـا 
جمتمـع القـول، وجمتمـع الفعـل، لذلـك بـات مـن الـروري   التطبيـق الفعـيل للنصوص 
الرشعيـة، وهـذا مـا اكـده عهد االمـام  عيل( عليه السـالم( اىل واليه  مالك االشـرت)ريض 
اهلل عنـه( مـن وجـوب تعـاون الراعـي والّرعيـة يف احلفـاظ عـىل املصلحـة العاّمـة، وذلـك 
بإشـاعة العـدل، وحماربـة الظلـم، واختـاذ القصـاص أداة لتحقيـق ذلـك.       و تعريـف 
العامـة مـن النـاس بقيمـة االجتهـاد كقاعـدة فقهية منبثقـة من حقيقـة أّن لكّل زمـان فقه، 
ولـكّل زمـان نازلـة، ولـكّل نازلـة حكـم، وبالتـايل فـإّن فقـه الفقـه معّلـق بفقـه الواقـع، 

والـكل حمكـوم بفقـه الكتاب والسـنة.
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38- دروس يف علم االصول ملحمد باقر الصدر.

39- سنن ابن ماجة 

40- قاعدة اليقني اليزال بالشك »دراسة تاصيلية .د. يعقوب  عبد الوهاب الباحسني 

41- القاموس املحيط للفريوز ابادي.

42- املبسوط للرخيس.

43- املدخل لدراسة الترشيع االسالمي، د. عبد الرمحن الصابوين 

44- مسند االمام امحد .

45- نظرية التقعيد الفقهي .د. فاروق محادة الروكي، دار الصفاء – بريوت ط،1412.

46- نظرية املقاصد للشاطبي.



مقاربات فقهية من العهد الذهيب

د. هيثم احللفي
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مقدمة

بسـم اهلل الرمحـن الرحيـم والصالة والسـالم عىل خاتـم النبني الصـادق األمني واهل 
بيته الطاهريـن وبعد ...

يعـد عهـد االمـام عـيل عليـه السـالم مـن النصـوص املهمـة جـدا كونـه حيتـوى عـىل 
ضوابـط واحـكام فقهيـة البـد مـن الوقـوف امامهـا وحماولـة دراسـتها وحتليلهـا ، مـن هنـا 
كانـت البدايـة مـع شـخصية الصحـايب اجلليـل   مالـك األشـرت هـو مالـك بـن احلـارث بن 
عبـد يغـوث الكـويّف، املعـروف باألشـرت، من اصحـاب امـري املؤمنني)عليه السـالم( ومن 
أثبتهـم، أدرك  رسـول ا هلل وهـو مـن ثقـات التابعـني، وكان رئيـس قومـه وكان اإلمام امري 
املؤمنني)عليـه السـالم( يثـق بـه ويعتمـد عليـه وطاملـا كان يثنـي عـىل وعيـه وخربتـه، كان 
حضـوره فاعـاًل يف فتـح دمشـق وقد اصصيبت عينـه يف حرب الريموك )1( وبسـببها عرف 
فيـام بعـد ذلـك باالشـرت )2(، وعـاش يف الكوفة، وقد اثنـى عليه اإلمام امـري املؤمنني قائاًل: 
)لقـد كان يل كـام كنـت لرسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم( )3( وكان طويـل القامـة 

وعريـض الصـدر، وفـارس مقاتـل يقـل مـن جياريـه يف القتـال والصـرب يف احلـرب )4(.

ُنفـي مالـك مـع عـدد مـن أصحابـه إىل محـص يف أيام عثـامن بسـبب اصطدامه بسـعيد 
بـن العـاص وايل عثـامن. وملـا اشـتدت نـربة املعارضـة لعثـامن عـاد إىل الكوفـة، ومنع وايل 
عثـامن الـذي كان ذهـب إىل املدينـة آنـذاك مـن دخوهلـا، واشـرتك يف ثـورة املسـلمني عـىل 
عثـامن، وتـويل قيـادة الكوفيـني الذيـن كانـوا قـد توجهـوا إىل املدينـة وكان لـه دور حاسـم 
يف القضـاء عـىل حكومـة عثـامن، تـويف مسـمومًا سـنة 39هــ وهـو يف طريقـه مـرص ألداء 
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مهامـه املوكلـة إليـه، حيـث ملـا واله عيل)عليه السـالم( عىل مـرص بلغ ذلـك معاوية ودس 
إليـه السـم يف العسـل عـىل يـد الدهقـان الـذي كان مقيـاًم بالعريـش )5(، فتأثـر اإلمام)عليه 
السـالم( لوفاتـه كثـريًا حتـى ظن بعض النخعيـني أن اإلمام فقط هو صاحـب املصيبة )6(.

التعريف بالعهد

إنه)عليـه السـالم( سـمى هـذه التوصيـات التـي كتبهـا إىل مالـك األشـرت وارد منه أن 
يعمـل هبـا سـامها بالعهـد حيـث قال)عليـه السـالم(: )هـذا مـا أمـر بـه عبـد اهلل عـيل أمـري 

املؤمنـني مالـك بـن احلـارث األشـرت  يف عهـده إليـه حـني واله مـرص.. .( )7(

العهـد لغـة: للعهـد يف اللغـة عـدة معـان فقـد ذكـر اجلوهـري أنـه بمعنـى :)األمـان، 
واليمـني، واملوثـق، والذمـة، واحلفـاظ، والوصيـة، وقـد عهدت إليـه، أي أوصيتـه. ومنه 

اشـتق العهـد الـذي يكتـب للـوالة( )8(.

فعهـده إليـه كان عبـارة عـن وصيـة يـويص هبـا مالـك االشـرت ان يعمـل هبـا، ومـن 
الطبيعـي اهنـا ليسـت الوصيـة باملعنـى اإلصطالحـي الفقهـي بـل بمعناهـا العـريف؛ الن 
األخـرية ال تكـون منجـزة إال بعـد املـوت بـل هـي بمعنـى تعليـامت وأوامـر يأمـر اإلمـام 
عيل)عليـه السـالم( مالـك االشـرت أن يعمل هبا ويطبقهـا يف فرتة حكمه عـىل مرص، وهذا 
مـا نـّص اإلمام)عليـه السـالم( عليـه فيـه، حيـث قـال: )هـذا مـا أمـر بـه عبد اهلل عـيل أمري 
املؤمنـني مالـك بن احلارث األشـرت  يف عهده إليـه حني واله مرص.. .( )9(، واملالحظ عىل 
هـذه الوصايـا أهنـا لـو لوحظت يف حد نفسـها بغـض النظر عـن كوهنا موجهـة إىل احلاكم 
واملتصـدي للواليـة عـىل النـاس؛ أهنـا ليسـت مجيعـًا مـن الواجبـات بـل بعضها مسـتحبًا، 
ومـع ذلـك يأمـر هبـا اإلمـام املعصـوم احـد والتـه أن يقـوم هبـا ممـا ينبـه عـىل أهنـا البـد أن 
تأخـذ وتقـرأ يف هـذا اإليطـار ال يف حـد نفسـها بل بام هـي واجبات ملقات عـىل عاتق ويل 
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االمـر واحلاكـم عـىل النـاس، فهـي بالنظـر إليـه تعتـرب واجبـات ومسـؤليات يتحتـم عليـه 
القيـام هبـا لكـي يسـقط التكليـف الثابت عليـه بحكم قبوله مسـؤلية الوالية  عـىل الناس؛ 
فـإن الـوايل بعـد قبولـه الوالية واحلكم عـىل الناس صارت ثمـة جمموعة تكاليـف ثابتة يف 
عنقـه يتحتـم عليـه امتثاهلـا لكي يسـقطها عن عهدتـه وال يكون مسـؤالً جتاههـا أوالً أمام 

اهلل تعـاىل ثـم أمـام  امـري املؤمنني)عليه السـالم(.

اهمية العهد الذهيب 

يكفينـا يف مقـام بيـان امهيـة عهده)عليـه السـالم( ملالـك االشـرت النخعـي أبـان توليـه 
منصـب احلكـم عـىل مـرص، اعتـامد األمـم املتحـدة هلـذا العهـد كمصـدر حقوقـي كونـه 
يبـني احلقـوق والواجبـات بـني الدولة والشـعب، وقـد قال األمـني العام لألمـم املتحدة: 
إن هـذه العبـارة مـن العهـد جيـب تعلـق عـىل كل املؤسسـات احلقوقيـة يف العـامل والعبـارة 
هـي: واشـعر قلبـك الرمحـة للرعيـة واملحبـة هلـم واللطـف هبـم، وال تكونن عليهم سـبعًا 
ضاريـًا تغتنـم اكلهـم، فإهنـم صنفـان: إمـا اخ لـك يف الديـن وإمـا نضـري لـك يف اخللـق( 
بـل نـادى كـويف عنـان بـأن تـدرس اإلجهـزة احلقوقيـة والقانوينيـة عهـد اإلمـام ملالـك 
االشـرت، وترشـيحه لكـي يكون احـد مصـادر القانوين الـدويل وبعد مداوالت اسـتمرت 
ملـدة سـنتني يف األمـم املتحـدة صوتـت غالبيـة دول العـامل عـىل كـون عهـد عـيل ابـن ايب 
طالب)عليـه السـالم( ملالك األشـرت كاحـد مصادر الترشيـع القانوين الـدويل وقد تم بعد 
ذلـك إضافـة فقـرات اخـرى مـن هنـج البالغـة غـري عهده)عليـه السـالم( ملالـك االشـرت 
كمصـدر للقانـون الـدويل )10(، فـإذا اخذنـا بنظـر األعتبـار الفـارق الزمنـي الكبـري بـني 
اطـالع كـويف عنـان عـىل عهده)عليه السـالم( وبني تأريخ صـدوره، حيـث كان قد صدر 
عنه)عليـه السـالم( قبـل اكثـر من اربعـة عرش قرنًا مـن الزمان والزال صاحلًا يف االسـتناد 
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إليـه إىل يومنـا هـذا وإىل يـوم القيامة ممـا يدل عىل عظمـة اإلمام)عليه السـالم( وأن كالمه 
دون كالم اخلالـق وفـوق كالم املخلوقـني.

كـام جـاء يف كتـاب los history املوجـود حاليـا يف مكتبـة الكونغـرس االمريكـي 
بواشـنطن ملؤلفـه الكاتـب االمريكـي املعـارص ميشـيل هاملتـون مورغان الـذي يذكر فيه 
اعجابـه الفائـق بالسياسـة احلكيمـة لشـخص خليفـة املسـلمني عيل بـن ايب طالـب بعد ان 
اطلـع عـىل رسـائله التـي حررهـا اىل والتـه يف االمصـار االسـالمية ومنهم مالك االشـرت 
مؤكـدا عليهـم ان يعاملـوا املواطنـني من غري املسـلمني بروح العدل واملسـاواة يف احلقوق 
والواجبـات )11(، فالكاتـب االجنبـي اعتـرب ذلـك انعكاسـا صادقـا لسـلوكيات اخلليفـة 
احلميـدة املؤطـرة بفضائـل االخـالق التـي اهلتـه للدخـول يف تاريخ االنسـانية مـن ابوابه 

العريضة.
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املبحث األول: الوزارات السيادية وشرائط رئيس احلكومة

املطلب االأول: الوزارات ال�سيادية
املطلب الثاين: �سرائط رئي�ص احلكومة

متهيد

إن وضيفـة الـوايل والرئيـس هـي متابعـة كل صغرية وكبـرية يف حدود البلد املسـؤول 
عليهـا ومـن الطبيعـي أن ذلـك ال يتسـنى لـه باملبـارشة وخصوصـًا فيـام إذا كانـت اطراف 
البلـد متباعـدة  وواسـعة، ومـن هنـا فـال بـد مـن األعتـامد عـىل نظـام الوسـائط او سلسـلة 
املراتـب اإلداريـة سـواء كانـت مدنيـة او عسـكرية، وهـذا املفهـوم كان موجـودًا وحتـدث 
عنـه  اإلمـام امـري املؤمنني)عليـه السـالم( يف عهـده غايـة األمـر أن هـذا املفهـوم توسـع 
وأضيفـت لـه مصاديـق اخـرى يف زماننـا وإن كان املفهـوم واحـدًا، وسـوف يـأيت يف آخـر 
هـذا البحـث املـالك فيمـن يقع عليهـم اإلختيار ليكونـوا بطانـة احلاكـم وإدارة الوزارات 

واملسـؤليات املهمـة يف البلـد فانتظـر.
يريـد  مـا  العهـد كليـات  بدايـة  السـالم( يف  املؤمنني)عليـه  امـري  وقـد اوجـز اإلمـام 
احلديـث عنـه وتنـاول ذلـك بنحـو اإلمجـال ثـم اردف ذلـك بتفصيـل ملـا امجلـه يف البداية، 
حيـث ركـز حديثـه يف املقدمـة عـن املسـؤليات السـيادية أو الـوزارات السـيادية وهـي: 

1- وزارة املالية
2- وزارة الدفاع والداخلية
3- وزارة الثقافة واإلعالم 

4- وزارة اإلسكان واإلعامر
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املطلب األول: الوزارات السيادية

1- وزارة املالية:
إن املـوارد املاليـة للدولـة اإلسـالمية يف ذلـك الزمـان تنحـرص باإلمـوال املسـتحصلة 
مـن اخلـراج وهـذه األمـوال تقـوم الدولـة عـىل تقسـيمها يف انجـاز الوضائـف اإلساسـية 
لعمـوم النـاس، وعـىل مصاحلهـم العامـة وقد نـّص اإلمام األمـري املؤمنني)عليه السـالم( 
عـىل ذلـك مـن خـالل بيـان الوظيفـة األساسـية التـي جيب عـىل الـوايل واحلاكم القيـام هبا 
حيـث ذكـر ان عـىل احلاكم: )جبايـة خراجها(، وهذا املـورد يمثل عصب احلياة الرئيسـية 

إلنجـاز وضائـف الدولـة وتغطيـة نفقاهتا.

2- وزارة الدفاع والداخلية
إن عـىل احلاكـم  التصـدي لتشـكيل وزاريت الداخليـة والدفاع، ومهـا جبهتني أحدمها 
الغـرض منـه رّد العـدو الداخـيل والثـاين الغـرض منـه رد العـدو اخلارجـي وقـد نـّص 
اإلمـام امري املؤمنني)عليه السـالم( عىل تشـكيل كال الوزارتني بقولـه: )وجهاد عدوها(، 
ويدخـل حتـت إطـالق قولـه )عدوهـا( تشـكيل أي قـوات مسـلحة أو غـري مسـلحة هلـذا 
الغـرض؛ طاملـا أن اجلميـع يدخـل حتت عنـوان العدو، وذلـك من قبيل جهـاز املخابرات 

وجهـاز األمـن الوطنـي، وغريمهـا ممـا يقتضيـه  جهـاد األعداء.

3- وزارة االإعالم
قـال:  حيـث  مـرص،  أهـل  أسـتصالح  السـالم(  املؤمنني)عليـه  أمـري  اإلمـام  نـص 
)اسـتصالح أهلهـا(، وهـو نضـري اسـتصالح األرض، حيـث أن االرض البـوار حتتـاج 
إىل اسـتصالح وذلـك الهنـا سـبقت بفـرتة كانـت االرض فيهـا غـري مزروعـة وبتـايل فهي 
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ماحلـة، وهكـذا احلـال يف االنسـان حيتـاج إىل اسـتصالح حيـث تعاقبـت عليـه دول جائرة 
وعادلـة كـام ذكـر )عليـه السـالم(، وهـذا ال يكـون إال بالتعليـم والتثقيـف والتوجيـه عرب 
يف  واحلضـور  للمسـاجد  النـاس  حضـور  يف  واملتمثلـة  الزمـان  ذلـك  املتاحـة  الوسـائل 
املنتديـات العامـة وأن املالحـظ مـن سـرية اإلمـام كان دائـم التوجيـه ليـاًل وهنـارًا، رسًا 
وجهـارًا ال يرصفـه عنـه جهاد وال يقعده عنه سـبب، حيـث روي أنه )عليه السـالم( كان 

إذا فـرغ مـن اجلهـاد يتفـرغ لتعليـم النـاس والقضـاء بينهـم )12(.

4- الوزارات اخلدمية 
مـن وضائـف احلاكـم االهتامم بالوزارات اخلدمية من قبيل وزارة االسـكان واإلعامر 
ووزاريت الزراعـة والصناعـة وغريمهـا مـن الـوزارات اخلدميـة األخرى وقد نـّص اإلمام 
عليـه بقولـه: )وعـامرة بالدهـا(،  فـإن وظيفـة هـذه الـوزارات الثـالث وغريهـا، ينصـب 

عملهـا لعـامرة البالد.

املطلب الثاني: شرائط رئيس احلكومة

إن الرشطـان االساسـيان الواجـب حتققهـام يف رئيـس احلكومـة بـل البد مـن توفرمها 
كـرشط يف تسـنم مجيـع هذه املسـؤليات والوزارات السـيادية هو أمـران ورد النص عليهام 

يف القـرآن الكريـم مها:

به  امر  ما  وإتباع  وإيثار طاعته  اهلل  )تقوى  السالم(:  املؤمنني)عليه  امري  قال  االول: 
يف كتابه، من فرائضه وسننه التي ال يسعد احد إال بإتباعها، وال يشقى إال مع جحودها 
نرصه  من  بنرص  تكفل  قد  اسمه  جل  فإنه  ولسانه  ويده  بقلبه  اهلل  ينرص  وان  وإضاعتها 
وإعزاز من أعزه( )13(؛ حيث ورد النّص عىل ذلك يف القرآن الكريم، حيث قال عّز من 
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قَْداَمُكْم﴾)14(، فمن 
َ
أ َوُيثَّبِْت  َ يَنُصُْكْم  وا اللَّ ِيَن آَمُنوا إِن تَنُصُ َها الَّ يُّ

َ
أ قائل:﴿يا 

اجيايب  نحو  أعامهلا عىل  الوزارات يف  تسري  لنرصته وهكذا  تعاىل  اهلل  برز  اهلل  لنرصة  برز 
سلس، والضامن له ما تعهد اهلل تعاىل به يف اآلية، وامري املؤمنني)عليه السالم( طاملا الكل 

يسعى لنرصة اهلل تعاىل.

الثاين: نّص اإلمام امري املؤمنني عىل الرشط الثاين حيث قال: )وأمره أن يكر نفسه 
)16( ، فإن النفس أمارة بالسوء إال ما رحم  )15( عند اجلمحات  من الشهوات ويزعها 
الكريمة  النفس وشهواهتا وهو ما نّصت عليه اآلية  )17(، ومفاده عصيان رغبات  اهلل( 
 ،)18(﴾ َ وءِ إاِلَّ َما رَِحَم َرّبِ اَرةٌ بِالسُّ مَّ

َ
بَّرِىُء َنْفِس إِنَّ الَّْفَس أل

ُ
يف قوله تعاىل: ﴿ َوَما أ

فإن النفس اإلنسانية البد من ترويضها بأداء الواجبات واملستحبات وجتنب املحرمات 
واملكروهات، وإال خرجت عن حد اإلعتدال باإلنسان إىل ما ال يريده اهلل تعاىل.
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املبحث الثاني

املطلب األول: األطر العامة لسرية رئيس احلكومة 

إن اإلمام)عليـه السـالم( بـنّي ملالـك االشـرت)رضوان اهلل تعـاىل عليـه( األطـر العاملـة 
لشـخصية رئيـس احلكومـة ومـا هلـا ومـا عليهـا، وبدايـة خيربه بـأن عقليـة القوم غـري مرتبة 
فاملفاهيـم مضطربـة عندهـم وذلـك النـه قـد جرت عليهـم دول خمتلفـة من عـدل وجور، 
وبتـايل حيتـاج إىل إعـادة ترتيـب املنظومـة املعرفيـة هلـم وجيـب أن يـروا ذلـك عمـاًل ال فقط 
بالقـول مـن لـدن احلاكـم، قال)عليه السـالم(: )ثم اعلـم يا مالك أين قـد وجهتك إىل بالد 
قـد جـرت عليهـا دول قبلـك من عدل وجـور، وأن النـاس ينظرون من أمـورك يف مثل ما 
كنـت تنظـر فيـه من أمور الـوالة قبلك، ويقولون فيـك ما كنت تقول فيهـم( )19(، وينبغي 
أن حيسـب رئيـس احلكومـة حسـابه فإنـه مراقـب مـن قبـل عمومـا النـاس فإهنـم ينتظرون 

منـه تلبيـة حاجاهتـم الظروريـة والعمـل بوظيفتـه وعليه مراعـاة ما يأيت:  

1- إن مثـل رئيـس احلكومـة كمثـل عامـة النـاس جيـب أن يكـون مهـه وغمـه هـو العمـل 
الصالـح، قـال امـري املؤمنـني: )فليكـن أحـب الذخائـر إليك ذخـرية العمـل الصالـح( )20(. 

2- جيـب أال ينسـاق اإلنسـان وفقـًا لشـهواته، بـل األمـر بالعـس بـإن يملـك اإلنسـان 
التحكـم هبـواه، وهكـذا احلـال بالنسـبة إىل رئيـس احلكومـة قـال امـري املؤمنـني: )فأملـك 

هـواك(.

3- رئيـس احلكومـة مثلـه كمثل سـائر الناس فإنـه ال يكون كل يشء له مبـاح، بل له احلق 
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فيـام حيـب ويكـره يف حـدود األشـياء املباحـة لـه، قال امـري املؤمنني )وشـح بنفسـك عام ال 
حيـل لـك، فإن الشـح بالنفـس االنصاف منهـا فيام أحبـت أو كرهت(.

4- جيـب أن يكـون الـوايل عـىل بلد رحيـاًم بالرعية حمبًا هلـم عطوف عليهم كأفـراد عائلته، 
قـال امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )وأشـعر قلبـك الرمحـة للرعيـة واملحبـة هلـم واللطـف 

. هبم( 

5- ال جيـوز للـوايل عـىل بلـد أن يصـادر حقوقهـم وذلـك باإلسـتحواذ عليهـا بـال وجـه 
حـٍق؛ وال يكـون صـدور اخلطـأ منهـم مربرًا هلذا الفعـل، وذلك الهنم من بنـي البرش وهم 
معرضـون للخطـأ، والزلـل واملتوقـع مـن الـوايل أن يغفر زالهتـم، قال امـري املؤمنني)عليه 
السـالم( )وال تكونـن عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم أكلهـم، فإهنـم صنفـان إمـا أخ لـك يف 
الديـن وإمـا نظـري لـك يف اخللـق يفـرط منهـم الزلـل، وتعـرض هلـم العلـل ، ويؤتـى عـىل 

أيدهيـم يف العمـد واخلطـأ( )21(.

6- جيـب أن يكـون نظـر احلاكـم إىل مـا دونـه مـن عمـوم الرعية كـام يرغب أن يكـون نظر 
اهلل تعـاىل إليـه مـن العفو والرمحـة، قال امـري املؤمنني)عليه السـالم(: )فأعطهم من عفوك 
وصفحـك مثـل الـذي حتـب أن يعطيـك اهلل مـن عفـوه وصفحـه، فإنـك فوقهـم، ووايل 
األمـر عليـك فوقـك ، واهلل فـوق مـن والك، وقـد اسـتكفاك أمرهـم وابتالك هبـم( )22( .

7- وجيـب أن يكـون احلاكـم عبـدًا هلل تعـاىل ال أن يكـون عـدوًا لـه؛ النه بحاجـة إىل رمحة 
اهلل وعفـوه، قـال امري املؤمنني)عليه السـالم()وال تنصبن نفسـك حلـرب اهلل فإنه ال يدي 

لـك بنقمتـه، وال غنى بـك عن عفوه ورمحتـه( )23(.

املؤمنني)عليـه  امـري  قـال  للرعيـة،  منحـه  عفـٍو  عـىل  ينـدم  أن  للحاكـم  ينبغـي  ال   -8
.  )24( عفـو(  عـىل  تندمـن  السـالم(:)وال 
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9- ال ينبغـي ان تكـون العقوبـات الرشعيـة سـببًا للتبجح والشـامتة، كـام ال ينبغي املصري 
إىل العقوبـة مـع امـكان التفـي عنهـا بعـذر، قـال امـري املؤمنـني: )وال تبجحـن بعقوبـة، 
وال ترعـن إىل بـادرة وجـدت منهـا مندوحـة وال تقولن إين فإن ذلك إدغـال يف القلب، 

ومنهكـة للديـن ، وتقـرب مـن الغري  فأطـاع( )25(.

10- ال ينبغـي للحاكـم ان حيـس باألهبـة واالسـتطالة عـىل االخريـن، وإذا مـا حـدث 
ذلـك، فينبغـي أن يتذكـر قـدرة اهلل تعـاىل عليـه، قـال امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )وإذا 
أحـدث لـك مـا أنـت فيـه مـن سـلطانك أهبـة أو خميلـة فانظـر إىل عظـم ملـك اهلل فوقـك 
وقدرتـه منـك عـىل مـا ال تقـدر عليـه مـن نفسـك، فـإن ذلـك يطامـن إليك مـن طامحك، 

ويكـف عنـك مـن غربـك، ويفـئ إليـك بـام عـزب عنـك مـن عقلـك( )26(.

11- ال ينبغـي للحاكـم مبـاراة اهلل يف علـوه؛ النه يذل كل جبار، قال امـري املؤمنني)عليه 
السـالم(: )إيـاك ومسـاماة اهلل يف عظمتـه  والتشـبه بـه يف جربوتـه، فإن اهلل يـذل كل جبار 

وهيـني كل خمتال( )27(. 

اهلل  حقـوق  يـؤدي  بـأن  نفسـه،  مـن  والنـاس  اهلل  ينصـف  أن  احلاكـم  عـىل  جيـب   -12
وحقـوق النـاس عـىل حـد سـواء وال ينبغـي أن يأخذ مـن حقـوق اهلل لنفسـه او اهله وملن 
لـه فيهـم هـوى مـن الرعيـة؛ وذلـك الن مآل ذلـك إىل ظلم النـاس ومن ظلمهـم كان اهلل 
خصيمـه وهـو املدحـض حلجتـه، فضاًل عـن ان الظلم يغـري النعم ويعجل بـزوال امللك، 
فضـاًل عـن أن دعـوة املظلـوم عىل ظلمه مسـتجابة،  وال تـزال آثاره إال برد احلـق إىل اهله 
والتوبـة، قـال امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )أنصـف اهلل وأنصـف النـاس مـن نفسـك 
ومـن خاصـة أهلـك ومـن لـك فيه هوى مـن رعيتـك، فإنك إال تفعـل تظلـم، ومن ظلم 
عبـاد اهلل كان اهلل خصمـه دون عبـاده، ومـن خاصمـه اهلل أدحـض حجتـه وكان هلل حربـا 
حتـى ينـزع ويتـوب وليـس شـئ أدعـى إىل تغيـري نعمـة اهلل وتعجيـل نقمته مـن إقامة عىل 
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ظلـم، فـإن اهلل سـميع دعـوة املضطهديـن وهو للظاملـني باملرصـاد( )28(. 

13- ورد يف املأثـور )أن خـري االمـور اوسـطها( وإذا دار االمـر بـني مـا يكـون موجبـًا 
لإلجحـاف باالكثريـة واالقليـة فينبغـي اختيـار مـا يكـون جمحفـًا باالقليـة دون االكثرية، 
وخصوصـًا إذا كانـت االقليـة هـي اخلاصـة، قـال اإلمـام امـي املؤمنني:)وليكـن أحـب 
األمـور إليـك أوسـطها يف احلـق، وأعمهـا يف العـدل وأمجعهـا لـرىض الرعية، فإن سـخط 

العامـة جيحـف بـرىض اخلاصـة( )29(. 

فإن للخاصة جمموعة خصال هي: 
أ- ليـس احـد مـن الرعيـة اثقـل عـىل الـوايل مؤونة يف الرخـاء من اخلاصـة، قال اإلمـام امري 

املؤمنني)عليـه السـالم(: )وليـس أحـد مـن الرعية أثقل عىل الـوايل مؤونـة يف الرخاء()30(.

ب- اخلاصة قليلوا املعونة يف البالء، قال امري املؤمنني: )وأقل معونة له يف البالء()31(.

ت- اخلاصة يكرهون االنصاف، قال امري املؤمنني)عليه السالم( )وأكره لإلنصاف(.

ث- اخلاصـة اقـل شـكرًا عنـد اإلعطاء، قال امـري املؤمنني)عليه السـالم(: )وأقل شـكرا 
عنـد االعطاء()32(.

جــ- اخلاصـة ال يعـذرون احلاكـم إذا منعهـم، قـال اإلمـام امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: 
)وأبطـأ عـذرا عند املنـع()33(.

السـالم(:  املؤمنني)عليـه  امـري  قـال اإلمـام  امللـامت  حــ- اخلاصـة اضعـف صـربًا عـىل 
اخلاصـة()34(. أهـل  مـن  الدهـر  ملـامت  عنـد  )وأضعـف صـربا 

والنتيجـة مـن كل هـذه اخلصـال التـي يتصف هبـا  اخلاصة، فإنـه ال بأس بسـخط اخلاصة 
مـع رضـا العامـة، قـال أمـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )وإن سـخط اخلاصـة يغتفـر مـع 

رىض العامـة()35(.
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14- أن الديـن ال يقـوم إال بالعامـة فإهنـم عامده، والعدة الذين يسـتعان هبم عىل األعداء 
وبنـاءًا عليـه فالبـد ان يكـون احلاكـم صـاٍغ هلم ومائـاًل معهم، ومـن هنا فقد نـّص اإلمام 
امـري املؤمنني)عليـه السـالم(عىل ذلـك بقوله: )وإنام عـامد الدين ومجاع املسـلمني والعدة 

لألعـداء العامـة مـن األمة ، فليكن صغـوك هلم وميلـك معهم()36(.

إىل  وينقلوهنـا  النـاس  معائـب  يطلبـون  الـذي  احلاشـية  أبعـاد  عـىل  اإلمـام  حـث   -15
احلاكـم؛ الن احلاكـم املفـروض أن يكـون السـاتر عـىل معائـب النـاس، قـال اإلمـام امـري 
املؤمنـني: )وليكـن أبعـد رعيتـك منـك وأشـنؤهم عنـدك أطلبهـم ملعائب النـاس، فإن يف 

النـاس عيوبـا الـوايل أحـق مـن سـرتها()37(. 

16- ال ينبغـي للحاكـم أن يكشـف عـام غـاب عنـه بل عليـه تقويم ما ظهر لـه من أخطاء 
النـاس وعيوهبـم: )فـال تكشـفن عـام غـاب عنـك منهـا فإنـام عليـك تطهـري ما ظهـر لك، 
واهلل حيكـم عـىل مـا غاب عنك، فاسـرت العورة ما اسـتطعت يسـرت اهلل منك ما حتب سـرته 

مـن رعيتـك، أطلـق عـن الناس عقـدة كل حقد، واقطـع عنك سـبب كل وتر()38(. 

17- ال ينبغـي للحاكـم تصديـق السـاع، فإنـه غـاش وان تشـبه بالناصحـني، قـال اإلمام 
امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )وال تعجلـن إىل تصديـق سـاع فـإن السـاعي غـاش وإن 

تشـبه بالناصحـني()39(.

18- وال ينبغـي أن تكـون يف بطانـة احلاكـم بخيـاًل أو مـن يعـده الفـق او حريصـًا جبانًا؛ 
الهنـا غرائـز جيمعهـا سـوء الظـن بـاهلل تعـاىل: قـال امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )وال 
تدخلـن يف مشـورتك بخيـال يعـدل بك عـن الفضل، ويعـدك الفقـر، وال جبانا يضعفك 
عـن األمـور، وال حريصـا يزيـن لك الرشه باجلـور، فإن البخـل واجلبن واحلـرص غرائز 

شـتى جيمعهـا سـوء الظن بـاهلل()40(
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املطلب الثاني: شرائط تسنم الوزارات واملسؤليات املهمة

إن ثمـة خصـال وسـجايا جيـب ان يتحىل هبـا الوزير لكي يقـع اختيـار احلاكم ورئيس 
الدولـة عليه مـن بينها: 

قبـل  لـألرشار  وزيـرًا  احلكومـة  رئيـس  قبـل  مـن  املختـار  الوزيـر  يكـون  أال  جيـب   -1
حكومتـه، ومشـرتكًا يف آثـام احلكومات الباطلـة، اكد امري املؤمنني عـىل ذلك بقوله)عليه 
السـالم(: )إن رش وزرائـك مـن كان لـألرشار قبلـك وزيـرا ومـن رشكهـم يف اآلثـام فـال 
يكونـن لـك بطانـة فإهنم أعـوان األثمة وإخـوان الظلمة، وأنت واجـد منهم خري اخللف 
ممـن لـه مثـل آرائهـم ونفاذهـم، وليس عليه مثـل آصارهـم وأوزارهم  ممن مل يعـاون ظاملا 
عـىل ظلمـه وال آثـام عىل إثمـه، أولئك أخف عليك مؤونة، وأحسـن لـك معونة، وأحنى 

عليـك عطفـا، وأقـل لغـريك إلفـا  فاختذ أولئـك خاصـة خللواتك وحفالتـك( )41(.

2- إن افضـل الـوزراء منزلـة لـدى احلاكـم جيـب أن يكـون مـن يصدقـه القـول وال ينقل 
لـه غـري احلـق ولـو كان مـرًا، والـورع منهـم الصـادق القـول، قـال امـري املؤمنـني )عليـه 
السـالم(: )ثـم ليكـن آثرهـم عنـدك أقوهلـم بمـر احلـق لـك، وأقلهم مسـاعدة فيـام يكون 
منـك ممـا كـره اهلل ألوليائـه واقعـا ذلـك مـن هـواك حيـث وقـع ، والصـق بأهـل الـورع 

 .)42( والصـدق( 

3- إن مـن احلـاالت السـلبية التـي لـدى الرؤسـاء هـي حبهـم االطـراء عليهـم حتى ولو 
مل يكـن لدهيـم مـا يسـتحق االطراء، واإلمـام عيل)عليه السـالم( ينص عىل بيان سـلبيات 

اإلطـراء وإن اإلطـراء مـن الباطـل عىل كل حـال، وهي:

أ- كثـرة اإلطـراء حتـدث الزهـو وتدين مـن العزة، قـال امـري املؤمنني)عليه السـالم(: 
)ثـم رضهـم عـىل أن ال يطـروك وال يبجحـوك بباطـل مل تفعلـه، فـإن كثـرة اإلطـراء 
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حتـدث الزهـو وتـدين مـن العزة(

ب- إن يف اإلطـراء تزهيـدًا الهـل اإلحسـان يف اإلحسـان وتدريبـًا ألهـل اإلسـاءة 
عـىل اإلسـاءة )وال يكون املحسـن واملسـئ عنـدك بمنزلة سـواء، فإن يف ذلـك تزهيدا 
ألهـل االحسـان يف االحسـان، وتدريبـا ألهـل اإلسـاءة عـىل اإلسـاءة، وألـزم كال 

منهـم مـا ألـزم نفسـه( )43(.

ت- إن السـبب احلقيقـي حلسـن ظـن رئيـس بمرؤسـيه، هـو إحسـانه إليهـم وختفيفـه 
متاعـب احليـاة عنهـم، قال امـري املؤمنني:)واعلم أنه ليس شـئ بأدعى إىل حسـن ظن 
راع برعيتـه مـن إحسـانه إليهـم، وختفيفـه املؤونـات عليهـم، وتـرك اسـتكراهه إياهم 
عـىل مـا ليـس قبلهـم فليكـن منـك يف ذلـك أمـر جيتمع لـك به حسـن الظـن برعيتك، 
فـإن حسـن الظـن يقطـع عنـك نصبا طويـال، وإن أحق من حسـن ظنك به ملن حسـن 

بـالؤك عنـده. وإن أحـق مـن سـاء ظنك به ملن سـاء بـالؤك عنـده( )44(.

4- ال ينبغـي للحاكـم ان يزيل السـنن الصاحلة التي عمـل هبا االوائل من هذه األمة،قال 
امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )وال تنقـض سـنة صاحلـة عمـل هبـا صـدور هـذه األمـة، 
واجتمعـت هبـا األلفـة، وصلحـت عليهـا الرعيـة(، كام ال ينبغـي للحاكم إن  حيدث سـنة 
مل تكـن موجـودة، قـال امـري املؤمنني)عليـه السـالم(: )وال حتدثـن سـنة تـر بشـئ مـن 
مـايض تلـك السـنن فيكـون األجر ملـن سـنها.والوزر عليك بـام نقضت منهـا( )45(، وقد 
ورد النـص مـن رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم(عىل هـذا املعنـى، بقولـه )قـال 
رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه : من سـن سـنة حسـنة فله أجرهـا وأجر من عمـل هبا إىل 

يـوم القيامـة مـن غـري أن ينقص مـن أجورهم شـئ()46(.

5- جيـب عـىل الوزيـر أن يكـون شـخصًا علميـًا ال يصـدر إال عـن علـم ومعرفـة وبنـاءًا 
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عليـه جيـب أن يكثـر مـن مدارسـة أحوال ما يصلـح بالده مـع العلامء، قال امـري املؤمنني: 
)وأكثـر مدارسـة العلـامء ومنافثـة احلكـامء يف تثبيـت مـا صلـح عليه أمـر بـالدك وإقامة ما 

اسـتقام بـه الناس قبلـك( )47(.
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