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  )...عليها السالم
عليه (اإلمام الحسين ... من سالت دماؤه يوم الطف ليستقيم الدين  ♦
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 ) .الشريف
ربت  ♦ ا ش ـي أنه ّذب اهللا أم   ال ع

سن    ا ح وى أب د يه ي وال ان ل   وآ
  

ـن    ه باللب ـي وغذتني ِب الوصـ  ح
ا حسن ن ذي وذا أهوى أب  فصرت م

  أمي وأبي             ...              

الذين منحوني العزم والصبر فاستسهلُت الصعب واسعذبُت المر وتحديت  ♦
 .صبرًا  ومعاناة... شقيق عمري عادل ... اخواني  وأخواتي... المستحيل 

ولكل من ساعدني بحرف  طالب األجر والشفاعة يوم المحشر من ساقي  ♦
  ماء الكوثر 

 



 

  شكر وتقدير
  َكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم  َلِئْن َش

   صدق اهللا العلي العظيم
  
  

د اهللا  الى(أحم بحانه وتع ذا  ) س ة هك داني لكتاب شكر، إذ ه ل ال كره آ د وأش ل الحم آ
ة            ) جل شأنه  (وأشكره  . موضوع ة والعظيم ذه الشخصية الرائع ار ه ه وفقني في اختي ألن

ه  (واإلمام علي   ). ه وآله صلى اهللا علي  (وأشكر النبي محمد    ... التي في الدنيا واالخرة      علي
ه                ) السالم ة من ه طالب قائدي في الدنيا واآلخرة الذي اختارني للغور في الدراسة عن قيادت

ه قطرة في                   و إن الشفاعة والعون للسير على طريق الخير وتطبيق ما آتبت قوًال وفعًال ول
  .مهما آتبتبحر إتجاه شخص لم تعرف اإلنسانية مثله أبدًا وال األفالم تستطيع وصفه 

سيد           ) جل شأنه (أشكر اهللا    دين وال اء ال سادة علم ألنه وفقني في اختيار العينة من ال
رين    سادة المفك ة وال ة الوطني ضاء الجمعي وزراء وأع سادة ال وزراء وبعض ال يس ال رئ
سادة أعضاء            السياسيين واألآاديميين لما أبدوه إلي من مساعدة، وال يفوتني أن أشكر ال

شة و ة المناق وي لجن اس ... المشرف اللغ دآتور فاضل عب تاذين المشرفين ال ى األس وإل
ي،     لة ل ة المتواص ا العلمي شدهما أزري ورعايتهم ل العارضي ل دآتور جلي امري و ال الع
ة وأتوجه              ار الدراسة في صورتها النهائي ر إلظه وأشكر الدآتور أحمد على لفضله الكبي

ية وبغداد ورئيس القسم دآتور يوسف بالشكر إلى أساتذتي في جامعة الكوفة والمستنصر
ى المصادر                   انتني للحصول عل ي أع ات الت حجيم، االستاذ حسين آما أتوجه بالشكر لمكتب

ال  داد(وهي دار الخضراء لألطف ارس ) بغ ان ف ز آموزش زب د رضا(ومرآ سيد محم ) ال
ومؤسسة اإلمام علي للترجمة والنشر في قم ومحمود عطية الموسوي في قم وجامعة قم     

إيران، ومكتبة إحسان القرشي ومرآز األبحاث للعراق، ومكتب نور الزهراء وال         /إللهية  ا
م                 ة له يفوتني أن أشكر العوائل التي تحملت المصاعب والمعاناة طيلة فترة الدراسة داعي

م الحاج هالل     (بالغفران والرحمة وخاصة     ا           ) الع ل لم ه اهللا واألخوات باسمة وخمائ رحم
ز                تحملوه من مشقة السفر    دي، واألخ العزي ائلتي وخصوصًا وال شكر لع دم بال ي، وأتق  مع

ا                 ) عادل( شديدة معي وم ه ال دنيا واآلخرة لمعانات ان في ال ادة اإليم الخير وزي ه ب داعية ل
تجشم من عناء السفر وعائلة اإلخوان أبو مهند وأبو زين وأبو مصطفى وجميع إخواني               

شيماء وأخيرًا أتوجه بالشكر والتقدير وأخواتي، وأتوجه بالشكر للصديقات نهضة وحال و
  .ليكون شفيعًا في الدنيا واآلخرة) عليه السالم(لكل من قال إذآرني عند أمير المؤمنين 
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ة  ام (     الدراس شكلها الع ة م) ب رات ودالالت   محاول ن مؤش ائق ع ى آشف حق عت ال دًا س تواضعة ج
ي             ام عل ادة اإلستراتيجية لألم سالم     ( الظاهرة والباطنه عن القي ه ال ي          ) علي ق في زمن في الفكر والتطبي

  . الحرب والسلم
    وقد أزالت بحق الغشاوة التي غطت عيون البعض الذي أعجب بالفكر الغربي وطروحاته المتناقضة               

د ان جان  ون األدب واإلدارة       بع ة وفن ر والمعرف ي الفك ل ف سلمين األوائ ر للم اء الكبي ك العط ب ذل
وم                 اريخ والعل سيرة والت اب ال ة من آت اإلستراتيجية التي أثارات احترام وإعجاب أصحاب الضمائر الحي

شرقين لمختلف العصور ذي . من العرب والمست ر ال ر الني ذا الفك ق ه ه ان ينطل ك آل وال عجب من ذل
سانية من رسول اهللا                  صوب   نفس اإلن ( العقل وعزز األمل واستشرف معالم الغد وسبر غور البصيره لل

ًا    ) عليه السالم(وباب علمه األمام علي  ) صلى اهللا عليه واله وسلم       ا شكلت فتح ان الدراسة بكافة جوانبه
ري  سلمين ومفك وز الم دى رم تراتيجية ل اإلدارة اإلس ة ب راء المعرف دًا إلث ًا جدي ر علمي ن فك ذُت م هم فأتخ

سالم    ( األمام علي    د ان                 ) عليه ال ا بع ه المضامين اإلستراتيجية وأبعاده دانًا نستشرف من وممارساته مي
ه      قدمت خالصة فكرية وتطبيقية لما جسده فكر األمام في مجال القيادة اإلستراتيجية التي آخذ الغرب يتنب

ني لهذا العلم الذي يرى في أحلك الظلمات معتمدة         لها مؤخرًا، فأوضحت وأبانت المكنوز الفكري والميدا      
ا                          سلمين مستوعب لم ادة الم وز الفكري والتطبيقي لق راض أساس أن المكن ى افت ستند إل منهجية علمية ت
ع فصول أوضح                         ا من خالل أرب وق عليه ل يتف جاءت به النظريات الحديثة في القيادة اإلستراتيجية ال ب

سالم     ( ل الثاني المكتنزات الفكرية لإلمام علي       األول مسالك الدراسة ودروبها وحل     ه ال ادًا    ) علي ًا أبع مبين
  .  وتطبيقًا وعبر الثالث عن ما خلصت إليه الدراسة استنتاجًا وتوصيه

اد اإلستراتيجية               ادة اإلستراتيجية ضمن األبع ي القي ديني ف زام ال د األخالقي وااللت ى البع "     مؤآدًا عل
اذ              الرؤية االستشرافية والتح   ر االستراتيجي، واتخ اوض والصراع، والتفكي ليل االستراتيجي وإدارة التف

ضمين           ع وت ي بالتوس والء وتوص سياسي، وال سلوك ال ة، وال ة والحكم تراتيجي، والمعرف رار االس الق
 .                         الدراسة والحث للقيادات الميدانية لالستفادة منها في أدارة الدولة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 المستخلـص



 

ABSTRACT 

This study in its general form is a simple attempt. Its basic goal was to 

discover the implied and explicit prospects and frames of the strategic 

leadership of AL-Imam Ali in thought and application in the war and peace 

time. It is really opened the eyes of the some whom dazing by western 

thinking and its paradoxical applications. However, there is a big amount of 

present of the first Muslims in the thought, know ladge , literature arts, and 

strategic management that stimulated the respect and attention of those who 

has living consciences from the writers of the literature of the biography, 

history and sciences; from the Arab people and orientalists in different ages. It 

is not surprising to outburst this light thinking that targeted the mind and 

enhanced the hope and looking for tomorrow features and deepening the 

insight in the human soul from the roots of the prophet and the door of his 

science town; AL-Imam Ali. 

Honestly, We can say that the study in its all aspects enforced a new 

scientific curve for the secrets of the strategy of AL-Imam Ali. so that. 

I presented a thoughtful and applied abstract for what is embed by 

thinking of AL-Imam Ali in the strategic leader ship field which took the 

interesting of the west, lately. And, I showed and made a comparison that the 

thinking treasure for this science do not bear comparison with what came with 

the western thinking; rather than, the  western thinking do not amount to some 

of its range. This done by four chapters. The first chapter showed the ways of 

the study, and the second one analyzed thinking treasures of AL-Imam Ali 

showing the dimensions and application of the strategic leadership, and the 

third chapter included on the same in the in the contemporary thinking and the 

fourth chapter expressed about the conclusions and recommendation.  



 

  
  المقــــدمة

اني                  ة النصف الث الفكر اإلستراتيجي في بداي بدأ اهتمام منظرو اإلدارة وممارسوها ب
ر           ة الفك ف عملي ي تكتن سارات الت واحي والم ة الن ًا آاف سع الحق شرين ليت رن الع ن الق م
ي                      ا ذات أصل غرب ا ويعتبره رين األجانب يأصل له والتنظير حتى اخذ البعض من المفك

ضارة العلم م الح ا     بحك ار أنه ر االعتب ذ بنظ ؤخرًا دون األخ ا م ادت أورب ي س ة الت ي (ي ف
م تطورت                 ) األساس اً   (جاءت من ممارسة متواضعة في الجيش ث ًا ونوع ى    ) آم ل ال لتنتق

  .المرافق األخرى في الدولة والمجتمع
احثين    ) للفكر االستراتيجي(لألسف أنتقل هذا الفهم المغلوط       رين والب إلى بعض المفك

س  رب والم اهم      الع ون منح ين وينح صاروا األوربي ه، ف ي حقيقت صوا ف لمين دون أن يمح
ا في                          ا من مؤشرات أو دالالت ال أصل له رع منهم ا يتف ر وم ر والتنظي الخاطئ في التفكي

  .الواقع العلمي
اريخي    آان المفروض بهم أن يقوموا بعملية واسعة في التنقيب والبحث في اإلرث الت

ذا المكتشف             والثقافي الغربي واإلسالمي عل    أن ه د  (ى مّر العصور ليروا بأم أعينهم ب الجدي
ل                  )  القديم – داع العق يس من إب ي ول في إدارة المنظومات بنجاح هو من أصل إسالمي عرب

  .الغربي
ساؤل         دعونا للت ا ي ًا م د               : وهذا حق ه ولي د الفكر والحدث؟ أم ان سلوك هو ولي هل أن ال

در      ر ق ي أآث ي، أم هل أن      الفكر وحسب؟ وهل أن المفكر الغرب دارًا من المفكر العرب ة واقت
ك          ي ذل أن اإلدارة هي         . األحداث مختلفة بوقائعها وأبعادها لتخلق من الغرب ا ب ا أقتنعن وإذا م

وليدة ساعتها باقتران الحدث والفكر والسلوك، وأن اإلنسان واحد أينما آان أو حل وارتحل 
شط العق               ة، ون ا الهم تيقظت فين وة، الس ا الق دأت التصدي لدراسة          . للتيقظت فين ا ب ومن هن

شفًا              ًا وآ ا تنقيب ستراتيجية وأبعاده ادة ال ى القي أصول الفكر اإلداري االستراتيجي مرآزًا عل
سلمين رين الم دى المفك ا ل ه . له ا ترآ ى م ك، الرجوع إل ي ذل دء ف ق للب ل أفضل منطل ولع

ذلك   وممارسته   ) عليه السالم (الرواد األوائل، فأتخذت من فكر اإلمام علي         ًال ل فجاءت  . حق
هذه الدراسة محلله لذلك الفكر الوّضاء والممارسة المقتدرة، مستنبطة اإلبعاد االستراتيجية            
في القيادة، مستنيرة بما حفل به اإلرث الفكري الذي ترآه اإلمام، وما رواه عنه معاصروه               

ه    وعارفوه فكشفت عن مكنون هذا الفكر، عالقته درره ولؤلؤه، التي تنبهر بها              ون وتتي العي
ضًال         سر اإللهي، ف بها العقول، حتى أن المرء ليقف مذهوًال من هؤالء أمام تلك العظمة وال
ًا وراء الغرب                       ه، ومضى الهف داده وعظام سي أج ه آيف ن عن خجله وانكسار خياله، ما ل

  .مقرًا بعجزه أمامه، معده مصدر الفكر األساس واإلبداع



 

وممارساته الساطعة ) عليه السالم(من فكر األمام فانطلقت متلمسة الدالالت والبينات 
  . على إبعاد القيادة اإلستراتيجية ، محددة لها، محاآية إياها مع ما جاء به الفكر المعاصر

وق الفكر                    ان تف وهنا تعد اإلشارة واجبه أن ما دعى إلى بحث هذا المجال ليس هو لبي
ي         ى الفكر الغرب يس        –اإلسالمي عل الفكر اإلسالمي ل ك       ف ى ذل ه حاجة إل ول   –ب ا لتق  وإنم

  .للناس لستم أقل من غيرآم فدونكم أجدادآم وما ترآوه، فانظروا فيه وأدرآوا
رد                      سة، اف ى فصول خم دها عل وزع جه د ت ة، فق وتحديدًا لذلك وإدراآا لهدف الدراس
أولها لبيان مسالك الدراسة وأسلوبها، وتصدى الثاني لحصر آنوز المعرفة التي دونت فكر 

اد               ) عليه السالم (مام  اإل ب، محددة إبع وممارساته وسلوآياته، وما ورد عنه في بطون الكت
القيادة اإلستراتيجية فيها وطرح الثالث منها ما جاء في األدب االداري المعاصر في مجال               
دى                 ادة اإلستراتيجية ل القيادة اإلستراتيجية، ورابعها عن ذلك فقد أسست لنموذج فكري للقي

  .، وخالصتها التي تجسدت في ما استنتجته الدراسة وأوصت به) السالمعليه(اإلمام 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  الفصل األول
  منهجية الدراسة ودراسات سابقة

  المبحث األول
  منهجية الدراسة 

  أهمية الدراسة والمعضلة الفكرية : أوًال
سالم  (يشكل فكر االمام علي      اته        )عليه ال ة وممارس ه الفكري ده انطالق       وطروحات ة قاع الميداني

ادىء وقواعد                  ذا الفكر من مب ه ه ا يحمل ال، لم فكرية لعموم انشطة الحياة، السيما في حقول أدارة األعم
  .وأحكام تتسم بالشمولية والدقة والموضوعية والريادة واالستشرافية العالية

ى ضعف واضح                  شير إل ات ت ادة من      إنَّ دالالت ومعطيات التحليالت المذآورة في األدبي ي االف ف
ى      احثين عل اب والب ود الكت زت جه موليا، اذ ترآ ه ش ى احتوائ ا إل ر وافتقاره ر الني ذا الفك ات ه طروح

ي طالب                    ن اب ي ب ام عل سالم   (اضاءات محددة آانت اغلبها ترآز على تحليل رسالة االم ه ال ى   )علي  إل
  .األشتر النخعي

ام             سالم  ع(ومن هذا المنطلق نرى هناك حاجة ماسة إلى فكر اإلم ه ال ر من    )لي تنباط الكثي   الس
ي فحسب               الم الغرب الطروحات التي تسهم في تطوير الحياة االدارية المعاصرة ال تضاهي طروحات الع
ة  ي الموضوعات االداري ي، وخاصة ف الم الغرب ى طروحات الع وق عل ا تتف ه وربم وق علي ا تتف ل انم ب

ذا الموض    تراتيجية، ه ادة اإلس ا موضوع القي ة ومنه ي االدب االداري  الحديث را ف زال بك ذي ال ي وع ال
ام  ي فكر اإلم ا ف شكل متكامل لكنه ة ب اده الفكري ور أبع م تتبل ي حيث ل سالم(الغرب ه ال  موجودة )علي

  .ومحددة ونحتاج إلى من يسعى للبحث والتقصي عنها واستنباطها وتبويبها بشكل منهجي
ة   ضلة الفكري الم المع ل مع ا تمث ذآورة انف سببات الم صها  إن الم ن تلخي ي يمك ة والت ذه الدراس  له

  :باآلتي
ي                  ام عل ور في فكر اإلم سالم   (إن االبتعاد عن سبر الغ ه ال شراف      )علي ة است  اإلداري ومحاول

ة،      بعض معالمة واستنباط أبعاده وتبويبها منهجيا، والتي استبق في ممارساته ومبادئه الطروحات الغربي
ي ومتقي   ر الغرب ات الفك دين لطروح ا مقل داع   يجعلن ال لإلب ة أي مج ر مرجعي ي تحتك ه الت دين لتوجيهات

  واالبتكار 
سالم  (لذا فإننا سنسعى إلى البحث والتقصي في اإلرث الفكري لإلمام علي    ه ال ستنبطين  )علي  م

  .الحكم واألحكام مبوبتها منهجيا
  :عليه ينطلق البحث عن التساؤالت

ادة االسترتيجي          .١ ان األساسية للقي ام      ما هي المؤشرات واألرآ ي لألم الين الفكري والتطبيق ي المج ة ف
  ؟وما هي ابرز تلك المؤشرات؟)عليه السالم(علي 

ادة       .٢ سيد القي ر اإلداري المعاصر لتج ا الفك تفاد منه ي اس ية الت اد األساس زات واإلبع ي المرتك ا ه م
 ). عليه السالم ( اإلستراتيجية من األمام علي 

ا في الفكر    ) عليه السالم  ( تيجية لألمام علي    هل تتوافق مرتكزات وابعاد القيادة االسترا      .٣ مع مثيالته
 .   االدب المعاصر ام تختلف عنها وأيهما أوسع مدى من األخرى

 



 

  :أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق االهداف االتية

ي  استنباط المرتكزات األساس للقيادة االستراتيجية في الجانبين الفكري والتطبيقي لالمام     .١ عليه ( عل
 .)السالم

والفكر اإلداري المعاصر في   ) عليه السالم(تحديد ابعاد القيادة االستراتيجية في فكر االمام علي          .٢
 :محاولة لتحديد مدى

  ). والفكر اإلداري المعاصر)عليه السالم(منهج اإلمام ( التوافق والالتوافق المنهجيين –أ 
ر -ب نهج آخ ى م نهج عل مولية م د الم( ش ام أم اإلداري أي تحدي نهج اإلم ل م مل ه نهج األش

  )المعاصر في هذا الموضوع
  .   البعد األخالقي في القيادة االستراتيجية. ٣
  

  :مخطط الدراسة 
ي      شرف، يوضح المخطط االول االفتراضي االت ع الم شتها م ة ومناق راءات الباحث ي ضوء ق ف

  :للدراسة
  
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المخطط الفرضي األولي للدراسة
  )الوصفي: ( منهج الدراسة-٤

 :اعتمدت الدراسة اسلوبين اثنين
وى  -أ ل المحت لوب تحلي تراتيجية    ) Content analysis( أس ادة االس اد القي د ابع ي تحدي ف

  .واستنباطها
ذلك يكشف عن                       نظم، وآ شكل موضوعي وم وى الظاهرة ب وهذا اسلوب يقوم على وصف لمحت

  ).٤٨٩: ١٩٩٠طلبة، (  واهداف المادة المحللة دوافع
ى                     د عل ى وفق القواعد أو تصنيف يعتم ات عل ي فئ ادة ف من خالل تبويب خصائص مضمون الم

  ).١٩٤: ١٩٩١سعد، ).(الكلمة والموضوع والفكرة والزمن والمساحة(
د الفك      )  Thamaالفكرة ( وقد اعتمدت الدراسة  ذه الدراسة، إذ تع ل في ه رة وحدة  آوحدة للتحلي

  .مالئمة جدا لتحليل المضامين الفكرية الدبيات االدارة والقيادة االستراتيجية
  :ولتحقيق آلية ما تقدم اتبعت الباحثة المنهجية االتية

  . والفكر االداري المعاصر)عليه السالم(قراءة المصادر العلمية الخاصة بفكر االمام علي   -أ 

ابعاد القيادة 
االستراتيجية 
 وممارساتها

في فكر االمام علي 
)�( 

في االدب االداري 
  المعاصر 

 العينة االستطالعية

 اراء الخبراء

 النموذج المقترح

تحليل المحتوى 



 

 . ابعاد محددةتصنيف االفكار والطروحات او الممارسات في -ب 
شان    -ج  م ب داء آرائه صين إلب راء والمتخص ن الخب ة م ى مجموع ة عل اة الدراس ائج محاآ رض نت ع

 .موضوعية المحاآاة وبيان مدى التوافق بين المنهجين أو شمولية منهج على منهج آخر
 ).الفكرة ( محاآاة هذا االبعاد باالستناد إلى منهج   -د 

  

  : حدود الدراسة
  :ت اآلتيةتتحدد الدراسة بالمجاال

  . وشخصيته وفكره)عليه السالم(بعض المراجع والمصادر المتخصصة بحياة األمام علي   -أ 
 .بعض المراجع والمصادر المتخصصة باإلدارة والقيادة اإلستراتيجية  -ب 
ي   -ج  ام عل سالم(طروحات وممارسات االم ه ال م )علي ع الرسول االعظ ه م ي حيات صلى اهللا ( ف

 .)عليه السالم(وخالفته ) رض(ين  والخلفاء الراشد)عليه وآله وسلم
  :من خالل استطالع آراء العينة االستطالعية وعينة الخبراء األساس:  االسلوب االستطالعي-ب

  : إجراءات الدراسة
ط   راء، ووالمخط ة الخب ة وعين تطالعية وأداة الدراس ة االس عًا للعين رة وض ذه الفق ضمن ه  تت

  :اإلرشادي وآما يأتي
  

  :ة العينة االستطالعي-أ
تطالعية   ة االس م العين غ حج ض   ) ٢٠(بل دين وبع ال ال ات ورج اتذة الجامع ن اس صية م شخ

  . المتخصصين والمثقفين
  

  )١(الجدول 
  لكل فئة  (%)           توزيع عينة البحث بحسب اختصاصاتهم مع تحديد 

  

  %النسبة  العدد  المجال  ت
  %٤٠  ٨  األآاديميون  ١
  %٣٥  ٧  *رجال الدين  ٢
  %٢٥  ٥  **المثقفون  ٣
  %١٠٠  ٢٠  المجموع  

  
صين      ن المتخص تطالعية م ة االس راد العين ن أف ددا م ذآر أن ع ف ال دول آن ي الج ظ ف يالح

اديميين  ات (األآ اتذة الجامع سبتهم  )أس ت ن سبة   %) ٤٠(، إذ بلغ دين بن ال ال يهم رج ر %) ٣٥(يل وأخي
  .يوضحها) ٢(أما بالنسبة للعلمي فإن الجدول %). ٢٥(المثقفين بنسبة 

  )٢(دول الج
  لكل فئة  (%)           توزيع عينة البحث حسب الشهادات العلمية التي يحملونها 

%النسبة  العدد  المجال ت
  %٦٠  ١٢/ فقه / أدارة إستراتيجية / دآتوراه   ١

                                     
 ...).اإلسالمي، المسيحي، الصابئي(تشمل رجال الدين من جميع الطوائف واألديان   *

 ..)..أدباء، شعراء، آتاب(تشمل  **



 

  سياسة

/ فقه / أدارة إستراتيجية / ماجستير  ٢
  %٢٥  ٥  سياسة

/ أدارة إستراتيجية / بكالوريوس   ٣
  %١٥  ٣  سياسة/ فقه 

  %١٠٠  ٢٠  المجموع  
  

ام                          ادة االستراتيجية في فكر اإلم ة للقي د المجاالت الممثل ة االستطالعية تحدي وقد طلب من العين
  . واألدب المعاصر بعد اطالعهم على اطالع على جهة الدراسة)عليه السالم(

  
  : أداة الدراسة-٦

عتماد المصادر اآلتية في إعداد بغية خلق التكامل بين أهداف الدراسة وبلوغ تحقيقها، فقد تم ا 
  .أداة الدراسة

  : مسح بعض المصادر الخاصة باإلمام وتحليل محتواه باستخدام قاعدة الفكرة وتتحدد في-أ
  .نهج البالغة. ١
  .ما تناثر من خطبه وآرائه وحكمه. ٢
  .الديوان الشعري. ٣
ي مجالت    . ٤ ن المتخصصين ف دد م ع ع ابالت م راء المق اري(إج ه والت وم الفق خ واإلدارة والعل

  ).١(في الملحق رقم ) الخ...السياسية وعلم االجتماع وعلم النفس،
أداة         ة آ ة المقابل داد قائم م إع تطالعية ت ة االس ن آراء العين ضًال ع صادر ف ك الم وء تل ي ض وف

  .أبعاد رئيسية) ٨(للدراسة إذ تضمنت 
  

  : عينة الخبراء الرئيسة-٧
ى  ة إل ن ) ١١٠(وجهت القائم ٍر م صادية  خبي ة واالقت شؤون اإلداري ين بال المتخصصين والمهتم

ل     ن قب ة م م اإلجاب سية وت ة والنف ة والتربوي سفية واالجتماعي ة والفل ة و األدبي سياسية والديني ) ١٠٠(وال
  ).٢(وذآرت أسمائهم في الملحق ) ٣(استمارة وآما هو موضح في الجدول 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  )٣(الجدول 

  لكل فئة  (%) اء حسب اختصاصهم مع تحديد           توزيع الخبر
  %النسبة  العدد  المجال  ت

اإلداريين واإلستراتيجيين   ١
  %٤٠  ٤٠  )السياسيون(

  %٤  ٤  االقتصادي  ٢
  %٤  ٤  التاريخي  ٣
  %٣٦  ٣٦  الديني  ٤
  %٥  ٥  األدبي  ٥
  %٢  ٢  الفلسفي  ٦
  %٤  ٤  االجتماعي  ٧
  %٥  ٥  التربوي والنفسي  ٨
  %١٠٠  ١٠٠  المجموع  

  

ي       و سبة وه ى ن سابق، إن أعل دول ال ن الج ضح م ين   %) ٤٠(يت راء اإلداري ود للخب تع
ذه الدراسة في مجال اإلدارة االستراتيجية،           واالستراتيجيتين، والسبب األساسي يتجلى من تخصيص ه

سبة                       ة بن شؤون الديني ي ال راء ف م الخب ًا، ث ًا إداري ة توجه ، والمتخصصين   %)٣٦(وتوجه الدراسة الحالي
شؤون ة بال سية    %) ٥( األدبي ة والنف وم التربوي سفة والعل ي الفل سبة المتخصصين ف ساوت ن ، %)٥(وت

  %).٤(وآذلك تساوت نسبة االجتماعيين واالقتصاديين والتاريخيين بنسبة 
  )٤(أما جنس الخبراء فيوضحها الجدول رقم 

  )٤(الجدول 
  نس  لكل ج(%)           توزيع عينة البحث بحسب الجنس مع تحديد نسبة 

  المالحظات  %النسبة  العدد  الجنس  ت
    %٩٠  ٩٤  ذآر  ١

  %٦  ٦  انثى  ٢
لعدم وجود 

االختصاصات حول 
 فكر اإلمام علي 

    %١٠٠  ١٠٠  المجموع  
  
  
  



 

  
  : اسلوب الدراسة-٨

ى     صول عل راء والح سادة الخب ام ال وض أم ة الغم ة وإزال ات دقيق ى إجاب صول عل ة الح بغي
ة اسلوب     الموضوعية في التقويم، اعتمدت الباح      ة (ث ا احدى          ) المقابل ة باعتباره ة المهيكل دًا المقابل وتحدي

ضلها                ي يف ى المعلومات بصورة مباشرة وشفوية، والت ستخدم للحصول عل أدوات البحث العلمي التي ت
  .الكثير من المتخصصين بسبب محدودية الوقت المتاح لهم لإلجابة على االستبانة أو الكتابة

  :ت اآلتية في تنفيذ اسلوب المقابلةوقد اتبعت الباحثة الخطوا
ملحق (في هذه الخطوة قامت الباحثة بتهيئة قائمة الدراسة وتنظيم ميزان اجابتها      :  األعداد للمقابلة  -أ

١.(  
ى                  :  التهيئة لمقابلة السادة الخبراء    -ب م عل راء، وإطالعه سادة الخب صال بال م االت ذه الخطوة ت في ه

م         أهداف الدراسة وغاياتها ومن ثم اس      تحصال موافقته على إجراء المقابلة وتحديد الموعد المالئ
  .لذلك، وثبت ذلك ضمن سجل ملحق المقابالت

راء    -ج سادة الخب ع ال ابالت م ذ المق راء    : تنفي سادة الخب ع ال ابالت م تغرقت المق اعة ) ٢٠٠(اس س
ر ١٠٠×  ساعة  ٢(ساعتين لكل خبير   ) ٢(موزعة بواقع    داءاً    )  خبي ذا العمل ابت  من  واستمر ه

 بما فيها أيام العطل والجمع وبمساعدة األستاذ المشرف في          ٢٠٠٥ /٨/ ٦ ولغاية   ٢٦/٤/٢٠٠٥
  .بعض المقابالت

  
  : المخطط االنسيابي للدراسة-٩

ي             ام عل ي فكر اإلم سالم  (بعد استخالص أبعاد القيادة اإلستراتيجية ف ه ال  والفكر اإلداري  )علي
ف الخبراء بعدًا ثامنًا هو التفكير االستراتيجي، وبذلك تكامل          المعاصر وآراء العينة االستطالعية إذ أضا     

  ):٢(األنموذج اإلرشادي للدراسة آما موضح في األنموذج رقم 
  
   



 

  
  ) ٢(المخطط اإلرشادي للدراسة 

،ولكل ويتضح من األنموذج أن األبعاد الرئيسية أصبحت ثمان ولكل بعد مجموعة من المحاور
  [(A,B)1]محور مجموعة ممارسات وعلى النحو المبين في المخطط 

الرؤية  .١
  .االستشرافية

التحليل  .٢
 االستراتيجي

القدرة على  .٣
اتخاذ القرار 
 االستراتيجي

السلوك  .٤

الرؤية . ١
  .االستشرافية

التحليل .٢
 االستراتيجي

القدرة على . ٣
تخاذ القرار ا

 االستراتيجي
السلوك.٤

 العينة االستطالعية

 اراء الخبراء

 النموذج المقترح

تحليل المحتوى 

 في الفكر اإلداري المعاصر )ع(فكر اإلمام علي في 

ابعاد القيادة 
االستراتيجية 
 وممارساتها



 

  
  الفلسفة
  االقتصادية  النظرة الشاملة  االستشراف العلمي  اإلدارية

  
مستقبل 
 المسلمين

  
  التفويض  القيادة  آةالمشار  تماسك  أخالقيا  تنظيميا

الرؤية 
 االستشرافية

  
مستقبل الرسالة 

  التفويض  المشارآة  المعيارية  المرآزية الالمرآزية  اإلسالمية

تشخيص نوع 
  متجانسة  مضطربة  مؤاتية  عدائية  البيئة

  البيئة الداخلية                 موارد                     هيكل                      ثقافة

التحليل 
 اإلستراتيجي

  االجتماعية  وتنافسية  السياسية  اإلقتصادية البيئة الخارجية  
تحديد البدائل 
 االستراتيجية

  
  الطوارئ  التراجع  التوسع

انتفاء الخيار 
  االستراتيجي

  
  اللجوء لالستشارة  الرجوع الى جهة عليا  االنتفاء مقابل االهداف

القدرة على 
اتخاذ القرارات 
 االستراتيجية

ر تطبيق الخيا  
 ومتابعته

  
  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية  قياس األداء  مراجعة الخطوط الرئيسية

الوالء للباري 
 جل جالله

  
  خشية  طاعة  التزام  أيمان

الوالء للرسالة 
 الدفاع  السلوك  أيمان  اإلسالمية

  التضحية  النشر
الوالء 

للرسول 
صلى (الكريم

اهللا عليه 
  )وآله وسلم

  الوالء  التنفيذ     طاعة وتضحية   الفداء  التصديق

الوالء 
لإلسالم في 
عهد الخلفاء 
الراشدين   

 )آمواطن( 

  اإلسناد  العمل

الوالء للخالفة    
  التضحية  األمانة  االلتزام  المسؤولية  ) آخليفة(

االصرار على 
  عمال وفق المواصفاتاداء اال  وضوح االوامر  المتابعة المستمرة للمرؤوسيين  تنفيذ االوامر

التحدي للمهمات   التميز بالنتائج  التميز عن االخرين  التميز باألداء  التنافس
  الصعبة

التصرف 
  العقالني

رسم الخطط حسب 
  خبرته

مشارآة االفراد 
  تسوية وفظ النزاعات  ممارسة االقناع  بالمعلومات

السلوك 
 السياسي

  
 التضامن

  
الضغط على المسيء 

  لتعديل سلوآة
العالقات التهديد بقطع 

في حالة عدم تصحيح 
  السلوك

عدم قبول المبررات 
  مكافأة المتميزين  واالعذار

رياضيات   العامة  التخصصية  المعرفة
المعرفة   العسكرية  ،آيمياء،فيزياء

    الحكمة  والحكمة
السمات 

الشخصية 
  التفاوضية

هدوء   البالغة  الذآاء
  نةالفط  الذاآرة  اللياقة  االعصاب

ستراتيجيان 
  التجنب  اإلجبار  التعاون  إدارة الصراع

القدرة 
 التفاوضية

  
المهارات 
  التفاعل مع األخر  التحليل السريع  الحسم  التبصر  التفاوضية

صقل العقل بعيدًا عن المؤثرات   الهداية  المشاورة واالبتعاد عن الحدة  مقدمة
  الداخلية والخارجية

اآتشاف األخطاء ومعرفة   أخذ العبرة من الغير  اد للرأي األقوىاالستن  مناقشة اآلراء
  الصواب

إنقاذ من الضالل   نتائج التدبير
  معالجة األمور  السالمة وحسن العاقبة  آشف خفايا األمور  وحصانة من الزلل

ي 
عل

ام 
إلم
ر ا
فك

ي 
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جي
اتي
تر
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ة ا
ياد
الق

اد 
أبع

)
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لس
ه ا
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(  

التفكير 
 االستراتيجي

  
الذآاء 
  الدافعية  التقمص العاطفي  ضبط النفس  إدارة الذات  الشعوري



 

   ) ع(لقيادة اإلستراتيجية في أحاديث وممارسات األمام علي أبعاد ا)١ A) (٣(المخطط 
   ٢٠٠٢ HITT وجاءت في الفكر اإلداري المعاصر المعاصر اعتمادًا على
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  مفاهيم الدراسة
  المفاهيم التي استخلصتها الدراسة ) ٥(الجدول 

  المفهوم   اسم المفهوم
ادة  القي

 اتيجية اإلستر
ة                 ى اآلخرين والرؤي أثير عل ر والتصرف والت ى التفكي هي القدرة عل
ة    ات األخالقي ة والممارس المية الثقاف الة اإلس صال الرس ة إي لكيفي
اء      رص وإرس تغالل الف ادي واس شري والم ال الب وير رأس الم وتط

  . نظام رقابي للمتابعة وفق الشريعة اإلسالمية
ة  الرؤي

  االستشرافية 
ة والعسكرية           تشخيص صيغة  واحي االجتماعي ع الن  المستقبل من جمي

اة الجوانب                ع مراع رات التي تحدث م صادية والمتغي والعلمية واالقت
ة  اون،  ( األخالقي زام، التع رام، االلت دماج، االحت ر التواضع، االن عب

  . وغيرها تمسكًا بالشريعة اإلسالمية) العلمية 
ل  التحلي
 االستراتيجي 

الة     ن الرس زء م و ج سان    ه ل اإلن ه تحلي رض من المية الغ اإلس
ه         ه وقناعات امن إيمان ة مك ع البيئ ه م ي عالقت ًا ف سيولوجيًا ومعنوي ف
ي تجعل          ا الت ى العمق والخفاي ومساهماته في التأثير البيئي منصبًا عل
ة   ديات ومعرف ة التح رص ومواجه تغالل الف ًا واس سلم قوي ن الم م

 . ستقبلين القريب والبعيدمعطيات الواقع وتأثيرها وانعكاساته على الم
ى  درة عل الق

  اتخاذ القرار 
ا شرط أن تكون               هو أمكانية العمل اتجاه المواقف وإبداء الحسم إزائه

  .وفق منهج علمي وشرعي أسالمي
رار  اذ الق اتخ
  االستراتيجي

ع     ي جمي اة ف ؤون الحي دبير ش ة وت ور معلوم ب ام صلة ترتي و مح ه
ق  ة لتحقي شريعة اإللهي ق ال واحي وف دى الن دة الم الية بعي داف رس  أه

  .لبناء المسلم القوي واآلمة القوية والدولة اإلسالمية القوية

هو النصرة واالرتباط الروحي هللا وللرسول والرسالة اإلسالمية بكل            الوالء 
الة اإلسالمية                   شر الرس اه ن ات اتج د الثب أمانة ومسؤولية بحيث ال يفق

  .  واالستمرار
ال من           هي الطاقة او      المعرفة  المقدرة الكامنة عند القادة حول آيفية أداء األعم

  . خالل األيمان العقائدي بالشريعة اإلسالمية
ل       الحكمة ول والعم ي الق ابة ف ل أي اإلص ًا بالعم اطي مقرون م االح ي العل ه

  . والعلم بأحوال األشياء الكائنة والتي ستكون
سلوك  ال

  السياسي
ات المبن  ات والممارس اء العالق و بن ط  ه صداقية والخ ى الم ة عل ي

ة     افع الدنيوي ات والمن ن الغاي ر ع ض النظ ح بغ المي الواض اإلس
ن    اهم م اد والتف ق الحي ل خل ودد ألغراض شخصية ب ة والت والمداهن
ة              سامح، المواطن ى أساس الت ة اإلسالمية عل سان واألم اء اإلن اجل بن
ف والتعصب    ذ العن سلمية ونب الطرق ال ات ب ل النزاع صالحة، وح ال



 

م                والس سائدة في العل ة االسالم هي ال لوآيات المنحرفة مما يجعل ثقاف
  .   والعمل واإلنتاج والتضحية والفداء

تراتيجية  س
  التفاوض 

بة    ول المناس اد الحل ى أيج صميم وإراده عل ارة بت ة والمه ي البراع ه
ت او       دف مؤق رض ه وعي ال لغ لوب موض صراع بأس وادارة ال

ة       مصلحة شخصية وإنما لغرض عام بعيد        المدى تكون نتائجه ايجابي
  .  وفق الشريعة اإلسالمية

ر  التفكي
 االستراتيجي 

ى        ة عل ة مبني هو تطوير األفكار والمؤشرات الجديدة بممارسات خالق
المية   ة اإلس ة لألم ر الحرج ل العناص تراتيجي لمجم ل االس التحلي
وإلنقاذ من الضالل إلى الطريق القويم بحسن العواقب والوصول إلى          

  .  سليمة وقوية وفق الشريعة اإلسالميةنتائج
ذآاء  ال

  الشعوري
د  ة القائ رد(قابلي اح  ) آو الف رين بنج عور اآلخ عوره وش ى ادراة ش عل

اء في سبيل مرضاة اهللا                   شكل بن ى الغضب ب سيطرة عل وقراءتها وال
  .   وفق النهج الصحيح

ارة  المه
  االجتماعية

ة وإدارة ا ات االجتماعي اء العالق ى بن درة عل ادة الق ه وقي ر بفاعلي لتغي
ًا      ولهم إخالص ل عق وبهم قب تح قل ذبهم يف ة وج دون مجامل رين ب اآلخ

  .  للرسالة اإلسالمية
تقمص  ال

  العاطفي 
شاعر     الل الم ن خ ة م ادة والرعي ين القي ة ب ة المحكم ي الرابط ه
والعواطف التي تترك اآلثار االيجابية في حرآة الصراع بما يرضي           

  .   اهللا سبحانه وتعالى
ادل ويجنح                    أدارة الذات  زان والتع د االت ر بحيث ال يفق دبير وتفكي نفس بت تهذيب ال

  . نحو المزالق
أثير في           التمكين  هي القدرة التي تمكن الفرد لصنع أو وضع شيء معين أو الت

سعادة    ر وال دن الخي ى مع ضهم إل ع بع اعلون م م يتف رين وجعله اآلخ
  .   بفعل وموضوعية

ع م  الشورى  شارآة جم ر م ة عب رة والتجرب ول ألضافه آراء ذوي الخب ن العق
ن    د ع صواب وال تبع ى ال رب ال اح وأق ل النج ضة تكف شة مستفي مناق

  .  رضا اهللا
  

      
  



 

  
  المبحث الثاني

   ودراسات سابقة)عليه السالم(نشأة اإلمام علي بن أبي طالب 
  :)عليه السالم(نشأة اإلمام علي بن أبي طالب 
  )ع(نشأة األمام علي ) ٦ (الجدول

  )عليه السالم(نشاه االمام علي بن ابي طالب   ت
بن عبد) عبد مناف، أو نوفل(علي بن ابي طالب بن  االسم الكامل   .١

  المطلب بن هاشم بن عبد مناف
  فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف  اسم األم    .٢
ى اهللا عليه وآلهصل(فاطمة الزهراء بنت النبي محمد   اسم الزوجة   .٣

  )وسلم
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والعباس ومحمد بن  االوالده  .٤

  الحنفية، وزينب وأم آلثوم
 من عام الفيل قبل الهجرة بثالث٣٠ رجب سنة ١٣  تاريخ والدته   .٥

  م ٦٠٥ و ٦٠٠وعشرين سنة قبل البعثة النبوية بعقد واحد 
هي فضيلة خصه بها اهللا) بالكعبة ( لحرام في بيت اهللا ا  محل والدته   .٦

  سبحانة وتعالى اجالال وإعالء لمرتبته وإظهارًا لتكرمته
محل السكن   .٧

  والتربية
اعوام نشا على قيم) ٦(في بيت رسول اهللا صلى وعمره 

 وآما صرح)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سامية مع النبي 
سورة ())َعَلى ُخُلٍق َعِظيٍمَوِإنََّك َل((بقوله تعالى ، القران الكريم

اول من امن، ولم يسجد لصنم، لم يشرك باهللا ) ٤:القلم
  .اختاره الرسول لقيادة االمة بعده....بالرسالة

واستمر في، قاوم خط االنحراف الذي واجه خط الرسالة  البيئة   .٨
انجاز مهامه في تلك الظروف العصيبة واختاره الرسول

قد: (( بقوله،  للخالفة بعده)سلمصلى اهللا عليه وآله و(
،ابن الحديد( .))اخترت من اختاره اهللا لي عليكم عليا

١٥: ١، ١٩٦٧(  
ع     ام م ائف اإلم وظ

ول لى اهللا (الرس ص
  )عليه وآله وسلم

 حامل لواء اإلسالم في آل المعارك ما عدا معرآة تبوك-أ
  ليكون بمنزلة هارون من موسى في المدينة

   آسر أصنام قريش-ب
   نشر الرسالة اإلسالمية-ج
  . التضحية والفداء ليلة الهجرة-د



 

  )عليه السالم(نشاه االمام علي بن ابي طالب   ت
   وظائف دبلوماسية، عندما أرسله الرسول إلى اليمن-هـ

   هـ ٤٠-٣٥  تسلمه القيادة   .٩
   م ٦٦١-٦٥٤ 

أبرز تالميذه  .١٠
  وأصحابه

آميل بن زياد ومالك األشتر النخعي وأبو أيوب األنصاري
ئي وحجر بن عديوعمار بن ياسر وعدي بن حاتم الطا

الكندي وعمر بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي الحنفية
  وقيس بن سعد بن عبادة وأبو األسود الدؤلي وميثم التمار

يتضمن أمثاًال) مصحف فاطمة(صنف آتابًا لفاطمة سمي بـ  أبرز مؤلفاته .١١
  )للمغيبات(وحكمًا ومواعظًا ونوادرًا وآتاب الجفر 

  في الديانة) ةالصحيف(صنف آتاب باسم 
  آتاب الجامعة 

  صنف القران الكريم
  ولكن لألسف لم يردنا من هذه المؤلفات بعض الشيء

تاريخ استشهاده  .١٠
  ومكان قبره 

 م ودفن في٦٦١ او ٤٠استشهد في مسجد الكوفة في عام 
  .النجف األشرف

: رسي، بالالطب(؛ )٧: ١٩٩٢األردوبادي، (؛   )٢: ١٩٧١محبوبة،(؛ )٨٧: ٢٠٠٤آوربان، (
، ١٩٩٠الشيباني، (، )٦: الخطيب،(؛ )٨٤: ٣ابن الجوزي، ، ج(؛ )٧٦: ١٩٩٨النيسابوري، (؛ )١١
  )١٣٥: ١ج

  

  
  : )عليه السالم(أقوال في اإلمام علي 

  ): عليه السالم( الرسول والخلفاء والصحابة في األمام علي أقوال
  )عليه السالم( الرسول باألمام علي أقوال

  )ع(في األمام علي ) ص(الرسول محمد أقوال ) ٧(جدول 
 

  األقوال  غاية القول  المصدر
: ١١البغدادي ، بال، 

٣٩٦٥، ٢٠٤  
صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا   في الحكمة

  :)وسلم
فمن اراد، انا دار الحكمة وعلي بابها

  .الحكمة فليأت الباب
، ١٩٨٤األصبهاني، 

٣٨: ٥  
  انا سيد ولد ادم وعلي سيد العرب  

  .من احب عليا فقد احب اهللا    =



 

  األقوال  غاية القول  المصدر
: ٩، ١٩٨١الهيثمي، 

١٠٨  
، ٢، ١٩٨٤الهندي، 
١٦٦  

، ١٩٦٣النيسابوري، 
١٥٤: ٦  

ي،  ، ٢٠٠٤ القرش
  ١٢٩: ١ج

اوصي من امن بي وصدقتني بوالية  الوصية
فمن تواله فقد، علي بن ابي طالب

ومن، ومن توالني فقد تولى اهللا، توالني
 احبومن احبني فقد، احبه فقد احبني

ومن، ومن ابغضه فقد ابغضني، اهللا
  .ابغضني فقد ابغض اهللا عز وجل

انا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد  العلم  
  .العلم فيات من بابه

لو القيتكم بعدي آفارا يضرب بعضكم  الوصايا واالخوة  
رقاب بعض فلتلقوني في آتيبته آبحر
السيل الجرار اال وان علي بن ابي

وصي يقاتل بعدي علىطالب اخي و
  .آما قاتلت على تنزيله، تاويل الكتاب

انه ال ينبغي لي ان اذهب اال وانت  في الخالفة  
  .خليفتي

انت مني بمنزلة هارون من موسى اال  المنزلة  
  .انه ال نبي بعدي انه مني وانا منه

  
  )عليه السالم(  االمام علياقول الخلفاء والصحابة عن

  )ع(لخلفاء والصحابة عن االمام علي أقوال ا) ٨(الجدول 
  أراء  القائل  المصدر

ي،  القرش
١٦٣: ٢٠٠٤  

  .لوال علي لهلك عمر  عمر بن الخطاب
  .ال ابقاني اهللا لمعضله ليس لها أبو الحسن

  . الفتضحنا)عليه السالم(لوال علي 
ر    = ي بك ن اب د ب محم

ى    الة إل ي رس ف
  معاوية

ول اهللا   و وارث رس ه(ه ه وآل لى اهللا علي ص
ا         ه ووصي )وسلم ه اتباع اس ل ، وابو ولده اول الن

سره   ره ب دا يخب ه عه ربهم ب ى، وأق ه عل ويطلع
  .أمره

اس     = ن عب د اهللا ب عب
  يصفه لمعاوية

  ).سيد األوصياء ( فيسميه 



 

  أراء  القائل  المصدر
د ووارث  ابو ذر الغفاري = ي محم ب ووص ي طال ن أب ي ب عل

  .علمه
ؤمنين  (   حذيقة بن اليمان = أمير الم وا ب يد، الحق ي س ووص

  ).لمرسلينا
سبط   = سن ال الح

د  تخطب ى بع ه األول
  هوفاه ابي

  عليا خاتم األوصياء

خزيمة بن ثابت ذو      =
صفه  شهادتين ي ال

  للسيدة عائشة

ه       ا،  وصي رسول اهللا من دون اهل ى م وانت عل
  .آان ذاك شاهده

دي    = ن ع ر ب حج
  يصفه بارجوزته

ه    ا في ظ البنين ي واحف ه رب ه، واحفظ ان ل د آ فق
  .اه بعد وصياثم ارتض، ولينا

ة،   : ٢٠٠٤عواض
٤٦  

رأي ضرار يصف    
ي   ام عل ه (اإلم علي

سالم ي مجلس )ال  ف
  معاوية

  

،يقول فضال  ،  شديد القوى ،  آان واهللا بعيد المدى   
دال م ع ه، ويحك ن جوانب م م وتنطق، يتفجر العل

دنيا ن ال ستوحش م ة ي ن نواحي ة م الحكم
رأوي ،  وزهرتها ان غزي ل ووحشته وآ نس باللي

سه،  الفكرةالدمعة طويل    يقلب لحقة ويخاطب نف
اخشن ومن الطعام ما جشبميعجبه من اللباس    

  )وآان فينا آاحد نا بدنيا
، ٢٠٠٠اليعقوبي، 

  ٢١٣: ٢ج
عندما استشهد اإلمام علي بكى وقال ان هللا وانا(  رأي معاوية 

ون ة راجع م):الي م والحل ن العل دوا م اذا فق م
  .والتقبل والفقة

  
  

  :باءدراسات الكتاب واألد
  )  ع(دراسات الكتاب واألدباء بحق االمام علي   ) ٩(الجدول 

  

  اآلراء  المصدر
دائني،  ، ١٩٦٧الم

  ٢٢: ١ج
  

سالم   (لقد آان علي     ه ال ى مشروف وال)علي  ال يفضل شريفًا عل
عربيًا على أجنبي، وال يصانع الرؤساء وأمراء القبائل، وآان هذا

  .من أحد األسباب في تقاعد العرب عنه
  

د،   ا ي الحدي ن أب ب
اد،  : ١٩٦٧العق

٤٥  
  

ي ه أب إن عليًا آان أبا علم الكالم في اإلسالم وهو ينسبه وآذلك فق
  .حنيفة وفقه مالك إلى تعليم علي

  



 

  اآلراء  المصدر
ال ،   بهاني ، ب االص

  ٣: ١ج
ود وب المعب وم محب المشهود ومحب علي بن أبي طالب وسيد الق

ستنبط اإل             ات وم وم ورأس المخاطب م والعل ة العل شاراتباب مدين
راية المهتدين ونور المطيعين وولي المتقين وإمام العادلين أقدمهم
إجابة وإيمانًا وأقومهم قضية وإيقانًا وأعظمهم حلمًا وأوفرهم علمًا

  .قدوة المتقين) عليه السالم(علي بن أبي طالب 
  

 ٣٦٥: الجاحظ، بال
  

ي  ام عل سالم(اإلم ه ال شريعة)علي ع ال ا   م د أن علي د أآ ه(فق علي
ان ()السالم سنة، وآ اب وال ال يستعجل في حربه إال ما وافق الكت

د ستعمل المكائ ا ي سنة، آم اب وال الف الكت ستعمل خ ة ي معاوي
د، اذ ك لهن سيرة مل جميعها حاللها وحرامها، ويسير في الحرب ب

ال تبدؤهم بالقتال حتى: ( يقول )عليه السالم (القى آسرى، وعلي    
دبرا، و وا م دؤآم، وال تتبع وايب ريح، وال تفتح ى ج زوا عل ال تجه

ا ا مغلق سلمي،.باب ي اعور ال ي اب الع، وف ي ذي الك يرته ف ذه س ه
اء ع الرؤس ي جمي سلمة، وف ن م وفي عمرو بن العاص، وحبيب ب

  ).ةطآسيرته في الحاشية والحشو واألتباع والسل
  
  

سين، . د ه ح ط
١٩٦١  

  

خالفة يرىمؤمنا بال ) بعيد المدى  ()عليه السالم (آان االمام علي    
ؤثر اس، الي ان من الحق عليه ان يقيم العدل بأوسع معانيه بين الن
ى ظ عل ه ان يحف ق علي ن الح رى ان م د، وي ى اح د عل نهم اح م
سه ان يصل ستبيح لنف و ال ي ه، فه ه اال بحق الهم اليتفق سلمين م الم
ت ن بي ذ م سه ان يأخ ستبيح لنف و ال ي ل ه ن بيت المال،ب اس م الن

اال ما يقيم االود اليزيد عليه واليداهن في الدينالمال لنفسه وأهله 
سلمين ال الم م من بيت م ولم يبغض شيئا آما يبغض وضع دره
ر بغض المك ان ي ا آ ه، آم ر حق في غير موضعه أو إنفاقه في غي

  والكيد وآل ما يتصل بسبب من أسباب الجاهلية األولى 
اد ،  : ١٩٦٦العق

٢٨٠  
  

فقد بطش علي)) يه عن الخالفةان قريشا تحقد على االمام وتنح((
ي ائع ف زوات والوق تلهم في الغ شية وق وت القري بنفر من جلة البي

ار  تلهم من الكف ه لق دا من م حق بيل االسالم وزاده ا وهي… س ام
وى ذللها اال بحزب اق تحاربه بعصبتيها، فتلك هي العقبة التي الي

لم        (من حزب قريش بعد وفاة النبي        ه وس ه وآل مو) صلى اهللا علي ل
المية ة االس اء الدول ي ارج ريش ف ن ق وى م ط اق زب ق ن ح يك

  .بأسرها
  

شرقاوي،  ال
٣٩٤:  ١٩٨٥  

  )جسد علي النبيل(
ده د تعه ه، فق الم، ومثل الق اإلس ي، أخ ام عل ي اإلم سدت ف تج



 

  اآلراء  المصدر
ال     ول طف اه … الرس ه  .. ورب ال عن ى وق ه مت ة: ((وثقف ا مدين ان

  ))العلم، وعلي بابها
....والمودة.... والحق.....ة والعدلعاش يناضل دفاعا عن الشريع 

والمساواة بين الناس سالم عليه سالم عليه يوم قال فيه... واإلخاء
ه وسلم        (الرسول   ه وآل م ادر ()صلى اهللا علي ا، الله رحم اهللا علي

ه حيث دار      اة) الحق مع ه إال البغ د موت ه وبع اداه في حيات ا ع وم
دع             شهوات، وأهل الب د ال انوفرسان الضالل، وعبي واء  آ واأله

ه، راب وبقيت آلمات وارى جسده في الت ه اذ ت ا علي عالما، فحاآم
عاع ارات إش ين. من دة للمتق زائم، وع ار ع ة ومن ابع حكم ومن

يظل شريفة وس ة ال ث النبوي اب اهللا، واألحادي د آت ساآين بع والم
ل               ه العق نفس ويزهو ب ه ال شرف ب ال وت م.. القلب ينبض بما ق وآ

راث…من الكلمات المشرفة      والمواقف المضيئة خلفها االمام مي
ا يال، ونبراس ا ودل سانية آله ر)) لالن م آث ؤمنين رغ ر الم و امي فه

الم   صر االس ي ع اء ف ي. الخلف ة ف رة االئم ى آث ام عل و االم وه
ا اسالميا ى حاآم م يبتل االسالم وهو البطل االسطوري وهو جد ل

  .مثل ما ابتلى هو به
  

اني، .د الجنح
١٥٠: ١٩٩٥  

  

عليه في الدفاع عن حقوق االنسان،) عليه السالم(موذج علي ان ن
يتجاوز المجتمع اإلسالمي ليشمل الجتمع البشري آله، فأذا اصبح

ا          وم معروف سان الي وق االن دما(موضوع حق بعض عن ويخطئ ال
سية الثورة الفرن ه ب ي) يربط ل الحضارات  االخرى، وف ويتجاه

ضارة    ي ح المية وه ضارة االس دمتها الح تمق ا انجب ر بأنه تفخ
وق صرة حق اهر الحيف ون ع مظ ة جمي ي مقاوم ادرا ف ا ن نموذج

ي      ام عل و االم دوة ه وذج الق ذا األنم سان، ه سالم (االن ه ال )علي
ي ام عل ا االم ي وقفه دة الت سانية المواقف الخال اريخ االن سجل ت ي

ا.  وجهة في الدفاع عن حقوق االنسان      )عليه السالم ( رحمك اهللا ي
مابا الحسن، فق   واء العل نة حامال ل ين س د عشت ما يربو عن اربع

 .والسيف في مقاومة البغي والظلم وفي الزود عن حقوق االنسان
ة د د .دراس محم

   ١٩٩٧علي،  
  

سالم (يحدد فيها موقع نظام الحكم الذي اقامة االمام علي        )عليه ال
وه اط الضعف والق شا نق ديثها، مناق ديمها وح م، ق بين انظمة الحك

  .التي آشفتها التجربة البشرية عبر العصورفيها، و
ي  ام عل ا االم دم به ي تق ول الت ين الحل سالم(وب ه ال شاآل)علي  لم

العالقة بين الحاآم والمحكوم، حلول لم يمر عليها الزمن، بل هي
ام دء قي ذ ب صعيد من تتجاوز ما انتجته االنسانية جمعاء على هذا ال

د           و يؤآ وم، فه ذه الشخصيةاالنظمة المعروفة حتى الي ان له ا آ م
الم ان سلمين وللع تح للم م ي ة ل سانية عظيم اد ان ن ابع رة م الكبي



 

  اآلراء  المصدر
ى الدارسين ذي يفرض عل شكل مباشر، االمر ال يستفيدوا منها ب
ا ى اثاره وا عل صر ان ينكب ذا الع صاصي ه ن اخت احثين م والب
صرف ي ت ع ف ي توض م، آ ر ونظ ن فك ه م ا تحوي شفوا م ليك

ا ف يال ونبراس سانية دل ي،االن سياسي واالخالق ردي ال ة الت ي ظلم
ي ة ف شفاتها، خاص ه مكت ذي تحمل اء ال د بالفن واء التهدي ي اج وف

  .مجال االسلحة
ابق ال ه س ول ان ن نق صره، ونح ابقا لع ي س ان عل د آ ون لق يقول

  لعصره فحسب بل لإلنسان في آل العصور
ة د سن .دراس مح

وي،  اقر الموس ب
١٩٩٨   

  

اإلدارةال يخفى أهمية النظام اإلداري     ا، ف م وتطوره  في تقدم األم
ة، ضارة الغربي دم الح ي تق ية ف ل األساس دى العوام ت إح آان

رى      دول ي ض ال أخر بع ببا لت ان س عفها آ ايول( وض ري ف هن
Henry fayol) ( صناعات) ١٩٢٥ – ١٨٤١ أخر ال ان سبب ت

الفرنسية يعود إلى عدم وجود االدارة الجيدة وعدم تدريس اصول
  .دارس الفرنسية العاليةاالدارة  في الم

واالدارة هي سر المعجزة اليابانية التي بهرت العيون واستشارت
ي االلباب، و نهج البالغة باعتباره مجموعة الخطب والرسائل الت
ة ويتضمن ار االداري ي باالفك بعث بها اإلمام والته فهو آتاب غن
ضمنها ن االدارة تت ي ف اليب ف د واالس ن القواع را م درا آبي ق

ارعب ذه االفك تخراج ه صعب اس ن ال يس م صيرة، ول ه الق ارات
ة في االدارة، اذ ان ة متكامل واالساليب ووضعها في اطار نظري

ؤمنين   ر الم سالم (أمي ه ال سب)علي ي االدارة بح اره ف يَّن افك  ب
سهل ن ال يس م ائله، ول ه، ورس ي خطب و ف ي تغف ة، وه الحاج

رة              شمس آفك ى اشعة ال اءايقاضها وتفعيلها لتخرج إل دة البن موح
راف سقة االعضاء واالط ي.من اق ف ل ش ذل عم ن ب د م ان الب فك

م ن ث يادتها، وم واطن س ن م تخراجها م ار واس ذه االفك ع ه جمي
ة دة منتظم ه واح صبح قطع سجتها لت د وصيانه ان ربطها من جدي

  .   االبعاد واالشكال
ة د ضير . دراس خ

ود،  اظم حم آ
١٩٩٩   

  

نيستمد الفكر اإلداري في اإلسالم       ة م سفية والعقائدي رصانته الفل
ري ز فك ريم آمرتك القران الك ك ب سدا ذل الى متج بحانه وتع اهللا س

  .وعقائدي للدين اإلسالمي الحنيف
ا، ا وتطبيق دي عملي وتؤطر السنة النبوية الشريفة ذلك البناء العقائ

ي طالب                  ن اب ي ب ؤمنين عل ر الم ه(ويشكل  نهج البالغة المي علي
سالم  ا هادف )ال دانيا تتويج ي مي صعيد التطبيق ى ال ذلك الفكر عل ا ل

ري اء الفك ات البن ر معطي ي شكلت اآث ه والت ه بالكوف اء خالفت اثن
  .والعقائدي اثرا في حياة المجتمع االسالمي انذاك
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ة ومن هنا يتضح بجالء ان تاصيل حرآة البحث العلمي في الكوف
م ادين العل ف مي ي مختل اء ف ن العط ة م ا رحب ه افاق شكل بذات ي
ي الف ف ة وت ن الكوف ديث م ر االداري الح ع الفك ة، اذ نب والمعرف
ا ربوعها والزالت معالمه الرحبه في ثنايا التاريخ لم يتعرض اليه
ة اال سفية والفكري ا الفل ار حقائقه الباحثون واالختصاصيون الظه

  .بنزر محدود
ا ر تطورا مم ان المغمور منها في بطون الكتب وحفظة الفكر اآث

ه اال   ا هوهو علي ة، وآيف اذن لم دان االوربي ا والبل ن في امريك
ه١٤٠٠مذآور منذ اآثر من      ا هو علي  عام يكون اآثر تطورا مم
  علم االدارة الحديث ؟

ن    ر م د االن اآث ه لح ضي علي م يم ديث ل م االدارة الح ١٠٠وعل
ام  ن    .ع م وف ستمد منscience & artان االدارة هي عل م ي  عل

سفية والفكري ات الفل عالنظري ضمار ادارة المجتم ي م ة دوره ف
ل ك التعام ى صيغ ذل ومنظماته االنسانية المختلفة، وفن يعتمد عل
ن ة م صيلة متفاعل رد ح سان الف ار ان االن شر باعتب ع الب م
ف ة بمختل ب الببيئ ي تلع سبة والت ة والمكت رات الموروث المتغي
ي ا ف ة دوره سياسية والحضارية والثقافي صادية وال ا االقت جوانبه

الخ وقول....اثير والتاثر على ذلك الفرد او الجماعة او المجتمعالت
  .اهللا سبحانه وتعالى مصداقا على ذلك

ضُّوا( ِب َلاْنَف َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْل
اِوْرهُ             ْم َوَش َتْغِفْر َلُه ْنُهْم َواْس اْعُف َع َك َف ِإَذاِمْن َحْوِل َأْمِر َف ي اْل ْم ِف
  ).َعَزْمَت َفَتَوآَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوآِِّليَن

ولما آان المرتكز الذي تعرض له باقتضاب اإلدارة اإلسالمية او
ومنين(بشكل اآثر تخصصا     ر الم ة  في فكر امي سياسة اإلداري ال

ب    ي طال ن اب ي ب سالم (عل ه ال ا )علي ين االص رة ب لة والمعاص
ه اياه لوالت ه ووص ي الكوف ه ف اء خالفت ى اثن ه إل اول ادارت ويتن
ارث ن ح ك ب ة مال ى عامل ه إل ار في ا اش صوصا م ه وخ وامرائ
املة ه بوصيه ش االشتر النخعي، حيثما والة إمارة مصر، اذ حمل
ة ة وتنظيمي ب اداري ت جوان ة تناول ة تاريخي ر وثيق ة تعتب وآامل

ع روح ا   سجمة م ددة ومن ر االداريمتع ديث والفك صر الح لع
المعاصر وتعتبر أآثر تطورا وتطلعا واستيعابا لمتغيرات العصر

  .مستقبال
  



 

  اآلراء  المصدر
د( د الحمي ، عب

٢٧ :٢٠٠٠(  
ًا  سالم(إن علي ه ال وة)علي ة االس دوة والخليف د الق ال للقائ ر مث  خي

صلى(والممثل الشرعي لمبادئ السماء  في األرض خاتم االنبياء 
ه وس  ه وآل المي ) ((لماهللا علي اريخ االس ي الت ي ف ه عل …واهميت

ة، ال المتعاقب رة االجي ة وذاآ ستمر في وجدان االم وحضوره الم
آما يحلو لبعض ان يتعامل) صلى (والتنبعان من قرابتة للرسول 

ار       . مع هذه الشخصية المتكاملة    ذا االعتب .على اهمية وحساسية ه
ى من حض               ع في الدرجة االول ة تتب ذه االهمي ىبل ان ه وره، وال

ول   ب الرس لى(جان الم) ص سيرة االس ي م ة، ف ة بلحظ لحظ
ي عصبي مشرذم              .الصعبة، وهو يتصدى لتغير مجتمع وثني قبل
ات ل في ثقاف ق، وتناق ى سعة أف وما ترك من تراث هائل يدل عل

رى             امرة االسالم الكب د. االمم السابقة وانخراط عريق في مغ ولق
فات  ستمرة، ص صورة م صيته ب ي شخ ت ف د،اجمع  المجاه

والداعية، والحكيم، والرجل الورع، والخليفة العادل الذي يهجس
ويعمل القامة مملكة العدل والحق، استناد إلى مبادئ االسالم التي
صدر ع والم لطته، المرج ضاله وس ل ن ل مراح ي آ ا ف اعتبره
ي ساهل ف ا ان يت ل اطالق م يقب ته، ول ه وممارس ي رؤيت ادي ف واله

  .ه الخاصةتطبيقها حتى في دائرت
  

سيد،      ستار ال عبد ال
٥٥: ٢٠٠١  

  

ي   ام عل ا اإلم ة بمزاي سالم(إن اإلحاط ه ال ن)علي رج ع ا يخ  مم
سالم   (نطاق البشر وقدرة البيان، آان قلب اإلمام         ه ال وردا)علي  م

ي آل صافيًا عذبًا سمحًا في آل علم وفي آل فن وفي آل أدب وف
صدارة وا           ان ال اد ومك ي آل جه ات وف اخلق وفي آل ثب دوة بم لق

  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يربى عليه في مدرسة المصطفى 
  

ل   ران خلي جب
ل   ران،  باب جب

١٧: ٢٠٠٢  
  

ي ا ف مى م صل بأس ذي ات ائن ال ى الك ه إل ي نظرت ى عل ر إل ينظ
ه ال الروحي فأدرآ ى الكم اق إل ود، وت اني الوج ن مع ود م الوج

ماه        ا اس الزم م و ي إذا ه ه ف د ب شا  ((واتح ة ال روح الكلي )ملة ال
وه    ا وال تجف ال يجفوه سامرها ف ا وي ي.  ويحاوره و أول عرب فه

ه أن قلب شاملة حتى لك روح ال ذه ال اني ه بعث في مسامع الدنيا أغ
  .ينهل منها فتذيعها شفتاه أناشيد سماوية

رون ا ي رون ويحدثون بم دنيا ي ة ال ى قم واقفين عل ع ال إذا هو م ف
وم        ولهم نج ي وإذا ق ديثهم وح إذا ح ون، ف تويقول حار وآان س
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دافها ل أه ل أن تكتم ات قب ه م ر ان ة غي ة وافي الته آامل رس
ا ه بم سه ووجدان تالء نف فتيه الم وأغراضها مات واالبتسام بين ش
ر تطمئن إليه القلوب الكبيرة وهو لو استوى قدماه في األرض لغي

  .أشياء
  

ل  ميخائي
ة،بابل،  نعيم

١٧:  ١٩٦٦  
  

ول  رب ((يق يد الع و س الق ب )) ه ى اإلط ًاعل ة وفقه ة وحكم الغ
فأن ما عرفت في آل. للدين، وتحمسا للحق، وتساميا على الدنايا     

من قرأت لهم من العرب رجال دانت له اللغة مثلما دانت البن أبي
ائله ية، ووس ه الحماس ة وخطب ه الديني ي عظامت واء ف ب، س طال
التوجيهية، أو في تلك الشذور المقتضبة التي آان يطلقها من حين

ن آخر مشحونة بالحكم الزمني والروحية، متوجهة ببوارقإلى حي
ا از، فكأنه اإليمان الحي ومدرآة من الجمال في البيان حد اإلعج
ك ذف بتل ر يق ه البح ال وآأن د الكم ة ح ا الطبيع ت به ىء بلغ االل
رب ي الع ن ف م يك صيرة ل اء ذو ب ت أو عن ا عن ىء دونم اآلل

روح و         .مثلها ة الفكر وال انوان عليا لمن عمالق ان في آل زم البي
  .ومكان

  
ب ،  : ٢٠٠٢الخطي

٧٨  
  

سلمون(( رف الم ازع ال يع الم دون من ل اإلس ا بط ان علي د آ فق
ت ر وطواغي ة  الكف ه رؤوس أئم ي إطاحت ي  ف سيف عل يفا آ س

ذا أو. وحكيم اإلسالم . الضالل من سادة قريش    غير مدفوع عن ه
ه ازع في شرآ  . من ى م دة عل ر ش ه أآث ريش ألن داوة ق بب ع يوس

ي اء ف اء واألبن قريش، وأآثرهم تشكيال بهم، وإفجاعا لهم في اآلب
  .سبيل اإلسالم حاربهم

  
  

  :)عليه السالم( دراسات األوربيون في اإلمام علي
 ) ع(دراسات وأقوال الغرب والمستثرقين بحق األمام علي) ١٠(الجدول 

  
  اآلراء  المصدر

ن   ارديفوا، ع آ
رداق،   : ٢٠٠١ج
١٥١٥ 

  

امعلي هو ذلك     صوفي، واإلم ارس ال ألم، والف البطل الموجع المت
ر ا س ي مطاويه ن ف ي يمك رار الت ة الق روح العميق شهيد ذو ال ال

ام،  العذاب اإللهي  ى جانب النبي وق وارا إل ي بطال مغ حارب عل
بمآثر معجزات، ففي موقعة بدر آان علي وهو في العشرين من

احدة منعمره، يشطر الفارس القريشي شطرين اثنين بضربه و        
اخر شق المف ان ي ار، فك سبقه، وفي احد تسلح بسيفه النبي ذي الفق
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  .بضربات سيفه ويخرق الدروع

ا ضخما وفي الهجوم على حصون اليهود في خيبر، قلقل علي باب
  .ًاسمن حديد، ثم رفعه فوق رأسه متخذا منه تر

وقد قال ذات يوم وهو...أما النبي، فكان يحبه ويثق به ثقة عظيمة      
  .من آنت مواله فعلي مواله:  إلى علييشير

احب  ت، ص ديوران
ضارة،  صة الح ق

ال١٤-١٣ج : ، ب
١٧٨  

مثًال أعلى للتواضع والتقوى واإلخالص في: آان علي في شبابه   
  .الدين

ن     صادر م دولي ال ر ال التقري
  )٢٠٠٢(منظمة األمم المتحدة 

  

ام        ذ م   ٢٠٠٢برنامج التنمية اإلنمائي وحقوق اإلنسان لع د اتخ ي        ق ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم ن شخصية أمي
ام          )عليه السالم (طالب شخصية حضارية متميزة، وتكريما لإلمام علي         دة في ع م المتح ( ، أصدرت األم

ائي الخاص   )  ٢٠٠٢ دة اإلنم م المتح امج األم ده برن تين صفحة، أع ة وس ة بمائ ة اإلنكليزي را باللغ تقري
  .مبحقوق اإلنسان وتحسين البيئة والمعيشة والتعلي

ي           ام عل ه اإلم ذ في سالم   (حيث اتخ ه ال ى في            )علي ثال أعل زة، وم دولي شخصية متمي ل المجتمع ال  من قب
ة                     سلمين، وتطور المعرف ر م سلمين وغي ا م سان جميع إشاعة العدالة، والرأي األخر، واحترام حقوق اإلن

  .لعامةوالعلوم، وتأسيس الدولة على أسس التسامح والخير والتعددية، وعدم خنق الحريات ا
ا لرسول اهللا             دادا طبيعي دة، وامت صلى اهللا  (وهكذا فان أمير المؤمنين يعد مفخرة من مفاخر اإلسالم الخال

  . في علمه وعدله وعبادته وسيرته ونهجه)عليه وآله وسلم
صادية      سياسية واالقت ا ال ي برامجه ايا ف ذه الوص ة به دول العربي ذ ال ى أن تأخ دولي عل ر ال دد التقري وش

سكان، وعدم مشارآة                      واالجتماع ل ال ع تمثي ة، ومن الم الديمقراطي ية والتعليمية ألنها ال تزال بعيدة عن ع
م          ع دول األم ى جمي ر عل د وزع التقري ة، وق المرأة في شؤون الحياة، وبعيدة عن التطور وأساليب المعرف

سياسة، وإدارة ا                 ب، في ال بالد والمشورة    المتحدة، واشتمل على منهجية أمير المؤمنين علي بن أبي طال ل
ى             داء عل دم االعت اس، وع ق مصالح الن الي، وتحقي ساد اإلداري والم بين الحاآم والمحكوم، وممارسة الف

  .حقوقهم المشروعة
  

آارليل، جريدة الدعوة،  
١٨ :٢٠٠٣  

  

فانه فتى شريف القدر عالي النفس يفيض وجدانه رحمة وبرا، . أما علي، فال يسعنا إال أن نحبه ونعشقه(
  .ظى فؤاده نجدة وحماسةويتل

وآان أشجع من ليث، ولكنها شجاعة ممزوجة برقة ولطف، ورافة وحنان، جدير بها فرسان الصليب في 
وقد قتل بالكوفة غيلة، وإنما جنى ذلك على نفسه بشدة عدله حتى انه حسب آل إنسان . القرون الوسطى

  ).وقال قيل موته حينما اومر في قاتله.عادال مثله
ى             إن اعش ف  ( وا اقرب إل ضوا فضربة بضربة، وان تعف رتم أن تقت األمر لي وان أمت فاألمر لكم، فان أث

  ).التقوى

  
ام                 ادة اإلم ويستخلص مما تقدم، إنَّ أقوال ودراسات الكّتاب واألدباء رآزت على إظهار مالمح قي

ي    وإبعاد فكره اإلداري ولم تتناول االدارة االسترتيجية في فكر االم           ) عليه السالم ( سالم   (ام عل ه ال ). علي
  واهم ما تناولته الدراسات السابقة 
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  الفصل الثاني
  المبحث األول
  عليه السالم) علي ( القيادة االستراتيجية في فكر اإلمام  

  
  :المفهوم واألهمية 

 هي قيادة طوعيه تعتمد على الرضا والتسليم وليست قيادة قسرية تعتمد -:ةالقيادة االستراتيجي
: ٢٠٠٤المدرسي، ) التسلط واإلرهاب ومن دون الرضا في المجتمع ال يمكن ايجاد الحالة القيادية

  ١٧ص
هي نهر التدبير من السماء إلى األرض والقادة يخصبون من التاريخ والمجتمع : القيادة الرسالية

  )١١٤: ١٩٩٠علي، . د   (.والحضارة
تصورا أصيال ) نهج البالغة ( تشكل دراسة العالقة بين القيادة اإلسالمية واألمة من خالل رؤية 

للعالقة من وجهة نظر إسالمية، الن النصوص التي جاءت في نهج البالغة مضافا إلى االصالة التي 
صلى اهللا عليه وآله (بي تتميز بها في إنها نصوص إلى أعظم شخصية علمية من أصحاب الن

 وتالمذته، آما دلت على ذلك النصوص المتواترة التي رواها الفريقان األمامية وبقية المذاهب )وسلم
االسالمية، آذلك تمتاز هذه النصوص في انها جاءت مواآبة لحرآة االمة ومعالجة لقضاياها ومشاآلها، 

يام خالفته ولمعالجة ظروفها واحداثها، ومن   في أ)عليه السالم(الن اآثرها صدر من اإلمام  علي 
  .هنا آان نهج البالغة آتابا اسالميا هاما يتبع القران الكريم في الشكل والمضمون

وتتجلى الحاجة الى هذه الرؤية في هذا العصر بعد أن اخذت القيادة االسالمية موقعها الطبيعي 
آانت القيادة لمدة طويلة من الزمن تمارس من االمة، وهو موقع الحكم وادارة شؤون البالد بعد ان 

  .وجودها من خارج هذا االطار
آما ان تشخيص هذه العالقة وتطبيقها مصداقيا في الواقع العملي له اهمية آبيرة واساسية في 
قدرة المجتمع االسالمي على تفجير الطاقات الكامنة فيه والتقدم باضطراد نحو اهدافه وقوته وتماسكه، 

  .ه على مواجهة اعدائه في الصراع الذي يخوضه المسلمون ضد قوى االستكبارومن ثم قدرت
اذن فان هذا التصور ُيعَّد تصورا لمفتاح وسر النجاح والتوفيق في جميع مجاالت الحياة للمجتمع، 
الن الكيان االسالمي يعتمد في وجوده وقوته وتطوره بعد شخصية القيادة وووعي االمة ووحدتها على 

عالقة بين القيادة واالمة، فانهما عندما يكونان في موقع واحد وفي حرآة متجانسة واحدة يمكن طبيعة ال
ان يتحقق للجميع هذا التطور والقوة، بحيث اذا فقد احدهما او اصيبت حالة االنسجام او التناسق بينهما 

ال يتحقق ذلك اال من بالخلل او الضعف، يفقد المجتمع االسالمي وجوده وقوته او قدرته على التطور، و
  ).١٠-٧: الحكيم، بال.(خالل تشخيص طبيعة العالقة
 ثم جعل سبحانه من حقوقه:  إلى اهمية هذه العالقة بقوله)عليه السالم(وقد اشار اإلمام علي 

حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافا في وجوهها، ويوجب بعضها بعضا، وال 
اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعية وحق يستوجب بعضها اال بعض، و

  ).الرعية على الوالي فريضة فرضها اهللا سبحانه لكل على آل فجعلها نظاما أل لفتهم وعزا لدينهم
  فليست تصلح الرعية اال بصالح الوالة، وال تصلح الوالة اال باستقامة الرعية الى الوالي ايها 

هم وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على اذاللها السنين، فصلح الحق اعز الحق بين
بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة،ويئست مطامع االعداء، واذا اغلبت الرعية واليها، او اجحف 



 

الوالي برعيته، اختلفت هناك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وآثر االدغال في الدين، وترآت محاج 
فعمل بالهوى وعطلت االحكام، وآثرت علل النفوس، فال يستوحش لعظيم حق عطل، وال لعظيم السنن، 

: ١٩٦٧عبده، ).(باطل فقل، فهناك تذل االبرار، وتعز االشرار، وتعظم تبعات اهللا سبحانه عند العباد 
٥٣.(  

  صفوف  ان مفاسد المحاآم، والنظام لن تظل طي الكتمان، آما ان اعماله النافعة تداول بين
وبالتالي يعرف الحاآم الصالح من خالل احساس الناس بجهوده، وسعيه في بسط العدل ونشر ... الناس

  ).١٦: ٢٠٠٤الساعدي، .( المعرفة في صفوف المجتمع
  

  :األهميــة 
بالنظر إلى التأثير الذي يترآه نوع الحكم وتدخله في تقرير مصير الشعوب فإنه ينبغي اعتبار 

مساك بزمام سياسته مسؤولية ال يمكن لألفراد الصالحين التخلي عن تحملها، فلو آان حكم المجتمع واإل
إحياء التعاليم اإللهية، وتنفيذ الحدود واألحكام ومنع الظلم والتعسف ومكافحة المنكرات وإقامة 
 المعروف من الواجبات اإللهية التي تدخل في باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على
البر والتقوى وعدم التعاون على اإلثم والعدوان مما فرضه صريح القرآن الكريم على آل فرد من أفراد 
المجتمع اإلسالمي، فمن المؤآد أن التكليف الشرعي يقع على القادة والزعماء الصالحين الذين يلعبون 

فع المجتمع نحو الحرآة أو دورًا في التأثير في نفوس الناس وقلوبهم، ويستطيعون بأوامرهم ونواهيهم د
  ).٣٢: ١٩٨٦رهبر، (السكون

  . اإلمامة آحق من الحقوق
 وإنما، وأقرب أخّص وأنا، وأبعد ألحرص واهللا أنتم: فقلت، لحريص طالب أبي ابن يا األمر هذا على إنك: قائل لي قال وقد ((-١

  )١٧٢، الخطبة١٩٩٢الصالح، ...)). (دونه وجهي وتضربون وبينه بيني تحولون وأنتم حقًا طلبت
النقطة األساس التي يؤآد عليها اإلمام  في آالمه هذا هي أن الخالفة واإلمارة آحق من حقوقه قد 

  . ظلم ترك آثاره وتبعاته على المجتمع)عليه السالم(تعرضت للهجوم من قبل اآلخرين وبذلك لحق به 
ه وآثاره على الشخص نفسه ومن البديهي أن اإلمامة والخالفة ال تطرح آحق شخصي تعود فوائد

ألن اإلسالم ال يتخذ األشخاص آمحاور أبدًا، فلو أصبح األشخاص محاور فذلك بسبب الهدف والقضية 
والرسالة التي اختاروها وحملوا لواءها واآتسبوا بذلك شخصيتهم القانونية، وال يستثنى من ذلك حتى 

 )عليه السالم(بالحقوق الشخصية فإن اإلمام  عليًا ولذا وجدنا أنه آان األمر متعلقًا . األنبياء واألئمة
  .يعفو عن عدوه ويفضل لذة العفو على االنتقام

آان ينتفع من بيت المال بأقل من اآلخرين وآانت حياته الشخصية أبسط من حياة أفقر أهل زمانه 
شخص فقدت قيمتها فلقد أبلغ بأنه راٍض بالعفو عنه هكذا نجد أن األنانية وعبادة ال: وحتى بشأن قاتله

  .عند اإلمام  وآبح جماح النفس بسالسل رياضية خضعت لحكم الشرع والعقل ألن هدفه آان رضا اهللا
 أعينوني الناس أيها، ألنفسكم تريدونني وأنتم هللا أريدآم إني، واحد وأمرآم أمري وليس، فلته إياي بيعتكم تكن لم: (( بقوله-٢

عبده، )) (آارهًا آان وإن الحق منهل أورده حتى بخزامته الظالم وألقعدن ظالمه من مالمظلو ألنصفن اهللا وأيم انفسكم على
).١٣٦، خ١٩٦٧  

محور تحرك اإلمام  هو اهللا وخدمة الناس تندرج على وفق هذا المنطق وفي هذا القاموس تحت 
نسان، عنوان طاعة اهللا وآسب رضاه فليس الخلق خلق محورًا دون الخالق آما يدعي أدعياء حقوق اإل

أما لو ربط الخلق أنفسهم بالخالق واتصلوا بحر الوجود الالنهائي فإن خدمتهم عبادة ولكنها في غير هذه 
الصورة تصبح من قبيل الخدمة اإلنسانية وال تملك أي قيمة أو رصيد معنوي ثم يطلب من الناس أن 
 يعينوه من اجل توطيد دعائم حكمه 



 

الم وأهله أن أرى ثلمًا أو هدمًا تكون المصيبة علي فيه أعظم من فوت واليتكم التي فخشيت إن لم أنصر اإلس: (( بقوله-٣
هي متاع أيام قالئل، يزول منها ما آان آما يزول السراب أو آما ينقشع السحاب، فنهضت في تلك األحداث حتى راح الباطل 

)٦٢، ر١٩٧٦عبده، )). (وزهق واطمأن الدين وتنهنه  
 

  :ة اإلستراتيجيةأدوار أو عناصر القياد
  :يمكن ان نحدد عناصر القيادة االستراتيجية تجاه االمة في التصور االسالمي باالتي

 اقامة الحجة على االمة وتالوة ايات اهللا عليها وابالغها الرسالة االلهية والمسؤولية الملقاة على -١
  .عاتقها تجاه اهللا تعالى

ها والعمل على جعلها متطابقة مع الشريعة واقامة  تزآية االمة وتربيتها واالشراف على مسيرت-٢
  .العدل واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريرها من االغالل والقيود والعبودية لغير اهللا

 تعليم االمة الشريعة االسالمية، وهدايتها الى العقائد والسنن التاريخية وبيان مواضع االعتبار -٣
  .واالنذار في مسيرتها

 طاقات االمة وتوظيفها في الدفاع عن االسالم والجهاد في سبيل اهللا عند تعرض بالد االسالم  تعبئة-٤
  .الى العدوان من قبل اعدائه

  
  ):١١(وقد ورد في القران الكريم آيات عديدة توضح هذه الواجبات والجدول رقم 

  ميةااليات القرآنية التي تبين واجبات المؤمنين تجاه الدول االسال) ١١(الجدول 

  االية  المصدر  ت
ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّيِّيَن َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم(  ٢:سورة الجمعة   .١

  ) َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َآاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن
سورة التوبة   .٢

  ٩: ٧٣:والتحريم 
َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم(

  )َوِبْئَس اْلَمِصيُر
: سورة التوبة  .٣

  ٧٢و٧١
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف(

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُيِطيُعوَن اللََّهَوَيْن
  )َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم

حًا َعَسى َربُُّكْم َأْنَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبًة َنُصو(  ٨:سورة التحريم   .٤
ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َيْوَم ال
ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن َأْيِديِهْم

ا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّك َعَلى ُآلِّ َشْيٍءَوِبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّن
  ) َقِديٌر

  .التي تتحدث عن األمور السابقة التي ذآرناها وتتناول األبعاد المختلفة لواجبات القيادة اإلسالمية
من خالل مراجعة نصوص نهج البالغة،يمكن ان نجد هذه الواجبات واالبعاد واضحة في 

 في السيرة العملية له، فضال عن الرؤية )عليه السالم(الذي آان يلتزم به اإلمام  علي التصور 
  .النظرية

 والتي هي دون ادنى شك تستند )عليه السالم(أما عناصر القيادة االستراتيجية في فكر اإلمام  
 )وآله وسلمصلى اهللا عليه (على الكتاب الحكم والسنة النبوية الشريفة، آيف وال وهذا رسول اهللا 



 

 تعكس ثراء خبرته )عليه السالم( وتنطلق من رؤية ثاقبة لألمام )انا مدينة العلم وعلي بابها: (يقول
  .في حقوق الدنيا وديون االخرة

في ضوء ما حددته الشريعة االسالمية آونها االطار العام االساس التي تقوم عليها العالقة مع 
المسؤوليات الملقاة على عاتق القيادة االسالمية، ولم تترك الباب الرعية واالمة في اداء هذه الواجبات و

مفتوحا امام القيادة لتتصرف بالطريقة واالسلوب الذي تختاره في تنفيذ هذه المهمات، ويمكن تلخيص 
  ):١٢(هذه االدوار بالجدول رقم 

عليه (واجبات وابعاد القيادة في احاديث وممارسات االمام علي ) ١٢(جدول 
   )مالسال

  )عليه السالم(أقوال اإلمام  علي   الدور  المصدر
الحقوق  ٢١٦:الخطبة 

  المتبادلة
 مثل الحق من علي ولكم امرآم بوالية حقا عليكم لي سبحانه اهللا جعل فقد بعد اما( 

 يجري ال التناصف في واضيقها التواصف في االشياء اوسع فالحق، عليكم لي الذي
 وال له يجري لحد اآلن آان ولو له جرى اال عليه يجري وال، عليه جرى اآلن لحد

   ).خلقه دون سبحانه هللا خالصا ذلك لكان عليه يجري
التسامح  ١٥٩:ال عمران 

  واللين
َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُآْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن

  َتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِرَحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْس
  )ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم(  =  ٢٩:سورة الفتح 

واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم وال تكونن عليهم سبعا ضاريا   =  ٥٣:العهد
م فانهم صنفان، أما أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل تغتنم أآله

وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك 
أني :وال تقولن .....مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك اهللا من عفوه وصفحة

   .مؤمر،آمر فأطاع فان ذلك أدغال في القلب ومنهكة للدين
اما بعد فان دهاقين اهل بلدك شكو منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة ونظرت فلم (    ١٩:الكتاب 

أرهم أهال الن يدنوا لشرآهم وال ان يقصوا ويجفوا لعهدهم فالبس لهم جلبابا من الين 
تشوبه بطرف من الشدة وداول لهم بن القسوة والرافة وامزج لهم بين التقريب 

  ).واالقصاء ان شاء اهللا واالدناه واالبعاد 
انه ليس شيء بادعى الى حسن ظن راع برعيته من احسانه اليهم وتحقيقه :واعلم( 

فليكن منك في ذلك امر .لمؤنان عليهم وترك استنزاهة اياهم على ما ليس له قبلهم
   ).يجنمع لك به حسن الظن برعيتك فان حسن الظن يقطع عنك نصبا طويال 

بين المساواة   ٥٩:الكتاب 
  الناس

اما بعد فان الوالي اذا اختلف هواه متعة ذلك آثيرا من العدل، فليكن امر الناس (
  ).عندك في الحق سواء فانه ليس في الجور عوض من العدل 

ابعاد المساواة   ٥٣:العهد
  بين لناس

انصف اهللا وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك (
  ). ظلم ومن ظلم عباد اهللا آان اهللا خصمه دون عبادةفانك أال تفعل ت

 ٥٣:العهد، ( 
(  

ار    ميزات اختي
  شخصيات

وليكن ابعد رعيتك عنك وأشنأهم عندك اطلبهم لمصائب الناس، فان في الناس ((
عيوبا الوالي احق من شرها فال تكشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تطهير ما 

وال تجعلن الى تصديق ساع فان الساعي ...عنكظهر لك واهللا يحكم على ما غاب 
  ...غاش وان تشبه بالناصحين

وال جبانا يضعفك في االمور ......وال تدخلن في مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل
وال حريصا يزين اليك الشره بالجور فان البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها 

  .سوء الظن باهللا
ار قبلك وزيرا ومن شرآهم في االثام فال يكونن لك ان شر وزرائك من آان لألشر

واآثر ....بطانة فانهم اعوان االئمة واخوان الظلمة والصق بأهل الورع والصدق
   ....))مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه امر بالدك

 ٥٣:العهد، ( 
(  

ة  رجيح العام ت
ة   ى الخاص عل

ور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضى وليكن احب االم( 
الرعية،فان سخط العامة وليس احد من الرعية اثقل على الوالى مؤونه في الرخاء 
واقل معونة في البالء واآره لالنصاف واسال بااللحاف واقل شكرا عند االعطاء 



 

  )عليه السالم(أقوال اإلمام  علي   الدور  المصدر
وانما عماد .صةوأبطأ عذرا عند المنع واضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخا  في المعاملة

الدين وجماع المسلمين والعدة لالعداء العامة من االمة، فليكن صغوك لهم وصلك 
  )معهم

 ٥٣:العهد، ( 
(  

الموقف من 
السنن 

الصالحة في 
  األمة

وال تنقص سنة صالحة عمل بها صدور هذه االمة واجتمعت بها االلفة وصلحت (( 
 تلك السنين فيكون االجر لمن عليها الرعية، وال تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي

  )).سنها والوزر عليك بما نقضت منها

     
  المبحث الثاني

  

  )عليه السالم( ابعاد القيادة اإلسترتيجية في فكر اإلمام  عليبعض 
 Vision  الرؤية االستشرافية   ١

(supervisory) 
Strategic analysis  التحليل االستراتيجي   ٢
ار القدرة على اتخاذ القر٣

  االستراتيجي   
The ability to take the Strategic 
decision 

 Loyaltyالوالء     ٤
السلوك ٥

Political behaviour  السياسي      

المعرفة ٦
  والحكمة    

Knowledge and 
wisdom 

 Negotiating ability  القدرة التفاوضية٧
التفكير ٨

 Strategic thinking  االستراتيجي
  

 تكون هذه هي الخصائص المعتمدة في الدراسة الحالية ،وعلى هذا االساس لجأ الباحث الى     وبذلك
ي المخطط   م توضيحها ف ي ت ذه الخصائص والت د ممارسات ه ). ٤(المصادر والمراجع لغرض تحدي

 : ويتضح من الشكل السابق ان خارطة الطريق تتكون من االجزاء التالية 
  

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القدرة على اتخاذ 
يار انتقاء الخالقرارات اإلستراتيجية

ا اال  
تطبيق 
ا ال

 التضامن

 الوالء
 الوالء للخلفاء

 الوالء للباري جل جالله

 )ص(الوالء للرسول الكريم 

 الوالء آخليفة للمسلمين

 الرؤية
  االستشرافية

 الفلسفة االدارية

 الذآاء الشعوري

 مستقبل المسلمين

مستقبل الرسالة 
 االسالمية

التحليل 
 االستراتيجي
االستراتيجي

 البيئة الداخلية 

 البيئة الخارجية 

 نوعية البيئة

المعرفة والحكمة
 الحكمة

القدرة التفاوضية 

 

 المهارات التفاوضية 
 

 سمات المفاوض

 يات إدارة الصراعإستراتيج

 المعرفة

 السلوك السياسي
 التصرف العقالني

 التنافس 

     تنفيذ االوامر 

 البدائل االستراتيجية 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  خارطة الطريق لتحليل ابعاد القيادة االستراتيجية ) ٤(المخطط 
  :الرؤية االستشرافية: أوًال

  : الفلسفة اإلدارية-أ
  ة الشاملة  النظر-٣ االستشراف العلمي       -٢ الفلسفة األخالقية    -١

معَّين ال ينضب من المعارف المتنوعة واالراء ) عليه السالم(يمثل الخزين الفكري لالمام 
  :الناضجة، ومن ابرز معالم الخزين الفكري، ما ياتي 

  : الفلسفة االخالقية -أ
هو ذلك المؤمن الذي يبسط المعرفة فيستنطقها عقائده ومبادئه وايمانه ثم يستدل بالعقل والمنطق، 

نه عالم االنسان الكامل في المجتمع الفاضل في الحكم العادل الماثل بواقعيته وحقيقته، وله في االيمان ا
معنى العقيدة الشاملة من حيث الخلق الجم والسلوك االجتماعي السليم، وان يزن المرء حديثة بميزات 

  )١٨: ٢٠٠٤العامر، . (قوله، فال تفريط في القول وال تقصير العمل
لوك المؤمن في الحكم والسياسة تحديدًا دقيقا حيث ال يرى للمداهنة والمناورات السياسية وحدد س

  .التي تعتمد على االقناع بالمراوغة والكذب وهو المؤمن بأن الغاية ال تبرر الوسيلة
قد يتبادر آلى بعض الناس ان المسلم مجرد آله يقوم بما فرضه الشرع االسالمي بدون نظر او تفكير، 

  .ن اإلمام  وضح لنا أن سبيل المسلم المؤمن أبلجًا واضحًا على غير ذلكولك
. وقد نعتقد ان المسلم اذا تنّسك وتّصون وقام ليلة وصام نهاره فقد آتب أعلى طبقات المؤمنين

  )٣٤، ٢٠٠٤مجموعة مؤلفين، (
وضع لكل ليس االسالم آذلك له اقواله في االخالق منها، االسالم دين اجتماعي عملي واقعي، 

عمل حدوده ومقاييسه ولكل حالة لبوسها، وربط المجتمع بنظام دقيق لالخوة وللتكافل  بضمان 
: ١٩٧٩محبوبة، . (اجتماعي، وضرائب تصاعدية، وتجنيد اجباري للذود عن المجموع بفرض الجهاد

  :يوضح األقوال في الفلسفة األخالقية) ١٣(، والجدول رقم  )٣٧
  )ع(خالقية المثلى في قيادة االمام علي الجوانب اال) ١٣(الجدول 

  )عليه السالم(اقوال اإلمام  علي   الغاية  المصدر
، ١٩٩٢اآلمدي، 

  ٦:قصارى الكلمات 
االيمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث   صدق االيمان

ينفعك ال يكون في حديثك فضل عن عملك، وان تتقي اهللا في 
  .حديث غيرك

  

التفكير
 

 مقدمة
 مناقشة اآلراء والنظر

 النتائج والتدابير

 الذآاء الشعوري
 الرأي



 

  )عليه السالم(اقوال اإلمام  علي   الغاية  المصدر
: ١٩٧٩محبوبة ، 

٥٠  
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه   الصدق والواقعية

الناس على أموالهم واعراضهم،والمهاجر من هجر ما نهى 
  .اهللا عنه

  ما للمجاهد الشهيد في سبيل اهللا بأعظم أجرًا ممن قدر  واقعية السالم بتقريره ٦٣: ١٩٧٩محبوبة، 

: ٢ ، ج١٩٦٧عبده، 
  ٧٨ص 

اال وان لكل مأموم إمامًا يقتدى به ويستضيء بنورعلمه، اال   كمالمثل في الح
وان امامكم قد اآتفى من دنياه بطمرية،ومن طعمه بقرصيه، 
اال وانكم ال تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد 

  وعفة وسدادا 
  

: ٢ ، ج١٩٦٧عبدة، 
٣١  

الوصية للمالك 
  االشتر

تاديب الوالة 
  اجتماعيا

حك، والن لهم جنابك، وابسط لهم احفظ لهم جنا
وجهك،واسيء لهم في اللحظة والنظرة، حتى ال يطمح 

  العظماء في حيفك لهم، وال ييأس الضعفاء من عدلك عليهم 

التسامح وتقدير   ----باب 
  االمور

  آن سمحا وال تكن مبذرا، وآن مقتدرا وال تكن مقترا 

: ٢،١٩٥٩عبدة،ج
١٥٢  

اشة حبالة المودة واالحتمال صدر العاقل صندوق سره والبش  
  خير العيوب ومن رضي عن نفسه آثر الساخط علية

: ٢٠٠١الجابري، 
٢٧٢  

ع  ة م روح المواطن
  النصارى

استعملتموه حتى اذا آبر وعجز منعتموه، انفقوا عليه من 
  بيت المال 

 
عليه (وتستخلص الباحثة من خالل معلومات الجدول، ان الفلسفة االخالقية عن اإلمام  علي 

 تمثل مؤشرات السلوك االخالقي المطلوب ممارسته في العمل الدنيوي واالخروي، فنالحظ ان )السالم
  :هذه المؤشرات هي 

التعاون النه قوام المجتمع، .٧االنتماء  .٦االلتزام .٥االحترام  .٤االندماج  .٣التواضع .٢الصدق   .١
 . األمورااليمان والواقعية، وروح المواطنة، والتسامح، وتقدير 

  
  : االستشراف العلمي -ب

( يمثل االستشراف العلمي حالة التنبؤ والتصور العقالني للمستقبل وآليات االستعداد لمواجهته، 
اذ يواجه المصلحون في امتنا سواء اآان ذلك على صعيد االصالح الديني أم  ) ٢٠٠٣فضل اهللا، 

سبها اصحابها ذهنيات اسالمية،ولكنها في السياسي أم االجتماعي هو انهم يصطدمون بذهنيات قد يح
الواقع ذهنيات ال تمثل اإلسالم، قد تتحرك في موقع متذبذب هنا وهناك لذلك تؤآد دائما على ان تتثقف 

يحيث ننطلق من المصادر االسالمية االصيلة ليكون اإلنسان مسلما من موقع ثقافة اصيلة .اسالميا
.  من خالل تقسيمة للناس)عليه السالم(إلمام  امير المؤمنين ولعل هذا هو ما ارادة ا. منفتحة واعية

  )٧٦: ٢٠٠٥اليعقوبي، (
يملك العالم الذي ياخذه من مصادره االصيلة التي تتصل باهللا في عملية ) الناس ثالثة عالم رباني(

 من علم توثيق في المصدر، وعملية تدقيق في الداللة فهو ال يتحرك اال من خالل دراسة دقيقة لما يطلقه
  .بحيث يضمن سالمته من التحريف ومن الزيادة والنقصان



 

وهو االنسان الذي يسير في مدارج العلم من اجل ان ينجو بعلمة الذي ) متعلم على سبيل نجاة(
يمأل عقله،ويعيش في قلبه ويتحرك في حياته، بحيث ينطلق على اساس ان ينجو من خالل السير على 

الذي يتعلم على سبيل نجاة ال على سبيل تضخيم شخصيته وال على اساس الطريق المستقيم، واالنسان 
المتاجرة بالعلم ليعظم في نفوس الناس، او يبتز اموالهم بل يطلب العلم ليرآز حياته على اساس من 
النور وينتهي بها على اساس النور،الن حرآة االنبياء في الواقع االسالمي، وحرآة القران في الثقافة 

  )٢٥٧من اآلية: البقرة) (ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر( آلمة واحدة تتلخص في
اب اهللا                  ه استهدى آت ه من خالل ان ور من رب ى ن ه يكون عل اة فان  وهكذا عندما يتحرك في الحي

م الشخصية                    ) همج رعاع (وسنة   م يملكون عل ه األمور فاله ون ب هؤالء الذين ال يملكون العلم الذين يزن
شاعرهم             ؤثرات م الل م ن خ ون م م يتحرآ ل انه ة ب صية المتعلم م الشخ ون عل م يملك ة،وال ه العالم
ان             ذلك ف ا، ول واحاسيسهم وال يتحرآون فكريا النهم ال يملكون الفكر، ولكنهم يتحرآون شعوريا وانفعالي

ا وهن                    اتي من هن ي ت اح الت وه، وان الري ى ان يتبع دفعهم ال ي ساحاتهم ي ق ف د ينطل م  الصراخ ق اك تجعله
ستطيعون              )ولم يلجئوا الى رآن وثيق    (يميلون مع آل ريح      ه بحيث ي ة ثابت ، فهم يرتكزوا على قاعدة قوي

ه      ا يدعون ه أو فيم ا يأخذون ا فيم ستندوا إليه   .أن ي
  ).٢٣٨: ٢٠٠٣فضل اهللا،(

 رآز في مسالة )عليه السالم(وتالحظ الباحثة من خالل المعلومات السابقة، ان اإلمام  
  :اف العلمي على جملة من االمور التي تمثل بحق مؤشرات عمل وآما ياتي االستشر
  .تتطلب االستشرافية االلمام الثقافي االسالمي الواعي .١
 . تعتمد نوعية االستشراف على نوعية تفكير االنسان وغاياته من جراء هذا التفكير .٢
 .العلمية وصواب المنهج .٣

  : النظرة الشاملة -ج
 :  الحــرية -ا

 مفهوم الحرية لدى اإلمام  منوطا بالعمل واالنتاج بل بسط الحرية في آل االحوال حتى لم يكن
في بيعته، وحتى في خروج الجيش للحرب ثم يتطلب الفرد ان يقوم بواجبه االجتماعي حرا على ضوء 

  ) ٩٦: ١٩٩٨طي، . (عقيدته وعلى هدى ما يطرحه لم يجعل للحرية مفهوما برائيا تمليه العاطفة
 ان االنسان الذي ينشد التغير االجتماعي ويسعى له عليه ان )عليه السالم(ك اإلمام  ويدر

يتمتع بخصائص تؤهله لذلك ومن اهمها الحرية التي تنطلق من عبودية الفرد هللا ليكون حرا في آل 
ه المواقع التي ارادها اهللا تعالى فيملك حق التصرف بنفسه وبما حوله متى شاء على الشكل الذي رسم

. ( وال تكن عبد غيرك وقد جعلك اهللا حرا) اهللا وهو جلب المنافع المشروعة ودرء المقايس الممنوعة
   ).٢٨: ١٩٥٦جرداق، 

  :والحرية اشكال 
   الحرية السياسية، الحرية  االقتصادية، الحرية  الشخصية، الحرية الفكرية

  

    : العــدل-٢
مكن استنتاج مفهوم آامل وتعريف شامل للعدالة  آالم حول العدالة ي)عليه السالم(لإلمام علي 

  :منه، وهو 
    :)عليه السالم( ايهما افضل العدل او الجود ؟ فقال )عليه السالم(سئل 

العدل يضع االمور مواضعها، والجود يخرجها عن جهتها، والعدل سائس عام والجود عارض خاص، فالعدل اشرقهما ( .١
  ).١٨٤: ١٩٨٦رهبر، ) ( وافضلهما



 

  العدل على الجود حيث قارن بينهما، واستدل على ذلك )عليه السالم(جح اإلمام  علي وقد ر
 وال يمكن االستعانة – ال يؤتي اآله آل حين – وان آان خصلة حميدة وجديرة بالتقدير –بان الجود 

  .بهذه الصفة دائما، فقد يتسبب الجود في اضطراب نظام العدالة في المجتمع
ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل (  في بيان مفهوم العدل الوارد في االية )ليه السالمع(يقول اإلمام  علي 

  )٩٠من اآلية: النحل)(َواْلِأْحَساِن
  ).٢٣١: ١٩٩١اآلمدي، . (االنصاف، واالحسان، والتفضل: العدل 

  )٧:الرحمن) (َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن(وقال سبحانه وتعالى 
هو ميزان العدل، وقانون التوازن، وهو الواقع الذي يوازي رفع السماء وقيام : ميزان وال

) العدل قوام البرية) (العدل اساس به قوام العالم  ()عليه السالم(وهذا ما يشير اليه اإلمام  علي .العالم
  .يبين األقوال الشاملة للعدل) ١٤(، والجدول رقم )٦٦:الحكيم، بال (

  قوال الشاملة للعدلاال) ١٤(جدول 
  

  )عليه السالم(اقوال اإلمام    الهدف منه  المصدر
  قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله تقي الهوى عن نفسه   يصف المتقين  

ده،  اب ١٩٦٧عب ، ب
  ٣١: الحكم،الحكمة

على غائض الفهم وغور العلم وزهرة : والعدل منها على اربعة شعب (  تعريف االيمان
لم، فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر الحكم ورساخة الح

  ).عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في امره وعاش في الناس حميدا 
ده،  م، ١٩٦٧عب اب الحك ،ب
  ٢٢١: الحكمة 

  .بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد  
وان البغي والزور يوتغان المرء في دينه ودنياه ويبديان خلله عند من 

  . يبهيع
  

، باب الخطب،   ١٩٦٧عبده،  
  ٢٢٤: آالم 

واهللا إلن ابيت على حسك السعدان مسهدًا، او اجر في االغالل مصفدا   تمسك اإلمام بالعدالة
احب الى من القى اهللا ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصب 
الشيء من الحطام، وآيف أظلم أحد لنفس يسرع إليها فقولها ويطول في 

  . ثرى حلولهاال
ده،  الم ١٩٦٧عب : ، الك

٢٢٤  
واهللا لو ُأعطيت االقاليم السبعة بما تحت أفالآها، على ان اعصي اهللا في (  المسؤولية في العدالة

نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وان دنياآم عندي الهون من ورقة في فم 
ن سبات جرادة تقضمها مالعلي ولنعيم يفنى، ولذه ال تبقى نعوذ باهللا م

  ).العقل، وقبح الزلل، وبه نستعين
وليكن احب االمور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها   العدل مع افراد الرعية  =

والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن . لنص الرعية
  سوط القدر حتى يعود اسفلكم اعالآم واعالآم اسفلكم، وليسبقن سابقون

مول     ٥٣: ١٩٦٧عبده،  ه وش ن حكميات وم
ا  ه م وصاياه وانطالق عقيدت
ه    ي حكومت والة ف وحي ال ي

  )روح المواطنة(

احبب لغيرك ما تحب لنفسك وال تكونن عليهم سبقا ضاريا تغتنم اآلهم (
  ).فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق

 واالحتمال قبر العيوب صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة(
  ).ومن رضي عن نفسه آثر الساخط عليه

  
  : تمثل )عليه السالم(ومن المعلومات يمكن للباحثة القول ان العدالة في فكر اإلمام  

 .عدالة الذات اوال  - أ
 ).الفهم والعلم والحكم والحلم(مجموعة خصائص هي  - ب
 . تجنب العدوانية والظلم - ت
 .تعكس الشمولية - ث

  

  قتصادي المتغير اال-٣



 

 انه الفضل الحد على احد في )عليه السالم(وهذه من البرامج الثابته في حكومة اإلمام  علي 
، فضال عن ان يستاثر احدا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيت المال بهجره وال نضره وال صحبه 

  : باالتراث الجاهلية من القوة والعشيرة بقوله 
م غدا قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار، وفجروا االنهار، ورآبوا الخيل، واتخذوا اال ال يقولن رجال منك: ايها الناس (

الوصائف المرفقة، اذا منعتهم ما آانوا يخوضون فيه، واخرتهم على حقوقهم التي تعلمون حرمنا ابن ابي طالب حقوقنا، اال وانما 
 يرى ان الفضل له على سواه بصحبته، فان )آله وسلمصلى اهللا عليه و(رجل من المهاجرين واالنصار من اصحاب رسول اهللا 

  ).الفضل غدا عند اهللا فانهم عباد اهللا والمال مال اهللا يقسم بينكم بالسوية وال فضل الحد على احد
ان الفضل في التقوى وصحبة الرسول انما بفضل المكانة عند اهللا في اليوم االخر، وعند اهل 

 المال حيث ال يرتبط اال بالقوة وال حكم فيه اال القسم بالسوية وهذا الدين في الحرمة والعزة ال في بيت
عليه (من احد االسباب والدافع االول الذي حمل اولئك الوجهاء المترفين على ترك اإلمام  علي 

 ال يكاد يستميل احد بمال االمة وال يصانع )عليه السالم( وااللتحاق بابن ابي سفيان، فقد آان )السالم
  )١٨١: ١٩٩٧الصادقي، . ( وزعماء القبائلالرؤساء

 آانت )عليه السالم(ويمكن للباحثة ان تستخلص ان مسالة النظرة الشاملة عند اإلمام  علي 
تشمل نواحي متعددة في ان واحد وال تقتصر على ناحية دون اخرى والمهم هو آيف تتعامل مع هذه 

  :الناحية فنجد ان النظرة الشاملة يجب ان ترآز على 
  .التفاعل والعمل الجماعي .١
 .مرونة التصرف دون اإلضرار بجودة االداء .٢
 .الحيطة والحذر من ظروف البيئة الخارجية .٣
 .تقويم الذات البشرية واالخرين .٤
  
   مستقبل المسلمين-٢

   مشارآة- تمكين      هـ- قيادة    د- تماسك    ج-تنظيميًا     ب  -أ 
  
  : التنظيم-أ

  :ب الناس يخاط )عليه السالم( االمام علي
حاولوا ان تنظموا امورآم وعالقاتكم ووضعكم في القضايا التي يختلفون فيها، وان  (

تنظموا وضعكم في القضايا التي تتفقون فيها حتى تستطيعوا ان تواجهوا عالقاتكم ببعضكم 
  )من موقع التنظيم الواعي المورآم، في آل ما تلتقون عليه، وفي آل ما تعترضون فيه

ساس في سالمة آل مجتمع من المجتمعات هو ان تكون عالقاته ببعضه، وعالقات ترتكز   هذا هو اال
على اساس القواعد التي تنظم المجتمع وحدة في حرآة افراده،ودوره في عالقات افراده ببعضهم 

  )٢٠٠: ٢٠٠٣فضل اهللا،. (البعض
  ووصيته 

  )اوصيكما وجميع ولدي بلغه آتابي بتقوى اهللا ونظم امورآم(
 ، فنحن معتبون بهذه الوصية ألن اإلمام  )عليه السالم(ا نستمع الى وصية اإلمام علي عندم

أوصى بها آل من سمع هذا الكتاب ويتحملها مسؤوليتها الجميع، تقوى اهللا هي االساس، الن تقوى اهللا 



 

راقبنا اهللا هي مراقبة اهللا وتعتبر مقياسًا للمسلمين والمعيار االساس في معرفة درجة االيمان، وآلما 
  .اآثر آلما ضبطنا خطواتنا في الحياة اآثر

  

  
  : تنظيم الوقت -ا

 قواعد منظمة تكفل توافر وقت آاف للمدراء والموظفين )عليه السالم(وضع اإلمام  علي 
يمكنهم من انجاز اعمالهم دون تاخير، فاغلب التاخير في االعمال ناتج عن ضياع الساعات الكثيرة من 

مور غير مفيدة، آأن يستغل الموظف الوقت الكافي االداري في انجاز اعماله وقت العمل في ا
  .الشخصية او المحادثة مع زمالئه
 على هذه القاعدة من خالل ترآيزه على مبدا تقسيم )عليه السالم(وقد اآد امير المومنين 

  .الوقت والقاعدة التي استند عليها االهداف والوظائف التي يجب القيام بها
بان العمر محدود لن يتجاوز احد ما قدر له،  ()صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال الرسول وآما

يوضح أقوال ) ١٥(والجدول رقم ) ٥٣٩: ٢٠٠٠، ٢الريشهري،ج). ( فبادروا قبل نفاد االجل
  .اإلمام في التنظيم

  ادارة الوقت) ١٥(الجدول 
  )عليه السالم(اقوال اإلمام  علي   الغاية منه  المصدر

  ٩٤، ١، ١٩٩٢مدي، اال
  ١٨٨: باب الخطب

ة   سس باهمي التح
  الزمن

  الساعات تنهب االعمار 
ما اسرع الساعات في االيام، واسرع  الشهورفي السنه، واسرع 

  السنة في العمر 
  ٣٧٠: ٥، ١٩٩٢االمدي، 
  ١١٣: ٢، ١٩٩٢االمدي،

  ٨١: ٢ ١٩٩٢االمدي، 
  

  ٢٢٢: ١ ١٩٩٢االمدي، 
  ٣٣٦: ٢ ١٩٩٢االمدي، 
  ٦٠٦: ٢ ١٩٩٢االمدي، 

  استثمار الوقت
  
  
  

تثمار  ي اس ل ف التعجي
  الفرصة

  
التخطيط الزمني ليوم 

  االنسان
  
  

  نفس المرء خطاه الى اجله 
  .الفرصة السريعة الفوت وبطيئة العود

  .ان الليل والنهار ياخذان منك فخذ منهما
  

  الحازم ال يؤخر عمل يومه الى غده 
  المرء ابن ساعته

وعبان لجميع حاجتك،فاقسمها بين عملك ان ليلك ونهارك ال يست
  وراحتك

ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها : للمؤمن ثالث ساعات
  . نفسه، وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها فيما يحل ويجمل

  ان عمرك وقتك الذي انت فيه   االهتمام بالزمن  ١٥٩: ١٩٩٢االمدي، 
  .ما ينجيكان اوقاتك اجزاء عمرك فال تنفذ لك وقتا اال في

    

ومن خالل الرؤية االستشرافية لمستقبل المسلمين تنظيميا تستخلص الباحثة منهج اإلمام  علي 
  : باالتي )عليه السالم(
  .التقوى هي المقياس للمسلمين والمعيار في درجة االيمان. ١
  .على وفق قواعد معينة) ادارة الوقت ( تنظيم الوقت . ٢
  .التحسس باهمية الزمن. ٣



 

  . استثمار الوقت.٤
  .التعجيل في استثمار الفرصة. ٥
  .التخطيط الزمني. ٦
  : التماسك - ب

حاجة الفرد الى الجماعة آحاجته الى الهواء فهو ال يستطيع االستمرار في الحياة بدون الجماعة، 
  .الن تعقيدات الحياة تحتم عليه ان يعاشر االفراد ويرتبط بهم برباط االخوة

  )عليه السالم(يقول اإلمام  علي 
عاشر اهل الفضل تسعد وتنبل فال سعادة لالنسان اال عندما يكون في دائرة المجتمع، لذا امر االسالم 

  .ابناءه بحسن العشرة
ال تنشأ االدارة اال بين جمع من الناس، والبد لهذا الجمع من روابط تربطهم، وآلما قوي هذا 

المدير، فالجماعة هي البيئة التي تنشا فيها االدارة، الربط قويت الجماعة واصبحت االدارة ميسرة على 
يبين التماسك )  ١٦(وبدون مراعاة هذا الجانب تصبح اشبه ما تكون بمعادلة حسابية، الجدول رقم

  .االجتماعي
  التماسك ) ١٦(الجدول 

  )عليه السالم(اقوال اإلمام  علي   الغاية منه  المصدر
  ١٥١عبدة، الخطبة 

٤: ٣٧٢، ٣  
ال تكونوا انصاب الفتن، واعالم البدع والتزموا ما   ى جماعة االمةالحرص عل

  .عقد عليه حبل الجماعة، ويثبت عليه ارآان الطاعة
الزموا السواد االعظم، فان يد اهللا مع الجماعة،   =  ٤٥: ٤، ٥عبدة، 

واياآم والغرفة فان الشاذ من الناس للشيطان، آما 
  .ان الشاذ من الغنم

  ١٢١عبدة، الخطبة
  

ليرد عملكم االسالم ووقاره عن التباغي والتهاذي   =
ولتجتمع آلمتكم، والزموا دين اهللا الذي ال يقبل من 

  .احد غيره، وآلمة االخالص التي هي قوام الدين
  ١٧٦عبدة، الخطبة 

  
  : اياآم والتلون في دين اهللا  =

ة                 ر من فرق ا تكرهون من الحق خي فان الجماعة فيم
دا         فيما تحبون من الباطل،     وان اهللا سبحانه لم يعط اح

  .يفرقه خيرا ممن مضى وال ممن بقي
  ١٢١: ٥عبدة ، 

  
إن الشيطان به لكم طرفة، ويريد ان يحل دينكم عقدة،        =

ة،      ة الفتن ة، وبالفرق ة الفرق يكم بالجماع دة ويعط عق
  .فاصدفوا عن نزعاته ونفثاته

عليه (تبين للباحثة ان اإلمام  علي تماسكا ) لمستقبل المسلمين( ومن خالل رؤية االستشرافية 
  :  اعطى اهتماما آبيرابالتاآيد على التماسك ووحدة المسلمين بالمعلومات باالتي )السالم
  .السعادة في دائرة المجتمع بحسن المخالطة والمعاشرة .١
 .ال تنشا االدارة اال بجمع من الناس .٢
 . الحرص على جماعة المسلمين واالبتعاد عن الفتن والفرقة .٣
 . التاآيد على الوحدة االسالمية .٤
  .عدم التلون في الدين .٥

  
  

  : القيادة -ج



 

 في آالمة مرارا وجدان البشر الى التحكيم وتقرير من هو )عليه السالم(دعا اإلمام  علي 
اجدر بقيادة االمة ؟ بغض النظر عن الجوانب المعنوية يتحدث عن نفسه من اجل توضيح االمور 

س وتنبيههم الى مصير االسالم والمسلمين، يتحدث عن نفسه، فهو الشخص وتقريبها الى اذهان النا
الحريص الذي يسير في طريق الصواب دون ان يصاب بأدنى ضعف، وقد ُظلم في مجتمعة، وُغصب 
حقه المسلم به، ولم ينصفه وجدان المخاصمين، وهو ال يتحدث عن ذلك من اجل نفسه بل هو الذي 

م واالهداف االلهية وتقبل انواع الظلم في هذا الطريق بل من اجل ضحى بكل وجوده من اجل االسال
الدفاع عن الخصم ورد الظلم الذي لحق بتاريخ اهل الحق والحقيقة ومازال يلحق، وهذا الهدف ذو 

  )٢١٩: ٢٠٠٠شريعتي،. (عالقة بالحق والحقيقة ال بحقوق االشخاص والشخصيات
  

  : في القيادة)عليه السالم(م  علي بعض من اقوال اإلما) ١٧(وفي الجدول رقم 
  في القيادة والهدف منها) ١٧(جدول 

  )عليه السالم(اقوال اإلمام    الهدف منه  المصدر
عن فناء الدنيا وزوال القوى التي   ١٨٢:عبدة 

  تحكمها 
ايها الناس اني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ االنبياء بها 

ن بعدهم واديتكم اممهم واديت لكم ما ادت االوصياء الى م
بسوطي فلم تستقيموا وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا، هللا 
  .انتم  تتوقعون اماما غيري بطأيكم الطريق ويرشدآم السبيل

صلى اهللا عليه (ما في اإلمام  مع النبي   
   )وآله وسلم

صلى اهللا عليه (ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد 
 وال على رسوله ساعة قط،  اني لم ارد على اهللا)وآله وسلم

ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها االبطال 
 ولقد قبض رسول –وتتاخر فيها االقدام، نجده اآرمني اهللا بها 

  . وان رأسه على صدري)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

واجعل لراسك آل امر من امورك راسا منهم ال يقهره   وحدة القيادة   
  .آبيرها

فو الذي ال اله االهو اني لعلى جادة الحق وانهم لعلى جادة   في خالفته   ١٩٧، ك ١٩٦٧عبده، 
  الباطل 

واهللا ما انكروا علي منكرا، وال جعلوا بيني وبينهم نصفا   في نقض طلحة والزبير ببيعته   
  وانهم ليطلبون حقا هم ترآوه ودما هم سفكوه 

اصة ولنقل ثقافة عامة واطالع خاص بالعلوم السياسية ان القائد البد ان تكون لديه مؤهالت خ
واالجتماعية والنفسية مع دراسة ومعرفة لطبيعة وتاريخ الشعب الذي يحكمه حتى يطلع على طرق 
واساليب حياة ذلك المجتمع وله خاصية ذاتية في بناء المجتمع الصالح، فهو يحتاج الى التربية العامة 

ه خطوط عامة دقيقة ونتائج آاملة في بناء المجتمع بناءا محكما للمجتمع، فقد وضع نهج وّضح في
  ).  ٧٨ :٢٠٠٤؛ المدرسي،٣٢٤: ١٩٩٨الموسوي، .( سليما

عليه (في ضوء المعلومات السابقة تستخلص الباحثة ان القيادة في ممارسة اإلمام  علي 
  :  تعكس االتي)السالم

  .وحدة القيادة .١
 . التضحية من اجل الرسالة االسالمية .٢
 .توافر مؤهالت سياسية ودينية واجتماعية للقائد .٣
 الحق والعدالة .٤
  



 

   التمكــــين-هـ
  التمكين في التاثير في االخرين

     القدرة على ماذا ؟ والنفوذ في اي شيء؟
ام                     ا آلمات اإلم ي تحلت به صفات الت اثير في االخرين من ال سالم  (ان القدرة على الت ه ال  )علي

اعلون وينغ  اس يتف ت الن ونهم      وجعل يض عي تغراق ان تف دة االس ن ش م م ا جعله ا مم ي بطونه سون ف م
رب قول انفذ من  ( في مسامع ضمائرهم )عليه السالم (وترجف قلوبهم مما يدل على مدى نفوذ آلماته         

  )٣٩٤: ١٩٦٧عبده،) (صول
ي  وذ الحقيق ؤمنين، والنف وس الم ي نف ر وف ي الخي وذ ف ي (ان النف ذ ف صار وانف صر االب اال وان اب

  ).١٠٥: ١٩٩٢الصالح، ).(ر طرفةالخي
لو آشف لي الغطاء  (  إلى معدن الخير والسعادة، حيث اليقين المبين          )عليه السالم (قد نفذ اإلمام    

  ).ما زددت يقينا
ه                 سان واعمال ترتب عليه ان تنفذ آلمات اإلمام إلى اعماق الصدور الحيائها، وان يكون تفكير اإلن

  ).١٤٩: A3، ٢٠٠٤الصدر،.(وطاقاته وعمره القصيرالتي ينشدها متناسبة مع امكاناته 
دد              : (ان الواقعية قد اوضحها اإلمام بيبيان بليغ بقوله        ن تع ك، ول غ امل ن تبل واعلم يقينا انك ل

اجلك وانك في سبيل من آان قبلك فخفض في الطلب، واجمل في المكتسب، فانه رب طلب 
ى     قد جر إلى حرب، فليس آل طالب بمرزوق وآل مجمل بمحرو                ال عل اك واالتك م ، واي

يس آل من رمى اصاب                         يس آل طالب يصيب و ل وآى ل ضائع الن ا ب ده،  .()المنى فانه عب
  )٣١: ، الكتاب١٩٦٧

ة                  اة الطبيعي ى الحي بيًال إل ى يكون س أما الطلب الواقعي فيراعي فيه جانب العقل والموضوعية حت
سان إ                دما يجر اإلن ك، وعن ه ذل رة واالضطراب     والطلب غير الواقعي ال يراعي في ى دروب آبي رب . (ل

  ).طلب قد جر إلى حرب
ا           : أما المثالية    فهي احياء الحق عبر العمل به واماتة الباطل من خالل رفضه، فال يكن افضل م

اء حق                 اب . (ثلث في نفسك من دنياك بلوغ لذه أو شفاء غيط، ولكن اطفاء باطل أو احي دة،  ٦١: الكت ، عب
١٩٦٧(  

سالم   (لتي جاء بهما اإلمام علي      ان الواقعية والمثالية ا    ه ال ات الصحيحة      )علي  تتماشى مع متطلب
ر والصالح             ى مسالك الخي سلم إل م    ) ١٥٠: ٢٠٠٣حب اهللا،    . (والفطرة اإلنسانية وتحُد بالم والجدول رق

  .يبين أقوال اإلمام في التمكين العلمي) ١٨(
  التمكين العلمي) ١٨(الجدول 

  )المعليه الس(اقوال اإلمام علي   المصدر
ه             ٥٦٠: ٤٢٢، ١٩٦٠الصدوق،  ن اي التموني ع و س سمة ل رأ الن ه وب ق الحب ذي فل دوني، وال ل ان تفق لوني قب س

سوخها، وقاصها من         الخبرتكم بوقت نزولها، وفيمن نزلت، وانبأتكم بناسخها من من
ه تضل أو تهدى              عاقها، ومحكمها من متشابهها، ومكيتها من مدينتها، واهللا ما من فئ

  .اعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامةاال وانا 
ل                   ٥٦٠: ٤٢٢،  ١٩٦٠الصدوق،  ين أهل االنجي وراتهم، وب وراة بت اما واهللا لو ثني لي الوسادة، لحكمت بين أهل الت

اب من                      رآنهم حتى يزهر آل آت رآن بق ورهم، وأهل الق بانجيلهم، وأهل الزبور بزب



 

  )المعليه الس(اقوال اإلمام علي   المصدر
  .قضائكيارب ان عليا قضى ب: هذه الكتب، ويقول 

المية،  دة اإلس ر للوح المي العاش ؤتمر الع الم
٥٢٤: ٢٠٠٠  

  يا أيها الناس ان احق الناس بهذا االمر اقواهم عليه واعلمهم يامر اهللا 

ي            ام عل ين لإلم ة التمك ة آيفي ستخلص الباحث سابقة ت سالم  (في ضوء المعلومات ال ه ال ي )علي  ف
  :االخرين، والتمكين في العلم، وباآلتي

  .)عليه السالم(ة على التأثير في اآلخرين من الصفات التي تحلت بها شخصية اإلمام علي ان القدر .١
 .ان يكون تفكير اإلنسان وأعماله متناسبه مع امكاناته وطاقاته وعمره القصير .٢
  . إحياء الحق عبر العمل .٣
  

   مستقبل الرسالة اإلسالمية-٣
   المرآزية والالمرآزية-أ
   المعيارية-ب
   المشارآة -ج
   التفاوض-د

  

  ):عليه السالم( المرآزية والال مرآزية عند اإلمام علي -أ
، وان عرضه يختلف    )عليه السالم (نستقرأ المرآزية والالمرآزية من اقوال وافعال اإلمام علي         

احثين                     ا تتجه دراسات الب ق بينم عن عرض الباحثين في االدارة، فاالمام يعرض القضية من اجل التطبي
ع                   إلى شكل من اشكا    ار للواق ه من افك ا توصلوا الي م م ل التنظير والبحث والعرض الدراسي، فقد ال يالئ

 )عليه السالم(العملي، لذا آان البد من رعاية هذه المالحظة اثناء البحث في فكر اإلمام أمير المؤمنين   
ذه االف                     ان تلقي ه ة اإلسالمية، وآ ى    الذي آان يعرض افكاره من موقع المسؤول االول في الدول ار عل ك

  ).٢٥٠: ١٩٩٨الموسوي، .(اساس انها قوانين واوامر يجب اتباعها وتنفيذها آامال
ا أو  )عليه السالم(ونطرح السؤال هل الحكم واالدارة في عهد اإلمام أمير المؤمنين         آان مرآزي

  المرآزيا أو آان االثنين معا ؟
  

  : السياسية -حدود الالمرآزية
ؤمني     ر الم د أمي ي عه ا ف سالم (ن اذا أمعن ه ال ه      )علي ي لوالي دناه يعط تر لوج ك االش ى مال  إل

ـ      ذي يعرف ب وم وال ه الي ا علي درالي (صالحيات واسعة تتجاوز م اد الكونف ة  )١()االتح ين طبيع  وهي تب
ؤمنين               ر الم ام أمي م اإلم رة حك سالم   (الحكم الالمرآزي في فت ه ال ل            )علي ويض من قب اك تف ان هن  اذ آ

سط م ة ق ه بممارس ام لوالت اق  اإلم ي االنف سلم، وف ي الحرب وال رارات ف اذ الق سياسية باتخ سلطة ال ن ال
ع          و مرج ام ه ية، فاالم ة وسياس لطة اداري أعلى س وظفين ف ار الم وزراء وآب ات ال ي تعيين الي، وف الم

  ).٢٥٤: ١٩٩٨الموسوي، ) (٤٥١: ١٩٩١شمس الدين، .(االمة

                                     
هو نظام سياسي يقوم على بناء عالقات تعاون محل عالقات تبعية بين عدة دول يربطها اتحاد : ونفدرالياالتحاد الك   ( 1)

مرآزي على ان يكون هذا االنحاد مبنيًا على اساس االحتراف بوجود حكومة مرآزية لكل الدول االتحادية وحكومات 
  .   كومات االقليمية والحكومة المرآزيةذاتية للواليات اوالمقاطعات ويمكن توزيع السلطات مقسمًا بين الح



 

ؤمنين           ر الم ة أمي ي حكوم ه ف دة ثابت سالم علي (ان الالمرآزية هي قاع سبب     )ه ال م تكن ب  وهي ل
  .التشتت الجغرافي

  
  : المعيارية -ب

  التسوية في العطاء والعدل والتقوى والحق والعمل ورأي االغلبية 
  :التسوية في العطاء 

 على خاصة اهله عندما استعارات ابنته آلثوم عقدًا من صاحب            )عليه السالم (طبقه اإلمام علي    
سلمين اال                  (( وقال له    ) السالم عليه(بيت المال فرده اإلمام علي       راة من الم ى ال تبقى ام ك من سبيل حت ى ذل ليس إل

  )٩٤: ١١، ١٩٦٣الطبرسي، )) (ولها مثل مالك
  : أصحاب العطاء فقال )عليه السالم(وقد حدد اإلمام علي 

ده  رسوله،                (( اال انه من استقبل قبلتنا، وأآل ذبيحتنا، وشهد انه اال اله اال اهللا وان محمد عب
  )٥٤١: ١٩٦٣الطبرسي، ). (اجرينا عليه احكام القرآن وأحكام اإلسالم

  :ثم حدد آيفية توزيع األموال
اد                 (( تم عب ال اهللا وان فأما هذا الفيء فليس الحد فيه على احد اثره، قد فرغ اهللا عز وجل من قسمه، فهو م

  )).اهللا المسلمون
  قوله :  ولما احتج القوم

  ))هم فكيف والمال مال اهللالو آان المال لي لسويت بين((
ساوية، اي        ة المت اما دساتير اليوم فتعترف بالمساواة  امام القانون، لمن يملكون المؤهالت القانوني
صعيد النظري،                         ي وال صعيد العمل ى ال ا عل يس مقدس دأ ل شابهة ولكن المب يكونون في اوضاع حقوقية مت

ات في        دائما ولم تكن المساواة معروفة في العهود القديمة ال       ة وفئ ات اجتماعي ى طبق سم إل ع ينق ن المجتم
مه         ذي يرس ار ال اآمين المعي ة للح شكل البطان أالموال وبالمناصب وت ستأثر ب ة ت ت الخاص ات وآان فئ

ك االشتر             )عليه السالم (اميرالمؤمنين   ه مال ول لوالي ه من          :  لوالته هو الحق، فيق زم الحق من لزم وال
ك صابرا،            ي ذل ع             القريب والبعيد، وآن ف ك من قرابتك وخاصتك حيث وق ا ذل ده،   )) (واقع ، ١٩٦٧عب

  ).٥٣رساله
  

  : المعيار في اختيار الخاصة 
  هو تقربيهم أو تبعيدهم هو مدى اقترابهم أو ابتعادهم عن الحق 

م، ال                     (( ن وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله، فان في صالحه  وصالحهم صالحا لمن سواهم، والصالح لمن سواهم االسوهم االبه
  ).٤٥١ : ١٩٩١شمس الدين، )) (الناس آلهم عيال على  الخراج واهله

  

  :معيار الريادة تلبيه حاجات الناس
  :)عليه السالم(  قول اإلمام علي 

  )٣٦٦: ١٩٩٢اآلمدي،(من آثرت نعم اهللا عليه آثرت حوائج الناس اليه 
  هو المسؤولية : معيار الطاعة 

  ١٥٦، ٣ن االثير، بال،اب)) وامر ابن عباس ان يسمع ويطيع((
  امر ابن عباس واليه في البصرة ان يطيع زيادا وهو عاملة على بيت مال البصرة 

  )١٢٩: ٢٠٠١الجابري، )) (والفكرة والتصرف((معيار تشريع والقانون 
  

  : التقــوى
رك بعض المباحات                     ك بت تم ذل رك المحظور، وي ك بت دي،  . (وهي حفظ النفس عما يؤلم، وذل االم

  .في التقوى) عليه السالم(يوضح أقوال وغايات اإلمام علي ) ١٩(، والجدول رقم )٤٤١: ١٩٩٢



 

  
  

  .في التقوى) عليه السالم(أقوال وغايات اإلمام علي ) ١٩(الجدول 
عليه (اقوال اإلمام علي   الغاية منه  المصدر

  )السالم
  خذ من قليل الدنيا ما يكفيك  اهتمامه بالدنيا  ٤٤١: ٣، ١٩٩٢االمدي، 

  العمل الصالح حرث االخرة  االآثار من العمل الصالح  ٦٢: ٢
  ثقلوا موازينكم بالعمل الصالح    ٣٥٠: ٣
  االعمال في الدنيا تجارة  االخرة  عقد صفقة   ٢٧٦: ١
  اربح الناس من اشترى االخرة  الدنيا االخرة  ٤١٣: ٢
  ازآى المال ما اشترى به االخرة    ٤٠٧: ٢
  التقوى رئيس االخالق    ١٩٤: ١
  التقوى ازآى زراعة    ١٦١: ١

  
  : المشارآــــة-ج

  :المشارآة في اتخاذ القرارات
ذين          تطبيق مبدا المشارآة في اتخاذ القرارات على اساس المشارآة في ابداء الرأي من العاملين ال

  :فالمشورة تفيد القائد من ناحيتين . يشغلون المراآز التنفيذية في القطاع االداري
   وتجعله قادرا على اتخاذ القرار الصحيح انها تسدد آراءه -١
ل،   -٢ ال العم ي مج ر ف دفعون أآث انتهم فين أهميتهم  ومك ي االدارة ب ون ف ذين يعمل ؤالء ال شعر ه ا ت  انه

ًا              )عليه السالم (وموقف أمير المؤمنين     ه مالك  من المشورة امر واضح ال لبس فيه، وقد اوصى الي
اً     بالمشورة عندما وضع له قواعد للتشاور هي     يًال والجبان دخلن في مشورتك بخ صاً . والت . والحري

ادة          ة عصرية، فالع بالرغم من ان الكالم عام اال ان وروده في العهد يحمل صفة قانونية ويحمل جه
ابعين                         ر الموظفين الت اء، وهؤالء من غي اء، والحكم ى ضرورة مشاورة العلم شير إل ان الولي يست

ا                  للوالي يقوم وأآثر مدارسة العلماء ومن      ة م الدك واقام ه امر ب ا صلح علي اقشة الحكماء في بنيت م
 ).٢٢٠: ١٩٩٨الموسوي، .(استقام به الناس قبلك فهذه الشورى

  

  :  التفويض-د
ؤمنين        ر الم سالم   (يستنبط اإلمام أمي ه ال ى                 )علي سلطات إل ويض بعض ال دأ تف د مب ه يعتم ى ان  إل

التصرف في العوائد المالية على مصارف الوالة والته، ففي رسالته إلى قثم بن العباس، نجد انه يفوضه          
  .التي يديرها وهي مكة

ضائية،      شارية والق ات االست وزراء، والهيئ ين ال ر تعي تر يفوضه ام ك االش ى مال الته إل ي رس فف
دول االخرى                   ة مع ال ات المبرم ومسؤولية االمن الداخلي والخارجي، ويفوضه امر المعاهدات واالتفاقي

  ).٢٥٠: ١٩٩٨الموسوي، . (ت التنفيذية في دائرتهويفوضه رقابة السلطا
ام        صات اإلم ن مخت و م شريع فه ام اال الت ه اإلم وم ب ا يق ل م وم بك وض ان يق ى المف لطة (عل س

ام                    ) سلطة المرآزية (فقط، ويفوض للوالي    ) مرآزية ره مع وجود اإلم ى لغي ه حت ل الحق في ه ب ام ب القي
يحكم           ()عليه السالم (المعصوم، ويقول أمير المؤمنين      ال ترد على احدهم القضية في حكم من االحكام ف



 

ضاة       ده،  ) (فيها براية، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم بخالف قوله، ثم يجتمع الق ، ١٩٦٧عب
  ).١٨٢: باب الخطب 

ي              ن عل سالم   (في رسالة آتبها اإلمام إلى ولده الحسين ب ه ال ا مجموعة من        )علي ه فيه ، واودع ل
  :يمة، اشار إلى توزيع المسؤوليات فقالالوصايا الق

واجعل لكل انسان من خدمك عمال تاخذه به، فانه احرى اال يتواآلوا في خدمتك، واآرم (
ا   ي به دك الت صير، وي ه ت ذي الي لك ال ر، واص ه تطي ذي ب ك ال انهم جناح شيرتك، ف ع

  ).٣١الرسالة : ١٩٧٥الصالح، ().تصول
 شخص مسؤول افرادا يوزع عليهم االعمال ويوآل اليهم         انها مسألة دقيقة ومهمة جدال ان ينتخب      

د                  م يكن ق ان ل ه ف ة الي ى اداء مسؤوليته الموآل م يحاسبه عل ا ث المسؤوليات، فيعطي لكل منهم عمال معين
ال وعدم وضوح                         ي األعم دم األنضباط ف ك مق اداها أو لم ينجزها بالشكل المطلوب استوضحه سبب ذل

اس                  المسؤوليات للجميع وخاصة اولئك     رر مصير الن ع، ويتق ي المجتم ة ف وا مسؤولية تنفيذي ذين تحمل  ال
  )٥٧: ٢، ج٢٠٠٤المنظمة العربية للتنمية االدارية، . (على ايديهم

  
  التحليل اإلستراتيجي: ثانيًا

ام           سالم   (ان التحليل اإلستراتيجي للبيئات المختلفة في فكر اإلم ه ال ة وتأمل        ) علي ى وقف اج إل يحت
د          ومراجعة الموروث ا   ي تخدم هدف الدراسة، وبع لفكري، ومحاولة استنباط األفكار األساسية منها والت

دخول في موضوع                         د مالمح ال ا تحدي مراجعة الباحثة بعض ما متاح لديها من مراجع ومصادر، أمكنه
  :التحليل اإلستراتيجي وفق المخطط األتي 

  

                                    

  
  التحليل االستراتيجي ) ٥(المخطط 

  

  
جوهر التحليل 
  االستراتيجي

 نساناال

البيئة 
 الداخلية

التحليل
  العام

البيئة 
الخارج



 

  :  تشخيص نوع البيئة-أ
  .في تشخيص البيئة العدائية) عليه السالم(نظرته 

ة من مراحل   ى اخر مرحل زغ فجره وحت ذ ب ر خصومة من ون، وانك داء اإلسالم االموي ان اع آ
خت لهم على اإلسالم الرضائخ، واستنفذوا جميع امكاناتهم في         حكمهم، لم يدخلوا اإلسالم اال بعد ان رض       

ادة مظاهر                     ة واع شه وتمزيق ى تهمي دأب عل ون ب حرية وباءووا بالفشل، ولما دخلوا مرغمين اخذوا يعمل
  .الجاهلية باسلوب جديد وبلبوس اإلسالم

ى اخضعها اإلسالم بق                      ه حت ي حاربت اإلسالم وأعراف ل الت سيف   نشأ معاوية في وسط القبائ وة ال
ة من اإلسالم                  ا العدائي د من    ...وهو من ابرز الرموز التي اشترآت مع قريش في جميع مواقفه ان يبع وآ

ل خط االنحراف       ...ذلك المجتمع من آان يعترض سبيله من صحابة تطبعوا بالطابع اإلسالمي           وآان يمث
  ).٩٦ : ١٩٩٨االديب، (، )الجاهلية(
  

  : المضطربةفي تشخيص البيئة) عليه السالم(نظرته 
ل الخوارج               ) عليه السالم (هناك آلمة لالمام علي      د ان قات ذا المجال، فبع ترسم خطا فكريا في ه

ي االرض،    سدين ف سلمين وصاروا مف ق الم وا طري م قطع اتلهم النه ا ق يء ،وانم ي الف م ف اهم حقه أعط
  :فقاتلهم من اجل حماية النظام، قال 

  ).لحق فأخطاه آمن طلب الباطل فأدرآهال تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب ا(
نهم في                        نفعهم دي ن ي اهلون ول دينون ج ة، ان الخوارج مت ين معاوي فالفرق بين الخوارج وب

  ) ٢٠٨:المجلسي، بال .()قصم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك(،وفي حديثه )االخرة
ينهى ) عليه السالم(م علي الخارجي يتعبد بشتى العبادات لكنه يفهم القضايا بشكل مقلوب، فاإلما

ه                       اهم مع د يمكن التف عن مقاتلتهم ويدعو إلى محاورتهم النهم ارادوا الحق واخطأوا، فمن يطلب الحق ق
ادرك   دا، ف و يعرف الحق وانحرف عن الحق عم ب الباطل وه ة طل ه لكن معاوي تح عقل بمجرد ان يف

ل ة أو الطائ   . الباط ا المذهبي ي دوائرن تالف ف يش االخ دما تع ا   فعن اك اناس رى ان هن سياسية، ت ة أو ال في
م               اخ الحق، ول ي تعطيهم من ة الت ديهم البيئ وافر ل م تت نهم ل ه لك يطلبون الحق ولكنهم يخطئون الطريق الي
ا ان                       ل ان علين ة هؤالء، ب ة ومقاطع تتوفر الوسائل التي يفهمون اليها الحق ويصلون اليه فال يصح مقاتل

  .نواصلهم ونبقى في حوار معهم
ا فالقضية ليست                  اما ا  ه ال يجدي نفع ه الن الحوار مع لذي يطلب الباطل وهو يعرف الحق فنقاتل

الى              ول اهللا تع الَِّتي           : (قضية خالف فكري بل هي خالف على الواقع، لذا يق ا ِب اِب ِإلَّ َل اْلِكَت اِدُلوا َأْه َوال ُتَج
  ).٤٦آليةمن ا: العنكبوت) (ِهَي َأْحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم

ال             ) عليه السالم (هذا هو علي     د ق اع، وق اًال لالرتف ق مج م يب ي    : (الذي ارتفع حتى ل و آشف ل ل
  ).٢٥١: ١١، ج١٩٦٧ابن الحديد، ) (الغطاء ما أزددُت يقينًا

سالم   (هل تريدون ان تكونوا مع علي        ه ال بيله،وفي آل                ) علي د في س ذي جاه ي آل اإلسالم ال ف
سره وع        ذي شرحه وف ه اإلسالم ال ي          ...رف ا ان نحمل فكر عل سالم   (علين ه ال ه وخطة حيث      ) علي وثقافت

سالم   (تستطيع ان تقدم للعالم صورة علي        ه ال ق في               ) علي ذي اذا انطل ل اإلسالم الحضاري ال ذي يمث ال
  .العالم عرف انه يمكن ان يحل مشكلة اإلنسان المعاصر

رفعهم     علي اإلنسان الذي عاش انسا ...على االفق المنفتح  ...علي الحوار  ه، واراد ان ي اس من حول نيته الن
  .إلى اهللا، وان يبعدهم عن الوصول التي يتخبطون فيها وتلك آلمته

  ).١٣٥:، الخطبة ١٩٦٧عبده،( )).وليس امري وامرآم واحدا اني اريدآم هللا وانتم تريدونني ألنفسكم((



 

  
  :في تشخيص البيئة المؤاتية) عليه السالم(نظرته 

ان               ) عليه السالم  (ان استالم اإلمام علي    سلمين عثم ة الم ى خليف ورة عل اب الث للحكم جاء في اعق
  بن عفان على اثر ارتفاع وانفجار العواطف التي وصلت ذروتها في مقتل عثمان واالطاحة بحكمه 

ازعتكم          (( سطتموها ون فاقبلتم إلى اقبال العوذ المطافيل على اوالدها تقولون البيعة البيعة، قبضت آفي فب
  ).١٣٧: ١٩٩٢عبده، ( )).ذبتموهايدي فجا

ة                      سية في االم ة والنف ات العاطفي ع آل الطاق ة وتجمي ز وتعبئ ورة وهي ترآي بل جاء في لحظة الث
ان يغتنم هذه اللحظة المليئة بكل ما استنبطته من زخم            ) عليه السالم (اإلسالمية، فكان البد لالمام علي      

ة، لكي    وطاقات عاطفية ونفسية وفكرية، وما ينتظر من الق   اة االم ائد الرسالي، غير لحظة ارتفاع في حي
ون     ادة تك ل الق ي، وآ سيرها الطبيع ى م ة إل ذه االم ادة ه بيل اع ي س ة ف ذه اللحظ ستثمر ه ستطيع ان ي ي

  .ثورتهم عندما تهيأ لهم الظروف قبل استالم الحكم
سالم   (لكن ما انماز به اإلمام علي        ه ال صادية       ) علي ة واالقت ه االجتماعي أن ثورت د     ب سياسية بع  وال

م          ي ظروف الحك ه ف ة ل ة آانت مؤاتي م والبيئ ى      ...استالب الحك ة عمل عل د استالمة مسؤولية الخالف بع
ا                       ام به ي ق ة الت ة والجذري ر االجراءات الثوري ق تمري ترآيز وتعميق واستثمارها لصالح االمة عن طري

ى                    ه الوصول إل ان هدف د وآ ة لمشاآل المجتمع المعق ق         فيما بعد خالل مواجه الي هو تعمي  الهدف الرس
  ).١٨٠: ١٩٧٩االديب، .(الرسالة اإلسالمية وقواعد اإلسالم

  
  :في تشخيص البيئة المتجانسة) عليه السالم(نظرته 

ي                  ام عل ان اإلم سالم   (البناء الثقافي لم يكن آامال لعدم وجود االمة الصالحة في زم ه ال ، اال  )علي
لك الكم الهائل من االعداد التي ال تقبل النصح والطاعة،          انه آان هناك افرادا معدودون صالحون وسط ذ       

  .وال ترتضي اال ان تكون ضائعة في ضالة الضائعة
. اولئك االفراد الصالحون هم بقايا صالحة زحزحت عن تلك االصناف الضائعة والضالة من اهل الكوفة           

اد في       وشارآوا بنصيب في وعظ االمة وولجوا     ((قد مجد اإلمام بافعالهم وحاالتهم        مصير الجه
ين     م ب شر، فه وق المح وعهم ف ع واراق دم ر المراج صارهم ذآ ي غض اب بيل اهللا، وبق س
م في بحر                         ة، فه ة وشملتهم الذل تهم التقي د احمل سرير ناد، وداع مخلص، وثكالت موجع ق
ى       وا حت وا، وقتل ى ذل اجاع افواهم ضاقرة وقلوبهم فرحة، قد وعظوا حتى ملوا، وقهروا حت

  ).٣٢:، الخطبة ١٩٦٧ه، عبد)). (قلوا
  :قوله فيهم ) عليه السالم(ومما يؤيد وجود المحبة والمودة مع اإلمام علي 

احكموه        (( ران ف رأوه الق ره    ...اين القوم الذين دعوا إلى اإلسالم فقبلوه، وق ى وجوههم غب عل
راقهم       ى ف دي عل يهم، ونعض االي )). الخاشعين اولئك اخواني الذاهبون، فحق لنا ان نظما ال

  ).٢: ، الخطبة ١٩٦٧عبده، (
  
  : تحليل البيئة الداخلية-ب

  :الثقافـــة 



 

ي   ام عل ولى اإلم ي ت دودة الت سنوات الخمس المع زت ال سالم(تمي ه ال وفرة ) علي ا ب ة فيه الخالف
ائع،                            ى شكل حوادث ووق ود، أو عل ى شكل خطب وآتب ووصايا وعه ان عل اإلنتاج الثقافي، سواء أآ

  .الخ... عديدة في الفكر واألخالق والمعارف والحقوق واآلدابحيث غطى هذا اإلنتاج حقوال
ر في ان                     شكل آبي وقد آان دخول القوات العسكرية إلى الشرق من خالل البصرة والكوفة ساهم ب

سالم (ثقافة قبلية حول اإلمام علي .تكون الكوفة موطنا لثقافات متعددة   ار    ) عليه ال سلبية واالث ضايا ال الق
  :الجاهلية بقوله 

ة     ( ام جاهلي يكم بأحك ضروب عل لمتم حصن اهللا الم ة وس ل الطاع ن حب ديكم م ضتم اي د نف م ق  ).اال وانك
  ).٧٧ :١٩٩٠التسخيري، (
  

  :في اإلصالحات الثقافية 
  :     آان للسرعة في تطبيق اإلصالحات الجذرية أثرها المزدوج في الوصول إلى الهدف من جهتين 

  .والتي تسترخص البذل في سبيل تحقيق النتيجة...يستفيد من الطاقات المتأججة فعال .١
 يشارك في ابقاء الجذوة متقدة لفترة أطول مما يساعد على إمكانية التقدم بعملية االصالح وترسيخها         .٢

يط      اال للتخط ا مج دع له ال ت ة، ف وى المنحرف تفاجئ الق م س ن ث سرعة م ذه ال ع، وه ي المجتم ف
 ).١٢٣: ٢٠٠٠عبد الحميد، .(والمؤامرة

  
  : الثقافية الحلول

  .يبين أقوال اإلمام في الحلول الثقافية) ٢٠(الجدول رقم 
   أقوال اإلمام في الحلول الثقافية)٢٠(الجدول 

عليه (أقوال لألمام علي   الغاية منه  الحلول  المصدر ت
  )السالم

د  .١ ي الحدي ة ١٩٦٧أب ، الخطب
٢٢  

  

  الحل االستئصالي
  

إلى حينما تنفذ الحلول والحجج في اعادة الحق        
  .نصابه وموضعه

فأن ابوا اعطيتتم حد السيف وآفى به شافيًا 
  .من الباطل وناصرا للحق

  
سى             راءة عي ريء من الغالة آب اللهم اني ب
دا             م اخذهم اب ابن مريم من النصارى، الله

  .وال تنصر منهم احدا

  :ا دعا معاوية عندم  امال في االصالح ومنفعة عامة تعود لإلسالم   االبقائي  ١٥٣: ٢٠٠١حب اهللا،  .٢
ى      ى اهللا وال وه إل ا دع ل م ذا الرج وا ه ائت

ة   ة والجماع ة  : الطاع ام حديث صوب اإلم
  :ايضا نحو القوم الذين قعدوا عن نصرته

ا             نكم، فان د عن نصرتي رجال م د قع انه ق
معوهم   اهجروهم واس ب زار، ف يهم عات عل
ا     نهم م رى م وا أو ث ا يكرهون حتى يعتب م

  .  ترضى

ات    االنتقائي   ٢٩١  :١٩٨١المحمودي،  .٣ ات ومبهم ن مهم م م زل به ا ين الج م ع
  ويعني العمل بفنون االستدراك

م   زاج الحق ل ن م و ان الباطل خلص م فل
و ان الحق خلص من            يخف المرتادين، ول
سنن   ه ال ت عن ل، وانقطع يس الباط ل

ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن        .المعاندين
ستولي    ك ي ان، فهنال غث، فيمزج ذا ض ه

  . ى اوليائهالشيطان عل



 

عليه (أقوال لألمام علي   الغاية منه  الحلول  المصدر ت
  )السالم

ا    يحكم بالقران والسنة   التأصيلي  ٦٤:الطوسي، بال   .٤ ضيت بينهم الن فق ى رج صم إل و اخت ل
ول وال      ضاء ال يح دا، الن الق ضاءا واح ق

  يزول

  ٧، الخطبة ١٩٦٧عبده،  .٥
  ٢٥٢ :١: ١٩٨٦القمي، 

  التبعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شيطان أل  ان يقودا اإلنسان إلى الطريق المستقيم  ذوا ال ذهم اتخ ا، واتخ رهم مالآ م
دورهم، ودب     ي ص ر ف اض وف راآا في اش
اعينهم ونطق         ودرج في حجورهم، فنظر ب
م       ن له ل وزي م الزل ب به سنتهم فرآ بال
ي     شيطان ف رآه ال د ش ن ق ل م ل، فع الخط
ستم      سانه، اول سلطانه ونطق بالباطل على ل
اء   وانهم واالقرب اء واخ وم واآلب اء الق ابن

دته       ون ف تهم وترآب م وتطؤون   تحتذون امثل
  .جادتهم

  سال بن عازب آيف وجدتم هذا الدين؟ 
آنا بمنزلة اليهود قبل ان تتبعك تخف        :قال  

ائق    ع حق اك وق ا اتبعن ادة، فلم ا العب علين
د تثاقلت          االيمان في قلوبنا، وجدنا العبادة ق

  .في اجسادنا
  
  
  

  :المــــــــوارد
  الموارد البشرية

ي  ام عل ام اإلم سالم(أق ه ال ا) علي ين نظام ق تع ه الوظائف وأوضح طرائ دد في ا، ح ا محكم  إداري
سؤولية        واب والعقاب،والم ع الث ا ووض شا دقيق يهم تفتي ام عل وقهم، وأق اتهم وحق ين واجب وظفين، وب الم

  :اإلدارية  بشكل عام، وخير بين العام والخاص، ويتكون جهازه اإلداري من
  :أجهزه السلطة  .١

  .شارين، وصاحب السلطة واألمراء وغيرهموتتكون من العمال، والمساعدين، والمست
 :العامـل .٢

ي    ام عل شترط اإلم سالم(ي ه ال ي    ) علي سلطة الت زه وال ي العامل شروطا مشددة لخطورة مرآ ف
  :آأن يكون من اهل التجربة، ويكون من اهل الحياء والسابقة آما في وصيته لمالك االشتر .يتمتع بها

ة،           ثم انظر في أمور عمالك، فاستعملهم، وال        ( تولهم محاباة واثره، فانهم جماع من شعب الجور والخيان
دم    الم المتق ي اإلس دم ف صالحة، والق ات ال ن البيوت اء م ة والحي ل التجرب يهم اه وخ ف د، ( ).وت ي الحدي اب

  ).١٣٤: ٢،ج٤، م١٩٦٧
ي           ام عل ز اإلم سالم   (وهنا نالحظ ترآي ه ال ة         ) علي ة  الحديث ائق االتجاهات اإلداري ي تثبيت حق ف

 managerial(اتها الفكرية واطرها الفلسفية المعاصرة، والتي نطلق عليها بالوظائف اإلدارية  ومرتكز
function (        احثون والمفكرون بخمسة ه االختصاصيون والب ا وصل الي ، والتي تتضمن على احدث م

ية هي  ة اساس ين وا(وظائف اداري ة االداري وين وتنمي ز وتك يم والتحفي ة والتنظ اذ التخطيط والمراقب تخ
  ).القرار



 

ؤ   بهم من       forcastingفالتخطيط تمثل لديه وظيفة اساسية تعتمد التنب ستقبل الم ا يتضمنه الم   بم
) uncertain circles(متغيرات متباينة تدعو متخذ القرارات يتحرى جليا سبل تقليص دائرة المجهول 

للقادة االداريين بعيدا عن اسلوب       ) عليه السالم (مستقبال باعتماد اسس االختيار التي اوردها اإلمام علي         
  :ويمكن توضيح هذه األسس بالنقاط التالية والخيانة االثرة والمحاباة التي تنطوي على حاالت الجور

 :توخي اهل التجربة والحياء . ١
ة وممن                        رة والتجرب ذوي الخب ار ل ات االختي ي عملي ى صورة صادقة ف ذا الموقف عل وينطوي ه

سمون              يتسلم بتراآم المعرفة و    إنهم يت أصحاب التجارب الواسعة، آما ان أصحاب الحياء في المسؤولية ف
ر في                ر موضوعي آبي سمتين ذات اث ذين ال اء، وه ل حي أقرانهم االق ة ب بااللتزام األخالقي الواسع مقارن

  .تحقيق نجاح وفاعلية المنظمة اإلنسانية اي آان حجمها ونوعها ودرجة مسؤوليتها
  : الصالحة والقدم في اإلسالم اختيار اهل البيوتات. ٢

       في مضمار استالم المراآز القيادية في ادارة اي منظمة، اذ ان النسب والحسب والبيوت المعروفة               
شطة االداء أدارى                            ادف في أن رار سالمة النجاح اله الغ في اق ر الب ا االث بالصالح والقدم في اإلسالم له

  .السليم
 :قية ذات ابعاد مهمةأن تتوافر فيه السمات االخال. ٣

شروع                       ذلك عدم ال دة، وآ ة الرائ ة والقيم سمات االخالقي ة ال  اذ ان اآرم االخالق ينطوي على آاف
يما                        سانية س ه اإلن ة لوظيفت ي مضمار ادائ د ف لتحقيق المطامح واالندفاع لها صفة ينبغي ان يتسم بها القائ

  .سبل اشباع الحاجات
 :أن يكون ابلغ عواقب االمور نظرا . ٤

ة للنجاح آوضع            اهج الهادف ي وضع المن وهي صفة تنطوي على بعد النظر والفراسة والحدس ف
دادة                  راي وس ى حصافة ال الخطط اإلستراتيجية والمرحلية أو اعتماد القرارات الصائبة والتي تنطوي عل

دقي                       ستدعي التشخيص ال ي ت ة الت ع الظروف الطارئ سلمات أو في واق ق الموقف وجرائة العطاء عند الم
ز                سبة والتحفي ر المحت رارات غي شكل   )motivation(والتروي عند اتخاذ القرارات الصائبة ازاء الق ، ب

  )١٩٩٨حمود، .(ظاهرة حديثة
ة    ة اداري ا       ) managerial function(تطورت آوظيف دان امريك ة في بل ضمن مسارات تطبيقي

ساد      وأوربا واليابان وحققت نتاجات ايجابية في تعميق االداء االداري ا          لسليم وتجاوز حاالت الفساد واإلف
ي    ام عل شير اإلم ا ي سانية، آم ات اإلن ي المنظم سالم(ف ه ال ات  )علي ي المنظم املين ف اء الع ي اعط  ف

ذلك                          سهم، وآ ى استصالح انف م عل وة له ذاتي واألسري، وتكون ق م االشباع ال اإلنسانية ارزاقا تحقق له
)control (     ط القائمة للتأآد من امكانية سيرها وفق النهج السليم،         المراقبة والتي تعقب وتراقب آل الخط

ي                           ام عل ده اإلم ذي اآ ة ال سلبية، واسلوب المراقب ة أو ال ات سواء االيجابي اق أو االنحراف بعيدا عن االخف
ة    )عليه السالم ( ا نظري سمت به  ينطلق من تعميق روح الود والثقة والتي هي افرازات نظرية حديثة ات
)z  (theory ة   اليابا ا اسلوب االدارة الميداني ذلك اعتماده املين، وآ ع الع ل م ي التعام ة ف وال (ني التج

management by walking aground). ،٦١، ٦٠، ٥٩ : ١٩٩٨حمود.(  
  
  : عزل الخليفة عند اإلنحراف. ٥

ى              ود إل ة يع سالة عزل الخليف يمكن عزل الخليفة اذا احدث حدثا، ولعل التخوف من التحرز في م
  .ف من المصير المجهول اوال وقبل آل شيء، اضافة إلى أسباب نابعة ربما من التجاربالى الخو

د                   تبدالهم، وق ستطيع اس نرى ان المحظور في مسالة عزل الموظفين ليست قائما، الن ولي االمر ي
ي       سالم   (عمد  اإلمام عل ه ال دنيهم                     )علي اءتهم ولضعف ت دم آف ا احدثوه ولع واله لم ى عزل بعض ال  إل

  :لواحده من هذه تكفي، اذ آان اإلمام يقولوآانت ا
  ).٤٠:الدنيوري ).(لم يكن اهللا ليراني اتخذ المضلين عضدا(



 

  :ومن هنا يتضح 
اذا           ة، ف ايير معين ى مع اء عل ان الوظيفة ليست حقا للموظف بل هي مهمة يكلف بها بعد اختياره بن

ة، الن التع            ا تحت التجرب ى دائم ه يبق ى       تبين انه غير آفوء عزل الن ار ال عل ى اساس االختي تم عل ين ي ي
تهم اي تحمي الموظف                        وظفين هو ضمانة وظيف وم بخصوص الم اساس المحاباة اال ان الذي يطرح الي

شكل افق                   ازال ي ان يحصل، وم ذا امر آ دها وه تبدالها بمؤي  في  ًامن السلطة السياسية، التي قد سعى الس
ا  ام الغن رف بنظ ا يع ة فيم دة االمريكي ات المتح   ئمالوالي

(sipiols system)          وظفين اخرين من رة من الم داد آبي د اع رئيس الجدي ستبدل ال  الذي يقوم على ان ي
  .مؤيديه

ل                  ومن هنا آانت الضمانات للموظف، بان ال يعزل عن وظيفة بقرار نابع من ارادة ورؤوساءه، ب
  .على اساس حكم المحكمة أو المجلس التأديبي أو أي جهة مختصة حيادية

ي اإل  ا ف ام      أم دود اإلم من ح رهم ض ود والة غي و وج ام، وه ن االم ي زم رح ف ذي ط ان ال الم، ف س
  .ومواصفاتهم

ذا           ة، فهل ه ة واالخالقي زات الديني اءه أو المي ولو انه طرح عزل الوالة دونما سبب من نقص الكف
ة وهي             دة العام دة التفاضل  (آان مقبوال، وهنا تعود إلى القاع ين األفضل    ) قاع ي تقتضي ان يع ى  الت  عل

  .أساس الحديث النبوي
د خان اهللا وخان رسوله                       ( ه، فق ك العصابة أرضى من من قلد رجال عمال على عصابة وهو يجد في تل

  ).٢٣ص : الهندي، بال) (١٣٢ص : ابن تيمية، بال).(وخان المؤمنين
اء، ول              )عليه السالم (وقد عزل اإلمام     ام باإلبق ه   معاوية عن عمله رغم مشورة بعض المشيرين لإلم كن

  )٨٠: ١٩٩٧طي، ).(ال يتخذ المضلين عضدا(رفض ألنه 
  
  
  

  :الموارد الماليــة
دخل               " ي ت ائلك الت رهم، واخصص رس ثم انظر في حال آتابك، فول على أمورك خي

فيها مكائدك وأسرارك باجمعهم لوجود صالح االخالق، ممن ال تبطره الكرامة فيجتري بها 
ك، واصدار         عليك في خالف لك بحضرة مأل، وال تقصر          ات علي راد مكاتب به الغفلة عن اي

ك وال                   ده ل دًا اعتق جواباتها على الصواب عنك، وفيما يأخذ لك ويعطي منك وال يضعف عق
سه                       أمر نف ان الجاهل ي ور، ف يعجز عن اطالق مما عقد عليك وال يجهل مبلغ نفسه في األم

  ".يكون يقدر غير آجهل
صالح به، تناول العاملين على جبايه الخراج وسبل     بعد ان انتهى من الخراج وسبل التعمير واال       

ة                       صفات الفاعل سمات وال نهم من ذوي ال رين م ل الخي اختيارهم، حيث أشار لضرورة تولي األمر من قب
ا                   بالتعامل مع اآلخرين واقتص هؤالء االفراد بمكامن االسرار لما يتسمون به من سمو االخالق ورفعته

رام                 ولذلك فأن اختيارًا صلح العاملي     ظ االسرار وال يمارس البطر نتيجة االآ ن وضمن يوثق بهم في حف
ذا           اس وه ه في مأل من الن والتقريب، اذ ان البطر يقوده حتما الى مخالفة الوالي وقد يحتوي على مخالفت
بذاته يعرض الوالي الى الوهن وضعف الهيبة، آما أن الغفلة ال تقصر به على اطالعك على ما يرد من                   

ل ينبغي ان                           أعمالك الي   دًا ضعيفًا ب ك عق رد ل ا وال ي امالت ومعرفته رًا بالمع ه، اذ ينبغي أألن يكون خبي
  )٦٨-٦٧: ١٩٩٧حمود، . (يكون محكمًا جزيل العطاء والفائدة



 

  .يبين أقوال اإلمام علي وممارساتها في إدارة المالية) ٢١(والجدول رقم 
  الماليةأقوال اإلمام علي وممارساتها في إدارة ) ٢١(الجدول 

  )ع(أقوال االمام علي   الغاية من القول  المصدر
دمًا     ٥٣١: ١٩٦٧عبده،  ارة االرض مق ام بعم االهتم

  على استيجالب الرزق
وليكن نظرك في عمارة االرض، أبلغ من نظرك في استيجالب الخراج، ألن ذلك ال 

اد ، ولم يدرك اال بالعمارة؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة اخرب البالد، وأهلك العب
  .يستقم آمره اال قليًال

ى        راج عل ن الخ ة م ل الدول ال تثق
دما    ف عن حاب االرض الخفي أص

  تحدث الطوارىء

فان شكوا ثقال أو علة، أو انقطاع شرب أو وبالة أو احالة أرض اغتموها غرق، أو 
اجحف بها عطش خفضت عنهم بما نرجو أن يصلح به أمرهم، وال يثقلن عليك 

ؤونة عنهم، فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بالدك، شيء خففت به الم
وتزيين واليتك، مع استجالبك حسن ثنائهم، ويتحجك باستفاضة العدل فيهم، معتمدًا 

  .فضل قوتهم
  الخراج، أهميته وإصالحه  ٢٨٣: ١٩٨٩محمد ،

  
وتفقد آمر الخراج بما يصلح آهله، فأن في صالحه وصالحهم صالحًا لمن سواهم،            

  .ح لمن سواهم اال بهم، ألن الناس آلهم عيال، على الخراج وأهلهوال صال

=  
  عبد اهللا بن زوم

  
  

ان هذا المال ليس لي وال لك، وأنما هو للمسلمين وجلب آسيافهم، فان شرآتهم في 
  /ك(حربهم، آان لك قبل خطهم ، اال فجناة آيديهم ال تكون آفواهمم 

م عن     ثم اسبغ عليهم األرزاق، فإن ذل       للوالة  = ى  له ك قوة لهم على استصالح أنفسهم، وغن
  .تناول ما تحت أيديهم، وحجه عليهم أن خالفوا أمرك أو ثلموا آمانتك

  القوام للجنود اال بما يخرج اهللا لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم  الجنود  =

=  
 جدته بما   وليكن آثر رؤوس جندك عندك، من واساهم في مونته، وأفضل عليهم من             

اد          دًا في جه ًا واح يسعهم وبيع من وراءهم من خلوف أهليهم، حتى يكون همهم هم
  العدّو

=  
  الى قثم بن العباس

  الدقة في صرف االموال
ال       ن ذوي العي ك م ن قبل ى م رفه ال ال اهللا فاص ن م دك م ع عن ا اجتم ى م ر ال وانظ

ك فأ      ن ذل ضل ع ا ف الت، وم ة والخ ع الفاق ه مواض صيبا ل ة م ا  والمجاع ه الين حمل
  .لنقسمه فيمن قبلنا

=  
سكن،            ل م رآاء أه ًا وش ًا معلوم ًا، ومع صيبًا مفروض صدقة ن ذه ال ي ه ك ف وان ل

ر       ن أآث ك م ل فان وقهم، اال تفع وفهم حق ك، ق ور حف ا موف ه، وان عفاء ذوي فاق وض
  الناس خصومًا يوم القيام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :هيكل القيادة

  
  
  
  
  
  
  
  

   المستوى الثاني                                                                              
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  هيكل القيادة في زمن امير المؤمنين) ٦(المخطط 

  
  
  

صدر    ى م اد عل ة؛  باالعتم داد الباحث ن إع ة،  /م وعة اإلدارة العربي أليف موس ة ت   لجن
  .٢١١، ١، ج٢٠٠٤ 

القائد، ( قائمة في العاصمة اإلسالمية زمن أمير المؤمنين وهي تشمل اإلمام اإلدارة التي آانت
  ).الوزراء، الكتاب

هو اعلى سلطة إدارية في الدولة تنتهي إليه جميع السلطات ومنه تستمد العناصر اإلدارية : اإلمام
  .األخرى سلطاتها

 القائد

 الجمهور له باالنتخاب
النه وصي رسول اهللا

الوزير

التفويض التنفيذ الوزارة
 

الوالي

الرعية

المستوى األول

        



 

أثقاله، وهو المعتصم وتنشأ الحاجة الوزر، الثقل أو العبء ألن الوزير يتحمل أعباء الحكم و: الوزراء
  ).١٣: ١٩٨٤الفراء، أبو يعلى، . (إليه من المسؤوليات المناطة إليه من القائد

  
  :تحليل البيئة الخارجية

  :المتغير االقتصادي 
ا        اإن الفقر والحرمان ليس   : يعلن االقتصاد اإلسالمي بوضوح       نابعين عن الطبيعة نفسها، وإنما هم

  :، واالنحرافات عن العالقات الصالحة، التي يجب ان تربط االغنياء بالفقراء، فيقولنتيجة سوء التوزيع
  ).٢٢٨، الحكمة ٥٣٣، ١٩٩٠أبي الحديد، ). (ما جاع فقير اال بما متع به غني(

ى في                       ره، حت م يوجد نظي ذي ل ع، ال ان هذا الوعي اإلسالمي لقضايا العدالة االجتماعية في التوزي
د المحراث                المجتمعات التي هي أر    قى من المجتمع اإلسالمي في شروطه المادية، ال يمكن ان يكون ولي

ا،                     ي آانت آل المجتمعات تعرفه شة الت ا من وسائل المعي ا اليه والتجارة البدائية والصناعة اليدوية، وم
ة  رة الملكي ة، فقلص من دائ الظروف التجاري ا ب سانية آله اة اإلن ي حي شامل ف اريخي ال ذا التحول الت وه

حدود والقيود وفرض عليها آفالة الفقراء، ووضع اللخاصة وضيق مجالها، وهذب مفهومها ووضع لها     ا
ع     ي التوزي ة ف وازن والعدال ظ الت ة لحف ضمانات الكافي ا ال ى جانبه ق  ، إل المي منط ع اإلس دى الواق وتح

ة المساواة   المارآسية التاريخية وفي آل حساباتها وفي آل شيء، تعم في آل شيء، فقد تحداها في فكر                  
 .ألنه المارآسية

واء         ل ل ي تحم ة الت ى الطبيع تح عل ذي ينف صناعي، وال ع ال ائج المجتم ن نت ساواة م رة الم ان فك
ع  ,المساواة وهي البرجوازية حمل هذا اللواء قبل ان يبلغ التطور التاريخي هذه               من هذا المنطلق ان يرف

ا             لواء المساواة وان يفجر في اإلنسانية وعيا صحيحا وادر         ضا ان يعكس جوهره ا شامال واستطاع اي اآ
استطاع ان يقوم بذلك آله قبل ان ياذن       ....في واقع العالقات االجتماعية بدرجة لم تصل اليها البرجوازية        

ساواة                ادى بالم م     اهللا بمفهوم الطبقة البرجوازية، وقبل ان توجد شروطها المادية بعشرة قرون فقد ن وم ل ي
ة    دت االل د وج ن ق م ال(تك راب آلك ن ت   ). دم وادم م

  ).٦١٥  :١٩٦٧عبده، (
ا             شعان في مختلف خطوطه وتفاصيله، وهم يان، ت المذهب االقتصادي في اإلسالم صنفان أساس
ه                      ا وقوانين ى تحقيقه ه يرمي إل ي غايت ا، ف الواقعية واالخالقية، فاالقتصاد اإلسالمي واقعي و اخالقي مع

  .اقاتها وامكانياتهاطواء خيالية عالية فوق تنسجم مع واقع اإلنسانية وال يخلق بها في اج
ي                      ه االساسية والت سه وارآان سان نف ستقلة عن اإلن ولم يستمد من ظروف مادية وشروط طبيعة م

ام  ده اإلم ي عه ى ف ا حت تند عليه سالم(اس ه ال ا وضعها الرسول )علي ه ( لكونه ه وآل صلى اهللا علي
  .)وسلم

  .ملكية ذات اشكال متنوعة يتحدد في ضوئها -أ
  . حرية محدودة بالقيم اإلسالمية في مجال االنتاج والتبادل واالستهالك-ب
 ).٢٣٤: ٢٠٠٤الصدر، .( عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته، قوامها التكامل والتوازن-ج

  :ومن وصيته لواليه على مصر محمد بن ابي بكر 
شارآهم اهل              يا عباد اهللا ان المتقين حازوا عاجل الخير واهله، شارآوا              ( م ي اهم، ول دنيا في دني اهل ال

  :الدنيا في اخرتهم، اما اخ لهم اهللا الدنيا ما آفاهم به واغناهم، قال اهللا عز وجل 
دُّْنَيا   ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياةِ                (  ال

  )٣٢:ألعراف) (َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َآَذِلَك ُنَفصُِّل اْلآياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن



 

أآلوا افضل         اهم ف سكنوا الدنيا بأفضل مما سكنت، وآآلوها بأفضل ما اآلت، وشارآوا اهل في دني
وا لذة الدنيا مع اهل الدنيا ما يلبسون، وسكنوا من افضل ما يسكنون ورآبوا من افضل ما يرآبون، أصاب            

  .وهم غدا جيران اهللا يتمنون عليه فيعطيهم
  

  :المتغير السياسي
ي     ام عل ب االم م يرغ سالم ( ل ه ال روف       ) علي ي ظ سؤولية ف ل الم ل تحم ة ب سلطة او الخالف ولي ال بت

بال           ادة ال ل   مضطربة وفوضى ولم يكن محتاج للقيادة بل القيادة محتاجه اليه النه اجدر بها في قي ي مث د ف
يس                     ة شخصية ول سياسية لمنفع سلطة ال ى ال هذه الظروف الغير مسقرة والعدائية له طموحًا للحصول عل

ي  .  لمنفعة عامة تفيد المسلمين  سالم  (بالنسبة للشام لم يكن لالمام عل ه ال دة شعبية    ) علي اي رصيد أو قاع
  :النه هذا 

  .عن خط العمل) عليه السالم(االقليم دخل اإلسالم بعد وفاة الرسول وانعزال اإلمام  .١
ي         ) الشام(آان هذا اإلقليم     .٢ قد بدأ حياته اإلسالمية بوالية يزيد بن معاوية وعاش اإلسالم من منظار أب

 ).عليه السالم(سفيان ولم يسمع ولم يَر الرسول أو اإلمام 
ى الص                         .٣ د ان يقضي عل ة اإلسالمية يري شرعي والمسؤول عن االم راع آان اإلمام بوصفه الحاآم ال

ه ليحارب              ي تفرض علي ا فقط               أوآان هذا يستدعي الحرب الت ابقة وانم داوة س م بع ق معه م يلت ًا ل ناس
 .بفكره، إّن هؤالء انحرفوا والبد من إعادة ارض الشام لإلسالم الصحيح

 .تزعم معاوية فريق االنشقاق على اإلمام يحمل شعار الخليفة القتيل والمطالبة بدمه .٤
ان يعيش في                     آان الناس ال يملكون ا     .٥ ام آ ا اإلم شقاق، ام ى االن ة المحافظة عل لوعي، وآان هم معاوي

ه أشخاص    ان يواج الم وآ ول حاضرة اإلس ة الرس و    ًامدين ا ه نهم صحابة آم يهم لك دا ال رون ن  يغي
 .صحابي

ة                  .٦ سلمون إلسالم معاوي شام م ان اهل ال سيادة وآ م وال ة تطلب الحك اما معاوية فقد آان يعيش في بيئ
 .هل العراقعكس ما آان ال

ا                .٧ ساآين وبينم ضعفاء والم آان اإلمام تبنى اإلسالم بما فيه القضايا االجتماعية واالقتصادية وقضايا ال
 :).٢٠، ١٩٧٩االديب،.(بعنفوانها وفوارقها) االرستقراطية(معاوية الطبقات االجتماعية 

  
  :المتغير االجتماعي

 ثاقبة ورؤيا ذات بعد نهضوي وعصري   نظرة )عليه السالم (لقد نظر اإلمام علي بن أبي طالب        
رين                       ال المفك ة من أمث اة البيئ ه دع ينسجم مع أحدث الدراسات البيئية المعاصرة وخصوصًا ما تعرض ل

March and simon           ة ة والثقافي صادية واالجتماعي ا االقت ة بكل متغيراته ة البيئ ى أهمي دا عل  حيث أآ
سياسية ا     .. وال ع النط زا واس ا ترآي د هن ذا نج خ ل ات     ال شرائح والطبق ة ال ع اهمي ة م روح متفاعل ق وب

م  اد العل ا اعتم دين هم ٌق ذو بع ار إن اإلدارة منطل ة، باعتب ن Scienceاالجتماعي ة م ات العلمي  والنظري
د         Artناحية الفن      ددة فالب ة متع ات وشرائح اجتماعي  من ناحية أخرى ولما آان المجتمع مؤلف من طبق

ا                 إذن للقائد اإلداري أن يمعن النظ      ار ومن هن اعي وأخذه بنظر االعتب ر جليًا بطبيعة ذلك المتغير االجتم
  ) ٢٠، ١٩٩٧حمود، : (يتضح أن المجتمع مؤلفاًَ آنذاك من الطبقات اآلتية

  . جنود اهللا– ١
  .  آتاب العام والخاص– ٢
  .  قضاة العدل– ٣
  .  عمال األنصاف والرفق– ٤



 

  .  أهل الجزية والخراج– ٥
  .  التجار– ٦
  . أصحاب الصناعات – ٧
  ).ذوي الحاجات والمسكنة( الطبقة السفلى – ٨

ام             د اإلم سالم   (إن الطبقات االجتماعية الوارد ذآرها أعاله قد أآ ه ال د          )علي ان اهللا جل وعال ق  ب
ة     )صلى اهللا عليه وآله وسلم  (سمى لكل منهم سهمه موضحه في آتابه وسنة نبيه           ي بكل دق ذا يعن  وه

ة               ووضوح بان األوراق قد      ة الكريم د أشارت اآلي شك وق ه ال ل في شكل ال يقب حددها اهللا سبحانه وتعالى ب
ْدِري                      ( ا َت دًا َوَم ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُيَنزُِّل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَأْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغ

   )٣٤:لقمان) (نَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌرَنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإ
  

  تقسيمات المجتمع
 عدة تقسيمات للمجتمع، تنفرد عن غيرها بتنوعها واسلوب         )عليه السالم (لقد اعطى اإلمام علي     

ام                         ع وجود االسم الع ا، م ا عن غيره التعامل معها أو معالجتها، حيث آان لكل منها خصيصة تنفرد فيه
  ).الرعية(والشامل وهو 

دي،  . هذه التصانيف حسب خصائص معيشة أما نفسية، أو معرفية أو انسانية وغيرها           و : ٩٨الزبي
١٨٤.  

  .يبين التصنيف االجتماعي) ٢٢(والجدول رقم 
  التصنيف االجتماعي) ٢٢(الجدول 

  االقوال  التصنيف
    الطبقي

دل          الخاصة والعامة–أ  ام،       ليكن أحب االمور اليك أو سطها في الحق واعمها في الع ان سخط الع ة، ف ا لعظى الرعي واجمعه
ى               ل عل ة أثق د من الرعي يس أح ة، ول يجحف يرضى الخاصة وان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العام
د               الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البالء، واآره لالنصاف وأسأل بااللحاف، وأقل شكرًا عن

دين          وابكا عذرا عند المنع وأضعف صبرًا عن       –االعطاء   اد ال ا عم د ملمات الدهر من أهل الخاصة وانم
ابن ابي الحديد، عهد (وجماع المسلمين والعدة لالعداء العامة من االمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم، 

  ).١٧ص: ١٩٦٧ملك االشهر 
  

اده ومن خاصمه اهللا ادحض صحبته،                  ضد استغالل طبقة ضد طبقة ان اهللا خصمه دون عب اد اهللا آ م عب ى    من ظل ًا حت ان اهللا حري  وآ
ان اهللا سميع                      ينتزع أو يتوب، وليس شيء أوعى إلى تغيير نعمة اهللا وتعجيل نقمته من اقامة على ظلم، ف

  .دعوة المضطرين وهو للظالمين بالمرصاد
ؤس، و            ... ثم اهللا (  الطبقة السفلى اجين وأهل الب م والمساآين والمحت ة له ذين ال حيل ى،  اهللا في الطبقة السفلى من ال الزمت

  )فان في هذه الطبقة قانعًا ومعترًا، واحفظ اهللا ما استحفظك من حقه قيهم

  :قسم المجتمع الى
   الطبقة الخاصة والعامة–أ 

   الطبقة السفلى–ب 
شم  " االشتر باتخاذ الطريق الوسط في الحق وأآثرها في العدل           )عليه السالم (وطن اإلمام علي    

ة،                  عرقه أن قانون اإلمارة االجتهاد ف      ر مع رضا العام سخط خاصة األمي االة ب ي رضا العامة، فانه المب
  .فأما إذ أسخطت العامة لم ينفعه رضا الخاصة

  .ورعاية المصلحة االجتماعية للرعية بصورة عامة هي فوق آل مصلحة أخرى
  
  

  :الطبقة السفلى



 

ا، وج   والي وأوصى به ل ال ن قب ة م ة وعناي ى رعاي اج إل ع تحت ن المجتم ة م ذه الفئ ام ه ل اإلم ه (ع علي
لوآيتها في           )السالم ا، وس ة مبادئه شريعات االجتماعي  من وصيته بتلك الطبقة قانونًا عامًا تستلهم منه الت

  .رعاية طبقات المجتمع السفلى
ضاياه     ..  بتعهد األيتام)عليه السالم(ثم أمر اإلمام     دة بكل ق وره ومتعه فالدولة هي القائمة بكل أم

رآهم         وبصورة آاملة آذلك يؤآد      ويمكن  . على المسؤولية اتجاه األيتام وعدم تضييع حقوقهم وإهمالهم وت
ى     ام عل ر اإلم ار فك سالم (اعتب ه ال اراته      )علي ي إش ات ف ة األطروح ع بقي ة م ز األول للمقارن  الرم

ؤمنين             ر الم سالم   (االجتماعية والنفسية والشرعية وبيان النقاط األساسية عند أمي ه ال ي أعطت    )علي  الت
  ).١٩٢:  ١٩٩٨الزبيدي، (ة الصور الرائعة للحياة االجتماعية لإلنساني

  

  :الضمان االجتماعي
تمرار   ا واس اء وجوهه ًا لم ع حفظ سحوقة من المجتم ة الم اعي للطبق ضمان االجتم دين ال ل ال جع

  .أقواتها ودون أذى
اعي " ضمان االجتم اس األول لل ى    : فاألس الم عل ه اإلس رض في ذي يف و ال ام، وه ل الع و التكاف ه

ه     المسلمين آفاية، ويعتبر في الحقيقة عن دور الدولة في إلزام رعاياها بما يكلفون به شرعًا، وهي األمين
راه                     ى اآ ا الحق عل المعروف والنهي عن المنكر وله ى االمر ب على تطبيق أحكام اإلسالم، والقادرة عل

ي              اتهم ف ام بواجب وا        المسلمين على الجهاد لدى وجوبه عليهم، آذلك تملكها القي اجزين، اذا امتنع ة الع  آفال
ذي   ال ال افي من الم در الك ضمان بالق ذا ال دود صالحياتها من ه ي ح يهم ف ا، ونفرض عل ام به عن القي

الى   ر اهللا تع وا أم ضة وامتثل د أدوا الفري م ق   ". يجعله
  .يبين أقوال اإلمام في الناحية االجتماعية) ٢٣(والجدول رقم ) ٦٩٨-٢ج: ١٩٨٧الصدر،(

  أقوال اإلمام في الناحية االجتماعية )٢٣(الجدول 
  أقوال اإلمام عليه السالم  الغاية منه  المصدر

  ١٩٨٧الصدر،  
واجعل لهم قسمًا من بيت مالك وقسمًا من غالت صوافي اإلسالم في آل بلد، فان   الضمان االجتماعي  ٦٩٨:  ٢ج

  لالقصى منهم مثل الذي بال أدنى وآل قد استرعيت حقه
  أو أبيت مبطانًا وحولي بطون غرثى وأآباد حرى  عامل االخالقيال  ٤١٦الصالح،  

 ١٩١: ١٩٩٨الزبيدي، 
  االهتمام بالفقراء  رسالة مالك االشتر

وتعهد آهل اليتيم، وذوي الرقة في السن ممن ال حيلة له وال ينصب للمسألة نفسه، 
العاقبة وذلك على الوالة ثقيل والحق آله ثقيل، وقد يخففه اهللا على أقوام طلبوا 

  ".فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود اهللا لهم
  ١٩٩٨الصالح،  

  ".اهللا اهللا في االيتام فال تغبوا أفواههم وال يضيعوا بحضرتكم    ٤٢١

: ١٦ م١٩٦٧عبده، 
  ١٧٦ص

  حقوق االمة والعدالة في التقسيم

انك تقسم في ! بلغني عنك أمر ان آنت فعلته فقد أسخطت الهك وأغضبت امامك 
سلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم واربقته عليه دماؤهم فيمن اعتامك من الم

اعراب قومك، فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لئن آان ذلك حقًا لتجدن بك علّي هو 
أنا ولتخّفّن عندي فيرايًا فال تستهين بحق ربك، وال تصلح دنياك بمحق دينك فتكون 

  ".يردون عندي عليه ويصدرون عنهمن األخسرين اعماال، أال وان حق سواء 
  

إهالك       دنيا ب ر ال دم إصالح أم ع
  الدين

  الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا"

  
  :الناحية األخالقية

  .يبين الضوابط األخالقية مع الرعية) ٢٤(الجدول رقم 
  الضوابط األخالقية مع الرعية) ٢٤(الجدول 

  )عليه السالم(اإلمام علي اقوال     المصدر  ت
ديم            ٢١٩ج : ١٩٦٧أبي الحديد،   .١ ى تق راء والحث عل را      التحسس بآالم الفق اضرب بطرفك حديث شئن من الناس، فهل تبصر اال فقي



 

  )عليه السالم(اإلمام علي اقوال     المصدر  ت
ذ البخل              المعونة لهم يكابد فقرا، أو غنيا يدل نعمة اهللا آفرا، أو بخيال اتخ

را  ق اهللا وف اوزوا ا  ......بح دون ان تج ذا تري ي دار افبه هللا ف
قدسه، وتكونوا اعز أوليائه عندهم هيهات اال يخدع اهللا عن              

  .جنته
التأآيد على أن للمؤمن اهتمامات الكبرى         ٣١ر : ١٩٦٧أبي الحديد،   .٢

  التي هي غير المال، واللهوث وراءه
ال    فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، وينفى عنك وباله، فالم

  .ال يبقى لك وال تبقى له
ن   ٣/ر : ١٩٦٧بي الحديد، أ  .٣ ال م ب الم ون طل ى أن يك د عل التأآي

  الحالل وترك ما يشتبه به
ك، أو                ر مال فانظر يا شريح ال تكون ابتعت هذه الدار من غي

دنيا         : نقدت الثمن من غير حاللك       د خسرت دار ال فاذا اتت ق
  .ودار االخرة

م اسباب             ٣٢٨/ح: ١٩٦٧أبي الحديد،   .٤ ى ان من اه ر هو    التاآيد عل الفق
ائهم     دم اعط ال وع اء بالم تئثار االغني اس

  المحرومين منه
  

ا              راء، فم وات الفق ان اهللا سبحانه فرض في اموال االغنياء اق
  .جاع فقير اال بما متع به غني، واهللا تعالى سائلهم عن ذلك

  فدع اإلسراف مقتصدا  منع التبذير واالسراف  ٢١س، ر .ن  .٥

ك في              اقراض المحتاجينحث االغنياء على  ٣١س، ر .ن  .٦ ضاءه ل واغتنم من استقرضك في مال غناك، ليجعل ف
  يوم عسرتك

  ٣٢٨/ ح ١٩٦٧أبي الحديد،   .٧
  ٥٣ر / س .ن

راء          االمام يؤآد على ان اإلسالم يمقت الث
ر، وال يرضى اال          الفاحش، آما يمقت الفق
  .بالتوازن الذي فيه صالح الدنيا واالخره

ه        ه          ما جاع فقير اال بما متع ب ي بمعروف ي، واذا بخل الغن  غن
  .باع الفقير أخرته بدنياه

  ١٩٦٧أبي الحديد،   .٨
  ١٩/ خ
  

ل     ال، وذم البخ زن الم ى ذم خ د عل التأآي
  واالثار السلبية المترتبة على ذلك

سكن،                  ا ال ي ي م ل، وبيت ا ال يأآ ومن العناء ان المرء يجمع م
  .ثم يخرج إلى اهللا تعالى ال ما ال حمل، وال بناء نقل

  ٣١، ر١٩٦٧أبي الحديد،   .٩
  

اف     ا بالكف ة والرض ى القناع د عل التأآي
رزق   ب ال ي طل ريين ف ذلل لألخ دم الت وع
  بل االعتماد على النفس والتوآل على اهللا

ة وان            إياك ان توجف بك مطايا الطمع، فتوردك مناهل الملك
درك                 ة فافعل فانك م ين اهللا ذو نعم اتطعت اال يكون بيتك وب

ه ذ س سمك، واخ م ق بحانه اعظ ن اهللا س سير م مك، وان الي
  واآرم من الكثير من خلقه وان آان آل منه

ام           ١٥٧: ، خ ١٩٦٧ابي الحديد،  .١٠ دنيا واالهتم اة ال الحث على الزهد بالحي
  باالخره

ال من                   ا يضع بالم ق لالخره، وم اال فما يضع بالدنيا من خل
  .عما قليل يسلسه، ويبقى عليه تبعته وحسابه

  
  : القدرة على اتخاذ القرار اإلستراتيجي:ثالثًا

ا شرط أن يكون           داء الحسم إزائه اه المواقف وإب تمثل القدرة على اتخاذ القرار، إمكانية العمل تج
  .هذا الحسم على وفق منهجية علمية

سالم  (ولقد استخدم اإلمام أمير المؤمنين علي        وة في أي            )عليه ال تالك الق ى ام ة عل درة للدالل  الق
سيطرة              شكل من أ   شكالها سواء القوة السياسية أو القوة االجتماعية أو االقتصادية، فأذن، القدرة، بمعنى ال

ا          . هي التحكم بالقوى الخاضعة لصاحب القدرة  درة ألنه اط الق دة هي نمط من أنم اإلدارة الجي ا، ف من هن
  .أو ماديةتمثل شكال من أشكال السيطرة والتحكم باألجزاء الخاضعة، سواء آانت قوى معنوية 

و                 فعند وصول اإلنسان إلى مدارج القدرة عليه أن يتحول إلى عنصر ايجابي يكرم المحسنين ويعف
  .عن المسيئين، يكظم غيظه ويكبح جماع النفس ويتواضع ويتنازل عن حقه لمن هو اضعف منه

الي                  اخر والتع اس،    فالقدرة سواء أآانت ماال أم جاها أم منصبًا ال تشكل سببا للتبختر والتف ى الن عل
  .بل سلوآه التواضع وحب الغير والتنازل لهم عن حقه حتى لو آان هو صاحب الحق

اس،    ين الن شهرة ب تكون ال ى اآلخرين وس سود عل ا سي ة وبه درة الحقيقي ون الق و تك الرفق والعف فب
و                  ى ق درة إل دون اإلنصاف تتحول الق ذا هو اإلنصاف، فب سه، وه دل أوال مع نف ان يع ة وهذا ال يتم إال ب
ي        ا الطبيع ي محله درة ف ضمن الق ى ت دير حت ه الم ب أن يدفع ذي يج ثمن ال و ال صاف ه ة، فاإلن . فخري

  )٧٣ :١٩٩٨الحسيني، (



 

م وآظم                       و واإلحسان والحل ل هو العف إذن مظاهر القدرة ليست القوة المتغطرسة وال الطغيان الجارف ب
ذه      الغيظ والتنازل عن الحق لمصلحة اآلخرين، وهذه هي سمات اإلدارة   درة هي حصيلة ه الجيدة، و الق

ابة                           ا ش دوائر أو م ه المؤسسات أو ال ع، أو توجي ادة المجتم ي مجال قي اإلدارة سواء في مجال الحكم أم ف
ة استخدامات                   د مراجع ذلك، وبالتالي فهي مظهر من مظاهر اإلدارة، ويتضح المعنى بصورة أفضل عن

م           ي          )٢٥(اللفظ في آلمات أمير المؤمنين، والجدول رق ام عل وال اإلم ين أق سالم   ( يب ه ال درة    ) علي ي الق ف
  .على اتخاذ القرار اإلستراتيجي

  .في القدرة على اتخاذ القرار اإلستراتيجي) ع( أقوال اإلمام علي )٢٥(الجدول 

  )عليه السالم(أقوال لألُمام علي   المصدر  ت
  أفضل الحلم آظم الغيظ وملك النفس مع القدرة   ١٩٩٢/٢/٤٣٥/االمدي  .١

  آفة القدرة منع اإلحسان  ٣/١٠٩.س.ن  .٢

  زآاة القدرة اإلنصاف  ٤/١٠٥  .٣

  حسن السيرة جمال القدرة  ٣/٣٩١  .٤

  حسن الشهرة يحصن القدرة  ٣/٣٨٣  .٥

  دع الجواب عن قدرة وان آان لك   ٦/٣١٣  .٦

  عند آمال القدرة تظهر فضيلة العفو   ٤/٣٢٤  .٧

   عن قدرة أفضل الناس من آظم غيضة وحلم  ٢/٤١٩.  ٨
  

  
  ) : عليه السالم(أهم القرارات التي اتخذها اإلمام علي 

  .   انتقال العاصمة من المدينة إلى الكوفة. ١
  . الميدان الحقوقي.٢
  الميدان المالي واالقتصادي. ٣
  الميدان اإلداري والسياسي .٤
  الخالفة .٥

  
  تحديد البدائل االستراتيجية 

  :)الحاآمية ( تثنائية االسنظرية الطوارئ  أو الظروف 
ة    وارئ أو حال ة الط الن حال صالحية إع ة، ب سلطة التنفيذي ا، لل ة آله ة الحديث رف األنظم تعت

ا      ة أو غيره وارث الطبيعي ة أو الك الل باألنظم االت اإلخ ي ح سكرية، ف ة الع صار، أو المنطق . الح
vedel.ep.ct 1976. p.299.et)  (  

رأي أو              فتحل السلطة العسكرية محل السلطة المدن      داء ال ة إب ات آحري ية، فتلجأ إلى الحد من الحري
ة األشخاص، وتخرق   دد إقام ائل األعالم، وتح ى وس ة عل ة، وتفرض الرقاب ل واإلقام ي التنق ة ف الحري
رى          سيتدعى من ي سلطة العسكرية ف حرمة المنازل، آما تصادر األشخاص والممتلكات لصالح أعمال ال

المر  اقهم ب سلطة ضرورة اللتح ذه ال سائقين   ه ال ال ال عم ة، آأعم ال معين ام بأعم ددها للقي ي تح اآز الت
ا           ارات وغيره اني والعق ى المب د عل ات وتوضع الي صادر المرآب ا ت اب الحرف آم اآم  .وأرب وتحل المح

ة                           اتير المختلف ذه الصالحية وردت في الدس ور، وه ر من األم ة في الكثي العسكرية محل المحاآم العدلي



 

شريع خاص آالمرسوم االشتراآي          )٣٦(ادة  آالدستور الفرنسي في الم    نظم بت ا ت ، خال منها دستور فأنه
يس                             ٢٥/٩٦٧رقم   ا رئ ع به ي نمن سلطة الت ر ال ة، هي غي ا الحكوم ع به ي نمن سلطة الت ذه ال  في لبنان وه

سا      ادة   (الدولة وفي حاالت معينة في بعض البلدان آما في فرن ا   ) من الدستور  ١٦الم ي ألماني ادة  (وف الم
  ).لدستور  من ا٨١

ي         سالم   (أما النظام الذي طبقه اإلمام عل ه ال ذي                 )علي ذا المجال، نفس النظام ال ي ه ى ف و حت  فه
أي سلطة                  ة ب رئيس الدول م يعترف ل ه ل ا ان طبقه في حاالت السلم، فلم يعتمد نظاما خاصا للطوارئ، آم

ذه آانت معجز               تثنائية، ولعل ه ا من الظروف االس ه في مجال    إضافية، في ظروف الحرب أو غيره ت
ا حاالت حرب                           ي حاالت آله ل ف تثنائية ب ا ظروف اس ي ظروف هي آله طي،  .(الحكم الذي، مارسه ف

١٩٨  :  ٢٠٠٠ .(  
اة الخاصة،                        ى الحي داء عل ك الحرمات واالعت ى هت د إل هذا على أن عمل الحاآمية يجب أن ال يمت

ي              ان عل ذي آ سالم   (وتبع العورات، وهو األمر ال ه ال أق      )علي ه ب شدد علي شديد       ي ا يكون الت د  . وى م وق
دما             ضابطة عن دأ عمل ال ه، بحيث يب ة توصي ب شرع المختلف وعدت البشرية اليوم هذا األمر، فأخذت ال

  .تخرج األمور من البيوت إلى الشوارع واألمالك العامة
ي     ات، الف ذه الحري اء له ا إلغ ات، دونم ن الحري تفادة م يم االس ي تنظ ا ف ع مهمته سجم م ذا تن وبه

  عادية، وهذا ما توافق التشريعات الحديثة موقف اإلمام عن موقف التشريع الحديث الظروف ال
ام   ون النظ دما يك ي ظروف خاصة، عن ضابطة ف يع نطاق ال ى توس ق عل ديث يواف فالمشرع الح
وق،                    ات والحق ه بمصادرة الحري معرضا للخطر، وللنظام هو نظام الحكم عمليا، فيدافع الحاآم عن حكم

  .طوارئ التي تسمح له بذلكحيث يعلن حالة ال
ه آانت            )عليه السالم (أما اإلمام علي     رة حكم ة، رغم تكون فت ذه الحال ى ه  فقد رفض اللجوء إل
  ).١٩٧: ٢٠٠٠طي، .( آلها ظروف استثنائية

  
  :االنتقاء مقابل الهدف

  انتقال العاصمة من المدينة إلى الكوفة . ١
ي نطاق خطة ذات           )عليه السالم (ام  هل آان التغيير أمرا عفويا من اإلم      :     السؤال ، ام انه مدروس ف

  أبعاد ستراتيجية واعتبارات عسكرية وقيادية ؟
ام                        ي واجهت اإلم ذه الخطة، من مالحظة الظروف واالحداث القياسية الت يمكن التعرف على مالمح ه

ازات    ، فقد آان يواجهه تحديا سافرا من تلك الفئات التي آانت تحلم بالحصول ع              )عليه السالم ( ى امتي ل
ة      واتخذها                                 ام نحو الكوف ًا تحرك اإلم دما هدأت األمور تمام ة لكن بع دين واألم اآبر على حساب ال

  :قاعدة لحكمة السباب ستراتيجية منها
ين  -١ ع يع ي موق ة ف سياسية للدول ة وال ون العاصمة اإلداري د أن تك الم اإلسالمي والب ة الع يع رقع  توس

  . )٢٠٢: ٢٠٠٢مجموعة مؤلفين  ( ع نقاط الدولةالحكومة في التحّرك نحو جمي
م           )عليه السالم ( إّن الثقل األآبر الذي وقف مع اإلمام علي          -٢  في القضاء على فتنة أصحاب الجمل ه

  .آبار شخصيات العراق ووجهاء الكوفة وجماهيرها
 ذلك جعل   الظروف السياسية والتوترات الناجمة عن مقتل الخليفة عثمان وحرب أصحاب الجمل آل          -٣

 ١٢٦ : ١٩٨٨االديب  (  أن يستقر في الكوفة ليعيد األمن واالستقرار للمنطقة          )عليه السالم (اإلمام  
.(  

 . الموقع اإلستراتيجي للكوفة فهي ملتقى الشعوب-٤



 

وة عسكرية        ) الموقع اإلستراتيجي ( قربها من الشام والبصرة      -٥ اد ( الذي يعطي اإلمام ق ال   : العق  ١٧٤ب
.( 

 .ا للطاقات البشرية، والتي تمكنها من المواجهة التحدي اإلستراتيجي مهما آان آبيرا امتالآه-٦
ع                       -٧ ة وموق روات زراعي ه الحرب، من ث ي سوف تواجه  قدرتها االقتصادية على التموين للجيوش الت

   ).٦٥: ١٩٩٢شرقي، ( تجاري حيوي في المنطقة سواء بالنسبة للفرس أو العرب على حد سواء 
ي             ضآلة اإل  -٨ ام عل سالم   (خطبوط األموي والتيمي والزيدي ومن وترهم اإلسالم على يد اإلم ه ال   )علي

  .على التحرك والمناورة فيها
 لم يكن أهل الكوفة قد تعودوا على لذائد الحياة وزبارجها، فكأن يسهل عليهم التضحية وخوض غمار  -٩

   ).٣٣٠: ١٩٨٨العاملي، ( الحروب وتحمل الصعاب 
  .مئذ مرآز ثقل في المجتمع اإلسالمي الناشئ الكوفة يو-١٠
ام       -١١ سالم ( وجود األتباع والقواعد الشعبية الموالية لحكم اإلم ا، وان آانت    )عليه ال  ووصيا وعاطفي

  . وعيا حقيقيا آامال)عليه السالم(هذه القواعد لم تِع رسالة اإلمام 
ادات القبلي              -١٢ ى العراق وآانت الع تحكم في روابطه             لقد آان اإلسالم جديدا عل زال ت ة ال ت ة والجاهلي

سياسية                وة العسكرية وال ي مرآز الق ة ليكون ف ب،  (وعالئقه االجتماعية، اختار الكوف : ١٩٨٨االدي
١٢٦.(  

  للكوفة، وذلك لم يكن نقل العاصمة        )عليه السالم (ولهذه األسباب جميعا، جاء اختيار اإلمام علي      
   .ضربا من العفوية واالرتجال

  
  :إلستراتيجية لترك المدينة المنورةاألسباب ا

م                    .١ ذا الحك لم تتوافر فيها آثافة سكانية آافية تستطيع أن تتحمل أعباء المواجهة للتحديات التي تنتظر ه
 . الجديد وعدم تضحيتها للرسالة

ا أرض       .٢ ال تتوافر في المدينة الموارد االقتصادية الضخمة التي تستطيع تامين احتياجات الجيش، ألنه
 .ة قاحلة، بعيدة عن مناطق التموينصحراوي

 . حيث مرآز األمويين)عليه السالم(إن المدينة لم تكن شديدة الوالء للشرعية المتمثلة باإلمام  .٣
ا الحروب              .٤ ي تتطلبه صعبة الت اة ال اد الحي د اعت اة  (إن الجيل الجديد الذي تربى في المدينة لم يكن ق حي

 )١٩٨٨االديب، ). ( رفاهية
    

  :ستشارةاللجوء إلى اال
ي صنع   د ف رد رجل واح رار، وان ال ينف ي صنع الق شارآة ف دار من الم اد مق و إيج ة ه إن الغاي
ادين     ن المي دان م ي أي مي سؤوًال ف ديرا أو م ا أو م سكريا أو مالي دا ع ل قائ ذا الرج ان ه واء آ رار س الق

  )١٢/٨٧: ١٩٩١االمدي، ) (الشرآة في الرأي تؤدي إلى الصواب(
القرار            إنَّ اللجوء إلى اإل    ستشارة مشارآة جمع من العقول، وإضافة آراء ذوي الخبرة والتجربة، ف

  .الذي ياتي عبر مناقشة مستفيضة ستجتمع عليه اآلراء، فيكون اقرب إلى الصواب
ي     ام عل ول اإلم اح، يق ذا النج ل ه شاورة تكف ل، فالم اح العم ا بخصوص نج سالم(أم ه ال  )علي

  ).١٩٩٢:٣/٢٦٤ي، االمد).(شاوروا فالنجح في المشاورة(
ق                    د تطبي ا فوائ ولم يحدد لنا اإلمام آيفية واسلوب المشاورة، بل وضع امامنا قاعدة عامة، وذآر لن
ا ضرورية لكل          ي انه ذا يعن هذه القاعدة ومضار ترآها، ولم يستثن ميدانا من الميادين عن المشورة، وه

ذا العمل من               يس          عمل يقوم به اإلنسان وتشتد الضرورة عند ما يكون ه ا بمجموعة من األشخاص ول اط



 

دا ردا واح ام.ف ول اإلم ار: (ويق ة األفك رأي باجال واب ال   ). ص
  ).٢٠١: ٤، ١٩٩٢االمدي، (

  :نستخلص من النصوص المتقدمة هذه الشروط التي يجب توافرها في المشاور 
 .أن يكون تقًيا يخشى اهللا .١
 .أن يكون عاقال من ذوي النهى واأللباب .٢
 .ارب في الحياة أن يكون من ذوي التج .٣
 . أن يكون عالما وليس جاهال .٤
 . أن يكون موصوفا بالحزم .٥
  
  
  

  :أهميـــة الشــورى 
ه                  ي حيات الشورى هي من عالمات الهداية والقوة والحكمة والعقل، فاإلنسان الذي يعقد المشورة ف

اب  راق عب ى اخت ا إل شورى طريق ذ من ال و يتخ ضلية، فه اس بالنجاح واألف ين الن ز ب اة، هو المتمي  الحي
  .وسبيال إلى الهداية، وبالتالي محصن ضد الضالل واالنحراف

  

  : مستلزمات المستشير
ادا                      ر اعتم واب التفكي سه أب ى نف إنَّ من أهم مستلزمات المستشير ان يفكر في إمرة وان ال يغلق عل

ه ان يتحل شورة علي د الم ه عن المشورة، بع د يغني ستقيم ق ر الم ط الن التفكي ى المشورة فق الحزم عل ى ب
  .فبدون الحزم ال فائدة من الشورى، والحزم هو اإلصرار على العمل وترك التردد والتذبذب في الرأي

رأي    ى ال صل إل ا عسى ان ي ر فيه ة ويفك ور إمام ضع األم ه ان ي رد علي شير الف ل ان يست اذن قب
الرأ      ه    الصائب وبعد التفكير يطرح االمر على اآلخرين، وبعد المشورة علية ان يعمل ب ذي قلص إلي ي ال

دينا            ين اي ؤمنين ب ر الم ضعها أمي ة ي ة مهم ذه معادل الحزم، وه شورة، ف التفكير، فالم وة، ف زم وق ( بع
   ).١٧٨ص: ١٩٩٨الموسوي، 

  
  

  :مرافقة ذوي التجارب
حاب            ن أص تعلم م ستفيد الم ي أن ي ن الطبيع ة، وم ة الواقعي صدر المعرف م م ارب ه ذوو التج ف

املهم                    التجارب أآثر ممن يتلقى العلو     وا مع دما حول ذه القاعدة عن انيون من ه تفاد الياب د اس م النظرية، وق
بقه  رة ممن س ى الخب و يتلق د، فه ا العامل الجدي ستفيد منه ى جامعات ي ر من شاورت ذوو النهي (إل خي

  ).٣/٤٢٨ : ١٩٩٢االمدي، ) (والعلم وأولوا التجارب والحزم
ريم الحاآم بالمشورة، وطلب       واعتمد اإلسالم الشورى آمبدأ عام في الحياة، فقد         طالب القران الك

  :من األمة التشاور، وتستطيع أن تقسم آلمات أمير المؤمنين في الشورى إلى 
 .اهمية الشورى .١
 .فوائد الشورى .٢
 .شروط المشير .٣
 .عواقب عدم االستشارة أو مخالفتها .٤
  .العالقة بين المشير والمستشير .٥
 

  )٢٦(آما موضح في الجدول رقم : رةالعناصر التي ينهى عنها اإلمام في المشاو
  العناصر التي ينهى عنها اإلمام في المشاورة) ٢٦(الجدول 



 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   المصدر  ت
  ال تشاور عدوك واستر خبرك  ٢٦٩: ٦، ١٩٩٢االمدي،   .١

  ال تستشير الكذاب  ٣١٠: ٦  .٢

  وال تدخلن في مشورتك بخيال  ٣٠٨: ٦  .٣

  شرآن في مشورتك حريصاال ت  ٣١٠: ٦  .٤

  ال تشرآن في رأيك جبانا  ٣٠٩: ٦  .٥

  وإياك ومشورة النساء فان رأيهن إلى افن  ٣١باب الوصايا رقم   .٦

ه،     ي عداوت ذي يخف دو ال م، الع صيل وه ال للتف باب ال مج شاورتهم ألس تم م ؤالء ال ت فه
  .الكذاب،البخيل، الحريص على الدنيا، الجبان، النساء

  
  

  
  :الستشارة أو مخالفتها عواقب ترك ا

  ).٢٧(يمكن توضيح  العواقب المترتبة على ترك اإلستشارة ومخالفتها بالجدول رقم 
   العواقب المترتبة على ترك اإلستشارة ومخالفتها)٢٧(الجدول 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   المصدر  ت
  من خالف المشورة ارتبك  ١٥٣: ٣االمدي،   .١

  أيه زلمن قنع بر  ١٧٠: ٥  .٢

  قد خاطر من استغنى برأيه  ٤٧٣: ٤  .٣

  من اعجب برأيه ذل  ٢٠١: ٥  .٤

  من اعجب برأيه ملكه العجز  ٣٥٣: ٥  .٥

  من استبد برأيه خفت وطأته على أعدائه  ٣٤٤: ٥  .٦

  من استبد برأيه خاطر وغرر  ٤٦١: ٥  .٧

  ما اعجب برأيه أال جاهل  ٥٣: ٦  .٨

  بد برأيه هلكال تستبد برأيك، فمن است  ٢٩٦: ٦  .٩

  االستبداد برأيك يزلل ويهووك في المهاوي  ٣٩٠: ١ .١٠
  

ل،        هذه النصوص تبين خطورة اعتماد الفرد على رأيه واستغناءه عن المشورة، فهو عرضة للزل
دما يكون   . وهو يخاطر بنفسه عندما يعفو عن رأيه، وبالتالي فنتيجة االعتماد على الرأي هو الهالك        وعن

و عرضة    مورد المشورة ف   ي مجال الحرب يصبح الهالك بين العدد، أما من شاور ثم خالف المشورة فه
  .لالرتباك، ويصبح في مهب الريح تتقاذفه أمواج األحداث

  

  :والمستشير) المشاور( العالقة بين المشير
والمستشير بأقوال اإلمام الموضحة في الجدول رقم       ) المشاور(تتلخص العالقة بين المشير     

)٢٨.(  
  العالقة بين المشير والمستشير) ٢٨(دول الج

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   المصدر  ت



 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   المصدر  ت
  جهل المشير هالك  ٣٦٧: ٣االمدي،   .١

  على المشير االجتهاد في الرأي وليس عليه ضمان النجاح  ٣١٦: ٤  .٢

  ال تردن على النصيح وال تستغشن المشير  ٣٨٧: ٦  .٣

  من ضل مشيره بطل تدبيره  ١٨٧: ٥  .٤

  من نصح مستشيره صلح تدبيره  ٢١٦: ٥  .٥

  من غش مستشيره سلب تدبيره  ٢١٧: ٥  .٦
ة                         ة متين ذه العالق دما تكون ه ود، وعن ة وال ى قاعدة المحب شير عل تقوم العالقة بين المشير والمست
ساعدة، ويحاول المشير أن                    ة في الم ة عن إخالص ورغب ومبنية على قاعدة الحب تكون المشورة نابع

ى                   يكون نا  ستند عل شير ت ة المشير والمست شير، فمعادل صحا صادقا في الرأي جاهدا نفسه لمساعدة المست
  :الرآائز االتية

 .يستفرغ المشير جهده، ويعطي رأيه عن علم وتجربة .١
 .يكون ناصحا للمستشير، وليس غاشا وال سبيال لضاللة وتيهه .٢
 .مال باالستشارةال يرد المستشير على نصيحة المشير، بل يكون متواضعا له، عا .٣
دما                   .٤ دبير عن ه الت سلب من العكس ي دما يكون المشاور ناصحا، وب دبير عن ة هي الت ذه العالق حصيلة ه

 .يغشه
  

  :ما تعترض الشورى من نواحي الضعف
  .يبين األسباب التي تعترض الشورى وتضعفها) ٢٩(الجدول رقم 

  
  االسباب التي تعترض الشورى وتضعفها ) ٢٩(الجدول 

  )عليه السالم(وال لألمام علي أق  المصدر ت
دي،  .١ : ٤،  ١٩٩٢االم

١٦٣  
  .شر اآلراء من خالف الشريعة

  .آفة المشاورة انتقاص اآلراء  ١٠٢: ٣ .٢

  قد خاطر من استغنى برأيه خير اآلراء أبعدها من الهوى  ٤٣٢: ٣ .٣
  

صا   رأي ال ى ال ة إل رد أو الجماع ع وصول الف شورى وتمن ة ال يط عملي ضايا تح الث ق ذه ث ئب، ه
  :األمور هي

 .مخالفة الشريعة .١
 .نقض الشورى برأي مخالف، والعمل خالف ذلك .٢
 .إتباع الهوى، الن الهوى والشبهات تدفع باإلنسان إلى اختيار الرأي المنسجم ورغباته .٣

  

  :الرجوع إلى جهة عليا
  : الخالفـــــة

دالالته وحججه الدافعة مرات   لم يتحمل اإلمام االنحراف وال السكوت، وانتقد الخليفة وأتباعه باست         
  :  على مفترق الطرق بين خيارين )عليه السالم(عديدة وظل اإلمام علي 



 

ار األول حابه          :الخي الة وأص ت الرس ل بي صار أه ساعدة أن وة وبم ستخدما الق تفض م ا أن  ين   أم
دفا         يس ه صب ل سلطة والمن ن أن ال الق م ه واالنط شروعه وقانون ون بم ذين ال يؤمن ين ال ي الحقيقي ف

  .القيادات األلهية وان الهدف أسمى وأآيد من االحتفاظ بالسلطة ووجود القيادة
اني  ار الث ن      :الخي ى م دف أول ر اله دأ وان يعتب دف والمب دم اله سلطة ويق صب وال ضحية بالمن  الت

الة أصبحت                ل إن الرس دنيا ب وم مجد ال م يطلب ي ه ل ام ألن ة لتغري اإلم السلطة والقيادة ولم تكن الخالف
  .من عقله وقلبه لذا لبى النداء وقبل الخالفةجزء 

  

  : الخيار الثاني)عليه السالم(قبول اإلمام علي 
ا المجتمع اإلسالمي             ) عليه السالم (    إن قبول اإلمام علي      بهذا الخيار آان بسبب الظروف التي يمر به

ستحدث                  ادة ف اظ بالمنصب والقي اال حتف سلطة ب ى ال ا    النه لو اصر على االستيالء عل ضيع فيه ظروف ت
ه       )صلى اهللا عليه وآله وسلم (جهود رسول اهللا     ي أريقت في سبيل اهللا في خطبت  والدماء الطاهرة الت

شقية د   " : الشق ين ان اصول بي ي ب ت ارتئن شفا، وطفق ا آ ت عنه ا، وطوي ا ثوًب سدلت دونه ف
دح فيه  صغير ويك ا ال شيب فيه ر وي ا الكبي رم فيه اء، يه ه عمي ى طغي ذاء، أو اصبر عل ا ج

ي                    ذى وف ين ق ي الع ا احجى، فصبرت وف مؤمن حتى يلقى ربه، فرايت ان الصبر على هات
  )٣:، الخطبة ١٩٦٧عبده، ". (االحلق شجى او اترك تراثي نهب

اني من                       ام يع ان اإلم د آ ه فق فلو استخدم القوة تجسد الكثير من االعزاء الذين آانوا يؤمنون بإمامت
  .قلة الناصر والمعين في قوله

ذى                 فنظرت"  ى الق ده،   ". ( فاذا ليس معين االاهل بيتي فصنُت بهم عن الموت واغصبت عل ، ١٩٦٧عب
٢٠: ٢(  
  

  

  :اتخاذ االجراءات التصحيحية
رة      ذه النظ ات، وبه وق والواجب ي الحق ساواة ف دأ الم الن مب اء واع ي العط دأ التفاضل ف اء مب الغ

  ):٣٠(ال منها ما يبينه الجدول رقم الشمولية ال يفرق بين المسلم وغير المسلم وبهذا الصدد له أقو
  االجراءات التصحيحية  ) ٣٠(الجدول 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   المصدر  ت
دي ضعيف   ((  ٢١٧: ١، ج١٩٦٧عبده ،   .١ وي عن ه والق ذ الحق ل ى اخ ز حت دي عزي ذليل عن ال

  ))حتى اخذ الحق منه

 نفسك، ومن خاصة اهلك ومن لك   انصف اهللا وانصف الناس من    ((  ٤٣٨: ١، ج١٩٦٧عبده ،   . ٢
فيه هوى من رعيتك فانك اال تفعل تظلم ومن ظلم عباد اهللا آان اهللا     

ا    ....خصة دون عبادة   وليكن احب االمور اوسطها في الحق واعمه
  )).في العدل

  

وم من              ((  ٤٣٨: ١، ج١٩٦٧عبده ،   .٣ م اهللا النصفن المظل ايها الناس اعينوني على انفسكم، واي
ان           ظالمة، وال  قودن الظالم بخزامته حتى اورده منهل الحق وان آ

  )).آارها
  

  :الميدان المالي واالقتصادي
  :رآز على نقطتين مهمتين

  ).عثمان(الثروات غير المشروعة التي تكونت ايام الخليفة  .١
 . اسلوب توزيع العطاء التفضيلي .٢



 

سالم   (لذا فقد قام اإلمام علي     ه ال ه الخلي     )علي ا اقطع ع م ا       بمصادرة جمي ان من قطائع وم ة عثم ف
م                 ) ٣١(وهبه من االموال العظيمة لطبقة االرستقراطيين وعاملهم بسياسته في توزيع المال والجدول رق

  . في الميدان المالي واالقتصادي)عليه السالم(يبين أقوال اإلمام علي 
  

  الميدان المالي واالقتصادي ) ٣١(الجدول 
  )معليه السال(أقوال لألمام علي   المصدر  ت
املكم              ٥٩، ص ١ج: ١٩٧٢شمس الدين،   . ١ يكم واني ح ايها الناس اني رجل منكم لي ما لكم وعلي ما عل

ا            ة اقطعه ره، اال وان آل قطيع ا ام يكم م على منهج نبيكم، ومنفذ ف
عثمان، وآل مال اعطاه من مال اهللا فهو مردود في بيت المال فان             

ه ال       زوج ب د ت دت ق و وج يء، ول ه ش ق ال يبطل ك  الح ساء، ومل ن
  االماء، وفرق في البلدان

ه             الجور علي ه الحق ف  لرددته، فان في العدل سعة ومن ضاق علي
  .اضيق

ى ان               ٥٩، ص ١ج: ١٩٦٧عبدة،   .٢ وقوله بالرد على مساومة الطبقة الثرية على بذل طاعتهم عل
  .يقضي عما سلف

سمته        فأما هذا الفيء فليس الحد ف    (  ).٤٦، ٣٩-٣٧(، ص ٢البحراني، ج  . ٣ ه من ق رغ اهللا في د ف ره، وق ه اث ي
ه               فهو مال اهللا وانتم عباد اهللا المسلمون وهذا آتاب اهللا به اقررنا ول
  .اسلمنا وعهد نبينا بين اظهرنا فمن لم يرض به فليؤل آيف يشاء

  

  :الـــــوالء: رابعًا
    للباري جل جاللُه-     أ

  :إيـــمان
سالم   ع(آانت نهاية المطاف لالمام علي       ه ال د في                   )لي د ول ه في بيت اهللا، فلق ي بيت اهللا آبدايت  ف

  .بيت اهللا واطلق الصرخة عندما جاءته الضربة وهو في المحراب
  ))صلى اهللا عليه وآله وسلم( بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا(

ا مسجدا        ) فزت ورب الكعبة  (وآان الفرح الروحي يمالء قلبه عندما هتف         ه آله د  وآانت حيات يعي
  .اهللا فيه بالجهاد وبالعلم وبالزهد وبالرأي يعطيه وبالحرآة وبالصلة حتى عاش ذلك الفوز الروحي

ا        ) ثالثة ايام (ورغم معاناته من جرحه      فلم تشغله عن التفكير في شان االمة ليربطها باهللا، ويربطه
ة   عليه السالم ها  بكل القواعد االساسية في عالقاتها مع بعضها البعض، ففي وصيته التي اوصى ب              ولدي

سالم   (االمامين المعصومين الحسن والحسين         ه ال ال       )علي ة اإلسالمية، ق  وان المقصود بالوصية االم
  :)عليه السالم(

  ).اوصيكما بتقوى اهللا واال تبغيا الدنيا وان بغتكما(
  :)عليه السالم(ويقول 
  ).عباد اهللا ان من احب عباد اهللا اليه عبدا اعانه اهللا على نفسه(

سة   .فكان له عونا في حياته، يمده بالقول والمتعة والحصانه   سان نف وهو عون ينطلق من توجه اإلن
ان يمنحه االلطاف                         .إلى اهللا  ه واخالصه، ف ي صدق نيت ه ف ى قلب فاذا توجه اإلنسان إلى اهللا واطلع اهللا عل

  .إلنسانالروحية والفكرية والخطوط العملية لتعالج نقاط الضعف، وما أآثر الضعف في ا
  ) ٥٣من اآلية: يوسف)(ِإنَّ النَّْفَس َلَأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي(



 

سه                         ام نف سان ام ي خط االنحراف، فيضعف اإلن زه ف ر غرائ سوء وتثي فالنفس تجر اإلنسان إلى ال
ة               ة االلهي ق من الرحم ى         ويتهاوى، وعندئذ يحتاج إلى اللطف االلهي الذي ينطل زل االلطاف عل ا تن ، فيه

  :اإلنسان، وتستنقذه من هذا الضعف واالنكسار، وقد ورد في الدعاء 
ا                 ( واعني على نفسي بما تعيق به الصالحين من االلطاف التي تمتع استيقاظ نقاط الضعف فيهم وانحرافه

  :بهم عن الخط لتقوي فيهم ارادة الطاعة والبعد عن المعصية وذلك قوله تعالى 
    )٦٩:العنكبوت) (ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنيَنَوالَّ(

سديد من           فالذي يجاهد في اهللا نفسه ويجاهد في اهللا غرائزه، وهو في امان من االنحراف بعون وت
ه المتاهات               ه ان ينحرف، واحاطت ب د ل اذا اري ضياع وعاشت     اهللا سبحانه وتعالى، ف واخذت خطوط ال

دى  ق اله ى طري ه إل ه ليهدي ه وقلب ي عقل شرف ف ان اهللا بي ع ف ي المجتم ا ( الفوضى ف ُدوا ِفيَن ِذيَن َجاَه َوالَّ
  ).َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا

اتهم،               دل في حي فاهللا مع الذين احسنوا االيمان في عقولهم واحسنوا الخير في قلوبهم، واحسنوا الع
  .ط االحسانوانطلقوا من خ

ادة             ة والعب ي االلوهي ده ف ى اهللا بتوحي سان إل ط اهللا واالح ي خ سرها ف نفس بتي ى ال سان إل االح
  .والطاعة، واالحسان إلى الناس بالقيام بحقوقهم واالفضال عليهم

ر والحسن،              ار الخي يح واحت فكيف عاش هذا العبد الذي احاطت به الطاف اهللا، فتجنب بفضلها القب
اي عاش الحزن، ولكن الحزن على ماذا؟ انه الخوف على          ) فاستشعر الحزن (المستقيم  وانطلق في الخط    

ى اهللا            دعوة إل فاته من الفرص التي اضاعها دون ان يعمق طاعته هللا، وانه لم يبادر إلى مواقع الجهاد وال
ى الخطر وضيع    سالمة عل ار ال ب، واخت ى التع ة عل ضل الراح ه ف ة، ولكن ساحات مفتوح ت ال وم آان ي

ي           ال ه عل سالم   (فرصة، فتحولت إلى غصة، فاستشعر الحزن، وهذا ما عبرعن ه ال ى       )علي الته إل ي رس  ف
  )١٠٦: ٢٠٠٤فضل اهللا،  ( .ابن عباس

يعني ان تاسف على ما خلفت وراءك من الفرص فلم تنهزها، لتزيد من      ) فليكن اسفك فيما خلفت   (
  ).تجلببت الخوف(خير الدنيا واالخرة و

ه، ويخاف من                        والجلباب في اللغة ال    ه يخاف ان يعرض اهللا عن يس الخوف الن ا ل ي هن اب، يعن ثي
  .وسوسات الشيطان في المستقبل، ويخاف من النفس االمارة بالسوء ان تقوى عليه

  )٦٠من اآلية: المؤمنون)(َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم إلى َربِِّهْم َراِجُعوَن(
ا يقفون بين يدي اهللا، وقد ال يكونون في مواقع السالم يعني انهم يخافون مما هم مقبلون علية عندم

  .بحيث ال يملكون جوابا في مواقع السؤال
   )١١١:النحل) (َيْوَم َتْأِتي ُآلُّ َنْفٍس ُتَجاِدُل َعْن َنْفِسَها َوُتَوفَّى ُآلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت َوُهْم ال ُيْظَلُموَن(

ي وااليجابي والخوف المستقبلي على المصير، هو الذي        فهذه االلطاف االلهية وهذا الحزن االيمان     
ع ال   ل مواق ب آ ى الماضي ليتجن زن عل ه يح ستقبل،  حيجعل ي الم اب الخوف ف ب جلب ة ويتجن زن االتي

  .فيحاول ان ياخذ باسباب االمن التي تخلصه عند اهللا وتنقذه من عذابه ليكون في خط االستقامة
، والجدول   )١٣:االحقاف) (ُه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ        ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَّ    (

  .يوضح أقوال اإلمام في الوالء) ٣٢(رقم 
  أقوال اإلمام في الوالء للباري جل جالله) ٣٢(الجدول 

  االقوال  المصادر
  خذ من قليل الدنيا ما يكفيك  ٩٢: ٤٤١: ٣١، ١٩٩٢االمدي، 

  العمل الصالح حرث االخرة  ٦٢: ٢
  ثقلوا موازينكم بالعمل الصالح  ٣٥٠: ٣
  االعمال في الدنيا تجارة االخرة  ٢٧٦: ١



 

  االقوال  المصادر
  اربح الناس من اشترى بالدنيا االخرة  ٤١٣ : ٢
  ازآى المال ما اشترى به االخرة  ٤٠٧: ٢
  من ابتاع اخرته بدنياه ربحهما  ٢٥٧: ٥
  ةالرابح من باع الدنيا باالخر  ٧٠: ٢
  من صلح امر اخرته اصلح اهللا امر دنياه  ٣٨٣: ٥

  .ايها الناس اتقوا اهللا فما خلق امرء عبثا فيلهوا وال يترك سدى فيلقوا  ٣٤٠:قصار الكلمات  
  
  
  
  
  
  

  : الطاعـــــــة وخشية
شية االدارة                     ة للنظام االداري، فالطاعة ضرورية لتم دونها ال قيم تتوقف االدارة على الطاعة، فب

ة                ولتم ه االداري م  .شية وظائف االدارة ثانيا، فالجهاز الذي ال يحظى بطاعة افراده ال يستطيع اداء وظيفت ث
ة مزدوجة         ك وظيف ان الجهاز االداري ال يحظى بطاعة الناس ال يقدر على تحقيق برامجه واعماله فهنال

  ).١٣٧: ١٩٩٨ الموسوي،.(للطاعة طاعة االفراد المنظمة االدارية، وطاعة الناس لهذه المنظمة
  

  :اهمية الطاعة
وم الطاعة       )عليه السالم (وقد حث أمير المؤمنين       على الطاعة الهميتها الكبرى في الحياة، فمفه

ذه الطاعة                   ان وتتصل ه ا آ عنده اوسع من مفهومها االداري الضيق، فاإلنسان موظف لطاعة الحق اينم
اد         ال العب الى،       في النهاية بطاعة اهللا سبحانه وتعالى، فكل اعم ى اهللا سبحانه وتع ة متواصلة إل  هي حرآ

ذا العمل في                            تقام ه ا اس اذا م ادة، ف ال العب وما العمل ضمن التنظيمات اإلدارية  اال شكل من اشكال اعم
طريق الحق آان عبادة هللا، فكانت الطاعة في نطاق الدائرة الصغيرة هي طاعة في نطاق الدائرة الكبيرة     

  .)عليه السالم(يبين أهمية الطاعة في أقوال اإلمام علي ) ٣٣(م ، والجدول رق)العباد العامة(
 )عليه السالم( أهمية الطاعة في أقوال اإلمام علي )٣٣(الجدول 

  

  )عليه السالم(النصوص ألمير المؤمنين   المصادر
  العاقل من اعطى هواه في طاعة ربه  ٣٨: ٢، ١٩٩٢االمدي، 

  بهخير الناس من عصى هواه في طاعة ر  ٤٣٥: ٣
  مالك آل خير طاعة اهللا سبحانه  ١٢٠: ٦
  الطاعة همة االآياس  ١٦٢: ١
  اشرف االعمال الطاعة  ٣٨٣: ٢
  السعيد من اخلص الطاعة  ٣٤١: ٦
  الطاعة متجر رابح  ١٥٥: ١

  

شاعر        رك م ضا وتح ا اي ة وثوابه ذآر الطاع صية ت ذآر المع ي ت صوص الت ر الن ظ ان أآث نالح
  .ء ايضاالخوف تحتم تحريك مشاعر الرجا

  :طاعة االنظام  .١
دون الطاعة ال                         ذي اساسه الطاعة اذ ب اذ ان النظام بحد ذاته دافع محفز للطاعة، ذلك ان العمل ال

م       دول رق ن الج ظ م دا ونالح ر واح رك مت ن التح ة م ستطيع الجماع ر  ) ٣٤(ت وال أمي ح اق يوض
 : عن الطاعة)عليه السالم(المؤمنين



 

 
  طاعة النظام) ٣٤(الجدول 

 

  )عليه السالم(ألنصوص ُُلألمأم   المصادر
  أطع من فوقك يطعك من دونك  ٢٣٧:  ٣ ،  ١٩٩٢االمدي، 

  عايط ج تدبير من الحتي ال  ٤١٤: ٦
  عتك لمن فوقكالحكمة طامن   ٤٢: ٦
  .تستطيع ألمره ردأ  تجد منه بدأ والأحق من تعطيه من ال  ٤٤٤: ٢

  .يوضح نتائج الطاعة) ٣٥(    الجدول رقم 
  نتائج الطاعة) ٣٥(الجدول 

  )عليه السالم(النصوص لالمام   المصادر
  من اطاع اهللا انتصر  ١٦٦: ٥، ١٩٩٢االمدي، 

  من اطاع ربه ملك  ١٤٦: ٥
  من اطاع اهللا جل امره  ١٧٠: ٥
  من اطاع اهللا عال امره  ٢٧٣: ٥
  طاعة اهللا مفتاح آل سداد وصالح آل فساد  ٢٥٥: ٤
  ته االرباح من غير تجارةمن اتخذ طاعة اهللا بضاعة ات  ٣٨٥: ٥
  ال عز اال بالطاعة  ٤٦٩: ٦
  اطع تغتنم  ١٦٨: ٢

  
  :بواعث الطاعة

  اتباع الحق  .١
 .فالذي يكون على الحق يكسب ثقة الناس، والناس يطيعون من يثقون به، ويعصون من ال يثقون به .٢
 الذي يحظى بالثقة    وعندما تحقق الثقة من زاوية من االدارة سرعان ما تنتشر جميع ارجائها، فالمدير             .٣

وهذا ما يخفف علية اعباء ادارية آثيرة، وبوجود السلطة تمضي االمور اإلدارية            .ينشر ارجاء دائرته  
ار         بصورة سريعة دون تلكؤ، واذا ما دققنا في اسباب الثقة الحظنا ان              قرب وبعد الشخص من الحق هو المعي

 ،)١٣٨: ١٩٩٨الموسوي، . (الذي يزيد أو ينقص من ثقة االشخاص
  
 

 .في بواعث الطاعة )عليه السالم( يوضح اقوال اإلمام علي) ٣٦(والجدول رقم 
  
 

  بواعث الطاعة) ٣٦(جدول رقم 
  )عليه السالم(النصوص لالمام   المصادر

  احق من اطعته من امرك بالتقى ونهاك عن الهوى  ٤٤٦: ٢،    ١٩٩٢االمدي، 
  من امرك باصالح نفسك فهو احق من تطيعة  ٣٢٢: ٥
  عليك بطاعة من يامرك بالدين فهو يهديك وينجيك  ٢٩٦: ٤

  

يعاقبون                      م س د الطاعة، وانه يكافؤون عن م س قسم آبير من الناس ال يطيعون اال عندما يعرفون انه
  .عند ترك الطاعة، ما استشارة مكامن الحب والخوف هو احد المحفزات إلى الطاعة



 

والفرق .قوبة الرتكب الكثير المخالفات المنصوصة    عندما ننظر إلى قوانين الجزاء، فلو لم تكن الع        
بين هذه القوانين وقوانين المنظمة اإلدارية  ان المنظمة تتضمن الثواب والعقاب معا وليس العقاب وحدة                

  ).١٤٠ : ١٩٩٨الموسوي، ( 
ام  ر اإلم ف يثي رى آي سالم(واالن لن ه ال ي  )علي ة، ف اق الطاع ي نط زة الحب والخوف ف  غري

  ).٣٧(الجدول رقم 
  غريزة الحب والخوف في نطاق الطاعة) ٣٧(الجدول 

  )عليه السالم(النصوص لالمام   المصادر
  السعيد من اخلص الطاعة  ٩٢: ٣٤١: ١   ١٩٩٢االمدي، 

  العمل بطاعة اهللا اربح  ٤٣١: ٢س .ن
  في الطاعة آنوز االرباح  ٣٩٤: ٤س.ن
  احب العباد هللا اطوعهم له  ٤٣١: ٢س.ن
  جزاء المطيعالجنة   ١١٤: ١س .ن

  اما العقاب فهو جزاء العامين  =
  الطاعة تنجي المعصية تردي  ٣٣: ١س .ن
  طاعة المعصية سجية الهلكى  ٢٥٧: ٤س .ن
  المغبون من باع جنه عليه بمعصية دينه  ٣٥٦: ١س .ن
  بالمعصية تكون الشفاء  ٢١٥: ٣س .ن
  ثواب اهللا الهل طاعته وعقابه الهل معصيته  ٣٤٨: ٣س .ن

  
  

  :ة المنظمةتقوي
صادية أو            يشكل الفرد جزء من المنظمة التي يعمل فيها  سواء آانت دائرة حكومية أو مؤسسة اقت
ة   ي تقوي رد العضو ف ة الف و رغب ة ه ي المنظم د بواعث الطاعة ف ك، فاح ابه ذل ا ش حزب سياسي أو م

  .منظمة ورفع مقامها االجتماعي والسياسي
ر      اء الف دى انتم ى م ا عل ة هن ف الطاع ا     وتتوق ا وبرامجه ي اعماله ه ف ة وانخراط ي المنظم د ف

ذي    ين ال ن المرؤوس ة م ين الجماع ه وب اء بين شعور باالنتم ي ال ستطيع ان ينم ذي ي رئيس االداري ال وال
  يشرف عليهم، فان جميع القرارات التي يصدرها ذلك الرئيس تلقى قبوال اآبر 

ذا    نالحظ ان الشعور باالنتماء الحقيقي هو الذي يتحقق بصورة ط      راه أو فرض وه واعية بدون اآ
  .الشعور سيكون موجبا للطاعة

سالم  (وفي هذا المضمار يقول أمير المؤمنين        ة والطاعة        )عليه ال ا لالم ة نظام  فرض اهللا االمان
  ).٥٣: ، قصار الكلمات١٩٩٢اآلمدي، .( تحطيما لالمام

  
  :االلتـــزام 

  :االلتزام للباري 
  : ب المناسبات التي تبعث إلى التقرب من اهللا تعالى بقوله يراق)عليه السالم(آان اإلمام علي

لم   (ما ترآت صالة الليل منذ سمعت قول النبي  ( ه وس ه وآل ل  )صلى اهللا علي ذا العمل   )  صالة اللي وه
يترك اثرا ايجابيا في دفع لناس نحو االلتزام بها واحياؤها، واحياء المناسبات وممارسة االعمال العبادية               

دخول  ة ال ى  وآيفي ه إل دنيا، والتوج ال ال ن اعم يء م ل ش اء آ ة بالغ ساحات االلهي ى ال إل
  ).١٣٤: ٢٠٠٤الرشيهري، .(التواضع



 

  :االلتزام بالحق في معرفة الرجال 
ال         )عليه السالم (نهض الحارث بن حوطي الليثي إلى اإلمام علي        ر فق ى المنب ال تظن   :  وهو عل
ال ان   ى ظالل، فق ا عل ر آان ة والزبي ا نظن ان طلح ك ان وس علي ال، : (ه ملب رف بالرج ان الحق ال يع

  ).٢٦٢: ، الحكمة ١٩٦٧عبده، ) (٢١٠: ٢، ١٩٩٢اليعقوبي، ). (فاعرف الحق تعرف اهله
  ) ٦٢٥/١٢٩٢: الطوسي )(٣: ٣المفيد، بال، ). (ان الحق احسن الحدث، والصادع به مجاهد(
  

  :الوالء للرسالة اإلسالمية
  :التضحية للرسالة اإلسالمية

ادة المجتمع اإلسالمي             )عليه السالم (إلمام علي   آان ا   من أآثر الشخصيات الراقية جدارة في قي
  ، ولم يكن في العالم اإلسالمي شخص يبلغ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بعد رسول اهللا 

 في الفضل والتقوى والرؤية الفقهية والقضائية والجهاد في سبيل اهللا )عليه السالم (مستوى اإلمام علي    
دة      )عليه السالم(الى، وبسبب هذه الجدارة رشح    تع الى في مناسبات عدي امره تع  من قبل رسول اهللا وب

  .لقيادة المسلمين المستقبلية واهمها ما حدث في الغدير
سكوت     )عليه السالم (االمام علي    سلطة والمنصب         ... لم يتحمل االنحراف وال ا من ان ال وانطالق

ق            ليس هدفا في القيادات االلهية، وان      ه لتحق ادة ال سلطة ووجود القي  الهدف اسمى واآبر من االحتفاظ بال
ذلك الهدف، فان القائد اذا ما قدر له يوما ان يكون بين خيارين مخيريين اختيار المنصب والسلطة ويقدم                

  .الهدف والمبدا وان يعتبر الهدف اولى من السلطة والقيادة
ه    وقد آان آثير من الصحابة يمثلون الخط المعارض         سالم   ( لخالفت ه ال ، وهؤالء الصحابة     )علي

دهم                         دهم وعق سبب حق ه ب الفون تولي انوا يخ ة وآ سالة الخالف ي م وان آان موقفهم مضادا لموقف اإلمام ف
ة  ام الوثني وة ام ة حال ق ى اي دون عل م يع ضايا االخرى وه ي الق ه ف ون مع انوا يتفق م آ ر انه سية غي النف

  .عالم اإلسالميوالنصرانية واليهودية ضعفا في مرآز ال
ى البصرة للقضاء                   )عليه السالم (وقد اشار اإلمام علي      ق إل دما انطل ة عن ذه النقطة الهام ى ه  إل

اآثين     ر   (على الن ال         ) طلحة والزبي ه ق ة ل ريش              :(في خطب ا ق تاثرت علين ه اس ا قبض نبي ان اهللا لم
افضل من باالمر ودفعتنا عن حق نحن احق به من الناس آافة، فرايت ان الصبر على ذلك 

دين يمخض محض                     د باإلسالم وال اس حديثو عه تفريق آلمة المسلمين وسفك دما ئهم والن
ق    ل خل سه اق ن ويعك ى وه سده ادن ب، يف   ).الرط

  ).٢٢٢: ١٩٦٧عبده، (
ة                    اة رسول الل صلى  (آان هناك عدد غير قليل من القبائل والجماعات التي اسلمت في اواخر حي

ل،                  لم تر تعالي   )اهللا عليه وآله وسلم    شكل آام ان ب ور االيم وبهم ن م اإلسالم الضرورية وال يدخل في قل
لم   (وعندما علموا نبأ وفاة رسول       ة      )صلى اهللا عليه وآله وس ة اإلسالمية في المدين  عارضوا الحكوم

ان اول                        وات العسكرية، وآ دادهم الق ة من خالل اع ى المدين وامتنعوا عن دفع الزآاة، وشكلوا خطرًا عل
ه الح      ى                عمل قامت ب دين والقضاء عل ال المرت سلمين لقت أت مجموعة من الم ا عب دة هو انه ة الجدي كوم

ع                  م يكن من الصحيح ان يرف ذلك ل تهم، ل ار فتن اد ن سلمين اخم ود الم ة جه م ببرآ تمردهم، وفي النهاية ت
داد   )عليه السالم (اإلمام علي    ة االرت   في هذا النوع من الظروف التي رفع اعداء اإلسالم الرجعيين راي

  ).    ٢١٢: ١٩٩٩شريعتي، .(فيها وتحدوا الحكومة
  



 

  :المحافظة على وحدة المسلمين 
ى اهل مصر،                      ائله إل تجسدت هذه الممارسة آثيرا في حياته وبرزت بشكل واضح في احدى رس

  :وقال 
صلى (فواهللا ما آان يلقى في روعي وال يخطر ببالي ان العرب تزعج هذا االمر من بعده                 (

ه      لم اهللا عليه وآل ال                    ) وس ي اال انثي ا راعن ده فم م منحوه عني من بع ه، وال انه عن اهل بيت
الناس على فالن يبايعونه، فامسكت يدي حتى رايت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم،                

د           ن محم ى محق دي لم        (يدعون إل ه وس ه وآل م انصر اإلسالم          )صلى اهللا علي ، فخشيت ان ل
مصيبة به علي اعظم من فوت واليتكم التي انما هي           واهلة انا ارى فيه ثلما اوهدما تكون ال       
يزول السراب، أو آما ينقشع السحاب، فنهضت في  متاع ايام قالئل، يزول منها ما آان آما

ه                دين وتنهن ان ال ي، بال     ). (تلك االحداث حتى راح الباطل وزهق، واطم ده،  ) (٣٠٦:الثقف عب
  ).٦٢الرسالة : ١٩٩٢

  :القول الثاني 
ه      ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(لما قبض اهللا نبيه اما بعد فانه   ( ه وعترت ه وورثت ا نحن اهل قلن

ا                           ا قومن رى لن ا طامع اذ ابت لطانه احد وال يطمع في حقن واولياؤه دون الناس ال ينازعنا س
وايم اهللا لوال مخافة الفرقة بن المسلمين وان        ...فغصبونا سلطان نبينا فصارت االمرة لغيرنا     

ور  ر ويب ود الكف ه     يع م علي ا له ا آن ر م ى غي ا عل دين لكن   ).  ال
  ).٣٠٧: ١٩٦٢ابن ابي الحديد، (، )١٣١: المفيد، بال (
ـ سيلمة    -ج ال م ذابين امث وة الك دعي النب ين وم ور المتنبئ اك ظه ان هن دين آ ورة المرت ى خط  اضافة إل

ة، فهز                         ى المدين وات للهجوم عل نهم مجموعة من الق أ آل واحد م وا  وطلحة وسجاح ايضا، وقد عب م
  .على يد المسلمين وبتعاونهم وتكاتفهم بعد تحمل آثير من العناء

ك ان      -د سلمين ذل وس الم ي نف ر ف ا اخ دوره قلق ث ب ن ان يبع ان يمك ل آ روم المحتم وم ال ورة هج  خط
سلمين                      د الم روم تع ك الحين، وآانت ال المسلمين آانوا قد واجهوا الروم وقاتلوهم ثالث مرات إلى ذل

سالم   (لو آان علي    خطرا حقيقيا لها، ف    ه ال ة الوضع                 )علي ي فلق ا يعن اد المسلح وهو م  يمارس الجه
ع           ذا الوض تغالل ه رة الس ة آبي روم فرص نح ال ان يم وتيره لك سلمين وت داخلي للم ال

  ).٦٦: ٢٠٠٢البيشوائي، .(المتزلزل
  

  :نشر الرسالة اإلسالمية 
الة ا                شر الرس ا هي مسؤولية ن دين        ان اهم مسؤولية يتحمل اإلمام اعباءه الم ال ين مع إلسالمية وتب

ل     شكل الكام سؤولية بال ذه الم ام به ستطيع القي ام ال ي ان اإلم الطبع ف ذها، وب ا وتنفي ى تطبيقه ل عل والعم
والصحيح ما لم يكن خبيرا باسرار الرسالة اإلسالمية محيطا بمعالم الدين عارفا بكل الحقائق التي تتعلق                

ائق          بتطبيق احكام اإلسالم، لذا يشترط في اإل       ع الحق درآا لجمي شريعة م ضايا ال مام ان يكون عالما بكل ق
قُّ َأْن        : (الكونية والطبيعية المرتبطة بها، وبذلك يصبح اعلم االمة، بقولة تعالى          قِّ َأَح ى اْلَح ِدي إل ْن َيْه َأَفَم

  )٣٥ من اآلية:يونس)(ُيتََّبَع َأمَّْن ال َيِهدِّي ِإلَّا َأْن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َآْيَف َتْحُكُموَن
د ثبت عن رسول اهللا                ة فق ة النقلي ا من الناحي ة، ام ه    (هذه من الناحية العقلي ه وآل صلى اهللا علي

ه                   )وسلم ت، آقول ة الهل البي اءة العلمي د الكف لم        ( أآثر من حديث يؤآ ه وس ه وآل  في   )صلى اهللا علي
ت   ل البي ة باه وا   (وصيته لالم نهم فتهلك صروا ع وا وال تق دموهم فتهلك ال تق م  ف انهم اعل وهم ف وال تعلم

  ).٨٩: ١١، باب ١٩٨٤ابن حجر ، ).(منكم
  



 

  :نشر العلـــم
زل           )عليه السالم (الشمولية التي اضفاها اإلمام علي       ي ن شمولية الت ة هي نفس ال  بين اهل الكوف

ان          ان ال يفترق ران صنوان متالزم ا والق ران الن علي د صحبته      (بها الق ه ق ا فارقت اب لمعي م ). وان الكت
  ).١٢٢، الخطبة ١٩٦٧ده، عب(

ي             ام عل شرها  اإلم ي ن سالم   (من الصفات الت ه ال تيعاب، وهي من صفات          )علي شمولية واالس ال
  ).١٤٢: ٢٠٠٣حب اهللا، .(القران الن عليا هو القران الناطق والكتاب الكريم هو القران الصادق

   ان يكون رفيع الغاية وشامل الحلبة ؟)عليه السالم(من اين لالمام علي 
ي ان يكون صبيا وضعني                  )عليه السالم (لقد وضع اإلمام علي      دن النب م من ل  التقوى وزق العل

سالم (ويرفع لي في آل يوم من اخالقه علما يرفع له          ...في حجره وانا ولد يضمني إلى صدره        )عليه ال
  :آل يوم من اخالق النبي علما، فافصح عن نوع هذه العلوم وتمامها وشمولها بقوله 

م وضياء      ....قد علمت تبليغ الرساالت واتمام العدات وتمام الكلمات وعندنا اهل البيت           تاهللا ل ( واب الحك اب
  ).٦٦: ٢٠٠٢؛ البيشوائي، ١١٩: ١٩٦٧عبده، ) (االمر

  )٢٢٠: ١٩٦٧عبده، ). (العالم مصباح في االرض فمن اراد اهللا به خيرا اقتبس حسنه(
  

ي  ام عل ل اإلم سالم(جع ه ال ن اولوي)علي م م دي   العل ه تهت ا المت ل نبراس ى جع الته حت ات رس
  .بسوابقه وتستضيء بثورة واوفى آثيرا في مراقبة ومنافعة

  :ويمكن للباحثة ان تستخلص 
تعابه                  ) النشر(ان مسالة   .١ م واس ى شمولية العل د عل عند اإلمام علي من اولويات رسالته اإلسالمية، واآ

  ).انا مدينة العلم وعلي بابها.()مصلى اهللا عليه وآله وسل(ونشره، وآما قال الرسول 
  .سيادة العلم ونشره النه يحقق المنفعة العام. ٢
  .ادراك العمل بالعلم في ان واحد ونشره. ٣
  

  االلتزام
  االلتزام تجاه الرسالة

يجب ان ال افكر انا، ويجب ان ال تفكر انت، بل تربي اصحابك على انهم اصحابك وانما هم 
  ).١٨: ٢٠٠٣الصدر،.(اصحاب الرسالة

  : معان عدة منها)عليه السالم(ونلحظ من خالل أقوال االمام علي
  .التفكير يكون موضوعيا وعلميا مبني، على المصلحة العامة للحفاظ على الرسالة االسالمية .١
 .البناء الذاتي اساس للبناء الموضوعي .٢
  .التوحيد والقيادة الجماعية .٣

 )لمصلى اهللا عليه وآله وس( الوالء للرسول الكريم
  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( التصديق للرسول

ك   ى تل ا عل اال منه اس اقب ه من الن ده ثل ا افئ شيئا فهوت اليه يئا ف دت ش دعوة سرية، وامت دات ال ب
ه     ( اول من امن من الرجال وشهد بنبوة محمد          )عليه السالم (وآان علي   .الرسالة الحقة  صلى اهللا علي
لم   د ث          )وآله وس ه االخرون، وبع م تبع ة          ، ث ة الكريم َأْقَرِبينَ     (الث سنوات نزلت االي ِشيَرَتَك اْل ِذْر َع ) َوَأْن

ة                        . )٢١٤:الشعراء( ا عن متابع نهض معلن م ي ربين ول ي االق شيرة النب داًء بع ة ابت دعوة العلني ايذانا ببدأ ال
سالم ( وااليمان برسالته االلهية اال علي )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (ومرافقة   و  )عليه ال ذلك ق ل ، وب



 

لم        (النبي   ه وس ه وآل ي من بعدي           : ()صلى اهللا علي ري ووصي وخليفت ي،  ( ).انت اخي ووزي الكلين
٤٥٢: ١٩٦٨.(  

  

  :الصعود على منكبي النبي لكسر االصنام
لم  (آانت الكعبة رمز التوحيد على طول التاريخ، وعندما بعث النبي       ه وس  )صلى اهللا عليه وآل

د مألوا بي             ان الجاهلون ق ة آ م          لهداية االم م وزيفه ان شتى من وحي جهله ذا باصنام واوث د ه ت التوحي
ي             لم        (الفكري، فلوثوه بالشرك عبر هذا العمل السفية، ولذا اهتم النب ه وس ه وآل ة   )صلى اهللا علي  بازال

 معه لتطهير مرآز التوحيد من مظاهر الشرك )عليه السالم(آل هذا القبيح والشذوذ، واخذ اإلمام علي 
ذا العمل دون    )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا فصعد على منكبي رسول    رد به  والقى صنم قريش وتف

ي نفوس               ا ف ا ابعاده غيره على امتداد التاريخ وهي فضيلة ال نظير لها وموهبة ال يشارآها فيها احد وله
ي           ام عل ى اإلم سالم   (القرشيين من حقد عل ه ال ة        )علي ه بكسر اصنام الضالل واعالن راي  نظرا لتمكن

   : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(، وقول رسول اهللا اإلسالم
ا           ( ان زهوق ال،      ٢١٨ : ١٩٩٩شريعتي،   ).(جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل آ ري، ب : ٢؛ الطب
  )٣٠٤: ٥؛ الترمذي، بال، ٢٠٢

   :)عليه السالم(من خالل المعلومات السابقة تالحظ الباحثة ان اإلمام علي 
  .) وآله وسلمصلى اهللا عليه(اول من امن بالرسول  .١
 . والرسالة اإلسالمية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آان مطيعا للرسول  .٢
 . للمشرآين)عليه السالم(التحدي اإلستراتيجي لالمام  .٣
  

  ):للرسول(الفداء 
ي               ام عل دم اإلم ي ب ا بن دنيا شرقا وغرب ذي ياآل ال سالم  (هذا اإلسالم الشامخ العظيم ال ه ال  )علي

ام  )عليه السالم( علي   وخفقات قلبه وبأالمه وبناء    عليه ( فهو شريك لكل محنة هذا البناء، ولم يكن اإلم
اء االول      )السالم لم ( هو اإلنسان الوحيد الذي يتجه اليه نظر البن / الصدر  .()صلى اهللا عليه وآله وس

A1 /١٣٠: ٢٠٠٠.(  
ي                    ام عل ي عرضت لالم سالم   (في ليلة الهجرة اذ نظر اليه في مجرى االحداث الت ه ال  في   )علي

  .حياته بعد تلك الليلة، فانه يرفع لعيني الناظر امارات واضحة واشارات دالة
ا         ا اثاره ة له ن حكم و م ل ه ا ب را عارض ن ام م يك ك ل ي تل ان ف ذي آ تراتيجي ال دبير اإلس ذا الت ان ه

  . وحكمياته
  

   :فالســـؤال
لم        (اآان اللباس الرسول      ه وس ه وآل ة مم         )صلى اهللا علي ك الليل ي تل ان    شخصية لعل وحي ب ا ي

ا ان           )عليه السالم (هناك جامعة تجمع بين الرسول وبين علي          أآثر من جامعة القرابة التي بينهما ؟ ولن
ه       )عليه السالم (نستشف من ذلك ان اذا غاب شخص الرسول آان علي             هو الشخصية المهياه الن تخلف

صلى اهللا (ا عن النبي محمد وتمثل شخصيته ويقوم مقامة هذه الخدعة اإلستراتيجية للمشرآين اذ خدعه   
ديهم      ) اقلت( ومكر بها حتى     )عليه وآله وسلم   ين اي د من ب ي محم ذا التحدي اإلستراتيجي     . النب ان ه فك

د                    ل محم ا في قت ى غايته ريش دون وصول إل ال ق ذا المجتمع       ....لقريش حيث شتت ام ه ه ك لقتل وال ذل ل



 

ام             ة المبغضة استطاع اإلم الة           والمضطرب ومع هذه الجماعة الخانق ى الرس ذه الخدعة ان يحافظ عل  به
  ). ١٠٧-١٠٥: الخطيب، بال  .(اإلسالمية

  :وقد نزلت االية الكريمة بقوله تعالى 
   )٢٠٧:البقرة) (َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد(
ُه َورَ  ( يُُّكُم اللَّ ا َوِل ونَ      ِإنََّم ْم َراِآُع اَة َوُه وَن الزََّآ صَّالَة َوُيْؤُت وَن ال ِذيَن ُيِقيُم وا الَّ ِذيَن آَمُن وُلُه َوالَّ ) ُس

  )٥٥:المائدة(
دم               ا تق ة من خالل م هاتان اآليتان نزلتا في اإلمام ليلة الهجرة والثانية في المسجد، وتالحظ الباحث

ول ومن خالل تدبيره اإلستراتيجي في ليلة الهجرة       آان فدائي اإلسالم األ    )عليه السالم (ان اإلمام علي    
ول  لم   (للرس ه وس ه وآل لى اهللا علي ب،  . ()ص اني، ٥٥: ١٩٦٦الخطي شافعي،  ٩١: ١٩٦٧؛ آت ؛ ال
٣٣: ١، ١٩٣٣(  

  
  
  

 
  :للنبي ) عليه السالم(طاعة اإلمام 

  :المشارآة الجهادية آشكل من اشكال الطاعة 
ي   ؤمنين عل ر الم ل أمي سالم(قات ه ال ول اهللا   ال)علي ع رس شرآون م ه  (م ه وآل صلى اهللا علي

ان                )وسلم ز، فك اديء اإلسالم العزي  على آلمة التوحيد، وتنزيل الكتاب الكريم، وتثبيت دعائم النبوة ومب
ة                          رة العربي د رسول اهللا الجزي ه اال اهللا محم ة ال ال لسبقه دور متميز، ولجهاده اثر واضح في ان تعم آلم

ا      )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( الرسول   وما حولها، وآان لثباته مع      في آثير من المعارك التي عز فيه
ع                     ي عززت مع موق رى الت ي االنتصارات الكب ر ف ر آبي دو، اث الناصر وقل فيها الصديق وآثر فيها الع

 في الغزوات    )عليه السالم (يمكن توضيح دور اإلمام     ) ٣٨(اإلسالم، وثبتت ارآانه، وفي الجدول رقم       
  . والمعارك

  )الطاعة للنبي(في المعارك والغزوات) ع(دور االمام علي ) ٣٨(لجدولا
  الدور  المعارك  المصادر

ع الرسول    بدر الكبرى  ١٢٥: ٢٠٠٤القمي،  ه وسلم  (دف ه وآل ي    ) صلى اهللا علي ام عل ى اإلم در إل وم ب ة ي ه (الراي علي
دما               ) ٢٠(وعمرة  ) السالم ات مع الرسول عن در الثب ين وشهد ب  سنة، وصلى القبلت

ال      (ترآه أصحابه عنه وساله النبي       وم ؟ ق ذهب مع الق ك ال ت ا    (مال اذهب وادعك ي
ه وسلم        (رسول اهللا ؟ فقال النبي        ه وآل ان اهللا منجز           ) صلى اهللا علي ي ف ا عل شر ي اب

  ).وعده، ولن ينالوا منا مثلها ابدا
دما تحدى     الخندق   ن ود (عن ال الرسول    ) عمر ب ه ق ه وسلم   (وقتل ه وآل رز )صلى اهللا علي  ب

  .االيمان آله إلى الشرك آله
ود   صلح الحديبية   ب اليه دما طل ول اهللا (عن د رس ة محم سح آلم ي )م ال عل سالم(،فق ه ال ال ) :علي

  .لتبلين بمثلها) عليه السالم(امحوك ابدا، وقال الرسول لعلي 
ال الرسول   خيبر   تح الحصن باسمة اهللا، وق ة وف ذ الراي ه وسلم(اخ ه وآل ) صلى اهللا علي

  ).عطين الراية غدا رجال يحبه اهللا ورسوله ويحب اهللا ورسوله، ليس بفّرارال
  ٣٨: ، بال ٤الحميري، ج
ري،  : ٢، ح٢٠٠٤الطب

٣٢٧  

  اخذ آتاب الحاطب من سارة   فتح مكة 
  اخذ الراية يوم فتح مكة من سعد 

  قتله بعض المشرآين بامر رسول اهللا



 

  الدور  المعارك  المصادر
  ومنها القاء الصنم من فوق الكعبة 

ر، وثبت مع رسول اهللا              حنين  ٦٢: ٣، جالحلبي، بال ر آبي ه وسلم    (قتل من هوازن نف ه وآل د  ) صلى اهللا علي عن
انهزام آافة الناس، ولواله آانت الجناية على الدين ال تتالفى، وان صبره مع النبي                

شجعهم              ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( ى الحرب وت آان سببًا في رجوع المسلمين إل
  .في لقاء العدو

  تبوك   ٦٧: ٢وبي، بال،  جاليعق
ة    ورة التوب س

  )٩٠اية(

الى            ه تع ة، وبقول امور واهي ذارهم ب َه        : (تخلف المنافقين واعت َذُبوا اللَّ ِذيَن َآ َد الَّ َوَقَع
  )٩٠من اآلية: اآلية)  (َوَرُسوَلُه

ا خّلف الرسول     ه حينم ة اال استثقاال ل ا خلف الوا م ه وسلم (وق ه وآل ) صلى اهللا علي
  فقال الرسول آذبوا ، )علي(اإلمام 

ي                   ا عل واهللا خلفتك لما ترآت ورائي، فارجع فاخلفني في اهلي واهلك، افال ترضى ي
ى        ي إل ع عل دي، فرج ي بع ه ال نب ى اال ان ن موس ارون م ة ه ي بمنزل ون من ان تك

ول اهللا    ضى رس ة، وم لم  (المدين ه وس ه وآل لى اهللا علي م   ) ص فره، الن عل ى س عل
  .الرسول لمصلحة في استخالفة

  :التنفيذ للنبي
  ):صلى اهللا عليه وآله وسلم( االستجابة الشرعية التنفيذ للنبي

سالم  يوضح اهم ممارسات اإلمام     ) ٣٩(الجدول رقم    شرعية من خالل           عليه ال  في االستجابة ال
  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(طاعة الرسول الكريم 

 التنفيذ للنبي) ٣٩(الجدول 
  الدور  المناسبة  المصدر

  ٥٥: ٢، بال، جالطبري
  ٤٨٣: ١االثير، بال، ج

سالم  (صلى النبي يوم االثنين، وصلى علي         علي اول من صلى مع النبي د      ) عليه ال اء عن وم الثالث ي
ول    ال الرس دا ق لم   (غ ه وس ه وآل لى اهللا علي ام  ) ص ن اإلم ه (ع علي

هو اول عربي واعجمي صلى مع    : اربع خصال ليست الحد    ): السالم
ول   لى اهللا علي(الرس لمص ه وس وم  ) ه وآل ه ي بر مع ذي ص و ال وه
  .هو الذي غسله وادخله قبره) احد(المهراس 

  ١١: ٣النيسابوري، بال، ج
  

  ):صلى اهللا عليه وآله وسلم(حينما دعا رسول اهللا   )يوم االنذار(يوم الدار 
يا بني عبد المطلب، اني واهللا ما اعلم شابا في العرب جاء في قومة              ((

ى تكمم عل ا جئ ضل مم ي باف ي وص ون اخ ى ان يك ذا، عل ري ه  ام
ي               ر عل ا غي وم عنه احجم الق ان اصغرهم      –وخليفتي فيكم ؟ ف  اذ  – وآ

ه     – يا بني اهللا     –انا  ((قال   رك علي ذ رسول اهللا صلى    ))  اآون وزي فاخ
ال  ه، وق ه    (برقبت معوا ل يكم فاس ي ف ي وخليفت ي ووص ذا اخ ان ه

م اجعل    )(لمصلى اهللا عليه وآله وس     (ثم قال رسول اهللا     )).واطيعوا الله
ه ازري واشرآه في امري آي               ا اشدد ب لي وزيرا من اهلي اخي علي

  )).نسبحك آثيرا انك آنت بنا بصيرا
  علي والمسابقة إلى الهجرة  

  
  

  )١٠٠:اية (سورة التوبة 

رهم         ) عليه السالم (آان علي    صحابة اآث اسبق إلى الهجرة من سائر ال
  ) :وسلمصلى اهللا عليه وآله (هجرة مع رسول اهللا 

ة                 .١ ان المهاجرون بني هاشم ونزلت االي سقي وآ : الهجرة إلى ال
َصارِ   ( اِجِريَن َواْلَأْن َن اْلُمَه َأوَُّلوَن ِم سَّاِبُقوَن اْل ة) (َوال ن : التوب م

  )١٠٠اآلية
 :الهجرة إلى الطائف  .٢

ان الرسول               ة، وآ بعد وفاة ابي طالب وخديجة وقبل الهجرة إلى المدين
وزيد ودعوا إلى اإلسالم، ثم رجعوا      )  السالم عليه(والمهاجرين وعلي   

  .إلى مكة
  ٥٠٧، ص٢العسقالتي ج

  
  
  
  

ه     (تربيته في حجر رسول اهللا        صلى اهللا علي
  )وآله وسلم

ه     (ربي في حجر النبي         )  سنوات ١٠(ولد قبل البعثة بـ      صلى اهللا علي
لم  ه وس ه اال ) وآل هد مع ي   وش ام عل ول اإلم وك، وق زوة تب ه ( غ علي

قد علمتم موضعي من رسول اهللا بالقرابة القريبة والمنزلة         ) :( السالم
ى صدره، ويكنفني        الخصيصة وضعتي في حجرة وانا وليد يضمني إل
م           شيء ث ان يمضخ ال في فراشة، ويمسني جسدة، ويشمني عرفة، وآ



 

  الدور  المناسبة  المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٠٠: ٢٠٠٤الصالح، 
  ابن ابي الحديد

  
  
  
  

  .عليلقمينه وما وجد لي آذبة في قول، وال خطلة في ف
ه وسلم      (ولقد قرن اهللا به      ا        ) صلى اهللا عليه وآل ان فطيم دن ان آ من ل

اعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن اخالق العالم      
ي في آل                     ع ل ر امه يرف اع الفصيل اث ليلة ونهاره، ولقد آنت اتبعه اتب
ان يجاور في آل            د آ ه، ولق يوم من اخالقه علما، ويامرني باالقتداء ب

ي   س ذ ف د يومئ ت واح ع بي م يجم ري، ول راه غي اراه وال ي راء ف نة بح
وحي        ور ال ا ارى ن ا ثالثهم ة وان ول اهللا وخديج ر رس الم غي اإلس
زل       ين ن شيطان ح ه ال معت رن د س وة، ولق ح النب م ري الة واش والرس

ه، فقلت      شيطان ايس        : الوحي علي ذا ال ة، ه ذه الرن ا ه يارسول اهللا م
مع  ا اس سمع م ك ت ه ان ن عبادت ي  م ست بيت ك ل ا ارى اال ان رى م ، وت

  )ولكنك لوزير وانك لعلى خير

ي    ١١٩: ١٩٩٨القمي،  ام عل سالم (االم ه ال ن  )علي ن ام اول م
ول   ع الرس لى م ه  (وص ه وآل لى اهللا علي ص

  )وسلم

  )عليه السالم(سبق الناس بعد خديجة قول اإلمام 
  لقد عبدت اهللا قبل ان يعبده احد من هذه االمة خمس سنين

ول ا ه وسلم(لرسول وق ه وآل ي ) :(صلى اهللا علي ذا اول من امن ب ه
ذا       ر، وه صديق االآب ذا ال ة، وه وم القيام صافحني ي ن ي ذا اول م وه
ال            فاروق االمة يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين والم

  ).يعسوب الظالمين
  

  ١٢٠-١١٩: ١٩٩٨القمي، 
  
  
  

  ٢٠٧: البقرة

  
  
  
  
  
  
  

ا ة وص ى المدين رة إل ه، الهج شا قدرت الم ومن اريخ اإلس دا ت رت مب
وان لم يكن في جوار     ) عليه السالم (وتشكيل حكومته الحقة، فان عليا      

ام في          ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    ه ن لحظة الهجرة، ولكن
ه المبيت ونزلت في شانه             َسُه          (فراشه ليل ْشِري َنْف ْن َي اِس َم َن النَّ َوِم

  )ِه َواللَُّه َرُؤوٌف ِباْلِعَباِداْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّ

  
  :الوالء لإلسالم في عهد الخلفـــاء

 :العمـــل
سالم  تجسدت ممارساته    ى سبيل                    عليه ال ا عل شاطات منه ر مجموعة من الن ذا الجانب عب  في ه
  :الذآر ال الحصر، اآلتي

  .)معليه السال(العبادة والعبودية هللا وبالنحو الذي يليق بشان شخصية مثل علي . ١
  .تفسير القران ومعالجة غوامض ومشاآل آثير من االيات وتربية تالميذ القران. ٢
دون              . ٣ انوا يتواف ذين آ نهم ال االجابة عن شبهات وتساؤالت االديان العالمية السيما اليهود والنصارى م

انوا   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (إلى المدينة واالستقصاء حول دين النبي بعد وفاته          ا آ يجدون   وم
ي               ام عل ساؤالتهم سوى اإلم سالم   (من يجيب عن ت ه ال ان              )علي راغ لك ذا الف ا مأل ه وال ان علي ، ول

ى وجوه                             رح عل ان الف ة آ ة مفحم دم اجوب ان يق دما آ رة وعن المجتمع اإلسالمي يغط في انتكاسه آبي
  .)٦١: الحائري، بال .()صلى اهللا عليه وآله وسلم(الخلفاء الجالسين في مكان رسول اهللا 

ان تكون القضية                       . ٤ ابقة في اإلسالم أو ب ا س بيان الحكم الشرعي للمواضيع المستحدثة والتي لم يكن له
بقدر التعقيد والغموض بحيث يعجز القضاة عن الحكم فيها، وتشكل هذه النقطة جانبا من حياة االمام،         



 

ك الشخص        )عليه السالم (فلو لم تكن هناك شخصية آاالمام علي       ين الصحابة، تل م     ب ي هي اعل ية الت
رة                  ضايا آثي اك ق االمة بشهادة واعتراف الرسول الكريم واعرفها باصول القضاء والتحكيم لظلت هن

  .عالقة من صدر اإلسالم بال حلول
النبي      (وآانت هذه المواضيع المستحدثه تستوجب ان يكون هناك          ام واع معصوم آ صلى اهللا   (ام

صلى اهللا   (ن اإلسالمي بين الناس بعد رسول اهللا            له معرفة باصول وفروع الدي     )عليه وآله وسلم  
ات                    )عليه وآله وسلم   ة وعملي ة من االتجاهات المنحرف رة االم ه الكبي ة الواسع ومعرفت  ليحمي علم

دس   ن والح اس والظ ذ بالقي ؤمنين       .االخ ر الم خص أمي ي ش ة اال ف ة العظيم ذه الموهب وفر ه م تت ول
  .انية في عهد الخلفاءباعتراف جميع الصحابة واستخدامة لآليات القر

ديني                         . ٥ سلوك ال ستعدة لل ا م ليمة وروح ا وفطرة س ون ضميرا حي انوا يحمل ذين آ تربية مجموعة من ال
حتى يمكنهم الوصول إلى مدارج الكماالت المعنوية العالية والتعرف على ما ال يمكن التصرف علية               

  .بالمعرفة الظاهرية اال بالرؤية القلبية والعين الباطنية
ام             ا. ٦ د وصل االمر باالم ساآين، وق راء والم رة من الفق لعمل والسعي الجل ضمان معيشة شريحة آبي

  .إلى ان يغرس االشجار ويحفر القنوات ثم يوقفها ويجعلها وقفا في سبيل اهللا
ضايا        . ٧ شاآل والق سياسية وبعض الم ضايا ال ي الق سدود ف ق م ى طري صل إل ة ت ت الخالف دما آان عن

ام ان اإلم رى، آ ي االخ سالم( عل ه ال شاآل  )علي الج الم ذي يع د ال د والمعتم شار الوحي  المست
  ).١٠٦: ١٩٨٤التستري ، . (بموضوعية خاصة مع حلول واضحة ومنها القضاء

  

  :المساندة للخلفاء 
  :)عليه السالم(شاوره الخليفة عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم، فقال 

سك، ف           ( دو بنف ذا الع ة دون اقصى             انك حتى تسر إلى ه سلمين آانف تلقهم فتتكب، ال تكن للم
بالء            ه اهل ال ز مع ا واحف بالدهم، ليس بعدك مرجع يرجعون اليه، فابعث اليهم رجال محرب
ة      اس ومثاب ت ردءا للن رى، آن ن االخ ب، وان تك ا تح ذاك م ر اهللا ف ان اظه صيحة، ف والن

  )١٣٤: ، آالم ١٩٦٧عبده، ).(للمسلمين
   :عليه السالم لقتال الفرس، فقال واستشاره ايضا في الشخوص

ذه                ( فكن قطبا، واستدر الرحا بالحرب، واصلهم دونك نار الحرب، فانك ان شخصت من ه
ن     دع وراءك م ا ت ون م ى يك ا حت ا واقطاره ن اطرافه رب م ك الع صت علي االرض، انتق

وا    دا، يقول ك غ روا الي اجم ان نظ ديك، ان االع ين ي ا ب ك مم م الي ورات اه ذا اصل : الع ه
ا ذآرت          ا م العرب، فاذا اقتطعتموه استرحتم فيكون ذلك اشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك فام
من مسير القوم إلى قتال المسلمين، فان اهللا سبحانه هو اآره لمسيرهم منك، وهو اقدر على                

واما ما ذآرت من عددهم، فان لم تكن تقاتل فيما مضى بالكثرة، وانما آنا              ....تغيير ما يكره  
ل با ةنقات صر والمعون ده، ). (لن ة  )١٤٦: ١٩٦٧عب ن الخليف وه م ا نقم كوا م ه وش اس الي ع الن ، اجتم

  :عثمان، وسالوه مخاطبته لهم واستعتابه لهم، فدخل عليه السالم، فقال 
ك                       ( ول ل ا اق ا ادري م نهم، وواهللا م سروني بينك وبي د استف ي، وق ا  : ان الناس ورائ م

دين         اعرف شيئا تجهله، وال ادلك على امر ال           ه، وان الطرق لواضحة، وان اعالم ال تعرف
ة وامات                    نة معلوم لقائمة، فاعلم ان افضل عباد اهللا عند اهللا امام عادل هدي وهدى، فاقام س
اس                  ا اعالم، وان شر الن دع لظاهرة له ا اعالم، وان الب بدعة مجهولة، وان السنن لنبرة له



 

اخوذه، واح          نة م ي سمعت      عند اهللا اما جائر ضل وضل به، فامات س ة، وان ا بدعة متروآ ي
ه     : ، يقول  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    يس مع ائر ول ام الج يؤتى يوم القيامة باإلم

ا،                       رتبط في فقره م ي دور الرحى، ث نصير وال عاذر، فيلقى في نار جهنم، فيدور فيها آما ت
ام          : واني انشدك اهللا اال تكون امام هذه االمة المقتول، فانه آان يقال              ة ام ذه االم ل في ه يقت

ال      ا، ف تن فيه ث الف ا، ويب ا عليه بس اموره ة، ول وم القيام ى ي ال إل ل والقت ا القت تح عليه يف
روان                ونن لم يبصرون الحق من الباطل، يموجون فيها موجا، ويمرجون فيها مرجا، فال تك

  )١٦٤، ك١٩٦٧عبده، ). (العمر سبقة يسوقك حيث شاء بعد جالل السن وتقضي
ه،                      اما بعد ( وا علي اس طعن ه، ان الن ى يكون سمعة آعبات ان، حت  فاني اخبرآم عن امر عثم

  ).١، ر١٩٦٧عبده، ) (فكنت رجال من المهاجرين أآثر استعتابه واقل عتابة
   :عليه السالموسأله الخليفة عمر بن الخطاب بشان اخذ حلي الكعبه المشرفة، فقال 

اموال المسلمين : واالموال االربعة ) وآله وسلمصلى اهللا عليه(ان هذا القران انزل على النبي       
ث وضعة      ستحقية، والخمس فوضعه اهللا حي ين م سمة ب يء مق رائض، والف ي الف ة ف ين الورث سمها ب فق
ه    م يترآ ه، ول ى حال ه اهللا عل ذ، فترآ ا يؤمئ ة فيه ي الكعب ان حل ا، وآ ث جعله ا اهللا حي صدقات فجعله وال

ي  :(اقره اهللا ورسوله، فقال له عمر نسانا، ولم يخف عليه مكانا، فاقره حيث   لوالك الفتضحنا وترك الحل
  ) ٢٧/ح : ١٩٦٧عبده، ).( على حاله

  
  :الوالء للخالفة آخليفة

ه، تجسدها الخطوط   سلمين وامن ة اإلسالم والم ضحية لخدم رزت الت د ب ه، فق د خالفت ي عه ا ف ام
سيرته  سالم(العريضة ل ه ال ارزا)علي ا شاخصا ب م باعتباره ي الحك ى النحو  ف ة، وعل ستمرا للغاي  وم

  : االتي 
  )تضحية ( 
  
  :قبوله للخالفة .١

ة    )عليه السالم (اشار اإلمام علي     ة االجتماعي  إلى ان فلسفة قبولة للخالفة هي الجل اجراء العدال
وارق                في المجتمع على آافة المستويات السيما االقتصادية واالستفادة في االمكانات العامة، ومكافحة الف

ى آضية ظالم وال شعب                         الطب اروا عل اء ان ال يغ قية الكبيرة في المجتمع، وقد اآد على ان اهللا اخذ العلم
  .مظلوم

  :رؤيته للحكم.٢
ة            )عليه السالم (ان رؤية علي     يلة لخدم يس اال وس م والمنصب ل  إلى الحكم تتلخص في ان الحك

د ال                اح وق در االرب ه ت د            الناس واحقاق الحق ودحض الباطل، ال انه طعم ى ابع نهج إل ذا الم ام به زم اإلم ت
سلطة      شين لل ى المتعط ال إل ت الم ة وبي ساسة آالوالي ام الح اء المه ن اعط ب ع راه يتجن ى ت دود حت الح

سالم   (آطلحة والزبير، ولهذا السبب فقد اججوا نائرة الفتن ورفعوا لواء العصيان ضد اإلمام               ه ال . )علي
  )٩٥: ١٩٧٤الوائلي، (
  :اجراءاته اإلدارية  .٣

ا                  )عليه السالم (لقد عاش اإلمام علي      اة، آم ساطة في الحي د والب ة الزه ة غاي صدية للخالف  عند ت
ة   صة الذاتي رز خصائ ا، وهي اب دنيا وزبرجه دال والعزوف عن زخارف ال ه باالعت ان يوصي عمال آ

  ) ٤٣: ٢٠٠٤عواضة، . (وسيرة حكمة

 المسؤولية 



 

  :معايير االداء .٤
م   )يه السالمعل(ان المعيار الذي اآد عليه اإلمام علي      في انتخاب الوالة والعمال هو ان تكون له

سوابق في اإلسالم، وتقوى، وآفاءة في ادارة سدة الحكم، والتزام بقيم اإلسالم وغيرها من المعايير، آما                
اجرين   ) ٥١(يتضح ذلك حينما نصب    شخصا آوالة وممثلين في الواليات واالمارات فنجد فيهم من المه

ل، وال نجد في                   واالنصار واهل اليمن     شاب والكه ي والحجازي، ال ر الهاشمي، والعراق والهاشمي وغي
ر زوج   ن جعف داهللا ب ة وعب ن الحنفي د ب ماء الحسين والحسن ومحم را الس ة اث ذه القائم ى )زينب(ه ، عل

ك من                      م ذل م وتصدي المسؤوليات وتعل ة الحك ة في ادارة دف اءتهم العالي ارهم وآف الرغم من تقارب اعم
نهم                    خالل المهام    ان يحذر من تعي ام آ ع الخطر اال ان اإلم الصعبة التي اوآلت اليهم في الحروب ومواق

  .في المناصب الحكومية
  )٣٩٩: ٣، ٢٠٠٤؛ ابن األثير، ٣٦: ١٦: ١٩٨١األصفهاني، (

  :الوسيلة المشروعة في العمل .٥
يلة                ة تبررالوس ان الغاي اء والرؤوساء ب ى       لم يكن اإلمام يعتقد وخالفا لمعظم الزعم م يتوصل إل  ول

سوية في                                ى الت ا عوتب عل ه لم ا يظهر من جواب ط، آم ر مشروعة ق ة بوسائل غي اهدافة المقدسة النبيل
شرف          سابقات وال ى ال ضيل اول ر تف ن غي ه م وة في اس اس ره الن اء وتعتب ب  : (العط امروني ان اطل ات
ان         النصربالجور فيمن وليت عليه، واهللا ال اطور به ما سمر سمير، وما ام نجم في               و آ ا، ول سماء نجم  ال

ال اهللا   ال، م ا الم ف وانم نهم، فكي سويت بي ي ل ال ل ال، ).(الم وبي، ب   ) ١٨٠: ٢اليعق
  ).٢٠، الخطبة ١٩٨٥شمس الدين، (
  :اخالقيات االدارة والتعامل مع االخرين .٦

ه دون     )عليه السالم(آان اإلمام علي    ه ومخالفي ه مع اعدائ  يراعي االصول والضوابط في تعامل
ر         ان ي ة والزبي م  طلح ه ه ن خالفت ى م هر االول ي االش تن، فف ائرة الف و ن اتهم اال اذا اجج صادر حري

ام                       ى اإلم بال عل ة، واق ى الوالي ه في الحصول عل ا من د ان ياس ة بع سالم  (بالخروج من المدين ه ال  )علي
   :)عليه السالم(وقاال انا نريد العمرة فاذن لنا في الخروج، وقال اإلمام علي 

درة واهللا م( ا أرادا الغ رة ولكنهم ال،  ) (ا ارادا العم وبي ، ب وارج  ) ١٨٠: ٢اليعق الف الخ ا خ ولم
ام  سالم(اإلم ه ال ن  )علي ين رجوعهم م ام ح سكر اإلم وا مع م اعتزل ادهم وسوء فهمه م وعن ر جهله  اث

سالم   (صفين واقاموا لهم معسكرا في النهروان، فخاطبهم اإلمام علي           ه ال الفتهم        )علي د ان آانت مخ  بع
  :سياسية ولم تتعدى القيام بعمليات عسكرية وتهديد لالمن، بقوله 

ا صحبتمونا        ( ا م دنا ثالث م عن تعكم       : اما ان لك ا اسمة، وال نم ذآروا فيه ساجد اهللا ان ت نعكم م ال نم
  )١٨٢: ٢اليعقوبي ، بال، ). (الفيء مادامت ايديكم مع ايدينا، وال نقاتلكم حتى تبدؤنا

  :تقويم االداء  .٧
ي       على الرغ  سالم   (م من ان اإلمام عل ه ال وئين، اال      )علي اال ووالة صالحين وآف ان ينصب عم  آ

ى                        ل إل ا تنق نهم فانه انه في الوقت نفسه آان يجعل عليهم  عيونا لمراقبة تحرآاتهم، وادنى خطا يصدر م
  . آي يتخذ االجراءات المناسبة في حقهم ويصدر بحقهم آتب تقريع)عليه السالم(اإلمام علي 

  ـانة  االمـ
ي             ام عل ع اإلم م تمن ودة ل سالم   (الصفات المحم ه ال ى بعض االجراءات             )علي ه إل   ان يلفت والت

شرعية بحق                      اذ االجراءات ال اه المنحرف واتخ اإلدارية  التي تحدد العمال عند تحرآهم السلبي أو االتج
ي                     ام عل دى اإلم ال ل ة االساسية ليست رضاء العم نهم، فالغاي سالم   (المنحرف م ه ال ا رضاء     )علي  انم

اري عز              ال اهللا، ان الب م عي اس ه ق اهللا الن الن سيئيين بحق خل الباري عز وجل الذي سوف يحاسب الم



 

سلمين،                     ة الم والي أو خليف م اداء   ( وجل يراقب عمل عباده ثم ان المجتمع عامة امانة لدى الحاآم أو ال ث
دموة،               االمانة، فقد خاب من ليس اهلها انها عرضت على السموات المبينة، واالرضيين الم
والجبال ذات الطول المنصوبة فال اطول وال اعرض، وال اعلى وال اعظم منها، ولو امتنع 
شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز المتنعن ولكن اشفقن من العقوبة، وعقلن ما جهل من                  

  ).٣١٧: ١٩٧٥الصالح، ).(انه آان ظلوما جهوال (، وهو اإلنسان هو اضعف منهن
سالم   (وفي وصية اإلمام علي      ه ال ه      )علي ى آتاب ة، وانت سترعى لمن              ( إل ي عنقك امان ه ف ولكن

  ).٥رقم الرسالة : ١٩٩٢االمدي، ). (فوقك
ي  ام عل ة اإلم ي بيع سالم(ف ه ال د )علي ة اال بع ام الخالف ل اإلم م يقب ان ل ل عثم د مقت ة  بع ان قبلت االم

  :شروطه
وب،  : (فانا مستقبلون امرا له وجوه والوان    : دعوني والتمسوا غيري    " ال تقوم له القل

وال تثبت علية العقول، وان االفاق قد اغامت، والمحجة قد تنكرت، واعلموا اني ان اجبتكم 
ع     م اض م، ول ا اعل م م ت بك ا    "رآب وني فان ب، وان ترآتم ب العات ل، وعت ول القائ ى ق  إل

 ).١٢آالم  :١٩٩٢عبده، )".(آاحدآم
ون          " ا، تقول ى اوالده ة البيعة،قبضُت آفي    :(فاقبلتم إلى اقبال العوذ المطافيل عل البيع

 ).١٣٧آالم  :١٩٩٢عبده،  )".(فبسطتموها، ونازعتكم بدي فجاذبتموها
ا                    " وني اليه نكم دعوتم ة، ولك ة ارب واهللا ما آانت لي في الخالفة رغبة، وال في الوالي
ا وحم وني عليه   ". لتم

 ).٢٠٥ :١٩٩٢عبده، (
  : مرارا وتكرارا بان قبوله للحكم لم يكن اال للتكليف االلهي)عليه السالم(توضح اإلمام علي

ام الحجة بوجود الناصر،             ( اما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لوال حضور الحاضر، وقي
الم، وال سغ     ى     وما اخذ اهللا على العلماء اال يغاروا على آظة ظ ا عل وم اللقيت حبله ب مظل

ة      ن عفط دي م د عن ذه ازه اآم ه تم دني ا، واللقي اس اوله ا بك سقيت اخره ا، ول غاربه
  ).٣خ: ١٩٩٢عبده، ).(عنز

ى محق                ( دعون إل د رجعت عن اإلسالم، ي اس ق ة الن فامسكت يدي حتى رايت راجع
ه ان ار        ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (دين محمد  ا     فخشيت ان لم انصر اإلسالم واهل ه ثلم ى في

ل،                             ام قالئ اع اي ا هي مت ي انم تكم الت وق والي ي اعظم من ف ه عل أو هدما، تكون المصيبة ب
  ).٦٢ر: ١٩٩٢عبده، ). (يزول منها ما آان آما يزول السراب، أو آما ينقشع السحاب

ي سلطان، وال التماس شيء من فضول الحطام،                           ( سة ف ان مناف ذي آ اللهم انك تعلم انه لم يكن ال
ة من       ولكن لن  رد المعالم من دينك، وتظهر االصالح في بالدك فيا من المظلمون من عبادك وتقام المعطل
  ).١٣١ك: ١٩٩٢عبده، ). (حدودك

  .يبين مسؤولية القائد في الحكم)  ٤٠(وقد حدد اإلمام علي المسؤولية للقائد منها، والجدول رقم 
    المسؤولية واالمانة)٤٠(الجدول 

  كمةالح  الغاية منه  المصدر
  السلطان وزعة اهللا في ارضة  مسؤولية القائد  ٣٣٢ح، ٢٠٠٤الرضي ، 

ى             مسؤولية النعم  ٣٣٠س، ح .ن ة عل ستعينوا بنعم اقل ما يلزمكم هللا اال ت
  معاصيه



 

اء   مسؤولية االغنياء  ٣٢٨س، ح.ن ال االغني ي م رض ف بحانه ف ان اهللا س
ع    : اقوات الفقراء    ا مت ر اال بم فما جاع فقي
  .تعالى سائلهم عن ذلكبه غني واهللا 

  المسؤول الحر حتى يعد  مسؤولية الوعد  ٣٣٤س، ح.ن

  
  :االمام يحكم اصالحاته

  :ظاهرة تعظيم الخليفة والثناء علية امامة، وتهيبه في الحق . ١
م حب الفخر ويوضح                      ( اس، ان يظن به د صالح الن وان من تعظيم حاالت الوالة عن

اء،   امرهم على الكبر، وقد آرهت ان يكون حي   ال في ظنكم اني احب االطراء واستماع الثن
ولست بحمد اللة آذلك، ولو آنت احب ان يقال ذلك لترآته انحطاطا هللا سبحانه وتعالى عن                

اء           ة والكبري بالء، فال        ...تناول ما هو احق به من العظم د ال اء بع اس الثن ا استحلى الن وربم
رغ       تثنوا علي بجميل ثناء، إلخراج نفسي إلى اهللا سبحانه     م اف وق ل ة في حق  واليكم من التقي

ي            من ادائها، وفرائض البد من امضائها، فال تكلموني بما تكلم به الجبابرة، وال تحفظوا من
تثقاال في حق                      وا بي اس بما يتحفظ به عند اهل البادرة، وال تخالطوني بالمصانعة، وال تطن

تثقل الحق ان ي              دل ان يعرض          قيل لي، وال التماس اعظام لنفسي، فانه من اس ه أو الع ال ل ق
ست في                        اني ل دل، ف عليه، آان العمل بها اثقل عليه، فال تكفوا من مقالة بحق أو مشورة بع
ه                            ك ب ا هو امل سي م ي، اال ان يكفي اهللا من نف نفسي يفوق ان اخطي، وال امن ذلك من فعل

  ).٢١٦خ  :١٩٩٢عبده، ).(مني
  :حكم اهللا تعالىظاهرة المساومة والمداهنة والمصانعة في تنفيذ .٢

  ).٩٢ك  : ١٩٩٢عبده،). (ما علو اني اجبتكم رآبت بكم ما اعلم، ولم اضع إلى قول القائل وعتب العاتب(
 ).   ١٩٢خ  :١٩٩٢عبده،). (واني لمن قوم ال تاخذهم في اهللا لومة الئم(
  ).٢١٦خ  :١٩٩٢عبده، ). (وليس امري وامرآم واحدا، اني اريدآم هللا، وانتم تريدونني ألنفسكم(
ه   ( ده،  ). (الذليل عندي عزيز حتى اخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق من ك  :١٩٩٢عب

٣٧.(  
  :ظاهرة اهتمام الخليفة بحياته المعيشية الخاصة على حساب االمة .٣
  )....بقرصيهاال وان امامكم قد اآتفى من دنياه بطمرية :اال وان لكل ماموم اماما، يقتدي به ويستضيء بنور علمة (

فواهللا ما آنزت من دنياآم تبرا، وال ادخرت من غنائمها وفرا، وال اعدوت ليالي ثوبي طمرا، وال خزنت من ارضها شبرا، وال اخذت               (
واي، ولو شئت الهتديت الطريق، إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبني ه...منه اال آفوت انان دبرة

ا وحولي بطون                 ...ويقودني جشعي إلى تخير االطعمة     شبع، أو ابيت مبطان ه بال د ل ه في القرص، وال عه ة من الطمع ل ولعل بالحجاز أو اليمام
ل  ال القائ ا ق ون آم اد حرى؟ أو اآ ى اآب ال  : غرث ان يق سي ب د اضغ من نف ى الغ اد تحن إل ك اآب ة وحول ر : وحسبك داء ان تبيت ببطن ذا أمي ه

ؤمن يش        الم شوبة الع ي ج وة ف ون اس دهر، أو اآ ارة ال ي مك ارآهم ف   ). ؟ ين، وال اش
  ).٤٥ز : ١٩٩٢عبده، (

واهللا الن ابيت على حسك السعدان مسهدا، أو اجر في االغالل مصفدا، احب إلى من ان القى اهللا ورسوله يوم القيامة ظالما               (
ده،   ). (رع إلى لبلى قفولها، ويطول في الثرى حلولها       لبعض العباد، وغاصبا لشيء من الحطام، وآيف اظلم احدا لنفس يس            ١٩٩٢عب

  ).٢٢٤ك :
  :ظاهرة تفضيل القربى والمعارف على عامة الناس .٤

رهم،                            ( وان من فق ر االل شعور، غي واهللا لقد رايت عقيال وقد املق حتى استماحني من برآم صاعًا، ورأيت صبيانه شعث ال
ادة                   فانما سودت وجوههم بالعظلم وعاودني مؤآد      ع قي ي، واتب ة دين ه سمعي، فظن اني ابيع رددا، فاصغيت الي ول م ي الق ا وآرر عل

سها، فقلت               رق مي اد أن يحت ا، وآ مفارقة طريقتي، فاحميت له حديده، ثم ادنيتها من جسمه ليعبر بها، ضج ضجيج ذي دنف من ألمه



 

ن من     ثكلتك الثواآل يا عقيل أتئن من حديدة احماها انسانها للعبه، وتجرني          : له ئن من االذى وال ائ إلى نار سجرها جبارها لغضبه ات
  ). لظى

  ).٢٢٤ك  :١٩٩٢عبده، (
  
  :ظاهرة قبول الرشوة .٥

ا عجنت           ( نتها آانم ة ش ا، ومعجون ة في وعائه ا بملفوف واعجب من ذلك طارق طرقن
ال، الذا                  : بريق حبه اوقيتها     ت، فق ا اهل البي اصلة، ام زآاة، ام صدقة ؟ ، فذلك محرم علين

اعن دين اهللا اتيتني لتخدعني ؟ امتخبط انت            ! هبلتك الهبول   : والذاك، ولكنها هدية، فقلت     
ى ان اعصي اهللا       ام ذو جنة ام تهجر ؟ واهللا لو اعطيت االقاليم السبعة بما تحت افالآها، عل

  ).٢٢٤ك  :١٩٩٢عبده، ). (في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت
  : التي عمل لتحقيقها )يه السالمعل(آان من اهم اهداف اإلمام علي 

  .القضاء على الظواهر المرضية التي حلت في الدولة اإلسالمية .١
 . ظاهرة البدعة واالنحراف عن بعض ما انزل اهللا تعالى في القران الكريم وامر به الرسول االمين-
ى ت        - اب حت اق الكت ن تاخذوا بميث ة حتى         اعلموا لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترآة، ول ن تمسكوا آي ه، ول ذي ترآ وا ال عرف

  ).١٤٧خ  :١٩٩٢ عبده،. (تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند اهله
صلى  (فلما افضت إلى نظرت إلى آتاب اهللا وما وضع لنا، وامرنا بالحكم ما تبعته، وما استن النبي                . ٢

  ).٢٠٥ك  :١٩٩٢عبده، . ( فاقتديته)اهللا عليه وآله وسلم
ة،            ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( بليتكم قد عادت آهيئتها يوم بعث اهللا بنبيه          اال وان . ٣ ربلن غربل ة، ولتغ بن بلبل الحق لتبل والذي بعثه ب

انوا                باقون آ انوا قصروا، وليقصرن س ابقون آ سبقن س فلكم، ولي م اس م، واعالآ فلكم اعالآ ود اس ولتساطن سوط القدر، حتى يع
  . سبقوا

القوة أو     :  وفق االسس اإلسالمية     )يه السالم عل(آانت بيعة لالمام علي      سه ب فلم يفرض نف
  :الدماء، وانما اختارته االمة عندما وجدته اهال للخالفة 

ين                 ( اي، مجتمع فما داعني اال والناس آعرف الضبع الى، ينثالون علي من آل جانب، حتى لقد وطيء الحسنان، وشق عطف
  ).٣خ  :١٩٩٢عبده، ). (حولي آربيضة الغنم

ا رين  ب ائعين مخي ل ط رين، ب ستكرهين وال مجب ر م اس غي ده، . (يعني الن  ١٩٩٢عب
  ).١ر:
غ من سرور                    ( ضعيف، وبل رداء، ووطيء ال ى انقطعت النعل وسقط ال ا، حت وم ورده ثم تداك علي تداك االبل الهيم على حياضها ي

ا الع                   ر، وتحامل نحوه ا الكبي صغير، وهدج اليه ا الكعاب       الناس ببيعتهم إياي ان ابتهج بها ال ل، وحسرت اليه ده،   ). (لي ك  :١٩٩٢عب
٢٢٩.(  

  ).٥٤/ر :١٩٩٢عبده، ). (وان العامة لم تبايعني لسلطان غالب، وال لغرض حاضر(
  

  :االلتزام بالحقوق 
  :  في الحقوق)عليه السالم(االمام علي

ذ            (( ل ال الحق اوسع االشياء      اما بعد فقد جعل اهللا سبحانه لي عليكم حقا بوالية امرآم، ولكم علي من الحق مث يكم، ف ي عل ي ل
ه وال                       في التواصف واضبطها في التناصف، ال يجري الحد اال جرى عليه، وال يجري عليه اال جرى له، ولو آان الحد ان يجري ل
 يجري عليه لكان ذلك خالصا هللا سبحانه دون خلقه ولقدرته على عبادة، ولعدله في آل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه سبحانه         

  .جعل حقه على العباد ان يطيعوه، وجعل جزاء هم عليه مضاعفة الثواب تفضال منه، وتوسعا بما هو من المزيد اهله
ا، ويوجب بعضها بعضا،                     ا في وجوهه ا تتكاف ى بعض، فجعله ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس عل

ة             وال يستوجب بعضها اال بعض واعظم ما افترض سبحانه من تل               ة،  وحق الرعي ى الرعي والي عل وق حق ال والي،    ك الحق ى ال عل
والة، وال تصلح                     ة اال بصالح ال دينهم، فليست تصلح الرعي فريضة فرضها اهللا سبحانه لكل على آل، فجعلها نظاما ال لغتهم وعزا ل

  .الوالة اال باستقامة الرعية



 

ا عز                ا حقه والي اليه ة، وادى ال والي حق ى ال دل،         فاذا ادت الرعية إل الم الع دلت مع دين، واعت اهج ال نهم، وقامت من  الحق بي
ا، أو   ة واليه داء، واذا غلبت الرعي امع االع سن مط ة، ويئ اء الدول ي بق ع ف ان، وطم ذلك الزم صلح ب سنين، ف ا ال ى اذالله وجرت عل

دين، وترآت مح             الهوى،    اجحف الوالي برعيته، اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور، وآثر االدغال في ال سنن، فعمل ب اج ال
  .وعطلت االحكام، وآثرت علل النفوس، فال يستوحش لعظيم حق عطل، وال لعظيم باطل فعل

ه،                   اون علي ك،  وحسن التع فهنالك تذل االبرار، وتعز االشرار، وتعظيم تبعات اهللا سبحانه عند العباد فعليكم بالتناصح في ذل
  . يبالغ حقيقة ما اهللا سبحانه اهله من الطاعة له–طال في العمر اجتهاده  وان اشتد على رحى اهللا وحرصه، و–فليس احد 

 وان عظمت –لنصيحة بمبلغ جهدهم، والتعاون على اقامة الحق بينهم، وليس امرؤ           : ولكن من واجب حقوق اهللا على عبادة        
  . يفوق ان يعاني على حملة اهللا من حقة–في الحق منزلته، وتقدمت في الدين فضيلته 

ون   وال ه العي وس، واقتحمت غرته النف رؤ وان ص ه   – اج اني علي ك أو يع ى ذل ين عل دون ان يع   )). ب
  ).٨/٣٥٢/٥٥٠: الكافي، بال ) (٢١٦: ١٩٦٧عبده، (

ول   وق اهللا   : ((الق ام بحق ى القي ا إل ان مؤدي اد اهللا آ وق عب ام بحق ه، فمن ق دم لحقوق اده مق وق عب دي، )). (جعل اهللا سبحان حق اآلم
  ).٤٧٨٠، ق١٩٩١

  : بالنقاط اآلتية)عليه السالم(عند اإلمام علي ) الوالء(ويمكن للباحثة ان تستخلص من ممارسة 
  .للباري عز وجل .١
 .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(للنبي  .٢
 .لإلسالم والرسالة اإلسالمية .٣

  :وتكون الطاعة 
  .) وسلمصلى اهللا عليه وآله(بانتهاز الفرص لعمل الخير واالصالح واتلتقرب للباري والرسول  .١
 .تزآية النفس الن التقوى مفتاح الصالح .٢
  .التاآيد على االعمال الصالحة واالبتعاد عن اعمال الفساد لمواعضه لرعيته .٣
 

  

  :السلوك السياسي :  خامسا
ه               سالم   (يعد السلوك السياسي احد اهم عناصر القيادة اإلستراتيجية، وقد تجسدت نظرت ه ال  )علي

ال من مجموعة ممارس ذا المج ي ه ل ف سلمين، وقب سوية الم ة اإلسالمية، وت ي ادارة الدول ة ف اته اليومي
  .الخوض في هذه الممارسات البد من تعريف السياسة

ول                          : فالسياسة   سوس، فنق أخوذ من ساس ي ا م اس، ولفظه ادة الن ن قي ه، هو ف وم مجمع علي مفه
 هي راس مال الملك  سائس الخيل الذي يقوم بترويض الخيل وجعلها مطيعة خاضعة إلرادة صاحبها، أو           

ن      ع م سدين والمن دعار والمف ع ال شرور، وقم ع ال وال ومن ظ االم دماء وحف ن ال ي حق ل ف ا التعوي وعليه
  ).٢٠: ابن الطقطقي، بال ). (التظالم المؤدي إلى الفتنة واالضطراب

وم االدارة، الن االدارة                   ا لمفه ة في مفهومه سياسة جاءت مطابق إن ال ى، ف ذا المعن ى ه وبناًء عل
  . ايضا فن قيادة الناس، والسياسة في هذا المضمار هما وجهان لعملة واحدةهي

ؤمنين  ر الم الم أمي ي آ سياسة ف ظ ال اء لف سالم(وج ه ال ى )علي و المعن اس، وه ى ادارة الن  بمعن
دف    اس له ن الن دود م ع مح و ادارة جم ضا، وه المعنى االضيق اي ه ورد ب الدارة، لكن م والواسع ل االع

  ). ١٢٥ : ١٩٩٨الموسوي، .(معين
  ).عليه السالم(اهم مؤشرات السلوك السياسي في فكر اإلمام ) ٤١(يبين الجدول رقم  

  رأس السياسة) ٤١(الجدول 
  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   المصدر  ت
  راس السياسة استعمال الرفق  ٤٥: ٤، ١٩٩٢االمدي،   .١
  فضيلة الرياسة حسن السياسة  ٤٢٣: ٤  .٢
  السياسة العدلمالك   ١١٦: ٦  .٣
  من حسنت سياسته دامت رئاسته  ٢٩٤: ٥  .٤



 

  االحتمال زين السياسة  ١٩٧: ١  .٥
  من ساس نفسه ادرك السياسة  ٢٠٩: ٥  .٦

ف      ن تختل ي ف ة، وه م والتجرب ى العل وم عل ن يق سياسة ف دول ان ال ذا الج الل ه ن خ ضح م ويت
ة    ه التطبيقي ف مجاالت دما تختل ه عن د .طبيعت ف عن سياسة ال تختل م، أو اداة الدارة  فال صبح اداة للحك ما ت

ى         راد وجماعات وهو بحاجة إل ى اف وم عل ة  تق ذه الهياآل اإلداري ع ه ة، فجمي مؤسسة أو شرآة تجاري
  .االدارة، واالدارة بحاجة إلى فن، وهذا الفن هو السياسة

  فما هي االسس التي يقوم عليها هذا الفن ؟
ن          )المعليه الس (نقرءاها في آلمات أمير المؤمنين       ذا الف ق،  ( حيث يضع عناصر مهمة له الرف
نفس   دل، ضبط ال ضيلة، الع ال، الف ة  ). ٩٢: ١٩٩٨الموسوي، ) (االحتم يم خلقي سية وق ضائل نف ا ف وآله

  .توجدها التربية الصالحة، والرعاية الروحية، فراس السياسة هو استعمال الرفق وليس استعمال القوة
ون     ضائل تك سياسة بالف دمج ال دما تن لها     وعن سياسة واص الك ال سياسة، وم سن ال صيلتها ح ح

  .وجذرها هو العدل
ادهم                      اس وابع شريد الن ن لت ى ف اس إل فبدون العدل تفقد السياسة معناها فتتحول عن فن الدارة الن

وآان البد للسياسي ان يتحمل اعباء عمله هذا، وان يكون بمستوى المسؤولية في                .عمن يمارس السياسة  
ى صعاب، وحت شاق وال ة   الم ي طبيع ذه ه تهم، وه شتائم وال قات ال ة ورش ات النيابي ل االذى والكلم  تحم

رة من                             اق الخي ة من االعم دما تكون نابع سياسة ال تحصل اال عن ذه ال ل ه العمل في هذا المضمار، ومث
ا طويال في               د ان يمضي وقت ه اي بع ضائلة ومكرمات سان، من صفاته الحسنة وف مواطن الخير في اإلن

  .رينها وتدريبها مع االخالق والفضائل وتهياتها للقيام بدور آبير في الحياة العمليةاعداد نفسه وتم
ى        در عل ذي ال يق اس، فال ة الن ن سياس تمكن م سه ال ي سوس نف ستطيع ان ي ن ال ي ذا فم ن ه وم
سوس     االمساك بنفسه عند هيجانها وفورانها وتوراتها ال يستطيع ان يمسك بالمجتمعات البشرية، فالذي ي

يصبح سياسيا محنكا والسياسة بهذه الخصال، وبهذه االبعاد هي الضمانة لبقائها توحي الطريق إلى          نفسه  
  .االستقامة ومواصلة العمل داخل تلك المجموعات البشرية

ك         دة، وتل ضائل الحمي ك الف ة تل ي ترجم ق ف ه اوال ان يوف ان علي ة آ لة الرئاس ن رام مواص وم
سياسة    ات ال ي مكون ضائل، فه صفات والف اء  ال ة للبق ة والقابل ة والثابت   .  الدائم

  )  ٣٢: ١٩٩٨الموسوي، (
سلوك                ذا ال وبعد هذا العرض لمفهوم السلوك السياسي ومضامينه ناتي االن لعرض ممارسات ه

  : وآما يلي،)عليه السالم(في فكر اإلمام 
  

  :الحالة السياسية. أ
  : بـ)عليه السالم(تميزت سياسة اإلمام 

ه بحسب      لم تعد حقا الهيا ي    . ١ وفر في ا من تت تواله الحاآم نيابة عن اهللا وانما منوط بارادة الجماهير توليه
ة                 اعتبارات تتعلق بمصلحة الجماعة، الزموا السواد االعظم فان يد اهللا مع الجماعة وهي ليست منعزل
ورهم عن                           اين ام م تع ا مندمجة معه ف، ولكنه القهر والعن وق ب ارس سلطانها من ف عن الجماهير لتم

  .ب وتضع الحلول السريعة لمشاآلهمآث
  ) فان احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم االمور(



 

ر، اذ                      ر والتجب ى التكب دفع إل اد شرفا ي ة االمج ) ال حب آالتواضع    (آما انها ليست حيا تشاد علي
ا صراحة ف      سلطان، ولكنه د وال سب المج اهير لك داعا للجم راي والخ ي ال تبدادا ف ست اس ول ولي ي الق

  .ونزاهة في العمل وصدق في المعاملة
سياسة        ي ال ان االصل ف الق، ف ضيلة واالخ ا للف ا مكان د فيه ي ال نج ة الت سياسة المادي ا لل خالف

ذه                  .اإلسالمية هو االخالق والفضائل      دينيون االمصداق له اء ال ا الزعم ي اتبعه سياسة الت سيرة وال ا ال وم
سياسية له       اهج ال ة، حيث آانت المن ان من       الحقيق ة، وآ اد والتوجي ة واالرش ؤالء الفطاحل تنطق بالهداي

ة   ق بكرام ا يتعل اآم أو فيم ق بشخص الح ا يتعل واء فيم ة س اة االصول االخالقي ية مراع ادئهم االساس مب
د رعيتك   : ((في عهدة إلى مالك االشتر ) عليه السالم(الشعب وشخصيته، فقد آتب اإلمام      وليكن ابع

والي احق من سترها،        منك، واشناهم عندك اطلبهم    ا ال اس عيوب  لمعايب الناس، فان في الن
  )٥٨: رهبر، بال)). (فال تكشفن عما غاب عنك منها، فانما عليك تظهير ما ظهر لك

  
  :السياسة اإلدارية-ب

  .يبين أقوال اإلمام في السياسة اإلدارية) ٤٢(الجدول رقم 
  السياسة االدارية) ٤٢(الجدول 

  )عليه السالم(ل لألمام علي أقوا  المناسبة  المصدر  ت
اس، اال وان لكل           التحدي للمهمات  ٢٤: ٨، ١٩٨٣الكافي،   .١ لوال آراهية الغدر آنت من ادهى الن

در      رة، اال وان الغ رة آف ل فج رة، ولك درة فج غ
  .والفجور والخيانة في النار

  .ال اداهن في ديني وال اعطي الدنيا في امري  عدم المداهنة  =  .٢
د،   ابي الحد   .٣ ة   ١٩٦٧ي ، الخطب

 :٢٠٠  
ك      وصيتة لمالك االشتر ستة من دة، أو الب دوك عق ين ع ي وب دت بين وان عق

ة،      ك باالمان اء، وارع ذمت دك بالوف ط عه ة، فح ذم
ن        يس م ه ل ت غان ا اعطي ة دون م سك جن ل نف واجع
رق            ا، مع تف ه اجتماع فرائض اهللا شيء الناس اشد علي

اء          العهود،  اهوائهم، وتشتت ارائهم، ومن تعظيم الوف ب
ا              سلمين لم نهم دون الم ا بي وقد لزم ذلك المشرآون فيم
ذمتك وال       درن ب ال تغ در، ف ب الغ ن عواق توبلوا م اس

  .تحبسن بعهدك وال تختلن عدوك
ة    .٤ ون الحكم واعظ /عي الم

٩٧٢٢: ٥١٢  
  هيهات الوال التقى لكنت ادهى العرب  الصدق في السياسة

  .ي وال اعطي الدنيا في امريال اداهن في دين    ٨١ : ١٩٦٩الصادقي،   .٥
ة من            (  الرقابة في تنفيذ االوامر  =  .٦ اما بعد فاستخلف على عملك، واخرج في طائف

ورة،        ورة، آ سواد آ ارض ال ر ب ى تم حابك، حت أص
ى تمر           الهم، وتنتظر في سيرتهم، حت فتسالهم عن عم
ى          ع إل م ارج رات، ث ة والف ين دجل نهم ب ان م ن آ بم

  .البهقيانات فتول معونتها
  

  
  

  :، تمثلت باالتي )عليه السالم(وتستخلص الباحثة ان السياسة اإلدارية  لدى اإلمام علي 
  .التحدي للمهمات. ١
  عدم المداهنة. ٢
  .الصدق في السياسة.٣
  .الرقابة في تنفيذ االوامر. ٤



 

  : يقوم بالمراقبة ويامر بها، وفي حكومته نوعان)عليه السالم(آان اإلمام علي 
  :السرية . ١

يقوم بها اهل العيون، وهم يجب ان يكونوا من الموثوقين، آما يمكن ان يقوم بها اي موظف اذا ف
ي     ام عل غ اإلم دما ابل دؤلي، عن ود ال و االس ل اب ا فع ة، آم ا يريب سؤولية م ن م سالم(لمس م ه ال  )علي

  .بتصرفات مسؤولة، ولعل آان عبداهللا بن عباس في البصرة فشكره وسجعه
  :العلنية . ٢

ا فكانت د حملت لن ة، فق اطق معين ي من ا ف ام به بعض بالقي شية يكلف ال ارة عن دورات تفتي  عب
  .االثار تكليفة

  : المقياس الختيار الحاآم -جـ
ا      ين به ي يتع ة الت صورة أو الطريق ا آانت ال ول، مهم ة تق ل عن حقيق ة ال ينبغي ان نغف ي البداي ف

سلطة       ام ال ا زم اآم به سلم الح ام أو يت ة أو اإلم ة      الخليف دارة االيماني ة والج ة واللياق اءة الذاتي ان الكف ف
ين هو اهللا                     ذا المنتخب أو المع ان ه و آ ى ل سة حت ا المنتخب نف سياسية يقرره ة وال  –واالخالقية والثقافي

ك                  دا    : فالمقياس هو العلم والحكمة والكفاءه التي يراها في من يعينهم وليس المقياس في ذل ار، بعي االختي
  )).ان آل عيب يرضى به السلطان فهو فن((للخطة الفارغة التي تقول عن المصلحة ووفقا 

ن تكون               ك ل فالخالفة االلهية امانة ال يمكن لمن آان ظلوما جهوال، ان يستولي عليها الن نتيجه ذل
ي   ام عل د صرح اإلم شروفناءهم، وق ار الب سالم(اال دم ه ال ذه  )علي ة به ج البالغ ن نه ي مواضع م  ف

  :الحقيقة، قائال 
اعلم ان افضل عباد اهللا عند اهللا امام عادل هدي وهدى فاقام سنة معلومة وامان بدعة مجهولة، وان السنن لنبرة لها اعالم،            ف(

ة، واني                               ا بدعة متروآ اخوذة واحي ه، فامات سنة م ائر ضل وضل ب ام ج د اهللا، ام اس عن ا اعالم وان شر الن وان البدع لظاهرة له
نم،         : يقول) وآله وسلم صلى اهللا عليه    (سمعت رسول اهللا     يؤتي يوم القيامة باالمام الجائر وليس معه نصير وال عاذر فيلقى في نار جه

  .)١٦٤، الكالم ١٩٩٢عبده، ) (فيدور فيها آما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها
  :فاالمام في آالمه هذا يلفت االنظار إلى موضوعين 

ا      ان مصدر القوانين واالحكام والمنهاج السياسي       . ١ هو السنن االلهية التي بلغها االنبياء، وعرفت اثاره
  )١١٣: رهير، بال . (وعالماتها، ولم يبق الحد مجال للشك في ذلك

  :انه يمكن معرفة الحاآم الشرعي والقانوني بتحلية بالصفات التالية . ٢
صفة   فهذه تمثل محور اآتساب ال.الهداية، والعدالة، والمحافظة على السنن، ومكافحة البدع       حاآم ال

ذا      : ايها الناس   : ((وفي خطبة اخرى بين مقومات المتصدين للخالفة، فيقول         . الرسمية اس به ان احق الن
ل       ان اي قوت تعتب، ف اغب اس غب ش ان ش ا ف امر اهللا فيه م ي ه، واعلمه والهم علي ر اق صالح، )). (االم ال

٧٣: ١٩٩٢  (  
:الزهد السياسي -د  

م   ) الشقشقية(طبته  في خ)عليه السالم (يوضح اإلمام علي     ول الحك ى قب دفاع   ...ما دفعة إل وهو ال
  .)١٠عبده، الخطبة ). (اللفيتكم دنياآم هذه ازهد عندي من عفطة عنز: (عن المظلومين وقمع الظالمين، بقوله 

ذي ينبغي        )عليه السالم(وهذه حقيقة لم ترد في اقواله       ة وسلوآه ال ل تجلت في اعمال  فحسب، ب
د                على السالكين سبيل اإل     ذا الموقف الزاه ام، وه نهم والحك ه، وخاصة المسؤولين م سيروا في سالم ان ي

ى                   ه إل اله ل اد حيث آتب في رس دا والمع اة والمب ى الحي ة إل م، ناشىء من نظرة آوني دنيا والحك اه ال تج
  ).٢٠٠٢رهير،  بال ، . (معاوية

  )عليه السالم(الزهد السياسي لالمام ) ٤٣(يبين الجدول رقم  
  )عليه السالم(يوضح الزهد السياسي لالمام ) ٤٣(الجدول 



 

  الرسائل  الغاية منه  المصدر  ت
ة          .١ ى معرف دعوهم إل ة ت ى معاوي ة عل حج

  طريق السياسة والقيادة  
ى                     دها، وابتل ا بع دنيا لم د جعل ال ان اهللا سبحانه ق د ف اما بع
ا وال                   دنيا خلقن سنا لل م احسن عمال، ول يعلم ايه ا ل فيها اهله

ا   سعي فيه د     بال ا، وق ي به ا لنبتل عنا فيه ا وض ا، وانم امرن
ى االخر،              ة عل ابتالني اهللا بك وابتالك بي، فجعل احدناجع
ى              ادك، واصرف إل شيطان قي فاتق اهللا في نفسك، ونازع ال

  .االخرة وجهك، فهي طريقنا وطريقك
  :الى مالك االشتر   يعلمه نظام السياسة والحكم    .٢

ه، ( ار طاعت وى اهللا، وايث ره بتق ي  ام ه  ف ر ب ا ام اع م واتب
ا،                 د اال باتباعه سعد اح ي ال ي ننة الت آتابة نمن فرايضة وس
ة            وال يشقى اال مع جحودها واضاعتها، وان ينهو اهللا يبحان
بقلبة ويده، ولسانه فانه جل اسمة قد تكفل بنصر من نصره       
شهوات،   ن ال سه م سر نف ره ان يك ن اعزه، وام زاز م واع

نف ان ال ات، ف ا عن الجمح ا ويزعه سوء اال م ارة بال س الم
  ).رحم اهللا

  
  :  الوزراء االآفاء وغير االآفاء -هـ

ة             (( ة واخوان الظلم إنهم األثم إنَّ شر وزرائك من آان لألشرار قبلك وزيرا، ومن شرآهم في اآلثام، فال يكونن لك بطانة، ف
ى      وأنت واجدًا منهم خير الخلق ممن له مثل ارائهم ونفاذهم، وليس علية مثل اصرا        ا عل اون ظالم م يع رهم واوزارهم واثامهم، فمن ل

ا، فاتخذ اولئك خاصة               رك الف ل لغي ا، واق ة واحنى عليك عطف ك معون ظلمة، وال اثما على اثمة، اولئك احق عليك مؤونة، واحسن ل
ره اهللا          ا آ ك من     لخلواتك وحفالتك، ثم ليكن اثرهم عندك اقوالهم يمر الحق لك، واقلهم مساعدة فيما يكون منك مم ا ذل ه، واقع الوليائ

رة االطراء                                    ان آث ه، ف م تفعل ى ان ال يطروك وال بيجحوك بباطل ل م رضهم عل صدق، ث ورع وال هواك حيث وقع، والصق باهل ال
  )٣٥، و١٩٦٧عبده، )). (تحدث الزهو، وتدني من العزه

  :نستنتج من هذه العبارة بشان تعيين الوزراء، وذآر خصائصهم، ما ياتي 
  سؤولين من السوابق السيئة نزاهة الم. ١

وزارة                     ر المشروعة ال يصلحون لل دة وغي ة الفاس وروثين من االنظم ان الوزراء والمسؤولين الم
ة         د ان صارت اعان ة بع وتسلم المناصب الحكومية في الدول اإلسالمية النهم من جهة غير جديرين بالثق

من داخلهم، والنهم من جهة اخرى فقدوا       الظالمين طبعا ثانويا لهم ويصعب استئصال هذا الطبع المزمن          
نهم آسب                   اعتبارهم وبذلك سيكونون دوما شوآة في عيون الناس ودافعا لخلق العقد في نفوسهم، فال يمك

  .الزمالء الصالحين مما ينتج عنه تعطل اعمال البالد أو اجرها أو االنحراف والضعف
  :اخالق الوزراء . ٢

ة       يجب ان يكون الوزراء ومعاونوهم وا      لمتقلدون للمناصب الحساسة، بل وآل المناصب الحكومي
ر، والعطوفين           ون الكثي المهمة من االفراد غير المتورطين بالسوابق السيئة، والذين يطلبون القليل ويعمل
واالوفياء، الن آال من هذه الخصال سوف يلعب دورا مهما في توطيد دعائم الحكومة واستقرار النظام                  

يهم في حفظ                      وتحقيق المصالح العا   اد عل ذه الخصال يمكن االعتم يهم ه وفر ف مة للمجتمع، وان افرادا تت
ًا          : (تنفيذ االوامر حسب خبرته      ن عوف علي ي بكر            : (سال عبد الرحمن ب شيخيين اب سيرة ال سير ب هل ي

اري                  (()عليه السالم (وعمر اذا بايعة فاجاب      ى اجب ا إل اج معهم ه ال يحت ادة (إن آتاب اهللا وسنة نبي ) ع
  ).١٢٩: ١٩٨٦؛ رهبر، ١٥٥: المحمودي ، بال).(دأح
  

  :التضامن والعمل الجماعي 
على التضامن والعمل الجماعي النه يمثل روح اإلسالم الحقيقي، الذي يؤآد           ) عليه السالم (يؤآد  

ر من مجموع االجزاء، وحدد              سالم  (على رجل  الصفوف الن الكل سيكون اآب ه ال ام   )علي  اسس قي
  .الجماعة



 

  

  :الموضوعي لالداء والتحفيز  التقويم 
على ضرورة التقويم الموضوعي لالداء، فاذا آان التقويم ايجابيا مفيدا وجب )عليه السالم(يؤآد 

درة نحو                             ل المق ة وتفعي ادة الرغب ة وزي و الهم ى نحو عل دفع إل ذي ي اري ال ادي واالعتب ابداء التحفيز الم
  :ه المخزومي، والتي المزيد من االداء، فمن رسالته إلى عمر بن ابي سلم

ونزعت يدك بال ذم وال تثريب عليك، فلقد احسنت الوالية واديت االمانة، فاقبل غير ظنين وال ملوم وال متهم وال ماثوم، فقد ((
)). اردت المسير إلى ظلمة اهل الشام واحسبت ان تشهد معي  

)٦٥ : ١٦، ج٤، م ١٩٦٧عبده، (  
  

  :رسالتة إلى ابي االسود الدؤلي 
ا        التي   د جاء فيه ة اإلسالمية وق ى مصلحة االم ك من نصح      : يثمن له فيها حرصة عل د مثل ا بع أّم

ة، ودل الحق        ة                   ...اإلمام واالمة، وادى االمان ة لالم ا النظر في ا يكون بحضرتك فيم دع اعالمي بم وال ت
  ) ٣٢٤ : ١٩، ج٥المحمودي، م). (صالح فانك بذلك جدير، وهو حق واجب عليك

 
 
 

  :اتعدم قبول المبرر
رن          : (الى زياد بن ابيه      را، الث يئا صغيرا أو آبي سلمين ش واني اقسم باهللا قسما صادقا، لئن بلغني انك خنت من في الم

  )٢٠: ١٩٦٧عبده، ). (عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل االمر والسالم
در ضرورتك،            ( ال بق دا، وامسك من الم وم غ ك، اترجوا ان      فدع االسراف مقتصدا، واذآر في الي وم حاجت دم الفضل لي  وق

ك  – وانت متمرغ في النعيم، تمنعة الضعيف واالرملة –يعطيك اهللا اجر المتواضعين وانت عنده من المتكبرين، وتطمح       ان يوجب ل
  )٢٠: ١٩٦٧عبده، ). (ثواب المتصدقين ؟ وانما المرء مجزي بما اسلف

 

 الضغط على المسيء لتعديل سلوآه :
 -بلغني عنك ان آنت فعلته فقد اسخطت الهك، وعصبت امامك، انك تقسم في المسلمين  (:  هبيره الشيباني الى مصقلة بن

 فيمن اعتامك من اعراب قومك، فو الذي فلق الحبة، وبرا النسمة، لئن آان ذلك –الذي حازته رماحهم وقبولهم وابلغت عليه دماؤهم 
اال .  فال تستهن بحق ربك، وال تصلح دنياك بمحق دينك، فتكون من االخرين اماالحقا، لتجدن لك علي هوانا ولتحفن عندي ميزانا،

)٤٣ : ١٩٩٢عبده، ). (وان حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفيءسواء يردون عندي علية،ويصدون عنه  
 هديه، وتسلك سبيله، فاذا انت فيما اما بعد فان صالح ابيك غرني منك، وظننت انك لتنبع(: إلى المنذر بن الجارود العبدي 

رقي إلى عنك التدع لهواك انقيادا، وال تبقي الخرتك عنادا، تعمر دنياك، ولئن آان ما بلغني عنك حقا يحمل اهلك وشسع نعلك خير 
ى جباية، فاقبل منك، ومن آان يعنقك فليس باهل ان يسد به ثغر أو ينفذ به امر، أو يعلى له قدره، أو يشرك في امانة، أو يؤمن عل

)٧١ : ١٩٩٢عبده، ). (إلى حين يصل اليك آتابي هذا انشاء اهللا  
  

  : التهديد بقطع العالقات
  :عزل من ثبت خيانته من العمال

سالم  (آان اإلمام علي     ه عن                  )عليه ال ات، واذا بلغ ديانات واالمان ات اال اهل ال  ال يخص بالوالي
  : احدهم خيانة آتب اليه 

ر        قد جاءتكم موعظة    (( ة اهللا خي من ربكم، فاوفوا الكيل والميزان بالقسط وال تبخسوا الناس اشياءهم والتعثوا في االرض مفسدين بغي
م                      .لكم ان آنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ        ك، ث سلمه من ا حتى نبعث اليك من يت ديك من اعمالن ي ي ا ف اذا اتاك آتابي هذا فاحتفظ بم

  )١٥٣: ٤، ج٢٠٠١الريشيهري، .(نك تعلم اي لم امرهم بظلم خلقك، واليترك حقكفيقول اللهم ا.يرفع طرفة إلى السماء
ى اذربيجان، فاصاب                   )عليه السالم (انه عليا    ان استعمله عل ان عثم يس، وآ ن ق  حذر االشعث ب

  . اصابها االشعث في عمله: (اقطعه عثمان اياها، وبعض يقول : مائة الف درهم، فبعض يقول 
 ).١٧: ١٩٩٧بيضون، ).( ولتكفف اقراصك، ليكون من النار خالصكفاتق اهللا يا ابن حنيف،



 

ي                ام عل ة ان اإلم ستخلص الباحث سالم   (ومن خالل ما تقدم  ت ه ال ة في التضامن         )علي  وضع اسس ثابت
ي  اعي، وه ل الجم شريعة،    : (والعم دل، ال ة الع ق، اقام ة الح ى اقام اون عل ح، التع اء، التناص الوف

  ). المسؤولية
  
  
  

  : لتقويمهتأنيب المسيء
ي    ام عل ر اإلم سالم (ينظ ه ال ن      )علي ه يمك ى اّن احكام ل عل ي االداء والعم سيء ف ى الم  إل

  :اصالحه، اذا تم تانيبة الن ذلك بغير وسيلة لتقويمه، وجاء في آتابة إلى مصقله بين هبيرة الشيباني 
ا          اما بعد فقد بلغني عنك امر، ان آنت فعلته فقد اسخطت الهك وعصيت امامك واخرب              ( ت اماتك بلغني انك جردت االرض فاخذت م

يكم                          سالم عل اس وال د،    ).(تمت قدميك، واآلت ما تحت يديك، فارفع إلى حسابك، واعلم ان حساب اهللا اعظم من حساب الن ابي الحدي
  ).١٥، ح٣، م١٩٦٧

  :قطع العالقة وتوجية العقوبة 
ة        )عليه السالم (علي   يرى اإلمام  ي       ان استمرار االساءه بعد التوجي واالصالح والنصيحة يعن

ة اي استخدام              ة العقوب ين وضروره توجي ر ام ه اصبح غي ه الن ضرورة اتخاذ قراريتلخص بقطع عالقت
اذا، تحقق                             ق ف د ان يتحق ك بع اتي آل ذل سلوك، ولكن ي ر ال الحافز السلبي عن ان يكون غيابه حافز لتغي

ي   ام عل سالم (اإلم ه ال ة آ   )علي ان عقاب والة، ف ه وغش ال ن خيان ى    م وق إل د رد الحق ارما بع ان ص
ه                 ى عامل ة عن     ((أصحابها، فقد بلغه خيانة عن ابن هرثمة وهو على سوق االهواز ؟ فكتب إل ن هرثم ح اب ن

ه      ووي، ج ). (السوق واومغه للناس حتى اتى عليه بشاهد، محلفة مع مشاهد، وادفع اليه من مكسبه، واسجنه وناد علي : ١٩٩١، ١٧الن
٣٢٧  .(  

 

:فعقالنية التصر  
 آان يرآز على عقالنية التصرف       )عليه السالم (تشير المراجع والمصادر إلى ان اإلمام علي        

ين صفة      )عليه السالم (، الن العقالنية هي أحد أهم خصائص القادة، وان اإلمام علي            )السلوك(  يجمع ب
  .)سالمعليه ال(االمامية والقيادة، هذا المزيج يعطي للعقالنية بعد اعمق في فكر اإلمام علي 

ي   ام عل ر اإلم ان فك سالم(فك ه ال ل   )علي املة لك ة ش اة رؤي ه للحي از بالتناسق والتعاضد الن رؤيت يمت
  .ابعادها وارآانها واجزائها

ذا               ى االدارة وهك دان عل ا يعتم سياسة، وهم ات فكر      .فاالقتصاد متداخل مع ال ا حلق ا تتابعن واذا م
ستمد من ر   )عليه السالم (اإلمام علي    ا ت ة،         لوجدنا انه ه واساليب رقي سان، طبيعت ة عن اإلن ه الثاقب ؤيت

  .مشاآله وآيفية مواجهته لها فكان
يهم                    شر ف شر، والب اف الب فاالدارة ليست دواء حماء في المنظور اإلسالمي بل هي تقوم على اآت
دم        شر تق ي الب ة ف ات الكامن ك الطاق ر وتحري ل الخي ل عوام در تفعي ل ضعف، ويق وة وعوام ل ق عوام

  .لمشاريع، وهي باجمعها رهن االدارة الجيدةالموسسات وا
فاذن النظرية اإلدارية  المتكاملة هي التي تبدا اوال باإلنسان ماهيته، ومم يتكون، وآيف يتعامل                

  مع الحياة ؟وما هي مشاآله وآيف يتقدم ؟وما هو السبيل إلى توجيهه الوجهه الصحيحة؟
  )عليه السالم(في فكر اإلمام علي اهم مؤشرات عقالنية التصرف )٤٤(يوضح الجدول رقم 

  )ع(عقالنية التصرف في فكر االمام علي ) ٤٤(الجدول 
  ت المصادر )عليه السالم(أقوال لألمام علي 



 

  .١  ٢١٤: ٦، ١٩٩٢االمدي،  وصبحوا الدنيا بابداث ارواحها معلقة بالمحل االعلى
  .٢  ٦١: ١  اإلنسان بعقله

  .٣  ٦٧: ١  العقل فضيلة اإلنسان
  .٤  ٦٣١: ٤  اإلنسان العقلآمال 

  .٥  ٩٨قصار الكلمات رقم   اغنى الغنى العقل
  .٦  ٢٢٠باب الخطب رقم   احيا عقله، وامات نفسه

  .٧  ٩٧قصار الكلمات رقم   ايها القوم الشاهدة ابدانهم الغائبة عنهم عقولهم
  .٨  ٦باب الكتب والرسائل رقم   لتجدني ابرا الناس...يا معاوية لئن نظرت بعقلك

  .٩  ٣٦٣: ٦االمدي  فه العقل الهوى، وال عقل عقل مع الهوىا
  .١٠  ٧باب الكتب والرسائل رقم   قد دعاه الهوى فاجابه

  .١١  ٨٦باب الخطب رقم   .والشقي من انخدع لهواه وغروره
  .١٢  ٥٠باب الخطب رقم   انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحكام تبتدع

  .١٣  ١٨٤: ٢، ١٩٩٢المدي، ا .استرشد العقل وخالف الهوى تنبح
  .١٤  ٤٢٤قصار الكلمات، رقم   .العقل حسام قاطع، فاستر خللك خلقك بحلمك وقاتل هواك بفضلك

 
:التمييز بالنتائج  

وز                 ى الف دنيا إل افلحت جهوده العظيمة في تميز عدة نتائج، وعلى اعداد قليلة من الناس فروا من ال
ه،  ى رضوان اهللا ونعيم وا إل ر وانقلب ماالآب دول رق ام ) ٤٦( والج وال اإلم ين أق سالم(يب ه ال ي )علي  ف

  .يبين أقواله التنائج في األساليب الثقافية) ٤٥(الحقوق والواجبات وفي الجدول رقم 
 

   : تحديد الحقوق والواجبات -أ
  )الحقوق والواجبات ( التميز بالنتائج ) ٤٥(الجدول 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   الحقوق  المصدر  ت
ضاعفة     حق اهللا تعالى   ١٥٩: ٢٠٠١حب اهللا،   .١ ه م زاؤهم علي ل ج وه وجع اد ان يطيع ى العب ه عل ل حق جع

  .الثواب تفضال منه وتوسعا بماهو من المزيد اهله
ب       حق الوالي    .٢ شهد والمغي ي الم صيحة ف ة والن اء بالبيع يكم فالوف ي عل ا حق فام

  .واالجابة حين ادعوآم والطاعة حين امرآم
ا              ق الرعية ح    .٣ يمكم آيم يكم وتعل ئكم عل وفير في م وت ي فالنصيحة لك م عل فاما حقك

  .تجهلوا وتاديبكم آيما تعلموا
دها،              حق الحيوان    .٤ اال يحول بين ناقة وبين فصلها، واليمصر لبنها فيضر ذلك بول

ه            ا، وليرق وال يجهدنها لكوبا، وليعدل بين صواحبتها في ذلك وبينه
در،       . بالثقب على الالعب، وليستان   والصالح وليوردها ما تمر به الغ

ي   ا ف واد الطرق، وليروحه ى ج ت االرض إل ا عن ثب دل به وال يع
  . الساعات، وليمهلها عند النطاق واالعشاب

  

  : االساليب الثقافية- ب
  )التميز بالنتائج ( االساليب الثقافية ) ٤٦(الجدول 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي  الغاية منه االساليب  المصدر ت
الوصول إلى   الواعظي  ١٣٣: ٢٠٠١عن حب اهللا،  .١

  ثمرة التقوى
 .فإّن الغاية امامكم وان وراءآم الساعة تحدوآم، تخففوا تلحقوا فانما ينتظر باولكم اخرآم

الدنيا في حاللها حساب وحرامها عقاب واّنى لكم بالروح ولما تاسوا بسعة نبيكم تطلبون              
  .ن ما يكفيكمما يطغيكم وال ترضو

النظر في   التذآيري   .٢
العواقب 

  واستلهام العبر

وًَّة                ( َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَيْنُظُروا َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َآاُنوا َأَشدَّ ِمْنُهْم ُق
اءَ            ا َوَج ا َعَمُروَه َر ِممَّ ا َأْآَث ُه          َوَأَثاُروا اْلَأْرَض َوَعَمُروَه اَن اللَّ ا َآ اِت َفَم ُلُهْم ِباْلَبيَِّن ْتُهْم ُرُس

  ) ٩:الروم) (ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َآاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن
  )) ٣٧من اآلية: فاطر )(َأَوَلْم ُنَعمِّْرُآْم َما َيَتَذآَُّر ِفيِه َمْن َتَذآََّر(



 

  )٧/٧٥المحمودي، ) (وليكن نظرآم عبرا(
ى     عباد اهللا ان    ه، وال يبق دولى من ا ق الدهر يجري بالباقين لحجر فيه بالماضيين ال يعود م
  .سرمدا ما فيه

معرفة عظمة   التاملي   .٣
الخالق سبحانه 

  وتعالى

ا                     ا وجنين ة محاق ا وعلق ة دهاق ام وشغف االستار نطف ام هذا الذي انشاه في ظلمات االرح
سانا       ا ول ا حافظ ة قلب م منح ا، ث دا ويافع عا، وولي ا  وراض صرا الحظ ا وب ده ).(القط عب

٨٣/١٣٨.(  

 
 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   الغاية منه االساليب  المصدر ت
، الحكمة  ١٩٦٧ابي الحديد ،    .١

 :١٢٥  
  :تعريف اإلسالم   بيان حدود االشياء ورسومها  التعريفي

صديق،  و الت ين ه ين، واليق و اليق سليم ه سليم والت و الت ه
  .قرار هو االداء، واالداء هو العملوالتصديق هو االقرار واال

  :تعريف القران الكريم 
هو الناصح الذي ال يغش والهادي الذي اليضل والمحدث الذي     

  .ال يكذب
  :تعريف النبي 

ال    ة طف ر البري ذيرا، خي شيرا ون هيدا وب دا ش ث اهللا محم بع
رين شيحة، واجود المستمطرين             وانجبها آهال واطهر المتطه

  .ديمة

  :اإلمام بنفسه تعريف       =.٢
ا  اب اهللا وان ا ب ا صراط اهللا وان ة اهللا وان ا خليف ا حجة اهللا وان ان
د                   ة بع ام البري ا ام ى سر اهللا وان خازن علم اهللا وانا المؤتمن عل

  .خير الخليقة محمد نبي الرحمة

ا                 =.٣ ا الحق وفعلن ة وقولن تعريف اهل البيت، نحل اهل بيت الرحم
  .ا قيادة اإلسالم وامناء الكتابالقسط ومنا خاتم النبيين وفين

ودي، .٤ : ١، ١٩٦٤المحم
٤٧٥  

  
  

ائج             الترتبي ه االمور من نت تقدير ما تنتهي الي
  وهو يعمق الفكر عموديا

ر خطاؤه،              ه آث ر آالم ه، ومن آث ومن أآثر من شيء عرف ب
ه، ومن                ل ورعه مات قلب اؤه، ومن ق ل حي ومن آثر خطاؤه ق

  .مات قلبه دخل النار
  .، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلممن نفكر اعتبر

ق   التوبيخي  ١٣١، خ١٩٦٧ابي الحديد ، .٥ ى الطري ا إل وس وعودته ب النف تاني
  الصحيح

  :الم افعال اهل الكوفة 
ارضيتم بالحياة الدنيا من االخرة      ! لقد سئمت عتابكم    ! أف لكم   

اد  ى جه وتكم إل ا ؟ اذا دع ز خلف ذل من الع ذات بال عوضًا وبال
  اعينكمعدوآم دارت 

  اظارآم على الحق وانتم تنفرون عنه المغرى من
يم        رارالعدل أو اق م س ع بك ات ان اطل د، هيه ة االس وعوع

  .اعوجاج الحق

ا     ردع الناس عن الباطل  التعريفي  ١٢٠،خ١٩٦٧ابي الحديد ، .٦ ى م ل، وعل ن فع در م ر، وق ن ام ضى م ا ق ى م د اهللا عل احم
م    أبتالني بكم ايتها الفرقة التي اذا امرت ل        م تطع، واذا دعوت ل

ع      ضتم، وان اجتم وربتم خ ضتهم، وان ح تم خ ب، ان امهل تج
  .الناس على امام طعنتم، وان اجبتم إلى مشاقه نكصتم

  :عرف المثل   بيان واخذ الفائدة منه بعد تشبيه  التمثيلي  ٥١٦: ١٩٨٤االصفهاني، .٧
ا        ر بينهم يء اخ ي ش وال ف شبه ق يء ي ي ش ول ف ن ق ارة ع عب

  )حدهما االخر ويصورهيبين ا(مشابهه 

  :مثله في آتاب على صلوات اهللا عليه       ١٣٦: ٢الرازي، بال ، .٨
سم      ا ال ي جوفه سها وف ين م ا ال ة م ل الحي دنيا آمث ل ال ا مث اّنم

  .الناقع، يحذرها الرجل العاقل، ويهوى اليها الصبي الجاهل

  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ب النبي في وصف أصحا  بيان المعاني وتقريبها  الوصفي  ٩١، خ١٩٦٧ابي الحديد ، .٩
ا       جدا وقيام اتوا س د ب را، وق عثا غب صبحون ش انوا ي د آ لق
ل الجمر من            يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مث
ذآر معادهم آان بين اعينهم رآب المعزى من طول سجودهم، 
د                  ا يمي ادوا آم وبهم، وم ل جي ى نب اذا ذآر اهللا هملت اعينهم حت



 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   الغاية منه االساليب  المصدر ت
  .لريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثوابالشجر يوم ا

نن       تميز االشياء وفرزها عن بعضها  التصنيفي  ١٢٩: ١ ، ٢٠٠١ حب اهللا، ١٠ ع س دونا، ورب ي ع ع ف ا ورب ع فين ا، رب ران ارباع زل الق ن
  .وامثال، وربع فرائض واحكام، ولنا آرائم القران

  ١٣٥: ٢٠٠١حب اهللا، ١١
  ٣٠٠: ١:  هـ ٣٢٩الرازي، 

ل                   االحتراز عن الوقوع في التهلكة  التحذيري ون من ضربين من عاق انهم ال يخل اياآم ومعاداة الرجال، ف
  .يمكر بكم، أو جاهل يعجل عليكم

ة        زاجر النفس وصدها عن المعاصي  الترهيبي  ١٢ رة تدمي صيبة، والعث شوآة ت ن ال دآم م زع اح رايتم ج اف
ار ضجيج          والروضاء تحرقه ؟ فكيف اذا آان بين طابقين من ن

  .حجر وقرين شيطان

: ، الخطبة   ٦٥٦ابي الحديد ،    ١٣
١٦٦  

شوق نحو           الترغيبي اظ ال الحث على العمل وايق
  االخرة

ا لغرفت نفسك                 فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منه
ذاتها وزخارف                  دنيا من شهواتها ول ى ال عن بدائع ما اخرج إل
ا           مناظرها، ولذهلت بالفكر في اصطفاف اشجار غّيبت عروقه

ائس  ف ق آي ي تعلي ا، وف واحل انهاره ى س سلك عل ان الم ي آثب
ة            ار مختلف اللؤلؤ الرطب في عاليجها وافنانها، وطلوع تلك الثم

تجنى من غير تكلف فتاتي على منية مجتنيها      .في غلف اآمامها  
صفقة،    سال الم صورها باالع ة  ق ي أقني ا ف ى نزله ويطاف عل

  .والخمور المروقة

ة       التبصيري  ٣٢٢: آالم : البحراني، بال ١٤ ان هم ق، وآ ى الح اس إل ة الن هداي
  اقامة دعائم اإلسالم وارآانة

  :في خالفة أمير المؤمنين، وقد اهل البصرة مبعوث منهم
شبهه                 زول ال ع أصحاب الجممل لت ة م ة حال ليعلم لهم منه حقيق

سالم  (من نفوسهم، فبين له      ه       ) عليه ال م ب ا عل م م ره معه من ام
ه    ال ل م ق ق، ث ى الح ه عل ال   : ان ايع، فق سالم (ب ه ال ي ) علي ان

ال   يهم، فق ع ال ى ارج دثا حت وم، وال احدث ح ه :(رسول ق علي
سالم م    ) ال ي له دا تبتغ وك رائ ذين وراءك بعث و ان ال ت ل اراي

اء        الء والم ن الك رتهم، م يهم واخب ت ال ث فرجع ساقط الغي م
ال             آنت  : مخالفوا إلى المعاطش والمجادب ما آنت صانعا ؟ ق

  .هم إلى الكالء والماءتارآهم ومخالف
  )عليه السالم(فقال 

د           : فامدد اذا يدك، فقال الرجل       ع عن ا استطعت ان امتن واهللا م ف
  .قيام الحجة علي فبايعته الرجل يعرف بكليب البحر

  ٤١النحل ١٥
  

  ٥٩١: ١، ١٩٩٦القمي، 

  )قال نكروا لها عرشها: (قوله تعالى   تضليل الخصوم وايهامهم  التمويهي
ع            ) عليه السالم (امر اإلمام    ر ارب سالم بحف ه ال ه الحسن علي ابن

ن   ده ب ة،والغري، دار وجع ي الرحب داء ف ه االع ه لتموي ور ل قب
  هبيره، والمسجد

در       ١٦ ة ق ا الهمي ار والغاثه ة االنظ توجي
  الخطاب

  :الذنوب ثالث
ذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف         

  .عليه

ال               اجابة شخص ما اسكاته  سكاتياال  ٢/١١٨: ١٩٩٩االندلسي، ١٧ ساله رجل اخبرني آم في راسي ولحيتي من طاقة شعر، فق
:  

يطانا   ك ش ك، ولحيت ا يلعن ي راسك ملك ة شعر ف ل طاق ى آ عل
ول اهللا     ن رس ل اب خال يقت ستقرئك وس ه   (ي ه وآل لى اهللا علي ص

ذي سالت              ) وسلم وال ان ال ه، ول ا خبرتك ب واية ذلك مصداق م
  .رت بهعنه يعسر برهانه الخب

الغاية منه زيادة اليقين واالطالع على        التنبوئي  ١٨
  حقائق المستقبل

ة، وفي            اال بابي وامي، هم من عدة اسماؤهم في السماء معروف
ورآم     ار ام ن ادب ون م ا يك واا م ة اال فتوقع االرض مجهول
وانقطاع وصلكم واستعمال ضغارهم ذاك حيث تكون ضربة             

من جله ذاك حيث يكون     السبت على المؤمن اهون من الدرهم       
  المعطى اعظم اجرا من المعطي

د    التمثيلي  ١٠٠، خ ١٩٨٠البحراني، ١٩ ه بع دة من ذ الفائ وب واخ ان المطل بي
  تشييعه

سم      ا ال ي جوفه سها وف ين م ا ال ة م ل الحي دنيا آمث ل ال ا مث انم
  .الناقع، يحذرها الرجل العاقل، ويهوى اليها الصبي الجاهل

د             =٢٠ لم        (اال ان مثل ال محم ه وس ه وآل ل نجوم    ) صلى اهللا علي آمث
  .اذا هوى نجم طلع نجم:السماء 

ى    التدريجي  ٢٥، ج١٩٩٢عبده، ٢١ ث عل تالء والح نعم واالب دير ال تق
  فضيلتي الشكر والصبر

ت          ة وان ك نعم ابع علي بحانه يت ك س ت رب ن ادم اذا راي ا اب ي
  .تعصية فاحذره



 

  )عليه السالم(أقوال لألمام علي   الغاية منه االساليب  المصدر ت
، ومفتون  آم من مستدرج باالحسان اليه، ومغرور بالستر عليه       

  .وما ابتلى اهللا احدا يمثل االمالء له! بحسن القول فيه 

  ١٤٩: ٢٨٣،١ابن الثقفي، ٢٢
  ٢٢: ٢، ١٩٩٢الطوسي، 

  ٩٤: ١٩٩٢،٢المازندراني، 

سامع       االيحائي س ال ي نف رض ف ف الغ تلطي
  المقصود به

دهر،                ا بقي من ال اقون م اء ب ال والعلم يا آميل مات خزان الم
الهم  ودة وامث انهم مفق اه، ان   اعي اه، ه ودة، ه وب موج ي القل  ف

  .هاهنا واشار بيده إلى صده لعلما جما لو اصبت له حمل
رس       ت تح ك وان م يحرس ال، العل ن الم ر م م خي ل العل ا آمي ي

  .المال، والمال تنقصه النفقة، والعمل يزآو على االنفاق

  فماذا بعد الحق اال الضالل  معرفة وجه الحقيقة  االستداللي  =٢٣

دن ادم                الوقوف على سر الشيء وحقيقته  الفلسفي  ١١٢، ٢٠٠١ /حب اهللا ٢٤ ين من ل صلى اهللا   (اال تروث ان اهللا سبحانه اخبر االول
إلى االخرين من هذا العالم، باحجار ال تضر          ) عليه وآله وسلم  

ه الحرام             ه    (وال تنفع وال تبصر وال تسمع فجعلها بيت ذي جعل ال
  ).للناس قياما

اما طلبك إلى الشام فاني لم اآن العطيك اليوم ما منعتك امس،              لمغالطةآشف الحيلة وا  النقض  =٢٥
ك  ا قول س   : وام شاشات انف رب اال ح ت الع د اآل رب ق ان الح

الى                 ه الباطل، ف ة، من اآل بقيت، اال ومن اآله الحق، فالى الجن
ى               .النار تواؤنا في الحرب والرجال فلست آامضى عل وما اس

  .الشك مني على اليقين
ك ان تجاب عن         ثم ذآرت م   ان، فل ان من امري وامر عثم ا آ

  :هذه لرحمك منه، فايتا آان اعدى له واهدى إلى مقاتله 
امن بذل له نصرته فاستقعده واستكفه ام من استنصره قتراخى    

  .عنه وبث المنون اليه، حتى أتى قدره عليه

ال،    التغايري  =٢٦ وازيين االعم ي م اوت ف ان التف بي
  لحةوالحث على االعمال الصا

  :وشتان ما بين عملين 
ى     ه ويبق ذهب مؤونت ل ت ه، وعم ى تيعت ه وتبق ذهب لذت ل ت عم

  .اجره

  ١١٤: ٢٠٠١حب اهللا، ٢٧
  ٢٦٢: ٢٠٠٠الدينوري، 

و     النفسي رين وه دان لالخ ى المي اثير عل الت
  استخدام ارادة ضد ارادة

  :الى معاوية 
ى، واعف             وقد دعوت إلى الحرب، فدع الناس جانبا واخرج ال

ى             الفريقي ه، والمغطى عل ن من القتال لتعلم اينا المرين على قلب
در               وم ب بصره، فانا ابو حسن قاتل جدك واخيك وخالك شدخا ي

  .وذلك السيف معي

الم         التحلي باالداب اإلسالمية  التربوي  ١٢١، خ١٩٩٦األندلسي، ٢٨ رائع اإلس ه وش ل وتاويل ز وج اب اهللا ع يم آت دئك بتعل ابت
  .اجاوز ذلك بك إلى غيرهواحكامه وحالله وحرامة ال 

يء          ن ش ا م ى فيه ا الق ة م االرض الخالي دث آ ب الح ا قل انم
  .فبادرتك باالدب قبل ان يقسو قلبك ويشتغل اليك.قبلته

ران      ايصال الحق وتوثيق االرتباط وتذآره  العاطفي  =٢٩ راؤا الق وه وق الم فقبل ى اإلس وا إل ذين دع وم ال ن الق اي
احكموه ع  ...ف ره الخاش وههم غب ى وج واني  .ينعل ك اخ اولئ

  .الذاهبون فحق لنا ان نظمأ اليهم، ونعض االيدي على فراقهم

ضياؤهم              بيان المطلب وازالة الغموض  التوضيحي  =٣٠ اء اهللا ف ا اولي شبه الحق فام ا ت شبهه النه انما سميت ال
ا       دعاؤهم فيه فيها اليقين ودليلهم سحت الهدى، واما اعداء اهللا ف

  .الضالل

  
: وفق اساليب منها )عليه السالم(ن التميز بالنتائج التي اتبعها اإلمام وتستخلص الباحثة ا  

وعظ. ١ ذآر. ٢. ال ل. ٣  .الت ف. ٤.   التام ب. ٥.   التعري ويخ. ٦.  الترتي   .  التب
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ة الت                  اليب الثقافي ام     وتستخلص الباحثة من خالل معلومات الجدول عن االس دها اإلم ه  (ي اعتم علي
  :من اجله اصالح المستوى الثقافي، نالحظ ) السالم

  .التقوى .١
 .العبرة واالعتبار .٢
 .معرفة عظمة اهللا .٣
 .التحلي باالداب اإلسالمية .٤
 ).استخدام ارادة ضد ارادة(التاثير على االخرين  .٥
 .توثيق االرتباط .٦
 .ازالة الغموض والشكوك .٧

  

  :المعرفة والحكمة: سادسًا
ة            )عليه السالم (لمعرفة عند اإلمام علي     ترتكز ا  ل أو العقالني رد للعق  على معرفة العقل، حيث اف

  .اهتماما واسعا في مناسبات عدة، ومعرفة الحدوس، والرؤى والتوقعات وهي متممة للمعرفة 
ل، واول من رد                           ع عن اإلسالم بمنطق العق و اول من داف ل، فه وقد استفاض في اعالء شأن العق

ه                      الشبهات للم   سليم بطريقت ل ال ا يتفق والعق شابهة بم ات المت ات االي وال المشككين، واول االي صلين واق
التفكير ( قد اطلق فكرته القائلة )عليه السالم(العلمية المنظمة وآان اإلمام علي   اد   ) العلم آ ر يك والتفكي

م والفه        ت الحك ى عمليل ذآر إل ل والت صور والتخي ن الت ة م ات العقلي ع العملي شمل جمي تدالل ي م واالس
ديناميكي  ))   والتعليل والتعميم والتخطيط   وال يفكر العقل حين تصادفه المشاآل والصعاب، انه الجهاز ال

اني                         اد بمشكلة يع د يكون ج اه، فق الفعال، ويكون في نشاط مستمر طالما ان اإلنسان في حالة يقظة وانتب
ة يعمل ويتحرك              ا       ٠منها، غير ان عقله في الحقيق م م أن اه سانا عن        ف سمونه ان ذي ي ائن ال ذا الك يميزه

  )) حيوان العقل((سائر الكائنات الحية االخرى قدرته وقابليته على التفكير والتأمل لهذا قيل عنه بأنه 
ى ان                          ة اهللا في ارضه بمعن سان خليف ادام اإلن ى، م ستواها االعل ى م ع إل سان ترتف ل في اإلن ان قيمة العق

 )عليه السالم( يربط اإلمام علي ٠يمة استخالف اإلنسان من قبل الربالعقل اوتي من السمو ما يفسر ق     
   ) ١٠٠: جاسم، بال ) ( المعرفة(بين حقيقة االستخالف، وحقيقة 

  والن العلم ـ فيما يرغب ـ  للناس جميعا فأنه يتحلى بصفتين جوهرتين 
  الواحدة شموليته آشمولية وجود البشر المستخلفين من قبل اهللا على االرض  -١
  .رفعته وسموه، بالمستوى الالئق بشرف اإلنسان ـ خليفة اهللا في ارضه -٢

  .يبين االقوال والغاية منها في المعرفة والحكمة) ٤٧(الجدول رقم 
  المعرفة والحكمة) ٤٧(الجدول 

  االقوال  الغاية منها  المصدر
سان    ١١١: جاسم، بال  ة لالن ة الغني ة الطبيع تهيئ

  قبل خلقة 
ة اجمل                 فاهللا سبحانه قبل ان    ه احسن ترتيب ونظم ق الكون ورتب  يخلق اإلنسان خل

ق،                  واء الطل ا اله ق فيه تنظيم، ومهد االرض، واثم مرافقها على اآمل الوجوه، فخل
اه ومقاصده                    ة واالشربة ونواي واع االطعم د ان ار، واع ون واالنه ا العي واجرى فيه

  .وفق احكام اله سبحانه وارادته
ا، وفكر بتصرف       ) اي التربة (ثم نفخ فيها      الناحية الفلسفية في خلق ادم   من روحة، فمثلت انسانا ذا اذهان يجليه

ل،        ق والباط ين الح ا ب رق به ة يف ا ومعرف دمها، وادوات يقلبه وارح يخت ا، وج به
  .واالذواق والشام، وااللوان واالجناس

اولوية العقل حتى على المالئكة       
  واستخالف اإلنسان 

ال بال شهوة، ورآب في البهائم شهوة بال عقل، ورآب        ان اهللا رآب في المالئكة عق     
ة، ومن غلبت   ر من المالئك و خي ه شهوته فه ب عقل ا، فمن غل ي ادم آليهم ي بن ف

  .شهوته عقله فهو شر من البهائم
ى           ده إل الحث على العلم النه يري

  الناس ال للصفوة المختاره 
اح            ! ايها الناس    تعظ وامت وا من صفو عين       استصحبوا من شعلة مصباح واعظ م

ان        وائكم، ف ادوا اله التكم، وال تنق ى جه وا إل اد اهللا، ال ترآن در عب ن الك ت م روق
ره من موضع                 ى ظهل ردى عل النازل بهذا المنزل نازل بشرف جرف هار، ينقل ال



 

  االقوال  الغاية منها  المصدر
اال     رب م صق، ويق اال يلت صق م د ان يل د راي، يري ه بع راي يحدث ى موضع، ل إل

صويح    ل ت ن قب م م ادروا العل ارب، فب ه يتق ا(نبتت شغلوا  ) اي جفافه ل ان ت ن قب وم
  .بانفسكم عن مستشار من عند اهله

  

  
   في العلوم اإلنسانية وغير اإلنسانية)عليه السالم(بين اقوال اإلمام علي ) ٤٨(الجدول رقم 

   العلوم اإلنسانية وغير اإلنسانية) ٤٨(الجدول 
  االقوال  الغاية منها  المصدر

  اإلنسان يشارك السبع الشداد   ندور اإلنسا   ٥٠: مغنية، بال 
  ياتي على الناس زمان يسمع ويرى من في المشرق ومن في المغرب  

رتين في سنة                     في مجال الزراعة    شجر، م شتاء وتحمل ال سياآل اإلنسان ثمرة الصيف في ال
  واحدة، ويتيح الصالح مئة صالح

  .من العلماء من يضع علمه عند ذوي الثروة والشرف  في العلماء  
اس،                    ين الن ستوي االرزاق ب ى ت التراب، وحت ستزيد الخيرات حتى تصبح آ

دا احد، وال                       م اح ى احسن حال، وفي امن وامان ال يظل ويكون الجميع عل
ة                   ل امني ك يمث ة في ذل يخاف شيء من شيء وال يراق محجمة دم والغراب

  .الناس، ورغبة آل انسان

ره  الحكمة   ١٥٢: ٣عبده، ج ندوق س ل ص ور العاق ر ص ال قب ودة، واالحتم ه الم شاشة حبال ، والب
  .العيوب، ومن رضي عن نفسه آثر الساخط عليه

ا                    في وصف االرض  ٥٢: مغنية  رار، وافاقه ر ق ى غي ر اشتعال وارساها عل انشأ االرض فامسكها من غي
  .بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم

  وتزول عن مواضعها   حرآة النجوم   

را               شمس حرآةال  )١(عبده، الخطبة  را مني ا سراجا مستطيرا، وقم ثالث حرآات للشمس والقمر واجرى فيه
في فلك دائر وسقف سائر ورقيم حائر، فيدور آل من الشمس والقمر حول             

سه   وره(نف ول )مح ع االرض ح دور م ول االرض، وي ر ح دور القم ، وي
ره      دور المج ره، وت من المج ا ض ول مرآزله شمس ح دور ال شمس، وت ال

  .ونيضمن الفضاء الك

  .وعدل حرآتها بالراسيات من جالميدها  حرآة االرض   عبده، خطبة االشباح 

  لو شئت الستخرجت من هذا نارا (عندما مر بالفرات   الطاقة الكهربائية   ١٢١الموسوي، 

ا في التجارب                      علم الفيزياء   ٣٧: ٣٠٩، ٤الطبرسي،  صم عن لطيف االصوات، ويصمه آبيره ره ي آل سميع غي
  .علم مستانف

ين    ) اجاب اربعة اصابع (سئل عن الفرق بين الحق والباطل         سافة ب هي الم
  .العين واالذن

دما            تذبذب االصوات    ذهب عن ا، وي آل سميع غيره يصم عن لطيف االصوات ويصمه آبيره
  بعد عنها، وآل يصير بعمى عن خفى االلوان، ولطيف االجسام 



 

  االقوال  الغاية منها  المصدر
سيره لالي   علم الذرة   ١: ٢٦٢، ٩الطبرسي،  ة تف ذاريات  ) ٤٩(ة الكريم ورة ال ن    (س شاهده م ذي ن ذا ال فه

  االشياء بعضها إلى بعض فقفر النه اقوام للبعض اال بما يتصل به 

  .اذا فتحت الذرة تجد في قلبها شمسا  علم الذرة   :٢٠٠١جون، 

  ن باق بدو) ٩-١(سئل من أصغر عدد يقسم على االعداد الطبيعية من   علم الرياضيات   ١٨٧: ٤٠الطبرسي ، 
  .  اضرب ايام اسبوعك في ايام سنتك

الى ؟   الكيمياء  ١٥٢٣٥: ١٧، ٦آنز العمال،  ق اهللا تع ا خل سالم(سئل عن اول م ه ال ال ) علي ور، ق ق الن : في خل
  فمنم خلقت السموات؟ اجاب من بخار الماء 

  فمنم خلقت االرض؟ اجاب من زيد الماء 
  فمنم خلقت الجبال ؟ اجاب من االمواج 

  :يقسم وآان 
  .والذي  خلق السماء من دفات وماء

  
  

ي          ام عل تراتيجية اإلم ة ان س ين للباحث سابق تب دول ال ن الج عة م ات الواس ن المعلوم ه ( م علي
ا              )السالم ي االشارة اليه اء العصور ف ي سبق علم في  ... واالستبصار العلي آانت في مختلف العلوم الت

  .ذلك الزمن
  :حدد فئات العلم الواسعة 

  ).مثل الفيزياء، والكيمياء، علم الفلك، فضال عن الرياضيات( الفيزيائية العلوم .١
 ).مثل علم النبات، وعلم الحيوان(العلوم البيولوجية  .٢
  ).االقتصاد، واالنثربولوجيا، والسياسة(العلوم االجتماعية  .٣
  

  :اإلستراتيجية العسكرية
ه امر صعب           )معليه السال (ان التحدث عن اإلستراتيجية العسكرية لالمام علي          في زمن خالفت

  جدا، بل هو معقد تعقيدا خاصا، لماذا ؟
ؤمنين         ر الم ة    –الن اإلستراتيجية العسكرية ألمي رجم              – الخليف ة تت د هي سياسة وضعية عملي  اوالي قائ

  .نظرة دنيوية، سياسية، قائمة على حماية الملك، واحالله، وتوسيعه وصد مخاطر اعدائه
ي  ة –وه ل – بالدق ة  آ– تعام ة بالنهاي ا   –سياسة برغماتي ه مخططه ري علي ع آموضوع تج ع الواق  م

  .النظري، في تطبيقات مثالية تهدف إلى تحقق النجاح للفعاليات العسكرية
فقد آان مثاال نموذجيا للقائد العسكري وللمقاتل وللفدائي، فقد آانت مفارقته االساسية هي انه رغم        

  .ادر، فانه لم يكن يهوى القتال من اجل القتالامتهانه القتال آمقاتل عظيم من طراز ن
ة، تخص  ة آانت اسباب الحرب قوي ة خارق درة قتالي و صاحب ق ة، فه درات القتالي وزه الق م يكن تع ول

  .مصير اإلسالم
روح،               )عليه السالم (آان اإلمام علي     الم ال الم االخر، ع  الهيا وانسانيا فيما يتعلق بانتمائه إلى الع
  .لصافي، وانسانيا فيما يتعلق بانتمائه إلى العالم االرضي عالم البشروالملكوت، والعدل ا

   والغاية منها في الناحية العسكرية)عليه السالم(يبين أقوال اإلمام علي ) ٤٩(الجدول رقم 
  
  



 

  أسترتيجية العسكرية) ٤٩(الجدول 
  االقوال  الغاية منها  المصدر

د شب   ي في االعداد العسكري الكاف  ٢٩٨،ق ١٩٨٧،٢٣٠محمد، دتها، فق ا ع دوا له ا، واع ذوا للحرب اهبته فخ
  .٢٦/خ.لظاها، وعال سناها

ان          .٢٩٨،ق ١٩٨٧،٢٢٥محمد، ا فاجب، ف ارزة، وان دعيت اليه ال تدعون إلى مب
  .٢٢٥/رح.الداع باغ، والباغي مصروع

  ٢٩٨،ق ١٩٨٧،١٨٧محمد،

  
ال، اال         في ان الجيش اإلسالمي اليبدأ بقت
  )١٢/ر(ال تقاتلين اال من قاتلك   اذا شن الحرب على اإلسالم والمسلمين

ى حجة        د اهللا عل ال تقاتلوهم حتى يبدؤوآم، فانكم بحم
  .وترآكم اياهم حتى يبدؤوآم حجة اخرى لكم عليهم

سير وال    في آيفية مسير الجيش  ٢٩٨،ق ١٩٨٧،١٢محمد، ي ال ة ف اس، ورق ردين، وغور بالن وسر الب
كن           ه س ان اهللا جعل ل، ف ا ال      تسير اول اللي دره مقام ا وق

ت   اذا وقف رك، ف دنك، وروح ظه ه ب ارح في ضعنا، ف
ى              سر عل حين ينبطح السحر، أو حين ينفجر الفجر ف

  ).١٢/روحية .(برآة اهللا
ا، واذا       ٢٩٨،ق ١٩٨٧،١٢محمد، انزلوا جميع زلتم ف اذا ان رق، ف اآم والتف واي

  ارتحلتم فارتحلوا جميعا 
  فقدموا الدارع، واخزوا الحاسر 

يكن معسكرآم في          فاذا ان  م،  فل زل بك زلتم بعدو، أو ن
قبل االشراف، أو سفاح الجبال، أو اثناء النهار، آيما          

  .يكون لكم ردءا، ودؤتكم مردا
آيف يقف الجيش اإلسالمي امام الجيش         ٢٩٨،ق ١٩٨٧،١٣٠محمد،

  العادي واين ينزل
دن             دو فقف من أصحابك وسطا، وال ت فاذا لقيت الع

د        و من يري د      من القوم دن شي الحرب، وال تباع  ان تب
  .عنهم تباعد من يهاب الياس

   
  :)عليه السالم(الممارسات االخالقية والمبدئية واإلسالمية التي هي أآثر فعالية عسكريا لالمام علي 

 .عدم المباداة بالقتال الثبات الحجة على الخصم مرتين .١
  ).حرب الناآثين والقاسطين( باعالن الخصم -أ
  .تال من قبل الخصم نفسه بابتداء الق-ب
  .انتهاج آل االساليب الممكنة من اجل آسب بعض عناصرالخصم الغير المسلم. ٢
ة،                            . ٣ اء عن جيش معاوي ى حبس الم ق عل م يواف ر صحيحة، فل التورع عن احراز النصر بوسائل غي

  .)عليه السالم(ورغم ان معاوية آان اول من اتبع االسلوب نفسه ضد جيش علي 
ة امالك الخصم ونسائه عند االنتصار، واالقتصار على الغنائم الحربية الموجودة في ساحة              عدم اباح . ٤

  .المعرآة
ساء،  )من اظهر عوزته(عدم قتل الجريح وال االسير، وال المدبر، وال المعوز         . ٥ ، وعدم االساءه إلى الن

  .وان شتمن االعراض
ادىء                 دمج المب ام وتن د اإلم ة بي ادة الجيش مرآزي ة بنهجه العسكري، ويمكن        وآانت قي االخالقي

  :استخالص اسس عامة في السياسة العسكرية منها
ال             )عليه السالم (تولي اإلمام علي    . ١ ا ق سه، آم اد بنف ود الجه اب من      : ( نفسه قيادة جيشه ويق اد ب الجه

ة عن       ...ابواب الجنة فتحه اهللا لخاصة اوليائه، وهو لباس التقوى ودرع اهللا الحصينة             ه رغب ه فمن ترآ
  ).٣٤١: ٢٠٠١الصالح، ). (البسه اهللا ثوب الذل، وشمله البالء

ى                   . ٢ ود إل دوان يجب ان يق يقن من خطورة الع ستفحل، الن الت ل ان ي دوان قب التاآيد على الرد على الع
ة       ن حال دواني ورده م ة الع اض هجوم دو، الجه واب الع ى اب رف عل ادرة، والط ام المب تالك زم ام

  .الهجوم إلى حالة الدفاع



 

 – في تشخيص القوى المهاجمة لقواته اإلسالمية فهو ال يساوي           )عليه السالم (بعد نظر اإلمام علي     . ٣
ز               –اوال   ة، وهو يمي ا    – بين الحرب ضد الشرك، والحرب اإلسالمية الداخلي ات       – ثاني ين الفئ ة ب  بدق

  .واالطراف التي تدخل عموما في التسمية اإلسالمية
ى             اعالء شان الجنود، والعناية   . ٤ ى ينصرفوا إل اهليهم، حت ادل ب ام الع  التامة باوضاعهم المادية واالهتم

ود      د، الن الجن دير الجه الجهاد انصراف المطمئن، ناعم البال عليهم، ويشدد من اهمية االستحقاق وتق
  .عماد االمة، وقوة الجهاد، فكلما تحسنت اوضاعهم المادية والمعنوية آان النصر مضمونا

ا   الل المعلوم ن خ ي        وم ام عل دى اإلم ة ل ة والحكم ان المعرف ة ب ين للباحث سابقة تب ه (ت ال علي
  :)السالم

  .اعطى اهتماما واضحا لمعرفة الفعل واعاله شان العقل .١
 .العلم ليس معرفة انسانية وافكارا استعراضية وممارسة جدالية .٢
 . تعليم الذات .٣
 .الحث على العلم النه يريده إلى الناس ال للصفوة المختاره .٤
 .ين العلم آنظرية وآتطبيقجمع ب .٥
 .الجمع بين العلم آمنهج للبحث وآمضمون معرفي .٦
 .التوآيد على العلم بمعناها الطبيعي، اي الذي يعتمد على التجربة والمالحظة .٧
  .ان العلم يتعلق بمجال اخص من المعرفة العامة .٨
  

  :القدرة التفاوضية : سابعًا
   ):٥٠الجدول ضمن ) ( تعاون، اجبار، تجنب ( إدارة الصــراع 

اك قواسم مشترآة في                           أطراف أو وسطاء الحظوا إن هن سياسات آ وا ال ذين دخل إن العديد من ال
ف       ازعون آي ا إذا عرف المتن ي حله ساهم ف ن أن ي ضها يمك ا وبع ي تأجيجه ساهم ف ضها ي ا، بع أآثره

ي .  والحاذق الذي يعرف األسباب وراء الناس وآيفية التفاوض لحل النزاع         .. يتعاملون سم     فف  الحرب تنق
ون       يم، ويخرق ادئ والق ى المب روب عل دوس الح زم وت ر منه صر وآخ سمين منت ى ق ادة إل راف ع األط

صر ة من أجل آسب الن ة النبيل د األخالقي و .. القواع الطرف اآلخر وتنم تحكم ب د ال ل طرف يري ألن آ
شكيك ل      ة والت زداد الوسوس ا ت درة آم ستوى الق ع م ى رف ة إل زداد الحاج وف وت شاعر الخ وة م ل خط ك

صم     ر الخ ي نظ الق ف يم واألخ ديم الق ر ع رف اآلخ ا الط سؤولية   .. يخطوه ل م رف يتحم د ط وال يوج
ول                     ي تق ة في قواعد الحرب مصداقيتها الت د تكون       "التصعيد وقد نجد في المقولة المعروف إن الحرب ق

يس غ          " سببًا من أسباب السالم أيضاً     يلة ول دما تعجز      ومعناها أن الحرب سالحًا وليس نهجًا، ووس ة عن اي
  )٢٠-١٩ :٢٠٠٢الصفار، .  (لغة المنطق

روه النوائب        : ")عليه السالم (وآما في قول اإلمام علي       دي،  " (الفكر في العواقب يؤمن مك اآلم
  ).١٦٢٥، رقم ٥٣: ١٩٩٢

ا موضح في         )عليه السالم (ونجد في فكر اإلمام علي        أقواًال وأفكارًا ونهجًا إلدارة الصراع وآم
  ).٥٠(الجدول رقم 

  
  
  
  
  



 

  
  ادارة الصراع ) ٥٠( الجدول 

  االقوال  الغاية منها  المصدر
دي ،   ٢٠٣، ١٩٩٢االم

  ٦رقم
  .دار الناس تستمتع باخائهم، والقهم بالبشر تمت اضفالهم  االمان والطمانينة 

دي،   ٢٠٤ ، ١٩٩٢االم
  ٢٣رقم

ة،    ترك االوهام لبت نعم ة س رب آلم ر موضعه، ف ك أو غي ا ال يعني الم فيم دع الك
  .فظة اتت على مهمةول

دي ،  ، ١٩٩٢االم
  ٨٨،رقم ٢٢٥

  عليك بالمشاورة فانها نتيجة الحزم  التشاور

دي ،  م ٤٤، ١٩٩٢االم ، رق
١٢٥٠  

  العاقل من احسن صنائعه، ووضع سعيه في موضعه   آيف نعالج االزمة 

ن     ١١،رقم ٢١٧: س.ن دال م دبير ب ة والت الحكم
  العواطف 

  سر الرجل ميزان عقله 

دي ، ، ١٩٩٢ االم
  ١٤٣،رقم ٣٢٧

  .من استطال على االخوان لم يخلص له انسان  آيف نواجه االزمة

دي ،  م ١٨، ١٩٩٢االم ،رق
١٩٥  

  االنصاف يرفع الخالف ويوجب االئتالف  االنصاف

دي ،  ، ١٩٩٢االم
  ٣٥،رقم ١٩٠

  حسن السياسة يستديم الرئاسة   احتواء االزمة 

دي ،  ، ١٩٩٢االم
  ٥٩،رقم ١٩٢

ة                  شخصيات الصعبة التعامل مع ال ى علم ضم إل الء، وي ة راي العق حق على العاقل ان يضيف إلى راي
  .علوم الحكماء

دي ،  م ٤٤، ١٩٩٢االم ،رق
١٢٤٥  

  .العاقل ال يفرط به عنف وال يقعد به ضعف  المتعقلون

دي ،  ، ٢٢٨،  ١٩٩٢االم
  ٤٩رقم 

  سالمة العيش في المداراة   التعامل بطريقة ايجابية 

  من هجر المداراة قارته المكروه    ٣٠٩  :١٩٨٨الديلي،
دي ،  ، ٢٠٥:،  ١٩٩٢االم

  ٤١رقم 
دي ،  م ٤٠، ١٩٩٢االم ،رق
١٠٨٣  

  دوام الصبر عنوان الظفر والنصر   ضبط النفس في االزمة 
  
  

  .الصبر عون على آل امر
اس     الحلم عند الغضب   ٢٢،رقم ٢٢٧:االمدي  ول الن ا عق ر به نة تختب ص  : (س ضب، والق د الغ م عن د الحل د عن

سن     ال، وح ل ح ى آ وى اهللا عل ب، وتق د الره ب، والرغب عن الرغ
  ).المداراه، وقله الممارسة

رق                   آيف تتعامل مع التوتر   ١٥٤٠،رقم ٥١:االمدي  ان اول محت ة آ ا، ومن الحلق ة اطفاه الغضب ثار موقده من آطم
  . بها

اء   ٢٠٥٦،رقم ٦٥:االمدي  صدر والوف عة ال ة وس المرون
  والمحبة 

  القلوب وائتالف االرواح ) تضاعف(عاطف المودة ت

دي  م ٥١:االم ،  ١٥٤٣،رق
١٩٩٩، ١٥٤٤  

احبه      لماذا يثير االشخاص الغضب  ردي ص ضب ي صواب الغ ن ال د م اب ويبع سد االلب ضب يف الغ
  .وبيدي معايبه

دي  م ١٦٦:االم ، ١٤٧،رق
١٩٩٢  

 جنونه متحكمالحدة ضرب من الجنون الن صاحبها يندم، فن لم يندم ف  الشخصيات الحادة 

دي  م ٣٢٧:االم ، ١١٦،رق
١٩٩٢، ١١٨   

  من استبد براية خفت وطاته على اعدائه   صفات الشخصيات الحادة 
  .من براية فقد خاطر وغرر

دي  م ٣٣٦:االم ،  ٤٥٧،رق
١٩٩٢  

ن    الترفع ع نفس ب ت ال تلقي
  النواقص

  من تبصر في الفطنة ثبتت له الحكمة 

دي  م ٥١:االم ،  ١٥٤٤،رق
١٩٩٢  

  الغضب يفسد االلباب ويبعد من الصواب   جعل الجميع عدوانالغضب ي

  
  المهارات التفاوضية والسمات الشخصية في التفاوض 

  :الحســــم



 

    :االمام علي في آتابه إلى االشعث بن قيس عامل اذربيجان  
ات         ( ك ان تفت يس ل ك، ل ان عملك ليس لك بطعمه، ولكنه في عنقك امانه، وانت سترعى لمن فوق
ية، وال تخاطر اال بوثيقة، وفي يديك مال من مال اهللا عز وجل، وانت من خزانه حتى تسلمه الي                في رع 

  ).١٣٩٧القول : ٢٠٠١الرشيهري، ).(ولعلي اال اآون شر وال تك لك والسالم
ا ضربناك    : أِد واال ضربتك بالسيف فادى ما آان عليه، فقال له      :(لالسعث بن قيس     و آن من آان عليك ل
  ).١٣٩٧،القول١٤١: ٢٠٠١الرشيهري، ).(انك ممن اذا قال فعل: ، فقال بعرض السيف

  
  :إستراتيجية التفـــاوض

سمات الشخصية في     ) ٥١(الجدول رقم    اوض وال يبين اقوال ومواعظ اإلمام علي في ادارة التف
  .التفاوض والمهارات التفاوضية

   إستراتيجية التفـــاوض)٥١(الجدول 
  قوالاال  الغاية منها  المصدر

ى            ٥٢: ٢٠٠١الرشيهري،  ه عل اس عامل ن العب عبد اهللا ب
  مكة 

ك، وال     سانك، وال حاجب اال وجه فير إال ل اس س ى الن ك إل ن ل ال يك
ي اول      ك ف ن ابواب ت ع ه ان ذي ا، فان ك به ن لقائ ه ع بن ذا حاج تحج

  .وردها لم تحمد فيما بعد من قضائها
  . عن حاجته حتى يستهيها اليكمال تخذن حجابا، وال تحجبن احد  المراء الخراج   =
  ٢٠٠١الرشيهري،

  ٥٣الكتاب ، 
اجعل لذوي الحاجات منك تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا              في وصيته إلى مالك االشتر 

ك من    دك واعوان نهم جن د ع ك وتفق ذي خلق ه هللا ال ا، فتتواضع في عام
ع    ر متمت تكلمهم غي ك ف ى يكلم رحك حت معت : احراسك وش اني س ف

ر موطن         ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول   ول في غي دس    (يق ن تق ل
ع               ر مقتن وي غي ه من الق م امور من     ) امة ال يؤخذ للضعيف فيها حق ث

ك،              ه آتاب امورك البدلك من مباشرتها، منها اجابة عمالك مما يعبا عن
ا  ه        : ومنه رج ب ا تح ك بم ا علي وم وردوه اس ي ات الن دار حاج اص

بك عن رعيتك، فان احتجاب الوالة      صدور اعوانك، فال تطولن احتجا    
نهم    اب م ور، واالحتج م االم ه عل ضيق وقل ن ال عبة م ة ش عن الرعي
م     ر، ويعظ دهم الكبي صغر عن ه، في وا دون ا احتجب م م نهم عل ع ع يقط

  . الصغير، ويقبيح الحسن، ويحسن القبيح
دي،  ، ٣٤١، ١٩٩٢االم

  ٦١٧رقم 
  .من حسنت سياسته دامت رئاسته  رفع الغموض والشكوك 

ي    ٧٠، رقم٢٣٤س.ن صية ف سائل الشخ صل الم ف
  التفاوض وزرع الثقة 

ه                       سوء فعل د ل ه اح ق ب ه، وال يث سوء فعل د ل ق باح اس من ال يث شر الن
  ).ظنه(

دي،  م ١٩٩٢االم  ٨٩، رق
:٧٨   

اجم  شكلة وال ته اجم الم ه
  االشخاص

  .ارفق باخوانك، واآفهم غرب لسانك، واجر عليهم سبب احسانك

ك      ٧٩: ١١٥االمدي ،  ي تؤلم شكلة الت اجم الم ه
  وخطط لمعالجتها

ا         اس بم ن الن رك، وارض م ن غي ستقيمه م ا ت سك م ن نف تبيح م اس
  .ترضاه لنفسك، واخلص هللا عملك وعلمك

دي،  م ١٩٩٢االم : ٦١، رق
٨٨    

ا  شاف الخفاي ادة واآت تماع الق اس
  والمهام

  .اضربوا بعض الراي ببعض يتولد منه الصواب

دي،  م ١٩٩٢االم  ٧١، رق
:١٩٧   

  خير الكالم ما اليمل وال يقل   تخفيف التوتر 

  ال تتكلمن اذا لم تجد للكالم موقع  لخص المحاورة   ٤١٢ :٢١االمدي،  رقم 
دل                     طريقة الكالم  ٩٦ :٧٩االمدي ،  رقم  ك ي ان قول ه، ف م حقيقت ه و التعل اياك والكالم فيما ال تعرف طريقت

وق م         ك، فت ا    على عقلك، وعبارتك نبىء عن معرفت سانك م ن طول ل
ى        ل، وعل ك اجم ه ب سنته فان ا استح ك م ن آالم صر م ه، واخت امنت

  فضلك ادل 
  اياك وآثرة فانه يكثر الزلل، يورث الملل  اعمل على توجية الحديث  ١٦ :٧٧االمدي ،  رقم 

دي،  ،  ٢١٣      :١٩٩٢االم
  ١٩رقم 

  راس الحكمة مدارة الناس  اساس التفاهم

الحك   فن االستماع  ٢١٥: ١٦س،  رقم .ن ي ص د ف ا يزي ضع اال م تماع، وال ت سن االس سك ح ود نف ع



 

  قوالاال  الغاية منها  المصدر
  استماعة   ٣٢٥: ٦٢قم س، ر.ن

  من احسن االستماع تعجل االنتفاع
  ٨٠ :١٢١س،  رقم .ن

  ٤٢: ١١٥٩رقم 
ال، ج ي، ب : ٦٦الطبرس

  ٢٣٠: ١٥ح
دي،  م ١٩٩٢االم ، رق

١٢: ١١٦٥  
دي،   ١١٦٠، ١٩٩٢االم

:٤٢  
  ٨٠ :٢٣٤االمدي رقم 

ي   نفس ف بط ال اح ض  انج
  المفاوضات

  اسمع تعلم، واصمت تسلم
ل آل                ه دلي ة، ان بكثرة الصمت تكون الهيبة، ان الصمت يكسب المحب

  خير 
  الصمت يكسبك الوقار ويكفيك مؤونه االعتذار 

  الصمت روضة الفكر
  الزم الصمت يستر فكرك 

دي،  : ٥٩١، ١٩٩٢االم
٣٤٠  

   ذنب قل اصدقاؤهمن حاسب االخوان على آل  حفظ عالقات الود واالحترام

الحكماء اشرف الناس نفسا،اآثرهم صبرا، واسرعهم عفوا، واوسعهم   المزج بين العقل والعاطفة  ٢٩: ٦٥٧االمدي رقم 
  اخالقا

ات    ٢٠٤: ١٩االمدي رقم  ن المفاوض اد ع االبتع
  المتشددة

  دع الحده وتفكر في الحجة، وتحفظ من الخطل تامن الزلل

دي،  م ١٩٩٢االم  ٤٧٦، رق
:٣٣٧  

  من ترفق في االمور ادرك ارية منها  معالجة الطرق المسدودة

 يمثل )عليه السالم(وتستخلص الباحثة من خالل معلومات الجدول ان التفاوض عند اإلمام علي            
  :مؤشرات للقدرات التفاوضية، ومن اهم المؤشرات 

  .رفع الغموض والشكوك .١
 .فصل المسائل الشخصية في التفاوض وزرع الثقة .٢
 .المشكلة وليس االشخاصمهاجمة  .٣
 .الهدوء وضبط النفس اثناء التفاوض .٤
 .االستماع واآتشاف الخفايا والمهام .٥
 .تحقيق التوتر .٦
 خالصة الحوار  .٧
 ).اللطف(اسلوب الكالم  .٨
 .مداراة االخرين اساس التفاهم .٩
 .فن االستماع . ١٠
 .حفظ عالقات الود واالحترام . ١١
 .المزج بين العقل والعاطفة . ١٢
 .المتشددةاالبتعاد عن المفاوضات  . ١٣
 . معالجة الطرق المسدودة . ١٤
 . التفاعل، الحسن، التبصر، التحليل . ١٥

 
  :التفكير اإلستراتيجي : ثامنًا

ان االدارة،                          رارات هو من ارآ زوم اصدار الق ب، فل دة جوان ستلزمات االدارة من ع الفكر من م
والخطة  . جة إلى خطة  والقرار هو نتيجة دورة التفكير في اإلنسان بين الشكل والحل، وآذلك اإلدارة بحا            

ة،       بحاجة إلى التفكير في االهداف والحاجات ومقايستها بعضها البعض وبرمجتها بحسب الفترات الزمني
ضا ر اي ل الفك و من عم د وظائف االدارة وه يم اح م .والتقي داف، ث ع االه ا م ائج وموازنته التفكير بالنت ف
  .لعمل االداريمقايستها باالمكانات تظهر لنا مدى العصور أو التقدم في ا



 

ان االدارة                   ل هو رآن اساسي من ارآ ا من عناصر االدارة، ب ر عنصرا مهم ان التفكي من هنا آ
دم                        ام، والتق ى االم دم اشواطا إل ي تق الجيدة، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، فان االدارة المثالية هي الت

  .راته الفكرية في التقدميعتمد في االساس على الفكر المبدع واإلنسان الخالق الذي يستخدم قد
دبر           ر والت ى التفكي ر عل وقد اولى الفكر والتفكير اهمية قصوى، اذ جاء في القران الكريم حث آبي

ؤمنين                          ر الم اة، وآالم أمي ا الحي ة من زواي ه  (في شؤون الماضيين في امور الباقين، وفي آل زاوي علي
ة            )السالم ه المكثف وآيفي ريم في حث ة       جاء على نسق القران الك ذلك عوامل تقوي صائب، وآ ر ال  التفكي

  .الفكر وعوامل تضعيفة
  

  :أهمية التفكير
ادة           )عليه السالم (في آالم أمير المؤمنين      الفكر عب ر، ف دي،   ( حث شديد على التفكي ، ١٩٩٢اآلم

ادات                        ) ١٨: ١ ة العب ه عن بقي و ال يختلف في اهميت ه، فه يثاب اإلنسان على القيام به، ويعاقب على ترآ
ة          النه ال  وق التفكيربقي طريق الموصل إلى اهللا سبحانه، ومفهوم العبادة وهدفه وايصال العبد إلى سيده ويف

ؤمنين   سالم  (العبادات النه يمهد الطريق امام العبادات االخرى، ويقول أمير الم ه ال فكر ساعة   ( :)علي
د     ، والساعة في هذا النص هي     )٤١٤: ٤،  ١٩٩٢اآلمدي،  ). (قصيرة خير من عبادة طويلة      فتره زمنية ق

ان                     ة اذا آ ال تطول آثيرا، الن الفكر ال يستغرق وقتا طويال، لكنه يحدد مصير صاحبه، بل ومصير االم
ر      )عليه السالم (المفكر انسانا مرموقا في المجتمع، لذا وصف أمير المؤمنين           ر التفكي .  المؤمن بانه آثي

  )٢٨١: ٢، ١٩٩٢: االمدي(
واع  ضل ان و اف ر ه ان الفك ا آ ن هن ه  وم د آلمات ي اح اء ف ا ج ذا م ادة، وه سالم( العب ه ال . )علي

  ).٣٨١: ٢، ١٩٩٢اآلمدي، (
ام    ول اإلم ان يق ق االيم ى طري ويا عل ه س ضالل، وجعل ن ال سان م اذ اإلن و انق ر ه ر للفك واول اث

سه                      )عليه السالم ( ه اصلح نف الفكر، الن ه ب  عليك بالفكر فانه رشدك من الضالل، فطوبى لمن شغل قلب
سعادة الدنيا واالخرة، وهذه مؤشرات على اهمية الفكر  : لح االخرين، والنه آسب السعادتين      بفكره واص 

  .والتفكير عند المؤمن الذي تجده في آل اوقاته مغمورا بفكرته
  .في فوائد التفكير) عليه السالم(يبّين أقوال اإلمام علي ) ٥٢(الجدول 

  فوائد التفكير ) ٥٢(الجدول 

ي   ولالغرض من الق  المصادر ام عل وال لالم ه(االق علي
  )السالم

  الفكررشد، الفكر يهدي إلى الرشد  اإلنقاذ من الضالل  ١٧٢: ١، ١٩٩٢االمدي، 
  الفكرفي االمر قبل مالبسته يؤمن الزلل  حصانه من الزلل  ١٤٣: ٢االمدي 

  )يتكرر الفكر بتجنب الشك(  التخلص من الشك  )، بال٢٢٠: ٣االمدي، (
  بالفكر تتجلى متاهب االمور  آشف خفايا االمور  )ال، ب٣٣٤: ٣االمدي، (

صاغة             صقل العقل  ٣٣٢: ١االمدي  الفكر جالء العقول فهو يعمل عمل ال
  .في جالء الذهب

  الفكر يوجب االعتبار: من آالم له   اخذ العبرة  ٣١٦: ٣االمدي 
الذ     معالجة االمور  )٢٥٢: ٤، ١٩٩٢االمدي،  ستدرك ف ب وي د العواق ر يجم ول الفك  ط

  االمور
   فكر المرء مراة ترية حسن عمله من قبحه  اآتشاف االخطاء ومعرفة الصواب  )٤١٥: ٤، ١٩٩٢االمدي(
  تفكرك يفيدك االستبصار ويكسبك االعتبار  آسب االعتبار عند الناس  )، بال٤١٤: ٤، ١٩٩٢االمدي، (
  لفكر وثمرتهالسالمة اصل العقل ا  السالمة وحسن العافية  ).، بال٥١: ٦، ١٩٩٢االمدي، (

  
  :منهجية التفكير 



 

دور في                      ذي ي ة، وال ه وال نهاي ليس التفكيرالذي يريده اإلسالم هو التفكير الطوبائي الذي ال بداية ل
ؤدي                ذي ي سليم ال ر ال ى التفكي دائرة الذات وال يخرج عنه فال تعرف مقدماته من نتائجه، اإلسالم يدعو إل

ا هي اس          ستنبطه            وظيفة عقلية ووظيفة اجتماعية، فم االحرى آيف ن ي اإلسالم، أو ب سليم ف ر ال س التفكي
  .)عليه السالم(هذه االسس من آلمات أمير المؤمنين 

ى          )عليه السالم (من تحليل النصوص الوارده عن اإلمام        وم عل  نبين لنا ان التفكيربنظر اإلمام يق
  :اربعة عناصر هي

 المقدمة-أ
   مناقشة االراء والنظر-ب
   الرأي-ج
  ج والتدبير النتائ-د

م               ليمة ومن ث ة س ة، وبطريق ر بحري ة التفكي ا من يمارس عملي د ان يلتفت اليه دمات الب اك مق فهن
ا،             ه فيه يسمع اراء االخرين ويبدا بتحليل هذه االراء ومناقشتها مناقشة موضوعية، وبعد ذلك يصدر راي

  ).٥٣(ثم يضع خطة للعمل بموجب تلك النتائج، وهذه النصوص يبّينها الجدول 
  النتائج وتدبير في التفكير) ٥٣(الجدول 

  )عليه السالم(االقوال لالمام علي   المصادر
  شاور قبل ان تعزم، وفكر قبل ان تقدم  ١٧٩: ٤، ١٩٩٢االمدي، 

  انما البصير من سمع ففكر ونظر فابصر وانتفع بالعبر  ٨٥: ٣
  دع الحده وتفكر الحجة  ١٩: ٤
  تصلت له فكرة في غير طاعةينبغي للمؤمن ان يستحي اذا ا  ٤١٨: ٢
  التدبير بالرأي والرأي بالفكر  ٢٣٩: ٣

  وإن اللبيب من استقبل وجوه االراء بفكر صائب ونظر في العواقب  ٧٤: ٥
  صواب الرأي باجالة االفكار  ٧١: ٤

  
 :المقدمــــة

ذا االساس جاءت ا                  دعوة  قبل ان يشرع اإلنسان بالتفكير عليه ان يستمع الراء االخرين، وعلى ه ل
ي الخارج،            التفكير من نقطة ف شرع ب ه ان ي إلى مشوره االخرين في مختلف االمور، فالمنطق يحتم علي
د                       ا، وق ا منغلق ره طوبائي وليس من نقطة في داخل نفسه، النه عندما تكون الذات بداية لتفكيره سيكون فك

  :قال  إلى هذه الخطوة التمهيدية للتفكير ف)عليه السالم(اشار أمير المؤمنين 
  ).انما البصير من سمع ففكر(

تهم         وا آلم رين ليقول دع االخ ه ان ي زم علي داءا يل ارجي وابت ل خ و عام ر ه و التفكي المحفز نح ف
ر                شة والتفكي اء المناق ارائهم اثن ، ١٩٩٨الموسوي،   .( ويسمعهم حتى يكملوا حديثهم النهم سينفعونه في ب

٥٤(   
ه             داء دخول ي أو خارجي،            آما وان عليه ان يعزل نفسه في ابت ؤثر داخل رعن اي م محراب التفكي

نفسي أو غير ذلك، الن هذه المؤثرات ستضع فكرة باصباغ وهمية فال تعكس له الحقيقة آما هي، فهناك         
ول             )عليه السالم (وصية غالبة لالمام  أمير المؤمنين        ر يق  يوصي بها من يريد الدخول إلى عالم  التفكي

  ).١٩: ٤، ١٩٩٢مدي، اال)(دع الحده ونفكر بالحجة(فيها 
سان وسلوآه،                     ة في فكر اإلن شير زوبع فالحدة هي فيضان من االنفعاالت المتشنجة التي تنطلق لت
سه من اي ضغط خارجي                                ا وان يجرد نف ره، آم ى مجرى تفكي را عل ا آبي ا بقيت سيكون تاثيره فاذا م



 

ي      .مصدره ايه قوة خارجية تطالبه بالطاعة واالمتثال       دة الت ا هي طاعة الخالق          فالطاعة الوحي يتمسك به
شاء من                       ا ي ى صفحاته م دون عل سبحانه وتعالى وهي الطاعة التي تصفي القلب وتجعله مصحفا للفكر ي

  .الحكم واالراء لذا ينبغي ان يستحي اذا اتصلت له فكره في غير طاعة
اال           طوة االنفع ن س وة، وم ود الق ن قي رد م ر المج ر المح روى التفكي ي الق ة اهللا ينه ت الن طاع

ار واالشخاص ن اغالل االفك ة، وم ؤمنين .الداخلي ر الم رى  أمي ذا ي سالم(هك ه ال ى )علي سان عل  اإلن
  .التفكير الحر المجرد من سطوة القوة

  
  :مناقشة االراء

فقد حصل الفرد على مجموعة من االراء التي سمعها من          .وبعد المقدمات ياتي دور مناقشة االراء     
ة اال شورة الفعلي ر الم ا من االختالف  االخرين غي ا بينه د م ا ليج وازن بيئته ذه االراء، وي ولي ه ن ان ت

وة حجم آل راي     الراي  .والتقارب، ثم يميز بينها ويضع لها درجات من حيث القوة والضعف استنادا لق ف
راي                           ار ال ا يخت ل االراء ويعرف قوته د ان قاب ة االراء وبع ى بقي دم عل الذي يمتلك الحجة القوية هو المق

ؤمنين                   المناسب،   ر الم ول أمي ر، يق ة التفكي ة من منهجي سالم   (وهنا ندخل في البوابة الثالث ه ال اال  ()علي
   ).٤٤٠: ٦، ١٩٩٢االمدي، . (وان اللبيب من استقبل وجوه االراء يفكر صائبا وينظر في العواقب

ؤمنين                       ر الم ول أمي صائب يق رأي ال سلة لهو اال ذه السل ر ه سالم   (والراي الذي ياتي عب ه ال  )علي
  ).صواب الرأي باجالة األفكار، الشرآة في الرأي تؤدي إلى الصواب(

سان من                   تمكن اإلن فالرأي النابع من عدة عقول هو الرأي الذي يختصر تجارب االخرين، وحتى ي
ى  ى يحصل عل ار ويمخضها مخضا حت ه ان يقصر اآلراء واالفك رأي االصوب علي ى ال ان يصل مثل

ؤمنين  ر الم ول أمي صارة، يق سالمع(الع ه ال ديد االراء : ()لي يح س سقاء يت راي مخض ال ) امحضوا ال
ا فقط           )عليه السالم (وقد حذرنا أمير المؤمنين     ) ٢٦٧: ٢،  ١٩٩٢اآلمدي،  ( ى اراءن اد عل ة االعتم  مغب

   )٦٠ ، ١٩٩٨الموسوي، ( وعدم االستعانة باراء االخرين 
  مناقشة االراء ) ٥٤(الجدول 

  )ه السالمعلي(االقوال لالمام علي   المصادر
  من استبد برأيه هلك  ٦١: ١٩٩٢االمدي، 

  من استبد برأيه زل  ١٧٠: ٥
  من اعجب برايه ذل  ٢٠١: ٥
  من استبد برأيه خاطر وغرر  ٤٦١: ٥
  ما اعجب براية اال جاهل  ٥٣: ٦

  

ول       ور، يق والنظر هو الرؤية، وحصيلة الرأي، فبعد التفكير تحصل عند اإلنسان عن مختلف االم
ؤ ر الم سالم(منين أمي ه ال ره حسن نظره ()علي ن طال فك ة ) م سان رحل ل اإلن ن ان يطي د م ان الب فك

  .المناقشة حتى يحصل على الرؤية الصائبة
  

  :النتائج والتدبير 
ة                        اتي المرحل ة ت راي والرؤي اذ ال ى اتخ شتها، إل ى مناق بعد هذه الرحلة الطويلة من سماع االراء إل

ؤمنين            النهائية، وهي التدبير بمعنى الخطة     ر الم سالم   ( العملية التي تسبق التنفيذ، وقد قال أمي ه ال : )علي
  ).٢٠: ١، ١٩٩٢االمدي، ) (التدبير بالرأي والرأي بالفكر(

  . إّن هذا النص يضع امامنا الحلقات الثالثة المتسلسلة، الفكر والرأي والتدبير



 

دبير يال ...والت ي س رد، والت ذها الف وم بتنفي ي يق ل التن ة العم و خط ن ه ور م ا مختلف االم حظ فيه
ي               سداسية الت ي، والخطة ال سيم الزمن ى اساس التق ي يضعها عل الشروع إلى  العواقب، وهي الخطة الت

ؤمنين               .يضعها الجدول تنفيذ برامج التنمية هي قبيل التدبير        ر الم د أمي ر عن نهج التفكي ذا هو م ه  (وه علي
  : فهو يمر بهذه السلسلة من المراحل )السالم
 مناقشة االراء         الوصول إلى الرأي األصوب                  لب مشورة         مشورةأمر يتط

 الرؤية         تدبير         
 

  : تقوية التفكير
ضمور             ن ال يعاني م ة س سوية، واالقام ى الت ة إل سان بحاج شطة اإلن ن ان زء م أي ج التفكيروآ

  .ة الفكر عند اإلنسان من هذه االمورالتدريجي، وهناك جملة من االمور من شانها تقوي
ا                        : العلم  . ١ ى م ه ومت ليمة ومثبت ى اسس س ا عل ذي يجعل التفكيرفانم م ال رعن العل ستغني من التفكي ال ي

ر               ول أمي وب، يق ى المستوى المطل ده إل م لينجده، وياخذ بي تداعى مستوى التفكيرلدى المرء جاء العل
  ).٢٠٩: ١، ١٩٩٢االمدي، ) (العلم ينجد الفكر ()عليه السالم(المؤمنين 

ي   ور الت ة االم ام، وهي جمل ة واالوه ن الخراف ة ويخلص م ع والالمنطقي ذه من التقوق و ينق فه
ي ر العلم ق التفكي دا عن  . تحول دون تحق ا بعي را علمي ارس تفكي ا ان نم د من الم يري ا فاإلس ن هن وم

  .مظاهر الجهل
سم، وسيكون           جعل التفكير عادة عندما يلزم اإلنسان نفسه على ممار         .٢ ه ستنق ه حيات سة عادة التفكير فان

ؤمنين            سالم  (مساره في الحياة مبرمجا خاضعا للتخطيط المنظم يقول اإلمام أمير الم ه ال آل  : ()علي
 ).٥٤٠: ٤، ١٩٩٢االمدي،) (يوم يفيدك عبرا ان اصحبته فكرا

وى         .٣ ره اق ر،   الصمت، من يلوذ بالصمت يمتلك الوقت المناسب للتفكير، فالصخب والثرث ع التفكي  موان
ر        ) الصمت رخصة الفكر     : ()عليه السالم (يقول أمير المؤمنين     ة للتفكي ه يوجد الفرصة الذهبي . الن

   ١٠٥ ، ١٩٩٨الموسوي، 
  

  :معوقات التفكـــير
ر،                 ق التفكي بالتجربة يستطيع اإلنسان ان يتعرف على معوقات التفكير، فالتخمة هي احد اهم عوائ

ات                       آذلك استيالء اللذائد والش    ة معوق م في قائم ر، االمر المه ه فرص التفكي سلب من رد لت ى الف هوات عل
ر       ار أمي د اش ر، وق راف الكبي ى االنح سان إل دفع باإلن ل ي يء، ب ه ش ج من ذي ال نه ائي ال ر الطوب التفكي

  : إلى هذه المعوقات منها )عليه السالم(المؤمنين 
سالم   (يقول أمير المؤمنين    : التخمة   .١ ه ال ل اآ     : ()علي ره     من ق ه صفى فك دي،   ) (ل : ٥،  ١٩٩٢االم

  ).٣٧٢: ٥، ١٩٩٢االمدي، ).( من اقتصر في اآله آثرت صحته، وصلحت فكرته(، )٢٢٩
ر اتجاهات               : الشهوات   .٢ ر مع تغي طغيان الشهوات يقضي على جذوه الفكر، الن اهتمام اإلنسان يتغي

امال ن                 ا آ ا اتجاه سان منهج ل اإلن ا يمي ى        حياته، فاالنصراف إلى الشهوة آلي شهوة، فال يبق ذه ال حوه
االمدي، )  (من آثر فكره في اللذات غلبت عليه       ()عليه السالم (مجال الفكر، يقول أمير المؤمنين      

ا   )(٣٢٢: ٥، ١٩٩٢ وع فيه ى الوق دوك عل صية يح ي المع رك ف   ). فك
 ).٤٣٤: ٤، ١٩٩٢االمدي، (

  
  :الذآاء الشعوري

  المهارة االجتماعية . ١

 



 

ة بصورة       القابلية على التعامل مع م     شاعر اآلخرين، أو القدرة على بناء إدارة العالقات االجتماعي
رين،    ادة األخ اء وقي ة، بن ر بفاعلي ى إدارة التغيي درة عل ة آالق درات الفرعي ضمن بعض المق ة، وتت فاعل

  ) ,٢٠٠١Robbins: ١٠٩. (العمل والقدرة على اإلقناع والتأثير وإدارة الصراع
  (Sala, 2001:1). تعامل مع اآلخرينوتحسين وتطوير القابلية على ال

ي معاشرتك             )عليه السالم (يحدثنا اإلمام أمير المؤمنين      اس، هل تتحرك ف  في آيفية مخالطة الن
هذا هو طبيعي فمن قيل بي فيها، ومن  : للناس من موقع خراجك على طريق بعض الناس الذين يقولون          

سه            لم يقبل فله ذلك، فلست مستعدا لمجاملة احد أو حرارة            احد، أي اّن بعض الناس يحاول ان يفرض نف
ل                      ة الحق، ق سان الكلم ول اإلن ذلك ان ال يق ع، وال اقصد ب ستمر المجتم ع، بحيث ي ى المجتم ومزاجه عل

  .الحق الذي تؤمن به ولكن قلة بالطريقة التي ال تنفر الناس منك
  )١٢٥من اآلية: النحل) (َنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس(

يمٌ                       ( يٌّ َحِم ُه َوِل َداَوٌة َآَأنَّ ُه َع َك َوَبْيَن ِذي َبْيَن ِإَذا الَّ َسُن َف َي َأْح الَِّتي ِه ْع ِب سَّيَِّئُة اْدَف َسَنُة َوال ال ) َوال َتْسَتِوي اْلَح
  ) ٣٤:فصلت(

د،  ).(خالطوا الناس مخالطة ان متم معها يكوا عليكم وان عشتم خنوا اليكم ()عليه السالم ( ويقول اإلمام     ١٩٦٧البن الحدي
وبهم           )١٠٧، ر  ربح قل ولهم،           . ، فعليك ان تخطط في مخالطتك للناس بان ت ك عق ا انفتحت ل ك اذا ربحته الن

اس من خالل صد                ى الن سيطرون عل ضالة حيث ي ادى ال اع المب ر من اتب اقاتهم وهذا ما نالحظه في آثي
ساعدونه                     ي مرضه، وي ه ف م يعودون ة لالخر، انه بانطالقهم بكل بشاشة ورحابة صدر واحتضان ورعاي
دة الن     ق ممه ون الطري ك تك د ذل ا، فعن ذبوه عاطفي اذا ج يهم، ف ذبوه ال ى يج ة حت ه االجتماعي ي حاجات ف

وب              ذا االسلوب لتفتحوا قل اع ه ى اتب انني ادعوآم إل ذا ف يا، ول ا وسياس تح    يجذبوه فكري يكم لنف اس عل الن
وس، واذا                ى النف ة إل ة محبب بالتالي عقولهم اليكم، فحتى عندما نريد ان تقول آلمة الحق قلها بطريقة لطيف
قابلت قابلهم بوجه منبسط، فلقد اراد اإلسالم للمسلمين ان يلقوا الناس مبتسمين، ومن صفات رسول اهللا                   

لم( ه وس ه وآل سا)صلى اهللا علي م االبت ان دائ ه آ م    ان ون انه اس يظن رى بعض الن ا ن ين انن ي ح م ف
  )١٠من اآلية: االنسان) (َعُبوسًا َقْمَطِريرًا(بتجهمهم يفرضون الهيبة على الناس فنراه 

والبعض من الناس اذا راى شخصًا منحرفا ال يسلم عليه وال يبتسم له في حين ان مسؤوليتك ازاء                  
ال   ه، ف ا ان تهدي ا وانم ة دائم لم (نبي المنحرف ان ال تقاطع ه وس ه وآل ي  )صلى اهللا علي د ابتل ان ق  آ

نعهم     ل ان يق ن اج صدر رحب م اهم ب ان يلق ك آ ع ذل ة، وم ي المدين افقين ف ة وبالمن ي مك شرآين ف بالم
اك                     الته، وهن ا يهدي رس باالبتعاد عن الشرك والنفاق، فاإلنسان صاحب الهدف ال يتحرك بمزاجه، وانم

ى       فرق بين ان تخلص لمزاجك وبين ان تكون ا     ان معن دما تخلص لمزاجك، ف الته، فعن نسانا يخلص لرس
ل ان من                           ك، ب ك من وا ذل ى ان يتحمل ذلك انك تريد ان تفرض نفسك على الناس وعم ليسوا مضطرين إل
حقهم ان يرفضوك، اما اذا آنت مخلصا لرسالتك فعليك ان تعرف ما هو افضل االساليب االقناع هؤالء                  

افرا ش    ون آ د يك التك، فق اس برس ه     الن ك وتقنع ه الي ن ان تجذب ك يمك ضان، فان اه باالح ر تتلق ديدا الكف
ا                           ه، وائمتن ر موقف د تغي ين فق ه بكالم ل افزع الكالم عليك وانت تقابل باالستماع اليك، وقد يتكلم شخص ب

  ).٤٤٦: ٢٠٠٣فضل اهللا، . ( هداتنا في ذلك)عليه السالم(
المؤمن بشره في وجهة، وحزنه في قلبه،       ( صفات المؤمن وآيف يكون      )عليه السالم (وضح اإلمام علي    

ة و      ره الرفع سه، يك يء نف دره واذل ش يء ص ع ش بغض(اوس ه،       ) ي شغول وقت مته، م ر ص ة، آثي د هم ة، بعي ل غم سمعة، طوي ال
  ).١٨٩: ٢٠٠٤المطهري، ).(شكورصبور، سهل الخليقة لين العريكة

اء  (:)صلى اهللا عليه وآله وسلم   (وآما قال الرسول     ى     انا معاشر األنبي اس عل م الن ا أن نكل  أمرن
  ).٣٢: الحراني، بال ).(قدر عقولهم



 

ي                   ام عل دى اإلم ة ل ارة االجتماعي ان المه ة ب ستخلص الباحث سالم  (فيما سبق ت ه ال تلخص  )علي  ت
  :آاالتي 

  .اتباع افضل االساليب القناع وجذب الناس في اإلسالم .١
 .اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة في ارشاد اإلنسان .٢
 .عن اساليب العنفاالبتعاد  .٣
 
  التقمص العاطفي . ٢

سالم  (الوقوف على الجانب العاطفي من شخصية اإلمام علي          صبهم رسول اهللا        )عليه ال ذين ن  ال
ق والتجسيد الحي                    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( ى الخل ة عل ة االلهي ى الرحم ده، وتتجل  لخالفته من بع

ة   ة الكريم ي اآلي ا ف سنى، آم مائه الح ِه: (ألس ا َوِللَّ اْدُعوُه ِبَه ْسَنى َف َماُء اْلُح راف)( اْلَأْس ن : ألع م
  ).١٨٠اآلية

ي       سالم  (ومن شفقة اإلمام عل يم والمسكين،         )عليه ال ة لالسير واليت ه اعطى طعام ق ان ى الخل عل
ة  ت االي يرًا(ونزل ًا َوَأِس ْسِكينًا َوَيِتيم ِه ِم ى ُحبِّ اَم َعَل وَن الطََّع سان) (َوُيْطِعُم فق )٨:االن ن ش ام ، وم ة اإلم

ه                          ن ملجم بقول وا عن اب البهم ان يعف ان يط ل آ ان ب : وصيته بقاتله ابن ملجم في الماآل والمشرب والمك
دوا ان اهللا ال يحب                              ( ي، وال تعت الحقوه ب اطيبوا طعامة والينوا فراشه فان اعش فانا ولي دمي فاما عفوت واما اقتصص، وان امت ف

  ).المعتدين
اة في              ان دراسة االبعاد المرآبة وال     ة المعان فكرية للقران الكريم نجدها قد تحدث باسهاب عن حال

: شخصية الرساالت من موقع حبهم وشعورهم العاطفي المرهف تجاه االمة التي عاشوها، قال اهللا تعالى           
   )٦:الكهف ()َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسفًا(

ة                          ة والخون ا الفرق دما تحس منه ا عن ى قيادته ة ستمرد عل ان االم ك األتالف ف وبدون العاطفة وذل
  :والقسوة في المعاملة، واوصى ابنه الحسن والحسين 

ا الضعيف                         .١ يم، واعين ا اليت وال الحق، وارحم ا، ق اوصيكما بتقوى اهللا وحده، وال تبغيا الدنيا وان بغتكما، وال تاسفا على شيء منه
  ).٤٢٥: ١٩٦٤المسعودي، . (ونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وال تاخذ آما في اهللا لومة الئموآ

رة، واعط من               : (الوصية الثانية البنه الحسن      .٢ استغن عمن شئت تكن نظيره، وسل من شئت تكن حقي
 ).٤٣٢: ١٩٦٤المسعودي، . (شئت تكن اميره

ن خال  دة م ادة والقاع ين القي ة ب ة محكم القرآن رابط تترك ف ي س شاعر والعواطف والت ذه الم ل ه
الى    ال تع صراع ق ة ال ي حرآ ة ف ا االيجابي ْؤِمِنيَن    : (اثاره َن اْلُم َك ِم ِن اتََّبَع َك ِلَم ْض َجَناَح ِإْن * َواْخِف َف

 )٢١٦-٢١٥: الشعراء (َ(َعَصْوَك َفُقْل ِإنِّي َبِريٌء ِممَّا َتْعَمُلون
بعا ضاريا                     واشعر قلب : (اما في وصيته إلى مالك االشتر      يهم س ونن عل م وال تك م، والطف به ة له ة، والمحب ك الرحمة للرعي

ديهم في             : (تغتنم اآلهم فانهم صنفان      ى اي اما اخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل ويؤتي عل
ذي تحب وترضى ان يعطيك اهللا م               ل ال ي األمر       العمد والخطأ، فاعطهم من عفوك وصفحك مث وقهم ووال وه وصفحه، فإنك ف ن عف

د،   ). (عليك فوقك، واهللا فوق من وّالك وقد استكفاك امرهم وابتالك بهم، وال تذهب نفسك لحرب اهللا                  ي الحدي م  ١٩٦٧اب ، رق
  ).، وصية مالك االشتر٥٣

يال في أدب المنظمات                          ا مث ا تجد له ي م ة والت ان قيما ادارية مثلى تتجسد بوضوح في تلك المقول
رين           ات المفك ب وتطلع ون الكت ي بط ا ف را له د نظي ا ال تج ل ربم ا ب ورا ملحوظ دما وتط سانية تق اإلن
والباحثين اذ ان التاآيد بناظرها في ابعاد واضحة المعالم من خالل الترآيز على اهمية شعور الوالي من       

ة       ي نظري ديثا ف ي ظهرت ح ي شكلت مثلث    ) z (االبعاد اإلنسانية والت ة والت ة هي    الياباني اد ثالث : ا ذا ابع
  )١٧: ١٩٩٩حمود، .   (المودة، والثقة، والمهارة

  



 

  
  

  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  اليابانية) z ( نظرية ) ١٧٧: ١٩٩٧عن حمود،  ()٧(مخطط 
ر    ) z(إن نظرية   ا أآث ه مجتمع عكست طبيعة العالقة السائدة في المجتمع الياباني، والتي جعلت من

سائدة         تماسكا وتطورا اذ انه يضع نصب عيني     املين والمنظمات ال ي التعامل مع الع سانية ف اد اإلن ه االبع
  .في اطارها

  

   :)عليه السالم(اما وصية اإلمام علي 
ا للتعامل مع                      سانية في ابعاده فقد اوضحت ابعادا أآثر شمولية، بهذا المجال ال تتسع ايه نظرية ان

  :الجنس البشري وفق اطارين شاملين من الناحية اإلنسانية، وهي 
  ).اما اخ لك في الدين، واما نظير لك في الخلق(

ا في التعامل            ساني عمق د اإلن اذ ليس بوسع أآثر النظريات التنظيمية عمقا وتحسسا ان تعطي للبع
ي        ام عل ا اورده اإلم سالم  (أآثر شمولية، مم ه ال دها       )علي ة اآ ق من حقيق ة تنطل ة للرعي ، اذ ان المعامل

  :ى اساس في ضوء االخوة عل)عليه السالم(
  الدين  - أ
 . الخلق والتكوين الجسدي-ب

وين       ق والتك دة الخل ه بوح ع مع ك تجتم المية فان دة اإلس دة العقي واك بوح ع وس م يجتم ث ان ل حي
ه                     ساني باجمع وع اإلن ا تضم الن طي،  .(الجسدي وهذه صفة شاملة ال تتعداها سعة في شموليتها حيث انه

١٠٨: ١٩٩٨.(  
  الدافعيـــة . ٣
 :ام بعد امتناعة دافعية بيعة اإلم .١

ى من    :(     بعدما امتنع أصحابه عن المبايعة حتى يبايع آان قوله           ادخلوا فيما دخل فيه الناس فان اجتماعهم احب إل
  )٣٩٢: ٢٨، ١٩٨٤المجلسي، ) (اختالفهم اليوم

سالم  (وخطبته بذي قار     ذى              (: )عليه ال ا الق ي اعينن د جرت امور صبرنا وف الى    : ق سليما المر اهللا تع ه    ت ا ب ا امتحنن : فيم
  ).وتسفك دماؤهم رجاء الثواب على ذلك وآان الصبر عليها امثل من ان يتفرق المسلمون

ؤذن اشهد ان                )عليها السالم (اّن فاطمة    سمع صوت الم وب ف  حرضته يوما على النهوض والوث
ا    ال له ول اهللا فق د رس و       : محم ا اق ه م ال فان ت ال ق ن االرض ؟ قال داء ع ذا الن سرك زوال ه ك اي ل ل

  )٦١: ٢٠٠١الرشيهري، (

 المودة

 الثقة

  نظرية
)z(  
  ليابانيةا

   المهارة



 

  ).٣١٤ : ٣ :٣، ١٩٨٤الخوارزمي،) (مخافة ان يرجع الناس آفارا: ()عليه السالم(وقوله 
  ). ٢٤٣: ٣، ١٩٨٠الشافي، ) (اخترت ان اظلم حقي وان فعلوا ما فعلوا (:)عليه السالم(وقوله 

ي          ام عل دى اإلم سالم    (    ومما تقدم ان الدافعية ل ه ال ق اهداف      )علي الة     تحق ستقبل الرس تراتيجية  لم س
  :اإلسالمية، تتلخص بالتالي

  .المحافظة على وحدة المسلمين قوال وفعال .١
 .نشر الرسالة اإلسالمية .٢
 . في سبيل اإلسالم وللرسالة اإلسالمية)عليه السالم(التضحية الخاصة لالمام  .٣

 

  ضبط النفس . ٤
داد عن     )ه وسلمصلى اهللا عليه وآل(    عملت االحداث بعد رسول اهللا محمد     على وجود خطر االرت

اصل الرسالة وااللتزام بها، الن الدولة اإلسالمية وان آانت قد بسطت نفوذها على الجزيرة العربية، اال                
د                    داخلي ال بع ان الوضع الداخلي والقوى المتربصة تهدد وجود اإلسالمي، وآان النبي يخشى الوضع ال

ساحة من      ) بيعة الغدير  و ال د خل ا في وجود          وخاصة بع يا ومهم ان عامال اساس ذي آ شريف ال  وجوده ال
  ).٦٧ : ١٩٨٦الحكيم، . (االستقرار والخضوع

ه   ا  : (ولم يحتج اإلمام قبل الخالفة الن آان يفسر حينذاك بانه حرآة سياسية في مقابل الحكم بقول ان
  ).ساآت مادام الناس يعيشون بان االمور بخير حتى يصابوا بنيران االنحراف

  )٣٠٨: ١٩٦٧،١ابن الحديد، ) (من ما سلمت امور المسلمين ولم يكن فيها جو اال علي خاصةالسل(
    لوال موقف اإلمام علي في ضبط النفس وتقديم االهم على المهم النهار الكيان السياسي اإلسالمي بعد                

ك الوقت       )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وفاة الرسول    ة   حت ( ويعبر عن الرؤية السياسية في ذل ى رأيت راجع
دما        ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الناس قد رجعت عن اإلسالم بدعوه إلى محق دين محمد        ا اوه ه ثلم ه ان ارى في م انصر اإلسالم اهل فخشيت ان ل

  ).٩٧: ١٩٩٦؛ الحكيم، ٦٢: ١٩٩٢عبده، ) (تكون المصيبة به علي اعظم من فوق واليتكم التي هي متاع ايام قالئل
  

  :في ضبط النفس ) لسالمعليه ا(وصاياه 
ذا ويوصي  سالم(ه ه ال اطؤ، )علي تعمال أو التب دم االس صابها، وع ي ن ور ف ة بوضع االم  عمال

ك، وسورة حدك،        : (وبضبط النفس في استخدام القوة واالآراة، وصيته إلى مالك االشتر            املك حمية انف
س                  اخير ال ادرة، وت ك يكن الب سكن غضبك     وسطوة يدك، وغرب لسانك، واحترس من آل ذل ى ي طوة حت

رى     ...)فتملك االختيار  اة في   )عليه السالم(، والى جانب التروي في انزال العقوبة عند الغضب، ي  االن
  :اتخاذ الرأي، ولكن استحقاق المكافأة، فان العجلى هي الفضلى، وقوله 

  ):ينبغي على الوالي ان يعمل بخصال ثالث(
 تأخير العقوبة منه في سلطان الغضب،   - أ
 ة فيما يرتا به من رأي، األنا  - ب
  . تعجيل مكافأة المحسن باإلحسان-ج

ك فيضيف    ي ذل سبب ف ين ال اة باإلحسان      : (ويب ل المكأف ي تعجي و، وف ان العف ة إمك أخير العقوب ي ت إن ف ف
ين      )طاعة الرعية، وفي االناة إفساح الرأي وحمد العافية ووضوح الصواب          ، وينبغي التعامل باسلوب الل

ة ل  ة الالزم ى      والمرون دريب عل رين والت ارب االخ ى تج ادا عل ا، اعتم ل به ي يتعام ة الت اح المنظم نج
  .تذآيرها خصوصا الحكومات العادلة والمنصفة والسنن الفاضلة التي فرضها آتاب اهللا

  :ومما تقدم نجد اّن ضبط النفس، يعكس قدرات هي
  . الحلم وعدم التسرع في القرار- أ
  . االحسان لالخرين بما يستحقون-ب



 

 . التاآد من وضوح صواب االمور-ج
  

  : إدارة الذات . ٥
  ) ١١من اآلية: الرعد)(ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم (
  )زنوا انفسكم قبل ان توزنوا وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا(

 التوصيل واالرتباط الثقافي، فاللسان يعبر عن      تهذيب البالغ الثقافي يبدا من تهذيب اإلنسان الالت       
ادل، ويجنح صاحبه نحو                         زان والتع د المرء االت ر يفق دبير وتفكي حقيقة الكالم وقوته، والكالم من دون ت

  )٢١٣: ١٩٩٩الخرساني، . (المزالق
ان خ               : ()عليه السالم (    ويقول اإلمام    ان آ سه، ف ي نف داه    اذا اراد المؤمن ان يتكلم بكالم تدبره ف را اب ي

  )١٥٦: ١٩٦٧عبده، ).(وان آان شرا وراه
ي رمزات االلحاظ،        (ان أمير المؤمنين يعمق الوعي ويحد الرؤية في عملية التهذيب            اللهم اغفر ل

  )٣٣٨: ٢٠٠٤القمي، ). (وسقطات االلفاظ، وشهوات الجنان، وهفوات اللسان
سؤول       ر م ون غي د تك راد ق ن بعض االف صدر م ي ت اظ الت روي  ان بعض االلف ن الت دة ع ة وبعي

  .والتفكير، وهذه االلفاظ قد تجر إلى نتائج غير محمودة
  :)عليه السالم(    وقول اإلمام علي 

  ) رب آلمة جلبت حرب، ورب لفظة جلبت ود(
  ) من نصب نفسه للناس اماما فليبدا بتعليم نفسه(
  ) وليكن تأديبه بسيرته قبل تاديبة بلسانه(
ق ب  ( ا اح سه ومؤدبه م نف ؤدبهم  ومعل اس وم م الن ن معل اني، ). (االجالل م : ١٩٩٩الخرس

٣٠١(  
سه في                        وجيهي والتبليغي بحيث يجعل نف ع الت ي تخص الواق  يتحدث اإلمام من خالل المفاهيم الت

ول                ة، فيق سياسية واالجتماعي ة أو ال ادة الديني ى مستوى القي من نصب   (موقع المسؤولية العليا، سواء عل
  ).ان الناس ياتمون بك فيما يقودهم اليه، فليبدأ بتعليم نفسهوبمعنى ) نفسه للناس اماما

ول      ام يق ن اإلم ه م داء الي ى         :(فالن ي معن سك ف يد نف ن س سك، آ ا لنف ون امام ل ان تك اول قب ح
ى تكون شخصيتك                  ...مسؤوليتك م، حت ي قيادتك له اخضع نفسك لخط المسؤولية الذي ندعو الناس اليه ف

بحيث تتحرك سيرتك في خط مبادئك    .اي حاول ان تربى نفسك    ) بلسانهوليكن تاديبه   .(تجسيدا لذلك الخط  
ا                         سانك به ق ل ل ان ينطل الفكرة قب ق ب م، ان سيرتك تنطل دما تتحرك معه اس عن اي ان تكون    .....ليجد الن

  .التجسيد العملي لها
ي خط تحمل ال            ) ومعلم نفسه ومودبها احق باالجالل من معلم الناس ومودبهم        ( سه وهو ف مسؤوليا افضل    فمن يعلم نف

الىعنهم        ال اهللا تع : من الذي يعلم الناس ويودبهم مع اغفاله نفسه من التعليم والتاديب، ومن هؤالء الذين ق
-٢: الصف ) (َآُبَر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه َأْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلونَ        * َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن          (
، تعكس )عليه السالم(في ضوء المعلومات لسابقة، ترى الباحثة ان ادارة الذات في منظور اإلمام    . )٣

  :الممارسات االتية 
  .تبدأ من االستعداد الحقيقي للشخص. ١
  .تعتمد على قدرة الشخص في تنظيم مفردات آالمه تجاه االخرين لتاثير فيهم. ٢
  .فادة من خبرات االخرينترتكز على رغبة الشخص في التعلم واال. ٣
 ).الن االبتسامة صدقة(ان تكون البشاشه في وجه المؤمن في قضاء حاجات االخرين  .٤
 .التاآيد على العالقات االجتماعية .٥



 

الة اإلسالمية هدف والمسلم يخلص إلسالمه                     .٦ االبتعاد عن التعامل حسب المزاج الن لإلسالم والرس
 .ولرسالته

  : لمعلومات السابقة للذآاء الشعوري وآيفية ادارة الذات بـ    وتستخلص الباحثة من خالل ا
  .تهذيب النفس اخالقيا .١
 .تعميق الوعي ويحد الرؤية في عملية التهذيب الذاتي والثقافي .٢
 .التدبير والتفكير قبل التكلم .٣
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الثالث
 في تحليل المحتوى النظري ألبعاد القيادة اإلستراتيجية وممارساتها

  الفكر اإلداري المعاصر
  :ساسيات القيادة اإلستراتيجيةأ

ا جاء في اإلرث              ى م ستندا ال تراتيجية م ادة اإلس ديم توضيح الساسيات القي يختص الفصل في تق
إلدارة، ري ل رها،    الفك ا، وعناص تعراض نماذجه ن اس ضال ع ا ،ف ا اهميته ا مبين ا لمفاهيمه عارض

  .وخصائص القائد اإلستراتيجي
  : البحث الى تحقيق االهداف اآلتيةيسعى هذا

  .تحديد مفهوم القيادة اإلستراتيجية واهميتها.١
  .تحديد العناصر االساسية للقيادة اإلستراتيجية. ٢
  .العمل القيادي اإلستراتيجيالتعرف على العوامل المساعدة في نجاح . ٣
  .توضيح العناصر التي يمتاز بها القائد اإلستراتيجي. ٤
  . االختالف بين القيادة اإلستراتيجية و القيادة التقليديةبيان اوجة. ٥
  .خصائص القائد اإلستراتيجي . ٦
  

  :مفهوم القيادة اإلستراتيجية واهميتها
  :ومـــــمفهال

ادة اإلستراتيجية      (لإلجابة عن التساؤل االول من التساؤالت المطروحة والذي مفادة           ما مفهوم القي
  في االدب االداري ؟

راء  م اج امي   ت ين ع دة المحصورة ب ا للم د عشر مفهوم م حصرها بأح ات ،وت ى االدبي سح عل م
٢٠٠٥ -١٩٨٩.   

  يوّضح مفهوم القيادة اإلستراتيجية من وجهة نظر بعض الكتاب والمفكرين) ٤٨(الجدول رقم 
  .على اساس التطور التاريخي



 

  مفاهيم القيادة اإلستراتيجية في الفكر اإلداري المعاصر) ٥٥(الجدول 
  مضمون المفهوم  السنة  لمصدرا

Humpete
r 

حالة متميزة بدورها الفاعل الذي يعتمد على المنظم المبتكر  ١٩٨٩
اعي سياسي واالجتم الذي يرآز على الباعث االقتصادي وال

  .والثقافي 
Crowe  ل  ١٩٩٣ د التوجة الطوي ى تحدي ر عل شكل آبي ز ب ي ترآ ال الت االفع

صال    تراتيجية واي ة اإلس د والرؤي ىاالم ة ال ذه الرؤي  ه
ذه ة الدراك ه وة الالزم والء والق ة ،وال ات ذات العالق الجه
اه وب االتج ة ص رين للتوج ام االخ ا واله ة وتحقيقه الرؤي

  .الصحيح
Chibcoot

n 
التصرف الذي يقصد منه التاثير في االفراد والمنظمات عن  ١٩٩٥

  .طريق االستخدام المنظم للفن االستراتيجي 
Herasy & 

jahnson 
  عملية ايجاد وتطبيق رؤية القائد للمستقبل   ١٩٩٧

Huezynsr
i& 

Budenam

ة  ١٩٩٧ ة للمنظم ستقبلية المرغوب ة الم ن الحال ة ع ار رؤي ابتك
  .واشتراك آل اعضاء المنظمة فيها 

Mageell عملية يلجا اليها القئد بغية تحقيق رؤية ستراتيجية واضحة   ١٩٩٨
ة التنظيمية وتخصيصومفهومة من خالل التاثير في الثقاف     

  .الموارد بغية تشخيص الفرص والتهديدات 
Macmilla
n&tampo

e 

عملية تحقيق الميزة التنافسية قياسا بالمنافسين ،وتعد هذه  ٢٠٠٠
  . العملية مخرجا لممارسات االدارة االستراتيجية 

Beatly 
&Quinn 

أثي            ٢٠٠٠ رقدرة االفراد أو فرق العمل على التفكير والتصرف والت
ة من الحصول ذي يمكن المنظم في اآلخرين على النحو ال

  .  على الميزة التنافسية 
Hill&jon

es 
ز  ٢٠٠١ ة وتحفي ة االستراتيجية للمنظم القدرة على توضيح الرؤي

  . ودفع االخرين للبحث في هذه الرؤية وفهمها
witt ى  ٢٠٠١ ة عل ل ،المحافظ ع ،التخي ى التوق شخص عل درة ال ي ق ه

ة ستراتيجية ،والعمل مع االخرينالمرونة ،ال  ر بطريق تفكي
للشروع في تنفيذ التغيرات التي سوف تخلق مستقبال حيويا

  .في المنظمة 
Kellen  ستمرة  ٢٠٠٢ ة م ب يقظ ة تتطل سيابية حرآي ة ان ة يومي عملي



 

ر از الكثي ة ،انج ارهم الريادي ادرين بافك ذين ق ديرين تنفي وم
   .من خالل القليل من الموارد المتوافرة

Hitt  
 

ى  ٢٠٠٥ ة المالحظة والمحافضة عل هي القدرة على التأمل ، ودق
سب تراتيجي ح ر اس اق تغي رين لخ ع االخ ة ودف المرون

  الضرورة 
  

  :وتأسيسا على ما تقدم تطرح الدراسة العناصر المشترآة من المفاهيم والتي أبرزها 
 .تمثل مجموعة أفعال أهمها تحديد الرؤية والتوجه المستقبلي  .١
 .تحتاج الى قدرات وخصائص منفردة تتوافر في شخص معين  .٢
 .ترآز على أحداث تأثير في العاملين لأليمان بمجموعة االفعال للعمل على انجازها  .٣
 .تسعى لتحقيق الميزة التنافسية وتحقيق البقاء  .٤

ن للباحث ذا األساس يمك ى ه ّرت ان ةوعل ا ع تراتيجية بأنه ادة اإلس ستمرة تحت((ف القي ة م اج عملي
د                      ة وتحدي ستقبلية للمنظم ة الم تمكن من رسم الرؤي ين ،لي ردة بشخص مع مجموعة من الخصائص المنف
زة           ق  المي ا لتحقي مجاالتها األساس ،والتأثير في العاملين لأليمان بهذه الرؤية والعمل على تجسيدها عملي

  )).التنافسية المستدامة للمنظمة
  

  :ةــــــهميألا
ة و مجموعة الخصائص الشخصية                  تعد القيادة اإلستراتيجي   ة المستمرة من جه ة التنظيمي ة العملي

ة أخرى                      ة من جه المنفردة في شخص معين ،والتي تساهم في تحقيق استمرارية هذه العملية في المنظم
  .،لذلك تتمتع بأهمية آبيرة على مستوى المنظمات المعاصرة وتقارب وجهات النظر

 (Hill&Janes,2001:15; Bernon Korsten,2002:8; Keller,2002:3; Goeher 
Associates,2003:6)  

  :في تحديد أهمية القيادة اإلستراتيجية بآالتي
ل هي                        .١ ط ،ب ذين فق ديرين التنفي ا حصرا أو الم ة اإلدارة العلي تشجيع العمل الجماعي ،ألنها ليست مهم

 . مسؤولية جماعية وانسجام عال في العمل
أثير ف    .٢ ى الت ادة عل درة الق ة ق اإلفراد    تنمي ة ب شاعر الخاص ار والم ذلك األفك شري ،وآ سلوك الب ي ال

 .العاملين
سي،     .٣ ل التناف ة العم ي بيئ لة ف رات الحاص صحيحة للتغي سريعة وال تجابة ال ة االس ا موضحة  تهيئ  آم

  )٨(المخطط 
  
  



 

     

  
        

 ).٩ (المخطط . ٤

 
مية في تشخيص البيئة الخارجية والداخلية وتحديد       تحديد التوجة المستقبلي للمنظمة باعتماد المنهجية العل      

ا هو         ستقبلية ،وآم ة الم الفرص والتهديدات ومواطن القوة والضعف ،النها تعتمد التخطيط المسند بالرؤي
ي   ح ف موض

Transformational 

Substantial 

Ineremental 
  إضافي

 أو االنتقالي) التمويلي(

Change enabled by the 
enterprise 

  التغير المتحول من قبل الشرآة
  جوهري

Change reuired of the enterprise
 التغير المطلوب للشرآة)٨( المخطط 



 

  ج

 
  

  
  التصور والرؤية المستقبلية للمنظمة ) ٩(المخطط 

  
  

ة         تط .٥ ة الداخلي ات البيئ وء متطلب ي ض سية وف بقيات التناف ق األس ي تحقي ة ف ة خاص ور أداء المنظم
 .ذلك بوضوح) ٦(رقم والخارجية من خالل تحديد أولويات التغير المطلوب ،ويبين الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 inter mediate  االمدمتوسط

  short termالقصير االمد 

Traditional strategic planningrs  
Future vision – based 
Strategic planning

StrategicFormulation 
Starting point 
 نقطة البداية الصياغة االستراتيجية 

Futuer 
 Todayاليوم   المستقبل

 Longالطويل االمد  

Dynamic industry  
Rapid discontinues 
change  
Tran storming industry 
change  

High  عالي   
Industry driver mpact 
 اثر حد جهة الصناعة
New entrants  

 الدخوالت الجديدة  
New substitute  
 المنتوجات

Products  البديلة الجديدة 
New markets   
   االسواق الجديدة

M&activity نشاط m&a 
Shifting business  
  تحول العمل
   

Source: Edward, ://www.cio Html com/Research/Leadership/Strategy direction vision. 
P. 15-16  



 

  
 تطور اداء المنظمة في تحقيق األسبقيات التنافسية  ) ١٠(المخطط 

انها أن                    تهيئة الظروف المالء   .٦ ي من ش ادة الت ة القي مة لبروز القادة وذلك في إطار ما يعرف بنمذجة عملي
  .تساهم في إعطاء قيمة مضافة للحياة الشخصية والمهنية  لألفراد العاملين آافة دون استثناء

م                   .٧ اخ الصحي المالئ ة المن م من خالل تهيئ اظ به دين واالحتف تعمل على تسهيل استقطاب اإلفراد الجي
 ).١١( لمخططويمكن للباحث أن يصور سلسلة األهمية االستراتيجية ا ،للعمل 

  

 
      

  )١١ (المخطط
  تصوير أهمية القيادة االستراتيجية

 ةمن إعداد الباحث/المصدر 



 

  :العوامل المساعدة في نجاح عمل القائد
ة   ه بطريق داف منظمت ق اه ي تحقي ساهم ف ل ت ة عوام اجح بمجموع د االداري الن ستعين القائ ي

  ) .٧٣-٧٢: ٢٠٠٢،الشريف   (  : اقتصادية وفي جو نفسي مريح للعاملين في جعبته
 .القائمة على الحكمة والعلم بأمور المنظمة والعاملين )  Vision(امتالك القائد الرؤية الصحيحة .١
 وسعتها والتي تحقق له القدرة على االلمام بالمعلومات الضرورية   Empower Mentطاقة التمكن  .٢

 .واستعادتها في اللحظة المطلوبة آلما لزم ذلك
ة         Gognitionعرفة سعة الم .٣ ات معرفي ر توازن ا من معالجة المواقف عب  وتنوعها وما يترتب عليه

 .دون اهمال احد جوانبها 
ي ادوار  Time Managementادارة الموقف  .٤ دخول ف ة دون ال ى االدوار القيادي صاره عل  واخت

ي       التي تمثل الم   Dogmaروتينية غير مرنة في وصف المهام القيادية العقيدة الصحيحة           ا الت ل العلي ث
 .يسعى القائد الى تحقيقها والدفاع عنها 

 . وقدرته على اشتقاق المعاني من المواقف Far-Sightednessالفطنة وبعد النظر  .٥
 . وسرعة حسم المواقف الحرجة واتخاذ القرارات الحازمة عند الضرورة  Braveryالشجاعة  .٦
 .دون تمهل أو آلل وقدرته على ممارسة مهامه Fitnessالقابلية البدنية  .٧
 . والطمأنينة على ممارسة العملية اإلدارية  Supremacyاإللمام بأصول اإلدارة  .٨
ع   .٩ ام المجتم ضلة أم ست المف ة ولي صدارة الطبيعي ل ال ث يحت د ،حي ذة والماضي المجي الشخصية الناف

 . الداخلي والخارجي ،فضال عن ضرورة حضوره المتوازن نفسيا وأخالقيا بين اآلخرين 
 
  :عناصر التي تميز القائد االستراتيجي عن غيره من القادة ال

ادي                  ع الفعل القي ان القائد آمسمى وظيفي تشمله خصائص وعناصر موحدة بغض النظر عن موق
وم          في المنظمة ،وان هذه الخصائص تعد الحد االدنى من الخصائص الواجب تحقيقها في مضمون ومفه

  .القيادة 
 تخرج هذه التسمية من اطارها الوظائفي الى اطار القائد الموصوف           في حين ان هناك خصائص مضافة     

  :باالستراتيجي ،ومن اهم هذه العناصر ما ياتي 
 :قدرته على حيازة المواد النادرة او اقتنائها  .١

شه              يعد المال عماد االعمال ويمثل وسيلة مهمة يضيف الى القائد قدرة تاثيرية في الوسط الذي يعي
ستواها عن                    وليس االمر موقوف  . ى بم ي ترق رة الت ة والخب ى المعرف ا على المال فحسب ،وانما حيازته عل

ل  .حيث تمنح هذه العناصر القائد نفوذا على االمر البعيد          .آل ما هو موجود في الوسط التنظيمي         آما تمث
  . المعلومات وحيازتها او الدخول اليها من قبل القائد قوة مضافة 

  :المرآز الوظيفي  .٢
د   )Astrategic Apex(لمرآز الوظيفي الذي يتحدد في موقع القمة االستراتيجية الشك ان ا القائ

وظيفي      الموقع ال ة ب درة مترابط سلطات وق ا ب ع العلي رد المواق ث تنف تراتيجية حي ادة االس رة القي ي دائ ف
ين هي                         ا ب رارات موقف ذه الق ل ه ي تمث رارات االستراتيجية والت ع الق ع م ذا الموق كل  ،فضال عن تعامل ه

  ).٧٣-٧٢: ٢٠٠٢،الشريف ( القرارات المنظمة اشبه بمهمة القائد ودور افراد التنظيم 
  :اسهامة المباشر في تحديد االتجاه الشمولي للمنظمة  .٣

سمى             ي ت رارات الت ك الق ويظهر هذا االسهام من خالل القرارات التي يتخذها وعلى وجة التحديد تل
ا تحدي       ي ينطوي عليه سة والت شطة الرئي ة والتصميم التنظيمي      االن ة التنظيمي  Hodge(د مجاالت البني

B.j.&Anthongw.p.1991:269 (  
  :مصدر القوة والقدرة التي تمنحة التاثير على الغير  .٤



 

ه من                    Powerوتشير القدرة    ا يملك ى اساس م يس عل ا ول سبة ذاتي أثير المكت  هنا الى مشروعية الت
انوني    Authorityسلطة شكل ق درة ا   . ب ان فعل الق ل المرؤوسين        ف اد من قب ة االنقي ة تجعل طواعي لذاتي

د  ر عن ذا االم وانين ،ويحصل ه ر وتعليمات أو ق ذا ألوام يس تنفي ادة ول تراتيجيا للجماعة المنق ارا س خي
  .حصول قناعة المجتمع التنظيمي بسداد رأي القائد ونزاهته

ة            .٥ اثير سواءا من داخل المنظم ا امكانية التوسع في العالقات مع اصحاب الت ا يخدم    او خارجه  وبم
ا                      سعى من خالله ات ي دورها شبكة من العالق ي تحدث ب تطلعات المنظمة وخياراتها المستقبلية ،والت

  ) .١٤٣ : ١٩٧٥حنفي ،( االستراتيجي الى دعم وحماية االطراف التي يسعى القامتها 
 : Gognitive Mapالخارطة العقلية المعرفية  .٦

رد اح          دى الف رارات                 تمثل خارطة االدراك ل اذ الق ي اتخ ره ف ة تفكي شكل طريق ي ت دى الوسائل الت
ة صناعة        ) Jains ,1989( االستراتيجية وتفسيرها وتنوعها ، از مراحل عملي ي تجت دائل الت الى ان الب

ره                   ديل دون غي ة الب ا باهمي رار في االدارة العلي القرار االستراتيجي ستؤول بالنتيجة الى شعور متخذ الق
سياق ي      ع                     ،وفي نفس ال رار االستراتيجي هي مصدر جمي ة لمتخذ الق الحظ ان االطار والخارطة العقلي

  ) ٧٤-٧٣: ٢٠٠٢،الشريف ). ( Miles,e,1986:p.62.( االفتراضات المستقبلية حول مضمون معين 
  

  
  :التميز بين القيادة التقليدية والقيادة االستراتيجية

  .تيجية والتقليديةيوضح التمييز بين القيادة اإلسترا) ٥٦(الجدول 
   التمييز بين القيادة اإلستراتيجية والتقليدية) ٥٦(الجدول 

  

  القيادة االستراتيجية  القيادة التقليدية  معايير التميز

  المجال
domain  

اءة  ق الكف ى تحقي سعى ال ي
ى  تنادا ال ة اس ة للمنظم الكلي
رض    ين الغ ة ب المؤائم

  .والموارد المتاحة 

ة    ق الفاعلي ى تحقي سعى ال اءةي والكف
ين ة ب ى العالق ستنده ال ة الم المنظمي
ة ق مرون االهداف والفرص المتاحة وف
ين سيق ب ة من التكامل والتن تحقيق حال

  المنظمة والبيئة
  الترآيز
focus 

ة        ة الداخلي ى المؤائم يرآز عل
ال   ائف واالفع ين الوظ ب
داخلي   سيق ال راض التن الغ

  لما يجب عمله 

ة الداخل  ب المؤائم ى جان ز عل ةيرآ ي
ا ى م ف عل سعي للتكي ة وال والخارجي

  .يجري داخل المنظمة وخارجها 

  التخطيط
planning 

ي  شغلية  ف اد الخطط الت اعتم
ط  ة فق داث االتي ة االح مواجه
ن    ه م ا يمتلك ى م تناد ال باالس

  مهارة تقليدية 

اعتماد التحليل والتخطيط االستراتيجي
ر ق التفكي ى منط تناد ال باالس

ام  تراتيجي والتك ةاالس لي لمواجه
  االحداث آالتية والمستقبلية 

  القرارات 
Decision 

دد  ط ومح نهج مخط اع م اتب
وء     ي ض ه وف ب عمل ا يج لم
لفا  ددة ومقاسه س ضوابط مح
دم     اطر وع ن المخ دا ع بعي

اذ ي اتخ رص ف ة والح اع البديهي اتب
ي ة خصوصا ف قرارات سريعة ومفاجئ

ى ال  تناد ال ات باالس ل االزم اراتظ خي
  . والمهارات التي يحملها 



 

  القيادة االستراتيجية  القيادة التقليدية  معايير التميز

  التأآد في القرارات 
  الثقافة المنظمية 

Culture 
ة          ة منظمي ي ثقاف ى تبن يميل ال
ود     ابع الجم ا ط ب عليه يغل
ار  ام االفك الق ام واالنط

  الجديدة  
  

ى ة عل يميل الى تبني ثقافة منظمية قائم
ي سهم ف ي ت دة الت ار الجدي رام االفك احت

  .  تطور المنظمة وتعزز قدراتها

 المنافسة 
competitive 
advantage 

د  اد التقلي ى اعتم ل ال يمي
زة  ق مي رين لتحقي لآلخ
د  ة عن سية للمنظم تناف

  .الضرورة 

ق ار لخل داع واالبتك ى تبني اإلب يميل ال
ة ل المنظم ة تجع سية دائمي ا تناف مزاي

  .قائدة في مجال عملها 

  مرونة العمل 
flexibilty 

اع    زام باتب ى االلت ل ال يمي
   العمل تعليمات واجراءات

ات اع تعليم ي اتب ة ف ى المرون ل ال يمي
  .اجراءات العمل 

  التغير
 change 

 

ي    ر الجزئ ل للتغي يمي
  والتحسين المستمر 

اتون ذري وي ر الج ى التغي ل ال يمي
  .بابتكارات جديدة 

  )٣٩:٢٠٠١شريف،  ال.د   ( 
  

  :خصائص القائد االستراتيجي
درات        الخصائص تمثل مفهوما عاما يرتبط بالمتغيرات ا       صفات والق لتي تتشكل منها الشخصية آال

.  
ا        ((آما تعرف على انها       داللة على شخصية االنسان والسيما ادراآه لما هو صحيح او خاطئ وم

هو جيد او سيء ،وبذلك فهي انعكاس للخيارات التي يتخذها المرء لما يجب ان يفعله في اي موقف من                     
د            وعلى اس ) ١٦٨:١٩٩٧،البعلبكي  .( ))المواقف   د االستراتيجي تع اس ما تقدم فان تحديد خصائص القائ

نهج     رارات وال ودة الق اس االداء وج ايير لقي ل مع ا تمث ة النه ة الغراض البحث والدراس ضرورة ملح
  .الصحيح في التعامل االنساني والمادي

و     ذلك ه سب ل ة االن ة ان الطريق تراتيجي وجدت الدراس د االس د خصائص القائ ل تحدي ن اج وم
ك خصائص                 اجراء   مسح على المراجع والمصادر التي اهتمت بهذه الجوانب واستعرافها واستخراج تل

  .نتائج المسح المذآور() التي يكون تكرار ترددها اآثر من غيرها ويوضح الجدول المرقم 



 

   .يبين خصائص القائد االستراتيجي من وجهة نظر عينة الكتاب) ٥٧(الجدول رقم 
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١  Kouzer & Pesner ١٩٨٧  •  • • •  •   •  •   •              
٢  Teare et.al. ١٩٩٧          •    • • • •                
٣  Roffey ٢٠٠٠  • • • •                           
            •                •   • •  ٢٠٠١  الراوي  ٤
٥  Hill & Jones ٢٠٠١  • •   •  • •           •  • •       
٦  Hitt, et.al. ٢٠٠١  • •                         •  •    

٧  National worklife 
Alliance ٢٠٠٢  • • •     •  •    •                  

          •             • •   • • •  ٢٠٠٣  الدوري  ٨
٩  Willcoxson ٢٠٠٣  •      •    •                •        
  ٤٩  ١  ١  ٢  ٢  ٢  ١  ١  ٣  ١  ٣  ٤  ٤  ٥  ٤  ٧  ٨    المجموع  

  %النسبة  
  ١٠٠  ٢  ٢  ٤  ٤  ٤  ٢  ٢  ٧  ٢  ٧  ٨  ٨  ١٠  ٨  ١٤  ١٦    إلى مجموع الخصائص

  المرتبة  
    ٧  ٧  ٦  ٦  ٦  ٧  ٧  ٥  ٧  ٥  ٤  ٤  ٣  ٤  ٢  ١    

    ١١  ١١  ٢٢  ٢٢  ٢٢  ١١  ١١  ٣٣  ١١  ٣٣  ٤٥  ٤٥  ٥٥  ٤٥  ٧٨  ٨٩    النسبة إلى مجموع الكتاب  
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  :ويتضح من الجدول ما يأتي 
   .٢٠٠٣ الى ١٩٨٧بلغ عدد الكتاب تسعة امتدت جهودهم البحثية للمدة من  .١
 .خصيصة ) ١٦(ل هؤالء الكتاب  بلغت عدد الخصائص المرشحة من قب .٢
دره  ) ١١٦(تراوحت نسب تكرار هذه الخصائص بين حد على قدره         .٣ %) ٨(لتاسيس الرؤية وحد ادنى ق

 :لخمسة خصائص هي 
 )االصغاء ،التحفيز ،تحمل المخاطره ، تطوير راس المال الفكري ( .٤

ا        دم اهميته يس لع ة ل ديرات واطئ ى تق ا تنطوي    تبين الدراسة ان حصول هذه الخصائص عل ل النه  ب
  .الخ....على خصائص اآبر مثل ،تحت التحليل االستراتيجي ،السلوك السياسي ،القدرة التفاوضية

يال من         %) ٥٠(بلغ عدد الخصائص التي حصلت على نسبة اآثر من           ل قل اب او اق من مجموع الكت
ل االستراتيج   (  :ست خصائص هي %) ٤٥(هذه النسبة  اذ   الرؤية االستراتيجية ،التحلي ى اتخ ي،القدرة عل

  ).القرارات االستراتيجية ،الوالء ، السلوك السياسي ،المعرفة والحكمة،القدرة التفاوضية
  

  :مفاهيم عناصر القيادة اإلستراتيجية 
  :الرؤية االستشرافية

   .الرؤية االستشرافيةيوضح مفهوم ) ٥٨(الجدول 
   الرؤية االستشرافيةمفهوم ) ٥٨(الجدول 

  المفهوم  المصدر  السنة

سائي،  االح
٣: ٢٠٠٣  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٨:الحشر 
  
  
 

شراف    ى: االست ر ال د النظ رب تحدي ة الع ي لغ ف
ه ى ادراآ وى عل اظر اق ل الن شكل الجم شيء ي ال

ه   تبيانه ،آان سطواس بيب وق الحاج ف ف  الك
آالمستظل من الشمس او ينظر الىه من شرقه او
ل مكان مرتفع او يمهد عنقه ويسدد بصره نحوه ،آ

اذلك دقيق في م شيء والت شكل ال  يفعله باالحاطه ب
  .هيته

ر     ن مطي ول اب ه ق اس: ( ومن ا للن ا عجب في
ي،       الى    يستشرفوني آان لم يروا محيا قبل ه تع :وقول

دََّمْت( َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َق
 ) ِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَنِلَغٍد َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخ

واحفقد آان للمسلمين االوائل الحس المستقبلي وض      
ق في رغد بدنياهم في سبيل دينهم ،آي يعيش الخل

  .ضمن المستقبل والعيش والدين 
ر     ة نظ ن وجه م

  االدارة
ن ي ال يمك ا الت ة وطموحاته الم المنظم ي اح ه
ان من ات الحالىة ،وان آ تحقيقها في ظل االمكان

  .ن الوصول الىها في االجل الطويلالممك
Bermah& 

korsten2002,9
ستقبلية   ة الم ى الحال امل ال ف ش ن وص ارة ع عب

ى داد ال للشرآة حيث يرسم صورة بالكلمات واالع
ه ة معين ه العمل في نقطة زمني ما سوف يكون علي
ا شكل اساسي م ة يصف ب ا الرؤي ستقبل وبي في الم

سب   وز او الك ق الف ذه لتحقي ون.سوف ياخ د يك وق

  



 

  المفهوم  المصدر  السنة

  .بيان الرؤية طويل او قصير 
  

    :ستراتيجيإل االتفكير
  .يبّين مفهوم التفكير اإلستراتيجي) ٥٩(الجدول رقم 

  مفهوم التفكير االستراتيجي ) ٥٩(الجدول 
  المفهوم  المصدر

1974,125  
Ducker,  

يط تراتيجية والتخط ياغة االس اس ص و اس ه
ي صبان ف ا ي ن انهم ا م تراتيجي انطالق االس
وغ ة لبل برنامج عمل رئيسية تستخدمها المنظم

  .رسالتها وغاياتها 
,1984,33,3,3 Feather  وفق النظرة المعرفية:  

ال اء منظمات االعم ا يحدد بق عنصرا جوهري
  .التي تعمل في محيط بيئي متغير 

,1989,157-88 Frensch ة البوستر االستراتيجي الذي يبين اتجاه المنظم
ا ، وا ضمنازاء بيئته ة ت نعكس بطريق ي ت لت

  .حسن استخدام الموارد ضمن توقيت معطى
,1993,463 Ahuja ل ر والعق ن التفكي ديث ع ل ان الح وقي

ستخدمان ا ي رابط ،آونهم تراتيجيين مت االس
  .الستكشاف المنظمات وبيئتها وتحليلهما

,1994,55 Moran  آعملية ضمن منظور تحديات العولمة:  
ستخدم لتط  ي ت ة الت صورالعملي وير ت

  .ستراتيجي
  :هو احساس وفهم ،يعتمد ثالثة مخارج هي  

تراتيجية ، ي االس ؤثرة ف ل الم العوام
ن داخل صياغتها وم سية وم وعناصرها الرئي
نهج االدارة امل لم اء اطار ش ق من بن م ينطل ث
ورات ة والتط ة بنطاق تراتيجية واالحاط االس

م.التي جعلت منها ميدانا حرجا       فهو يهيء الفه
رافوال تراتيجية واالعت االدارة االس وعي ب

  .باهميتها في التحرك نحو نجاح المنظمة 
  



 

  :السلوك السياسي
  .يبّين مفهوم السلوك السياسي) ٦٠(الجدول  

  مفهمو السلوك السياسي) ٦٠(الجدول 
  المفهوم  المصدر  السنة

  ).٥٣٧: االسود   1990
 

دفع ي ت هو عالقات تضامن او صراع الت
شاط سياسيبه الى التف   ام بن كير والى القي

ول ينعكس بصورة موافق التجاهات ومي
ة او ات فردي سياسية وسواء آانت العالق
جماعية تدخل مع االخرين تكون مرتبطة

ا        ة: ومتفاعلة بجملة عوامل منه التاريخي
ة سية ، والبيولوجي ة ،والنف ،واالجتماعي
ة ى التكنولوجي افة ال ضارية ،اض ،والح

   .،والعولمة اليوم
  

   analysis strategic: التحليل االستراتيجي
  .يبّين مفهوم التحليل اإلستراتيجي) ٦١(الجدول 

  مفهوم التحليل اإلستراتيجي)٦١(الجدول  
  المفهوم  المصدر  السنة

,1991 Mintzb 
 

,60-1 erg 

صياغة دة ل ة جدي ياغة رؤي من ص وض
  :االستراتيجية 

ن د م ن العدي وعي ع صور موض ت
ف االس  هالمواق ي تواج تراتيجية الت

تر م بوس اس رس ون اس ة ،لتك المنظم
  .المنافسة في الصناعة 

1992 
215.7 

barney 

  :وضمن المدخل الشامل الدارة المنظمة 
ذلك الجزء من االدارة االستراتيجية الذي
ب ل جوان ة ليحل ينطلق من رسالة المنظم
دات رص والتهدي عها والف ا وض تمكنه

لتلك الرسالةلصياغة ستراتيجيات داعمة    
.  

1994 
338 

morden 

ا ة وتمكنه التقييم الداخلي لعمليات المنظم
ي ل بيئ ذلك تحلي عفها ،وآ الى وض الم
دات رص والتهدي سة والف ارجي للمناف خ

  .التي تواجهها
1993 

17 
Jonson&scholes 

ة تراتيجي للمنظم م المرآز االس تم بفه يه
ع اثير م ة والت ادل العالق را متب و متغي وه

ياالختي تراتيجيين ف ذ االس ار والتنفي



 

  المفهوم  المصدر  السنة

ة وذج عملي صويرية النم دود الت الح
  .االدارة االستراتيجية 

1994 
25 

robson 

ة ات والمنظم ة العملي صادي لبيئ يم اقت تقي
نفسها ،متطرقا الى االدوات المساعدة في
ك سبي لتل يم الن اثيرات ،والتقي د الت تحدي
ر ة ودرجة التغي التاثيرات ،وتحليل طبيع

ي الب  عف ه موق زود بمعرف ا ت ة ،والنه يئ
رى ات االخ ى المنظم سبة ال ة ن المنظم

والحكم على استعدادها االستراتيجية في.
  .ضوء موارد االعمال واالقتدار

 عن سليمان
٢٠٠٤/٢١  

ه ى اجزائ شيء ال ة ال هي تفتيت او تجزئ
وم ة ويق ق الحاج ى وف ه عل ادة ترآيب واع
وع سيم الموض ى تق ا عل ل منطقي التحلي

هالجار ه ل ى االجزاء المكون ي دراسته ال
ن ث ع ه ،والبح ن بنيان شف ع ،والك
صلها ا وف ة منه د الجوهري مكوناته وتحدي
ا ربط معه ة ال ة وآيفي ر الجوهري عن غي

  والحد من تاثيرها واالستفادة منها
1982 
72-3 

Hodgetts 

شاملة ة ال من الرؤي شكل ض و ي فه
ية ان االساس دى االرآ ستقبلية اح الم

ت ط االس يمللخط صه بتقي راتيجية لتخص
ن  ب تمك دير جوان وة ( وتق ة) ق المنظم

ة ا الداخلي يط بيئته ي مح عفها ف وض
  .والخارجية 

1990 
12 

Motonavi 

ة تراتيجية المنظم ات س د معطي اح
ة يم البيئ المباشرة وقد صيغ مضمونه بتقي
ستفيدا ة ،م تعدادات الداخلي ل االس وتحلي

يجيمن عمليات الرقابة والتقويم االسترات    
ار من اط ار ض ات االختي ذيا لعملي ومغ

  .شمولي 
1992 

210-1  
Meggin 

son 

ل د العوام ياق تحدي من س وض
  :االستراتيجية بانه 

 .تقدير بيئي للمنظمة الداخلية والخارجية 

1995 
175 

وين وذج تك رات انم د متغي اح
يم ه بتقي را عن االستراتيجية وتنفيذها ،معب



 

  المفهوم  المصدر  السنة

Mondy   د ة لتحدي ة الداخلي ةالبيئ دار المنظم اقت
يم ب وتقي ن جان عفها م ا وض وقوته
ة ات الخارجي د المعطي ة وتحدي الخارجي
ستجيبا ذلك م دات ب رص وتهدي ن ف م
دافها ا لوضع اه ة وموجه الة المنظم لرس

  .واستراتيجيتها
1994 

165 
bartol 

ل شخيص دور تحلي من ت ف ض وص
دير تراتيجية بتق المنافسة في صياغة االس

  .ظميالبيئة والتقدير المن
1988 

85 
Jauchr 

l-r 
glueck 

ن تراتيجيون م ب االس ي يراق ة الت العملي
رص د الف ة لتحدي اع البيئ ا قط خالله

  والتهديدات التي تواجه المنظمة

  
  
  
  
  

  :المعرفة والحكمة 
  :ة ــــالمعرف

  .يبّين مفهوم المعرفة) ٦٢(الجدول 
  مفهوم المعرفة) ٦٢(الجدول  

  المفهوم  المصدر

2001:1 
Mohatra 

د ة عن درة الكامن ي المق ل او ه ة او الفع ي الطاق ه
  .االفراد للفعل

2001:14 
Douglas &onge 

ي عت ف ات وض ا معلوم ى انه وم عل س المفه نف
  .االستخدام المنتج

ة اداء التعريف الفلسفي ول آيفي سان ح ة لالن ة االداري م االنظم و فه ه
  .االعمال

ا يكتب من خاللهو حقيقة او ظرف لمعرفة شيء         التعريف العام م
  .الخبرة واالحتكاك

ن  نظر رجال االعمال ستطيعون م ي سي راد والت ال لالف ل االعم و دلي ه
ي رارات الت ناعة الق ام وص الق االحك ا اط خالله

  .ستطلبها يوميا 
  

  :الحكمـــة 



 

  .يبّين مفهوم الحكمة) ٦٣(الجدول 
  مفهوم الحكمة) ٦٣(الجدول 

  المفهوم  المصدر  السنة

  اصطالحا   االحساني
٢٠٠٤  

 )١(   
  
  
  

  ٢٠٠٥ المؤتمر العاشر
 )١٠(   
  
  
  

 ٢/٢٠٠٥ االحساني

ي ي تبحث ف ة اي الت ة االلهي وم الحقيقي هي العل
اب ن الكت ستند م ه ، وت فاته ،وافعال اهللا وص

  .والسنه والعقل واالجماع لحقائقها
ه رتبط ب هي العلم االحاطي الذوقي مقرونا بما ي

  .من العمل
ران و وة ، الق سوخةالنب خة ومن ه ،ناس ه ب الفق

ه وخره ،وحالل ة ،وم شابهة ، مقدم ة ومت محكم
ول ي الق ابة ف ل االص ه ،وقي راحة وامثال وص

  .والفعل 
  :انواعها 

  .وهي ذات اهللا سبحانه وتعالى :الحكمة الذاتية 
  :الحكمة الحقيقية 

ت ل البي ي ذات اه ة وه ة الخفي ه الحكم ي اي ه
  .هوال يسهم باهللا سائر خلق)ع(القدسية 

  مطهري
٢٠٠١/٥٠  

  :النظرية 
ه ا هي آائن ياء آم احوال االش عبارة عن العلم ب

  ).جملة خبرية ( وستكون 
  :العملية 

سان                 ال االن ذي يرصد افع م ال (عبارة عن العل
ا اوال ينبغي        ) االختيارية   جمل( وما ينبغي منه

  )انشائية 
ا اي ان الحكمة النظرية تتحدث عن الوجود وم

اآائن بينما تتح   دث الحكمة العملية عما يجب وم
  .ينبغي

  
  :القدرة التفاوضية

رى   راف األخ ع األط اوض م شخص المف ا ال صف به ي يت ارة الت ة والمه دى البراع ي م  ه
(peddler, 1990, 201) 

  
  : إستراتيجية التفاوض

ية        ات التفاوض اء المباري اوض أثن ن المف صادرة م صرفات ال رارات والت دة للق ط المرش ي الخط ه
  )٥٥: ٢٠٠٥ عن الديلمي، ٢٢٥، ٢٠٠١إدريس، (يق أهدافه لتحق
  :والءــــــــالــ

  باألصل هي هللا سبحانه وتعالى: الوالية



 

والء ر : ال ولي األم اء        -أي ت سياسي أو االنتم ق ال ضًا الح ا أي صود هن ون المق د أن يك ن ال يبع ولك
ذا البيت   ون له سلمون المتق ستحقه الم ذي ي سياسي ال ل ال . ال ي مقاب ك ف صاعدًا وذل يئات ف حق أن يحصل ش

دين           حصوًال ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث ال
ي  : قال الفراء"ومن حيث الصداقة والنصرة واالعتقاد، والوالية النصرة،   وآسر الواو في الوالية أعجب إل

ى     ألنها إنما تفتح أآثر من ذلك إذا آ     : من فتحها  ا إل ذهب به ا وي انت في معنى النصرة، وآان الكسائي يفتحه
  )٤١٨: ١البغدادي، بال، (. النصرة

ين المنظمات               : اتخاذ القرار االستراتيجي   ة ب ع مناسب للمنظم ق موق ى تحقي هو القرار الذي يؤدي ال
  ). ١: ٢٠٠٥الرحيم، ( المنافسة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  الفصل الرابع
  ملخص الدراسة

  تنتاجات والتوصياتاالس
  
  

  :االستنتاجات
  )عليه السالم(ألبعاد القيادة اإلستراتيجية وممارساتها فكريًا عند اإلمام علي  .١

اد    ذه األبع ستنتج ه ة ان ت ن للباحث ر اإلداري المعاصر، يمك ذلك الفك ة وآ سيماتها الفرعي ل تق وتحلي
  :بالشكل اآلتي

  : الرؤية االستشرافية-أ
ي  ام عل ين ان اإلم سالمع( تب ه ال شخيص )لي ق تضمن ت ر خل شرافية بفك ة االست ى الرؤي د عل د أآ  ق

ه          (صيغة المستقبل من الناحية األخالقية عبر        اون ألن اء، التع التواضع، االندماج، االحترام، االلتزام، االنتم
  ).قوام المجتمع العدل واالستقامة

ّؤمن        إال أن الفكر اإلداري المعاصر رآز على الجوانب المادية فقط لتح           ذي ي ديد متطلبات العمل ال
دم رآزت          ا تق ي، فضًال عم البقاء لها في عالم شديد المنافسة تفتقد في آثير من األحيان إلى العامل األخالق
ى               ه إل ي إشارة من الرؤية في األدب اإلداري المعاصر على التحديد المقتضب دون الخوض في التفاصيل ف

خ                   أن الخطوات الالحقة هي التي تبين ذلك،         ي ف شرآات المعاصرة وقعت ف ر من ال ة أن الكثي ولكن الحقيق
  . للممارسات الفرعية للرؤية)عليه السالم(الضبابية والغموض، عكس ما جاء في فلسفة اإلمام علي 

ود       ى ضرورة وج رين عل ي الفك اء ف ابق ج رى أن التط ة ت ول أن الدراس ة الق ا(خالص ، )الرؤي
ي          واالختالف ظهر في التوسع واألفق الوا      ام عل سالم   (ضح للمستقبل، فكان في فكر اإلم ه ال عًا     )علي ان واس  آ

ده                  ا تؤآ ذا م واضحًا، وفي األدب المعاصر جاءت محددة ومرآزة على الجوانب المادية وتحقيق البقاء، وه
اك العشرات من المصادر والمراجع                    ة، وهن اة الجوانب األخالقي ى مراع ي تنص عل المصادر الحديثة الت

  .ب التي تهتم بالجوانب األخالقية بحكم القصور الذي يكتنفها وأبرزها فضائح الشرآاتومراآز التدري
  

  :)عليه السالم( التحليل االستراتيجي لفكر اإلمام علي -٢
   رآز على)عليه السالم(نلخص من خالل التحليل ان اإلمام 

اء      ) البيئة(ثم حلل   ) فسيولوجيًا( حلل اإلنسان    -أ رة          التي تحيط باإلنسان أثن ي الفت ام ف م اإلم دة حك م
  .المستقبلية
ى                        -ب ة أدت إل ار جاهلي ه من أفك ا تحمل ده وم  حلل البيئة الداخلية المكونة من ثقافة الرعية في عه

سريع    ،  االنحراف عن مسيرة الرسالة اإلسالمية حتى اشتكى اإلمام من رعيته مرارًا وتكراراً            وعمل على ت
  : التي يقودها وقد قسمها إلى ثالث طبقات البشروتوسيع المعرفة من أجل توعية الجماهير

  . عالم رباني-١
  . وطالب علم-٢
  . وهمج رعاع-٣
الة اإلسالمية،          -ج ه بالرس رد وتوعيت  وضع ابتدءا إصالحات ثقافية ألن البناء الثقافي يساعد على توعية الف

دى تالم              ى       وعمل على حث الجماهير بالتفقه الرسالي وعمق العلم، ورباطة الجأش ل ال عل ر مث ذه وخي ي
  .ذلك مالك األشتر وآميل بن زياد وغيرهم

ع      -د ادة توزي  حلل األوضاع من الناحية المادية والبشرية، فمن الناحية المادية عمل على تسوية العطاء وإع
  .الثروات التي سلبت سابقًا، فأقام العدل والحرية ليعِط اإلنسان القوة التي تدعمه من الناحية الخارجية

وى والزعامات الخارجة             -هـ ة الق ى محارب حلل البيئة الخارجية من الناحية السياسية والعسكرية وعمل عل
  .عن الدين مستهدفًا تثبيت مبادئ اإلسالم وليس بناء دولة للمسلمين قائمة على االنحراف



 

  :نالحظ أن األمام علي قد عمل على تحليل البيئة إلى
   رعية-٣ فكرة   -٢ قائد   -١

ة               آما نال  ى جاهلي حظ في فترة قيادته وبعد انحراف دام خمس وعشرون عامًا تسبب في الرجوع إل
ات           شام وطبق السلطة والمادة آانت العامل األساس في تقسيم المجتمع إلى طبقات أرستقراطية آما هو في ال

وال    أميم األم ى ت ام عل ل اإلم ذلك عم ة ل سنة النبوي شريعة اإلسالمية وال الف لل ذا مخ رة وه المغصوبة فقي
ع      ام وم رة اإلم ع فك سة م ر متجان ة وغي ة عدائي ود طبق ى وج ا أدى إل ة مم ات االجتماعي ة الفروق ومحارب
ه عن             از ب شخصيته التي تحمل المبادئ اإلسالمية وتحكم بحكم اإلسالم الصحيح والدستور اإللهي الذي انم

ق الدستور اإلسالمي           ي تطبي سيف ف ام آال ان اإلم د آ ذلك      القيادات األخرى، فق ه، ل ى من يخالف  صارمًا عل
سيادة        ى ال ة عل ة مبني آانت الرعية هي السبب في عدم تقبل الفكرة والقائد، ألن قيادته إلهية وليست ميكافيلي

ام     م اإلم ة ال تفه ل بدوي ة قبائ ا أن الرعي اه، وبم وة والج سالم (والق ه ال ر  )علي م من عصر غي ان معه ذي آ  ال
د       )عليه السالم(وحات اإلمام علي من خالل أقوال وطر  . عصرهم المتخلف  ه، بع اء حكم ة سواء أثن  عن البيئ

  .مدة الحكم وفي المستقبل
  :في مدة قيادته آانت البيئة تصنف الى صنفين

ي         -أ ام عل سالم   ( صنف عرف اإلم ه ال م                 )علي الة اإلسالمية وفه رة الرس ادئ اإلسالم وفك  وتمسكه بفكر ومب
  .في تغيير العالم واالنحراف الذي أصاب األمة) ص(معنى اإلسالم وآمن بما جاء به الرسول 

دي                      -ب ان عقائ دون إيم ان ب ه لإلسالم آ  صنف لم يكن مرتبط فكريًا وروحيًا باإلسالم ومبادئه وحتى دخول
ة                      سبب التراآمات المتأصلة الباقي بل لمصلحة ذاتية ليكفي به نفسه القتل لذلك عملوا على إشاعة الفتنة ب

ادة    من النظام الجاهلي وال    رة القي همجية التي أصابت األمة وأدت إلى تقسيمها وانحرافها، لذلك لم تكن فت
 مضطربة بسبب القائد أو الفكرة وإنما بسبب جهل الرعية التي أدت إلى التقسيم              )عليه السالم (لإلمام علي   

ي   ام عل ر ان اإلم المية غي الة اإلس سالم(واالنحراف عن الرس ه ال ت الحق وم)علي تطاع تثبي ة  اس حارب
  .االنحراف الرسالي رغم الفوضى والجاهلية التي سادت وادت الى معارك الجمل وصفين والنهروان

ة                         ة البيئ سألة مقابل ى م ل االستراتيجي عل في مقابل ذلك نجد الفكر االداري المعاصر رآز التحلي
ه ال   (الداخلية بالبيئة الخارجية وبالتالي فإن هذه الممارسة أقرها اإلمام علي            ي أن التوافق        )سالمعلي ذا يعن  وه

ي رآز           الفكر الغرب ذه الممارسة، ف في هذه المسألة موجود، إّال أن االختالف بين الفكرين يكمن في عمق ه
ي                       ام عل د اإلم ا عن ًا، أم على تحليل البيئة الداخلية لتحديد مواطن القوة والضعف المادي أوًال ثم الفكري ثاني

الداخلية يعني أبعاد من مواطن القوة والضعف المادي والفكري بل تعداه إلى  فكان تحليل البيئة   )عليه السالم (
ي         أثير البيئ ي الت ساهماته ف ه وم ه وقناعات امن أيمان د مك ة لتحدي ع البيئ ه م ي عالقت ًا ف سان معنوي ل اإلن تحلي

ام   ل اإلم ان تحلي الي آ سالم(وبالت ه ال ة ال  )علي ور الظاهري ا ال األم ق والخفاي ى العم صبًا عل ة  من ة بلغ متعلق
ي                  ام عل سفة اإلم إن فل ة ف ة الخارجي سالم   (األرقام فقط، أما بصدد البيئ ه ال د           )علي أثيرات البع ى ت م ترآز عل  ل

ك                   الواحد على البيئة المعاشة بل رآزت على تأثيرات البعد الواحد وعالقته باألبعاد األخرى وإنعكاسات تل
ا             ة من الفكر الرس ه               العالقة على البيئة المعاشة منطلق ع وتأثيرات ات الواق ة معطي ى معرف د عل ذي يؤآ لي ال

  .وانعكاساته على المستقبلين القريب والبعيد
  

  : القدرة على اتخاذ القرارت الستراتيجية-٣
رارات اإلستراتيجية   انه) عليه السالم(نالحظ من خالل اطروحات اإلمام علي    اتخذ مجموعة من الق

  ):آقائد(لغاية رسالية وليس شخصية له 
الة            : تقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة      -أ ي للرس والء الحقيق ق ال  لقد آانت له غاية بعيدة المدى هي تحقي

ذي                     واء واالنحراف ال ة عن األه الة المحمدي اإلسالمية في مدينة العلم الكوفة وألهل العراق ويبعد الرس
ذي يعمق فحوى        حدث وأبعاد هذه الخطوة عميقة لما لها من تأثير لدى الموالين لخطه ا             لفكري اإللهي ال

  .الوالء الرسالي عند الرعية الموقع االستراتيجي للكوفة
  : عزل الوالة-ب

ليعِط لكل قائد إسالمي الصورة الحقيقية إلدارة الدولة على وفق النهج األخالقي والديني الصحيح،              
سلطان    : "وذلك بقوله    ساد ال ان بف ساد الزم ي خط ا     " ف دما ال حظ االنحراف ف ي    عن ة ف الة وإدارة الدول لرس



 

ة شخصية                   ال بني الحكم السابق لجأ إلى عزل الوالة ألنه         ة من المجتمع أو عالق ة معين  قيادته من أجل عين
ر              ة تغيي ي آيفي ادة االستراتيجيين ف رة يتخذها الق وإنما على الدستور اإللهي في آيفية إدارة الدولة وهذه عب

سلطة             السلطة الفاسدة من أجل المصلحة العامة        ة وحب التوسع وال ومصلحة اإلسالم وليس المصلحة الذاتي
  .وثبات الحكم

  : في الميدان الحقوقي-ج
دل                            ة الع سوية العطاء وإقام ان بت ي آل زم د ف ة للقائ ادة اإلسالمية الحقيقي ى القي ام معن أعطى اإلم

ة    نح الحري صادية والشخصية   (وم ة واالقت ى أس     ) الفكري ًا عل يًال قائم ي ج الي يبن س إسالمية صحيحة  وبالت
ة             معادة بحيث ال توجد فيه فوارق طبقية وقيود على حرية التعبير والعمل على تطبيق النظام وليست الحري
ه مطامع شخصية تحد من                             م تكن ل ة ول الية وليست مادي ي األساس رس بالمفهوم الفوضوي، ألن أهدافه ف

اع تطبيقها قوًال وفعًال، والتي تعمل الدول    تطبيق النظام ال شعارات آما هي في القيادات األخرى، بل استط          
  .اآلن جادة من أجل ممارستها ولو في ميدان واحد

  
  :ــةــالخالفـ

سالم   (آان اإلمام علي     ه ال اهير                 )علي ة الجم ه بمطالب ة اذ قامت خالفت ي الحقيقي ة إسالمي ف  أول خليف
د اإلنحراف     باختياره خليفة وتهافتت عليه طوعًا ليكون القائد للدولة اإلسالمية         ائم اإلسالم بع ليثبت فيها دع

اهير                    ار الجم ادرًا الختي ة إال ن عن الخط الرسالي وهذا ما آان غير معمول به في األنظمة السابقة أو الالحق
ي ترضي اهللا                   ة الت لقائدها بأسلوب ديمقراطي، مبني على الحرية للجماهير وفق الشريعة اإلسالمية الحقيقي

سي                        أوًال والرعية ثانيًا ون    د اإلصالح النف ان يري ل آ ة ب فسه ثالثًا، فلم يكن منافسًا من أجل سلطان أو زعام
  .واالجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي وهذا هو دور القائد الرسالي وفقًا لمفاهيم الشريعة السمحاء

ة                  ة واالجتماعي سياسية واإلداري واحي ال ع الن يس   آان هدف اإلمام من التغيرات الجذرية من جمي  ل
م  ة وتثبت حكمه ع مصالحهم الذاتي ة شخصية تتماشى م ا … ألغراض قيادي ل من اجل المصلحة العلي ب

داخالت أخرى                        دون ت ادة ب ة لتكون دستورًا للقي الة اإلسالمية الحق لإلسالم وخدمة الجماهير، وتثبيت الرس
ي  ام عل ذلك أذاب اإلم ة، ب ة هوائي سالم(ومصالح فردي ه ال ا لتع)علي ة من  شخصية األن ق المصلحة العام مي

  .جميع نواحي الحياة بقوله التفكير قبل التدبير
ا      )عليه السالم(تأسيسًا على ما تقدم أن اإلمام علي         ل شجع عليه رار ب اذ الق  رآز على القدرة في اتخ

سألة األخطر                      . ومارسها شكل الم رار االستراتيجي ت اذ الق ة اتخ وفي الفكر االداري المعاصر نجد أن عملي
ذه                              ففي   ي ه ق ف ي ينطل ات ولكن نجد أن الفكر الغرب اقي العملي د قطب الرحى لب ا تع العمل اإلداري آونه

سألة من  دد(الم د المح اعي ) الرش م االجتم ة األساس ومن ث ادي بالدرج د الم ة والعائ ى القلقل ز عل والترآي
ن ال دًا ع ذت بعي رارات اتخ ن الق ر م ى أن الكثي ائع إل ل أن الوق ة، ب ة الثاني ة بالدرج ب االجتماعي جوان

واالخالقية واعتمادها على معايير الجانب المادي وتحديدًا معيار الربح وهنا نقف أمام نقطتين متناقضتين،               
االختالف  : االلتقاء في الفكرين وتتمثل بتأآيدهما على عملية اتخاذ القرارات وضروراتها، والثانية        : األولى

ي         في الفكرين وتتمثل في طبيعة الممارسة وأبع       ام عل إن اإلم سالم   (ادها العميقة ف ه ال ى      )علي الرشد  ( رآز عل
ق د   ) المطل ن الرش رًا م رب آثي ان يقت ول آ ن الق دد أو يمك د المح د عن الرش ان يبتع ان وآ ر األحي ي أآث ف

المطلق ويبتعد آثيرًا عن الرشد المحدد وبالتالي فإنه يعمل ضمن منطقة تقترب آثيرًا من الرشد المطلق إن                 
ة    لم تتطابق   معه ، وإن سبب العمل ضمن هذه المنطقة يعود إلى موثوقية البيئة وسالمة التعامل وحسن الني

ادي              )عليه السالم (التي آان يؤمن بها، آما أن اإلمام علي          اعي ال الم د االجتم ة والعائ  رآز على دراسة الكلف
ك     واألخالقي ال النفعي فكانت قراراته تؤآد على تحقيق النفع العام وتقليل أو   ان ذل و آ ى ل  الغاء الضرر حت

ار                        د، وهو يظهر المعي الم وهو القائ على حساب الضرر في شخصه، فكان يحب أن ينام مظلومًا وليس بظ
ى     ه عل د ال تعالي ع القائ ار ترف ى الخاصة ومعي ة عل صلحة العام ضيل الم ار تف رار ومعي ي الق ي ف األخالق

  .اآلخرين
  
  :والءـــــــ ال-٤



 

ة       )عليه السالم(ت االمام علي  تبين لنا خالل اطروحا    ادة المجتمع بعام ي قي  أن جدارة الشخصيات ف
ضائية    ) ص(والمجتمع اإلسالمي بخاصة بعد رسول اهللا     ة والق ة الفقهي أن يكون في الفضل والتقوى والرؤي

  … والجهاد في سبيل اهللا تعالى
اط  الوالء للباري جل جالله من صفات القائد المسلم االستراتيجي ألن بدون        - أ الوالء واالرتب

ه          الية ناجحة ألن ه الرس الروحي بالباري جل جالله وتطبيق الدستور اإللهي والسنة النبوية لم تكن قيادت
 طاعة وتضحية وفداء ونشر )عليه السالم(يفقد سياسة المبدأ والثبات الروحي لذلك آان والء اإلمام علي          

ارك                  إلهي :"وأمانة ومسؤولية تجاه الباري جل جالله بقوله         ًا من ن ي جنتك وال خوف ًا ف دك طمع ا عب  م
  : )٢٠٠٠القمي، " (ولكن وجدتك أهًال للعبادة

د     - ب ي محم المية وللنب الة اإلس والء للرس ذب    ) ص(ال ستطيع ج الي ي اتي رس د آرزم ة آقائ وللرعي
الة،                  )عليه السالم (المرؤوسين ليس بشخصه الكريم      اه رب الرس دأ ثابت تج ه من فكر ومب  وإنما لما يحمل

دآم هللا، ال   : "ذلك آان اإلمام ال يريد الرعية لنفسه وإنما يريدهم هللا بقوله          ل أنتم تريدونني ألنفسكم وأنا أري
د                 " أصلحكم بفساد نفسي   ي محم الة وللنب اري والرس ) ص(ليعلم الناس أن التضحية والفداء هي والء للب

  .د هو القدوة أمام الرعية في الوالءليس للقائد فقط وإنما تكون دافع روحي للرعية لاللتزام ويكون القائ
ففي قيادة الخلفاء الثالثة آان لهم سندًا يعطي المشورة ويهدي الناس للطاعة وينشر العلم ويفسر 

القرآن ويقضي القضاء رغم إبعاده عن السلطة، أما قبوله للمسؤولية ال لغرض السلطة لذاتها وإنما إلجراء 
يات واالفادة من اإلمكانات العامة ال سّيما االقتصادية والثقافية العدالة االجتماعية على آافة المستو

والعلمية ورؤيته في الحكم ليس إال وسيلة لخدمة الناس وإحقاق الحق ودحض الباطل فهو لم يتوصل إلى 
الحكم بوسائل غير شرعية وإنما بإقبال الجماهير عليه، لذلك وضع أسس قيادية في اإلسالم تختلف عن 

.البقية  
ا ول        ف اري والرس دي بالب ان العقائ ي واإليم اط الروح ة واالرتب ق الثق تراتيجي يعم د اس لوالء بع

والرسالة في القيادة ولوال الوالء في القيادة اإلسالمية وبالذات قيادة اإلمام علي لما استمر الوالء الحقيقي له 
  .في آل زمان وآل عصر فكان هو المعلم ونحن المتعلمون 

 وإنما قائد في آل العصور ألن عصره لم يفهمه فقد آان يحاججه على السلطة لم يكن قائد عصره
ألنه يفي بالغرض الدنيوي المطلوب يدعمه لصالحه ) معاوية(والمال ولم يحاجج منافسه الدنيوي 

الشخصي وبناء سلطته بينما اإلمام أراد اإلنسان لربه ونهج به النهج الصحيح، ولم يضع أفكاره وأسلوبه 
حدد فيا ليت في آل زمان عليًا، فاإلمام علي موجود في آل العصور وله موالون على مر الزمان لزمن م

وهنا يكون التوافق . ألنه يعبر عن رسالة على مدى الزمن ال لزمن محدد وخير مثال للقيادة اإلستراتيجية
عند الغرب محددة مع األدب اإلداري المعاصر في الوالء الرسالي لكون الستراتيجية هي رسالة، لكن 

وعند اإلمام مستمرة إلى األبد، والوالء منظمي فقط أما عند اإلمام شامل وواسع وغير محدد، ويفتقد الوالء 
عند الغرب المنفعة العامة وينتهي بانتهاء المصلحة الخاصة، أما في قيادة علي فهي خير مثل لكل األديان 

.قائد والرعيةواألزمنة ال تنتهي بفترة محددة وإنما مطلقة لل  
 

  
  : السلوك السياسي-٥

 سياسة مبنية على العلم والتجربة ثابتة على القرآن الكريم والسنة )عليه السالم(اتبع اإلمام علي 
النبوية، فقد وضع سلوآًا شامًال وثابتًا سواء على مستوى قطاع معين أو منظمة إدارة دولة مبنية على 

وآلها فضائل نفسية من ) فس ،سعة الصدر ،الفضيلة ،االحتمالالعدل ،الحرية ،الصدق ،ضبط الن(أساس 
أجل تربية اإلنسان تربية صالحة سواء باألسرة أو بالعمل أو الدولة، وابتعد عن الغدر والمداهنة والخداع 

لوال آراهية الغدر آنت من ادهى الناس أال وأن لكل غدرة فجرة، ولكل فجرة آفرة، : "فقي سلوآه بقوله
غدر والفجور والخيانة في النار ألنه ال يفكر في قيادته لمرحلة معينة بل قائد على مر الزمان أال وان ال

 عام ولم تطبق ربع من ممارساته القيادية التي ينظر فيها ١٤٠٠بصفاته وممارساته القيادية بعد مرور 
نظمة االخرى وإنما لإلنسان دنيا وآخرة، فسلوآه مثالي ليس لغرض قيام دولة ميكافيلية آما يرى في اال

مثالية إسالمية على الدستور اإللهي دولة ال يمّيز بها بين الفقير والغني والعربي واألعجمي إال التقوى 



 

، لم يكن هدفه من السلطة عبودية اآلخرين بل أنه يريد أن يتخذ مال اهللا دوًال وعباده خوالً )روح المواطنة(
ه وانتمائه وان يوظف الطاقات جميعًا من أجل إقامة العدل أراد أن يحرر اإلنسان دون النظر إلى جنس

والحق ألن الحق له دولة والباطل له جولة، لذلك وجد نفسه أآبر بكثير من الدنيا فهو يريد الخير والسعادة 
يسعى إلى بناء اإلنسان الحقيقي من أجل بناء األمة ) ص(والمن والطمأنينة وهدفه آهدف النبي محمد 

لتالي الدولة القانونية لذلك ومن خالل اطروحات اإلمام علي وممارساته نجد اإلنسان أوالً الحقيقية وبا
واألمة ثانيًا والدولة ثالثًا، لذلك نالحظ سلوك اإلمام مبني أساسًا على الوالء والتفكير الستراتيجي ألن 

 ال يعد في نظره مصيبة الحكم في نظره سراب وخيال ال يرغب فيه رجال اهللا وأن ذهاب الوالية والقيادة
ينبغي الحزن عليها فهو ينظر نظرة الثبات واالستقرار فالذين يعبدون الدنيا قد عميت قلوبهم والحكام 

الجبابرة عديمو المحتوى هم الذي يعتبرون الرئاسة والشهرة هدفهم الوحيد فهم ينظرون إلى الدنيا وما فيها 
ذاتها والمصيبة المهمة لديهم دمار اإلسالم وفناؤه الذي يخطط على أنها آالت وأدوات ال على أنها مستقلة ب

له الحكام الطغاة فاقدي اإلرادة والسائرين على نهجهم والمطيعين لهم طاعة عمياء مما ال يرتضيه الباري 
.جل جالله، وينفذه الواعون الذين تحملوا المسؤولية وال يمكنهم السكوت التغاِض  

 العالمية تتوصل إلى هذه الطريقة في التفكير ألن هذه األنظمة ليس نرى أي من األنظمة السياسية
لها والء هللا وال تفهم الحقوق الحقيقية لخلق اهللا والروح السائدة لديهم تدعو إلى الخديعة والوحشية 

والمنافسة والشهرة وهذا ما يحتم على المحرومين في العالم وخاصة المسلمين منهم السعي من أجل إزالة 
عليه (بقول اإلمام علي (ء الجبابرة والقضاء عليهم بكل أنواع التضحيات وإحالل الحكم اإللهي محلهم هؤال
أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لوال حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ اهللا : ")السالم

 غاربها، ولسقيت آخرها بكأس على العلماء أن يغاروا على آظة ظالم وال سغب مظلوم أللقيت حبلها على
٣، خطبة،١٩٦٧عبدة، ) أولها وأللفيتم دنياآم هذه أزهد عندي من عفطة عنز  

فهنا يؤآد على أنه دخل ميدان السياسة التزامًا منه بالميثاق اإللهي فقط، وال غي شأنه في ذلك 
 الحلق شجى وذلك من شأن األسلوب الذي اتبعه في زمن الحكام السابقين، فقد صبر وفي العين قذى وفي

أجل توطيد دعائم الدين والحفاظ على األمة اإلسالمية من الفرقة والتشتت، وقد أحس بمسؤولية ورأى من 
واجبه قبول الخالفة لكي يعين المظلومين ويقطع أيدي المعتدين على ثروات األمة وحقوقها المسلوبة حيث 

 اقام نهضته على أساس النظام الذي رسمه اهللا الذي) ص(تجسد ابرز نموذج لذلك الرسول األآرم محمد 
وآما ان القّيم باألمر مكان النظام من الخرز : "وقوله عليه السالم) األمور…. الذين أن مكناهم (حيث قال 

، ١٩٦٧عبدة ، " يجمعه ويظمه، فإذا ان اقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافيرها أبدًا
١٤٦خ  

يه الرائع والبسيط جدًا يلفت األنظار إلى أن األمة التي تمثل أساسًا بعيدًا عن فاإلمام بهذا التشب
اختالف وجهات النظر أو منفصًال عن عوامل التفرقة والتمييز ويصونها من التشتت والفرقة التي تعد في 

 يعيد رأس األمور التي تجعلها عرضة لألخطاء ال ينجح به آل قائد ولكن ينبغي على القائد الصالح أن
طريق الوحدة والتضامن في ظل الرسالة التوحيدية آخذ بنظر االعتبار من الوحدة واالهتمام بمأل الفجوات 

.لدى األمة وهدم جدران التمييز التي تفصل بين فئاتها المختلفة  
إن السلوك السياسي لإلمام علي أآد على المصداقية والخط الواضح والممارسات الحقيقية، 

 طر السلوك السياسي ومارسه قائدًا للمسلمين وبالتالي نجد أن هذه )عليه السالم(اإلمام علي وبالتالي فإن 
الممارسة موجودة في الفكر الغربي وهذه نقطة التقاء، ولكن طبيعة الممارسة تختلف فيما بين الفكرين، 

 متعددة منها ما األدب اإلداري المعاصر يتبنى السلوك السياسي آممارسة لتحقيق أغراض دنيوية نفعية
يقوم على المصالح بغض النظر عن الغايات ومنها ما يقوم على التودد والمداهنة وإقامة االئتالفيات 

السياسية على أسس منفعية أو إقامة التحالفات على أساس إسقاط المنافس دون االآتراث بالنتائج المترتبة 
اإلمام ترآز على غايات خلق الحياد والتفاهم بخالف ذلك نجد ان فلسفة السلوك السياسي عند . على ذلك

من أجل بناء اإلنسان واألمة بناءًا صالحًا يقوم على أساس تشكيل ائتالف تعاوني ينبذ آل أشكال العنف 
والتعصب والسلوآيات المنحرفة ويشجع األّخوة، التسامح، المواطنة الصالحة وحل النزاعات بالطرق 

.هي السائدة في العلم والعمل واألداء واإلنتاج والتضحية والفداءالسلمية مما يجعل ثقافة السالم   
 

  

  



 

   المعرفة والحكمة-٦
  : يستشف ما يأتي)عليه السالم(إن التمعن في طروحات اإلمام علي 

ل      .  إن العلم في اإلنسان ليس معرفة لسانية وفكرة استعراضية وممارسة جدالية           -أ بل يمتزج بدم اإلنسان مث
  .امتزاجه بروحه

 رآز على ربط العلم بالعمل وهذا ما تسعى إليه الدول المتطورة في الوقت الحاضر الستغالل الفرص                   -ب
ى                      ده إل ه يري م ألن ى العل وهو أعطى اهتمامًا واضحًا لمعرفة العقل وإعالء شأنه وتعليم الذات والحث عل

  .الناس ال إلى الصفوة المختارة فقط
  . معرفي جمع بين العلم آمنهج للبحث وآمضمون-ج
  . إن العلم يتعلق بمجال أوسع من المعرفة العامة-د
ـ ي  -ه ام عل عى اإلم سالم( س ه ال شر    )علي ل الب ة لك ة ثاقب ي رؤي ة وه م والمعرف ن العل شمولية ع ه ال  بنظرت

ه                 ق األخرى والحاجة إلي وبالمستوى الالئق الذي يشرف اإلنسان خليفة اهللا في أرضه ليميزه عن الخالئ
ه       . لفسيولوجيةضرورية آالحاجة ا   تم بالطب والفق د اه ولم يترك علم دون العلوم األخرى من األهمية فق

والعلوم الفيزيائية والبايلوجية واإلنسانية ألن نظرته واسعة مستقبلية وأآد عليها باألقوال واألفعال آثيرًا          
ة   وترك لإلنسان اآتشافها لإلنسان اآلخر ليكون على بصيرة وعمل دائب لالستفادة منها       للبحث والمتابع

ي                 ي الوقت الحاضر ف دول المتطورة ف ي وال ام عل والتفكر واالآتشاف، ونالحظ آثيرًا التوافق بين اإلم
  .االآتشافات العلمية آالغزو الفضائي والتنقيب وغير ذلك، وهي موجودة في أقوال أمير المؤمنين

م والمعر            ي طروحات        وعلى الرغم من ان مثل هذه الممارسات الخاصة بتشجيع العل ة موجودة ف ف
ًا خاصًا                       ة يكون ملك الفكر الغربي إال أنها رآزت على الخصوصية ال على العمومية أي ان الفكر والمعرف
يولد              ه س للشرآة أو المنظمة المعنية تستفيد منه في تعظيم ثرواتها ورغم منطقية ذلك في عالم األعمال لكون

ة ومن                  تنافس فيما بين المنظمات لخلق المعرفة، إّال أ        ى العدائي ة إل سة من الودي ه تحول المناف ن المخيف في
رًا     )عليه السالم(األخالقية إلى الالأخالقية وهذا ما تحسب له اإلمام اإلمام       ة نه بلهم إذ اراد ان تكون المعرف  ق

ة وبو                    م والمعرف ا العل ا  يغترف منه الكل لإلفادة منه واإلفادة به، فاإلفادة منه أن يطلع الجميع على خفاي اطنه
دة                          ة جدي ه من معرف اذا ستضيف علي ذا النهر م دما أخذت من ه ي بع ه فتعن ادة ب ليفهموا ويتفقهوا، أما اإلف

ي       ام عل ذا أراد اإلم رين وهك ا اإلخ د به وث لنفي ن التل دة ع ة بعي سالم(ناضجة نقي ه ال م )علي ون العل  أن يك
ى أسس الثق                  ة عل راد المجتمع ومؤسساته مبني ين أف ة وحب اآلخرين      والمعرفة مناقلة ب رة  . ة واألخالقي وم

  . والفكر الغربي آان في نوع الممارسة)عليه السالم(أخرى نجد ان االلتقاء بين طرح اإلمام علي 
  
  : في القدرة التفاوضية وإدارة الصراع-٧

  :)عليه السالم(تبين من خالل إطروحات اإلمام علي 
ي   ينظر اإلمام إلى الحوار والتفاوض بأنه ال داعي لخلط         - أ األوراق ودمج األفراد باألزمات، أو نضعهم ف

راد حسابًا                    ة حسابًا ولألف ل نضع لألزم اهم عراآًا،ب صديق خصمًا، ومن التف ق من ال جبهة واحدة لنخل
ة                 آخر، فنتعامل مع األولى بتصميم وإرادة ونعمل على إيجاد الحلول المناسبة ونتعامل مع الثانية بأريحي

المحبة، ثم التعاون في العمل، وندعو إلى نتناسى الخالفات أو نصبر على        واحترام لنضمن دوام األلفة و    
ة مع بعضنا من أجل أغراضنا الشخصية وأخذ األمور من                    سعة الصدر ومرون م ب األذى لمصالح أه

  . الزاوية اإليجابية ونشيد بالحسن ونغض الطرف عن القبيح غال ما أخرجه الدليل والتوثيق
ع،                )عليه السالم (ي  إن التفاوض لدى اإلمام عل     ه الجمي ستفاد من ع ي  له غاية بعيدة المدى بأسلوب رائ
  :ومن هذه األساليب التي وضعها

  . رفع الشكوك وفصل المسائل الشخصية وزرع الثقة-أ
  . مهاجمة المشكلة وليس األشخاص-ب
  . هدوء األعصاب وضبط النفس-ج
  . تخفيف التوتر-د
  . خالصة وأسلوب اللطف-هـ
  .خرين مداراة اآل-و
  . حفظ عالقات الود واالحترام-ز



 

  . المزج بين العقل والعاطفة واالبتعاد عن المفاوضات المشددة ومعالجة الطرق المسدودة-ح
ا                       -ط  حسم الخالف وإدارة الصراع بأسلوب موضوعي ال لغرض هدف مؤقت أو مصلحة شخصية وإنم

  .لغرض المصلحة العامة وهدف بعيد المدى تكون نتائجه أفضل
  . تجنب الصراع واالبتعاد عن األساليب الالأخالقية التي ال تليق بالقائد اإلسالمي والرسالي-ي
  . التمسك بالمبادئ اإلسالمية والترفع باألخالق التي تميز القائد الرسالي عن غير الرسالي-ك

ام   ل اإلم ن قب اوض م اد التف ة األسمى العتم سابقة أن الغاي ن خالل الطروحات ال ه علي(نالحظ م
سالم تراتيجية        )ال داء وبلوغاإلس ق الع ة ال خل د المحب صية وتولي افع شخ امية ال من داف س ق أه ان لتحقي  آ

  .دائمًا ال ربح على خسارة) ربح/ربح(
اهين      ذ اتج ي تأخ الفكر الغرب ة ب صراع مقارن اوض وإدارة ال اه التف ام تج سفة اإلم ي أن فل ذا يعن وه

ل   أن هناك تقارب في الطروحات خاصة في      : األول  مجال اعتماد التفاوض للوصول إلى حلول سلمية وتقلي
ام              : حدة الخالفات وبلوغ التفاهم المشترك والثاني      ي أن اإلم ل ف اوض تتمث وجود تباينات في ممارسات التف

ي  سالم(عل ه ال ة  )علي ه عملي ى أن اوض عل ن التف د م ان يري ح( آ ح/راب ة  ) راب ذه المعادل ون ه ر لتك م يفك ول
ذه        ر ه سابقة بأشكال                     معكوسة أو بغي ة ال ي ممكن أن تكون المعادل ة الت صورة بعكس الطروحات الغربي ال

ة المفاوضين      راض أو طبيع ائج أو األغ ستوى النت ى م واء عل االت س ول واالحتم ل الحل ل آ ة وتقب مختلف
  .وخصائصهم

  

  : التفكير االستراتيجي-٨
ًا     عن التفكير االس)عليه السالم(نالحظ من خالل اطروحات اإلمام علي   ه أعطى أهتمام تراتيجي بأن

  :آبيرًا من خالل
  . الحث على عملية التفكير باهللا سبحانه وتعالى-أ

سان                       -ب   ة ألدارة الوقت إلدارة اإلن ه يعطي صفة مرموق  رآز على التفكير من خالل تنظيم الوقت بان
  .والمجتمع

ق ال   -ج ي خل ر ف واء التفكي ويم، س ق الق ى الطري ضالل إل ن ال سان م ذ اإلن العلم   ينق ه أم ب اري وعبادت ب
  .واآتشافاته في عصر التطور والتكنولوجيا

  . يحصن اإلنسان والمجتمع من الزلل-د
  . تصلح الرؤية لإلنسان من خالل التفكير-هـ
  . يقوي البصر والبصيرة في المدى البعيد-و
  . يعالج األمور ويحسن العواقب-ز
واء ال -ح ع س سان والمجتم ة لإلن سالمة العام ي ال صادية  يعط ة واالق سدية واالجتماعي ة والج روحي

  .والسياسية إلى غير ذلك
  : وضع منهجية للتفكير آاآلتي-ك

رين           رأي لآلخ داء ال شة          إب ي المناق صير ف ر         التب اء التفكي شة أثن ر        المناق ة للتفكي مقدم
  .فية تدبيرها وتنفيذها ستراتيجيًاالوصول إلى آراء صحيحة          الحصول على نتائج وآي

ذات     -ل ة والمل ي التخم د وه ر الجي دم التفكي ى ع ؤدي إل ي ت باب الت ن األس اد ع سان باالبتع صح اإلن  ن
  .والشهوات

وتكون …  مصلحة اإلنسان في التفكير توصله إلى أشياء غائبة عنه يطور نفسه والمجتمع بها -م
ة لألجر والثواب في االآتشاف السليم للتفكير والسير المصلحة دنيوية آمنفعة عامة للجميع وآخروي

.نحو األحسن بعيدًا عن الضالل   
  

ادة اإلستر              ى أن القي ي        اوبعد هذا التحليل الفكري، توصلت الدراسة ال ام عل ي فكر اإلم ه  (تيجية ف علي
  ).١١(رقم  تسير وفق منهج علمي يمكن أن يؤخذ بالنموذج )السالم

;l 
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )عليه السالم(الدراسة ألبعاد القيادة اإلستراتيجية في فكر اإلمام علي  التي توصلت اليه )١٢(المخطط 

الرؤية 
االستشراقية

التحليل 
االستراتيجي

السلوك  
 السياسي

المعرفة 
لحكمةاو

القدرة على 
اتخاذ القرار

الخيار 
الستراتيجي 
  األنسب

التفكير 
  االستراتيجي

القدرة 
التفاوضية

  

  ذـــتنفي

  

 رقابة وتقويم

  

  ءالوال



 

  
  :االستنتاجات فيما يخص القائد االستراتيجي : ثانيًا

  :تأسيسًا على ما تقدم من حقائق وأفكار تستنتج الباحثة ما يأتي
أقامة ) صلى اهللا عليه واله وسلم(نموذجًا إستراتيجيًا فريدًا في الحكم االسالمي بعد رسول اهللا ) لسالمعليه ا(قدم اإلمام علي  -١

دولة أسالمية آاملة منسجمة االبعاد والجوانب تمثلت في وصيته الى مالك االشتر حين واله على مصر وقد اهتم بها 
ون وآل قائد أسالمي استراتيجي لقيادة الدولة اإلسالمية او منظمة السياسيون واالقتصاديون واالجتماعيون والمثقفون واإلداري

 الدولة آما تقبل تدبر  ) عليه السالم ( أدارية يتحلى بهذه الوصية آما يقول األمام علي 
 : األسس اإلستراتيجية التي وضعها في الحكم -٢
  به األمام في اإلصالح الثقافي العمل على تثقيف الفرد واألمة وتوعيتها علميًا ودينيًا وهذا ما قام )  أ
  . أقامة العدل في آل أنحاء البالد للمسلم وغير المسلم) ب
  إشاعة روح المواطنة ) ج
  . منح الحرية الفكرية والسياسية والشخصية) د
  . توفير األمن الداخلي والخارجي وحماية البالد من التهديدات الخارجية) هـ
  .  فق الشريعة اإلسالميةأقامة الحدود اإللهية واألحكام و) و
  .رعاية اليتامى ونصرة المستضعفين وإغاثة الملهوفين وقضاء حاجة المواطنين) ز
  .واستثمار الموارد الموجودة في البالد) االهتمام باالقتصاد ( العمل على تحسين المستوى المعاشي ) ح
  . استغالل الفرص البناءة و مواجهة التهديدات) ط
  . جتمع والعمل على استقالله والدفاع عن الدين والكرامةتربية وبناء الم) ي
المحافظة على األخالق اإلسالمية واالهتمام بنظافة البالد وتوفير بيئة مناسبة للفرد بما يرفع شأن الحضارة ) ك

  . اإلسالمية
  . االجتهاد واإلخالص في العمل واإلبالغ في النصيحة والموعظة) ل
  
ا         )عليه السالم (مام علي   تجنى البعض باالدعاء أن اإل     -٣ سياسية وصور تطبيقاته اهيم ال ل   لم يدرك المف  ب

لم يستوعبها، ولم يكن في إمكانه استخدام األساليب السياسية المتعارف عليها لمواجهة من خاصمه من       
تمكن من   . الوالة، ولم يتفنن في ذلك، وأّن معاوية آان أدهى منه    بل ادعى البعض من خاصموه أنه لم ي

ة الظروف   إدارة بالد اإلسالمية نتيج زق لل ؤالء للوضع المم م ينظر ه ين ل ي ح ي، ف ا ينبغ بالد آم  ال
والمالبسات التي خلفها حادث مقتل الخليفة الثالث ابن عفان، وتعقيدات الفتنة والتباسها على الكثير من          

ي   ة عل ت سياس كان األمصار األخرى، فكان سالم(س ه ال دل وال)علي رة للج ه مثي ي خالفت ة  ف اش نتيج نق
ين                 األجواء التي خلقت حالة من التمزق والفوضى في أوصال الدولة اإلسالمية، نتيجة الستغالل النفعّي

ي                      ة لعل ة األم ذين اهتزت عروشهم ببيع ه  (والطامعين من الوالة والملوك إن صح تسميتهم بذلك، ال علي
ل         )السالم ستجدة، وهو القائ اس     : " بتلك الظروف الم رة الن دني آث ي           اليزي رقهم عن  حولي عزة ، وال تف

  ."وحشة ألني محق
 المثل العليا المنبثقة عن تلك العقيدة السمحاء بسياسته العادلة، فهو )عليه السالم(لقد جسد اإلمام علي 

فهو . ال يعالج مشاآل األمة اإلسالمية السياسية واإلدارية واالجتماعية إال من خالل تعاليم  الدين الحنيف
 وجل معه في آل أمر وعمل، وقد ألزم نفسه المبارآة بحفظ حقوق األمة والترفع عن يرى ان اهللا عز

  .فهو ال يخذل الرعية أبدًا وال يترآها في حيرة وضالل. االلتفاف المشبوه عليها
 هي أداة للتغلب على سلبيات الماضي والحاضر من اجل )عليه السالم(إذًا السياسة لدى اإلمام علي 

 حياتية أفضل ألآبر قدر ممكن آل الناس، فسياسته ليست للتغيير فقط، إنها فن الثبات التوصل إلى أوضاع
 يتعامل مع الماضي والحاضر والمستقبلعلى قضية مجتمعه يعيش في أبعاد المؤتمن أيضًا، وإن السياسي 

امرة ال حقائق الماضي وواقع الحاضر، وآمال ومخاوف ومطامع المستقبل، يقود بحذر ال يبلغ الجمود ومغ
 ًا في الماضي، فقد آان رجل سلطة وسياسة وقائدصلتهتبلغ التهور مجتمعة نحو آفاق جديدة دون أن يقطع 

  والتي آان يتبّجح - معاوية في سلوآه وسيرته-، صادقًا مع ذاته، لم يكن آغيره ممن عدل نفسه به بارعًا
: )عليه السالم(العربي واإلسالمي، يقول اإلمام بها اآلخرون، ويترّنم بها عّشاق الميكافيلية في ساحة الفكر 

  ". واهللا ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر، ويفجر، ولوال آراهية الغدر لكنت من أدهى الناس"



 

 اراد تطبيق الحكم المثالي المبني على الدستور االسالمي افضل واحسن مما )عليه السالم(إن عليًا 
ال الحقًا الذين آانت فكرتهم انقاذ االنسانية عن طريق المدينة الفاضلة يحكم به اشتراآيوا اوربا سابقًا و

  . الفكرة التي نذروا أنفسهم لها
 ليس مجرد تكامل نظري مسطر في مبادئ إسالمية آان )عليه السالم(إن تكامل رؤية اإلمام علي 

 في طبيعة مشتهرًا بها بل هو تكامل مصحوب بطرائق سياسية وممارسات ال تنفصل عن تصوراته
  .السلطة ونوع مهماتها

هذه السياسة التي  لم تكن أبدًا سياسة األفعال وردود األفعال وحسابات األرباح والخسائر للحاآم
ى لعآان أمينًا …  التجارةومكسب الغاية بين فلسفةمزج التي تعقلية التحمل روح الطيش والغريزة، ب

ا وال يتجاوزها أبدًا، جعل من أخالق القرآن وفضائل النابعة أصولها من السماء ال ينحرف عنهعقيدته 
النبوة أنموذجًا رائعًا في العمل السياسي الذي تجسد بإشراك المجتمع في القرار والمصير والحرب والسالم 
ان األمام علي لم يبحث عن سلطة وال يريدها ليتنافس عليها بل الرعية أرادته ان يكون قائدًا ألنه وصي 

  .فاظ على وحدة المسلمين والرسالة اإلسالميةرسول اهللا للح
  

سالم  (حذر اإلمام    -٤ ة             )عليه ال ة مبني ة بنظرة استراتيجية ثاقب ى سقوط الدول ؤدي ال  من العوامل التي ت
  : هذه اآلفات باآلتي)عليه السالم(على استشرافية عالية وتحليل بيئي معّمق وحدد 

  . الجهل واالستبداد بالرأي وترك المشورة-أ
  .باع الهوى والبغي والظلم، والتكبر والتفّخر ات-ب
  . االسراف والتبذير، وسوء التدبير في االقتصاد-ج
  . آثرة االعتذار وتراآم األخطاء وعدم استغالل الفرص الجيدة لصالح المسلمين -د
اذ   آثرة القرارات الغير صحيحة وتعدد مراآز القرار وقلة االعتبار وعدم االنتفاع من التجارب في                -هـ اتخ

  .القرارات في المواقف الحرجة والظروف االستثنائية واالعتيادية
  . تضييع األصول الدينية واألخالقية-و
ر الجديرين       -ز ديم األرذال وغي  الغفلة، اإلنتقام من اآلخرين منع اإلحسان، عدم قضاء حاجة المحتاجين، تق

  "ها وإدبارهاتولي األرذال واألحداث الدول دليل انحالل"للمناصب اإلدارية 
  ".إذا ظهرت الخيانات ارتفعت البرآات ومن خانه وزيره فسد تدبيره: " الخيانة-ح
دم    : " ضعف السياسة -ط دبيره تق أخر ت آفة الزعماء ضعف السياسة، وآفة القوي استضعاف الخصم، ومن ت

  ".تدميره
  ".آفة الملوك سوء السيرة: " سوء السيرة-ي
  . عجز العمال والوالة-ك
  ".آفة الملك ضعف الحماية: "لحماية الشعبية للقائد ضعف ا-ل
  ".سوء الظن بالنصيح من عالمات اإلدبار: " سوء الظن بالناصح -م
رك              ) المناصب المالية   (  اهتمام القادة باالمور المادية      -ن دنيا وت اة ال ذات الحي ى مل وحرصهم وجشعهم عل

  ".الطمع يذل األمير "،"السيد ال يصانع وال يخادع وال تغره المطامع: "الرعية
  . الكسل والخمول وعدم اإلخالص والتضحية في بناء الدولة-ذ
  .ترك االمور آما هي بدون حسم في المواقف الحرجة) ق
  . ترك الفتنة وعدم التصدي يؤدي الى سفك الدماء والتفرقة) ض

  

  :هذه الصفات هي على تشخيص صفات الحاآم النموذجي آونه قائد ستراتيجي، و)عليه السالم( أآد -٥
  . تفهم األمور، وسطوع البيان-أ
  . في األمور المستقبليةالثاقبة الرؤية -ب
  . حكم السماء االنقياد للحق والشجاعة في إقامته-ج
  . حسن النية واإلحسان للرعية-د
  . الدفاع عن الدين وعفة النفس-هـ
  . عموم العدل والتدبير واالقتصاد-و
  . وآثرة الورع، واليقظة، والحسم اإلنصاف، والرفق، والحلم،-ز



 

  . الشعور باألمانة والمسؤولية والدفاع عن الدين-ح
  . التكليف بما يطيقه الشعب وعدم االغترار بالقدرة-ط
  . التوزيع الصحيح لألعمال، وتعيين مسؤولية آل فرد بما يناسبه-ي
  . البذل والجود من غير اإلسراف والتبذير في آل ما يملك-ك
  . عن المنافسة غير المشروعة االبتعاد-ل
  . االبتعاد عن المخادعة واللعبة والمداهنة والمناورة غير المشروعة-م
تور اإللهي تكون  -ن ق الدس ة وف سانية ثابت ة وإن د اإلسالمي مبدئي تراتيجية القائ ة (س سنة النبوي رآن وال الق

  .)عليه السالم(واإلمام علي ) ص(وخير مثال النبي محمد 
  .راتيجية تكون مبنية على المثل األخالقية واإلنسانية دنيويًا وأخروياستاألتكون  -س

  

  : غاياته االستراتيجية باآلتي)عليه السالم( حدد -٦
  . بناء اإلنسان وآيان األمة والدولة القوية-أ
سان الواحد، تحطيم األغالل  -ب ين اإلن د" تمك ادات والتقالي سان " الفكر والع و اإلن د نم ا يح ؤثرات (م الم

ا       ) المؤثرات الداخلية (أو األغالل آالحسد والطمع والجشع والبغض       ) الخارجية ي ال يمكن تغييره الت
  .بالسيف وإنما بالعالج الروحي، أما الخارجية فيمكن تغييرها

  . تكسير األغالل حتى ينمو اإلنسان نموًا طبيعيًا)عليه السالم( فكان هدف األنبياء واإلمام -ج
  : هيكلية بناء اإلنسان في اإلسالم يوضح)١٢(رقم والشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هيكلية بناء اإلنسان في اإلسالم)١٣ (المخطط
  

  : األهداف االستراتيجية على النحو اآلتي فيتدرجال مبدأ )عليه السالم( تبنى -٧
اء اإل سان          بن ساعدة اإلن ة           بم ة اإلسالمية القوي الة          األم ة من الرس سان الغاي سلم (ن الم

  .بناء األمة لتكون دولة مسلمة قوية)           القوي 
د -٧ سالم( اعتم ه ال ة  )علي ادئ ألن الدول وي أو المب سلم الق اء الم و بن ة ه سب لألم تراتيجي األن ار االس  الخي

  ).الدولة على شاآلة اإلنسان(شخصية قانونية صنيعة اإلنسان وحسب نوعه 
  :دراسة توصي الباحثة بما يأتيفي ضوء استنتاجات ال: ثانيًا
وان       -١ ي           ( إقرار منهج دراسي بعن ام عل د اإلم ادة االستراتيجية عن سالم   (القي ه ال ات اإلدارة   )علي درس لكلي  ي

اة                       ي حي ر ف أثير آبي ذه الشخصية من ت ا له واالقتصاد والعلوم السياسية والعلوم التربوية والنفسية، لم
ستق   رًا وم يًا وحاض المية ماض ة اإلس ة    األم ذآر وطلب ة ال ات آنف ة الكلي ع لطلب اده آمرج بًال أو اعتم

ة            ة العربي ة المكتب ن حاج دم م ا تق ضًال عم أتي ف ية ت ذه التوص احثينن وإن ه ا والب ات العلي الدراس
  .واإلسالمية واألآاديمية لمثل هذا المصدر

س  ( استحداث مرآز علمي باسم مرآز دراسات الفكر االستراتيجي لإلمام علي            -٢ ة    )المعليه ال رتبط بجامع  ي
  :الكوفة، تتلخص أبرز مهماته باآلتي

  . البحث والتقصي وسبر الغور في هذا الفكر النير-أ

  رسالة اإلسالم

  اإلنسان  الدولة  األمة
  المسلم



 

ر،                   -ب ذا الفكر النّي  التنسيق مع المرجعيات الدينية للمذاهب آافة واإلفادة من طروحاتها بصدد إسهامات ه
  .وتقريب وجهات النظر بين طروحاتها

  . والعالمية حول معطيات هذا الفكر النير إقامة المؤتمرات المحلية-ج
 التباحث مع جامعات الدول اإلسالمية والغربية لتحقيق التفاعل العلمي المشترك لدراسة خفايا هذا الفكر                -د

  .النّير وتناول جوانب عميقة منه
سالم   ( تشجيع طلبة الدراسات العليا للخوض في موضوع القيادة في فكر اإلمام علي              -٣ ه ال ستكمال  ال) علي

ة       سها الدراس م تم ب ل راز جوان رى وإب ب أخ ويم جوان ة وتق ة المتواضعة الحالي ه الدراس ا طرحت م
  .الحالية وتسليط األضواء حولها

ادة االستراتيجية             . ٤ تبصير بعض السياسيين واألآاديميين وقادة المنظمات الحكومية بأبعاد وممارسات القي
ا وصالحية   من خالل) عليه السالم (في فكر اإلمام علي       الندوات المباشرة والتلفازية لتعريفهم بأهميته

  . اعتمادها في الوقت الحاضر
سالم    ( تضمين المناهج التدريسية للقادة الميدانين بالمضامين الميدانية للقيادة في فكر االمام علي              -٥ ه ال علي

(  
سالم   (ام علي    اعتماد القيادات الحكومية مضامين اإلدارة والقيادة اإلستراتيجية لالم        -٦ ه ال تنباط  ) علي واالس

  . منه دروس وعبر لتحمل المسؤولية وقيادة المجتمع
ي                  . ٧ ة الت ان يكون آل قائد منظمة أدارية او سياسية رؤية استشرافية مبنية على اسس القران والسنة النبوي

  ). عليه السالم(اتبعها االمام علي
ك             التوعية بالفكر االسالمي والثقافي لتحديد الب     . ٨ ام لمال ا نالحظ وصية اإلم دائل القيادية االسترتيجية وآم

  . االشتر
لنموذج القائد االسالمي وتجنب    ) عليه السالم (االستفادة من الخطوط العريضة التي وضعها االمام علي         . ٩

  .االفات التي تؤدي الى فشل القيادة لسقوط الدولة االسالمية
سا     . ١٠ وة والضعف                   على القائد االستراتيجي تحليل االن اط الق ل نق ا يحل ه مثلم ة المحيطة ب ًا والبيئ ن معنوي

  . للبيئة لجعل المسلم قياديًا لنفسه ولالخرين
ى مختلف                  . ١١ ة عل ة القيادي ي نجاح العملي االستفادة من اقوال وممارسات االمام علي في ادارة الصراع ف

  .     الخ ... االصعدة االدارية والسياسية واالقتصادية 
 
  

  )٢( رقم ملحق
  

  المفكرون السياسيون واإلداريونقائمة 
  

  ت  األسماء  الوظيفة اإلدارية

.١ إبراهيم الجعفري.د رئيس الوزراء
.٢ عبد العزيز الحكيم رئيس قائمة االئتالف

.٣ عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية
.٤ عبد مطلك حمود نائب رئيس الوزراء
.٥ ياحمد هادي الجاب.د نائب رئيس الوزراء

.٦ ليث آبة.د المتحدث بأسم رئيس الوزراء
.٧ موفق الربيعي.د مستشار االمن القومي



 

  ت  األسماء  الوظيفة اإلدارية

.٨ فالح السوداني.د وزير التربية
.٩ سامي المظفر.د وزير التعليم العالي

.١٠ ادريس هادي.د وزير العمل والشؤون االجتماعية
.١١ عبد الكريم العنزي.د وزير األمن وشؤون الدولة

.١٢ لسيد جابر الجابريا وآيل وزير الثقافة
.١٣  هزاعخضير أمين مجلس الوزراء

.١٤ الحاج محمد التميمي  في مجلس الوزراءمدير عام
.١٥ يلبجالزهير عبد الرحمن .د وزير حقوق اإلنسان

.١٦ عبد الباسط ترآي.د سابقًاحقوق الوزير 
.١٧ أياد جمال الدين مفكر سياسي 

.١٨ علي األديب.د عضو الجمعية الوطنية
.١٩ علي الدباغ.د  الوطنيةعضو الجمعية

.٢٠ جواد المالكي.د عضو الجمعية الوطنية
.٢١ نديم عيسى.د عضو الجمعية الوطنية
.٢٢ سامي العسكري عضو الجمعية الوطنية
.٢٣ حسن السعد عضو الجمعية الوطنية
.٢٤ عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية
.٢٥ جنان العبيدي عضو الجمعية الوطنية
.٢٦  عباسهيبت عضو الجمعية الوطنية
.٢٧ انور الحكيم.د عضو الجمعية الوطنية

.٢٨ عمار الحكيم مفكر سياسي
.٢٩ فتاح الشيخ عضو الجمعية الوطنية
.٣٠  االعرجيبهاء عضو الجمعية الوطنية

شيوعي    زب ال يم الح ةزع ضو الجمعي ، ع
.٣١  موسى عبد المجيد الوطنية

.٣٢ عبد اهللا االنصاري الحرآة االشتراآية
.٣٣   حنين قدو.د  عضو الجمعية الوطنية

.٣٤  يقظان دخيل. د  =
.٣٥  سعاد حميد. د =
.٣٦  خالد العطية. د =
.٣٧ السيد العالمة حسين الصدر  =
.٣٨  السيد احمد الصافي =
.٣٩  الشيخ جالل الدين الصغير  =
.٤٠  الشيخ همام حمودي  =

  



 

  
 

 الدينية في العراقالقيادات 

  

  
  

  
  القيادات الدينية في إيران

  
    اإلســـم ت
    آية اهللا العظمى السيد آمال الدين الحيدري.١
    آية اهللا العظمى السيد جواد الشيرازي.٢
    آية اهللا العظمى السيد محمد التبريزي.٣
    آية اهللا العظمى السيد آاظم الحائري.٤

  اإلســــم  ت
ى.١ ة اهللا العظم ى اي ع االعل سيد  المرج يال عل

 السيستاني 
 السيد محمد سعيد الحكيم أية اهللا العظمى .٢
 الشيخ بشير النجفي آية اهللا العظمى .٣
 بي واليعقمحمد اية اهللا الشيخ .٤
 اية اهللا الشيخ عماد الدين العوادي .٥
 اية اهللا الشيخ هاشم المرقال .٦
 السيد العالمة عدنان البكاء .٧
 خ باقر القرشي يالش.٨
 سيد العالمة رياض الحكيم ال.٩
 السيد العالمة زاهد العباسي .١٠
 السيد بالسم الزاملي .١١
 السيد العالمة مهدي الخرساني .١٢
 السيد العالمة حسين الصدر .١٣
 السيد سامي البدري .١٤
  الجزائري مالسيد عظي.١٥
 الشيخ خالد الشمري .١٦
 الشيخ حاتم الساعدي .١٧
 السيد حازم االعرجي .١٨

  لبغداديعلي ا. د.١٩



 

    اإلســـم ت
    آية اهللا العظمى السيد جعفر السبحاني.٥
    ة اهللا الشيخ علي الكورانيآي.٦
  رئيس جامعة قم اإللهية  آند ميكار. د.٧
  مدير عام مرآز بحوث جامعة قم  ديلمي. د.٨
  مدير مرآز آموزش  السيد محمد رضا .٩

  
  

  قائمة الديانة المسيحية والصابئة
  
    األسم ت
 اتصال عبر االنترنيت  السيد جورج جرداق.١
 = السيد جورج شكوري.٢
شرية   تومااالب يوسف .٣ اس الب وراه باالجن ة/دآت جامع

 باريس/السوريون
٤.

 االب مطران لويس ساآو
الميات   ي االس ستير ف الالهوت/ماج وراه ب دآت

  االياء
 باريس /ون بجامعة السور

  ماجستير بالالهوت   جيجي االميرالقس.٥
 باريس/السوريون /جامعة 

 ماجستير فقه مسيح القس جميل نيسان .٦
  رئيس المنائيين جد عبد اهللالشيخ خلدون ما.٧
 المستشار الثقافي للمندائيين حسين مبارك على اهللا.٨
 

 
  قائمة األآاديميون

[  
  ت  اإلسم الموقع الوظيفي

قسم االجتماع/آلية االداب   ١ ناهدة عبد الكريم.د
السياسات الدولية/آلية العلوم السياسية   ٢ حسين حافظ وهيب.د

ئيس قسم الدراساتر/آلية العلوم السياسية 
الدولية  ٣ جهاد الحسني.د

عميد معهد التدريب والتطوير/وزارة التخطيط 
االداري  ٤ محمد ال ياسين.د



 

  ت  اإلسم الموقع الوظيفي
قسم االقتصاد/بغداد /االدارة واالقتصاد   ٥ علىالراوي.د
قسم المحاسبة/بغداد /االدارة واالقتصاد   ٦ ماهر العبيدي.د

المستنصرية/االدارة واالقتصاد   ٧ فالح تايه النعيمي.د
رئيس جامعة الكوفة  ٨ حسن الحكيم.د

جامعة الكوفة/عميد آلية االدارة واالقتصاد  ٩ مازن الشيخ راضي.د
المستنصرية/قسم التربية وعلم النفس   ١٠ ابراهيم الكناني.د
المستنصرية/قسم التربية وعلم النفس الفلسفة    ١١ علي الجابري.د

علم النفس/ة تربية البنات آلي/جامعة بغداد  ١٢ فاضل الزريجاوي. د
آلية التربية بنات/جامعة بغداد   ١٣   الموسويحسين. د

العلوم السياسية/جامعة بغداد   ١٤ حبيب صابر جابر. د
العلوم السياسية/جامعة بغداد   ١٥ عامر حسن.د
العلوم السياسية/جامعة بغداد   ١٦  آاملعامر. د

المستنصرية/العلوم السياسية   ١٧ عزيز جبر شياغ
العلوم السياسية  ١٨   مخيفخليل.د
العلوم السياسية  ١٩  رشيد الجنابيسعيد.د
عميد آلية االدارة واالقتصاد  ٢٠  علي العبيدي.د

  21  عباس العلوي. د  آاتب وباحث في األدب العربي واإلسالمي
  22  آمال مظهر. د  آلية اآلداب/تاريخ
  23  فوزية صابر. د  رشدآلية ابن / تاريخ

راهيم     آاتب وباحث شيخ إب ي ال عل
  24  حسون

  25  إحسان العارضي  آاتب وباحث
  26  سرمد الجاف . د  جامعة النهرين/ علوم سياسة
  27  عبد علي المعموري. د  جامعة النهرين/ علوم سياسة
  28  غسان قاسم الالمي. د  الكلية التقنية/ إدارة عمليات
  29  سعد العنزي. د جامعة بغداد/ إلدارة واالقتصادآلية ا/ إدارة أعمال
  30  جاسم الذهبي. د جامعة بغداد/ آلية اإلدارة واالقتصاد/ إدارة أعمال

 31  نعمة العبادي  باحث إسالمي
 32  سعاد قندهار. د  جامعة قم/ باحثة إسالمية 

 33  آامل الشبيبي. د  جامعة بغداد/ آلية اآلداب/ فلسفة
 34  حسن الحسني. د  جامعة بغداد/ دابآلية اآل/ اجتماع

  
  
  
  



 

  
  المصادر والمراجع

 القرآن الكريم ) ١
ّراء،     ) ٢ سين الف ن الح د ب ر، محم ن االثي سلطانية اب ام ال المي،  ٢، طاألحك الم االس ب االع ،مكت

 .م١٩٨٦، ١٤٠٦طهران، 
ي،    ) ٣ د الحران دين احم ي ال ة، تق ن تيمي ادة اب ورع والعب د وال المة، ط الزه اد س ق حم ، ٣، تحقي

 .  قتيبة المناراالردن،
 .، مكتبة بصيرتي قم بدون تاريخاألرشادابن الطقطقي، محمد بن محمد بن النعمان،  ) ٤
ري،   ) ٥ ا، الفخ ن طباطب ي ب ن عل د ب ي، محم ن الطقطق دولاب سلطانية وال ، االسالمية اآلداب ال

  .مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة 
وب ) ٦ ن أي داء، اب و الف ي .. أب ن عل ماعيل ب ـ٧٣٢ت (اس اريخ ا،)ه داءت و الف ب ١، طب ،دار الكت

 .١٩٩٧ -هـ ١٤١٧العلمية، بيروت، 
شيباني،    ) ٧ د ال د الواح ن عب د ب ن محم د ب ر، محم ن االثي اريخاب ي الت ل ف يري، الكام ق ش ، تحقي

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩بيروت، دار احياء التراث، 
ر ، تحقيق الدآتو  ١، ط )هـ٢٧٩ت   ( انساب االشراف البالذري، األمام احمد بن يحيى بن جابر         ) ٨

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧سهيل زّآار، والدآتور رياض زرآلي، دار الفكر، بيروت لبنان، 
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، دار الفكر، بيروت، أسد الغابة في معرفة الصحابةاألتابكي،  ) ٩
ري،       ) ١٠ ن تق ف ب دين يوس ال ال ابكي، جم اهرة     األت صر والق وك م ي مل رة ف وم الزاه ، النج

  .ر، القاهرةالمؤسسة العامة المصرية للطباعة والنش
ة    ( األحساني،   ) ١١ المي العاشر للوحدة االسالمية         )  المعرفة والحكم ؤتمر الع ،  مجموعة    الم

ذاهب االسالمية        من المقاالت المختارة،     ين الم يد     ١، ط المجمع العالمي للتقريب ب  بأشراف س
 .١٩٨٩-١٤١٩جالل ميرقاتي، مراجعة سيد علي الهاشمي، 

هـ ١٣٩٩، دار المعرفة، بيروت،     لورى بأعالم الهدى  اعالم ا األحساني، الفضل بن الحسن،      ) ١٢
 .م١٩٨١ -
ة نهج البالغة،              ) ١٣ ة من خالل رؤي ادة واالم ين القي ة ب الحكيم، السيد محمد باقر الحكيم، العالق

 ). ٣(انوار الحكمة 
روت     ) ١٤ االديب، عادل، دور ائمة اهل البيت في الحياة السياسية، دار التعارف للمطبوعات، بي

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لبنان، 
سلم،     ) ١٥ ن م داهللا ب د عب و محم ة، أب ن قتيب ي، اب سياسةاالردبيل ة وال صطفى  االمام ة م ،مطبع

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨البابي، مصر، 
 . بيروت دار االضواءآشف الغمة في معرفة األئمةاالردبيلي، علي بن عيسى،  ) ١٦
ر،    ) ١٧ ن عم يف ب دي، س ل األس ة الجم ه وواقع ق١ ، طالفتن اش :  تحقي ب دار النق د رات ، أحم

 .بيروت
ة   االسكافي، أبو جعفر محمد بن عبداهللا،        ) ١٨ ار والموازن اقر      ) هـ ٣٢٠ت   (المعي د ب تحقيق محم

  .هـ١٤٠٢المحمودي، مؤسسة فؤاد، بيروت، 
ي،  حلية االحياء وطبقات االصفياءاالصبهاني، ابو نعيم احمد بن عبداهللا،       ) ١٩ ، دار الكتب العرب

  .م١٩٨٤هـ، ١٣٩٤بيروت ، 
دي،   ) ٢٠ د مه في، محم ت  الهاآلص ـل البي ديث آهــ ي ح ـوى ف ن  ٣، طـ ة بهم  – ١٤١٩، مطبع

١٩٩٩.  



 

ادي،   ١، طغرر الحكم ودرر الكلم  اآلمدي، البي فتح عبدالواحد بن محمد،        ) ٢١ روت دار اله  ، بي
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

ي ) ٢٢ د النجف سين أحم ي، عبدالح ديراالمين روت ١، ط، الغ ات، بي ي للمطبوع سة األعلم  ،مؤس
  .م،١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

سي، اح ) ٢٣ ه، االندل د رب ن عب د ب دم د الفري ـ ٣٢٨ت ( ، ٢، طالعق راث ) ه اء الت ، دار احي
  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ لبنان، –العربي، بيروت 

ي،    ) ٢٤ ن عل د ب ادي، محم ة االوردب د الكعب ي ولي ات   عل سم الدراس ة ق سة البعث ق مؤس ، تحقي
  .١ ط١٩٩٢هـ١٤١٢طهران، مؤسسة البعثة، (االسالمية، 

ن ع ) ٢٥ ثم ب دين مي ال ال ي، آم ثم، البحران ن مي ي ب ةل شيعة، شرح نهج البالغ ه ال ، مؤسسة فق
 . لبنان–بيروت 

راث   ) هـ٢٥٦ت (، صحيح البخاري البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم،        ) ٢٦ اء الت دار احي
  .م١٨٨٣هـ ١٣١٣العربي، بيروت، تاريخ التحقيق 

روت،         ١، قاموس انكليزي، ط   الموردالبعلبكي، منير،    ) ٢٧ ن بي م للمالي  – ١٣٩٧،عربي دار العل
  .م١٩٧٧

ود االلوسي،         ) ٢٨ اني  البغدادي، أبو الفضل محم راث،     ) هـ ١٢٧٠ت  (،    روح المع اء الت دار احي
  .بيروت، بدون تاريخ

داد  البغدادي، أبو بكر احمد بن علي الخطيب،         ) ٢٩ ي،     ) هـ ٤٦٣ت  (،  تاريخ بغ اب العرب دار الكت
  .بيروت، بدون تاريخ

ة     عرض): عليهم السالم  (سير األئمة البيشؤائي، مهدي،    ) ٣٠ اة االجتماعي سياسية    وتحليل للحي وال
صومين  ة المع ة لالئم سالم(والعلمي يهم ال ديم)عل سبحاني،  :  تق ر ال ة اهللا جعف ق آي ة المحق العالم

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥حسين الواسطي، قم، مؤسسة الصادق، : تعريب
ي،  ) ٣١ د عل سخيري، محم ذاهب ١، طالحوار مع األخرالت ين الم المي للتقريب ب ع الع ، المجم

  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤سالمية، مديرية النشر والمطبوعات، قم، اال
ي،       ) هـ٢٩٧(،  سنن الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى بن سوره،        ) ٣٢ راث العرب اء الت دار احي

  .بيروت، تحقيق ابراهيم عطوه عوض، بدون تاريخ
ر   ) هـ ٢٨٣ت ( ،   الغاراتالثقفي، الكوفي ابو اسحاق ابراهيم بن محمد،         ) ٣٣ سيد مي  ، تحقيق ال

  . جالل الدين الحسيني، سلسلة انتشارات انجمن اثار ملي
ابري، فاضل الموسوي،  ) ٣٤ ة في االسالمالج ة االجتماعي المي للدراسات العدال ز الع ، المرآ

  ، ٢٠٠٢ – ١٤٢٢ – ش ١٣٨٢االسالمية، 
 .، دار مكتبة الهالل١، طلرسائل السياسيةالجاحظ، رسائل الجاحظ، ا ) ٣٥
ن حسن،   ) ٣٦ دالرحمن ب ي، عب االجبرت ارت راجم واألخب ار في الت ل، ريخ عجائب اآلث  دار الجي

 .بيروت
  .م١٩٩٦ -هـ ١٣٥٨، النجف، مطبعة االداب ضياء الصالحينالجوهرجي، محمد صالح،  ) ٣٧
د،   ) ٣٨ ن المؤي د ب ن محم راهيم ب ويني، اب سمطيينالج د ال ـ٧٣٠ت  (١ ، طفرائ سة ) ه مؤس

  .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨المحمودي، بيروت، 
ى آ  ) ٣٩ ة اهللا العظم ائري، اي ع اظم، الح ادة المجتم ة وقي سيد  ١، طاالمام ة اهللا ال ب آي ،مكت

  .هـ،١٤١٦الحائري، قم، 
المكتبة ) هـ٤ت، القرن    (٥، ط تحف العقول الحّراني، الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة،          ) ٤٠

  .م١٩٦٠هـ، ١٣٨٠الحيدرية، النجف، 



 

ي،  ) ٤١ سكاني، الحنف ضيلالح د التف ل لقواع واهد التنزي امس اله(،١، طش رن الخ ) جريت الق
  .م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت، 

دير     ١، ، ط  تولي االمام وحدة التعيين وتعددية االجتهاد     الحسيني، شهاب الدين،     ) ٤٢  ، مرآز الغ
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩للدراسة اإلسالمية، 

اقر،  ) ٤٣ د ب يم، محم قالحك ة والتطبي ين النظري المي ب م االس ار، ١، ، طالحك سة المن  مؤس
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

وب،    ) ٤٤ ن أي شام ب ن ه دالملك ب ري، عب ةالحمي سيرة النبوي ـ٢١٨ او ٢١٣ت (، ال ة ) ه مطبع
  .م١٩٣٥ -هـ ١٣٥٥مصطفى البابي، مصر، 

شريف    ) هـ٢٩٤ت   (١، ط ينابيع المودة الحنفي، سليمان بن ابراهيم القندوزي،       ) ٤٥ شارات ال انت
  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الرضي، قم، 

ي     من هدي    الخرساني، محمد صادق الموسوي،      ) ٤٦ ام عل  ١، ط في االخالق الفاضلة     ) ع(االم
 .دار الزهراء للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

اهرة،    ١، ط علي بن ابي طالب، بقية النبوة وخـاتم الخالفة       الخطيب، عبدالكريم،    ) ٤٧  ١٣٨٦ الق
  .م١٩٦٦ –
، دار  ١، تقديم وتوثيق الحاج علي، ط     االخبار الطوال ،  ) هـ   ٢٨٢ت  ( الدينوري، ابي حنيفة     ) ٤٨

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ لبنان، –ب العلمية، بيروت الكت
الة    ) هـ ٧٤٨ت (٣، ط سير أعالم النبالء  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،        ) ٤٩ مؤسسة الرس

  .١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت، 
ي،                 ) ٥٠ ن اسحاق الكلين وب ب ن يعق د ب افي     الرازي، ابو جعفر محم ت ( ،  ١، ط االصول من الك

  . م١٩٧٨ -هـ ١٣٨٨ب االسالمية، تحقيق علي اآبر غفاري، دار الكت)  هـ ٣٢٩
ي    سعيد بن عبداهللا بن الحسين بن هبه اهللا،         ): قدس سره (الراوندي، قطب الدين     ) ٥١ معجزات عل

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤عبدالستار الحاج : ، تحقيقالكرار
، ١، ط موسوعة االمام علي بن ابي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ         الريشيهري، محمد،    ) ٥٢

اظم ال د آ ساعدة محم ائي بم ديث،  –طباطب ز بحوث دار الح ق مرآ ائي تحقي ود الطباطب  محم
٢٠٠١-١٤٢١.   

شريف، -الرضي،  ) ٥٣ سيد ال ة ال ادي،  نهج البالغ ات، اله سيم حي تي، ن د الدش ة محم ، ترجم
  ..هـ١٤٢٥- م٢٠٠٥الثقافية للتحقيق، ) ع(مؤسسة أمير المؤمنين 

ا،   ) ٥٤ دي، عبدالرض ي    الزبي ام عل د االم اعي عن ر االجتم ي الفك ج    در–ف وء نه ي ض ة ف  اس
  .هـ١٤١٩ –م ١٩٩٨  ١، طالبالغة

م،   ١،  ط  ومعاوية) عليه السالم (الرسائل السياسية بين االمام علي      الزبيدي، عبدالرضا،    ) ٥٥  ق
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٠٠دار الكتاب االسالمي، 

ياء،  ) ٥٦ اوي، ض ق الزه ح التطبي شرعية ومالم ي ال ام عل ة االم م، ١ طحكوم  -١٤٢١، ق
٢٠٠١.  

 .االمام علي ومدرسة القرآن، الساعدي، نعمة هادي ) ٥٧
اتم،  ) ٥٨ وري ح ساعدي، ن ي ال ام عل د االم ي عه ية ف تر، ط)ع(دراسات سياس ك االش ، ٢ لمال

 . م٢٠٠٥ – هـ ١٤٢٥جامعة االمام الباقر للعلوم االسالمية مطبعة الغدير، 
ستار،       ) ٥٩ ي       السيد محمد عبد ال ام عل ي            آلمات في االم ام عل اني لالم المي الث ( ، المهرجان الع

  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، مطبعة نيكارش، ٥والحضارة االنسانية، ط)  السالم عليه
رحمن،   ) ٦٠ د ال دين عب الل ال سيوطي، ج اءال اريخ الخلف ـ٩١١ت (، ١، طت ب )ه ، دار الكت

  .هـ١٤٠٨العلمية، بيروت ، 



 

ن ابي طالب   الشافعي،  محمد بن يوسف الكنجي،       ) ٦١ ت  (٣، طحكاية الطالب في مناقب علي ب
  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤راث أهل البيت، دار احياء ت) هـ٦٥٨

د،            ) ٦٢ ن محم ي ب ن أبي طالب             الشافعي، ابو الحسن عل ي ب ام عل ، دار  )هـ ٤٨٣ت(مناقب االم
  .هـ١٤٠٣األضواء، بيروت، 

 .١٩٨٥، المجلد االول والثاني بيروت، علي امام المتقينالشرقاوي، عبد الرحمن،  ) ٦٣
صادقي، د ) ٦٤ د، . ال ة ح  محم ة مقارن ة تحليلي اآمون دراس ي والح فعل ات  ول مختل الحكوم

ي  ام عل م االم ة وحك روت )ع(العالمي ات بي ي للمطبوع سة األعلم ان – مؤس  – ١٣٨٩ – لبن
  .م١٩٦٩

  .م١٩٩٢ – ١٣٩٢، قم، دار الهجرة، نهج البالغةالصالح، صبحي،  ) ٦٥
 .،بيروت، دار التعارف للمطبوعات٢، طاقتصادناالصدر، محمد باقر،  ) ٦٦
اقر،       ) ٦٧ د ب وع ادوا      الصدر، محم ران،      ١،  ط  ر ووحدة هدف    أهل البيت تن ة، طه مؤسسة البعث

  .١٩٨٤هـ ١٤٠٤
ي،  ) ٦٨ ن عل د ب ر محم و جعف صدوق، اب ارال اني االخب م ٢، ، طمع ين، ق ة المدرس ، جامع

  .م١٩٨٠هـ، ١٣٩٠
ي،     ) ٦٩ ن عل د ب ر، محم و جعف صدوق، أب ه ال ضره الفقي ن ال يح ـ٣٨١ت  (٢، طم ة ) ه جامع

  .م١٩٨٤، ١٤٠٤المدرسين، قم، 
ن        ) ٧٠ د ب ر محم ي،  الصدوق، أبو جعف شر االسالمي،      ) هـ ٣٨١ت (١، ط  الخصال   عل مؤسسة الن

  .،١٩٨٣هـ ١٤٠٣جامعة المدرسين، قم، 
روخ،      ) ٧١ ن ف ن الحسن ب د ب صّفار، محم درجات  ال صائر ال ـ٢٩٠ت (، ب ران،  ) ه األعلمي، طه

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
ادة          الصفار، الشيخ فاضل،      ) ٧٢ ى القي ل ال شر      ١، ط ادارة المؤسسات من التأهي وم للن ، دار العل

  .هـ٢٠٠٣-١٤٢٣اعة والتوزيع، والطب
ى،  ) ٧٣ سن موس صفار، ح اد ال الة وجه ت رس ل البي ة اه ي ١، طائم سة األعلم روت مؤس ، بي

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١للمطبوعات، 
وري،   ) ٧٤ ي الن د تق ن محم سين ب ي، ح ائلالطبرس ستدرك الوس ـ١٣٢٠ت (١، طم ة ) ه المكتب

  . م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢االسالمية، طهران، 
ر،   ) ٧٥ ن جري د ب ري، محم اريالطب ريت ـ٣١٠ت  (١، طخ الطب روت، )ه ويدان بي ، دار س

  .م١٩٦٧هـ ١٣٨٧
دار ) هـ٦٩٤ت  (،  الرياض النضره في مناقب العشرة    الطبري، احمد بن عبد اهللا بن محمد،         ) ٧٦

  .الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ
رن          ) ٧٧ اء الق ن علم ب م ي طال ن أب ي ب ن عل د ب صور أحم ي من ر اب ة الخبي ري، العالم الطب

سادس  ا ال ة،    ج، االحتج ة الحيدري شريف الرضي، المكتب شارات ال ـ ١٤٢٥، انت  ١٣٨٣ ق، -ه
  .م٢٠٠٤ –ش 

ر ) ٧٨ ن جري د ب ر محم ي جعف ري، أب ري الطب اريخ الطب وك(، ت م والمل روت، مؤسسة )االم  بي
  .االعلمي

سيد فاضل،       ) ٧٩ ي         الطبطبائي، ال ام عل المي           )ع(آلمات في االم ي القيت في المهرجان الع  الت
ن ا      –الثالث   ي ب سانية ط         لالمام عل ارش،      –١بي طالب والحضارة االن شورات تك -١٤٢٣ من
 .م٢٠٠٣

ب،     ) ٨٠ ين غال د ام ل، محم ويين الطوي اريخ العل روت،  ١، طت دلس، بي ـ ١٣٩٩، دار االن  -ه
  . م١٩٨٩



 

 – ١٤٢٥، قم، مرآز الغدير للدراسة االسالمية،         ، الشخصية االسالمية  العامر، فارس علي   ) ٨١
  .م٢٠٠٥

، النجف، دار   منية المريد في آداب المفيد والمستفيد     مد،  العاملي، زين الدين بن علي بن اح       ) ٨٢
  .االندلس

وراني،    ) ٨٣ ي الك املي، عل اريخ الع واهر الت شر   ١،  طج دى للن ران، دار اله ـ  ١٤٢٥، اي  -ه
  .م٢٠٠٥

وراني،  ) ٨٤ ي الك املي، عل ت الع بكات االنترني ي ش شيعة ف اظرات ال م من صار أه د االنت ، المجل
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٥٠ لبنان، دار السيرة، )ع(دفاعه عن أمير المؤمنين السادس، 

ر،       ) ٨٥ ن حج ي ب ن عل د ب سقالني، احم ذيب الع ذيب الته ـ٥٨٢ت  (١، طته ر، ) ه دار    الفك
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٤بيروت، 

  .م١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠، النجف مطبعة اآلداب، علي والخلفاءالعسكري، نجم الدين،  ) ٨٦
ود،  ) ٨٧ اس محم اد، عب ي  العق ام عل ة االم ة الك) ع(عبقري ة طالمجموع اب ١امل ، دار الكت

 .١٩٧٤ – ١٣٩٤اللبناني، 
  .٢٠٠٥، دار القارىء، ١، طاالمام علي رحمة وذآرىالغفاري، عبدالرسول،  ) ٨٨
ـ  ١٤٠٣، ايران، مؤسسة نهج البالغة شرآة اخت،       الراعي والرعية الفكيكي، توفيق ،     ) ٨٩  -ه

 .م١٩٨٣
وب،          ) ٩٠ اموس الفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعق ـ    ٨١٧ ت( ،  ١، ط المحيط  الق دار )  ه

  .  م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ لبنان، –احياء التراث العربي، بيروت 
ن أبي طالب              القرشي، باقر شريف،     ) ٩١ ي ب ؤمنين عل . م.  د ١، ط )ع(موسوعة االمام أمير الم

  .م٢٠٠٢-١٤٢٢مؤسسة الكوثر للمعارف االسالمية، 
ن ماجه    القزويني، محمد بن يزيد،      ) ٩٢ روت، تح     ) هـ ٢٧٥ت(،  سنن اب ر، بي د    دار الفك قيق محم

 .فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ
اظم،   ) ٩٣ د آ ي، محم د  القزوين ى اللح د ال ن المه ي م ام عل روت ١٦، طاالم ارىء، بي ، دار الق

٢٠٠٤ – ١٤٢٥،.  
شر     مفاتيح الجنانالقمي، الشيخ عباس القمي،      ) ٩٤ ان للطباعة والن نج عرف ة  –، ايران، آ  مطبع

  .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥دفتر تليطيفات، 
اظم،  ) ٩٥ ي، أصغر ن ؤمنينحالقم ر الم اة أمي ضائله عن طرق ، ي يرته وف ي س ل  بحوث ف أه

  .٢٠٠٤-١٤٢٤،آوثر واليت، شريعت، ٢، طالسنة
 -هـ ١٤٢٥، بيروت، ١، طاآليات الباهرة من وحي العترة الطاهرةالمالكي، عبداهللا عتيق،  ) ٩٦

 .م٢٠٠٤
روت       ) هـ١١١-ت( ، ٢، ط بحار األنوار المجلسي، محمد باقر،     ) ٩٧ اء، بي ـ  ١٤٠٣مؤسسة الوف ه

١٩٨٣،.  
ع والخامس،    نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة      المحمودي، محمد باقر،     ) ٩٨ د الراب ، المجل

  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧النجف األشرف، مطبعة النعمان 
تحقيق  ) هـ٦٥٦ت (٢، طشرح نهج البالغة المدائني، عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد،          ) ٩٩

 .م١٩٦٧هـ ١٣٣٧، القاهرة، محمد أبو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية
، دار محيي الحسين      ١، ط القيادة السياسية في المجتمع االسالمي      المدرسي، محمد تقي،     ) ١٠٠

  .م٢٠٠٥-١٤٢٥
ي،           ) ١٠١ ن عل ذهب   المسعودي، علي بن الحسين ب م،      )هـ ٣٤٦ (٢، ط مروج ال ، دار الهجرة، ق

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤



 

مؤسسة االسالمية العامة    شريعت، ال  ١، ط االسرار العلوية الشيخ محمد فاضل،    : المسعودي ) ١٠٢
  .٢٠٠١ – ١٤٢١للتبليغ واالرشاد، 

شيخ المرتضى،       ) ١٠٣ سفة االخالق   المطهري، ال ران،         ٢، ط فل ه المسيح اي شيخ وجي ة، ال  ترجم
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار الهدى للنشر، 

الم   المطهري، الشهيد مرتضى،     ) ١٠٤ ة      –الك ة العملي ان، الحكم ي       ٢، ط  العرف ة حسن عل ، ترجم
سي  ة ال مي، مراجع سرور،   الهاش ة ال المي، مطبع اب االس ر، دار الكت ي مط ـ ١٤٢١د عل  -ه

 .م٢٠٠١
ي،    ) ١٠٥ اس عل وي، عب شري   الموس ال الب ى الكم ي منته ام عل ى   األم سة االعل روت مؤس ، بي

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩للمطبوعات، 
وي، د ) ١٠٦ اقر، . الموس سن ب ي  مح ام عل د االم ام االداري عن ز ١، ط)ع(االدارة والنظ ، مرآ

 .١٩٩٨مية الغدير للدراسة االسال
بتخريج، ابي اسحق     ١طخصائص أمير المؤمنين علي بن ابي طالب،        النسائي، الحافظ،    ) ١٠٧

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٧ دار الكتاب العربي، –األثري 
اآم،  ) ١٠٨ داهللا الح ن عب د ب سيابوري، محم صحيحينالني ى ال ستدرك عل ـ٤٠٥ت (، الم دار ) ه

  .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨الفكر، بيروت، 
اج ) ١٠٩ ن الحج سلم ب سابوري، م سلم، الني ـ٢٦١ت  (٢ ،طصحيح م روت، ) ه ر بي ، دار الفك

 .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨
ي،       ) ١١٠ ى المتق دين عل سام ال دي، ح ال  الهن ز العم ـ ٩٧٥ت  (٥، طآن الة،   ) ه سة الرس مؤس

  .م١٩٨٤ هـ ١٤٠٥بيروت، 
ر،     ) ١١١ ي بك ن أب ي ب ي، عل د الهيثم ع الزوائ ـ٨٠٧ت  (٣، طمجم ي،  )ه اب العرب ، دار الكت

  .م١٩٨١، ١٤٠٢بيروت، 
ي، أحم ) ١١٢ ر، الهيثم ن حج ةد ب صواعق المحرق ة، ) ٩٧٤ت (٣، طال ب العلمي ا دار الكت هم

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤بيروت، 
  .١٩٩٥ – ١٤١٥ لندن، -، دار آوفان ٢، طوعاظ السالطينالوردي، علي،  ) ١١٣
وب،   ) ١١٤ ي يعق ن اب د ب وبي، احم وبياليعق اريخ اليعق شريف الرضي،  ٢، طت شورات ال ، من

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
د،     ) ١١٥ ة اهللا محم اة االسالمية    اليعقوبي، آي ة في الحي ق    ٢، طدور األئم ، شرح وتوسيع وتعلي

 .مكتب الشيخ اليعقوبي) قدس(على بحث بنفس العنوان للسيد الشهيد محمد باقر الصدر 
د،       ) ١١٦ ن محم د ب ل    بن حنبل، أحم ن حنب د ب راث   )هـ ٢٤١ت  (٢، طمسند أحم اء الت ، دار احي

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤العربي، بيروت، 
سياسي،     بري، عبد الطيف، والية    ) ١١٧  اهل البيت المعنى االنساني واالجتماعي والتشريعي وال

  . دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان
داء،   ) ١١٨ و الف ر، أب ن آثي ةب ة والنهاي ـ٧٧٤ت (، البداي روت )ه ـ بي  – ١٤١٢، دار الفكر

  . م١٩٩٢
راث العرب   )هـ ٧٧٤ت (، السيرة النبويةبن آثير، أبو الفداء اسماعيل،       ) ١١٩ اء الت ي، ، دار احي

  .م١٩٨٣ هـ ١٣٨٣بيروت، 
ز،     ) ١٢٠ ن أبي طالب       جاسم، عزي ي ب شار         ٢ ط ،)سلطة الحق   ( عل شر واالنت ينا للن اهرة، س  الق

  .العربي
سانية     جرداق، جورج،    ) ١٢١ ة االن م    ١، طاالمام علي صوت العدال ور، ق ة الن ـ  ١٤٢٥ طليع  -ه

 .م٢٠٠٥



 

ورج،  ) ١٢٢ رداق، ج ة ج ج البالغ ي نه ع ف ي روائ ام عل دير ٢، طاالم ز الغ روت مرآ  بي
  .٢٠٠٢للدراسات االسالمية، 

 .م١٩٧٦ ، القاهرة، دار المعلم للطباعة ٤، طعلي ومناؤوهجعفر، نوري،  ) ١٢٣
در،   ) ١٢٤ ب اهللا، حي ي  ح ام عل ة   ) ع(االم ل الكوف ة أه ة ثقاف المي   ١، طوتنمي ز الع م المرآ  ق

  .م٢٠٠١ – ١٤٢١للدراسات االسالمية، 
  .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١، القاهرة، دار المعارف، الفتنة الكبرىحسين، طه،  ) ١٢٥
ه (السياسة االدارية في فكر االمام علي بن أبي طالب حمود، خضير آاظم،     ) ١٢٦ سالم  علي  )ال

  .، بيروت مؤسسة الباقر١ طبين االصالة والمعاصرة،
دير للدراسة االسالمية،     ٢، طاالمام علي ومشكلة نظام الحكم    طي، محمد ،    . د ) ١٢٧  مرآز الغ

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
  . م مكتبه الخارجي. ع . ، تعريبعقيدة الشيعة. دونلدس، دوايت م ) ١٢٨
ران،        دروس أساسية من نهج البالغة     رهبر، محمد تقي،     ) ١٢٩ ة االعالم االسالمي، اي ، منظم

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
 .م٢٠٠٤ – ١٤٢٤، دار التعارف للمطبوعات االمام علي والقيم االنسانيةشاهين، آوثر،  ) ١٣٠
ي،   ) ١٣١ ريعتي، عل ي  ش ام عل سيني، نمون   ١، ط)ع(االم ي الح ة عل اب ، ترجم ة، دار الكت

  . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠االسالمي، 
دي،   ) ١٣٢ د مه دين، محم ة شمس ال ج البالغ ي نه ات ف شر  دراس ة والن راء للطباع ، دار الزه

  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢والتوزيع، بيروت، 
م خضير،  ) ١٣٣ اس، قاس ي عب ام عل سالم ( االم ه ال ة) علي ة االجتماعي د العدال سياسية  رائ وال

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ دار االضواء، ،١، طعلى ضوء تقرير االمم المتحدة
د، د ) ١٣٤ ائب، . عبدالحمي سياسي  ص افي وال الم الثق اريخ االس دير  ١، طت ز الغ روت مرآ  بي

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧للدراسة االسالمية، 
هـ ١٤١٣، بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، شرح نهج البالغةعبده، الشيخ محمد،  ) ١٣٥
 .م١٩٩٣ -
ب،  عمارة واخرون، محمد، علي بن أبي طا    ) ١٣٦ دة   ل روت  نظرة عصرية جدي ـ  ١٣٦٤، بي  -ه

  .م١٩٧٤
ي،   ) ١٣٧ د عل اج محم سلمونعواضه، الح ين والم شر ١، طآل ياس ة والن ارىء للطباع ،دار الق

 .م٢٠٠٤-١٤٢٥ لبنان، –والتوزيع، بيروت 
د        ) ١٣٨ د أحم ة     : اإلدارة االستراتيجية  ،  )٢٠٠٠( عوض ، محم دار   األصول واألسس العلمي ، ال

  . القاهرة–التوزيع الجامعية لللطباعة والنشر و
د حسين،          ) ١٣٩ زان الحق     فضل اهللا، المرجع الديني، محم ي مي م، دار المالك للطباعة    ١، طعل ق

  .٢٠٠٣-١٤٢٣والنشر، 
 .١٩٧٦-١٣٨٦، النجف االمام علي نبراس ومتراسآناني، سليمان،  ) ١٤٠
ري،     ) ١٤١ ة االثنتي عشرية في االسالم         آوريان هن سفية،         االئم ة والفل ه الروحي  االيراني جوانب
ة د،ت٣ط شرطة       . رجم ابع ال اهرة، مط دبولي، الق ة م ر مكتب وط، الناش ان قرق  – ١٤٢٤ذوق

٢٠٠٤. 
، مرآز الطباعة والنشر العالمي     )٢ج(االمام علي بن ابي طالب    لجنة تاليف، اعالم الهداية،      ) ١٤٢

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ألهل البيت، 
دارس االس       ٢، ط تاريخ االسالم لجنة تأليف،    ) ١٤٣ رتش،    المنظمة العالمية للحوزات والم المية، ب

٢٠٠٣ – ١٤٢٣. 



 

ة    مجموعة مؤلفين،    ) ١٤٤ ة،          موسوعة االدارة العربي ة االداري ة للتنمي ة العربي  – ١٤٢٤، المنظم
  .م٢٠٠٤

ي         محسن عقيل،    ) ١٤٥ ام عل ضاء دار الرسول         ،١، ط )ع(من أروع ما قاله االم  دار المحجة البي
 .٢٠٠١ – ١٤٢١االآرم، بيروت، 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، ٢، طليمالمح من عبقرية االمام عمحبوبه، مهدي،  ) ١٤٦
 . بيروت )ع(فضائل االمام علي مغنيه، محمد جواد،  ) ١٤٧
در    محمد، آمنة،    ) ١٤٨ روت          ١، ط الكوفة بين الوالء والغ ارف للمطبوعات، بي  –، مؤسسة المع

 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لبنان، مطبعة دلتا، 
ريم،  ) ١٤٩ د، أويس آ ع البحوث االسال١، طالمعجم الموضوعي نهج البالغةمحم مية، ، مجم

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مشهد، ايران، 
شر          ٢، ط ادارة العمل االسالمي  نور الدين، عباس،     ) ١٥٠ ، مرآز بقية اهللا االعظم للدراسات والن

١٩٩٩ – ١٤١٩.  
 .، بيروت٢، ترجمة محمد بدران، جقصة الحضارةودل دبوزانت،  ) ١٥١
ة  الفكر االستراتيجي لقادة دروس مستوحاة من التجارب   يونس، طارق شريف،   ) ١٥٢  العالمي

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ، ٢٠٠٢، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية االدارية، والعربية
  
  
  
 
  
  : االطاريح والرسائل والبحوث -جـ

  

اني،   .١ سان  الجنح ي وحقوق اإلن ام عل شيعي   الحبيب األم دير، المجلس االسالمي ال ة الغ ، مجل
 .م١٩٩٠ن األول هـ آانو١٤١١، جمادى األول جمادى الثاني ١١، ١٠األعلى، العددان، 

 .٢٠٠٣ نيسان ٥، في اقوال المستشرقين) ع ( االمام علي الدعوة،  .٢
ديلمي .٣ د،  :  ال د مجي د حمي ة   مجي اوض، دراس ارات التف تراتيجيات ومه ي اس ات ف ر المعلوم أث

ة                 تطبيقية في القطاع التجاري     سياسية، الجامع وم ال ة العل شورة، آلي ر من الة ماجستير، غي  رس
 م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦المستنصرية، 

رحيم، د .٤ ود،  . ال اد محم ات  أي ور ادارة العملي رار بمنظ اذ الق ي دورة   اتخ ت ف رات القي  محاض
 .٢٠٠٥القيادات العليا، الكلية التقنية، مرآز التعليم المستمر

ي          العاملي، محسن،    .٥ ام عل دد       )ع(مقالة استراتيجية الكوفة في خالفة االم ة، الع ة الحكم ، مجل
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الرابع، السنة 

اح،      .٦ د الفت امق عب رت ن اني، فك ة    الع ات الدولي ري للمفاوض ار نظ و اط ات  (  نح وم والمقوم المفه
ية دد  )االساس سياسية، الع وم ال ة العل ول )١(، حولي سياسية، ايل وم ال ة العل داد، آلي ة بغ داد، جامع ، بغ
٢٠٠١.  

د     .٧ ساعدي، مؤي عد وال زي، س ات اإلدارة، )٢٠٠٢(العن ي   – أخالقي وين ف دخل التك شآت م م ن
 ).١٢٣-٨٩(، ٣، العدد ١، المجلة العراقية للعلوم اإلدارية، المجلد األعمال

دد   ،)ص ( دبلوماسية التفاوض عند النبي محمد الفتالوي، سهيل حسين،    .٨ سياسية، الع  حولية العلوم ال
  .٢٠٠١ بغداد، آلية العلوم السياسية، ايلول جامعة، بغداد، )١(
 .٢٠٠٢ تموز ١٦،  مرآة الفكر العربي والغربيفي) ع ( االمام علي جريدة بابل،  .٩



 

ة    سعد ، نهاد صبيح،      .١٠ دارس     تحليل محتوى آتب الوطني ة المتوسطة في الم ة   للمرحل العراقي
دد            ١٩٩٠ -١٩٨٩للعام الدراسي،     سية، الع ة والنف وم التربوي ة العل اني،    ) ١٩( مجل شرين الث ت

١٩٩١. 
م،    .١١ د هاش ليمان، احم ات  س تراتيجي وانعكاس ل االس زة   التحلي ال والمي ارات األعم ى خي  ه عل

ة             صناعات الكهربائي ة لل شرآة العام وراه    ) ٢٠٠٤ (التنافسية دراسة حال في ال أطروحة دآت
 .  غير منشورة في أدارة األعمال آلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

ة،    .١٢ ي عطي رقي، عل ة    ش ب وادارة الدول ي طال ن أب ي ب ة عل ر   الخليف ستير غي الة ماج ، رس
  .١٩٩٥آلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، منشورة، 

ف،   .١٣ د، يوس ي       عبدالحمي ام عل ر االم ي فك موليتها ف ة وش ل الحكم ة  )ع(تكام ة الجامع  مجل
 .االسالمية، العدد الثاني، السنة الثانية

عد،   .١٤ ي، أس ات     عل م اللغ ق تالح ي وف اموس عل ي ق ة ف ادة آلم س  القي دير، المجل ة الغ ، مجل
ى،      ددان   االسالمي الشيعي األعل اني،         ١١،  ١٠الع ادى الث ادى األول، جم انون    ١٤١١ جم ـ آ ه

 .م١٩٩٠األول 
المشكالت  توصيف لبعض جوانب نمط المدير المصري في تعامله مع        عوض ، محمد أحمد،      .١٥

  .١٩٩٨ القاهرة ١ ، مجلة البحوث اإلدارية، العدد، الستراتيجية
، الثالثاء  ١٦٩ظيم العراق العدد     جريدة الدعوة تن   ،)ع(أقوال في االمام علي     آارليل، توماس،    .١٦

 .٢٠٠٥ نيسان ١٢ -هـ ١٤٢٦ربيع االول، ) ٣(
ان،     علم الفيزياء في الفكر االسالمي  ميرزا، سعد حاتم، وآخرون،      .١٧ روت   لبن ور، بي ة الن ، مجل

 .م٢٠٠٥ - مارس– آذار -هـ ١٤٢٦، صفر ١٦٦العدد 
صادية في عصر الرسالة والر            نجمان، ياسين،    .١٨ ة       اشدين تطور االوضاع االقت الة ماجستير، آلي ، رس

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦االداب، جامعة الموصل، 
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