جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جــامـعــة البــصــرة
كليـــة التــربيــة للعلوم االنسانية
قسـم التاريـخ

بىاء الدولة بيه فكر االمام علي به ابي
طالب (عليه السالم) ومىهج ابه
خلدون(ت808هـ) دراسة تحليلية
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صدق اهلل العلي العظيم
سورة المائدة ايات 55-55

إقرار المشرف
أشهد بأن إعداد هذه األطروحة الموسومة (( بناء الدولة بين فكر االمام عمي بن
ابي طالب(عميو السالم) ومنيج ابن خمدون (ت808ه) دراسة تحميمية )) لمطالبة

فاطمة عبد سعيد شالل جرى تحت إشرافي في قسم التاريخ ـ ـ ـ كمية التربية لمعموم

اإلنسانية  /جامعة البصرة  ،وهي جزء من متطمبات نيل درجة الدكتوراه في التاريخ
اإلسالمي .

التوقيع :
المشرف  :أ.د .شكري ناصر عبدالحسن
التاريخ :

1028 / /م

توصيات رئيس القسم
بناء عمى التوصيات المتوافرة من المشرف أرشح ىذه األطروحة لممناقشة وبيان
ً
الرأي فييا .

التوقيع :
رئيس القسم  :أ.م.د .نوفل كاظم ميوس
التاريخ 1028 / / :م

إقرار المقوم اللغوي
أشيد أني قرأت ىذه األطروحة الموسومة (( بناء الدولة بين فكر االمام عمي بن ابي

طالب(عميو السالم) ومنيج ابن خمدون (ت808ه) دراسة تحميمية)) التي تقدمت بيا الطالبة
فاطمة عبد سعيد شالل في قسم التاريخ ـ ـ ـ كمية التربية لمعموم اإلنسانية  /جامعة
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الباحثة

شكر وتقدير
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الحمد هلل بجميع محامده كميا عمى جميع نعمو كميا ،وصمى اهلل عمى عبده ورسولو وصفيو
ٍ
محمد وعمى آلو الطيبين الطاىرين .
وخيرتو من خمقو
بعد أن انعم اهلل تعالى عمينا بإنجاز ىذا الجيد المتواضع يدعوني واجب الوفاء ان اتقددم
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ومالحظات قيم ليا االثر الكبير في إظيار ىذه الدراس بالمظير الذ ىي عميو .
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منتسبي المكتب المركزي في جامع الكوف والمكتب المركزي في بغداد ومكتب

كمي تربي ابن رشد عمى حسن تعاونيم.
عمي من رعاي
واحسب أن كممات الشكر والثناء التفي بحق عائمتي الكريم لما أفاضوا بو ّ
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عمي وتواصل تشجيعيما وخالص دعائيما لي ،راجي نيل رضاىما عني .
عن بيان فضميما ّ
وفي الختام ت د ددقدم الباحثد شكرى ددا وتقديرى د دا الى كل من سد دداى ددم من بعيد د ددد أو قريدب في
ت د ددقديم المساعدة ليا إلنجاز ىذا البحث وعذ اًر لمن لم اذكر أسماءىم وادعوا اهلل سبحانو ليم
بالتوفيق انو سميع مجيب
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الم ـقدم ـ ـ ـ ـة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين الصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لألنام محمد بن عبداهلل وعمى
الو الطيبين الطاىرين.
()1

يعد التخطيط االستراتيجي

العنصر االساسي في الفكر السياسي لبناء الدولة ,لكونو

يحدد الرؤية والفمسفة الخاصة المراد بناء الدولة عمى اساسيا ويحيط باألىداف المرسومة
والمتناسقة المراد تحقيقيا لفترة زمنية محددة ومن الممكن تنفيذىا  ,ووضع البرامج واالليات
المحكمة لتنفيذ ىذه االىداف وفق االستراتيجية المرسومة ليا سمفاً .وقد اعتنى موضوع البحث
( بناء الدولة بين فكر االمام عمي بن ابي طالب(عميو السالم) ومنيج ابن خمدون (ت808ه)
دراسة تحميمية) بدراسة نموذجين في بناء الدولة تمثل النموذج االول بناء الدولة في فكر االمام
المعصوم من خالل الولوج في فكر االمام عمي ( )واستخراج اىم االليات والتخطيط
المحكم في بناء الدولة وكيفية تنظيمو وتسخيره امكانيتو وقدراتو الفكرية الروحية السياسية
والدينية واالجتماعية واالقتصادية لتنظيم الدولة وبناءىا عمى اساس ىذه المستويات المذكورة
وتنظيم امر بنائيا بشكل متناسق محكم ودقيق لبناء دولة قوية ومستمرة وقادرة عمى حممة
رسالة االسالم االنسانية وتجسيد مبادئيا تطبيقياً عممياً واقعيا.
ومثل النموذج االخر بناء الدولة في منيج ابن خمدون حيث بنى اسس نظريتو عمى
اساس اطالعو عمى اخبار الدول وما عايشو من االحداث والتي دونيا في مؤلفو ( العبر
وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبرر ومن عاصرىم من ذوي السمطان االكبر )
الذي درس فيو ابن خمدون معطيات بناء الدولة واسباب انييارىا والتي اكد عمييا ابن خمدون
وعدىا من الثوابت التي ال يمكن تجاوزىا وانيا من السنن الطبيعية التي ال تتغير وىي حاكمة
عمى بناء الدولة وان حكومات الدول ال تممك بدال اال ان تسير عمى وفق ىذه المعطيات
وكذلك عبر فيو عن فكره الذي تبمور لدية نتيجة عممو االداري والسياسي في االندلس والمغرب
()2

ومصر ونتيجة قراءتو لمواقع والتاريخ من وجية نظره وتحميمو

.

 ) 1التخطيط االستراتيجي هو الطريقة التي تمكن المسؤولين من توجيه المنظمة بدء من االنتقال من مجرد
العمليات االدارية اليومية ومواجهة االزمات وصوال الى رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية
القادرة على تحقيق التغيير في البيئة المحيطة بهم فتحقق في النهاية توجيها ً فعاالً بصورة افضل لمؤسساتهم.
ينظر :خبراء بيمك ,ادارة االزمات ,ترجمة توفيق عبد الرحمن ,ص.292
. 1 ) 2ابن خلـدون هو عبد الرحمن بن محمد  ,كنيتهه ببهو زيهد  ,لقبهه ولهيّ الهدين  ,وقهد اتهتهر بهابن خلهـدون ,
ينتمي إلى بسـرة عربية يمانيـة من حضرموت  ,ترجع بصولها إلى الصحابي وائل ابن حجهـر كانهت والدتهه
عام (  232هـ  1332/م ) في مدينة تونس ,بمضى عدة سنوات في طلب العلم  .ينظر :تقهي الهدين بحمهد بهن

الم ـقدم ـ ـ ـ ـة
وقد تم اختيار موضوع البحث لعدة دواعي منيا ما يأتي -:
 .1ان تحديد نموذجي البحث بفكر االمام عمي ومنيج ابن خمدون لكون االمام عمي مثل بناء
الدولة التي مثمت فكر المعصوم في وضع استراتيجية بناء الدولة ولما عبر فيو ابن خمدون
عن دراسة شاممة لجميع الدول لمساحة مترامية االطراف من الشرق االسالمي الى المغرب
واالندلس وكذلك امم الروم والمجوس فصل في اخبارىا وعوائد بناء الدول فييا مما يجعمنا امام
نموذجين مثل االول الفكر المعصوم في البناء ومثل الثاني الفكر البعيد عن فكر االئمة
المعصومين فآثارنا دراستيما معا لمعرفة نقاط الضعف والقوة في كمييما ومدى االصالة
والمعاصرة التي تتمتع بيا فكر بناء الدولة عمى اسس اسالمية دون الحيد عنيا والثبات عمييا
ميما حدث من متغيرات وظيرت من مستجدات  ,ومدى دستورية االسالم في اسس بنائيا من
حيث تشخيص مدى تالزمية الدين واالخالق في استراتيجية بنائيا ,فمثل النموذج االول فكر
االمام عمي ( )الذي يعكس صورة منيج االسالم الكامل في التخطيط االستراتيجي لبناء
الدولة الذي جاء ترجمة وتطبيقاً متكامالً لمباديء الشريعة االسالمية من خالل الخطب
والرسائل التي عرفت عنو ( )والتي ارسميا الى والتو وعمالو وغيرىم باإلضافة الى حكمو
القصار التي جمعت في مؤلف (نيج البالغة) وفي غيره من المصادر االخرى وتناولناىا
علههي ,المقريههزل ,السههلوك لمعرفههة دول الملههوك  ,تحقيههق  :سههعيد عبههد الفتهها عاتههور . 512 /3 ,الخطههط
المقريزيههة.204 /2 , ,ابههن حههزم ,ببههو محمههد علههي  ,جمهههرة بنسههاب العههرب ,ص  460؛ ابههن خلههدون ,عبههد
الهرحمن  ,التعريه بهابن خلههدون ورحلتهه ربها ً وتههرقاً ,ص  3ـ  4؛ يههاقوت الحمهول  ,معجهم البلههدان /1 ,
. 220
 .2دخل ابن خلدون في سلك األعمال اإلدارية والسياسية عمل بول األمهـر حاجبها ً ألميهر بجايهة (والحجابهة
تعد برقى منصب ادارل وسياسي في الدولة في ذلك الحين ) ,ثم تنقل في العمهل الهوظيفي فهي ظهل السه طين
واألمراء المتصارعين على السلطة ولمهدة ثمهاني سهنوات تعهرل خ لهها للسهجن مهدة سهنتين ( 260 - 257
هـ1359 - 1352 /م ) على يد السلطان ببي عنان صهاحب فهاس  ,بعهد بن بتهمهه بالته مر ضهد مهع صهاحب
بجايه  ,وبعد بن بطلق سراحه السلطان ببو سـالم عيّنهه كاتبهـا ً لهه  ,ثهم تهولى خطهة المظهالم للنظهر فهي األمهور
التههي يتناولههها التههرع  ,وبعههدها رحههل إلههى األنههدلس .ثههم سههافر الههى رناطههة وبقههي سههنتين(  266 - 264هههـ /
 1364 - 1362م ) ُكل ّ خ لها بسفارة من قبل سهلطان رناطهة إلهى ملهك قتهتالة األسهباني ,ثهم سهافر الهى
مصر وتغل منصـب قاضي المالكية الـذل ع ُِز َل عن ُه وبُعي َد إليه خمس مرات .وسافر عن مصر ثم عاد إليها
وبقي فيها حتى توفي في القاهرة في (  26رمضهان  707ههـ  1406 /م ) راجهع :ابهن خلهدون  ,التعريه ,
ص  52ـ  73و ص  104و ص  106وص429؛ المقريزل  ,الخطط المقريزية. 210 /2 ,
 . 3ولكن العمل اإلدارل والسياسي لم يصر ابن خلدون عن الكتابة والتالي  ,فقـد تفهر لهذلك فهي فتهرات
مختلفة حتى استقر به المقام في سنة (  226هـ 1324/م ) في قلعة بني س مة  ,ولمدة بربهع سهنوات  ,بلّه
خ لها كتابه ( العبـر ) بصورته األولية  ,ولكنه احتاج إلى مصادر لم تكن متيسهرة لهه فهي قلعهة ابهن سه مة ,
فعـاد إلى تونـس سنة (  270هـ  1327 /م ) إلكمال كتابته وتعزيزها بالمصادر الموجـودة في مكتبة سلطان
تونس ببي العباس بحمد الحفصي الذل و ّفر له كل وسائل الراحة إلنجـاز كتاباته وإتمامها  ,وبعد انتهائه بهدا
ابن خلدون نسخة من كتاب (العبر) .راجهع :ابهن خلهدون  ,التعريه  ,ص  52ـ  73و ص  104و ص 106
وص429؛ المقريزل  ,الخطط المقريزية. 210 /2,
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الم ـقدم ـ ـ ـ ـة
بالدراسة المقارنة مع النموذج االخر وىو فكر ومنيج ابن خمدون الذي مثل االتجاه الواقعي
لدراسة الواقع التاريخي لمدولة االسالمية كمصدر ألفكاره ونظريتو ومنيجو في دراسة ظاىر
قيام الدول وزواليا في التاريخ االسالمي فقدم صورة الدولة العصبية التي تقوم عمى العامل
القبمي (العصبية) والعامل الديني وفق منيج ومبدأ القوة المادية المتمثمة بالعصبية الى جانب
العامل الديني الذي سخره لتبرير سياسات ىذه الدول وجعل من سياستيا وتخطيطيا في بناء
وادارة الدول بانيا حقيقة البد منيا وال يمكن تجاوزىا حسب فكره ومنيجو الجبري الذي يفسر بو
الظواىر التاريخية ,فقدم لنا صورة منيج بناء الدولة التي ابتعدت عن التأسيس االسالمي
لمدولة التي تحمل بذور مرضيا وانييارىا المحتم في اسسس واستراتيجية بنائيا عندما اعتمدت
مبدأ القوة المادية والشيوات النفسانية وانحرفت عن المبدأ االسالمي .
.2عدم وجود دراسات تناولت ىذا الموضوع من قبل فاغمب الدراسات االكاديمية ان لم نقل
جميعيا وحسب اطالع الباحثة انيا شممت جانب معين من بناء الدولة في فكر اإلمام عمي
( )كالجانب االداري أو السياسي أو االقتصادي منيا الدراسة االكاديمية التي حممت عنوان
()1

"الفكر االقتصادي في نيج البالغة)

لمباحثة ذكرى عواد ياسر العامري التي اختصت بالفكر

االقتصادي عند اإلمام عمي (. )واما في الجانب االداري جاءت دراسة الباحثة ىدى ياسر
سعدون بعنوان ( الفكر االداري عند اإلمام عمي ( )في نيج البالغة) (,)2وىي دراسة
اىتمت بالجانب االداري فقط .
واما الدراسة الشاممة التي تعرضت ليذا الموضوع فيو كتاب بعنوان( اسس بناء الدولة في
فكر اإلمام عمي ( .) )وىذا الكتاب ىو رسالة ماجستير منشورة وىو جيد يشكر عميو
الباحث لكونيا اول دراسة شاممة لبناء الدولة في فكر اإلمام عمي ( )اال انيا دراسة
مختصرة جداً ولم تعط جميع الجوانب حقيا من الدراسة فمم تتعرض لمزايا القيادة المعصومة
ولم يعط لألساس االجتماعي في بناء الدولة حقو من الدراسة والبحث لما يمثمو ىذا الجانب
من قاعدة اساسية ميمة فاقتصر دراستو عمى مكانة االسرة في فكر اإلمام عمي واثرىا
االجتماعي ,ولم يبين االثر االستراتيجي الكبير لمقاعدة االجتماعية التي تمثل الرعية بعنوانيا
 ) 1رسالت ماجستيز  ,كليت تزبيت العلوم االنسانيت  ,جامعت البصزة .
 ) 2رسالت ماجستيز غيز منشورة  ,كليت تزبيت ابن رشد للعلوم االنسانيت  ,جامعت بغداد1434,هـ2113/م,
وكذلك في هذا الجانب دراست الباحث نزار فاضل حسين العزاوي بعنوان "النظام االداري في خالفت اإلمام
علي ابن ابي طالب (عليه السالم)  41-35هـ.

الم ـقدم ـ ـ ـ ـة
الواسع في بناء الدولة وقيمة المجتمع في نظر الدولة ايضاً والتي يعتمد عمييا في كونيا مخزن
الطاقات الكامنة البشرية التي استفاد اإلمام من توظيفيا في كل مراحل وجوانب بناء الدولة .
اما الدراسات التي تناولت بناء الدولة عند ابن خمدون فأنيا  ( ,فكر ابن خمدون العصبية
والدولة معالم نظرية خمدونية في التاريخ االسالمي) لمحمد عابد الجابري كانت دراسة تحميمية
لنظرية العصبية في بناء الدولة و ( الدولة في فكر ابن خمدون ) لتوفيق خمف زيدان احمد
السعيدي وىي رسالة ماجستير غير منشورة ,فجميع الدراسات جاءت منفرده في الجانبين وكان
ليذه الدراسة الريادة في عقد المقارنة بينيما.
وتمت دراسة الموضوع في اربعة فصول ومقدمة وفي نيايتيا خاتمة تضمنت اىم
النتائج التي توصمت الييا الدراسة وقائمة المصادر والمراجع جاء الفصل االول بعنوان القيادة
واثرىا في استراتيجية بناء الدولة .تضمن عدة مباحث االول ضرورة وجود القيادة الحاكمة
لمدولة .والمبحث الثاني مسميات القيادة في فكر االمام عمي( )وفكر ابن خمدون ,والمبحث
الثالث مؤىالت وصفات القائد وأثرىا في استراتيجية بناء الدولة واما المبحث الرابع طرق
اختيار القيادة واثرىا في استراتيجية بناء الدولة من كونيا اختيار بالنص االليي عند االمام
عمي( )ومزايا قيادة اختيار النص االليي ومقارنتيا بطرق اختيار القيادة عند ابن خمدون.
والفصل الثاني بعنوان قيمة المجتمع واثرىا في استراتيجية بناء الدولة تضمن عدة
مباحث المبحث االول روابط بناء المجتمع وأثرىا في استراتيجية بناء الدولة ,والمبحث الثاني
دور المجتمع واثره في بناء الدولة والمبحث الثالث نظام العالقة بين القيادة والشعب واثرىا في
بناء الدولة والمبحث الرابع انفتاح الدولة عمى المجتمع والمبحث الخامس التأسيس الفكري
لمفيوم المعارضة واثره في بناء الدولة.
والفصل الثالث تالزمية الدين واالخالق وأثرىما في استراتيجية بناء الدولة وتضمن
مبحثين؛ االول أثر الدين في بناء الدولة والمبحث الثاني أثر االخالق في بناء الدولة.
اما الفصل الرابع استراتيجية بناء المنظومة االدارية لمدولة بثالثة مباحث االول ىيكمية
النظام االداري وبناء مؤسساتو ونظام عمميا وأثره في استراتيجية بناء الدولة من حيث الواليات
والية ادارتيا والو ازرة والكتاب وتشخيص صفات اختيار موظفي الدولة ,والمبحث الثاني ىيكمية
النظام االقتصادي واثره في استراتيجية بناء الدولة من حيث توزيع االقتصاد وتطوير االنتاج
من الزراعة والصناعة والتجارة والمبحث الثالث استراتيجية الرقابة الحكومية وأثرىا في بناء
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الم ـقدم ـ ـ ـ ـة
الدولة وما تثمره ىذه المؤسسة من نتائج تؤدي الى تنفيذ الواجبات وتأدية الحقوق ورصانة
عمل االداريين في الدولة .والمبحث الرابع استراتيجية بناء المنظومة االمنية من حيث مرتكزات
بنائيا واسس ىذه المرتكزات ,وبيان محور ميام المنظومة االمنية والمبحث الخامس استراتيجية
بناء المنظومة القضائية من حيث اىمية القضاء في نظام الدولة وشروط القاضي ومدى
الحرص عمى استقاللية القضاء وتنفيذ احكامو .
واعتمدت الدراسة عمى جممة من المصادر والمراجع العممية في مقدمتيا كتاب( نيج
البالغة ) المصدر االساس لمدراسة الذي حوى منيج االمام عمي ( )ومشروعو الحضاري
لبناء الدولة بما تضمنو من خطب ورسائل وحكم ,الذي جمعو الشريف الرضي (ت406ه
1015/م) ,وكذلك شروحات نيج البالغة التي تناولت خطب النيج ورسائمو بالشرح والتوضيح
.ومنيا منياج البراعة في شرح نيج البالغة لقطب الدين الراوندي أبي الحسين سعيد بن ىبة
اهلل (ت 573ه1177/م ـ) وشرح نيج البالغة البن ميثم البحراني (ت ق6ه/ق12م) .وكذلك
المصدر االساسي االخر الذي كان محور الدراسة كتاب ( العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام
العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان االكبر ) البن خمدون ت 808ه
موضع الدراسة ,والذي كان موضوع الدراسة بما احتوى لفكر ابن خمدون ونظريتو في بناء
الدولة وطبيعة العمران البشري.
واغنت التفاسير بما حوتو من احكام واراء كانت ليا الكممة الفصل في المواضيع التي
تم توظيفيا فييا منيا تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن القران لمطبري (ت
310ه922/م),وكذلك تفسير ابو الميث السمرقندي (ت383ه993/م) وتفسير الفخر الرازي
(ت606ه 1209 /م ) .والتي كان ليا حضور محوري في موضوع الدراسة لما تضمنتو من
تفسير بعض اآليات القرآنية الكريمة التي استشيدنا فييا في بعض محاور الدراسة ومنيا التي
تخص موضوع البحث في الفصل االول في اختيار القيادة واثر ىذا االختيار في بناء الدولة.
وكان لكتب الحديث واالخبار فائدة ميمة لمدراسة لما تضمنتو معمومات واحاديث كثيرة
عن النبي محمد(

) واىل بيتو المعصومين (عمييم السالم) فيما يخص النظم االدارية

والسياسية لبناء الدولة منيا كتاب الكافي لمكميني (ت329ه940/م ) ,وكتاب االختصاص
لممفيد (ت413ه1022/م)  ,وكتاب دعائم االسالم لمقاضي النعمان(ت  363ه973/م ).

الم ـقدم ـ ـ ـ ـة
وكذلك كتب التاريخ كان ليا الحضور واالولوية في مقدمتيا كتاب تاريخ الرسل والمموك
لمطبري محمد بن جرير (ت310ه922/م) ,وكتاب الكامل في التاريخ البن االثير(ت
630ىـ1232/م) .وكذلك كتب الطبقات والتراجم ومنيا كتاب الطبقات الكبرى البن سعد محمد
بن منيع (ت230ىـ 941/م) ,وكتاب سير االعالم لمذىبي ت748ه1347/م ,وغيرىا من
المصادر التاريخية االخرى.
اضافة الى المراجع الحديثة التي اغنت البحث ببعض اآلراء التي عضدت الدراسة منيا
كتاب منطق ابن خمدون لعمي الوردي ,والفكر االجتماعي عند االمام عمي ( )دراسة في
ضوء نيج البالغة لعبد الرضا الزبيدي .وغيرىا من المراجع االخرى.
وكذلك جممة من االطاريح والرسائل العممية اىميا رسالة الماجستير الدولة في فكر ابن
خمدون ,لتوفيق خمف زيدان احمد السعيدي والتي اغنت االطروحة بما تضمنتو من اراء
عمي
ومعمومات .وكذلك رسالة ماجستير( ألفاظ الدولة وشؤونيا في كتاب نيج البالغة لإلمام ّ
داللية –) لعمي شعالن سمطان الساعدي ,التي اغنت
بن أبي طالب (عميو السالم)  -دراسة ّ

معموماتيا بعض مواضيع الفصل االول وخاصة مسميات القيادة وىناك جممة من االطاريح
والرسائل االخرى والبحوث العممية التي افادت الدراسة والتي يطول المقام بذكرىا اثرنا ذكرىا
في قائمة المصادر والمراجع.
واخي اًر نود ان نشير الى ان كل دراسة ميما بمغت ال يمكن ليا ان تدعي الكمال فالكمال
هلل وحده ألنو جيد بشري يخطئ ويصيب ولكن ىذا ال يمنع من الدراسة والبحث عمى قدر
الوسع واالجتياد ومن اهلل العون ولو الحمد اوال واخرا.

6

الفصل االول  :القيـ ـ ـ ــادة واثرهـ ـ ـ ـ ــا في استراتيجي ـ ـ ــة بناء الدولة

8

تمييـــــــــــــــــــــــد
اف القيادة ىي رأس اليرـ في بناء نظاـ ىيكمية الدكلة كاف استراتيجية بناء الدكلة كرسـ الخطط
كالسياسات الكفيمة بتنظيـ ىذا البناء تعكس فكر كثقافة القائد كما يحممو مف مشركع حضارم تتـ
ترجمتو مف خبلؿ جممة مف البرامج كاالنظمة لتنفيذ بناء ىذا المشركع كتطبيقو كاقعيان ,لذا اكد االسبلـ
عمى مسألة القيادة كعدىا مف الحتميات في النظاـ االسبلمي ,كاخذت مف االىمية ذركتيا ,بأف يككف
القائد فردان يتميز بالعصمة كاألعممية ,كاالفضمية كالصدؽ كالصبر كاالمانة كاالخبلص ,كىذه الصفات
تككف لو سدان كمنعان كعصمة عف الخطأ كتحقؽ لو قيادة قادرة لكضع استراتيجية محكمة لبناء دكلة
االنسانية لتككف تنفيذان كتطبيقان لممشركع الرسالي الحضارم لئلسبلـ .
كالقيادة لغة :مف " قكد القاؼ كالكاك كالداؿ اصؿ صحيح يدؿ عمى امتداد في الشيء كيككف ذلؾ
امتدادان عمى كجو االرض كفي اليكاء "

(ُ)

كالقيادة  ":مصدر القائد  ,ككؿ شيء مف جبؿ اك مسناة كاف

مستطيبلن عمى كجو االرض  ,كىك قائد كظير مف االرض يقكد كينقاد كيتقاكد  ,)ِ("...ك" قاد الراية
قكدان كقيادان  ,كقيادة  :مشى اماميا اخذا بمقكدىا  ...كالجيش قيادة  :رأسو كدبر امره  ...كالقائد  :مف
يقكد الجيش(ّ).
اما اصطبلحا :فيي ":االرادة ثـ العمؿ ,كاثارة رغبة العمؿ في نفكس االخريف كتكزيع الجيكد ك
المسؤكليات لتحقيؽ االىداؼ .كقيؿ ىي :تعميـ االنضباط عف رغبة العف خكؼ كاالىتماـ بالمصمحة
العامة قبؿ المصمحة الخاصة "(ْ).
كلمقيادة في المنظكمة القرآنية ضكابط كمؤىبلت ,كالقرآف الكريـ يشير الى اف القيادة ال تنتخب الى
ىذه الميمة إال بعد قراءة طكيمة كممحصة في سيرتيا الذاتية التي يحصؿ مف خبلليا عمى االستحقاؽ
القيادم  .فقبؿ اختيار القائد اليبد أف يثبت قدرتو كقكتو كتمكنو مف ىذه المسؤكلية ,كىناؾ شكاىد قرانية
كثيرة منيا في اصطفاء قيادة طالكت كاختيارىا فكانت صفتا العمـ كالقكة قكلو تعالى ﴿:إَِّْ اٌٍَّوَ اصْطَفَبهُ
ػٍََْْىُُْ ًَصَادَهُ ثَسْطَخً فِِ اٌْؼٍُِِْ ًَاٌْجِسُِْ ًَاٌٍَّوُ ُّؤْرِِ ٍُِْىَوُ َِْٓ َّشَبءُ ًَاٌٍَّوُ ًَاسِغٌ ػٌٍَُِْ﴾

(ٓ)

( )1اثٓ فبسط  ,اؽّذ ِ ,ؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ ,ص . 738
( )2اثٓ ِٕظٛس ٌ ,غبْ اٌؼشة .215/12 ,
( )3اٌض٠بد اؽّذ ؽغٓ ,اٌّؼغُ اٌٛع١ؾ  ,ص. 865
( )4ؽ ٜٛعؼ١ذ  ,فظٛي ف ٟاالِشح ٚاالِ١ش  ,ص177 -178
( )5عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .248

.
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كاف يككف القائد ممف ييدم العباد كال يضميـ ,كيدبر الببلد في رضى ا﵀ سبحانو كالصالح العاـ
ىح ُّ
قاؿ تعالى ﴿ :أىفى ىم ٍف ىي ٍيًدم إًلىى اٍل ىح ّْ
ؼ تى ٍح يك يمك ىف﴾
ىف ييتَّىب ىع أ َّ
ىف يي ٍي ىدل فى ىما لى يك ٍـ ىك ٍي ى
ىم ٍف ىال ىي ًي ّْدم إً َّال أ ٍ
ؽ أٍ
ؽ أى
(ُ)

كىذه قراءة قرآنية في مؤىبلت االنبياء كالقادة كخصائصيـ قبؿ اصطفائيـ لمنصب القيادة ألىميتيـ

كقدراتيـ .
كىناؾ فرؽ كبير بيف اف القائد قائد بجدارة كاستحقاؽ كانو اثبت قيادتو كحكمتو في تدبير االمكر
قبؿ اف ينتخب ام انو يمتمؾ مف كاريزما القيادة كجاذبية الشخصية مما ييقنًع االخريف عمى اختياره
لمقيادة مف دكف منازع  .كبيف مف يفرض نفسو بالقكة كىك غير اىبلن ليا.

كاف معايير المنظكمة القرآنية الختيار القيادة كاصطفائيا ثابتة ال تقبؿ التغيير كالتبلعب لما ليا
مف اثار كارثية  ,كىناؾ فرؽ كبير كشاسع بيف انساف يمتمؾ مؤىبلت ذاتية كاستعدادات قيادية  ,كبيف
مف ينتزع القيادة انتزاعان مف اىميا كيتقمصيا مكانيـ كيزحزحيـ عنيا كيأخذىا بالقير كالقكة كالتغمب.
كقد اثبت التاريخ اف القيادة لممبادلء كالمثؿ كالقيـ  ,كاف ليس كؿ مف ترأس اك ممؾ اك حكـ يستحؽ
ً
دك ىف التاريخ سيرتيـ كأياـ حكميـ انيـ لـ يزيدكا الخمؽ اال يبعدان عف ا﵀ كاعدمكا
القيادة كلنا في حكاـ ى
االنسانية انسانيتيا كعاثكا في الديار الفساد كالقتؿ كالتشريد لمعباد  .فاف القيادة ىي مف تجمع الجمع كال
تشتتو كتشرده كتفرقو  ,كتسمكا بيذا الجمع االنساني نحك الكماالت الركحية كالمعنكية كالمادية التي ىي
اليدؼ مف خمؽ االنساف كتسخير الطبيعة لخدمتو لتتحقؽ ىذه االىداؼ كتتـ معاني الرحمة كتجمياتيا
في المعمكرة عامة .
كىناؾ مف يتسمى بالقيادة كالفضؿ في ذلؾ يعكد لممنصب نفسو ألنو كضع في ىذا المكاف
فحمؿ اسمو كانو جمس فيو كال يمتمؾ رؤية كبرنامجان حككميان لقيادة الدكلة ,كاف منصبو يحتـ عميو البقاء
في ىذا المنصب كانو عميو سياسة االمكر مف منطمؽ المنصب نفسو لمحفاظ عميو ال مف منطمؽ كفاءة
كاستحقاؽ.

( )1عٛسح ٔٛ٠ظ ,ا٠خ .11
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المبحث االول  :ضرورة وجود القيادة الحاكمة لمدولة
اف القيادة العميا لمدكلة تمثؿ نقطة بداية الشركع لبناء أم دكلة ؛ ألنيا الرأس المفكر كالمبتكر
كالمنظـ كالمبدع كالمخطط الستراتيجية بناء الدكلة ,فبدكنيا تنتج الفكضى كاالضطراب  ,كليذا سندرس
في ىذا المبحث مكقؼ كؿ مف االماـ عمي بف ابي طالب( )كابف خمدكف مف ضركرة كجكد القيادة
مف عدميا كفي حياة المجتمعات ,كتشخيص اسباب ىذه الضركرة اف كجدت ضمف المعطيات المحددة
ليا في فكر كنظرية كؿ منيما ,كاف قراءة المعطيات سيشخص كيبيف لنا اىمية القيادة مف حيث انيا
كسيمة كأداة لبناء الدكلة أـ أنيا ىدؼ بذاتيا لما يطمح اليو بعض شاغمييا مف تسخيرىا لتحقيؽ
مصالحيـ الخاصة .كنتيجة لتتبع فكر االماـ عمي ( )كابف خمدكف نجد اف ضركرة كجكد القيادة
تتجمى في صكرتيف كىما االتي -:
الصورة االولى  -ضرورة اجتماعية  :اكد االماـ عمي بف ابي طالب ( )عمى ضركرة كجكد
الحككمة بصكرة عامة فبل يمكف لممجتمعات اف تعيش بدكف حككمة تنظـ امكر حياتيا كاشار الى ذلؾ
بالنحك العاـ في معرض رده عمى معارضي حككمتو مف الخكارج كمغالطتيـ الفكرية في ىذه الضركرة
االجتماعية كالشرعية التي رفضكىا كالبسكا صيغة الرفض ليا رداءان شرعيان عبر رفع شعار (ال حكـ اال

ؽ ير ياد بًيا ب ً
ً
اط هؿ  ,ىن ىع ٍـ
﵀) ,فرد عمييـ االماـ ردان حاسمان أكضح فيو بطبلف احتجاجيـ فقاؿ ":كم ىمةي ىح ٍّ ي ى ى ى
اس ًمف أ ً
ً
ً
ً
ً
َّ ًَّ
ير ىبٍّر أىك فى ً
ىم و
اج ور ,
كف ىال إً ٍم ىرةى  ,إً َّال لمَّو  ,كًانَّو ىال يب َّد ل َّمن ً ٍ
إًَّنو ىال يح ٍك ىـ إًال لمو  ,كلىك َّف ىى يؤىالء ىيقيكلي ى
ٍ
ىي ٍع ىم يؿ

اٍل ىع يد ُّك

َّ ً
ً
ً ً
ً
كيقىاتى يؿ بًو
كي ٍج ىمعي بًو اٍلفى ٍي يء  ,ي
ىج ىؿ ي
كيىبمّْغي المو فييىا األ ى
كي ٍستى ٍمتعي فييىا اٍل ىكاف ير  ,ي
في إً ٍم ىرتًو اٍل يم ٍؤ ًم يف  ,ى
َّع ً
كتىأٍمف بًو السُّب يؿ  ,كيؤ ىخ يذ بًو لًمض ً
اح ًم ٍف فى ً
اجر "(ُ) .كقبؿ
يؼ ًم ىف اٍلقى ًك ّْ
كي ٍستىىر ى
يح ىبّّر ي
م  ,ىحتَّى ىي ٍستىًر ى
ي
ىي
يٍ

اف نبيف اشارة الضركرة االجتماعية مف النص نكد التنكيو حسب اعتقادنا اف الحديث قد ال يخمك مف
الدس الذم اقحـ في الحديث كنعتقد اف الدس يكمف في كممة ( أىك فى ً
اج ور ) كذلؾ الف كجكدىا يناقض
ٍ
سياؽ الحديث كفكرة مكضكعة ,ككذلؾ نجد اف تكضيح االماـ لـ يشمؿ مياـ الحككمة الفاجرة بؿ اشار

َّع ً
فقط الى مياـ الحككمة البارة بدليؿ قكلو ":كتىأٍمف بًو السُّب يؿ  ,كيؤ ىخ يذ بًو لًمض ً
م  ,ىحتَّى
يؼ ًم ىف اٍلقى ًك ّْ
ي
ىي
يٍ
اح ًم ٍف فى ً
اجر " فيذه الكاجبات كنتائجيا ال تحققيا عمى الكجو الكامؿ اال الحككمة البارة
كي ٍستىىر ى
يح ىبّّر ي
ىي ٍستىًر ى
كىذا ما يدفعنا الى الشؾ بأف الحديث ادخؿ عميو ما ليس فيو.

كاالمر االخر انو ال يمكف لئلماـ اف يترؾ ثغرة عميو في مجاؿ رده عمى الخكارج فيـ اعترضكا
عمى حككمة امير المؤمنيف التي ىي خير مف مثؿ تطبيؽ االسبلـ كعمى الرغـ مف ذلؾ رفضكىا
(ٙٔ )1ظ اٌجالغخ ,ص.72
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بقكليـ (:ال حكـ اال ﵀) فبل يمكف اف يرد عمييـ بقكلو انو ( ال بد مف حككمة برة اك فاجرة ) كيدخؿ
خيار الحككمة الفاجرة كبديؿ الف ىذا سيضعؼ حجتو اماميـ سيما كاف مكضكع الحديث دار بيف امير
المؤمنيف كثمة مف المسمميف خرجكا عمى نظاـ حكـ بناء الدكلة االسبلمية لذا يجب اف يككف الرد ضمف
فكر المنظكمة االسبلمية  ,سيما كاف امير المؤمنيف قد اكد عمى كجكب الحككمة البارة باعتباره خيار
النظاـ االسبلمي الكحيد ال غير ,كلـ يترؾ الى جانبو خيارات اخرل مف حككمة فاجرة اك غيرىا مف
المسميات كىذا ما أكده في قكلو  ":كقد عممتـ أنو ال ينبغي أف يككف الكالي عمى الفركج كالدماء
كالمغانـ كاألحكاـ كامامة المسمميف البخيؿ فتككف في أمكاليـ نيمتو ,كال الجاىؿ فيضميـ بجيمو ,كال
الجافي فيقطعيـ بجفائو ,كال الحائؼ لمدكؿ فيتخذ قكمان دكف قكـ ,كال المرتشي في الحكـ فيذىب
بالحقكؽ كيقؼ بيا دكف المقاطع ,كال المعطؿ لمسنة فييمؾ األمة "(ُ) .
كنجد في كبل النصيف المذككريف اعبله تأكيد االماـ عمى ضركرة كجكد الحككمة لحاجتيا
االجتماعية لتنظيـ امكر المجتمع عمى المستكل االقتصادم ,كحفظ حقكؽ افراد المجتمع كرد اعتداء
بعضيـ عمى بعض  ,كتكفير االمف العاـ ,كرد العدك الخارجي عنيـ .
ككذلؾ أرل ابف خمدكف في نظريتو اف لمحككمة ضركرة اجتماعية كانو البد لمناس مف حاكـ حتى
ينتظـ امرىـ كيرد عدكاف الناس بعضيـ عف بعض بقكلو  ":االجتماع إذا حصؿ لمبشر  ...كتـ عمراف
العالـ بيـ فبل بد مف كازع يدفع بعضيـ عف بعض لما في طباعيـ الحيكانية مف العدكاف كالظمـ كليست
السبلح التي جعمت دافعة لعدكاف الحيكانات العجـ عنيـ كافية في دفع العدكاف عنيـ ألنيا مكجكدة
لجميعيـ فبل بد مف شئ آخر يدفع عدكاف بعضيـ عف بعض كال يككف مف غيرىـ لقصكر جميع
الحيكانات عف مداركيـ كالياماتيـ فيككف ذلؾ الكازع كاحدا منيـ يككف لو عمييـ الغمبة كالسمطاف كاليد
القاىرة حتى ال يصؿ أحد إلى غيره بعدكاف كىذا ىك معنى الممؾ كقد تبيف لؾ بيذا أف لئلنساف خاصة
طبيعية كال بد ليـ منيا "(ِ).
الصورة الثانية -ضرورة شرعية  :اثبت االماـ عمي( )بأف القيادة فرض شرعي البد منو مفركض
عمى االمة كالفرض ال ينقطع العمؿ بو في أم زماف اك مكاف جاء ذلؾ في معرض كبلمو()
ظ ً
لكميؿ بف زياد النخعي ":المَّي َّـ بمىى ,ىال تى ٍخميك ٍاألىرض ًمف قىائًوـ ًلمَّ ًو بًحج و
اى انر ىم ٍشييك انر ,ىكًا َّما ىخائًفان
َّةً ,إ َّما ى
ٍ ي ٍ
ي
ي ى
ٌ
كف ًع ٍن ىد
ىع ى
ىم ٍغ يمك انر ,لً ىئ َّبل تىٍبطي ىؿ يح ىج يج المَّ ًو ىكىبي ىّْناتيوي ىك ىك ٍـ ىذا ؟ ىكأ ٍىي ىف أيكلىئً ىؾ ؟ أيكلىئً ىؾ ىكالمَّ ًو ٍاألىىقمُّك ىف ىع ىددان ,ىك ٍاأل ٍ
ظ يم ى
(ٙٔ )1ظ اٌجالغخ ,ص.171
( )2اٌؼجش ٚدٛ٠اْ اٌّجزذأ ٚاٌخجش ف ٟا٠بَ اٌؼشة ٚاٌؼغُ ٚاٌجشثش  ِٓٚػبطشُ٘ ِٓ ر ٞٚاٌغٍطبْ االوجش . 168 /1,
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كب أى ٍشب ً
كي ٍزرع ً
اى ًي ٍـ ,ىى ىج ىـ
ىى ى ي ى
كىا في يقمي ً ى
كف ,ىكأىنً يسكا بً ىما
استى ٍك ىع ىرهي اٍل يمتٍ ىرفي ى
ىما ٍ

ً
ً
اء يى ٍـ,
كىا ين ى
المَّو قى ٍد انر ,ىي ٍحفىظي المَّوي بً ًي ٍـ يح ىج ىجوي ىكىبي ىّْنات ًو ,ىحتَّى ييكًد يع ى
ظ ىر ى
بً ًيـ اٍل ًعٍمـ عمىى ح ًقيقى ًة اٍلب ً
ص ىيرًة ,ىكىبا ىش يركا يرك ىح اٍل ىي ًق ً
استى ىبلينكا
ى
ى
ي ى
يف ,ىك ٍ
ي
ً
ً
استىكح ى ً
ص ًحيبكا ُّ
الد ٍن ىيا بًأ ٍىب ىد و
اء المَّ ًو ًفي
احيىا يم ىعمَّقىةه بًاٍل ىم ىح ّْؿ ٍاأل ٍ
اف أ ٍىرىك ي
ٍ ٍى
ش م ٍنوي اٍل ىجاىمي ى
ىعمىى ,أيكلىئ ىؾ يخمىفى ي
كف ,ىك ى
آه ً
الدعاةي إًلىى ًدينً ًوً ,
ًً
آه ىش ٍكقان إًلىى يرٍؤىيتً ًي ٍـ"(ُ).
أ ٍىرضو ,ىك ُّ ى
كاف حكـ اإلمامة الكجكب ,كما جاء في قكؿ اإلماـ عمي(":)

ىكًاَّن ىما ٍاألىئً َّمةي قي َّك ياـ المَّ ًو ىعمىى
ىي ٍد يخ يؿ َّ
الن ىار إً َّال ىم ٍف أ ٍىن ىك ىريى ٍـ

ًً
اؤهي ىعمىى ًع ىب ًاد ًه ,ىكىال ىي ٍد يخ يؿ اٍل ىجَّنةى إً َّال ىم ٍف ىع ىرفىيي ٍـ ىك ىع ىرفيكهي ,ىكىال
ىخٍمقو ,ىك يع ىرفى ي
ىكأ ٍىن ىك يركهي"(ِ) فبل بد مف كجكد االئمة النيـ يقرركف مصير االنساف في الدنيا كاالخرة فبل يمكف جيميـ اك
عدـ تكاجدىـ في أم زماف كمكاف.

اما في فكر ابف خمدكف فانو لـ يعترؼ بكجكد ضركرة شرعية تستدعي اف ال تخمكا االمة اك
الدكلة مف حاكـ اال بعد اف تمت بيعة السقيفة ألبي بكر بف ابي قحافة كاف الدكلة كاالمة حسب اعتقاده
عاشت فراغ قيادم اك حككمي بعد كفاة النبي محمد (

) كاشار الى ذلؾ بقكلو ":فانظر كيؼ كانت

الخبلفة لعيد النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ غير ميمة فمـ يعيد فييا ثـ تدرجت األىمية زماف الخبلفة
بعض الشيء بما دعت الضركرة إليو في الحماية كالجياد كشأف الردة كالفتكحات فكانكا بالخيار في
الفعؿ كالترؾ كما ذكرناه عف عمر رضي ا﵀ عنو ثـ صارت اليكـ مف أىـ األمكر لؤللفة عمى الحماية
كالقياـ بالمصالح فاعتبرت فييا العصبية التي ىي سر الكازع عف الفرقة كالتخاذؿ كمنشأ االجتماع
(ّ)

كالتكافؽ الكفيؿ بمقاصد الشريعة كأحكاميا "
ابف خمدكف بعد مكت النبي(

فأىمية الضركرة الشرعية لكجكد القيادة تكضحت عند

) كاف ىذه الضركرة قامت كضيرت بتكلي حككمة ابي بكر لدكلة

ايات التار ً
المسمميف ,كرفض ابف خمدكف استنادان الى الرك ً
يخية برفضو ككف النبي محمد (
عمى القيادة مف بعده كانو(

) قد اكد

) نكه كعيد بالقيادة الى شخص مف بعده بغض النظر عف مصداؽ

ذلؾ الشخص سكاء كاف االماـ عمي بف ابي طالب ( )اك غيره في مرضو الذم تكفى بو  .لككف
الكصية لـ تقع العتراض عمر بف الخطاب عمى ذلؾ كىذا ما استدؿ بو ابف خمدكف عمى اف االمو
عاشت فراغ قيادم العتراض عمر حسب قكؿ ابف خمدكف بما نصو ":شأف العيد مع النبي صمى ا﵀
عميو كسمـ كما تدعيو الشيعة مف كصيتو لعمي رضي ا﵀ عنو كىك أمر لـ يصح كال نقمو أحد مف أئمة
النقؿ كالذم كقع في الصحيح مف طمب الدكاة كالقرطاس ليكتب الكصية كأف عمر منع مف ذلؾ فدليؿ
)ٙٔ (1ظ اٌجالغخ  ,ص.418
)ٙٔ (2ظ اٌجالغخ ,ص.212
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 168 /1,
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كعمى ىذا فاف أبف خمدكف لـ يأت بشيء جديد في ىذا المجاؿ  ,كاف ما

قالو بشأف القيادة بأف الرسكؿ (

) ترؾ االمة سدل بدكف قيادة كانيا لـ يرد فييا نص  ,كاف ميمة

االختيار فكضت لبلمة تقرر مصيرىا فكاف رأيو جزء ال يتج أز مف المنظكمة الفكرية لمدرسة اىؿ السنة
مف امثاؿ الماكردم ( تَْٓقَُٖٓ/ـ )(ِ) ,كابك يعمي الفراء(تْٖٓقَُٔٔ/ـ)(ّ) ,كأبك
المعالي الجكيني( ت ْٖٕقَُٖٓ/ـ)

(ْ)

الذيف قاؿ ابف خمدكف بقكليـ كسار عمى فكرىـ.

اف اعتراض ابف خمدكف اف الرسكؿ محمد (

) ترؾ االمة سدل كلـ يكص لمقيادة مف بعده

بصكرة عامة بغض النظر عف ذكره مصداؽ القيادة لئلماـ عمي ( )ىك رفض ال يصمد اماـ النقد
كالحقائؽ التاريخية التي اعرض عف ذكرىا ابف خمدكف كالتي يمكف اف نجمميا بالرد عمى ابف خمدكف
بما يأتي -:
ُ .كيؼ اف النبي لـ ينتبو ألىمية القيادة مف بعده؟ في حيف انتبو ألىميتيا الصحابة لضركرات
الحرب مف الجياد كحركب الردة  ,حسب قكلو ":ثـ تدرجت االىمية [أم اىمية القيادة] زماف الخبلفة
بعض الشيء بما دعت الضركرة إليو في الحماية كالجياد كشأف الردة كالفتكحات فكانكا بالخيار في
الفعؿ كالترؾ كما ذكرناه عف عمر رضي ا﵀ عنو ثـ صارت اليكـ مف أىـ األمكر لؤللفة عمى الحماية
(ٓ)

كالقياـ بالمصالح "

فيؿ اف الصحابة احرص مف النبي عمى الدكلة االسبلمية أـ انيـ ادرككا اىمية

القيادة لمدكلة االسبلمية كاف النبي (
الحكـ عمى النبي محمد (

) لـ يدرؾ ذلؾ ,فيذا نكع مف التخبط مف قبؿ ابف خمدكف في

) كاتيامو بالتياكف في امر االسبلـ كاالمة كالدكلة مف بعده ,كىذا كمو لـ

يكف كاف رسكؿ ا﵀ اىتـ ببناء الدكلة بدليؿ حدد ليا دستكر لمعمؿ بو كاالحتكاـ اليو منذ االياـ االكلى
لتكاجده في المدينة (ٔ) فكيؼ يغفؿ امر كيذا .
ِ .اف اقرار ابف خمدكف بأف عمر بف الخطاب عارض كتابة الكصية لقيادة اإلماـ عمي ( )كاف
الكصية لذلؾ لـ تتـ كلـ تقع بقكلو ":شأف العيد مع النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كما تدعيو الشيعة مف
كصيتو لعمي رضي ا﵀ عنو كىك أمر لـ يصح كال نقمو أحد مف أئمة النقؿ كالذم كقع في الصحيح مف

( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .168/1,
( )2األحكام السلطانية والواليات الدينية,ص.01-5
( )3األحكام السلطانية,ص.9
( )4االرشاد الى قواطع االدلة في اصول االعتقاد,ص.312
) (5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 168 /1,
( )6ابن هشام  ,السيرة النبوية.241/1,
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(ُ)

طمب الدكاة كالقرطاس ليكتب الكصية كأف عمر منع مف ذلؾ فدليؿ كاضح عمى أنو لـ يقع "
اعتراؼ و
كاؼ مف ابف خمدكف بككف النبي محمد (

فيك

) اراد اف يحدد القيادة كاف يعيد بيا الى شخص

مف بعده ,كاف الدكلة يجب اف ال تعيش فراغ قيادم حسب الدستكر االسبلمي الشرعي لبناء الدكلة ,اال
اف عمر بف الخطاب ىك مف رفض كحاؿ دكف ذلؾ  ,ال اف النبي محمد (

) لـ ييتـ بمكضكع

قيادة الدكلة مف بعده كاككمو الى االمة.
ّ .المبلحظ مما ينقمو ابف خمدكف في تاريخو اف اجتماع الصحابة لـ يكف مف اجؿ مناقشة اىمية
كضركرة كجكد قيادة بؿ كاف اجتماعيـ عمى ما يفيـ مف النزاع ىك ( لمف تككف القيادة ) أم اف فكرة
ضركرة كجكد الحاكـ ام ار محسكـ بالنسبة ليـ ؛ لكف االمر الذم لـ يحسـ بعد كدار النزاع عميو ىك
المصداؽ( ام شخص الحاكـ ) مف ىك مف قبؿ المياجريف لما ينقمو اف " لما قبض رسكؿ ا﵀ صمى
ا﵀ عميو كسمـ ارتاع الحاضركف لفقده حتى ظف أنو لـ يمت كاجتمعت األنصار في سقيفة بنى ساعدة
يبايعكف سعد بف عبادة كىـ يركف اف االمر ليـ بما آككا كنصركا كبمغ الخبر إلى أبي بكر كعمر
فجاؤكا إلييـ كمعيـ أبك عبيدة كلقييـ عاصـ بف عدل كعكيـ بف ساعدة فأرادكىـ عمى الرجكع كخفضكا
عمييـ الشأف فأبكا إال أف يأتكىـ فأتكىـ في مكانيـ ذلؾ فأعجمكىـ عف شأنيـ كغمبكىـ عميو جماحا
(ِ)

كمكعظة "

كينقؿ نص قكؿ أبا بكر  ":نحف أكلياء النبي كعشيرتو كأحؽ الناس بأمره كال ننازع في

ذلؾ كأنتـ لكـ حؽ السابقة كالنصرة فنحف األمراء كأنتـ الكزراء "

(ّ)

ككذلؾ ما ينقمو مف قكؿ الحباب بف

المنذر بف الجمكح ":منا أمير كمنكـ أمير كاف أبكا فاجمكىـ يا معشر األنصار عف الببلد فبأسيافكـ داف
الناس ليذا الديف كاف شئتـ أعدناىا جذعة أنا جذيميا المحكؾ كعذيقيا المرجب كقاؿ عمر اف رسكؿ
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أكصانا بكـ كما تعممكف كلك كنتـ األمراء ألكصاكـ بنا ثـ كقعت مبلحاة بيف
عمر كابف المنذر كأبك عبيدة يخفضيما اتقكا ا﵀ يا معشر األنصار أنتـ أكؿ مف نصر كآزر فبل تككنكا
أكؿ مف بدؿ كغير فقاـ بشير بف سعد بف النعماف بف كعب بف الخزرج فقاؿ أال إف محمدا مف قريش
كقكمو أحؽ كأكلى كنحف كاف كنا أكلى فضؿ في الجياد كسابقة في الديف فما أردنا بذلؾ اال رضى ا﵀
(ْ)

كطاعة نبيو فبل نبتغى بو مف الدنيا عكضا كال نستطيؿ بو عمى الناس"

بغض النظر عف مكاصفاتو

كمؤىبلتو لمقيادة بؿ فقط ىناؾ مؤىؿ كحيد فقط كىذا المؤىؿ ىك كسب رضا االغمبية القرشية ليرتفع
بذلؾ كيككف حاكما حتى تككف بذلؾ قكة الى جانبو لتصد كؿ معارض لحكمو .
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .168/1,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .427/2,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .427/2,
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .427/2,
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المبحث الثاني :مسميات القيادة
كردت القيادة في فكر االماـ عمي( )كابف خمدكف بعدت مصطمحات ,كميا تعبر عف حقيقة
فمسفة القيادة ككيؼ يجب اف تككف كمف ىذه المصطمحات ما يأتي -:
اوال – اإلمام
(ُ)
كيتفرع مػف
ىما ,إذا قصده
ىموي ىي يؤ ُّموي أ ِّ
اف اإلماـ مف مصدر (أ ٌىـ) في المغة" :األ ُّىـ بالفتح القصد ,أ َّ
ٌ
المصػػدر مشػػتقات عػ ٌػدة ,منيػػا (اإلمػػاـ ,كاإلمامػػة) ,كاإلمػػاـ " :يكػ ٌؿ ىمػ ٍػف ا ٍئػػتيٌـ بًػ ًػو مػػف ىرئًػ ٍػي و
س كغيػ ًػرًه ,كالجمػػع

أئمة"(ِ) ,ككممة ك ٌؿ ىنا تفيد العمكـ ,أم عمكـ االئتماـ ,لذا أصبح ك ٌؿ مػف يقػكد مجمكعػة أك يقتػدل بػو
ٌ
قيمػػو كالمصػػمح لػػو ,فػػالقرآف إمػػاـ
ػاـ ىػ نػدل أـ إمػػاـ ن
ردل" ,فإمػػاـ ك ػ ٌؿ شػػيء ٌ
يسػ ٌػمى ن
إمامػػا ,س ػكاء أكػػاف إمػ ى
عية كاماـ الجند قائدىـ"(ّ).
محمد (صمٌى ا﵀ عميو كآلو) إماـ األئمة كالخميفة إماـ الر ٌ
المسمميفٌ ,
كسيدنا ٌ
(ْ)
فأمػػا تسػػميتو
العامػػة فػػي الػػديف كالػػدنيا
ن
جميعػػا" ٌ ,
كاإلمػػاـ فػػي االصػػطبلح ":ىػػك الػػذم لػػو الرئاسػػة ٌ

(ٓ)
ػكـ ,ك َّأـ
إماما فتشبيينا بإماـ الصبلة في اتٌباعو كاالقتداء بو" ٌ ,
ن
أما اإلمامة فيي مصدر (أ َّىـ) كقػد "أ َّىـ الق ى
(ٔ)
بيػػـ تىقىػ َّػد ىميي ٍـ ,كىػػي اإلمامػػة"  ,كاإلمامػػة فػػي االصػػطبلح" :عبػػارة عػػف خبلفػػة شػػخص مػػف األشػػخاص

لرسكؿ ا﵀ (صمٌى ا﵀ عميو كآلو) في إقامة القكانيف الشرعية كحفظ حكزة الممٌة"(ٕ).

ىما ك ً
صيَّتًي فىالمَّوى ىال تي ٍش ًريككا بً ًو
كقد كردت مصطمح اإلماـ في عدة مف خطبو منو قكلو ( ":)أ َّ ى
ً
كد ٍي ًف ,ىكأ ٍىكًق يدكا ىى ىذ ٍي ًف
يمكا ىى ىذ ٍي ًف اٍل ىع يم ى
ىش ٍيئان ,ىك يم ىح َّمدان (صمى ا﵀ عميو كآلو) فى ىبل تي ى
ضي ي
ّْعكا يسَّنتىوي ,أىق ي
ؼ ع ًف اٍلجيمى ًة ر ّّ ً
ً
ُّ
ام ًر و
يـ
ئ ًم ٍن يك ٍـ ىم ٍجيي ى
كدهي ,ىك يخفّْ ى ى
ص ىب ى
اٍلم ٍ
اح ٍي ًف ,ىك ىخ ىبل يك ٍـ ىذ ّّـ ىما لى ٍـ تى ٍش يريدكا ,يح ّْم ىؿ يكؿ ٍ
ب ىرح ه
ىى ى

يف قى ًكيـ كًام ً
ً
يـ "(ٖ) ,جاء في شرح ابف أبي الحديد لمفظة اإلماـ" :كاإلماـ العميـ ,يعني بو رسكؿ
اـ ىعم ه
ىكد ه ه ى ى ه
أف اإلماـ العميـ ىنا جاءت لتد ٌؿ عمى اإلماـ
ا﵀ (صمٌى ا﵀ عميو كآلو)"(ٗ) ,كذىب
الخكئي إلى ٌ
ٌ
ً
فإنو العميـ
نفسو( ,)َُ()في حيف قاؿ
المكسكم ":أراد باإلماـ العميـ رسكؿ ا﵀ (صمٌى ا﵀ عميو كآلو) ٌ
ٌ

) (1اثٓ ِٕظٛس ,عبْ اٌؼشة.22/12,
)ٌ (2غبْ اٌؼشة.22/12 ,
) (3اٌّظذس ٔفغٗ.23/12 ,
) (4اٌشش٠ف اٌغشعبٔ, ٟاٌزؼش٠فبد ,ص . 38
) (5اثٓ خٍذ,ْٚاٌؼجش . 231/1 ,
) (6اثٓ ع١ذح  ,أث ٛاٌؾغٓ ػٍ ٟثٓ إعّبػ,ً١اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ األػظُ. 582/11 ,
)ِ (8ؾّذ ث ,ِٟٛ١اإلِبِخ ٚأً٘ اٌج١ذ. 8/1 ,,
)ٙٔ (7ظ اٌجالغخ  ,ص. 218
) (1اثٓ أث ٟاٌؾذ٠ذ ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 122/1 ,
( )11ؽج١ت هللا اٌخٛئِٕٙ , ٟبط اٌجشاػخ ف ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 122/1 ,
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بك ٌؿ أسرار الحياة كالككف كما يكصؿ إلى ا﵀ كيبمغ بو اإلنساف الجنة كدار السبلـ ,كيمكف أف يريد بو
األمة كقادتيا أعطاىـ ا﵀ مف
نفسو كك ٌؿ إماـ زمانو ٌ
ألف األئمة امتداد لرسكؿ ا﵀ ,كخمفاؤه كىـ عمماء ٌ

عممو ما يعطكف بو حاجة اإلنساف "(ُ).

ضيء بًين ً ً ً ً
كـ إًمامان ي ٍقتىًدم بً ًو كيستى ً
ً ّْ
ً
ػام يك ٍـ
ٍم و ى ى
ىى ٍ
ي
ػكر عٍممػو ,أ ىىال ىكًا َّف إ ىم ى
كقاؿ (عميو السبلـ)" :أ ىىال ىكًا َّف ل يكؿ ىمأ ي
ً
قىػ ًػد ا ٍكتىفىػػى ًمػػف يد ٍنيػػاه بً ًطمرٍيػ ًػو ك ًمػػف طيع ًمػ ًػو بًقير ً
ػؾ"(ِ) ,كىػػذا ذكػػر لحالػػو
كف ىعمىػػى ىذلًػ ى
صػ ٍػيو ,أ ىىال ىكًاَّن يكػ ٍػـ ىال تى ٍقػػد ير ى
ٍ ى ي ٍى ى ٍ ٍ
ٍ ى
ػاـ يجػػب أف يقتػػدل بػػو"(ّ).ككردت االمامػػة بمعػػاني عػػدة فػػي نيػػج الببلغػػة منيػػا
(عميػػو السػػبلـ) :كاٌنػػو إمػ ه

االتي-:

 .1القيــــم  :جاء ذلؾ في قكؿ لو ( )معب ار عف االماـ بالقيـ ":ىكًاَّن ىما ٍاألىئً َّمةي قي َّك ياـ المَّ ًو ىعمىى ىخٍم ًق ًو
ً ًً
َّ
َّ
اؤهي ىعمىى ع ىباده ,ىكىال ىي ٍد يخ يؿ اٍل ىجَّنةى إًال ىم ٍف ىع ىرفىيي ٍـ ىك ىع ىرفيكهي ,ىكىال ىي ٍد يخ يؿ النَّ ىار إًال ىم ٍف أ ٍىن ىك ىريى ٍـ ىكأ ٍىن ىك يركهي
 ,ىك يع ىرفى ي

(ْ)
ً
يؿ "(ٓ) ,كقكلو ()
يؽ ىكيي ٍرًش يد يك يـ َّ
السبً ى
كف إً ىمامان ىغ ٍي ًرم ىيطىأي بً يك يـ الطَّ ًر ى
"  .كقكلو ( ":)﵀ أ ٍىنتي ٍـ أىتىتىىكقَّ يع ى
( )بطريقة االستفياـ لغرض التقريع أك عمى سبيؿ اإلنكار كالتكبيخ كالمراد ٌأنو ال يكجد إماـ غيره

يرشدىـ كيكصميـ إلى طريؽ النجاة (ٔ).

ألف مف معاني
أحيانا لمداللة عمى القيادة ك
 .2القائــد :استعمؿ اإلماـ ( )المفظ
ن
الترؤس ؛ ٌ
ٌ

(ٕ)
عممية
أف ( إماـ الجند قائدىـ )  ,كقد تككف القيادة عسكرٌية كما في الجيش أك تككف ٌ
المفظة (القيادة) ك ٌ
ب ىن ٍف ىسوي لً َّمن ً
اس
ٌ
صى
عممية كغيرىا عمى نحك قيادة عامة لمدكلة ,ككرد ىذا المعنى في قكلو ( ":)ىم ٍف ىن ى
إً ىمامان ىفٍم ىي ٍب ىدٍأ بًتى ٍعمً ًيـ ىن ٍف ًس ًو قىٍب ىؿ تى ٍعمً ًيـ ىغ ٍي ًرًه"(ٖ) ,كقكلو ( )ايضان في كصؼ اإلنساف الضا ٌؿ ":ىكىي ٍغ يدك ىم ىع

يؿ قى ً
ً
يف بً ىبل سبً و
اصود ىكىال إً ىم واـ قىائًود "
ىم ىع اٍل يم ٍذنبً ى
ى
االخذ بيد المقكد نحك الكماؿ كالتعمـ كىذا ىك دكر القائد الحقيقي الصالح كالكامؿ القادر عمى بناء
(ٗ)

أم يككف القيادة ىنا مف خبلؿ ىذيف النصيف بمعنى

مجتمع كدكلة .
ِّ
ائتـ بو إلى الخير كالسبلـ
كلما كاف القائد ىك القدكة ,ن
ىاديا كاف أـ ضاال لذا ىك ٌ
ٌ
إما أف يقكد مف ٌ
كضحو ( )في قكلو ":ىفًإَّنوي ىال ىسك ى ً
اـ
الشر كالخذالف كالنار ,كىذا ما ٌ
كالجنة أك يقكدىـ إلى ٌ
اء إ ىم ي
ى
( )1اٌّٛع ,ٞٛششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 148/2 ,
) (2اٌّظذس ٔفغٗ . 313/3 ,
)ِٕٙ (3بط اٌجشاػخ ف ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخ ,اٌخٛئ. 351/15 ,ٟ
)ٙٔ (4ظ اٌجالغخ  ,ص. 212
(ٙٔ )5ظ اٌجالغخ  ,ص. 263
( )6اثٓ ِ١ضُ اٌجؾشأ , ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخٕ٠ , 313/3 ,ظش :اٌّٛع, ٞٛششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 111/3 ,
( )8اثٓ ِٕظٛس ٌ ,غبْ اٌؼشة. 22/12 ,
(ٙٔ )7ظ اٌجالغخ ,ص. 471
(ٙٔ )1ظ اٌجالغخ ,ص.213
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الرىدل ىكىكلً ُّي النَّبً ّْي ىك ىع يد ُّك َّ
النبً ّْي "(ُ) ,كقاؿ ابف ميثـ البحراني ":فإماـ اليدل يعني بو نفسو,
اـ َّ
اٍليي ىدل ىكًا ىم ي
كاماـ الردل ىك معاكية "(ِ) .
ثانيا -الخميفة
كتنكعت دالالتيا كمنيا ما
كردت ( خميفة اك خبلفة ) في نيج الببلغة في خطب كاقكاؿ عديدة ٌ
يعبر عف القيادة في ما يأتي-:
ُ .حجة اهلل عمى عباده  :جاءت لفظة الخميفة بصيغة الجمع ( الخمفاء) تدلؿ عمى اف الخميفة
النخعي ":المَّيي َّـ ىبمىى ,ىال تى ٍخميك
ىك حجة ا﵀ عمى عباده في االرض في كبلـ لو( )لكميؿ بف زياد
ٌ
َّة ,إً َّما ظى ً
ٍاألىرض ًمف قىائًوـ لًمَّ ًو بًحج و
اى انر ىم ٍشييك انر ,ىكًا َّما ىخائًفان ىم ٍغ يمك انر ,لً ىئ َّبل تىٍبطي ىؿ يح ىج يج المَّ ًو ىكىبي ىّْناتيوي ىك ىك ٍـ ىذا
ٍ ي ٍ
ي
ً
ً
َّ ً ُّ
كف ًع ٍن ىد المَّ ًو قى ٍد انر ,ىي ٍحفىظي المَّوي بً ًي ٍـ يح ىج ىجوي ىكىبي ىّْناتً ًو,
كف ىع ىددان ,ىك ٍاأل ٍ
ىعظى يم ى
؟ ىكأ ٍىي ىف أيكلىئ ىؾ ؟ أيكلىئ ىؾ ىكالمو ٍاألىىقم ى
ً
ً ً
ًً ً
ظراءىـ ,كي ٍزرع ً
ً
ص ً
ىحتَّى يي ً
ًً
يرة ,ىكىبا ىش يركا
كىا ين ى ى ى ي ٍ ى ى ى ي ى
كد يع ى
كىا في يقميكب أى ٍش ىباىي ٍـ ,ىى ىج ىـ بي يـ اٍلعٍم يـ ىعمىى ىحقيقىة اٍل ىب ى
ً
يف ,كاستى ىبلينكا ما استىكعره اٍلمتٍرفيكف ,كأىنًسكا بًما استىكح ى ً
ً
ص ًحيبكا ُّ
الد ٍن ىيا بًأ ٍىب ىد و
اف
ى ٍ ٍ ىىي ي ى ى ى ي ى ٍ ٍ ى
ش م ٍنوي اٍل ىجاىمي ى
يرك ىح اٍل ىيق ً ى ٍ
كف ,ىك ى
الدعاةي إًلىى ًدينً ًوً ,
ًً
َّ ً ً
ً
آه آ ًه ىش ٍكقان إًلىى
احيىا يم ىعمَّقىةه بًاٍل ىم ىح ّْؿ ٍاأل ٍ
اء المو في أ ٍىرضو ,ىك ُّ ى
أ ٍىرىك ي
ىعمىى ,أيكلىئ ىؾ يخمىفى ي

يرٍؤىيتً ًي ٍـ"(ّ).

ً (ْ)
كقاؿ( ":)كا عجباه أىتى يككف اٍل ًخ ىبلفىةي بًالص ً
ض
كرٍف ه
ى
ي
ى ى ىى ٍ
َّح ىابة كال تككفى اٍلقى ىرىابة "  ,كىك إنكار منو ( )ى
بأف الخبلفة عف رسكؿ ا﵀ (صمٌى ا﵀ عميو كآلو) تككف بالقرابة أك الصحبة ,كىذا ينسجـ
كرٍف ه
ض لمقكؿ ٌ
ى

ألف اإلمامة
ينص
كيتصؼ مع مذىب
اإلمامية القائؿ :ال ٌ
ٌ
النبي عمى الخميفة مف بعده؛ ٌ
بد مف أف ٌ
ٌ
عندىـ كالنبكة تحتاج إلى العصمة(ٓ) .فالخبلفة عند اإلماـ مقاـ و
عية
ساـ يقكـ عمى أساس
األىمية الشر ٌ
ٌ
ه
ٌ

الذاتية "(ٔ).
مكانياتو
ألف الخبلفة كاإلمامة ه
ٌ
ديني ,نابع مف صميـ الفرد كا ٌ
كالكفاية؛ " ٌ
شأف ٌ
ثالثا  -الوصي
الشيء
صى
ي
الكصي في المغة" :االتّْصا يؿ ,ىكىك ى
صَّيةي" ,كالك ً
بات .كمنيا الك ً
الن ً
اصيةه  :متَّ ً
ً
صمةي َّ
صَّيةي ىما
ىك ى
ي
ى ى
ى

إذا اتٌصؿ ,كالك ً
بات
ص ُّي ٌ
الن ي
ى
ً
ت
الكصيَّةي
ت بً ًو ,ىك يس ّْم ىي ٍ
ص ٍي ى
أ ٍىك ى

ُّ
أرض
الممتؼ ,ك ه
كً
صٌيةن التٌصاليا
ى

(ٙٔ )1ظ اٌجالغخ,ص.375
( )2اثٓ ِ١ضُ اٌجؾشأ , ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخٕ٠ٚ , 431/4 ,ظش  :ؽج١ت هللا اٌخٛئِٕٙ , ٟبط اٌجشاػخ . 15/11 ,
)ٙٔ (3ظ اٌجالغخ  ,ص.418
( )4اٌشش٠ف اٌشػ, ٟخظبئض االئّخ,ص.111
) (5اٌّٛع , ٞٛششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 351/5 ,
) (6إدس٠ظ اٌؾغ ,ّٟ ٕ١اٌخالفخ اٌّغزظجخ ,ص . 64
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(ُ)
ت الك ً
ً
كاف
ألف
صيَّة
ى
ٌ
بأمر ٌ
كصيةن؛ ٌ
صؿ ما ى
لما أكصى بيا ىك ى
الميت ٌ
الميت "  ,كجاء في الزاىر ":ىك يس ّْم ىي ٍ ى
ً ً (ِ)
ً
فيو مف أمر حياتً ًو بما ىب ٍع ىدهي ًم ٍف ً
صى الرج يؿ
أمر مماتو "  ,ك ٌ
"أك ى
الكصية :العيد جاء في لساف العربٍ :

ككصَّاه :عيد إليو "(ّ) ,ككرد في الصحاح" :كالعيد :الك ً
ؽ
صيَّة ,كقد ٍ
أكص ٍيتيوي ,كمنو اشتي ٌ
عيد ي
ت إليو أم ى
ى ي ىى
ى
(ْ)
مضاؼ إلى ما بعد المكت"(ٓ)  ,ككرد
ؾ
الكصية في االصطبلح" :ىي تممي ه
ه
العيد الذم يكتب لمكالة" .ك ٌ

(ٔ)
الكصي ٍّْيف ً
ً
ّْد َّ
م في تاريخو األحداث التي
ّْد
ككص ُّي ىسي ي
ككرد عنو ( ":)ىأنا ىسي ي
النبي ى
ى
ّْيف "  ,كذكر الطبر ٌ
محمدا (صمٌى ا﵀ ً
عميو كآلو) بأف
المحمدية لئلسبلـ فبعد أف أمر ا﵀ نبيَّو
التي صاحبت بداية الدعكة
ن
ٌ

يي ًنذر عشيرتو كأقاربو بقكلو تعالىًَ ( :ؤَْٔزِسْ ػَشِريَرَهَ اٌْإَلْشَثِنيَ )(ٕ) ,كالتي جاءت في بياف كتحديد الكصي
كالقيادة بعد النبي المتمثمة باإلماـ عمي بف ابي طالب( )كانذارىـ كتحذيرىـ مف قبؿ ا﵀ سبحانو مف
التبلعب بيذا االمر مف بعده بقكلو تعالىًَ ( :ؤَْٔزِسْ ػَشِريَرَهَ اٌْإَلْشَثِنيَ )  ,كاف ما ينقمو الطبرم في نقؿ

النبي محمد (صمٌى ا﵀ عميو كآلو) قاؿُّ ":أي يك ٍـ يي ىؤ ًازيرني عمى ىى ىذا األ ٍىم ًر
الحادثة المتعمقة بيذه االية بأف
ٌ
أخي كك ً
عمىى أف ي يككف ً
جميعا ,كقمت كاني ألحدثيـ ِّ
سنا,
صٌيي ىك ىخمً ٍيفىتًي ًف ٍي يكـ ؟ قاؿ :فأحجـ القكـ عنيا
ى
ٍ ى ٍى
ن
ى

نبي ا﵀ أككف كزير ىؾ ً
ثـ
عميو ,فاخذ برقبتيَّ ,
بطنا ,كأحمشيـ ساقنا ,أنا يا َّ
عينا ,كأعظميـ ن
كأرمضيـ ن
ي ى
قاؿَّ :
ككصيي كخميفتي فيكـ فاسمعكا لو كأطيعكا "(ٖ).ك قراءة نص الركاية تكحي لمقارئ
إف ىذا أخي
ٌ
بأف قريش زىدت بالخبلفة كالحكـ بعد النبي محمد

جسدىا اإلماـ في قكلو ( ": )ىال ييقىاس بً ً
آؿ يم ىح َّمود (صمٌى ا﵀
كنجد ٌ
أف ىذه المعاني جميعيا ٌ
ي
ً
يم ًة أىح هد ,كىال يس َّكل بً ًيـ مف جر ٍ ً
ًً
ً
الد ً
اس ّْ
اد
يف ىك ًع ىم ي
ىس ي
ت ن ٍع ىمتييي ٍـ ىعمى ٍيو أ ىىبدان ,يى ٍـ أ ى
عميو كآلو) م ٍف ىىذه ٍاأل َّ ى ى ي ى
ٍ ى ٍ ىى
ؽ اٍل ًكىالي ًة كًفي ًيـ اٍلك ً
ؽ التَّالًي ,كلىيـ ىخ ً
ص ىح ّْ
اٍل ىي ًق ً
صَّيةي ىكاٍل ًكىارثىةيٍ ,اْل ىف
يف ,إًلى ٍي ًي ٍـ ىي ًفي يء اٍل ىغالًي ىكبً ًي ٍـ ييٍم ىح ي
صائ ي
ى
ى يٍ
ى ى ي ى
ً ً (ٗ)
ؽ ًإلىى أ ٍ ً ً ً
ًإ ٍذ ىر ىج ىع اٍل ىح ُّ
مرة كاحدة في
ىىمو ىكينق ىؿ ًإلىى يم ٍنتىىقمو "  ,كجاءت المفظة بصيغة الجمع (األكصياء) ٌ
ت لى يكـ اٍلمك ً
اعظى الَّتًي ك ىعظى ٍاأل ٍىنبًىي ي ً
الن ي ً
قكلو ( ":)أىيُّيىا َّ
ت إًلى ٍي يك ٍـ ىما أ َّىد ًت
يم ىميي ٍـ ,ىكأ َّىد ٍي ي
اء بيىا أ ى
ى
اس إّْني قى ٍد ىبثىثٍ ي ي ى ى
ً
اء إًلىى ىم ٍف ىب ٍع ىد يى ٍـ "(َُ).
ٍاأل ٍىكص ىي ي

) (1اثٓ ِٕظٛسٌ ,غبْ اٌؼشة .314/15 ,
) (2اٌشبفؼ ّ, ٟاٌضا٘ش ف ٟغش٠ت أٌفبظ. 28/1 ,
) (3اثٓ ِٕظٛس.314/15 ,
) (4اٌظؾبػ ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌؼشث١خ.515/2 ,
) (5اٌشش٠ف اٌغشعبٔ, ٟاٌزؼش٠فبد ,ص . 283
) (6اٌّغٍغ , ٟثؾبس األٔٛاس اٌغبِؼخ ٌذسس أخجبس األئّخ األؽٙبس. 147/18 ,
) (8عٛسح اٌشؼشاء ,ا٠خ . 214
) (7ربس٠خ اٌشعً ٚاٌٍّٛن63-62/2 ,؛ ٕ٠ظش  :اثٓ االص١ش ,اٌىبًِ ف ٟاٌزبس٠خ .63/2,
)ٙٔ (1ظ اٌجالغخ ,ص.48
)ٙٔ (11ظ اٌجالغخ ,ص.263
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اإلليية"(ُ) ,كجاء المعنى
فجاءت لفظة األكصياء لمداللة عمى "الذيف يأتمنيـ األنبياء عمى األسرار
ٌ

اختً ىبل ً
ب ًم ٍف ىخطىًإ ىىًذ ًه اٍل ًف ىر ً
ؼ يح ىج ًجيىا
ؽ ىعمىى ٍ
المعنى نفسو في قكلو( ":)فىىيا ىع ىجبان ىك ىما لً ىي ىال أ ٍ
ىع ىج ي
ً
ً ً ً
بالكصي ىنا نفسو,
كف بً ىغ ٍي وب"(ِ) ,فأراد
كف بً ىع ىم ًؿ ىكص ٍّي ,ىكىال يي ٍؤ ًمني ى
ُّكف أىثىىر ىنبً ٍّي ,ىكىال ىي ٍقتى يد ى
في دينيىا ىال ىي ٍقتىص ى
ٌ
النبي ,كلك
أف اإلماـ ( )ييرجع أسباب اختبلؼ اْلراء في دينيـ إلى تركيـ ما قالو
نفسو ,كنمحظ ٌ
ٌ
الكصي ,كيقصد نفسو ( , )يزيد عمى
ٌأنيـ اقتفكا أثره لما اختمفكا ,فضبلن عف تركيـ االقتداء بعمؿ
ٌ
ىذا تركيـ اإليماف بالغيب(ّ).
رابعا – سمطان اهلل
جاءت لفظة (السمطاف) عند امير المؤمنيف ()مضافة إلى لفظ الجبللة (ا﵀) في قكلو":
داالِّ عمى سمطاف

كًا َّف ًفي سٍمطى ً َّ ً ً
اعتى يك ٍـ ىغ ٍي ىر يممى َّك ىم وة ىكىال يم ٍستى ٍك ىروه بًيىا"
ص ىمةن ًأل ٍىم ًريك ٍـ فىأ ٍ
ىعطيكهي طى ى
اف المو ع ٍ
ي
ى
اإلسبلـ كىك المثكؿ كالطاعة كالحكـ ,كذكر حبيب ا﵀ الخكئي ":كقد يككف سمطاف ا﵀ نفسو ()
(ْ)

لككنو خميفة ا﵀ في عباده فتككف معناىا بذلؾ السمطنة اإلليية "(ٓ).
أف اإلماـ قد أضاؼ السمطاف إلى
كلما كانت مف معاني السمطاف التسمٌط كاالستيبلء نمحظ ٌ
ٌ
()6
امحةي ًم ٍن يكـ ,كاستى ٍح ىكم ًت الطَّم ً
ً
الشيطاف
اعَّيةي
اد ٍ
أحيانا كما جاء في قكلو ( ":)ىحتَّى إً ىذا ٍانقى ى
ن
ت لىوي اٍل ىج ى
ى
ٍ ى ٍ ى
ً
ً
الطَّم ً
ؼ
اعَّيةي ًم ٍنوي ًفي يك ٍـ ,فىىن ىج ىم ًت اٍل ىحا يؿ ًم ىف السّْ
استى ٍف ىح ىؿ يسٍمطى يانوي ىعمى ٍي يك ٍـ ىكىدلى ى
ّْر اٍل ىخف ّْي إًلىى ٍاأل ٍىم ًر اٍل ىجم ّْيٍ ,
ى
(ٕ)
بً يجين ً
"شدة السطكة إشارة إلى كماؿ قدرتو عمى تطكيع النفس كقيرىا"(ٖ),
كد ًه ىن ٍح ىك يك ٍـ"  ,كالسمطاف ىناٌ :

تعالى ﴿ :إًَّنوي لى ٍي ىس
ًَّ
َّ
يف يى ٍـ
ىيتىىكل ٍكىنوي ىكالذ ى
ىج ىم يعكا ىعمىى ىح ٍربًي
قى ٍد أ ٍ

لىوي
بً ًو

كسمطاف الشيطاف كسطكاتو تشمؿ مف تكٌاله كاتٌبعو ,كال تشمؿ المؤمنيف ,قاؿ
ًَّ
ًَّ
يف
يسٍمطى ه
كف * إًَّن ىما يسٍمطى يانوي ىعمىى الذ ى
ىمينكا ىك ىعمىى ىرّْب ًي ٍـ ىيتىىك َّكمي ى
اف ىعمىى الذ ى
يف آ ى
كف﴾ (ٗ) ,كاف سمب القيادة بسمب ىذه السمطة في قكلو ( ":)فىًإَّنيي ٍـ
يم ٍش ًريك ى
ً ً
اع ًيـ ىعمىى ىحر ًب رس ً
ط يعكا
ت قيىرٍيشان ىعّْني اٍل ىج ىك ًازم ,فىقى ٍد قى ى
كؿ المَّ ًو (صمٌى ا﵀ عميو كآلو) قىٍبًمي فى ىج ىز ٍ
ٍ ىي
ىكإ ٍج ىم ٍ
ًً
يمي"(َُ) ,ك " السمطاف الذم أراده ( )ىك سمطاف اإلسبلـ المتمثٌؿ
اف ٍاب ًف أ ّْ
ىرحمي ىك ىسمىيبكنًي يسٍمطى ى
) (1اثٓ أث ٟاٌؾذ٠ذ ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 11/15 ,
)ٙٔ (2ظ اٌجالغخ ,ص.121
) (3اثٓ ِ١ضُ اٌجؾشأ ,ٟاٌّظجبػ. 317/2 ,
)ٙٔ (4ظ اٌجالغخ ,ص. 244
)ِٕٙ (5بط اٌجشاػخ. 111/11 ,
) (6ػٍ ٟشؼالْ عٍطبْ اٌغبػذ ,ٞأٌفبظ اٌذٌٚخ ٚشؤٙٔٚب ف ٟوزبة ٔٙظ اٌجالغخ ,ص.35
)ٙٔ (6ظ اٌجالغخ ,ص.277
)ٙٔ (8ظ اٌجالغخ. 285/2 ,
) (7ؽج١ت هللا اٌخٛئِٕٙ ,ٟبط اٌجشاػخ ف ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 231/2 ,,
) (1عٛسح إٌؾً ,ا٠خ . 111
)ٙٔ (11ظ اٌجالغخ ,ص. 411
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(ُ)
أف خبلفتو كامارتو ال
أمي) " ٌ
بالخبلفة التي ىك أكلى بيا "  .كيدلؿ قكؿ االماـ ( )بػ(سمطاف ابف ٌ

أف مف سمبو الخبلفة ٌإنما سمب سمطاف
تختمؼ عف سمطة
النبي ,كفي ىذا إشارة إلى معنييف :أحدىماٌ :
ٌ
عي ٌإنما
فإنما ناكأ
النبي مف
أف مف ناكأه ٌ
النبي ,كثانييماٌ :
النبي نفسو ,ك ٌ
أف مف سمبو الخبلفة كحقٌو الشر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

قطع ً
رحـ النب ٌي "
كقيادتو استم ار انر لسمطة كحككمة النبي في بناء الدكلة فك انر كمنيجان.
(ِ)

ككذلؾ نمحظ اف ىناؾ معنى ثالث  :باف قكؿ االماـ ( )يدلؿ عمى اف سمطتو

خامسا -وزعة اهلل
أف المَّو تعالى كضع القائد
اف الكزعة مف الكازع :كىك الرادع المانع ؛ كفي فكر االماـ (ٌ )

كالكزعة في أرضو ليمنع بو ما يريد منعو  .كأراد السمطاف العادؿ
أرضو "

(ْ)

(ّ)

بقكلو ":السمطاف كزعة ا﵀ في

.

سادسا-امير المؤمنين
ىك مف القاب القيادة عند امير المؤمنيف عميو السبلـ كانو اكؿ مف لقب بو بؿ اف االماـ عمي بف
ابي طالب ,كانو مف مختصاتو ( )ال يشاركو فيو احد  ,كىذا ما ذكره الكميني" عف أبي عبد ا﵀
( )قاؿ  :سألو رجؿ عف القائـ يسمـ عميو بإمرة المؤمنيف ؟ قاؿ  :ال ذاؾ اسـ سمى ا﵀ بو أمير
المؤمنيف ( , )لـ يسـ بو أحد قبمو كال يتسمى بو بعده إال كافر  ,قمت جعمت فداؾ كيؼ يسمـ عميو
(ٓ)

؟ قاؿ  :يقكلكف  :السبلـ عميؾ يا بقية ا﵀ "
 ...إف رسكؿ(

( ٔ)

كذكر المفيد " كحديث بريدة بف الحصيب االسممي

) أمرني سابع سبعة  ,فييـ أبك بكر كعمر كطمحة كالزبير ,فقاؿ ":سممكا عمى عمي

بإمرة المؤمنيف " فسممنا عميو بذلؾ كرسكؿ ص حي بيف أظيرنا"(ٕ).
كىي تسمية قيادية خص رسكؿ ا﵀ بيا االماـ عمي فذكر الصدكؽ انو االماـ عمي( )امير
المؤمنيف بشيادة الرسكؿ محمد (

) بما يذكر مف أنو جاء إليو رجؿ  ,فقاؿ لو :يا أبا الحسف  ,إنؾ

تدعى أمير المؤمنيف  ,فمف أمرؾ عمييـ ؟ قاؿ ( عميو السبلـ ) ":ا﵀ جؿ جبللو أمرني عمييـ  .فجاء
الرجؿ إلى رسكؿ ا﵀ ( صمى ا﵀ عميو كآلو ) فقاؿ  :يا رسكؿ ا﵀  ,أيصدؽ عمي فيما يقكؿ إف ا﵀
) (1اٌخٛئِٕٙ ,ٟبط اٌجشاػخ ف ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 61/25 ,
) (2اٌغبػذ ,ٞأٌفبظ اٌذٌٚخ ٚشؤٙٔٚب ف ٟوزبة ٔٙظ اٌجالغخ,ص.35
( )3اثٓ ِ١ضُ اٌجؾشأ, ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخ.416/5,
(ٙٔ )4ظ اٌجالغخ ,ص.533
) (5اٌىبف.412/1 ,ٟ
) ٛ٘ (6ثش٠ذح ثٓ اٌؾظ١ت ثٓ ػجذهللا ٠ىٕ ٝأثب ػجذهللا أعٍُ لجً ثذس ٠ ٌُٚ ,شٙذ٘ب ٚشٙذ اٌؾذ٠ج١خ  ٚ ,ث١ؼخ اٌشػٛاْ رؾذ
رؾذ اٌشغشح ٚالبَ ف ٟاٌّذٕ٠خ صُ رؾٛي اٌ ٝاٌجظشح صُ خشط ِٕٙب اٌ ٝخشاعبْ ِٚبد ثّش ٚف ٟإِشح ٠ض٠ذ ثٓ ِؼب٠ٚخ
ٕ٠ظش :اثٓ عؼذ  ,اٌطجمبد اٌىجش 242/4, ٜ؛ ٕ٠ظش :اثٓ ػجذ اٌجش  ,االعز١ؼبة .175/1
) (8االسشبد .47/1
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أمره عمى خمقو  ,فغضب النبي ( صمى ا﵀ عميو كآلو ) كقاؿ  :إف عميا أمير المؤمنيف بكالية مف ا﵀
عز كجؿ  ,عقدىا لو فكؽ عرشو  ,كأشيد عمى ذلؾ مبلئكتو  ,أف عميا خميفة ا﵀  ,كحجة ا﵀  ,كأنو
إلماـ المسمميف  ,طاعتو مقركنة بطاعة ا﵀  ,كمعصيتو مقركنة بمعصية ا﵀  ,فمف جيمو فقد جيمني
 ,كمف عرفو فقد عرفني  ,كمف أنكر إمامتو فقد أنكر نبكتي  ,كمف جحد إمرتو فقد جحد رسالتي "(ُ).
اما ابف خمدكف فانو ايضا يعده مف مسميات القيادة كالحكـ ككنو ايضا احدل مسميات الخميفة
بقكلو " :المقب بأمير المؤمنيف كانو مف سمات الخبلفة كىك محدث منذ عيد الخمفاء كذلؾ أنو لما بكيع
أبك بكر رضي ا﵀ عنو ككاف الصحابة رضي ا﵀ عنيـ كسائر المسمميف يسمكنو خميفة رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ كلـ يزؿ االمر عمى ذلؾ إلى أف ىمؾ "(ِ).
اال انو خص اف اكؿ مف تسمى بو ىك عمر بف الخطاب عند تكليو الحكـ بقكلو  ":فمما بكيع
لعمر بعيده إليو كانكا يدعكنو خميفة خميفة رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ككأنيـ استثقمكا ىذا المقب
بكثرتو كطكؿ إضافتو كأنو يتزايد فيما بعد دائما إلى أف ينتيي إلى اليجنة كيذىب منو التمييز بتعدد
اإلضافات ككثرتيا فبل يعرؼ فكانكا يعدلكف عف ىذا المقب إلى ما سكاه مما يناسبو  ...كاتفؽ أف دعا
(ّ)

بعض الصحابة عمر رضي ا﵀ عنو يا أمير المؤمنيف فاستحسنو الناس كاستصكبكه كدعكه بو"

,

كذكر ابف خمدكف اف اكؿ مف لقبو بذلؾ " عبد ا﵀ بف جحش كقيؿ عمر بف العاص كالمغيرة بف شعبة
كقيؿ بريد جاء بالفتح مف بعض البعكث كدخؿ المدينة كىك يسأؿ عف عمر كيقكؿ أيف أمير المؤمنيف
(ْ)

كسمعيا أصحابو فاستحسنكه كقالكا أصبت كا﵀ اسمو إنو كا﵀ أمير المؤمنيف"

فصار بذلؾ لقب لعمر

لعمر " فدعكه بذلؾ كذىب لقبا لو في الناس كتكارثو الخمفاء مف بعده سمة ال يشاركيـ فييا أحد
سكاىـ"(ٓ).
ك ابتعد ابف خمدكف عف الصكاب بجعؿ لقب أمير المؤمنيف مف اختصاصات عمر بف الخطاب
ككذلؾ ذكر الطبرسي اف لقب أمير المؤمنيف مف مختصات االماـ عمي ,خصو النبي(

) بو

لما قاؿ  ":سممكا عمى عمي بإمرة المؤمنيف كلـ يجكز أصحابنا رضي ا﵀ عنيـ أف يطمؽ ىذا المفظ
لغيره مف االئمة عمييـ السبلـ كقالكا  :إنو انفرد بيذا التمقيب فبل يجكز أف يشاركو في ذلؾ غيره كقد
( )1االِبٌ , ٟص.114
) (2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .187/1 ,
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .187/1 ,
) (4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .187/1 ,
) (5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .187/1 ,
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لقبو رسكؿ ص :سيد المسمميف  ,كاماـ المتقيف  ,كقائد الغر المحجميف ك كسيد االكصياء  ,كسيد
العرب "(ُ) .ككذلؾ الركايات السابقة الذكر اعبله تشير الى اف لقب أمير المؤمنيف ىك مف مختصات
االماـ عمي بف ابي ( )بأمر ا﵀ كرسكلو (

) كقد كاف يمقب بو في حياة الرسكؿ االعظـ كفي

زمف الحكاـ الثبلثة الذيف سبقكه بالحكـ.
اما ابف خمدكف فانو عبر في نظريتو عف مفيكـ الحاكـ (القائد) بمصطمحات عدة كىذا التغيير في
استعماؿ المفاىيـ عند ابف خمدكف خاضع لتنكع أشكاؿ الحكـ لديو ,تبعا لمتغيرات الكاقع السياسي
كاالجتماعي الذم اعتمده ابف خمدكف في قراءة مفيكـ الحاكـ .كىي كاالتي-:
.1الــوازع  :كالكازع كىك الرادع المانع

(ِ)

يأتي تعبيره عف القيادة بالكازع عندما يتحدث عف خكاص

طبيعية مكجكدة في طبيعة االنساف كىي طبيعة العدكاف في البشر بعضيـ عمى بعض كضركرة طبيعة
الحياة االجتماعية لمناس كعدكاف بعضيـ عمى بعض تحتـ كجكد الكازع (الحاكـ) فييـ لرد اعتداء
بعضيـ عف بعض كىك كجكد نستطيع تسميتو بالحككمة الطبيعية البدائية ألنيا حاجة طبيعية اجتماعية
البد منيا كما يراىا ابف خمدكف بقكلو ":الكازع كىك الحاكـ عمييـ كىك بمقتضى الطبيعة البشرية الممؾ
القاىر المتحكـ "(ّ)  ,ككذلؾ قكلو ":الكازع كاحدان منيـ يككف لو عمييـ الغمبة كالسمطاف كاليد القاىرة؛
حتى ال يصؿ احد الى غيره بعدكاف ؛ كىذا ىك معنى الممؾ "

(ْ)

.

كالكازع عند ابف خمدكف اما يككف بشرع اليي اك بغير شرع لقكلو  ":أف الكازع إنما يككف بشرع مف
ا﵀ تسمـ لو الكافة تسميـ إيماف ك و
اعتقاد كىك غير م َّس ومـ ؛ الف الكازع قد يككف بسطكة الممًؾ كقير ً
أىؿ
ي
ي ي
ً
الشككة كلك لـ يكف شرعه كما في أيمـ المجكس ً
كغيرىـ ممف ليس لو كتاب أك لـ تيبمغوي الدعكةي "(ٓ).
 .2الرئاســة :كىك منصب الحاكـ في العمراف البدكم كالتنظيـ القبمي لعصبية كعرفيا ابف خمدكف
باف " الرئاسة إنما ىي سؤدد كصاحبيا متبكع ,كليس لو عمييـ قير في أحكامو "(ٔ) فيك متبكع بحكـ
العادات كالتقاليد القبمية ألنيا رئاسة عمى قبيمة كاحدة كليس قبائؿ متعددة كىذا ما بينو ابف خمدكف " أف
الرئاسة ال تزاؿ في نصابيا المخصكص مف اىؿ العصبية إعمـ أف كؿ حي أك بطف مف القبائؿ كاف
كانكا عصابة كاحدة لنسبيـ العاـ ففييـ أيضا عصبيات أخرل النساب خاصة ىي أشد التحاما مف
( )1اػالَ اٌٛس ٜثبػالَ اٌٙذ.318/1 , ٜ
) (2اثٓ ِٕظٛس ٌ ,غبْ اٌؼشة .112/1 ,
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .147/1 ,
) (4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .34/1 ,
) (5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .34/1 ,
) (6اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .111/1 ,

الفصل االول  :القيـ ـ ـ ــادة واثرهـ ـ ـ ـ ــا في استراتيجي ـ ـ ــة بناء الدولة

12

النسب العاـ ليـ مثؿ عشير كاحد أك أىؿ بيت كاحد أك إخكة بني أب كاحد ال مثؿ بني العـ األقربيف
أك األبعديف فيؤالء أقعد بنسبيـ المخصكص كيشارككف مف سكاىـ مف العصائب في النسب العاـ
كالنعرة تقع مف أىؿ نسبيـ المخصكص كمف أىؿ النسب العاـ إال أنيا في النسب الخاص أشد لقرب
المحمة كالرئاسة فييـ إنما تككف في نصاب كاحد منيـ كال تككف في الكؿ "(ُ).
 .3الولي :عندما تككف الحككمة في طكر الديف اك النبكة بقكلو في ذلؾ " في أف العرب ال يحصؿ
ليـ الممؾ اال بصبغة دينية مف نبكة أك كالية أك اثر عظيـ مف الديف عمى الجممة  ...فإذا كاف فييـ
النبي أك الكلي الذم يبعثيـ عمى القياـ بأمر ا﵀ يذىب عنيـ مذمكمات االخبلؽ كيأخذىـ بمحمكدىا
كيؤلؼ كممتيـ إلظيار الحؽ تـ اجتماعيـ كحصؿ ليـ التغمب كالممؾ " (ِ).
 .4الخميفة  :كجاءت عند ابف خمدكف بصيغة ( خميفة ) ك( الخبلفة ) عندما تككف الحككمة اك
القيادة في طكر الديف مع الصبغة العصبية كلـ تنفرد العصبية بعد بالحكـ ,كعمؿ ابف خمدكف ككف
الحاكـ يسمى خميفة " فمككنو يخمؼ النبي في أمتو فيقاؿ خميفة بأطبلؽ كخميفة رسكؿ ا﵀ كاختمؼ في
تسميتو خميفة ا﵀ فأجازه بعضيـ اقتباسا مف الخبلفة العامة التي لآلدمييف في قكلو تعالى إني جاعؿ
في األرض خميفة كقكلو جعمكـ خبلئؼ األرض"(ّ) .ككذلؾ جاء بصيغة الخبلفة بقكلو  ":الخبلفة ىي
حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحيـ األخركية كالدنيكية الراجعة إلييا إذ أحكاؿ
الدنيا ترجع كميا عند الشارع إلى اعتبارىا بمصالح اْلخرة فيي في الحقيقة خبلفة عف صاحب الشرع
(ْ)

في حراسة الديف كسياسة الدنيا بو"

ام انو الحاكـ المنظـ المر الدكلة بالشرع كالديف .

 .5إمام  :كيسمى الحاكـ اماـ تشبييا بإماـ الصبلة ":فأما تسميتو إماما فتشبييا بإماـ الصبلة في
(ٓ)

اتباعو كاالقتداء بو كليذا يقاؿ اإلمامة الكبرل"

كلـ يبيف ابف خمدكف اك يشخص ىذا االقتداء اك

يحدده بانو اماـ يحكمو اليدل اك اماـ يحكمو اليكل كالشيكات النفسية.
كىكذا تبيف اف ابف خمدكف عندما يتحدث عف الحككمة العصبية في العمراف البدكم (الرئاسة),
كعندما يتحدث عف الحككمة الدينية يستعمؿ مصطمحي الخبلفة كاإلمامة  ,كالكلي  ,كاستعمؿ ابف
خمدكف( الكازع ) لمتعبير عف الحاكـ بصكرة عامة سكاء كاف في العمراف البدكم اك العمراف الحضرم
) (1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .114/1 ,
) (2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .111/1 ,
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .151/1 ,
) (4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .151/1 ,
) (5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .151/1 ,
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(ُ) .ثـ استعمؿ مصطمح أكثر شمكلية ىك( الممؾ ) يرافؽ الدكلة عندما تنتقؿ مف البداكة إلى الحضارة
,كتقع( الخبلفة ) بيف بيف ألنيا تستند إلى العصبية ككنيا تزيد الدكلة قكة فكؽ قكتيا عند ابف خمدكف
كلمخبلفة زمف تحكلت بعده إلى ممؾ ,بمعنى إف اختبلؼ الظرؼ التاريخي كالسياسي جعؿ ابف خمدكف
يستعمؿ تعابير مختمفة لمقيادة ىي :الكازع ,الرئاسة ,الممؾ ,الخبلفة .
كالقيادة لديو تتمثؿ في(الممؾ) الذم يمثؿ أعمى سمطة في الدكلة ,كيستند إلى القير كالغمبة
,كيحمؿ صفة إكراه الناس عمى مصالحيـ العامة ,ألنيـ يجيمكنيا ,كتمثؿ القيادة كالسمطة السياسية
العميا في الببلد أىـ قضية فكر فييا ابف خمدكف ,اذ يقكؿ  " :أف اْلدمييف بالطبيعة اإلنسانية
يحتاجكف في كؿ اجتماع إلى كازع كحاكـ يدفع بعضيـ عف بعض ,فبل بد أف يككف متغمبان عمييـ بتمؾ
العصبية ,كاال لـ تتـ قدرتو عمى ذلؾ ,كىذا التغمب ىك الممؾ كىك أمر زائد عمى الرئاسة "(ِ).
المـمك :كىك مرتبة اعمى مف مرتبة الرئاسة الف الرئيس متبكع مف قبؿ ابناء قبيمتو لكف الممؾ متبكع
َٔ .
بالقير كالقكة لتغمبو عمى االخريف بسطكتو كقكتو ,كعرفو ابف خمدكف بقكلو ":الممؾ فيك التغمب كالحكـ
بالقير ,كصاحب العصبية إذا بمغ إلى رتبة طمب ما فكقيا ,فإذا بمغ رتبة السؤدد كاإلتباع ككجد السبيؿ
إلى التغمب كالقير ال يتركو ألنو مطمكب لمنفس ,كال يتـ اقتدارىا عميو إال بالعصبية التي يككف بيا
(ّ)

متبكعان ,فالتغمب الممكي غاية لمعصبية"

كنبلحظ اف الحاكـ ىنا ىك مف يفرض نفسو بقكة عصبيتو

كشككتو عمى العصبيات االخرل ال لميزة اخرل فيندفع بالطمع الدنيكم كحب السكؤد فيطمب الممؾ
بالقكة كالغمبة .
 .7السمطان :كعرفو ابف خمدكف عند الحديث عف قكة الحاكـ كغمبتو كتحكمو بالمحككميف بقكلو ":
السمطاف أنو المالؾ لمرعية القائـ في أمكرىـ عمييـ فالسمطاف مف لو رعية كالرعية مف ليا سمطاف
كالصفة التي لو مف حيث إضافتو إلييـ ىي التي تسمى الممكة كىي ككنو يممكيـ"(ْ).
كنبلحظ مف خبلؿ المقارنة ما يأتي -:
ُ .انو تتعدد التسميات في فكر كمنيج كؿ مف االماـ عمي بف ابي طالب ( )كابف خمدكف.
ِ .انو رغـ تعدد تسميات القيادة عند االماـ عمي بف ابي طالب ( )اال نيا تمتقي في معنى كاحد
كىك القيادة المعصكمة اك تعبير عف جانب مف ميامو السياسية ك االدارية كتمؾ المسميات ىي بمثابة
تعبير عف صفات القائد كالقابة ام تتعدد التسميات لكف المفيكـ يبقى كاحد .اما عند ابف خمدكف تتعدد
) (1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .161/1 ,
) (2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .111/1 ,
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .111/1 ,
) (4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .141/1 ,
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التسميات لتعدد المفاىيـ التي جاءت نتيجة مركر الدكلة بعدة اطكار كلكؿ طكر مفيكمو كما يراه ابف
خمدكف يككف نتاج لمرحمة عمر الدكلة مف طكر العمراف البدكم مع قكة حضكر الديف ثـ انحسار الديف
كسيادة العصبية ايضا تككف ليذه المرحمة مخرجات حاكمة خاصة بيا تعبر عف المرحمة التي تمر بيا
الدكلة .
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المبحث الثالث  :مؤىالت القائد واثرىا في استراتيجية بناء الدولة.
القيادة في فكر االماـ عمي بف ابي طالب ( )كالية مطمقة عامة يتحمؿ االماـ بمقتضاىا
مسؤكلية صيانة االعراض كالدماء كاالمكاؿ كتطبيؽ الشريعة بمقتضى االنصاؼ كالعدؿ المذيف نص
عمييما القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة بقكلو ( ":)أنو ال ينبغي أف يككف الكالي عمى الفركج
كالدماء كالمغانـ كاالحكاـ كامامة المسمميف البخيؿ فتككف في أمكاليـ نيمتو ,كال الجاىؿ فيضميـ بجيمو
 ,كال الجافي فيقطعيـ بجفائو  ,كال الحائؼ لمدكؿ  ,فيتخذ قكما دكف قكـ  ,كال المرتشي في الحكـ
فيذىب بالحقكؽ كيقؼ بيا دكف المقاطع ,كال المعطؿ لمسنة فييمؾ االمة"(ُ).
فاإلمامة ليست منصبان تشريفيان يتكصؿ عف طريق ًيا الفرد لتحقيؽ مآرب خاصة عمى حساب
حقكؽ العباد الدينية كالدنيكية  ,ألنيا في جكىرىا رعاية مصالح المؤمنيف بما يؤمف ليـ الحياة الكريمة
في الدنيا كالنعيـ الدائـ في االخرة  .فاألنسس التي يجب اف تقاـ االمامة عمييا ىي الكرـ كالعدؿ
كالنزاىة في تنفيذ االحكاـ بما يصكف حقكؽ االفراد  ,كتحقيؽ العدالة

(ِ)

لذلؾ حصر االماـ عمي

( )االستحقاؽ في عدة شركط كمؤىبلت منيا االتي -:
ا .حسن االعداد والنشأة  -:اف لئلعداد كالنشأة دكرىما التربكم في جسـ ك نفس كركحية الفرد لما
تتركو مف اثار مادية كمعنكية كركحية كفكرية في بناء الشخصية ككشؼ االماـ عمي( )في خطبتو
(ّ)

المسماة القاصعة

عف اىمية النشأة كالتربية في اعداد القائد كىك ما يي ىؤكد عميو في الكقت الحاضر

مف قراءة السيرة الشخصية كالعممية لممؤىؿ القيادم عمى مستكل نشأتو كتحصيمو العممي الفكرم

كالتربكم (الركحي كالمعنكم) .فنشأتو ( )في البيت النبكم كتربيتو التي كاف ليا بالغ االثر في
اعداده القيادم لحمؿ امانة الرسالة السماكية حيث اكضح ابرز المكاقؼ التي كاف ليا االثر في اعداده
الركحي كالفكرم ك االخبلقي.
يشير االماـ عمي( )الى مرحمة ميمة في حياة القائد لدكرىا في االعداد كالتربية القيادية
كىي مرحمة ما قبؿ تكلي القيادة أم مرحمة االعداد كالتربية كمصدرىا كاثره في نشأة القيادة كىك ما
كضحو كبشكؿ جمي مف خبلؿ نشأتو كتربيتو مف قبؿ الرسكؿ محمد (

) بقكلو  ":كقد عممتـ

) (1االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.171
) (2عٍِٕ ً١ظٛس اٌؼش٠غ ,فىش االِبَ ػٍ ٟوّب ٠جذ ٚفٙٔ ٟظ اٌجالغخ  ,ص.5
( )3اٌمبطؼخ ِٓ لظغ فالْ فالٔب  :أ ٞؽمشٖ ألٔٗ ()ؽمش فٙ١ب ؽبي اٌؼظج١خ اٌمجٍ١خ ِٚب فٙ١ب ِٓ اٌزىجش ,أ ِٓ ٚلظغ
اٌّبء ػطشٗ إرا أصاٌٗ  ,ألْ عبِؼٙب ٌ ٛوبْ ِزىجشا ر٘ت رؤص١ش٘ب ثىجشٖ وّب ٠ز٘ت اٌّبء ثبٌؼطش ٕ٠ .ظش  :أؽّذ ثٓ
فبسط ثٓ صوش٠بِ ,ؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ 12/5,؛ٕ٠ظش  :اإلِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ,ظ اٌجالغخ ,رؾم١ك ٚششػ ِؾّذ ػجذٖ
.131/2,
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مكضعي مف رسكؿ ا﵀(

) بالقرابة القريبة كالمنزلة الخصيصة  ,كضعني في حجرة " ...

(ُ)

كىذا

التصريح العمكم يعطي عدة صكر عف االعداد القيادم مف حيث ما يأتي -:
أ) القرابة المادية النسبية كما يترتب عمييا مف اىمية بيف االثر التربكم مف ً
الحجر كالصدر الرسالي
الحنكف بقكلو ( ":)كانا كلد يضمني الى صدره كيكنفني فراشو كيمسني جسده كيشمني عرفو "
كناية عف االقت ارب كااللتصاؽ الشديد بالنبي محمد(

(ِ)

) كىذا لو االثر المعنكم في اعداد الحاكـ

كبياف مصدر التغذية كاثرىا في التربية حيث كاف النبي (

) يتعيده بالتربية بقكلو ( ":)يمضغ

ثـ يمقمنيو "(ّ).
ال ٌشيء ٌ

ب) القرابة المعنكية (المنزلة الخصيصة) المنزلة بالقرب ك المنزلة الخاصة التي ليا اثر النفسي

كالفكرم مف الرسكؿ (

) عمى شخص االماـ عمي ( )حيث كاف دائـ القرب منو مما اعطى

التقارب الركحي كالمنزلة الرفيعة القريبة مف النبكة م باالقتداء بو بقكلو ( " : )كلقد كاف يجاكر في
كؿ سنة بحراء فأراه كال يراه غيرم  ...,أرل نكر الكحي كالرسالة ,كأشـ ريح النبكة كلقد سمعت رنة
الشيطاف حيف نزؿ الكحي عميو صمى ا﵀ عميو كآلو  ,فقمت يا رسكؿ ا﵀ ما ىذه الرنة ؟ فقاؿ ىذا
الشيطاف أيس مف عبادتو  .إنؾ تسمع ما أسمع كترل ما أرل إال أنؾ لست بنبي ,كلكنؾ كزير كانؾ
لعمى خير"

(ْ)

ً
بقكلو ( " :)كما كجد لي كذبة
كانعكس اثر التربية الرسالية في اقكالو كافعالو الصادقة

في قكؿ  ,كال خطمة

(ٓ)

في فعؿ"

(ٔ)

كىذه صفة ضركرية اف يتحمى بيا القيادم مستقببلن حتى يككف

صادقا فيما يقكؿ كيعمؿ ,كىذا كمو يرجع اثره االماـ الى رفيع كرقي مصدر التربية النبكية حيث يقكؿ
مادحان ككاصفان اخبلؽ رسكؿ ا﵀ كتعممو منو بقكلو  ":كلقد كنت اتبعو اتباع الفصيؿ اثر امو  ,يرفع لي
في كؿ يكـ مف اخبلقو عممان  ,كيأمرني باالقتداء بو " (ٕ).
كبعد اف قدـ لنا االماـ عمي ( )صكرة كاضحو عف نشأتو  ,اخذ يبيف ثمار ىذه النشأة فيما
بعد التي اعدتو لمقياـ بدكره العممي كالمباشر مع الرسكؿ محمد (

) كمساندتو في دعكتو كقد قدـ

كصفان مقطعيان لمؤازرة النبكة فبيف نكعيو العبلقة التي تربطو بالنبي محمد (
تكاممية بكؿ معنى الكممة بقكلو ( ":)انا مف رسكؿ ا﵀ (

) حيث كانت عبلقة

) كالصنك مف الصنك  ,كالذراع مف

)ٙٔ (1ظ اٌجالغخ  ,ص . 311
)ٙٔ (2ظ اٌجالغخ  ,ص . 311
)ٙٔ (3ظ اٌجالغخ  ,ص . 311
) (4االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ  ,ص.311
) (5اٌخطً  :اٌخطؤ ٔشؤ ػٓ ػذَ اٌش٠ٚخ ٕ٠ .ظش ِ :ؾّذ ػجذٖ  ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ .185/1,
)ٙٔ (6ظ اٌجالغخ ,ص . 311
)ٙٔ (8ظ اٌجالغخ ,ص . 311
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) بقكلو ":يا عمي خمؽ الناس مف شجر شتى كخمقت أنا كأنت

مف شجرة كاحدة أنا أصميا كأنت فرعيا "(ِ).
أما االعداد والنشأة في فكر ابن خمدون فانو اكد اف يككف الحاكـ مف اسرة ليا الزعامة بالغمب
كالقكة المادية كلـ يكلي أىمية لمتربية كالقكة الركحية كالمعنكية ألعداد كنشأة الحاكـ كنرجح عدـ اىتماـ
ابف خمدكف بالتنشئة يعكد لككنو خصص اختيار القائد الى العصبة الغالبة بغض النظر عف اسمكب
تربيتو أك تنشئتو لككنو حاكـ بالكراثة حسب مبدأ التكريث القائـ عميو بالعرؼ القبمي الذم نصبو ال
إلستعدادات كخصائص قيادية فيو كانما حاكـ بالتكريث كأشار الى ذلؾ ابف خمدكف بقكلو ":الرئاسة
عمى القكـ إنما تككف متناقمة في متف كاحد تعيف لو الغمبة بالعصبية ...كالرئاسة البد اف تككف
(ّ)

مكركثو"

.

ِ .النسب  -:حدد االماـ عمي ( )نسب القائد كاشترط اف يككف قرشي مف بني ىاشـ مف عترة
النبي محمد (

) مف كلد فاطمة الزىراء(عمييا السبلـ) بقكلو ":اف االئمة مف قريش ,غرسكا في ىذا

البطف مف ىاشـ –يقصد نفسو كبنيو المعصكميف -ال تصمح عمى سكاىـ كال تصمح الكالة مف غيرىـ "
(ْ) .كيفيـ مف كبلـ االماـ ( )اف االمامة ال تصمح اال فييـ مطمقا كلـ تذكر انيا باقية فييـ ما
بقيت قكة عصبيتيـ فاف ذىبت عصبيتيـ ذىبكا بؿ انيا باقية فييـ ال تصمح عمى سكاىـ كال تصمح
الكالة مف غيرىـ.
ك كضح االماـ الرضا( )امر نسب ( االمامة/القيادة ) بصكرة اكثر تفصيبل كتخصيصا
بانيـ مف بني ىاشـ مف كلد السيدة فاطمة الزى ارء(عمييا السبلـ) ابنة النبي محمد(

) بقكلو ":فكيؼ

ليـ باختيار اإلماـ كاإلماـ عالـ ال يجيؿ كداع ال ينكؿ معدف القدس كالطيارة كالنسؾ كالزىادة ...
مخصكص بدعكة الرسكؿ كنسؿ المطيرة البتكؿ ال مغمز فيو في نسب كال يدانيو ذك حسب في البيت
مف قريش كالذركة مف ىاشـ كالعترة مف الرسكؿ صمٌى ا﵀ عميو كآلو كسمٌـ كالرضا مف المَّو تعالى شرؼ
األشراؼ كالفرع مف عبد مناؼ نامي " ...

(ٓ)

.

كاف تحديد النسب ببني ىاشـ مف كلد فاطمة الزىراء (عمييا السبلـ) التصاؿ االمامة بالنبكة
ليحصؿ التكامؿ النسبي كالفكرم كالركحي بيف االمامة كالنبكة فالرسكؿ ىك اصؿ االسبلـ كاىؿ بيتو مف
) (1االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ ,ص.23
)ِ (2ؾّذ ثٓ عٍّ١بْ اٌىٛفِٕ, ٟبلت االِبَ أِ١ش اٌّؤِٕ ٓ١ػٍ ٟثٓ أث ٟؽبٌت ػٍ ٗ١اٌغالَ.242/1,
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 115/1 ,
) (4ػٍ ٟاثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.211
) (5اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف212/1 , ٟ؛ٕ٠ظش :اٌظذٚق  ,االِبٌ,ٟص.888
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االئمة المعصكميف ىـ الفرع مف ىذا االصؿ فبيف االماـ عمي ( )نكعية العبلقة التي تربطو بالنبي
محمد (

) حيث كانت عبلقة تكاممية بكؿ معنى الكممة بقكلو ":كانا مف رسكؿ ا﵀ (

مف الصنك  ,كالذراع مف العضد "(ُ) ,كىذا يؤيده رسكؿ ا﵀ (

) كالصنك

) بقكلو ":يا عمي خمؽ الناس مف

شجر شتى كخمقت أنا كأنت مف شجرة كاحدة أنا أصميا كأنت فرعيا "(ِ).
اما في نظرية ابف خمدكف فأنو يرل نسب الحاكـ في العصبية الغالبة فأينما تككف العصبية مف
القكة كالغمبة يككف الحاكـ منيا بغض النظر عف نسبو فيك في عيد الخبلفة يرل اف نسب الحاكـ يككف
مف قريش لقكتيا كغمبتيا عمى بقية القبائؿ االخرل فيقكؿ ":إف األحكاـ الشرعية كميا ال بد ليا مف
مقاصد كحكـ تشتمؿ عمييا كتشرع ألجميا كنحف اذا بحثنا عف الحكمة في اشتراط النسب القرشي
كمقصد الشارع منو  ,لـ يقتصر فيو عمى التبرؾ بكصمة النبي كما ىك في المشيكر  ,كاف كانت تمؾ
الكصمة مكجكدة كالتبرؾ بيا حاصبل لكف التبرؾ ليس مف المقاصد الشرعية "

(ّ)

فيبحث ابف خمدكف في

المنتخب كىك لما تتمتع بو قريش مف عامؿ القكة
ايجاد عمة اخرل في اشتراط النسب القرشي لئلماـ ي
ألنيا اكثر كاكبر عصبية بيف العرب كقتئذ ,كتتمكف مف الييمنة عمى جميع العصبيات كالقبائؿ االخرل
بقكتيا كغمبتيا فيي تستحؽ اف تككف القيادة فييا بفضؿ قكتيا كغمبتيا عمييـ جميعا بقكلو ":فبل بد اذا
مف المصمحة في اشتراط النسب كىي المقصكدة مف مشركعيتيا كاذا سبرنا كقسمنا لـ نجدىا إال اعتبار
العصبية التي تككف بيا الحماية كالمطالبة كيرتفع الخبلؼ كالفرقة بكجكدىا لصاحب المنصب فتسكف
إليو الممة كأىميا كينتظـ حبؿ االلفة فييا كذلؾ أف قريشا كانكا عصبة مضر كأصميـ كأىؿ الغمب منيـ
ككاف ليـ عمى سائر مضر العزة بالكثرة كالعصبية كالشرؼ فكاف سائر العرب يعترؼ ليـ بذلؾ
كيستكينكف لغمبيـ "(ْ).
كقكلو ايضا ":ثبت أف اشتراط القرشية إنما ىك لدفع التنازع بما كاف ليـ مف العصبية كالغمب
كعممنا أف الشارع ال يخص االحكاـ بجيؿ كال عصر كال أمة عممنا أف ذلؾ إنما ىك مف الكفاية فرددناه
إلييا كطردنا العمة المشتممة عمى المقصكد مف القرشية كىي كجكد العصبية فاشترطنا في القائـ بأمكر
المسمميف أف يككف مف قكـ أكلي عصبية قكية غالبة عمى مف معيا لعصرىا ليستتبعكا مف سكاىـ
كتجتمع الكممة عمى حسف الحماية كال يعمـ ذلؾ في األقطار كاْلفاؽ كما كاف في القرشية إذ الدعكة

) (1االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ  ,ص.417
) (2اٌظذٚق  ,ػ ْٛ١اخجبس اٌشػب .87/2,
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .154/1 ,
) (4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .154/1 ,
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االسبلمية التي كانت ليـ كانت عامة كعصبية العرب كانت كافية بيا فغمبكا سائر األمـ كانما يخص
ليذا العيد كؿ قطر بمف تككف لو فيو العصبية الغالبة "(ُ).
كيرل ابف خمدكف لك اف االمر كضع في غير قريش الفترؽ المسممكف لعدـ قدرة غير قريش عمى
جمع شتاتيـ بقكلو ":فمك جعؿ االمر في سكاىـ -ام في غير قريش -لتكقع افتراؽ الكممة بمخالفتيـ
كعدـ انقيا دىـ كال يقدر غيرىـ مف قبائؿ مضر أف يردىـ عف الخبلؼ كال يحمميـ عمى الكرة فتتفرؽ
الجماعة كتختمؼ الكممة كالشارع محذر مف ذلؾ حريص عمى اتفاقيـ كرفع التنازع كالشتات بينيـ
لتحصؿ المحمة كالعصبية كتحسف الحماية بخبلؼ ما إذا كاف االمر في قريش ألنيـ قادركف عمى
سكؽ الن اس بعصا الغمب إلى ما يراد منيـ فبل يخشى مف أحد مف خبلؼ عمييـ كال فرقة ألنيـ كفيمكف
حينئذ بدفعيا كمنع الناس منيا فاشترط نسبيـ القرشي في ىذا المنصب كىـ أىؿ العصبية القكية ليككف
أبمغ في انتظاـ الممة كاتفاؽ الكممة كاذ انتظمت كممتيـ انتظمت بانتظاميا كممة مضر أجمع فأذف ليـ
سائر العرب كانقادت األمـ سكاىـ إلى أحكاـ الممة ككطئت جنكدىـ قاصية الببلد كما كقع في أياـ
الفتكحات كاستمر بعدىا في الدكلتيف إلى أف اضمحؿ أمر الخبلفة كتبلشت عصبية العرب كيعمـ ما
كاف لقريش مف الكثرة كالتغمب عمى بطكف مضر مف مارس أخبار العرب كسيرىـ كتفطف لذلؾ في
أحكاليـ "(ِ) ,كقكلو  ":كاذا نظرت سر ا﵀ في الخبلفة لـ تعد ىذا ألنو سبحانو إنما جعؿ الخميفة نائبا
عنو في القياـ بأمكر عباده ليحمميـ عمى مصالحيـ كيردىـ عف مضارىـ كىك مخاطب بذلؾ كال
(ّ) .

يخاطب باألمر إال مف لو قدرة عميو "

نستخمص بذلؾ مف قكؿ ابف خمدكف اف حكمة اشتراط النسب تككف لما ياتي-:
ُ .التبرؾ ببيت النبي (

) كعشيرتو لكنيا ليست العمة االساسية.

ِ .لقكة عصبية قريش حيث كانت قريش عصبة مضر كاصميا كشرفيا كانقاد الناس ليـ كقد استمر
ىذا في االسبلـ الى اف تبلشت عصبية العرب كغمبيـ االعاجـ .
كبعد تبلشى العرب كعصبية قريش يظؿ الشكؽ قائما كىك اف يككف مف قكـ اكلى عصبة قكية
غالبة كما كاف لقريش كنجد اف ابف خمدكف يتمسؾ في الكفاءة حرصا عمى العصبية كالقكة حتى يبلئـ

) (1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .154/1 ,
) (2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .154/1 ,
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .154/1 ,
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بذلؾ مع نظريتو القائمة بحتمية الممؾ كالحكـ ألكلي العصبية فنراه ضرب بآراء جميكر العمماء الذيف
يركف شرط القرشية .
فميذا ثبت عند ابف خمدكف اف شرط القرشية ىك لدفع النزاع لما كاف ليـ مف القكة كالشككة
كالغمبة عمى باقي القبائؿ .فمف ىذا ذىب ابف خمدكف الى اف القرشية يراد بيا القكة كالشككة بقكلو "
كعممنا اف الشارع ال يخص االحكاـ بجيؿ كال امة  ...,كعصبية العرب كانت كافية بيا لغمبكا سائر
(ُ)

االمـ"

كاف شرط العصبية البالغة في الخميفة مف تنفيذ امر ا﵀ في الرعية كيقكـ بمصالحيـ كيدفع

الضرر عنيـ بقكلو ":ألنو سبحانو كتعالى انما جعؿ الخميفة نائبا عنو في القياـ بأمكر عباده ليحمميـ
عمى مصالحيـ كيردىـ عمى مضارىـ  ...فانو ال يقكـ بأمر امة أك جيؿ اال مف غمب عمييـ "(ِ).
كبيذا ذىب ابف خمدكف الى تبياف عمة ىذا الحديث بعيدا عما يراد منو النو تعميؿ مغمكط كقد
عممت احاديث اخرل جاءت عف لساف النبي محمد (

)كاثبتت االحاديث بانو االختيار منيـ ال لقكة

عصبيتيـ كغمبتيـ فاف كانت عمة االختيار الكثرة لما قاؿ رسكؿ ا﵀ (
(ّ)

قريش ما بقي اثناف "

) ":ال يزاؿ ىذا االمر في

ام اف القيادة لقريش باقية فييـ حتى لك بقى رجميف فقط منيـ فيي ليـ مف

دكف الناس ألفضميتيـ كأعمميتيـ عمى جميع الخمؽ.
كتفسير ابف خمدكف في عمة القرشية يتعارض مع فمسفة عمة القرشية بتحديدىا في بني ىاشـ ثـ
تخصيص بطف االماـ عمي مف بني ىاشـ التي اشترطيا النبي (

) في القائد  ,كالتي سار عمييا

االماـ عمي( )ايضا كعدىا احد الشركط االساسية لتأىيؿ الشخص لمقيادة كذلؾ لعدة اسباب منيا:
ُ .لرجاحة عقؿ كرأم االماـ مف اىؿ البيت المعصكميف (عمييـ السبلـ).
ِ .لتقدميـ بالعمـ عمى الجميع لقكلو (
كبقكؿ رسكؿ ا﵀ (

)" تعممكا مف قريش كال تعممكىـ كقدمكىا كال تسبقكىا "

( ْ)

)"اف قكة الرجؿ مف قريش مثؿ قكة الرجميف مف غيرىـ " (ٓ) ,كفي قكؿ "عشرة

) (1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .154/1 ,
) (2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .155/1,
) (3اثٓ اٌغؼذ ِ,غٕذ  ,ص.311
) (4اثٓ أث ٟش١جخ اٌىٛف , ٟاٌّظٕف .545/8,
) (5اثٓ أث ٟػبطُ ,اٌغٕخ,ص.621
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)"ال تعممكا قريش كتعممكا منيا كال تتقدمكا قريش كال

تتأخركا عنيا ,فاف لقريش قكة الرجميف مف غيرىـ يعني في الرأم"

(ُ) .

 .3االعممية  -:اف تبلزمية العمـ كالقيادة حقيقة قرانية فاختيار االنبياء قادة ليداية البشرية لعمميـ
اؿ لىيي ٍـ ىنبًيُّيي ٍـ إً َّف
(كقى ى
,فخصيصة العمـ المحكر االساس الختيار طالكت لقيادة بني اسرائيؿ  ,قاؿ تعالى ى
طالي ى ً
ىح ُّ
ت ىس ىعةن ًم ىف
ث لى يك ٍـ ى
كف لىوي اٍل يمٍم ي
المَّوى قى ٍد ىب ىع ى
ؽ بًاٍل يمٍم ًؾ ًم ٍنوي ىكلى ٍـ يي ٍؤ ى
ؾ ىعمى ٍي ىنا ىكىن ٍح يف أ ى
كت ىمم نكا قىاليكا أَّىنى ىي يك ي
َّ ً
ً َّ
َّ
ً ًً
اٍلم ً
اؿ قى ى
اؿ إً َّف الموى ٍ
اصطىفىاهي ىعمى ٍي يك ٍـ ىكىز ىادهي ىب ٍسطىةن في اٍلعٍمـ ىكاٍل ًج ٍسـ ىكالموي يي ٍؤتًي يمٍم ىكوي ىم ٍف ىي ىش ي
اء ىكالموي ىكاسعه
ى
ً
يـ) (ِ) ,ككذلؾ سبؽ طالكت النبي ادـ ( )في استحقاقو لؤلستخبلؼ االرضي لقيادة كىداية
ىعم ه
ُّؾ
اؿ ىرب ى
البشرية بفضيمة العمـ فمما اعترضت المبلئكة عمى خمؽ ادـ باالية المباركة قاؿ تعالى  (:ىكًا ٍذ قى ى
لًٍمم ىبلئً ىك ًة إًّْني ج ً
اع هؿ ًفي ٍاأل ٍىر ً
ؾ ّْ
ّْح
ض ىخمًيفىةن قىاليكا أىتى ٍج ىع يؿ ًفييىا ىم ٍف يي ٍف ًس يد ًفييىا ىكىي ٍس ًف ي
اء ىكىن ٍح يف ين ىسب ي
ى
الد ىم ى
ى
ىدـ ٍاألىسم َّ
َّ
ضيي ٍـ ىعمىى اٍل ىم ىبلئً ىك ًة
بً ىح ٍمًد ىؾ ىكينقى ّْد يس لى ىؾ قى ى
اؿ إًّْني أ ٍ
اء يكميىا ثيَّـ ىع ىر ى
ىعمى يـ ىما ىال تى ٍعمى يم ى
ٍى ى
كف * ىك ىعم ىـ آ ى ى

اء ىؤىال ًء إًف يك ٍنتيـ ص ًاد ًقيف * قىاليكا س ٍبح ىان ىؾ ىال ًعٍمـ لىىنا إً َّال ما عمَّمتىىنا إًَّن ىؾ أ ٍىن ى ً
اؿ أ ٍىنبًيئكنًي بًأ ً
يـ
فىقى ى
ي ى
ٍ ٍ ى ى
ٍ
ىس ىم ى ي
ى ى ٍ
ت اٍل ىعم ي
ى
ىعمىـ ىغ ٍيب السَّماك ً
ىدـ أ ٍىنبً ٍئيـ بًأ ً
ً
ً
ات
ىس ىمائً ًي ٍـ قى ى
يـ * ى
ىس ىمائ ًي ٍـ ىفمى َّما أ ٍىن ىبأ ي
ى
ىى ٍـ بًأ ٍ
يٍ ٍ
اؿ أىلى ٍـ أى يق ٍؿ لى يك ٍـ إّْني أ ٍ ي
قاؿ ىيا آ ى ي
اٍل ىحك ي
ىى
ك ٍاأل ٍىر ً
كف)(ّ).
ض ىكأ ٍ
كف ىك ىما يك ٍنتي ٍـ تى ٍكتي يم ى
ىعمى يـ ىما تيٍب يد ى
ى
ً
اىميتو لبلستخبلؼ القيادم ,فرد ا﵀ تعالى عمى المبلئكة
كىذا الرد مف المبلئكة خكفان منيـ لعدـ
اء يكمَّيىا ثيَّـ
كطمأنيـ بانو محصف بالعمـ ,الذم يمنعو مف سفؾ الدماء ,قاؿ تعالى  (:ىك ىعمَّ ىـ آ ى
ىد ىـ ٍاأل ٍ
ىس ىم ى
اء ىؤىال ًء إًف يك ٍنتيـ ً ً
اؿ أ ٍىنبًيئكنًي بًأ ً
يف) (ْ) ,فاعمميو ادـ اعطتو التأىيؿ
ضيي ٍـ ىعمىى اٍل ىم ىبلئً ىك ًة فىقى ى
ىع ىر ى
صادق ى
ٍ
ٍ ٍ ى
ىس ىم ى ي

ليذه الميمة القيادية لمنيكض بمسؤكليات الخبلفة عمى االرض كتنفيذ المشركع االليي كفؽ ما خطط
لو رب العزة .
لذا انطمؽ االماـ عمي( )فكريا مف االسس القرآنية ,كيحصر االستحقاؽ القيادم كذلؾ بشرط

ثـ تبل ( إً َّف
إف أكلى ٌ
الكفاءة العممية ( االعممية) بقكلو (ٌ ":)
الناس باألنبياء أعمميـ بما جاؤكا بو ٌ ,
ًَّ
اى ًَّ
أىكلىى َّ ً ًً ً
آمينكا )(ٓ) " (ٔ) ,المراد بأكلى الناس باألنبياء الكالية
يف اتَّىب يعكه كى ىذا النَّبً ُّي كالذ ى
يـ لىمذ ى
يف ى
ٍ
الناس بإ ٍبر ى
الكالية عنيـ  ,كيعبر عنيا بػ( الخبلفة ) ,كىي عبلقة إليية طبيعية بيف النبي كخميفتو  ,كال تككف ىذه

) (1اٌظٕؼبٔ, ٟػجذ اٌشصاق ثٓ ّ٘بَ  ,اٌّظٕف . 54/11 ,
) (2عٛسح اٌجمشح ,ا٠خ .248
) (3عٛسح اٌجمشح  ,ا٠بد33-31
) (4عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .31
) (5عٛسح اي ػّشاْ  ,ا٠خ . 63
) (6االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ  ,ص.474
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الخبلفة أك الكالية كلف تككف إال لعالـ برسالة النبي عامؿ بيا كمناصر لو في جميع مكاقفو  ,كيشير
اإلماـ بيذا إلى نفسو كانو أكلى الناس برسكؿ المَّو (

(ُ)

)ألنو امتداد لو عمما كأخبلقا

كقد اكضح نص االماـ اف االحؽ بقيادة كحككمة االمة ىك االعمـ بعمكـ النبي (

.
) كىذا العمـ

اطمع عميو االماـ بالكامؿ كاثبت التاريخ لو ذلؾ .
كقد اكد االماـ اف يككف ىذا العمـ مف التميز النكعي كالكمي ليككف مؤىبلن لمقياـ بكاجبات
كمتطمبات بناء كادارة الدكلة في جميع المجاالت  ,مف حيث التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ  .كىذا العمـ لو
العمؽ كالخصكصية التي اكضحيا االماـ( )بقكلو ":اندمجت عمى مكنكف عمـ لك بحت بو
(ِ)

الضطربتـ اضطراب االرشية في الطكل البعيد "

كىذا النص يكشؼ عف ميزات عممو ( )التي

اىمتو لمقيادة بدكف منازع  ,كىي كاالتي-:
الميزة االولى :اليية المصدر العممي .
ويأتي عن طريقين:
االول  :الكسب والوراثة لمنبي محمد (

) وتعميمو لالمام .

يتضمف عممان كسبيان كراثيان مف عمكـ رسكؿ ا﵀ كتعميمو لو ( )لقكؿ رسكؿ ا﵀  ":يا عمي انت
كارث عممي "

(ّ)

كقكلو (

) " :انت كارث عممي كقاضي ديني كمنجز كعدم ك الخميفة مف بعدم

"(ْ).
الثاني  :العمم المدني (الرباني)  :بتعميـ رباني بكاسطة ,كاشار الى ىذه الحقيقة العممية جممة مف
المفكريف كالفبلسفة المسمميف كمنيـ الغزالي بقكلو" كاعمـ اف العمـ يحصؿ مف طريقيف احدىما التعمـ
(ٓ)

االنساني  ,كالثاني التعمـ الرباني  ,كيمكف مف خبلؿ القاء الكحي "

كىذا لو شكاىد قرانيو كثيره اف

ؾ
ا﵀ اكحى الى اشخاص ليسكا بأنبياء كال رسؿ كاإليحاء الى اـ مكسى قاؿ تعالى ً( :إ ٍذ أ ٍىك ىح ٍي ىنا ًإلىى أ ّْ
يم ى
يو ًفي اٍلي ّْـ ىفٍميٍم ًق ًو اٍلي ُّـ بًالس ً
كت فىا ٍقًذ ًف ً
يو ًفي التَّاب ً
ىف ا ٍقًذ ًف ً
كحى أ ً
ت
َّاح ًؿ ىيأ ي
ٍخ ٍذهي ىع يد ّّك لًي ىك ىع يد ّّك لىوي ىكأىٍلقى ٍي ي
ى
ى ي
ي
ىما يي ى
ً
ص ىن ىع ىعمىى ىع ٍينًي)(ٔ) ,ككذلؾ مخاطبة المبلئكة السيدة مريـ(عمييا السبلـ) بقكلو
ىعمى ٍي ىؾ ىم ىحَّبةن مّْني ىكلًتي ٍ
ً
ً ً
طيَّرًؾ كاص ى ً
ً
ً
ً
َّ
يف)(ٕ).
طفىاؾ ىعمىى ن ىساء اٍل ىعالىم ى
اصطىفىاؾ ىك ى ى ى ٍ
(:كًا ٍذ قىالىت اٍل ىم ىبلئ ىكةي ىيا ىم ٍرىي يـ إً َّف الموى ٍ
تعالى ى
)ِ (1ؾّذ عٛاد ِغٕ١خ ,ف ٟظالي ٔٙظ اٌجالغخ 283/4 ,
) (2االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ  ,ص.52
) (3اثٓ شٙش آشٛة ِٕ ,بلت آي أث ٟؽبٌت.187/2,
) (4اٌخضاص اٌمّ , ٟوفب٠خ االصش ف ٟإٌض ػٍ ٝاالئّٗ االصٕ ٝػشش ػٍ ُٙ١اٌغالَ  ,ص.121
) (5اث ٛؽبِذ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ  ,اٌشعبئً اٌٍذٔ. 16/3 , ٗ١
) (6عٛسح ؽٗ,ا٠بد .31-37
) (8عٛسح اي ػّشاْ  ,ا٠خ .42
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كاف لمعمـ المدني كسائمو كالتي مف اىميا ما يأتي-:
الوسيمة االولى  -التحديث من قبل المالئكة  :انيـ عمييـ السبلـ محدثكف تحدثيـ المبلئكة بعمكـ
غيبيو ,جاء ما يؤكد ىذا االمر عف االماـ عمي بف ابي طالب قاؿ البف عباس  ":اف ليمة القدر في
كؿ سنو ,كانو ينزؿ في تمؾ الميمة امر السنة  ,كلذلؾ االمر كالة بعد رسكؿ ا﵀ (
(ُ)

 :مف ىـ ؛ قاؿ  :انا كأحد عشر مف صمبي أئمة محدثكف"

) فقاؿ ابف عباس

كقد بينت الركايات عف االئمة

يحدث  -أم
الم ىح ىدث فيك الذم ى
الم ىح ىدث كعف الباقر ( ... " )ي
المعصكميف (عمييـ السبلـ) معنى ي
مف قبؿ الممؾ جبرائيؿ -فيسمع كال يعايف كال يرل في منامو"

(ِ)

أم اف عمكميـ عف طريؽ سماع

حديث المبلئكة كال يراىـ كال يعاينيـ.
كقد اعترؼ ابف خمدكف بيذه المنزلة ألئمة اىؿ البيت (عمييـ السبلـ) كانيـ محدثكف كيخبركف
عف ا لغيب في فصؿ بعنكاف " في حدثاف الدكؿ كاألمـ  ,كفي الكبلـ عمى المبلحـ كالكشؼ عف مسمى
الجفر"

(ّ)

بقكلو  ":ك كقع لجعفر كأمثالو مف أىؿ البيت كثير مف ذلؾ  ,مستندىـ فيو  ,كا﵀ أعمـ

الكشؼ بما كانكا عميو مف الكالية  ,كاذا كاف مثمو ال ينكر مف غيرىـ مف األكلياء في ذكييـ كأعقابيـ ,
كقد قاؿ (

)  :اف فيكـ محدثيف  ,فيـ أكلى الناس بيذه الرتب الشريفة كالكرامات المكىكبة  ...كاذا

كانت الكرامة تقع لغيرىـ فما ظنؾ بيـ عمما كدينا كآثا ار مف النبكة  ,كعناية مف ا﵀ باألصؿ الكريـ
تشيد لفركعو الطيبة  ,كقد ينقؿ بيف أىؿ البيت كثير مف ىذا الكبلـ غير منسكب إلى أحد "(ْ) ,كقاؿ
كذلؾ ابف خمدكف ما ممخصو  :اف ىاركف بف سعيد العجمي رأس الزيدية كاف لو كتاب يركيو عف
جعفر الصادؽ كفيو عمـ ما سيقع ألىؿ البيت عمى العمكـ كلبعض االشخاص منيـ عمى الخصكص,
ككاف مكتكبا عند جعفر في جمد ثكر كفيو تفسير القرآف كما في باطنو مف غرائب المعاني  ,كقد صح
عنو انو كاف يحذر بعض قرابتو بكقائع تككف ليـ  ,فتصح كما يقكؿ كقد حذر يحيى ابف عمو زيد مف
(ٓ)

مصرعو كعصاه  ,فخرج كقتؿ  ...كما ىك معركؼ

.

الوسيمة الثانية  -اإلليام  :مف مصدر أليـ " كيطمؽ االلياـ اطبلقان خاصان عمى حدكث عمـ في
(ٔ)

النفس بدكف تعميـ كال تجربو كال تفكير " ...

كقد استفاضت الركايات عف ائمة اىؿ البيت ()

لبياف ىذه الحقيقة ,فعف االماـ عمي بف مكسى الرضا (" )اف العبد اذا اختاره ا﵀ عز كجؿ ألمكر
) (1اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف. 212/1 , ٟ
) (2اٌظفبس ِ ,ؾّذ ثٓ اٌؾغ , ٓ١ثظبئش اٌذسعبد 114/2 ,؛ ٕ٠ظش :اٌىٍ, ٟٕ١اٌىبف186/1 , ٟ
) (3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .261 /1,
) (4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .262-261/1,
) (5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .262-261/1,
) (6اثٓ ػبشٛس  ,اٌزؾش٠ش ٚاٌزٕ٠ٛش326/31 ,
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عباده  ,شرح صدره لذلؾ كأكدع قمبو ينابيع الحكمة كاليمو العمـ اليامان  ,فمـ يع بعده بجكاب كال يحير
فيو عف الصكاب" (ُ).
الوسيمة الثالثة  -العمم بواسطة القذف والنقر في القموب واالسماع  :كجاء في ركاية عف االماـ
الصادؽ تكشؼ عف ىذه الكاسطة ,عف ابي بصير قاؿ  :قمت لمصادؽ (" : )الذم يسأؿ االماـ
عنو كليس عنده فيو شيء  ,مف ايف يعممو ؟ قاؿ  :ينكت في القمب نكتان اك ينقر في االذف نق انر "

(ِ)

.

الميزة الثانية  -موسوعية عممو  :يكشؼ عف شمكلية كمكسكعية عمـ االماـ القيادية كمحدكدية عمـ
مف سكاه مف الناس.
و
بعمكـ لـ يطمع عمييا احد في محيط بيئتو ,
الميزة الثالثة  -السبق واالعجاز العممي :لعممو ()
فقد كانت عمكمو ( )سابقة لعصره لذا يضطرب منيا السامع  ,فيي الي يكمنا ىذا كال يمكف
مقارعتيا رغـ التطكر العممي اليائؿ ,كاذا اخذنا العمر الزمني لعمـ االماـ فانو سابؽ ليذا التطكر بػ
ََُْ عاـ فانو عممو ( )يعد مف إالعجاز(ّ).
كاما العمـ عند ابف خمدكف فاف تأكيده عميو جاء تقميد لما قاؿ بو الماكردم في ىذا المجاؿ فالعمـ
شرطان اساسيان في تكلي منصب القيادة الف باطبلعو العممي يتمكف مف االجتياد في اتخاذ الق اررات
كتشخيص االمكر عف دراية كمعرفة الف عدـ اىميتو العممية ال يستحؽ تكلي ىذا المنصب " فأما
اشتراط العمـ فظاىر ألنو انما يككف منفذ االحكاـ "

(ْ)

كىذا التأكيد حينما تككف الدكلة كحككمتيا في

عيد الخبلفة كما يسمييا ابف خمدكف اما عندما تتحكؿ الى الممؾ كالعصبية فاف العمـ احيانان ال يتطمب
كفي ىذه الصفة نمحظ تناقض في تشخيص ابف خمدكف النو تارة يعتقد اف العمماء كالفبلسفة ابعد
(ٓ)

الناس عف السياسة "

فمـ يؤكد عميو ماداـ الحاكـ يمتمؾ القكة الغالبة كالشككة.

.4االيمان واليقين :اف حككمة المسمميف تحتاج قائد مؤمف عمى يقيف مف امر ربو فنظاـ الحكـ
كالسياسية العادلة تحتاج الى اليقيف الذم يمدىا بالثبات  ,فضغكط االعداء كاىكاء النفس قد تحمؿ
) (1اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف. 212/1 , ٟ
) (2اٌظفبس  ,ثظبس اٌذسعبد .113/2 ,
) (3ساعغ  :ؽّ١ذ عشاط عبثش ,اٌفىش االخزجبس ٞفٙٔ ٟظ اٌجالغخ  ٛ٘ٚ ,دساعخ فِ ٟخزٍف اٌؼٍ َٛاٌز ٟاؽبؽ ثٙب االِبَ
ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت (ِٕٙٚ , )ب اٌؼٍ َٛاٌغغشاف١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ ٚاالؽ١بئ١خ (ػٍ َٛاالٔغبْ ٚاٌؾٛ١اْ ٚإٌجبد ) ٚاؽبؽخ
االِبَ ثىً ٘زٖ اٌؼٍٚ َٛعبءد ٔظش٠برٗ ف٘ ٟزٖ اٌّغبالد ِطبثمخ ٌٍٕظش٠بد اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبػش .
) (4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 111/1 ,
) (5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 152/1 ,
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شخص الحاكـ الى التشكيؾ في معتقداتو  ,كالتردد اك الضعؼ في مكاقفو  ,كالتراجع عف اىدافو
كحقكقو كىنا تبرز قيمة اليقيف في السياسة كضركرة االصرار عمى المكقؼ كالمبدأ كما يقكؿ االماـ
عمي( ":)فباليقيف تدرؾ الغاية القصكل "(ُ).
كعيد ا﵀ سبحانو الى االئمة اليداة قيادة االمة ليقينيـ كايمانيـ كصبرىـ  ,قاؿ تعالى  (:ىك ىج ىعٍم ىنا

ً
ً
ص ىب يركا ىك ىك يانكا بًآ ىىياتًىنا ييكًقينكف)
م ٍنيي ٍـ أىئ َّمةن ىي ٍي يد ى
كف بًأ ٍىم ًرىنا لى َّما ى
الديف كالدنيا فيككف عمى يقيف مف امر ربو لقكلو ( ": )لك رفع لي الغطاء ما ازددت يقينان "(ّ) كىذا
(ِ)

فمف حاز اليقيف تمكف مف امر القيادة في

يرمز الى قكة ىائمة لدل االماـ تمكنو مف االحاطة التامة بشؤكف الديف كالدنيا فالقادة ىـ اعمدة اليقيف
الذيف يثبتكف االمة عمى اليدل كالسبيؿ المستقيـ بقكلو  ":ال يقاس بآؿ محمد (

) مف ىذه االمو

احد  ....ىـ اساس الديف  ,كعماد اليقيف" (ْ) .كقاؿ ( )ايضان مخاطبان كميؿ بف زياد في حقيقو
خمفاء ا﵀ كعمميـ كيقينيـ "ىجـ ليـ العمـ عمى حقيقة البصيرة كباشركا ركح اليقيف ,كاستبلنكا ما
(ٓ)

استكعره المترفكف  ...اكلئؾ خمفاء ا﵀ في أرضو "

فبعزـ اليقيف ال تعرؼ ركح القائد اليأس اك

اليزيمة  ,الف القائد المؤمف المكقف بأمر ربو القيادة عنده ليست صناعة النصر الدائـ بأم كسيمة
كالتحرز مف اليزائـ  ,بقدر ما تعد القيادة ىي كسيمة لتحقؽ رضا ا﵀ سبحانو كتعالى كتأميف حقكؽ
الشعب كحفظ الدكلة االسبلمية كىذا ما نستشفو مف رده ( )عمى معاكية بف ابي سفياف لما طمب
منو باف يتكقؼ عف الحرب كيسمـ لو الشاـ فقاؿ( ":)أما قكلؾ إف الحرب قد أكمت العرب إال
حشاشات أنفس بقيت أال كمف أكمو الحؽ فإلى الجنة كمف أكمو الباطؿ فإلى النار  ,كأما استكاؤنا في
الحرب كالرجاؿ فمست بأمضى عمى الشؾ مني عمى اليقيف "(ٔ).فكاف عمى يقيف تاـ في كؿ ما يقدـ
عميو كقت السمـ اك الحرب.
كحذر االماـ ( )مف مغامرة القائد بق اررات ارتجالية مف غير دراسة كتمحص .فاف ىذا سيجمب
الكيبلت لبلمة كدخكليا في دكامة الفكضى الف " المؤمف لـ يأخذ دينو عف رأيو كلكف أتاه مف ربو

) (1االِذ , ٞغشس اٌؾىُ  ٚدسس اٌىٍُ ,ص. 25
) (2عٛسح اٌشؼشاء ,ا٠خ .24
) (3اثٓ اث ٟاٌؾذ٠ذ  ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ .253/8 ,
) (4االِبَ ػٍٙٔ ٟظ اٌجالغخ ,ص.48
)ٙٔ (5ظ اٌجالغخ ,ص.418
)ٙٔ (6ظ اٌجالغخ ,ص.384
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كقاؿ  " :ما شككت في الحؽ

مذ رأيتو "(ِ).
كقد عاش االماـ اليقيف بكؿ مراحؿ حياتو قبؿ تكليو القيادة تجمى يقينو با﵀ كرسكلو بكؿ كضكح
في كثير مف المكاقؼ منيا لما ارسمو رسكؿ ا﵀ ىك كالزبير بف العكاـ السترجاع كتاب ينقؿ اخبار
المسمميف في المدينة الى مشركي قريش في مكة قبؿ فتحيا عاـ ٖىػ  ,كتبو حاطب ابف ابي بمتعو ,
مع امرأة  ,فمما ادرككا المرأه فحمفت ليـ بانيا ال تحمؿ الكتاب  ,كرد عنيا الزبير كطمب مف االماـ
الرجكع لممدينة فانيـ لـ يجدكا شيئان عندىا فاجاب االماـ عمي( )الزبير بقكلو" :يخبرني رسكؿ ا﵀ (
)اف معيا كتابان كيأمرني بأخذه منيا كتقكؿ انت  :إنو ال كتاب معيا ؟!! اال اف االماـ( )اصر
عمييا كىددىا اف تكشؼ عف الكتاب فسممت الكتاب لبلماـ عمي(.)ّ( )
و
كعند تكليو ( )قيادة الدكلة االسبلمية ساس امكر الدكلة عف و
اضحة كيقيف تاـ فكاف
رؤية ك
يقرء كيخبر عف االحداث كأنيا اماـ ناظره فمما كصمت اشاعو في حرب النيركاف عاـ (ّٖىػ ٕٔٓ/ـ)
اف الخكارج عبركا النير  .قاؿ ( )لـ يعبركا  ,كارسؿ طميعة فعادت بخير العبكر ايضان .فقاؿ ":كا﵀
ما عبركا كاف مصارعيـ لدكف الجسر كا﵀ ال يقتؿ منكـ عشرة كال يسمـ منيـ عشرة " كقد شؾ الناس
في قكؿ االماـ ( )كارتاب بعضيـ ,حتى تقدمكا لنحكىـ فكجدكىـ عند الجسر لـ يعبركه (ْ) ,فمـ
يرتب ( )كلـ يتزعزع حتى مع تعدد المخبريف بخبلؼ قكلو .
 .5الصبر عمى المبادئ والقيم االسالمية  :اف صفة الصبر ميمة في القائد  ,ألنيا تعطيو الثبات
عمى المبادمء كتحمؿ الصعاب كمكاجية المشكبلت لتحقؽ االىداؼ العميا التي تؤمف بيا القيادة
االسبلمية .
كألىمية الصبر يصفو القرآف الكريـ احد كاىـ خصائص القيادة لقكلة تعالى  (:ىك ىج ىعٍم ىنا ًم ٍنيي ٍـ أىئً َّمةن
ً
كف )(ٓ) ,كالصبر مف صفات االئمة قرآنيا ,كجعمناىـ أئمة
ص ىب يركا ىك ىك يانكا بًآ ىىيات ىنا ييكًقين ى
ىي ٍي يد ى
كف بًأ ٍىم ًرىنا لى َّما ى
بصبرىـ معناه كما صبركا عف الدنيا كصبركا عمى دينيـ فمـ يرجعكا عنو (ٔ) كالصبر مف لكازـ اليقيف
كثماره ,الف مف اعتقدكا بحقائؽ الكجكد كعمى رأسيا المبدأ كالمعاد كآمف باليدؼ االسمى كىك رضا ا﵀
) (1اٌف١غ اٌىبشبٔ , ٟاٌٛاف. .141/4, ٟ
) (2االِبَ ػٍٙٔ ,ٟظ اٌجالغخ ,ص.51
) (3اٌّف١ذِ ,ؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ إٌؼّبْ ,اإلسشبد فِ ٟؼشفخ ؽغظ هللا ػٍ ٟاٌؼجبد.58/1,
) (4اثٓ االص١ش  ,اٌىبًِ ف ٟاٌزبس٠خ . 345/3 ,
) (5عٛسح اٌغغذح  ,ا٠خ .24
) (6أث ٛاٌٍ١ش اٌغّشلٕذ , ٞرفغ١ش اٌغّشلٕذ.38/3, ٞ
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تعالى كقيادة عباده الى الكماؿ كالرقي فاف ايمانو اليقيني مف الصبر لمكاصمة سياستو لتحقيؽ اىداؼ
رسالة الدكلة االسبلمية  .كليذا التفت االماـ الى ىذه الحقيقة كالفائدة الكبيرة لصفة الصبر لمقيادة كأكد
عمييا .فالصبر يبني قيادة استراتيجية فالصبر احد عكامؿ النجاح االدارم يتحقؽ الكصكؿ الى اليدؼ
دكف الميكؿ كاالتجاه نحك استعماؿ العنؼ كفقداف االكاصر بيف أفراد المجتمع ,الدفع السمككي لمصبر
باتجاه قكيـ االعماؿ يخدـ القائد كالمجتمع ,لقكؿ االماـ ( ":)ال يعدـ الصبكر الظفر كاف طاؿ بو
الزماف"

(ُ)

 ,ك "...ال ايماف كالحياء كالصبر  ,)ِ("...ام الصبر ىك منياج لعقؿ القيادم المدبر

لؤلمكر كالصبر منيج تكازف الشخصية فالذم ال تكازف كمكازنة لو  ,ال يصمح أف يككف ذلؾ القيادم
الفاعؿ لجزعو يكلد االنفعاالت كيشكه المحاكرة كالرام االخر بقكيـ االسمكب الحضارم كيدمر الحياة
بتفكؾ المجتمع كانبعاث الصراعات السمبية  ,كاف صبر القائد مرىكف بمستكل ايمانو  ,فاأليماف
كالصبر ال ينفصبلف ؛ يعني تبلزـ الفكر النقي بمككناتو  ,كالنفس السكية  ,كالسمكؾ القكيـ  ,كمنو حث
( )عمى تفعيؿ الترابط التطبيقي كذلؾ مف خبلؿ قكلو  .." :كعميكـ بالصبر فاف الصبر مف االيماف
كالرأس مف الجسد كال خير في جسد ال راس معو كال في ايماف ال صبر معو"(ّ).
كال نغفؿ ما يعني كيحكم الرأس مف جكانب عقيمة بما فيو مركز المعمكمات كالتفكير كالمعارؼ
كالعمكـ  ,بمعنى مبسط ؛ الرأس مركز ادارة كتنظيـ االنساف كما يتعمؽ بو كيتأثر بو ضمف البيئة
المحيطة لو  ,فضبلن عف ما يحتكم مف جكانب سمعية كاصغاء لمذات كالبيئة الداخمية كالمحيط
الخارجي كبو يسيـ في تكامؿ ميمة العقؿ .
كتدخؿ التفاصيؿ االلية لتفصح الكممات عف دقة الببلغة كمكجز التحميؿ الكصفي  ,كمنو ما
يتضمنو قكلو ( : )مف مقكمات الصبر كاثبات يكردىا امير المؤمنيف في اربع عكامؿ ":كالصبر
منيا أربع شعب  :عمى الشكؽ كاالشفاؽ  ,كالزىد كالترقب  ,فمف اشتاؽ إلى الجنة سبل عف الشيكات ,
كمف أشفؽ مف النار اجتنب المحرمات  ,كمف زىد في الدنيا استياف بالمصيبات  ,كمف ارتقب المكت
سارع إلى الخيرات"

(ْ)

كيقؼ الشخص القيادم عند اليدؼ االسمى المتمثؿ بالجنة ,كالحذر مف النار ,

فيككف عمؿ الخيرات كنبعيا مف صميـ سمكؾ االنساف النقي االفكار عف ايماف كعقيدة.
ٔ.العصمة  :مف مؤىبلت القيادة في فكر االماـ عمي ( )اف يككف القائد معصكمان ,كىنا العصمة
شرطان في اإلمامة التي تقكـ مقاـ النبكة كاليدؼ مف ذلؾ لتفسير الشريعة بالشكؿ الصحيح  ,كالعصمة
)ٙٔ (1ظ اٌجالغخ  ,ص.51
)ٙٔ (2ظ اٌجالغخ  ,ص.477
)ٙٔ (3ظ اٌجالغخ  ,ص.472
)ٙٔ (4ظ اٌجالغخ  ,ص.483
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لغة مف " مادة عصـ يعني االمساؾ كالمنع كاالستمساؾ "
فالعصمة  ...معناىا المنع "

(ِ)

(ُ)

فالمعصكـ ىك" المنزه مف الخطأ كالذنب "

 ,ك" العاصـ المانع الحامي "(ّ) .
( ْ)

اما اصطبلحاعرفيا الشريؼ الجرجاني بأنيا ":ممكة اجتناب المعاصي مع التمكف منيا "
فالمعصكـ ىك الذم ال يذنب  ,كال يرتكب خطأ في االراء كالعقائد كاالعماؿ

(ٓ)

فالتطابؽ كاضح بيف

التعريفيف المغكم كاالصطبلحي باف يككف الشخص ممتنع عف الخطأ.
يك ً
يمزـ االماـ عمي ( )اف مف أكلكيات مؤىبلت القيادة اف يككف القائد معصكمان ألف العصمة
تمنعو مف الكقكع في الخطأ القيادم ,كأشار الى ذلؾ في احدل خطبو ( )فقاؿ  ":انما الطاعة ﵀
عز كجؿ كلرسكلو كلكالة االمر ,كانما امر بطاعة اكلي االمر النيـ معصكمكف مطيركف ال يأمركف
بمعصيتو "(ٔ) ,كعنو ( ":)كاإلماـ المستحؽ لئلمامة لو عبلمات فمنيا اف يعمـ انو معصكـ مف
الذنكب كميا صغيرىا ككبيرىا كال يزؿ في الفتيا كال يخطيء في الجكاب  ,كال يسيك كال ينسى  ,كال يميك
(ٕ)

بشيء مف امر الدنيا"

ام أف العصمة مدد مف ا﵀ تعالى كاستعداد مف العبد (ٖ).

كىناؾ جممة مف االدلة العقمية كالنقمية مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية تثبت عصمة القيادة
كاالتي-:
 .1االدلة العقمية
اف الدليؿ العقمي عمى كجكب اإلمامة اك القيادة المعصكمة في فكر امير المؤمنيف ( )يمكف
و (ٗ)
ب(ً )م ٍنيىا  ,لً ىي ٍعمى ىـ لىيي ٍـ ًم ٍنو
استنتاجو مف كبلـ قالو
لرسكؿ كقى ٍد أ ٍىر ىسمىو قى ٍكهـ ًم ٍف أ ٍ
ص ى ًرة لى َّما قىير ى
ىى ًؿ اٍل ىب ٍ
ً
ً
ً
ً
كؿ ُّ
ىص ىح ً
َّف لىو (ً )م ٍف أ ٍىم ًره ىم ىعيي ٍـ  ,ىما ىعمً ىـ
اب اٍل ىج ىم ًؿ  ,لًتىيز ى
الش ٍبيىةي م ٍف ينفيكس ًي ٍـ  ,فىىبي ى
ىحقيقىةى ىحالو ىم ىع أ ٍ
بًو أَّىنو ىعمىى اٍل ىح ّْ
ث ىح ىدثان ىحتَّى أ ٍىرًج ىع إًلى ٍي ًي ٍـ فىقىا ىؿ
ؽ  ,ثيَّـ قىا ىؿ لىو ىبايً ٍع  ,فىقى ى
يحًد ي
اؿ إًّْني ىر يسك يؿ قى ٍكوـ  ,كىال أ ٍ
ت لىك أ َّ ًَّ
ىخ ىب ٍرتىيي ٍـ
( ": )أ ىأ
اء ىؾ ىب ىعثي ى
ت إًلى ٍي ًي ٍـ كأ ٍ
كؾ ىرائًدان  ,تىٍبتى ًغي لىيي ٍـ ىم ىس ًاقطى اٍل ىغ ٍي ًث ,فى ىر ىج ٍع ى
ىف الذ ى
يف ىكىر ى
ىرٍىي ى ٍ
اء  ,فى ىخالىفيكا إًلىى اٍلمع ً
ئل كاٍلم ً
ىع ًف اٍل ىك ً
اط ً
كم ىخالًفىيي ٍـ إًلىى
صانًعان  ,قى ى
اؿ يك ٍن ي
ش كاٍل ىم ىج ًاد ًب ىما يك ٍن ى
ت ى
ىى
ت تى ًارىكيي ٍـ ي
ى
ت أىف أىمتىنًع ًع ٍن ىد ًقي ًاـ اٍلحج ً
ً
َّ
اٍل ىك ً
َّة
اؿ َّ
استى ى
ام يد ٍد إًذان ىي ىد ىؾ  ,فىقى ى
ي
ى
الريج يؿ  ,فى ىكالمو ىما ٍ
ئل كاٍل ىماء  ,فىقىا ىؿ ( )فى ٍ
ط ٍع ي ٍ ٍ ى

) (1اٌشاغت االطفٙبٔ ,ٟاٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ,ص ٕ٠ ,561ظش اٌطش٠ؾِ , ٟغّٛع اٌجؾش.1225/2 ,ٓ٠
) (2اٌشاصِ , ٞؾّذ ثٓ أث ٟثىش ثٓ ػجذ اٌمبدسِ ,خزبس اٌظؾبػ  ,ص.438
) (3اثٓ ِٕظٛس ٌ ,غبْ اٌؼشة.413/12 ,
) (4اٌزؼش٠فبد  ,ص.128
) (5اٌش٠شٙ١شِ , ٞؾّذ ,اٌم١بدح ف ٟاالعالَ ,ص.43
) (6عٍ ُ١ثٓ ل١ظ اٌٙالٌ , ٟوزبة عٍ, ُ١ص 415؛ٕ٠ظش :اٌظذٚق  ,ػًٍ اٌششائغ  ,ص.52
) (8اٌّغٍغ , ٟثؾبس االٔٛاس .164/25 ,
) (7اؽّذ اٌٛائٍ٠ٛ٘ , ٟخ اٌزش١غ ,ص.161
) (1اٌشعٛي ٘ ٛوٍ١ت اٌغشِ . ٟساعغ  :االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ  ,ص.245
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فقد طمب االماـ عمي عميو السبلـ بيعة الرجؿ مف كجية عقمية مبنية عمى

ىعمى َّي  ,فىىب ىاي ٍعتيو (")
اإلرادة التامة في حرية االختيار بالدليؿ العقمي المحض.

كلقد اكد العديد مف الباحثيف المختصيف بيذه المسألة ضركرة عصمة القائد يقكؿ بيا العقؿ ال
النقؿ فقط  ,كاثبتكا ذلؾ بالعديد مف االدلة كمنيا:
الدليل األول  -يقكؿ العبلمة الحمي ":الممكنات تحتاج في كجكدىا كعدميا إلى عمة ليست مف جنسيا
إذ لك كانت مف جنسيا الحتاجت إلى عمة أخرل كاجبة غير ممكنة  ,كذلؾ الخطأ مف البشر ممكف
فإذا أردنا رفع الخطأ الممكف يجب أف نرجع إلى المجرد مف الخطأ كىك المعصكـ  ,كال يمكف افتراض
عدـ عصمتو ألدائو إلى التسمسؿ أك الدكر أما التسمسؿ فإف اإلماـ إذا لـ يكف معصكما احتاج إلى إماـ
آخر ألف العمة المحكجة إلى نصبو ىي جكاز الخطأ عمى الرعية  ,فمك جاز عميو الخطأ الحتاج إلى
إماـ آخر فإف كاف معصكما كاال لزـ التسمسؿ  ,كأما الدكر فمحاجة اإلماـ إذا لـ يكف معصكما لمرعية
لترده إلى الصكاب مع حاجة الرعية لبلقتداء بو "(ِ).
الدليل الثاني  -ألف مفيكـ اإلماـ يتضمف معنى العصمة ألف اإلماـ لغة ىك المؤتـ بو  :كالرداء اسـ
لما يرتدل بو  ,فمك جاز عميو الذنب فحاؿ إقدامو عمى الذنب إما أف يقتدل بو أك ال  ,فإف كاف األكؿ
كاف ا﵀ تعالى قد أمر بالذنب كىذا محاؿ  ,كاف كاف الثاني خرج اإلماـ عف ككنو إماما فيستحيؿ رفع
التناقض بيف كجكب ككنو مؤتما بو كبيف كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر إال بتصكر أف
العصمة متضمنة في مفيكـ اإلماـ كالزمة لكجكده(ّ).
الدليل الثالث  -اإلماـ حجة ا﵀ في تبميغ الشرع لمعباد كىك ال يقرب العباد مف الطاعة كيبعدىـ عف
المعصية مف حيث ككنو إنسانا  ,كال مف حيث سمطتو فإف بعض الرؤساء الذيف ادعك اإلمامة كانكا
كف َّ
اس بًاٍلبًّْر
ٍم ير ى
الن ى
فجرة ال يصح االقتداء بيـ فإذا أمركا بطاعة ا﵀ كانكا مصداؽ قكلو تعالى ) أىتىأ ي
(ْ)

كفي مثؿ ىذه الحاالت ال يثؽ المكمؼ بقكليـ كلو عذره  ,فثبت أف تقريب الناس

نس ٍك ىف أىنفي ىس يك ٍـ(
ىكتى ى
مف طاعة ا﵀ ال مف حيث ككف اإلماـ إماما ,كانما مف حيث ككنو معصكما حيث ال يككف لمناس عذر
ً َّ
كف لً َّمن ً
الر يس ًؿ ((ٓ) ,كاألئمة حجج ا﵀
اس ىعمىى المٌ ًو يح َّجةه ىب ٍع ىد ُّ
عصيانو تصديقا لقكلو تعالى (:ل ىئبل ىي يك ى
(ٔ)

كالرسؿ سكاء بسكاء ألف اإلماـ منصكب مف قبؿ ا﵀ تعالى ليداية البشر"
)ٙٔ (1ظ اٌجالغخ  ,ص.245
) (2األٌف ٓ١ف ٟإِبِخ أِ١ش اٌّؤِٕ ٓ١ػٍ ٟثٓ أث ٟؽبٌت ػٍ ٗ١اٌغالَ ,ص . 54
) (3اٌؾٍ, ٟاألٌف , ٓ١ص . 84
) (4عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .44
) (5عٛسح إٌغبء  ,ا٠خ.165
) (6اٌٛائٍ٠ٛ٘, ٟخ اٌزش١غ,ص.146
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 .2االدلة القرآنية ومنيا ما يأتي-:
ً
ًَّ
َّ
يعكا الموى
الدليؿ االكؿ  :اقراف طاعة القائد بطاعة ا﵀ تعالى كرسكلو ,قاؿ تعالى (:ىيا أىيُّيىا الذ ى
ىمينكا أىط ي
يف آ ى
ً
كؿ ىكأيكلًي ٍاأل ٍىم ًر ًم ٍن يك ٍـ )(ُ) فتككف طاعة كاجبو كما ىي طاعة ا﵀ كرسكلو (ِ) كمف ىنا
يعكا َّ
الر يس ى
ىكأىط ي
البد اف يككف الطاعة المشار الييا في اْلية مختصو بمف ىك معصكـ  ,اذ لك ال عصمو اكلي االمر

لما امرنا ا﵀ تعالى بطاعتيـ (ّ).
كالمراد بػ ( أكلي االمر ) ىـ االئمة االثنى عشر مف اؿ محمد ( )بأثبات الركايات المتصمة
عف اىؿ البيت (عمييـ السبلـ) (ْ) فعف االماـ الباقر( )قاؿ ":االئمو مف كلد عمي كفاطمة (صمكات
(صمكات ا﵀ عمييا) الى اف تقكـ الساعة " (ٓ) ,كعف االماـ عمي ( )انو قاؿ ":انما الطاعة ﵀ عز
كجؿ كلرسكلو كلكالة االمر  ,كانما امر بطاعة اكلي االمر النيـ معصكمكف مطيركف ال يأمركف
(ٔ)

بمعصيو "

ام اف ا﵀ سبحانو يقرف طاعة كلي االمر بطاعتو اال لككنو معصكـ عف الذنب كالخطأ .

.
ً ً
الدليؿ الثاني  :عدـ تكلي الظالميف لئلمامة ,قاؿ تعالى مخاطبان نبيو ابراىيـ (ً )
يـ
(كًاذ ٍابتىمىى إ ٍب ىراى ى
ى
( ٕ)
َّ ً ً
ً
اؿ إًّْنى ج ً
ربُّو بً ىكمًم و
اعمي ىؾ لً َّمن ً ً
يف )
اما قىا ىؿ ىك ًمف يذّْريَّتًى قى ى
ات فىأىتى َّميي َّف قى ى
ى
اؿ الى ىي ىنا يؿ ىع ٍيدم الظالم ى
اس إ ىم ن
ى ي ى
كىنا الفخر الرازم يصرح بداللة العصمة في القيادة االسبلمية المتمثمة بػ (االماـ المعصكـ) بقكلو
كالمراد بيذا العيد إما عيد النبكة أك عيد اإلمامة  ,فإف كاف المراد عيد النبكة كجب أف ال تثبت النبكة
لمظالميف ,كاف كاف المراد عيد اإلمامة كجب أف ال نثبت اإلمامة لمظالميف كاذا لـ تثبت اإلمامة
لمظالميف كجب أف ال تثبت النبكة لمظالميف  ,ألف كؿ نبي ال بد كأف يككف إمامان يؤتـ بو كيقتدل بو
(ٗ)

,فدؿ ذلؾ عمى أف منصب اإلمامة كالرياسة في الديف ال يصؿ إلى الظالميف

(ٖ)

كأف الظالميف ال يجكز

يجكز أف يككنكا بمحؿ مف يقبؿ منيـ أكامر ا﵀ تعالى  ,ألنيـ غير مؤتمنيف عمى أكامر ا﵀ تعالى
كغير مقتدل بيـ فييا فبل يككنكف أئمة في الديف(َُ) اال اف الرازم يرل اف المعصكـ ىك االمة كليس

) (1عٛسح إٌغبء  ,ا.51, ٗ٠
) (2اٌؾٍ , ٟوشف اٌّشاد ,ص.311
) (3اٌفخش اٌشاصِ , ٞفبر١ؼ اٌغ١ت.144/1 ,
) (4اٌجؾشأ , ٟرفغ١ش اٌجش٘بْ .371/1 ,
) (5اٌظذٚق  ,وّبي اٌذٚ ٓ٠رّبَ إٌؼّخ . 1222/7 ,
) (6اٌظذٚق  ,ػًٍ اٌششائغ  123/1 ,؛ ٕ٠ظش  :اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف.314/1 , ٟ
) (8عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .124
) (7اٌفخش اٌشاصِ , ٞفبر١ؼ اٌغ١ت .11/3 ,
) (1اٌفخش اٌشاصِ , ٞفبر١ؼ اٌغ١ت .38/4 ,
) (11اٌفخش اٌشاصِ , ٞفبر١ؼ اٌغ١ت .48/4 ,
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فرد محدد بقكلو ":نحف نعترؼ بأنو ال بد مف معصكـ في كؿ زماف  ,إال أنا نقكؿ  :ذلؾ المعصكـ ىك
(ُ)

مجمكع األمة"

.

الدليؿ الثالث :قكلو تعالى  (:إًَّنما ي ًر ي َّ ً ً
ىى ىؿ اٍل ىب ٍي ًت ىكييطىيّْ ىريكـ (
ب ىعن يك يـ ّْ
الر ٍج ىس أ ٍ
يد الموي ليي ٍذى ى
ى ي
نزكليا في أىؿ البيت(ّ) معنى ذىاب الرجس أنو نفي كؿ ذنب كخطأ عنيـ كاإلرادة ىنا تككينية ال
(ِ)

اثبت نزكليا

تشريعية لكضكح أف التشريعية مراده لكؿ الناس ,كلكنيا طيارة خاصة ألىؿ البيت ,كال يمزـ منو اإللجاء
(ْ).
كىذه اْلية معركفة النزكؿ في اصحاب الكساء كىـ رسكؿ ا﵀ (
كالحسف  ,كالحسيف

(ٓ)

) كعمي  ,كفاطمة ,

كاْلية صريحة في عصمة اصحاب الكساء بدليؿ اذىاب الرجس عنيـ

كالتطيير ليـ عمى االطبلؽ مف كؿ ما يكره الخالؽ سبحانو مف المخمكقيف ,كليذا اطمؽ الفعؿ (
يطيركـ) كاكده بالمصدر ( تطيي ار ) كلـ يغيره بشيء مف المتعمقات ارادة بانيا طيارة عامة  ,كال معنى
لممعصكـ اال أنو مطير مف جميع ما يكره الخالؽ مف المخمكقيف (ٔ).
 .3االدلة النبـــــــوية
اكد النبي محمد (

) عمى عصمة القيادة كضركرة التمسؾ بيا ألنيا تنجي االمة مف اليبلؾ

كال يجكز التقدـ عمى ىذه القيادة اك التأخر عنيا ؛ الف (

) قرنيا بالقرآف المنزؿ بقكلو ":انى قد

تركت فيكـ ما اف أخذتـ بو لف تضمكا بعدم الثقميف أحدىما أكبر مف اْلخر كتاب ا﵀ حبؿ ممدكد مف
السماء إلى األرض كعترتي أىؿ بيتي اال كانيما لف يفترقا حتى يردا عمى الحكض "

(ٕ)

فقرف عصمتيـ

عصمتيـ بعصمة القرآف الكريـ ,فكما اف القرآف الشؾ كالريب فيو ( ىذلً ىؾ اٍل ًكتىاب ىال رٍيب ًف ً
يو يى ندل
ى ى
ي
ً ً
يف) (ٖ) كذلؾ اىؿ البيت لـ يساكرىـ الشؾ بؿ عمى يقيف مف امر ربيـ فأمير المؤمنيف ()
لٍم يمتَّق ى
يقكؿ ":لك كشؼ لي الغطاء ما ازدت يقينا "(ٗ).

كاف لمعصمة اىميتيا كاثارىا عمى صعيد القيادة نفسيا كالمجتمع في عدة امكر منيا:

) (1اٌفخش اٌشاصِ , ٞفبر١ؼ اٌغ١ت 221/16 ,
) (2عٛسح األؽضاة  ,ا٠خ .32
) (3اؽّذ ثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ  331/1؛ ٕ٠ظش ِغٍُ إٌ١غبثٛس , ٞطؾ١ؼ 131/8,؛ اٌزشِز , ٞعٕٓ اٌزشِز.31/5, ٞ
) (4اٌٛائٍ: ٟاؽّذ٠ٛ٘ ,خ اٌزش١غ,ص.161
) (5اؽّذ اثٓ ؽٕجً  ,فؼبئً اٌظؾبثخ .682/2 ,
) (6اٌجؾشأ٘,ٟبشُ ثٓ عٍّ١بْ  ,ػّذح إٌظش ف ٟث١بْ ػظّخ األئّخ اإلصٕ ٝػشش (ػٍ ُٙ١اٌغالَ) ,ص. 45
) (8اؽّذ ثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ  51/3,؛ ٕ٠ظش ِ :غٍُ إٌ١غبثٛس , ٞطؾ١ؼ 122/8,؛اٌزشِز,ٞعٕٓ.321/5 ,
) (7عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ.1
) (1اثٓ شٙشاشٛة ِٕ ,بلت آي أث ٟؽبٌت 318/1,؛ ٕ٠ظش  :اٌؼالِخ اٌؾٍِٕ, ٟز ٝٙاٌّطٍت .44/3,
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ُ) لككنو حافظ كمنفذ لمشرع عمما كعمبلن ,فيجب اف يككف معصكمان ليؤمف منو الزيادة كالنقصاف في
الشريعة كيؤمف منو الظمـ كالجكر .
ِ) الف االمامة االمتداد الطبيعي لمنبكة فما دؿ عمى عصمة النبي دؿ عمى عصمة االماـ  ,الف النبكة
كاالمامة مف ا﵀ سبحانو فبل يجكز بعثو غير المعصكـ في النبكة كال غير المعصكـ في االمامة ألنو
قبيح عقبلن لككنو منصكب مف ا﵀ سبحانو.
ّ) االماـ يجب اف يككف غير جائز الخطأ كاال الحتاج الى مسدد كحتى ال تتسمسؿ في اعداد
المسدديف كجب اف يككف القائد معصكـ.
ْ) القيادة اسكة كقدكة فيجب اف التأسي بالمعصكـ عف الخطأ.
ٓ) لككنو يمثؿ السمطة الرقابية العميا في الدكلة فمزـ العصمة  ,كاف لـ يكف معصكمان لكجب كجكد
مسدد فيؤدم الى سمسمة ال منتيية مف اليرـ الرقابي.
ٔ ) لتميزه عف العامة فمك ال صفة العصمة تساكل المأمكـ مع االماـ كالتابع كالمتبكع  ,كىذا ال يصح
ًَّ
ًَّ
كف إًَّنما ىيتى ىذ َّكر أيكليك ٍاألىٍل ىب ً
اب )(ُ) (ِ).
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
لقكلة تعالى ( :يق ٍؿ ىى ٍؿ ىي ٍستىًكم الذ ى
ي
يف ىال ىي ٍعمى يم ى ى

ٕ) ألنو اماـ الرعية يجب اف يككف معصكمان ليؤمف مف الظمـ كالجكر كالتعدم في الحدكد كالقصاص
ضماف الثقة المتبادلة بيف القيادة كشعبيا لعصمتو.
ٖ) يقي االمة مف الفتف ألف قيادتو كطاعتو تمنع البدع كالضبللة فجميع ق ارراتو عف يقيف كعمـ بعيدة
عف الشبية كالضبللة.
بخاصية في نفسو أك بدنو عند
اما المعصكـ في فكر ابف خمدكف فيك ":ىم ٍف يمتنع منو فعؿ القبيح
ٌ

قكـ  ,أك بمعنى عدـ القدرة عميو  ...كيمكف منو عند اخريف  ,لكف يخمؽ فيو مانع مف الفعؿ
كلك كانت بالمعنى االكؿ لبطؿ المدح كاالمر كالنيي

(ْ)

؛ كايضان " قؿ انما انا بشر مثمكـ "

(ّ)

(ٓ)

...

يدؿ

عميو  ,فالعصمة حصكؿ ممكة الصفة في النفس مع العمـ بالثكاب كالعقاب كخكؼ المؤاخذة عمى ترؾ
االكلى"(ٔ) .اال ابف خمدكف فانو لـ يشر في نظريتو الى عصمة القيادة التي يقكؿ بيا االماـ عمي بف
ابي طالب بككنيا احد صفات اك شركط الحاكـ  ,كقد انكر عمى الشيعة قكليـ بضركرة كشرط بعصمة
القيادة بقكلو " :إعمـ أف الشيعة  ...كمذىبيـ جميعا متفقيف عميو أف اإلمامة ليست مف المصالح العامة
) (1عٛسح اٌضِش  ,ا٠خ.1
) (2اٌجؾشأ, ٟػّذح إٌظش ف ٟػظّخ االئّخ االصٕ ٝػشش  ,ص.44-43
) (3اثٓ خٍذٌ , ْٚجبة اٌّؾظً ف ٟاطٛي اٌذ , ٓ٠ص.187
) (4اثٓ خٍذٌ , ْٚجبة اٌّؾظً ف ٟاطٛي اٌذ , ٓ٠ص.181
) (5عٛسح اي ػّشاْ  ,ا.31 ٗ٠
) (6اثٓ خٍذٌ , ْٚجبة اٌّؾظً ,ص.185
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التي تفكض إلى نظر األمة كيتعيف القائـ بيا بتعيينيـ بؿ ىي ركف الديف كقاعدة االسبلـ كال يجكز
لنبي إغفالو كال تفكيضو إلى األمة بؿ يجب عميو تعييف االماـ ليـ كيككف معصكما مف الكبائر
كالصغائر كاف عميا رضي ا﵀ عنو ىك الذم عينو صمكات ا﵀ كسبلمو عميو بنصكص ينقمكنيا
كيؤكلكنيا عمى مقتضى مذىبيـ ال يعرفيا جيابذة السنة كال نقمة الشريعة بؿ أكثرىا مكضكع أك مطعكف
في طريقو أك بعيد عف تأكيبلتيـ الفاسدة "(ُ).
كايضا نجد ابف خمدكف قد حمد سيرة الميدم مؤسس دكلة المكحديف اال انو اتيمو بالبدعة ألتفاقو
مع مذىب االمامية االثنى عشرية بالقكؿ بعصمة (االماـ /القائد) بقكلو  ":الميدل  ...كاف حصك ار ال
يأتي النساء ككاف يمبس العباءة المرقعة كلو قدـ في التقشؼ كالعبادة كلـ تحفظ عنو فمتة في البدعة اال
ما كاف مف كفاقو االمامية مف الشيعة في القكؿ باإلماـ المعصكـ كا﵀ تعالى أعمـ"(ِ).
.7الصدق  :صفو ميمة في القيادة ,الف القائد الصادؽ مكضع ثقة شعبو كتأييده ,فيك دعامة مف
دعائـ المنيج االستراتيجي إلدارة الدكلة كيقكم كشائج التأييد الشعبي الدائـ كالداعـ لمقيادة مف المحبة
كاالحتراـ لما كجدكه مف تبلزمية الصدؽ كالكفاء ألقكالو كافعالو  ,قاؿ( " :)اف الكفاء تكأـ الصدؽ "
(ّ),فالكفاء مكلكد مع الصدؽ اك الكجو الحقيقي الناصع لممصداقية  ,كليس لمكقاية اكقى منو  ,كليس
مف شيـ الرجاؿ الذيف يحممكف االخبلقية القيادية كيتعاممكف عمى كفقيا  ,كينسمخكا عف الصدؽ كالكفاء
 ,لككنو منبثقان مف االيماف(ْ).
كيجب اف يتصؼ القائد بالصدؽ ألنو ترجماف القرآف كالمبيف لمناس فرائضيـ ككاجباتيـ كما ليـ
مف حقكؽ لقكلو ( )في بياف اىميتو لمقيادة ىك كاىؿ بيتو لصدقيـ " :فأيف يتاه بكـ ككيؼ تعميكف
كبينكـ عترة نبيكـ كىـ ازمة الحؽ كاعبلـ الديف كالسنة كالصدؽ  ,فانزلكىـ بأحسف منازؿ القرآف "

(ٓ)

.

الصدؽ معيار االيماف كاحد مصاديقو لقكلو ( ": )االيماف اف تؤثر الصدؽ حيث يضرؾ
عمى الكذب حيث ينفعؾ  ,كأال يككف في حديثؾ فضؿ عف عممؾ  ,كاف تتقي ا﵀ في حديث غيرؾ"
(ٔ)

( ٔ)

أم اف يتطابؽ قكؿ القائد مع عممو ال اف يكعد الناس بالكبلـ المعسكؿ كالكعكد كال يركف شيء

عمى ارض الكاقع فالصدؽ يعد رابطة استراتيجية بيف القائد كالرعية كمتى ما كاف الكذب مف سمات
) (1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 155 /1,
 ) 2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 221 /6,
 ) 3االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.73
 ) 4اٌّؾٕه ٘ ,بشُ ؽغٔ ٓ١بطش  ,االداسح ٚاالعٍٛة اٌم١بد ٞفٙٔ ٟظ اٌجالغخ ,ص211
( )5االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.121
( )6االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ  ,ص.556
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القائد انفضكا مف حكلو  .لتزعزع الثقة التي فقدت بقطع رابط الصدؽ يفقد اعكانو كمساندة شعبو ليذا
قاؿ امير المؤمنيف ( " :)اف الكفاء تكـ الصدؽ  ,كال اعمـ يجنة اكفى منو  ,كما بقدر مف عمـ

كيؼ المرجع"(ُ).

كحذر االماـ ( )مف فقداف المصداقية بالكذب  ,فالقائد يضر بمكانتو بيف االخريف العامميف
معو كالمحيطيف بو  ,كتعاكنيـ معو  ,كيدمر كؿ استراتيجياتو  ,حينما يفقد مصداقيتو أماـ رعيتو,
كقكلو ( ": )فميصدؽ رائد اىمو ,كليحضر عقمو  ,كليكف مف ابناء االخرة  ,فانو منيا ًقدـ  ,كالييا
ينقمب"(ِ).
كبيذا تظير اىمية القائد الصادؽ لقدرتو في بناء نظاـ حكـ مكثكؽ بو مف قبؿ الشعب كيكسب
اسناده كنصرتو كطاعتو فيكسع مف دائرة جماىيريتو كمقبكليتو لصده كاخبلصو ,ألنو لـ يختمؼ سره
ًَّ
ىمينكا اتَّقيكا المَّوى ىك يك ي
كعبلنيتو كفعمو كمقالتو فقد ادل االمانة كاخمص القيادة ) ىيا أىيُّيىا الذ ى
كنكا ىمعى
يف آ ى
ًً
يف)(ّ) كفسرت ىذه االية كاضحة الداللة في حصر الصادقيف باألئمة المعصكميف عمييـ
الصَّادق ى
سئؿ أبا جعفر( ":)عف قكؿ ا﵀ عز ك جؿ (اتقكا ا﵀ ك ككنكا مع الصادقيف (
السبلـ ,فقد ي

قاؿ :إيانا عنى"

(ْ)

سئؿ االماـ الرضا ( )عف قكؿ ا﵀ عز ك جؿ (يا أييا الذيف آمنكا اتقكا
ككذلؾ ي

ا﵀ ك ككنكا مع الصادقيف) قاؿ :الصادقكف ىـ األئمة ك الصديقكف بطاعتيـ"

(ٓ)

(ٔ)

 ,كذكر الثعمبي ركاية
 ,كفي ركاية اخرل "

عمي بف أبي طالب كأصحابو "
ركاية عف ابف عباس في ىذه اْلية قاؿ  ":مع ٌ
" مع آؿ محمد ( صمى ا﵀ عميو[كالو] كسمـ )" (ٕ) كاْلية الشريفة تدؿ عمى عصمة الصادقيف  ,اذ أف
أف ا﵀ أمر المؤمنيف بالككف مع الصادقيف مطمقا  ,كمعنى الككف ىنا أف نتمسؾ بيـ  ,كأف نتبع
أكامرىـ  ,أف نأخذ بأخبارىـ  ,كنعمؿ بمفادىا  ,كأف نطيعيـ في كؿ شيء  ,كالبد أف يككف ىذا
الصادؽ  ,صادؽ في كؿ شيء  ,في عقيدتو كأفعالو كأقكالو كىذه الصفات مف العصمة فالصادؽ في
كؿ شيء ىك المعصكـ  ,كقد استشؼ ىذا المعنى العبلمة المجمسي بقكلو بصدد ىذه اْلية  ":ك كجو
االستدالؿ بيا أف ا﵀ أمر كافة المؤمنيف بالككف مع الصادقيف ,ك ظاىر أف ليس المراد بو الككف معيـ
بأجسادىـ بؿ المعنى لزكـ طرائقيـ ك متابعتيـ في عقائدىـ ك أقكاليـ ك أفعاليـ ,ك معمكـ أف ا﵀ تعالى
( )1االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.73
(ٙٔ )2ظ اٌجالغخ  ,ص.215
( )3عٛسح اٌزٛثخ,آ٠خ.111
( )4اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف.217/1, ٟ
( )5اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف.217/1, ٟ
( )6اٌىشف ٚاٌج١بْ ػٓ رفغ١ش اٌمشآْ.111/5,
( )8اٌضؼٍج , ٟاٌىشف ٚاٌج١بْ ػٓ رفغ١ش اٌمشآْ.111/5,
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ال يأمر عمكما بمتابعة مف يعمـ صدكر الفسؽ ك المعاصي عنو ,مع نييو عنيا ,فبل بد مف أف يككنكا
معصكميف ال يخطئكف في شيء حتى تجب متابعتيـ في جميع األمكر ,ك أيضا اجتمعت األمة عمى
أف خطاب القرآف عاـ لجميع األزمنة ال يختص بزماف دكف زماف ,فبل بد مف كجكد معصكـ في كؿ
(ُ)

زماف ليصح أمر مؤمني كؿ زماف بمتابعتو"

فقد ذكر الفخر الرازم  ,في تفسير أف قكلو )يا أييا

ءامينكٍا اتقكا ا﵀( بقكلو  ":فكانت اْلية دالة عمى أف مف كاف جائز الخطأ كجب ككنو مقتديان بمف
الذيف ى
كاف كاجب العصمة  ,كىـ الذيف حكـ ا﵀ تعالى بككنيـ صادقيف  ,فيذا يدؿ عمى أنو كاجب عمى

جائز الخطأ ككنو مع المعصكـ عف الخطأ حتى يككف المعصكـ عف الخطأ مانعان لجائز الخطأ عف
الخطأ  ,كىذا المعنى قائـ في جميع األزماف  ,فكجب حصكلو في كؿ األزماف" )ِ(.
 .8العدالة :العدؿ ىك رعاية المكضع الحقيقي لؤلمكر ,كعرؼ االماـ عمي بف أبي طالب ( )العدؿ
بقكلو " :العدؿ يضع األمكر مكاضعيا "

(ّ)

العدؿ إذا أساس القانكف في نظاـ الخميقة الذم لكاله ألنيار

ألنيار النظاـ المذككر كفقد تماسكو ليذا ,قاؿ أمير المؤمنيف ( " )العدؿ أساس بو قكاـ العالـ "

(ْ)

فعدالة الحاكـ كايمانو بتحقيقيا ىي احد الصفات االساسية الكاجب تكفرىا في القائد ألنيا اساس تحقؽ
العدالة االجتماعية العامة التي ىي احد اىداؼ بناء الدكلة عند االماـ عمي( .)كمف كانت عقائده
غير صحيحة ال تككف أخبلقو كأعمالو صحيحة  ,كال يتسنى لو أف يطبؽ العدالة في المجتمع كما
قاؿ رسكؿ ا﵀ ( صمى ا﵀ عميو كآلو )  ":ما كرىتو لنفسؾ فأكره لغيرؾ  ,كما أحببتو لنفسؾ فأحببو
ألخيؾ  ,تكف عادال في حكمؾ  ,مقسطا في عدلؾ  ,محبا في أىؿ السماء  ,مكدكدا في صدكر أىؿ
األرض "

(ٓ)

مف ىنا نرل أف العدالة بمفيكميا المطمؽ شرط مف شركط القيادة في اإلسبلـ .

العدؿ يقكم العبلقة بيف القيادة كالرعية لبناء جسكر الثقة بعدؿ القيادة  ,كمف صكر عدالة االماـ
رده عمى المسمميف مف قطائع عثماف ":كالمٌو لك كجدتو قد تزكج بو النساء كممؾ بو اإلماء
( )ما ٌ
فإف في العدؿ سعة  ,كمف ضاؽ عميو العدؿ فالجكر عميو أضيؽ"
لرددتو ٌ ,

(ٔ)

أف في
كلع ٌؿ المقصكد ٌ

تطمئف نفكسيا تحت لكاء العدؿ فتنقاد قي انر لمحككمة العادلة
األمة
ٌ
األمة معان ٌ ,
فإف ٌ
العدؿ سعة اإلماـ ك ٌ

أما جكر الحاكـ عاقبة
الحافظة لحقكقيا  ,كبذلؾ يرل الحاكـ أيضان سعة كراحة ألداء كاجب العدؿ  ,ك ٌ
(ِ )1شآح اٌؼمٛي ف ٟششػ أخجبس آي اٌشعٛي.253/2,
( )2اٌفخش اٌشاصِ , ٞفبر١ؼ اٌغ١ت.186/7,
(ٙٔ )3ظ اٌجالغخ  ,ص553
( )4اٌّغٍغ , ٟثؾبس االٔٛاس.68/11 ,
( )5اثٓ شؼجٗ اٌؾشأ , ٟرؾف اٌؼمٛي ػٓ اي اٌشعٛي طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١اٌٗ ٚعٍُ ,ص .14
( )6االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ  ,ص.58
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األمة معان كاشار االماـ الى ىذا
األمة لو كثكرتيا عميو فيضيؽ األمر عمى اإلماـ ك ٌ
سيئة مف مخالفة ٌ

عية  ,كاٌنو ال
قرة عيف الكالة استقامة العدؿ في الببلد كظيكر ٌ
مكدة الر ٌ
بقكلو ايضا"  ...كا ٌف أفضؿ ٌ
تصح نصيحتيـ إًالٌ بحيطتيـ عمى كالة األمكر كقمٌة استثقاؿ
مكدتيـ إًالٌ بسبلمة صدكرىـ  ,كال
تظير ٌ
ٌ

مدتيـ "(ُ).
دكليـ كترؾ استبطاء انقطاع ٌ

السنة كًاماتة البدع كالضبللة لعدـ ظبللة االمة كىداية
يظير مف نتائج حكـ اإلماـ العادؿ إًحياء ٌ

أف أفضؿ عباد
االمة نحك عقيدتيا الحقة اليادية كقد اكضح ذلؾ في خطابو ( )لعثماف ":فاعمـ ٌ
سنة معمكمة كأمات بدعة مجيكلة "(ِ) ك كجيو ٌأنو ًإذا كاف
كىدل ؛ فأقاـ ٌ
المٌو عند المٌو إًماـ عادؿ هىدم ى

أما إًذا فشا
الحاكـ عمى النظاـ ىك العدؿ ففي ظمٌو تحفظ كتصاف حقكؽ جميع األفراد كالطبقات  ,ك ٌ
الجكر كالظمـ صار مثمو مثؿ النار إًذا أصابت الديار يحرؽ بيا الرطب كاليابس(ّ) ,كقكلو ()
فإف العسؼ يعكد
مخاطبان احد عمالو عمى فارس كأعماليا ":استعمؿ العدؿ كاحذر العسؼ كالحيؼٌ ,
(ْ)
التفرؽ كترؾ
الشدة في غير ٌ
السيؼ " العسؼ ٌ :
بالجبلء  ,كالحيؼ يدعك إًلى ى
حؽ  .كالجبلء ٌ :

األمة كقياميـ
كعمالو ىك العامؿ األساسي لثكرة ٌ
األكطاف  .كالحيؼ  :الميؿ إًلى الظمـ  .كظمـ الحاكـ ٌ
بالسيؼ في قباؿ الحككمة (ٓ).

التخصصات تنمك
القابميات ك
كفي ظ ٌؿ العدؿ االجتماعي كًاعطاء المناصب كاألعماؿ عمى أساس
ٌ
ٌ

القابمية كتبرز االستعدادات الكامنة لبناء دكلة عمى اسس صحيحة مبنية عمى اسس استراتيجية ثابتة.
ٌ

اما في نظرية ابف خمدكف كذلؾ يشترط العدؿ في الحاكـ حسب ما ذكره مف شركط الماكردم في
(ٔ)

ىذا الباب باف يككف عادالن

بقكلو  ":كأما شركط ىذا المنصب فيي أربعة العمـ كالعدالة  ...كأما

العدالة فؤلنو منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي ىي شرط فييا فكاف أكلى باشتراطيا فيو كال
خبلؼ في انتفاء العدالة فيو بفسؽ الجكارح مف ارتكاب المحظكرات كأمثاليا كفي انتفائيا بالبدع
االعتقادية خبلؼ"

(ٕ)

ألنو في منصب يككف فيو مشرفان عمى جميع مؤسسات الدكلة كالمناصب االدارية

االدارية االخرل فعميو اف يقيـ االمكر كيديرىا بعدالة .

( )1االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ  ,ص.433
( )2االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص235
( )3إٌّزظش , ٞدساعبد فٚ ٟال٠خ اٌفمٚ ٗ١فمٗ اٌذٌٚخ اإلعالِ١خ .178/2,
( )4االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.551
( )5إٌّزظش , ٞدساعبد فٚ ٟال٠خ اٌفمٚ ٗ١فمٗ اٌذٌٚخ اإلعالِ١خ .178/2,
( )6األحكام السلطانية والواليات الدينية,ص.5
( )8اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .186/1 ,
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(ِ)
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بخصكص ذلؾ  ... ":الرعية

ام يجمعيـ الى الحاكـ كتتكثؽ العبلقة مع

الدكلة حينما يعـ العدؿ ألنو بالعدؿ يؤلفيـ كال ينفرىـ منو  ,حتى تقكـ قائمة الدكلة بالعمراف كاالستمرار
بؿ اف في العدؿ سعة ك تسعى الى عمراف العالـ كقيامو  .اال انو مف المآخذ عمى صفة العدؿ في
نظرية ابف خمدكف ما يأتي -:
ُ.اف فمسفة العدؿ في نظرية ابف خمدكف انيا مكجكده حتى مع فسؽ جكارح الحاكـ كارتكاب
المحظكرات كىذا ينافي صكرة العدؿ االليي الف الذم يأتي المحظكرات كيظمـ نفسو فميس بمأمف اف ال
يظمـ غيره .
ِ.اف صفة العدالة حسب رؤية ابف خمدكف نجدىا مطمب في صفات الحاكـ في مراحؿ الحكـ
االكلى مف صفات خميفة المسمميف لما كاف الحكـ بالكازع الديني ,كلكف لما انقمبت الخبلفة الى ممؾ
كعصبية كصار الحكـ بيما  ,نجدىما يتناقضاف مع صكرة العدالة لككف حكـ العصبية قائـ عمى القير
كالقكة كىذه حقيقة كاقعية اشار الييا ابف خمدكف بقكلو  " :كأكثر األحكاـ السمطانية جائرة في الغالب إذ
العدؿ المحض إنما ىك في الخبلفة الشرعية كىي قميمة المبث قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ الخبلفة بعدم
(ّ)

ثبلثكف سنة ثـ تعكد ممكا عضكضا "

كىذيف المبدئيف عمى النقيض مع صفة العدالة اال اف ابف

خمدكف يجكز حكـ العصبية حتى لك كاف ظالما.
.8التواضع  - :يؤكد االماـ ( )اف احدل الصفات التي تمكف الشخص لمقيادة ىي صفة التكاضع
﵀ كفي نفسو كاماـ الناس كلو في التكاضع كاثره كاىميتو خطب طكيمة منيا ما جاء في خطبتو التي
يذـ فييا التكبر كانو صفة شيطانية كاف التكاضع صفة رحمانية بقكلو ":كاستعيذكا با﵀ مف لكاقح الكبر
كما تستعيذكنو مف طكارؽ الدىر  .فمك رخص ا﵀ في الكبر ألحد مف عباده لرخص فيو لخاصة
فألصقكا باألرض خدكدىـ ,
أنبيائو كأكليائو  .كلكنو سبحانو كره إلييـ التكابر كرضي ليـ التكاضع .
ى
(ْ)

كخفضكا أجنحتيـ لممؤمنيف"
كعفركا في التراب كجكىيـ  .ى
ى

فالتكاضع مف الصفات االخبلقية التي

تعكس قكة الشخصية القيادية كثقتيا بنفسيا  ,لتجسيده سمككا ثقافيا مرنان في التعامؿ كالتكاصؿ مع
الرعية بمختمؼ طبقاتيـ اك مستكياتيـ  ,بدكف تفرقو  ,فبديييا التكبر افة القيادة ,لككنيا حاج از بيف
( )1اٌّٛثزاْ ٌٍفشط ومبػ ٟاٌمؼبح ػٕذ اٌّغٍّٕ٠.ٓ١ظش  :اثٓ األص١ش ,إٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصش361/4,؛ اثٓ
ِٕضٚس ٌ ,غبْ اٌؼشة .511/3,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .31/1 ,
( )3اٌؼجش .211 /1,
( )4االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.211
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القائد كالجماىير منعزال عنيا ال يعيش معاناتيا كال يطمع عمى طمكحاتيا بقكلو " فى ىبل تي ىكمّْ يمكنًي بً ىما تي ىكمَّ يـ
ً
بًو اٍلجبابًرةي كىال تىتىحفَّظيكا ًمّْني بًما يتىحفَّظي بًو ًع ٍن ىد أ ٍ ً ً
ص ىان ىع ًة كىال تىظينُّكا بًي
ى ي ى
ى
ىىؿ اٍل ىباد ىرًة  ,كىال تي ىخالطيكنًي بًاٍل يم ى
ىى ى

و ً ً
ً
ؽ ًق ى ً
استىثٍىق ىؿ اٍل ىح َّ
اال ًفي ىح ٍّ
ىف
استًثٍقى ن
ىف ييقى ى
اؿ لىو  ,أ ًىك اٍل ىع ٍد ىؿ أ ٍ
ؽ أٍ
اس إً ٍعظىاـ ل ىن ٍفسي  ,فىًإَّنو ىم ًف ٍ
ٍ
يؿ لي  ,كىال اٍلت ىم ى
ب ىال ىر َّ
كف لً ىر ٍّ
ؾ ًمَّنا
ب ىغ ٍي يره  ,ىي ٍممً ي
اف اٍل ىع ىم يؿ بً ًي ىما أىثٍ ىق ىؿ ىعمى ٍيو ,...فىًإَّن ىما أ ىىنا كأ ٍىنتي ٍـ ىعبً ه
يي ٍع ىر ى
يد ىم ٍمميك يك ى
ض ىعمى ٍيو ىك ى
ً
ً
َّبللى ًة بًاٍليي ىدل
صمى ٍح ىنا ىعمى ٍيو  ,فىأ ٍىب ىدلىىنا ىب ٍع ىد الض ى
ىما ىال ىن ٍممً ي
ؾ ًم ٍف أ ٍىنفي ًس ىنا  ,كأ ٍ
ىخ ىر ىج ىنا م َّما يكَّنا فيو إًلىى ىما ى
ىعطى ىانا اٍلب ً
ص ىيرةى ىب ٍع ىد اٍل ىع ىمى"(ُ).
كأ ٍ
ى
كليذا اصطفى ا﵀ سبحانو انبياءه قادة لمبشرية لتكاضعيـ ,لككنيـ عمى تماس دائـ مع امميـ ,

فأكحى ا﵀ تعالى الى مكسى قائبلن " :يا مكسى تدرم لما خصصتؾ بكحيي ككبلمي مف بيف خمقي ؟
فقاؿ  :ال أعمـ يا رباه  ,قاؿ يا مكسى  :اني اطمعت عمى خمقي اطبلعة فمـ ار في خمقي شيئان اشد
(ِ)

تكاضعا فيؾ  ,فمف ثـ خصصتؾ بكحيي ككبلمي مف بيف خمقي "...

اف التكاضع يعيش القائد حالة

ال يرل لنفسو مقامان كمكانان  ,ام اف جذره عقدم ايماني كليس اخبلقي فقط ,حيث يسمـ تسميمان تامان ﵀
سبحانو ميما بمغ مف العمـ كالمقدرة كالدكلة.
كالتكاضع ىك حالة معرفة االنساف حقيقة قدر نفسو اماـ ا﵀ فينزليا منزلتيا بقمب سميـ ,تكشفيا
صفات المتكاضع التي اكضحيا االماـ ( )بقكلو " :التكاضع درجات اف يعرؼ المرء قدر نفسو ,
درىا
فينزليا منزلتيا بقمب سميـ  ,ال يحب اف يأتي الى احد اال مثؿ ما يؤتي اليو  ,إف رأل سيئة أ
(ّ)

بالحسنة  ,كاظـ الغيظ  ,عاؼ عف الناس كا﵀ يحب المحسنيف"

 ,كيمكف مف خبلؿ ىذه الحديث اف

نعرؼ ما اىمية صفة التكاضع في القائد ككاالتي-:
ُ-اف منزلة التكاضع منزلة تكحيدية خالصة ﵀ تعالى فيي صفة المبلئكة كاالنبياء لعمك منزلة التكاضع
عند ا﵀ سبحانو.
ِ-اف القيادة المتكاضعة ال ترل لنفسيا قيمو اماـ ا﵀ سبحانو كىذا قمة الذكباف في ا﵀ كمف كماؿ
االيماف بو سبحانو.
ّ-اف يعامؿ الناس بتكاضع كليس كما يحب اف يعاممو الناس بالمثؿ قكلو ( ":)التكاضع اف تعطي
(ْ)

الناس ما تحب اف تعطياه "

فيذا يكسب مكدة الرعية كاحتراميـ  ,فبل يركنو متكب انر عمييـ بؿ خافضان

جناحو مكاسيان ليـ .
(ٙٔ )1ظ اٌجالغخ ,ص.335
( )2اٌظذٚق ,ػًٍ اٌششائغ .58/1 ,
( )3اٌؾ٠ٛض , ٞرفغ١ش اٌضمٍ. 58/4, ٓ١
( )4اٌىٍ ,ٟٕ١اٌىبف.124/2,ٟ
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ْ-مف ثمار القيادة المتكاضع انو ال يقابؿ االساءة باإلساءة كتككف الرعية منو بأماف لخمقو.
ككذلؾ اشار ابف خمدكف الى صفة التكاضع بانيا مف صفات الحاكـ كاف مف كجدت فيو استحؽ اف
يككف سائس لمناس كحاكـ اال انو قرف التكاضع بضركرة كجكد القكة العصبية الغالبة فيو ايضان بقكلو في
ذلؾ "فمف حصمت لو العصبية الكفيمة بالقدرة "...

(ُ)

كاقرانو التكاضع بالعصبية يعد مف التناقض

كيحكؿ دكف تفعيؿ صفة التكاضع كنتيجة ليذا االقتراف بالعصبية التي مف نكازعيا القير كمبدا القكة في
التعامؿ نبلحظ اف فمسفة صفة التكاضع ال تبقى عمى حاليا ثابتة كيصكرىا لنا ابف خمدكف في صكرتيف
كىما كاالتي -:
الصورة االولى  :اف ىذا التكاضع تككف صكرتو محدكدة كمؤقتو كمرحمية فقط مع ابناء عصبيتو التي
سيتنكر ليا فيما بعد عند كصكلو الى سدة الحكـ كالممؾ كيتحكؿ تكاضعو ألىؿ عصبيتو الى االحتقار
كالقتؿ كاجمؿ ابف خمدكف ىذه الصكرة بقكلو  " :كاذا تعيف لو -ام الحاكـ  -ذلؾ فمف الطبيعة
الحيكانية خمؽ الكبر كاألنفة فيأنؼ حينئذ مف المساىمة كالمشاركة في استتباعيـ كالتحكـ فييـ كيجئ
خمؽ التألو الذم في طباع البشر مع ما تقتضيو السياسة مف انفراد الحاكـ لفساد الكؿ باختبلؼ الحكاـ
لك كاف فييا آلية إال ا﵀ لفسدت"

(ِ)

كيؤيد ابف خمدكف صفة التكبر كاالنفة في الحاكـ عمى االمة بانيا

مف ضركرات الممؾ التي تساعد الحاكـ بانفراده في الحكـ كاستبداده بو.
الصورة الثانية  :ىي صكرة متداخمة مع االكلى اك تككف نتيجة طبيعية القتراف التكاضع بالعصبية
فىتىحكؿ العصبية دكف تفعيؿ التكاضع عمى ارض الكاقع كيجد ابف خمدكف اف ىذا التكاضع ال يستمر
عمى كتيرة كاحدة ايضان كيتحكؿ الى تكبر كيتبلشى التكاضع مع مركر الزمف كالتأثر بالماديات كابية
الممؾ كسمطانو فيتكبر الحاكـ عمى الرعية فبل يقبؿ منيـ البيعة لمحكـ بالمصافحة باليد تكب انر كانفة الف
الحاكـ يرل فييا نكع مف التنزؿ كاالبتذاؿ المخالؼ لمنصب الحاكـ عندما يصافح العامة كصكر ابف
خمدكف ىذا االنقبلب االخبلقي بقكلو ":كاما البيعة المشيكرة ليذا العيد فيي تحية الممكؾ الكسركية مف
تقبيؿ األرض أك اليد أك الرجؿ أك الذيؿ أطمؽ عمييا اسـ البيعة التي ىي العيد عمى الطاعة مجا از لما
كاف ىذا الخضكع في التحية كالتزاـ اْلداب مف لكازـ الطاعة كتكابعيا كغمب فيو حتى صارت حقيقية
عرفية كاستغنى بيا عف مصافحة أيدم الناس التي ىي الحقيقة في األصؿ لما في المصافحة لكؿ أحد
مف التنزؿ كاالبتذاؿ المنافييف لمرئاسة كصكف المنصب الممككي إال في األقؿ ممف يقصد التكاضع مف
الممكؾ فيأخذ بو نفسو مع خكاصو كمشاىير أىؿ الديف مف رعيتو فافيـ معنى البيعة في العرؼ فإنو
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .113/1 ,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .132/1 ,
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أكيد عمى االنساف معرفتو لما يمزمو مف حؽ سمطانو كامامو كال تككف أفعالو عبثا كمجانا كاعتبر ذلؾ
مف أفعالؾ مع الممكؾ كا﵀ القكم العزيز " (ُ).فنبلحظ مف خبلؿ المقارنة اف فمسفة تكاضع القيادة عند
االماـ عمي ( )تختمؼ عنيا عند ابف خمدكف مف حيث ما يأتي -:
ُ.اف خمؽ التكاضع عند االماـ عمي ()خمؽ نبكم يجب أف يككف احدل الممكات لمقيادة لمتمتع
بنجاح كاستم اررية العبلقة مع الرعية كاالطبلع عمى احكاليا الف التكبر يمنع الحاكـ مف االتصاؿ
كالتنزؿ الى كاقع الناس كالجمكس معيـ كالعيش اسكة بافقر الناس الف االماـ عمي ( )يرل ذلؾ
كاجب عمى القادة .
ِ  .ابف خمدكف قرف التكاضع بالعصبية فأضاع قيمة التكاضع التي تحكلت الى صفة االحتقار كالتكبر
عمى الرعية فيما بعد الف العصبية ال يمكف اف تعطي تكاضعان لمجميع ألنيا تأنؼ مف غير عصبيتيا
كال تتعامؿ معو بالسكاء بؿ حتى عصبيتو يتنكر ليا كيحتقرىا كيتكبر عمييا كيصؿ بو الحد انو يتكبر
عف مصافحة الناس العامة كال يمد ليـ يده لممبايعة بالحكـ كالتي ىي صكرة البيعة التي اقرتيا الشريعة
االسبلمية كالتي كاف النبي محمد (

) يبايع الناس عمى ىذه المصافحة باإلسبلـ اال اف ابف خمدكف

الممؾ كاف اكضاع الممكؾ يتطمب ليا
يعترؼ بيذا التغير الذم ط أر عمى البيعة بانو مف متغيرات احكاؿ ي
نكع مف التنزه كالترفع عف العامة كال يصافح اال امثالو كمقربيو مف رجاؿ الدكلة  ,كىذا رأم مادم البف

خمدكف كيعترؼ باالجتيادات البشرية حتى لك كانت عمى خبلؼ السنة النبكية.
 .9االمــانة  :األميف  :مف يتكلى رقابة شئ  ,أك المحافظة عميو (ِ) ,كعرفو الطكسي " ىك الذم
استكدع الشئ عمى مف أمف منو الخيانة " (ّ).
كف فيو مف األئمة صمح
كيرل االماـ عمي ( )اف مف صفات القائد االمانة بقكلو" :ثبلثة مف ٌ

أف يككف إمامان  :اضطمع بأمانتو إذا عدؿ في حكمو  ,كلـ يحتجب دكف رعيتو  ,كأقاـ كتاب ا﵀ تعالى
في القريب كالبعيد "

(ْ)

 ,فاالماـ عمي ( )يؤكد صفة االمانة كضركرة اساسية في القائد ,ألنو

مكضع ثقة ا﵀ كثقة الناس لقكلو (" :)حؽ عمى االماـ اف يحكـ بما انزؿ ا﵀ كاف يؤدم االمانة,
فأذا فعؿ ذلؾ حؽ عمى الناس اف يسمعكا لو كاف يطيعكا كاف يجيبكا اذا دعكا "(ٓ) ,ك في كتاب لو
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .165/1 ,
( )2اث ٛؽج١ت  ,عؼذ ,ٞاٌمبِٛط اٌفم ,ٟٙص.261
( )3اٌزج١بْ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ . 41/7,
( )4اٌّزم ٟإٌٙذ ,ٞوٕض اٌؼّبي .161/13,
( )5اثٓ ػٍ ٟثٓ اٌؾغ ,ٓ١ص٠ذ ِ ,غٕذ ,ص.362
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و
بطعمة ,كلكنو في عنقؾ امانة ,كانت مسترعي لمف فكقؾ
( )الحد عمالو  ":كاف عممؾ ليس لؾ
"(ُ) ,كقكلو في كتاب لعاممو عبد ا﵀ بف عباس عمى البصرة  ":اما بعد  ,فاني كنت اشركتؾ في
امانتي  ,كجعمتؾ شعارل ك بطانتي  ,كلـ يكف رجؿ اك ثؽ منؾ في نفسي لمكاساتي كمؤازرتي كاداء
االمانة"

(ِ)

(ّ)

كقكلو (" :)رأس االسبلـ االمانة ك رأس النفاؽ الخيانة "

,كقكلو ( ": )أفضؿ

اإليماف األمانة ,أقبح الخمؽ الخيانة " (ْ).
كمف خبلؿ ىذه النصكص تظير اىمية االمانة في القائد بما ياتي-:
ُ.اف منصب القائد امانة اليية بنص القرآف.
ِ .القائد االميف محؿ ثقة ا﵀ كاالمة ,لحفظ بيضة االسبلـ كحقكؽ الناس .
ّ .تخمؽ لحمة لبناء دكلة قكية .
ْ .اف ال يجير منصبو القيادم لمصالحو الشخصية اك الفئكية.
ٓ .االمانة عنصر ميـ في بناء الدكلة كمؤسساتيا .
ٔ .االمانة دليؿ االيماف ,كالخيانة دليؿ النفاؽ.
ٕ .رقي المجتمع باالمانة خمقيان كعمميان كاداريان.
قرني الختيار القيادة النبكية ,فأصطفى ا﵀ انبياءه ألمانتيـ ,الف منزلة
اف صفة االمانة في القائد مبدأ آ
الرسالة كالنبكة تتطمب الصدؽ كاالمانة في نقؿ تعاليـ الكحي كايصاليا الى الناس ,كتنفيذ التعاليـ
الربانية بدكف زيادة اك نقصاف ,فاألنبياء جميعيـ قد اثبتكا امانتيـ في مجتمعاتيـ عمميان ,ككانكا مكقع

ً
اؿ
يف ا ٍذ قى ى
ثقة اقكاميـ ,لًما كرد بحقيـ آيات قرآنية تثبت ذلؾ منيا قكلو تعالى  ( :ىك َّذ ىب ٍ
ت قى ٍكيـ ينك وح اٍل يم ٍر ىسم ى
(ٓ)
ىخكىـ ينكهح أ ىىال تىتَّقيكف إًّْني لى يكـ رسك هؿ أ ً
ت
يف )  ,كقكلو تعالى بأمانة النبي ىكد ( ( )ىك َّذ ىب ٍ
ىم ه
ى
ٍ ىي
لىيي ٍـ أ ي ي ٍ
كد أ ىىال تىتَّقيكف إًّْني لى يكـ رسك هؿ أ ً
ً
يف )(ٔ) ,كما أنزؿ بأمانة النبي
يف إً ٍذ قى ى
كى ٍـ يى ه
ىع ه
اؿ لىيي ٍـ أ ي
ىم ه
ىخ ي
ى
اد اٍل يم ٍر ىسم ى
ٍ ىي

صالح (.)ٕ( )

كذلؾ اثبت التاريخ صدؽ الرسكؿ محمد (
(ُ)

خاصة مجتمعو كعامتيـ قبؿ نزكؿ الكحي

) كأمانتو حتى لقب في قكمو باألميف

.

( )1االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ,ص.366
(ٙٔ )2ظ اٌجالغخ ,ص.412
( )3اٌٍ١ض ٟاٌٛاعط , ٟػٍ ٟثٓ ِؾّذ ,ػ ْٛ١اٌؾىُ ٚاٌّٛاػع  ,ص.264
( )4اٌٍ١ض ٟاٌٛاعط, ٟػٍ ٟثٓ ِؾّذ ,ػ ْٛ١اٌؾىُ ٚاٌّٛاػع  ,ص.118
( )5عٛسح اٌشؼشاء ,اال٠بد .118- 15
( )6عٛسح اٌشؼشاء ,اال٠بد .125-123
( )8عٛسح اٌشؼشاء ,اال٠خ .143
( )7اثٓ ٘شبَ  ,اٌغ١شح إٌج٠ٛخ .111/1,

(ٖ)

مف قبؿ
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) عمى اف يككف القائد كالخميفة مف بعده صادقان امينان كىي شركط اقرىا

ً
في حديث الدار المشيكر  ,لما نزؿ قكلو تعالى ً
يف )
(كأ ٍىنذ ٍر ىعش ىيرتى ىؾ ٍاألى ٍق ىربً ى
ى

(ِ)

 ,حيث جمع الرسكؿ

كبمغ اقرباء ه مف قريش فقاؿ ليـ "يا بني عبد المطمب اني انا النذير اليكـ مف ا﵀ عز كجؿ  ...كمف
يؤاخيني ك يؤازرني كيككف كلي ككصي بعدم كخميفتي في اىمي كيقضي ديني " فسكف القكـ كاعادىا
ثبلثان كؿ ذلؾ يسكف القكـ كلـ يجبو اال االماـ عمي( )فاعمف النبي حينيا خبلفو عمي مف بعده
بقكلو (

)  " :اف ىذا اخي ككصي  ,كخميفتي فيكـ فاسمعكا لو كاطيعكا"...

فالرسكؿ (

(ّ)

.

) ال يعطي كؿ ىذه االمانات كالمياـ كالمسؤكليات الكبيرة اال لرجؿ اميف صادؽ,

ألنيا امانات كال تؤمف اال عند االميف لقكلو تعالى ( :إً َّف المَّو يأٍمريكـ أىف تيؤُّدكا ٍاألىم ىان ً
ىىمًيىا ىكًا ىذا
ات إًلىى أ ٍ
ى ى يي ٍ ٍ ى
ى
اس أىف تى ٍح يكمكا بًاٍلع ٍد ًؿ إً َّف المَّو نً ًع َّما ي ًعظي يكـ بً ًو إً َّف المَّو ىكاف س ًميعا ب ً
ىح ىك ٍمتي ٍـ ىب ٍي ىف َّ
ير )(ْ) كفسر
ص نا
الن ً ٍ
ى ى ى ن ى
ى
ى
ى ٍ
ي
االماـ الصادؽ (( )االمانة باإلمامة) في ىذه اْلية بقكلو ":عمى االماـ اف يدفع ما عنده الى
االماـ الذم بعده ,كامرت االئمة بالعدؿ ,كامرت الرعية اف يتبعكىـ"

(ٓ)

كمف ىنا ,فاف القيادة (االمامة)

ىي احد مصاديؽ االمانات التي اكصى ا﵀ سبحانو بأستيداعيا عند االميف .كقاؿ االماـ الرضا
ً
عباده كخميفتو في ببلده)(ٔ).
كحجتو عمى
( ":)اإلماـ أميف ا﵀ في أرضو ٌ
كقد اشار الرسكؿ (

) ألمانة االماـ عمي( )كصدقو كانو جدير بحكـ ىذه االمة بقكؿ"":

يا عمي انت كصيي ككارثي  ...انؾ لحجة ا﵀ عمى خمقو كامينو عمى سره كخميفة ا﵀ عمى عباده "(ٕ),
كقد أعطى االماـ عمي ( )بعض المياـ ألمانتو ,منيا دكر تبمغ القرآف في حياة النبي لثقة ا﵀
كرسكلو بصدقو كامانتو  ,كركل النسائي "بعث رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ أبا بكر ببراءة حتى إذا
كاف ببعض الطريؽ أرسؿ عميا فأخذىا منو ثـ سار بيا فكجد أبك بكر في نفسو فقاؿ قاؿ رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ إنو ال يؤدم عني إال أنا أك رجؿ مني "
(ٗ)

انا اك عمي "

 ,كايضان عنو (

(ٖ)

 ,كقكلو (

)  ":ال يؤدم عني اال

)  ":ال ينبغي اف يبمغ عني اال رجؿ مف اىؿ بيتي"(َُ).

( )1اٌطجشع , ٟاػالَ اٌٛس ٜثؤػالَ اٌٙذ.145/1,ٜ
( )2عٛسح اٌشؼشاء  ,ا٠خ .214
( )3اٌىٛفِ ,ٟؾّذ ثٓ عٍّ١بْ ِٕ,بلت اإلِبَ أِ١ش اٌّؤِٕ ( ٓ١ػٍ ٗ١اٌغالَ ),ص381؛ٕ٠ظش :اٌطجش, ٞربس٠خ اٌشعً
ٚاٌٍّٛن 63/2,؛ اثٓ اٌجطش٠ك  ,ػّذح ػ ْٛ١طؾبػ االخجبس فِٕ ٟبلت إِبَ األثشاس ,ص.88
( )4عٛسح إٌغبء  ,ا.57 ٗ٠
( )5اٌطجشعِ , ٟغّغ اٌج١بْ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ .17/3 ,
( )6اٌظذٚق  ,ػ ْٛ١اخجبس اٌشػب .118/1,
( )8اٌّشػش , ٟششػ اؽمبق اٌؾك .323/22 ,
( )7اٌغٕٓ اٌىجش.121/5, ٜ
( )1إٌغبئ , ٟفؼبئً اٌظؾبثخ ,ص .118
( )11اٌّشػش , ٟششػ اؽمبق اٌؾك .413/22 ,
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كفي نفس سياقات النصكص حذر االماـ مف الخائف كاكد عمى ابعاده عف منصب القائد  ,لعدـ
اىميتو ليذا المنصب ذك المسؤكلية الكبيرة الذم تصعب عمى االنساف الضعيؼ اماـ ىكاه كشيكاتو
كمصالحو الشخصية ,فيقصر في اداء ما أؤتمف عميو مف أمانة الكالية كحفظ حقكؽ الرعية ,ألنو يجمب
الذؿ كالخزم لمدكلة كلنفسو في الدنيا كاالخرة  ,فتضعؼ الدكلة كتتفكؾ نتيجة إلدارة غير كفكء ,فتضيع
الحقكؽ كتنتيؾ الحرمات ,قاؿ ( ":)كمف استياف باألمانة كرتع في الخيانة كلـ ينزه نفسو كدينو
عنيا فقد أحؿ بنفسو في الدنيا الخزم ,كىك في اْلخرة أذؿ كأخزل  .كاف أعظـ الخيانة خيانة األمة ,
كأفظع الغش غش األئمة "(ُ).
اما في نظرية ابف خمدكف فانو لـ يشير الى صفة االمانة في الحاكـ ؛ الف الحكـ ىك يممؾ لمحاكـ
يتصرؼ بو كيفما يشاء مف غير مسائمة ,كىذا ما اكده ابف خمدكف يصؼ سياسة حكاـ العصبية بانيـ
ال امانة ليـ يعتدكف عمى حقكؽ الرعية بقكلو  ":أف الحضرم إذا عظـ تمكلو ككثر لمعقار كالضياع
تأثمو كأصبح أغنى أىؿ المصر كرمقتو العيكف بذلؾ كانفسحت أحكالو في الترؼ كالعكائد زاحـ عمييا
األمراء كالممكؾ كغصكا بو كلما في طباع البشر مف العدكاف تمتد أعينيـ إلى تممؾ ما بيده كينافسكنو
فيو كيتحيمكف عمى ذلؾ بكؿ ممكف حتى يحصمكه في ربقة حكـ سمطاني كسبب مف المؤاخذة ظاىر
ينتزع بو مالو كأكثر األحكاـ السمطانية جائرة في الغالب إذ العدؿ المحض إنما ىك في الخبلفة الشرعية
(ِ)

كىي قميمة المبث قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ الخبلفة بعدم ثبلثكف سنة ثـ تعكد ممكا عضكضا "

.

 .11نكران الذات :صفة ميمة البد تكفرىا في القائد مف نكراف ذاتو كايثار مصمحة االمة عمى كؿ
شيء كىذه الظاىرة مف ابرز ما عرؼ بو االماـ عمي اياـ حككمتو  ,فمـ يعرؼ المسممكف كال غيرىـ
حاكـ تنكر لجميع مصالحو الخاصة كأمير المؤمنيف عمي( ,)فمـ يدخر لنفسو كال ألىؿ بيتو شيئان
مف امكاؿ الدكلة  ,كتحرج منيا تحرجان شديدان (ّ).
كنكراف الذات ىك الفرؽ بيف االنانية مف جية كالتضحية كااليثار مف جية اخرل  .كقد ضرب
االماـ عمي( )قمة االيثار قبؿ تكليو القيادة كىك فداءه رسكؿ ا﵀ (

) بنفسو ليمة مبيتو في فراش

النبي ,عند ىجرتو الى يثرب  ,فقدـ نفسو عمى نفس رسكؿ ا﵀ محبة كايمانان كقاؿ تعالى مادحان االماـ
ً
الن ً
عمي كايثاره " ىك ًم ىف َّ
كؼ بًاٍل ًع ىب ًاد "(ْ).
ض ًاة المَّ ًو ىكالمَّوي ىريء ه
اء ىم ٍر ى
اس ىم ٍف ىي ٍش ًرم ىن ٍف ىسوي ٍابت ىغ ى

( )1االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.373
( )2اٌؼجش .367 /1,
( )3اٌمشش , ٟثبلش  ,ؽ١بح االِبَ اٌؾغ.231/1, ٓ١
( )4عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .218
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كقد حمؿ االماـ صفو االيثار في حياتو مبدأ كعاش حالة االيثار مع الناس اجتماعيان ,فقد اثر
نفسو كعيالو كقدـ ما عنده لمف جاء يطمب ما يسد جكعو مف بيت رسكؿ ا﵀ كبعد اف تعذرت ازكاج
الرسكؿ ,قصد ( )ذاىبان لزكجتو فاطمة الزىراء كجاء بالطعاـ لمجائع عند رسكؿ ا﵀ (ُ)  ,فأنزؿ ا﵀

ً
كؽ يش َّح ىن ٍف ًس ًو فىأيكلىئً ىؾ
اصةه ىك ىم ٍف يي ى
كف ىعمىى أ ٍىنفيس ًي ٍـ ىكلى ٍك ىك ى
فييـ قكلو سبحانو  " :ىكيي ٍؤثًير ى
ص ى
اف بً ًي ٍـ ىخ ى
ً
كف "(ِ) ,كىذه اْلية مما احتج بيا االماـ عمي ( )بيف الصحابة بالخبلفة مف بعد رسكؿ
اٍل يم ٍفم يح ى

يى يـ
ا﵀

بقكلو " :نشدتكـ ا﵀ ىؿ فيكـ احد نزلت فيو ىذه اْلية "كيؤثركف عمى انفسيـ  ".....قالكا  :ال " (ّ).

كالف االيثار كنكراف الذات ىما تجسيد كاحد كبذلؾ ضرب االماـ عمي افضؿ صكر القيادة المثالية .
اما صفة االيثار في نظرية ابف خمدكف فانو ال يذكرىا مف بعيد كال قريب في صفات الحاكـ
لككف نظريتو قائمة عمى مبدأ القكة كالقير كالطمع بالممؾ كالحكـ فيك عد الكصكؿ الى الحكـ غنيمة
لمعصبية بقكلو ":الغاية التي تجرم الييا العصبية ىي الممؾ"

(ْ)

كاف الحاكـ حسب فمسفة ابف خمدكف

يبتغي الحكـ كالسمطة ىدفان كرغبة ذاتية لبلنا الشخصية لمحاكـ فيتنافس عميو لمكصكؿ الى الشيكات
النفسية كالدنيكية مف خبللو بقكلو  ":الممؾ منصب شريؼ ممذكذ يشتمؿ عمى جميع الخيرات الدنيكية
كالشيكات البدنية كالمبلذ النفسانية فيقع فيو التنافس غالبا كقؿ أف يسممو أحد لصاحبو إال إذا غمب
عميو فتقع المنازعة كتفضي إلى الحرب كالقتاؿ كالمغالبة كشئ منيا ال يقع إال بالعصبية "

(ٓ)

.ام اف

حكمو ليس مف اجؿ الصالح العاـ بؿ مف اجؿ نفسو كشيكاتو كىذا يؤدم الى استبداد الحاكـ بالممؾ
كما ذىب اليو ابف خمدكف كال يؤثر عمى نفسو احد .
 .11الشجاعة  :القكة في كؿ كالية بحسبيا ,فالقكة في الحرب ترجع الى شجاعة القمب ,كالخبرة في
الحركب (ٔ)  ,كقكة الكالية حسف التدبير الذم يضع االمكر مكاضعيا فكاف االماـ عمي مف الشجاعة ما
يرفض بو المكت حتؼ انفو ككاف يطمب الشيادة دائمان لقكلو " كالذم نفس ابف ابي طالب بيده  ,أللؼ

بة بالسيؼ اىكف عمى مف و
ضر و
ميتة عمى الفراش في غير طاعة ا﵀ "
ٌ
في نمك االسبلـ كقيامو  ,كمدح ا﵀ سبحانو بطكالت عمي كشجاعتو في االسبلـ في معركة احد عاـ
(ٕ)

( )1اٌغٛ١ؽ , ٟاٌذسس إٌّضٛس ف ٟاٌزفغ١ش ثبٌّؤصٛس . 15/6 ,
( )2عٛسح اٌؾشش  ,ا٠خ .1
( )3اٌطجشع, ٟاالؽزغبط  ,ص.65
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش. 111/6 ,
( )5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .122/1 ,
( )6اثٓ ر١ّ١خ ِ ,غّٛع اٌفزب. 253 /27 , ٜٚ
( )8اإلِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ ,ص.171

ككاف لشجاعتو ( )االثر
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ِىػ ,عمى لساف جبريؿ( ":)ال فتى اال عمي كال سيؼ اال ذك الفقار"(ُ) ,كقاؿ االماـ الحسف
المجتبى( ":)استكل االسبلـ بسيؼ عمي (")

(ِ)

فيك صاحب المكاقؼ المشيكرة يكـ بدر

كاالحزاب كخيبر كحنيف.
اما خبرتو في الحركب فكاف لو الباع االكؿ في التنظيـ كاليجكـ فقد تمرسيا منذ صغره كتحت
اشراؼ كتعميـ نبكم ,ككشؼ عف ذلؾ في معرض رده عمى اشاعة قريش بانو ال عمـ لو بالحركب
ً
ً
ً
ً
كى ٍؿ
ت قيىرٍي ه
,فقاؿ ":لىقى ٍد قىالى ٍ
كى ٍـ  ,ى
ش ,إً َّف ٍاب ىف أىبًي طىال وب ىريج هؿ يش ىجاعه ,كلىك ٍف ىال عٍم ىـ لىو بًاٍل ىح ٍر ًب ,لمَّو أيىب ي
ت ًفييا كما بمى ٍغ ي ً
كىا أ ىىنا ىذا ىق ٍد
ىح هد ًم ٍنيي ٍـ أى ىش ُّد لىيىا ًم ىراس نا كأى ٍق ىد يـ ًفييىا ىمقىامان ًمّْني ,لىقى ٍد ىنيى ٍ
يف  ,ى
ضي ى ى ى
أى
ت اٍلع ٍش ًر ى

ً
ٍم لً ىم ٍف ىال ييطىاعي "
ت ىعمىى ّْ
ىذ َّرٍف ي
الستّْ ى
يف  ,كلىك ٍف ىال ىأر ى

(ّ)

 ,ككاف لشجاعتو ( )مميزات خاصة منيا

االتي-:

ُ) اف شجاعتو كبطكلتو امتزجت بالقيـ االخبلقية كالمبادئ اإلنسانية  ,فقد حفظ الجانب المبدئي
كالقيمي لبلسبلـ كلـ يتعد كيسرؼ اك يبغي لقكتو كشجاعتو بؿ كاف حكيمان في استخداـ قكتو فمف قكلو

الد ً
ً
يت إًلى ٍييا فىأ ً
و
ً
ب  ,فىًإ َّف َّ
اع ىي إًلى ٍييىا ىبا وغ
ىج ٍ
البنو الحسف كشاىد عمى ذلؾ " ال تى ٍد يع ىك َّف إلىى يم ىب ىارىزة كًا ٍف يدع ى ى
ً
ص يركعه " (ْ) .
كاٍل ىباغ ىي ىم ٍ

ِ) سخر شجاعتو ﵀ سبحانو كلخدمة الدكلة االسبلمية  ,فكانت كؿ اقكالو كافعالو كحركاتو كسكناتو
مف اجؿ ا﵀ فقط  ,فما كاف يقتؿ احد غضبان لنفسو كانتقامان شخصيان  ,فانو ( )لما صرع ابف كد
بصؽ ابف كد بكجو االماـ فغضب االماـ منو ,فقاـ عنو كلـ يقتمو ,ثـ عاد كقطع رأسو  ,كلما ساؿ عف

السبب اجاب بانو غضب ,كلـ يرد قتمو غضبا لنفسو ,بؿ غضبا ﵀ كرسكلو .فكاف عممو خالصان لكجو
ا﵀ ,فمـ تكف اكثر مف ضربة بالسيؼ كلكنيا افضؿ مف عبادة الثقميف لئلخبلص الذم اعطاىا كؿ ىذا
التميز لقكؿ رسكؿ ا﵀" لضربة عمي خير مف عبادة الثقميف"(ٓ).
ّ) سر شجاعتو في كماؿ ايمانو  ,فمما برز لقتاؿ عمرك بف كد  ,قاؿ رسكؿ ا﵀  ":برز االيماف كمو
الى الى الكفر كمو "(ٔ)  ,فكاف يجندؿ االبطاؿ بقكة ايمانو فابف عبد كد مف الشجاعة ليس لو ندا  ,كلـ

( )1اٌّ١شعٙبِٔ , ٟظجبػ اٌجالغخ ( ِغزذسن ٔٙظ اٌجالغخ ).218/3 ,
( )2اثٓ اٌجطش٠ك  ,خظبئض اٌٛؽ ٟاٌّج, ٓ١ص.241
( )3اإلِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ ,ص.81
( )4االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ ,ص.511
( )5اٌؼبٍِٛ٠ ,ٟعف ثٓ ؽبرُ ,اٌذس إٌظ ,ُ١ص.281
( )6أث ٛاٌفزؼ اٌىشاعى, ٟوٕض اٌفٛائذ ,ص138؛ٕ٠ظش  :اثٓ أث ٟاٌؾذ٠ذ ,شٍشػ ٔٙظ اٌجالغخ.361/13,
اٌّزٛعُ :اٌّزؤًِ اٌّزضجذ فٔ ٟظشٖ  ,ؽز٠ ٝظشف عّذ اٌشٕ٠ . ٟظش اٌطش٠ؾِ , ٟغّغ اٌجؾش.173/6, ٓ٠
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يخرج احد مف المسمميف خكفا منو لما دعاىـ رسكؿ ا﵀ يكـ الخندؽ لرده ,اال امير المؤمنيف ()
انبرل لو يدفعو االيماف كالثقة با﵀ تعالى .
ْ) ككاف مف ميزت شجاعتو كقكتو ( )انو ال يثني في ضرباتو ابدان  ,فكانت ضرباتو منفرده تكفي
الكاحدة ألنياء الخصـ ألنيا كافيو منو كمف الكثرة  .فقاؿ ابف االثير ":كانت ضربات عمي مبتكرات ال
عكانان "(ُ) ,ام اف ضربتو كانت بك انر تقتؿ بكاحده منيا ال يحتاج اف يعيد الضربة الثانية .
(ِ)

ٓ) انو كاف مف المتكسميف

فكاف يتفرس الرجاؿ كيعرؼ ما في اصبلبيـ ال يقتؿ مف يرل في صمبو

مؤمنأ فكاف متكسمان كرسكؿ ا﵀ (

) فقاؿ الرضا( ":)اكؿ المتكسميف رسكؿ ا﵀ ثـ امير
(ّ)

المؤمنيف مف بعده ثـ الحسف ثـ الحسيف ثـ االئمة مف كلد الحسيف الى يكـ القيامة "

ىذه الشجاعة ميزت االماـ عمي ( )كجعمتو اىبلن لمقيادة ,قاؿ رسكؿ ا﵀ (

.
) ":عمي الب

امتي كاشجعيا "(ْ) ,كقاؿ الشعبي ":كاف عمي اشجع الناس "(ٓ).
اما الشجاعة في نظرية ابف خمدكف فانو ادرجيا في( الكفاية ) بقكلو ":كأما الكفاية فيك أف يككف
جريئا عمى إقامة الحدكد كاقتحاـ الحركب بصي ار بيا كفيبل يحمؿ الناس عمييا عارفا بالعصبية كأحكاؿ
الدىاء قكيا عمى معاناة السياسة ليصح لو بذلؾ ما جعؿ إليو مف حماية الديف كجياد العدك "

(ٔ)

 ,كلكف

كلكف ال نجد ىذه الصفة عند معاكية بف ابي سفياف اكؿ الممكؾ عند ابف خمدكف حسب اسس نظريتو
العصبية فمعاكية معركؼ بالجبف كالضعؼ ,فمما دعى االماـ عمي( )معاكية لممبارزة في صفيف
قائبل ":كيحؾ ؛ عبلـ يقتتؿ الناس بيني كبينؾ ؟ كيضرب بعضيـ بعضان ؟؟ أبرز إلي ؛ فأينا قتؿ
صاحبو فاألمر لو "(ٕ) ,فامتنع معاكية رغـ قكؿ ابف العاص لو قد انصفؾ الرجؿ فرد عميو معاكية":
(ٖ)

كخداـ كاألشعركف "
كيحؾ ما أحمقؾ تدعكني إلى مبارزتو كدكني ع ٌ
ؾ ٌ

ام انو يخاؼ مبارزة االماـ

عمي كاف عصبيتو تسد مكانو في ذلؾ  .كمع ذلؾ يعطيو ابف خمدكف حؽ الحكـ كالممؾ لككف لديو
عصبية قكية غالبة تقؼ دكنو ك تدافع عنو كتحمي ممكو .
 .12القدرة والتدبير :اف ىاتيف الصفتيف تجمعاف مف المعاني القيادية التي يجب اف تتكافر في القائد
مف الكفاءة كالذكاء كالقدرة عمى اداء المسؤكليات المككؿ بيا .مف القدرة في الحكـ بيف الناس ترجع الى
( )1اثٓ األص١شِ ,غذ اٌذ , ٓ٠إٌٙب٠خ ف ٟغش٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصش .141/1,
( )2اٌّزٛعُ :اٌّزؤًِ اٌّزضجذ فٔ ٟظشٖ  ,ؽز٠ ٝظشف عّذ اٌشٕ٠ . ٟظش اٌطش٠ؾِ , ٟغّغ اٌجؾش.173/6, ٓ٠
( )3اٌؾٍ , ٟؽغٓ ثٓ عٍّ١بْ  ,اٌّخزظش إٌبفغ, ,ص.168
( )4اثٓ ػغبوش ,ربس٠خ ِذٕ٠خ دِشك .118/48 ,
( )5اثٓ ػجذ اٌجش  ,االعز١ؼبة فِ ٟؼشفخ األطؾبة .363/ 3 ,
( )6اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .152/1,
( )8اثٓ أث ٟاٌؾذ٠ذ  ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ .113/5,
( )7اثٓ أث ٟاٌؾذ٠ذ  ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ .113/5,
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العمـ بالعدؿ الذم دؿ عميو الكتاب كالسنة كالى القدرة عمى تنفيذ االحكاـ(ُ) ,كقاؿ االماـ عمي (":)
كانا  ...أعرفكـ بالكتاب كالسنة كأفقيكـ في الديف كأعممكـ بعكاقب األمكر  ,)ِ(" ...كشيد لو رسكؿ ا﵀
ا﵀ بالعبقرية كالدراية في كؿ االمكر ؛ بقكلو (

(ّ)

) ":يا عمي أنت عبقرييـ "

كقكؿ رسكؿ ا﵀ لعبد

الرحمف بف عكؼ  " :يا عبد الرحمف أنتـ أصحابي كعمي بف أبي طالب مني كأنا مف عمي  ,فمف قاسو
بغيره فقد جفاني  ,كمف جفاني آذاني ,كمف آذاني فعميو لعنة ربي .يا عبد الرحمف إف ا﵀ تعالى أنزؿ
عمي كتابا مبينا كأمرني أف أبيف لمناس ما نزؿ إلييـ ما خبل عمي بف أبي طالب ( )فإنو يستغني
عف البياف  ,إف ا﵀ تعالى جعؿ فصاحتو كفصاحتي كدرايتو كدرايتي "(ْ).
ام انو ( )يمتمؾ مف الدراية كاألعممية ما يتمكف بو مف سياسة كتدبير جميع امكر الدكلة ,
كتتكيج ىمة القيادة ألداء االمانة  ,فالقائد يحتاج الى الجرأة الكامنة كالقكة التخاذ ق اررات صعبو ,
كتحكيـ االمكر برجاحة عقؿ كحزـ كايماف ,كتحمؿ النتائج كمكاجيتيا  ,كالتزاـ المبادمء السامية كالقيـ
االسبلمية  ,فبل ييف  ,كال يكسؿ  ,كال يضعؼ كال يتردد في اقامة الحؽ ,لثقمو عمى النفكس  ,فكاف
االماـ عمي ( )لببلءه في اإلسبلـ لـ يترؾ لو حميفا اك صديؽ .
قكتو بيده " لشدتو في إقامة
ك قد أشار عميو عبد ا﵀ بف عباس كبعض حكارييو  " :أنو
ٌ
يجتث ٌ
الحدكد لعزلو كالة عثماف الذم قمبكا لو ظير المجف فيما بعد ,كلـ يشر ذمميـ بالماؿ كاالمتيازات ,فقاؿ
َّ
كر بًو ىما ىس ىم ىر ىس ًم هير
ىعمى ٍيو  ,كالمو ىال أىطي ي
ؼ كًاَّن ىما اٍل ىما يؿ ىما يؿ المَّو  ,أ ىىال كًا َّف
ىب ٍي ىنيي ٍـ  ,فى ىك ٍي ى

ً
الن ٍ ً
ب َّ
ٍم ير ّْ
يت
ىف أى ٍ
يم ٍف يكلّْ ي
كني أ ٍ
طمي ى
ص ىر باٍل ىج ٍكًر  ,ف ى
ليـ  ":أىتىأ ي
كما أ َّىـ ىن ٍجـ ًفي الس ً
ت
اف اٍل ىما يؿ لًي لى ىس َّكٍي ي
َّماء ىن ٍجمان  ,لى ٍك ىك ى
ه
ى
ى
ً
ً
اؼ  ,كىك يرفىع ص ً
إً ٍعطىاء اٍلم ً
اح ىبو ًفي ُّ
كي ٍك ًريمو
اؿ ًفي ىغ ٍي ًر ىحقّْو تىٍبًذ هير كًا ٍس ىر ه
ض يعو في اْلخ ىرًة  ,ي
كي ى
الد ٍن ىيا  ,ى
يى ىٍ ي ى
ى ى
ً
َّ
الن ً
ًفي َّ
ىىمًو  ,إً َّال ىح ىرىمو المَّو
ام يرهؤ ىمالىو ًفي ىغ ٍي ًر ىحقّْو كىال ًع ٍن ىد ىغ ٍي ًر أ ٍ
كي ًي يينو ع ٍن ىد المو  ,كلى ٍـ ىي ى
اس ي
ض ًع ٍ
اف ًل ىغ ٍي ًره يكُّد يى ٍـ "(ٔ) كاجابة االماـ تكشؼ عف ايمانو ,كقدرتو كقكة ذكائو في قراءة الحدث
يش ٍك ىريى ٍـ  ,ك ىك ى
(ٓ)

,

كالتعامؿ معو ,كانو ال يحيد عف ما امف بو مف مبادئ سياسية اسبلمية التي اكضحا في نص رده

كاالتي-:
أ) اف الحكـ قكامو العدؿ ال الجكر .
( )1اثٓ ر١ّ١خ ِ ,غّٛع اٌفزب.253/27 , ٜٚ
( )2اٌطجشع , ٟاالؽزغبط .15 /1,
( )3اٌخط١ت اٌجغذاد , ٞربس٠خ ثغذاد .436/7 ,
( )4اثٓ شبراْ ِ,ؾّذ ثٓ أؽّذِ ,ئخ ِٕمجخ ِٓ ِٕبلت أِ١ش اٌّؤِٕ ٓ١ػٍ ٟثٓ أث ٟؽبٌت ٚاألئّخ ِٓ ٌٚذٖ (ػٍ ُٙ١اٌغالَ)
ِٓ ؽش٠ك اٌؼبِخ  ,ص . 135
( )5اٌغَّّ١ش  :أِ ٞب اخزٍف اٌٍٚ ً١إٌٙبس ٕ٠ .ظش  :اٌف١شٚص اثبد, ٞاٌمبِٛط اٌّؾ١ؾ .52/2,
( )6اإلِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ ,ص.173
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ب) السمطة كالحكـ امانو في عنقو  ,كعميو تأدية االمانة  ,فالماؿ ماؿ ا﵀ كاعطاؤه في غير حقة تبذير
كاسراؼ .
جػ) إف االماـ عمي ال يفيـ مف لغة النصر كالقكة إال رضا المَّو سبحانو ,كاقامة الحؽ كالعدؿ في رعيتو.
كىك مستعد ألف يضحي بكؿ ما يممؾ ليبمغ ىذه الغاية .
حػ) ٌانو ( )يرفض المساكمة عمى الحؽ اك يؤجؿ تطبيقو لحيف مف الزمف كذلؾ تطبيقا لمعالـ
الشريعة االسبلمية التي تقتضي العدالة في احكاميا ك ال تقبؿ المساكمة (ُ).

د) نبؿ الكسيمة لمكصؿ الى اىدافو  ,كاف ال يستخدـ الكسائؿ المحرمة الممتكية ,عمى حساب الديف
كالضمير.
ىػ) اف عاقبة كضع الماؿ في غير حقو كاىمو,ال يكسبو كالئيـ ,كيحرـ الشكر كرد الصنيعة بالكد منيـ.
ك) عمى القيادة المؤمنة أف تغير الظركؼ االجتماعية المريضة كتعالجيا ال أف يتأثٌر بيا ,سيما كاف
االماـ جاء الى الحكـ اثر ثكرة عمى الحاكـ السابؽ ش اررتيا اقتصادية لسكء تكزيع الحقكؽ المالية,
كسرقة الماؿ العاـ ,فعميو اف ال يتبلعب بمقدرات الدكلة المالية مجددا لخطكرة عكاقبو.
ككذلؾ في نظرية ابف خمدكف حدد في جممة مف صفات الحاكـ اف يمتمؾ الجرأة كالتدبير كذلؾ
بقكلو  ":اما الكفاية فيك اف يككف جريئان عمى إقامة الحدكد كاقتحاـ الحركب بصي ار بيا كفيبل يحمؿ
الناس عمييا عارفا بالعصبية كأحكاؿ الدىاء قكيا عمى معاناة السياسة ليصح لو بذلؾ ما جعؿ إليو مف
(ِ)

حماية الديف كجياد العدك كاقامة االحكاـ كتدبير المصالح "

ام اف تككف لديو القكة الحاصمة مف قكة

العصبية القبيمة التي تحممو عمى اقامة حدكد ا﵀ سبحانو كسياسة الدكلة بيا ضالعان بالسياسة مطمعان
عمى احكاليا مف الدىاء كمعاناة السياسة حتى يتمكف مف سياسة الدكلة كادارة شؤنيا .
لكف فمسفة نظرية ابف خمدكف في صفة الجرأة كالتدبير تختمؼ عف ما ىي عند االماـ عمي لككنو
ربط التدبير كالجرأة في تطبيؽ الديف بقكة العصبية مما يشكب تطبيقيا كتدبيرىا نكع مف الظمـ خاصة
كقد اشرنا مف قبؿ اف تطبيؽ العدؿ في نظرية ابف خمدكف يشكبو الظمـ لككنو يجكز اقتراؼ الحاكـ
لممحظكرات(ّ).

(ٕ٠ )1ظش ِ :ؾّذ اٌغٕذ  ,أعظ إٌظبَ اٌغ١بع ٟػٕذ اإلِبِ١خ  ,ص.286
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .152/1,
( )3ساعغ ص ِٓ 47اٌفظً االٚي ِٓ اٌذساعخ.
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ُّ.الــكرم  :لغة "عطى بسيكلة كجاد ,ككرـ الشيء َّ
عز كنفس"

(ُ)

(ِ)

بسيكلة "
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كمعناه اصطبلحا "ىك اإلعطاء

ام عطاء ببل انتظار لمردكد ,كافاده ببل مقابؿ فالقيادة اف تككف مف الكرـ كتجسد اخبلقية

العطاء بالكممة كبالعمؿ المادم كالمعنكم ,كيكجو االماـ ( )الى التزاـ ىذا السمكؾ القيادم ألنو
يحتكم الجميع ببل ممؿ كنكؿ فيتمكف بسمككو االنساني اف يحيط الرعية بكرمو كعطاءه كينظر في
حكائجيـ فيقضييا ,كحقكقيـ فيؤدييا .
كالكرـ عند االماـ(القائد) نكعيف  :الكرـ المادم باألمكاؿ لمستحقييا كالكرـ المعنكم االنفس بإعطاء
ط ٍرتي ٍـ بًيىا لًمًَّذم
كىا لًمًَّذم ىرىزقىيىا  ,كىال أ ٍىنفي ىس ىخا ى
ىب ىذٍلتي يم ى
اف قىٍبمى يك ٍـ
ًفي ًع ىب ًاده  ,فى ٍ
اعتىبًيركا بًين يزكلً يك ٍـ ىم ىن ًاز ىؿ ىم ٍف ىك ى

اؿ
حؽ ا﵀ منيا كحؽ الشعب ,قاؿ ( ":)فى ىبل أ ٍىم ىك ى
ً ً
َّ
كف المَّو
كف بًالمو ىعمىى ع ىباده  ,كىال تي ٍك ًريم ى
ىخمىقىيىا  ,تى ٍك يريم ى
ً ً
ص ًؿ إً ٍخ ىكانً يك ٍـ "(ّ) .فمف تعريفات االماـ لمكريـ نجد انيا صفو البد مف تكافرىا في
 ,ك ٍانقطىاع يك ٍـ ىع ٍف أ ٍىك ى
القيادة ألىميتيا االتية-:

ُ) ألنيا تخمؽ القائد االنساني االخبلقي المعطاء  .فيرفع الحيؼ كيعـ العدؿ ,كتسكد المحبة  ,بينو
كبيف الرعية.
ِ) كتبرز النتائج االخبلقية فعاليتيا في ادارة الدكلة لقدرة الكريـ عمى حفظ الحقكؽ العامة لمرعية ,كعدـ
ارىاقيا بالسقكؼ المالية لمضرائب المرتفعة ,اك اشراكو في ارزاقيـ  ,بؿ انو يمنع االعتداء عمى امكاليـ
العامة لقكلو( ":)الكريـ اذا احتاج اليؾ اعفاؾ كاذا احتجت اليو كفاؾ كلمئيـ اذا احتاج اليؾ احفاؾ
كاذا احتجت اليو عناؾ" (ْ).
ّ) يثمر سمكؾ الكرـ القيادم بمنيج مف العبلقات االنسانية االجتماعية المقارب بيف الناس كالقيادة قاؿ
( ":)الكرـ اعطؼ مف الرحـ "

(ٓ)

ام انو اثر الكرـ في استعطاؼ الرعية كتقكية العبلقات

االجتماعية بينيـ لتأميف الحقكؽ المادية كالمعنكية لمشعب كثقتيـ بعدـ االعتداء عمييا مف القيادة ,
فتكسب القيادة مف عطؼ الرعية ما يفكؽ ما تكسبو مف عطؼ الرحـ سعة كشمكالن .
ْ) اف يككف القائد في قمة الكرـ ألنو قدكة لرعيتو فمف كرـ االماـ عمي ( )كسخاؤه انو كاف يطكم
في صيامو حتى صاـ طاكيان ثبلثة أياـ يؤثر السائؿ كؿ ليمة بطعامو حتى أنزؿ ا﵀ فيو (:ىى ٍؿ أىتىى ىعمىى

( )1اثٓ دس٠ذ  ,عّٙشح اٌٍغخ .171/4,
( )2اٌشش٠ف اٌغشعبٔ , ٟاٌزؼش٠فبد  ,ص.85
(ٙٔ )3ظ اٌجالغخ  ,ص.184
( )4اٌٍ١ض ٟاٌٛاعط ,ٟػ ْٛ١اٌؾىُ ٚاٌّٛاػع  ,ص.63
( )5االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ  ,ص.511
( )5عٛسح اٌّبئذح  :ا٠٢خ . 55
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اف)(ُ) كتصدؽ بخاتمو في الرككع فنزلت اْلية (:إًَّنما كلًُّي يكـ المَّو كرسكليو كالًَّذيف آىمينكا الًَّذ ً
ًٍ
اإل ٍن ىس ً
كف
يم ى
ى
يف ييق ي
ى ى ي ي ىى ي ي ى ى ى
ً
كف َّ
كف )(ِ) (ّ).
الص ى
الزىكاةى ىك يى ٍـ ىراك يع ى
َّبلةى ىكيي ٍؤتي ى
كحذر االماـ عميو السبلـ مف انكاع مف الناس ,تكضع في منصب القيادة ,لتبلعبيا بالمقدرات

المالية كالبشرية لمدكلة كيسخركنيا لخدمة مصالحيـ  ,كىؤالء ىـ:
ُ.البخيؿ  :بقكلو( " :)كقد عممتـ انو ال ينبغي اف يككف الكالي عمى الفركج كالدماء كالمغانـ
كاالحكاـ كامامة المسمميف البخيؿ  ,فيككف في امكاليـ نيمتو"

(ْ)

كىك تكجيو كتخصيص ميـ عمى

مستكل يدخؿ ضمف العمكـ االدارية  ,بما فيو عمـ النفس االدارم كعمـ النفس التربكم كما يحممو مف
ابعاد العبلقات االنسانية الكقائية  ,ايف ما يككف تطبيقاتو  ,فبل يجتمع البخؿ مع الشخص القيادم ,
ككذلؾ سمة القيادم اف ال تتجاكز في انفاقو مستكل التبذير كال يصؿ لمستكل ىدر االمكاؿ العامة .
كفجارىا ,فيتٌخذكا ماؿ
األمة سفياؤىا ٌ
ِ.السفيو كالفاجر :لقكلو ( " :)كلكنني آسى أف يمي أمر ىذه ٌ
(ٓ)

السفيو ىك الجاىؿ كالضعيؼ األىحمؽ ؛

المٌو دكال كعباده ىخ ىكال كالصالحيف حربان كالفاسقيف حزبان "
الجاىؿ باألىحكاـ ال يحسف ً
اإلمبلؿ كال يدرم كيؼ ىك  ,كلك كاف جاىبلن في أىحكالو كميا ما جاز لو أىف
ييدايف(ٔ) ,ينبو االماـ مف ابعاد ىؤالء عف سدة الحكـ لخطكرة نتائج حكميـ كمنيا االتي:

أ) الحالة المأساكية لبلمة اثر تكلي ىذا النكع مف الحكاـ ,اذ تصبح احكاؿ االمة بحالة يرثى ليا  ,في
جميع المجاالت  ,لذا يعمف االماـ حزنو عمى كضع االمة مسبقا بقكلو (كلكنني آسى).
ب) التصرؼ بإدارة امكاؿ الدكلة بغير كجو حؽ لمصالحيـ الشخصية كممذاتيـ.
ج) استعباد الناس بتسخير طاقات الشعكب لخدمة الحكاـ ,كاسقاط حقكؽ الرعية .
د) يحاربكف كؿ مف يريد اف يصمح الكضع العاـ.
ىػ) يتكلى الفسقة كالفاسدكف ادارة المؤسسات ,فينتج االنحبلؿ كالفساد الخمقي كاالدارم الذم تككف
عكاقبو كخيمة عمى الدكلة.
كأف النبي (

) حذر مف امارة السفياء بقكلو لكعب بف عجرة

(ٕ)

 ":أعاذؾ ا﵀ يا كعب مف

إمارة السفياء ,قاؿ كما امارة السفياء يا رسكؿ ا﵀ ,قاؿ :أمراء يككنكا بعدم ,ال ييتدكف بيديي كال
( )1عٛسح اإلٔغبْ  :ا٠٢خ .1
( )2عٛسح اٌّبئذح  ,ا٠٢خ 55
( )3اٌطجشِ ٞؾّذ ثٓ عش٠ش ,عبِغ اٌج١بْ ػٓ رؤ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ.371/6,
( )4االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ٙٔ ,ظ اٌجالغخ ,ص.171
(ٙٔ )5ظ اٌجالغخ  ,ص.452
( )6اثٓ ِٕظٛس ٌ ,غبْ اٌؼشة .111/ 13 ,
( )8وؼت ثٓ ػغشح ثٓ أِ١خ ثٓ ػذ ّ
ثٍ ٝثٓ
 ٜثٓ ػج١ذ ثٓ اٌؾبسس اٌجٍ ٜٛصُ اٌغٛاد ِٓ , ٜثٕ ٝعٛاد ثٓ ِشّ ِٓ , ٞ
)ٔ ,ضي ف ٟاٌىٛفٗ ٚرٛف ٝف ٟاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ػبَ ٘52ـ ا53ٚ
ػّش ٚثٓ اٌؾبسس ثٓ لؼبػخ  ,اعٍُ ٚسا ٜإٌج( ٟ
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يستنكف بسنتي ,فمف صدقيـ بكذبيـ ,كأعانيـ عمى ظمميـ فأكلئؾ ليسكا مني كلست منيـ ,كال يردكف
عمى حكضي .كمف لـ يصدقيـ بكذبيـ  ,كلـ يعنيـ عمى ظمميـ ,فأكلئؾ مني كأنا منيـ  ,ك يردكف
)ُ(

عمى حكضي"

.

فالقائد البخيؿ يعمؿ كيخطط كينفذ لمصالحو الذاتية كليس لمصمحة االمة كرعايتيا ,كال يعبر
عف طمكحيا فتككف مصالح القيادة في ك واد كاالمة في كاد اخر.
.14صفة العــفو  :ال يمكف اف يككف لمقائد كأخبلقيتو  ,أف يرقى صكب التكامؿ اال اذا تبلحقت قدراتو
عمى تحمؿ المسؤكلية القيادية كمعرفة كيفية التعامؿ مع االخريف بالعفك ,كخصكصان حينما ال يقصد
م إلصبلح ما حكلو مف االفراد العامميف اك
الفرد الخطأ كالخمؿ في االداء  ,لككف العفك أم انر ضركر ن
الرعية بشكؿ عاـ كتكاتفيـ كتكافميـ كتضامنيـ ,كال يتـ ذلؾ اال بالعفك المتكجب تفعيمو عند القائد لئبل

يخرج صكب الظمـ كالظممات في تعاممو كنبو االماـ ()عمى اف العفك احد الصفات القيادية لحكـ
الدكلة بقكلو  ":كاحمـ عند الغضب  ,كاصفح مع الدكلة  ,تكف لؾ العاقبة "

(ِ)

ام عند تماـ المقدرة ,

كفي المكقؼ المناسب يككف العفك دكلة تقكل أركانيا بو  ,كنمك بناء صركحيا االنسانية  ,كقمة شيكة
سفؾ الدماء كالظمـ  ,كبيذا يقكؿ أمير المؤمنيف االماـ عمي ( ":)اذا كثرت المقدرة قمت الشيكة "

(ّ)

كمما يشمؿ المقدرة عمى ؛زيادة العمـ كالمعرفة كسبؿ استعماليا كاستثمارىا  ,كالى جانبيا قكة االخبلؽ
كمكارـ االخبلؽ  ,حينيا انتظـ الفكر كاستقرت النفس كتقكـ السمكؾ كاداء االعماؿ  ,كمنو بالرشاد
كالعقبلنية كالحمـ قمت الشيكة اتجاه كؿ المنحرفات كالمكبقات كتيديد المخمكقات.
كلحماية الشخص القيادم ككقايتو مف سمكؾ االنتقاـ كالظمـ كالتعسؼ ما قالو ( ":)كاشعر قمبؾ
الرحمة لمرعية  ,كالمحبة ليـ  ,كالمطؼ بيـ  ,كال تككنف عمييـ سبعان ضاريان تغتنـ اكميـ"..
(ٓ)

اكلى الناس بالعفك اقدرىـ عمى العقكبة "

(ْ)

كاف "

 ,كىك مبدأ ادارم تنظيمي يكمؿ ما تقدـ ذكره كما سيمحؽ ,

فالذم يقد ر عمى العقكبة ىك اكلى الناس اك اقدرىـ عمى العفك فاستعماالت القكة بالمحرؾ االنساني في
الحكـ دليؿ عمى القدرة العقمية القيادية النبيمة كىي عقمنة القكة كالحد مف تمادييا في العبثية كاركع

٘ـ ػٓ ػّش  85عٕخ  ,س ٜٚػٕٗ اً٘ اٌّذٕ٠خ ٚاٌىٛفخ ؽذ٠ش إٌجٕ٠ . ٟظش :اثٓ عؼذ  ,اٌطجمبد اٌىجش271/5, ٜ؛اثٓ
ػجذ اٌجش ,االعز١ؼبة .1321/3,
( )1اٌّزم ٟإٌٙذ ,ٞوٕض اٌؼ ّّبي .818/5 ,
( )2االِبَ ػٍٙٔ ,ٟظ اٌجالغخ ,ص.451
(ٙٔ )3ظ اٌجالغخ  ,ص.511
(ٙٔ )4ظ اٌجالغخ  ,ص.428
(ٙٔ )5ظ اٌجالغخ  ,ص.487
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تطبيؽ ليذا المبدأ حينما يككف الناس في كعي كاستيعاب لممقدرة كالعفك كالعقكبة بحيث يككف العفك
(ُ)

مجندان لمطاقات االنسانية نحك الخير

.

كحينما يشعر القائد اك الشاغؿ المنصب أىمية حب الشخص عمؿ الخير لآلخريف كما يحبو
لنفسو يككف في أدؽ ما يرمي اليو عمـ النفس االدارم اك التنظيمي كحينيا يككف عطاؤه الخير لعامة
الناس يعني بناء قكة اك متانة متنكعو داخؿ البنية االجتماعية (ِ) ,لذا يحث بؿ يأمر ( )قائبلن ":
فأعطيـ مف عفكؾ كصفحؾ مثؿ الذم تحب كترضى اف يعطيؾ ا﵀ مف عفكه كصفحو فانؾ فكقيـ,
ككالي األمر عميؾ فكقؾ  ,كا﵀ فكؽ مف كالؾ  .كقد استكفاؾ أمرىـ"...

(ّ)

 ,فيخمؽ االماـ حاجز صد

في نفس الحاكـ عف الظمـ بأف يستشعر عظمة القدرة االليية فكؽ قكتو ميما بمغ مف سطكة بمنصبو
االدارم ,تغنيو عف حاجتو لعفك كصفح االخريف .
اف العنؼ في التعامؿ يكلد في الطرؼ االخر الشعكر بالحقد كالبغضاء كالنفكر ,لذا يككف اقرب
لمخطأ اكثر مف
الى قناعاتيـ عند سمككو العفك معيـ ,ال مستغبلن سمطتو في البطش كاالعتداء بعقكبتو ي
استحقاقو ,ككاف االماـ ( )مف الحمـ بانو ترؾ عبد الرحمف بف ممجـ في دياره كيعطيو العطاء مع
(ْ)

عممو بو كقكلو فيو م ار ار ( إنو قاتمي )

كبعد ضربو مف قبمو اكصى ابنائو بقكلو ":يا بني عبد المطمب

ال ألفينكـ تخكضكف دماء المسمميف خكضا تقكلكف قتؿ أمير المؤمنيف أال ال تقتمف بي إال قاتمي انظركا
إذا أنا مت مف ضربتو ىذه فاضربكه ضربة بضربة كال يمثؿ الرجؿ فإني سمعت رسكؿ المَّو صمٌى ا﵀
عميو كآلو كسمٌـ يقكؿ إياكـ كالمثمة كلك بالكمب العقكر"(ٓ) ,كعفا عف مركاف يكـ الجمؿ مع شدة عداكتو
لو كقكلو فيو  " :ستمقى األمة منو كمف كلده يكما أحمر "(ٔ) ,كعفى عف سعيد بف العاص ككاف عدكا
لو في غاية العداكة كعف عبد ا﵀ بف الزبير ككاف يشتمو عمى رؤكس االشياد كأطمقو كقاؿ لو ":اذىب
فبل أرينؾ"(ٕ) ,كعفكه عف أىؿ البصرة ممف أشترؾ مع اصحاب الجمؿ بعد ما ىزميـ ككانكا قد ضربكا
كجيو ككجكه بنيو كأصحابو بالسيكؼ  ,كنكثكا بيعتو كنصركا عدكه  ,كعفكه عف عائشة كىي السبب
األعظـ في نكث بيعتو كاإلجبلب عميو كلك فعمت عشر ذلؾ بغيره ثـ قدر عمييا لمزؽ جمدىا كقطعيا

( )1اٌّؾٕه ,االداسح ٚاالعٍٛة اٌم١بد , ٞص.218
( )2اٌّؾٕه ,االداسح ٚاالعٍٛة اٌم١بد , ٞص.218
(ٙٔ )3ظ اٌجالغخ  ,ص.427
( )4اٌزغزشٛٔ , ٞس هللا  ,اٌظٛاسَ اٌّٙشلخ ف ٟعٛاة اٌظٛاػك اٌّؾشلخ  ,ص.121
(ٙٔ )5ظ اٌجالغخ  ,ص.422
(ٙٔ )6ظ اٌجالغخ  ,ص.112
( )8اثٓ أث ٟاٌؾذ٠ذ  ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ .23/1 ,
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إربا إربا  ,كلما منعو كأصحابو معاكية الماء يكـ صفيف حيف ممؾ أىؿ الشاـ الشريعة فقاتميـ كىزميـ
كأراد أصحابو منعيـ مف الماء لكنو رفض ىذا السمكؾ المشيف

(ُ)

.

اال اف ىناؾ غضبان محمكدان ال يحمد معو الحمـ كىك الغضب ﵀ كلرسكلو كلمحؽ كلمعدالة
كغضبو لتجاكز حدكد ا﵀ كالتعدم عمى الرعية بظمـ بقكلو ":تركف عيكد ا﵀ منقكضة فبل تغضبكف .
كانتـ لنقض ذمـ ابائكـ تأنفكف "

(ِ)

 ,كاف مف اثار الغضب ﵀ دعـ لقكة الدكلة بقكلو ":مف احد سناف

الغضب ﵀ سبحانو  ,قكم عمى قتؿ اشداء الباطؿ "

(ّ)

.

 .15صفة الحمم :ىي صفة االناة كضبط النفس كىك سمكؾ كا و
ؽ مف تبعات الغضب يبيع مف السيطرة
عمى عقمنة ردة الفعؿ تجاه الفعؿ الظالـ  ,فيك دليؿ عمى قكة الشخصية كركح االنقياد لمعقؿ قبؿ
استعماؿ القكة البدنية فالحمـ احد الصفات التي تؤىؿ الشخص لمقيادة ألنو ال ينقاد كراء انفعاالتو كىكاه
بما يممؾ مف قكة سيطرة عميو كعدـ تأثيره في ق ارراتو ك منيجو بقكلو ":اقكل الناس مف قكم عمى
(ْ)

غضبو بحممو "

كالتأني في اتخاذ القرار عمى كفؽ ما يناسبو مف عبلج ككقاية فقاؿ (" :)الحمـ

غطاء ساتر  ,كالعقؿ حساـ قاطع  ,فاستر خمؿ خمقؾ بحممؾ  ,كقاتؿ ىكاؾ بعقمؾ "

(ٓ)

كالحميـ ينجح

اداريان كاجتماعيان كفكريان كتربكيان ألنو يمتمؾ رؤية استراتيجية ال يتأثر بالغضب االني عند اتخاذ ق ارراتو.
كاما اجتماعيان ينعكس عميو الحمـ بما يعكضو مف كسب الرعية كاالنصار الى جانبو ضد السفو
(ٔ)

كالسفيو بقكلو ( " :)فالحمـ عشيرة "
عمى الجاىؿ"

(ٕ)

 ,كقكلو ايضان " :اكؿ عكض الحميـ مف حممو الناس انصاره

ام اف سياسة الحمـ تخمؽ تقارب االفكار كالعقكؿ الجمعية اك الجماعية بمعني بناء

قاعدة انسانية كاعية ضد السفو كالسفيو كالجاىؿ ينفر عنو الناس لغضبو  ,كىك ما يحتاج اليو القائد
ليجمع القمكب عمى كحدة الببلد كالعباد ,كنشر المحبة كااللفة ككحدة االتجاه كاليدؼ بيف افراد االمة مف
جية كبيف االمة كالقيادة مف جية اخرل.
كاف الحمـ كزير العمـ بقكلو ":كنعـ كزير العمـ الحمـ كنعـ كزير الحمـ الرفؽ "(ٖ) ,فبل يكفي العمـ
لمقيادة بؿ يجب اف يمزج بالحمـ ,فميس كؿ ما تعرفو تنطؽ بو  ,كلمحمـ فمسفتو عند االماـ عمي ()
فكرد أنو سمع رجبل يشتـ قنب انر ك قد راـ قنبر أف يرد عميو ,فناداه ( ":)ميبل يا قنبر ,دع شاتمؾ
( )1اٌجؾشأ, ٟػٍِٕ , ٟبس اٌٙذ ٜف ٟإٌض ػٍ ٝإِبِخ اإلصٕ ٟػشش ( ػٍ ُٙ١اٌغالَ ) ,ص.275
( )2االِبَ ػٍٙٔ ,ٟظ اٌجالغخ  ,ص.114
( )3االِبَ ػٍٙٔ ,ٟظ اٌجالغخ  ,ص.511
( )4اٌٍ١ض ٟاٌٛاعط : ٟػٍ ٟثٓ ِؾّذ ,ػ ْٛ١اٌؾىُ ٚاٌّٛاػع  ,ص.116
(ٙٔ )5ظ اٌجالغخ  ,ص.154
( )6االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ  ,ص.551
( )8االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ  ,ص.515
( )7اٌىٍ , ٟٕ١اطٛي اٌىبف. 37/1 , ٟ
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ميانا ترضي الرحمف ,كتسخط الشيطاف  ,كتعاقب عدكؾ ,فك الذم فمؽ الحبة كب أر النسمة ما أرضى
المؤمف ربو بمثؿ الحمـ ,كال أسخط الشيطاف بمثؿ الصمت ,كال عكقب األحمؽ بمثؿ السككت عنو "
فالحمـ اىانة لشاتـ كسخط لمشيطاف ,كعقكبة لمعدك كقد كاف االماـ عمي( )المصداؽ المطمؽ لمحمـ
بشيادة نبكية ,قاؿ(

) ":لك كاف الحمـ رجبل لكاف عميا "(ُ).

فالحمـ مؤىؿ قكم لمقيادة ألنو يمتمؾ مف عمك اليمة كالقكة في تحقيؽ اىدافو العميا كال تؤثر بو
سفاسؼ االمكر كصغارىا " الحمـ كاالناة تكأماف تنتجيما عمك اليمة "(ِ) ,كذـ الغضب بقكلو (: )
"الغضب كشدة الغضب تغير المنطؽ كتقطع مادة الحجو  ,كتفرؽ الفيـ "(ّ).
كنتيجة المقارنة بيف شركط ترشيح الحاكـ في فكر االماـ عمي كابف خمدكف نستنتج ما يأتي-:
ُ.اف شركط االماـ عمي عممية كدقيقة كخاصة العصمة كاألعممية فأنيا تضمف كصكؿ قادة لحكـ
الدكلة قادريف عمى بنائيا عمى اكمؿ كجو ببل انحراؼ عف المشركع الحضارم االسبلمي .اما ابف
خمدكف فانو يعتمد القكة كالغمبة في ذلؾ.
ِ.اما صفات الحاكـ كبحسب شركط ابف خمدكف فاف القيادة ليس ممف تتكفر فيو مجمكعة مف الصفات
فقط بؿ الناس كميـ يتمكنكف مف الكصكؿ الى الحكـ ما داـ تككف لدييـ قكة تساندىـ ,ام اف القائد
ليس قائدان بذاتو بؿ قيادتو تأتي مف تأييد القكة العصبية لو فاف حصؿ عمى تأييدىا فيك قائد كحاكـ ,
كاف منعت العصبية تأييدىا لو  ,فانو ال يصمح لمقيادة  ,كىذا ىك الفيـ الخمدكني لمقيادة .
ّ.ا ف صفات كشركط الكاجب تكفرىا في االماـ عند ابف خمدكف يرجع الى فيمو لنظرية كمنيج القيادة
باف االماـ اك الخميفة ىك الزعيـ السياسي فقط المسؤكؿ عف ادارة شؤكف االمة عمى مختمؼ الصعد
كالمستكيات حتى انحدرت عمى كفؽ فكر ابف خمدكف باف ام زعيـ قبيمة بؿ ام رجؿ يتمكف مف تككف
مجمكع مف االفراد حكلو يستطيعكف نصرتو في اقامة سمطة كحكـ سياسي فيك يستحؽ الخبلفة زعيـ
القبيمة فيذا يؤدم الى فقداف القيادة المركزية كتعدد مركزية القيادة .

( )1اثٓ شبراْ اٌمِّ , ٟبئخ ِٕمجخ .136 ,
( )2االِبَ ػٍٙٔ , ٟظ اٌجالغخ  ,ص.556
( )3أث ٟاٌفزؼ اٌىشاعى , ٟوٕض اٌفٛائذ  ,ص.116
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المبحث الرابع :طرق اختيار القيادة واثرىا في استراتيجية بناء الدولة
نبحث في ىذا المكضكع جممة طرؽ اختيار القيادة عند االماـ عمي بف ابي طالب( )كابف
خمدكف في بياف اسس طريقة كالية كؿ منيما في اختيار كتشخيص القيادة العميا لمدكلة كمزايا كاثار ىذه
االليات ككما يأتي -:

 . 1اختيار القيادة بالنص االليي
ترتكز نظرية االماـ عمي ( )منظكمة لضبط الية اختيار القيادة كالنص عمييا مف ا﵀ سبحانو
كتعالى كذكر اعدادىـ كمزايا دكلتيـ  ,لما ليا مف اىمية كبيرة في استراتيجية بناء الدكلة حيث انيا
قاعدة تنصيب تي ىؤمف كصكؿ قيادات صالحة كامينة لبناء كحكـ الدكلة االسبلمية كابعاد الظالميف
كاقصائيـ عف تكلي ىذا المنصب الحساس كالميـ ,كيؤكد االماـ عمي بف ابي طالب ( )عمى نص

التنصيب االليي لئلماـ القائد في حديث طكيؿ يصؼ بو االماـ كيعدد مزاياه منيا قكلو  ":اإلماـ كممة
ا﵀  ,كحجة ا﵀  ,ككجو ا﵀  ,كنكر ا﵀  ,كحجاب ا﵀  ,كآية ا﵀  ,يختاره ا﵀  ,كيجعؿ فيو منو ما
كليو في سماكاتو كأرضو  ,أخذ لو بذلؾ
يشاء  ,كيكجب لو بذلؾ الطاعة كاألمر عمى جميع خمقو  ,فيك ٌ
كيحكـ لو بالطاعة ؛ كذلؾ
كيذعف لو باإلمرة  ,ي
كينادل لو بالسمطنة  ,ي
العيد عمى جميع عباده  , ...ي
ألف اإلمامة ميراث األنبياء  ,كمنزلة األصفياء  ,كخبلفة ا﵀ كخبلفة رسؿ ا﵀  ,فيي عصمة ك كالية ,
ٌ

كسمطنة كىداية ؛ ألنيا تماـ الديف  ,كرجح المكازيف "(ُ).

كىي نظرية كنظاـ حكـ متكامؿ لككنو ( )ينظر الى االمامة بانيا استمرار لمنبكة كاف الرسكؿ (
) لـ يترؾ االمة مف دكف اماـ قائد مف بعده نظ انر لمتبلزـ بيف النبكة كاالمامة ,كالدكر المكمؿ
لئلمامة في بناء الدكلة  ,كاف الدكلة لـ تمر بفراغ سياسي بؿ كاف ىناؾ ترتيب نبكم قد ميد لو (
) كاثبتو في حياتو بأف اختيار القيادة ليس مف شأف اختيار االمة اك النبي بؿ ىي اختيار كتنصيص
اليي ,كىذا ما بينو كثبتو كنظاـ حكـ لمدكلة مف بعده (

) ككآلية تنقؿ عمى اساسيا السمطات الى

القيادة الجديدة في الدكلة بجممة مف المكاقؼ منيا :
اكال  - :تثبيت القاعدة االليية في قيادة الدكلة اف لكؿ نبي كصيان يخمفو في جميع ميامو عدا الكحي
فيك ينقطع بكفاة النبي كاحد ىذه المياـ حكـ الدكلة
( )1اٌّغٍغ , ٟثؾبس االٔٛاس ٕ٠ 161/25,ظش :اٌّ١شعٙبِٔ , ٟظجبػ اٌجالغخ.114/1,
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)  ":لك ٌؿ نبي كصي ككارث  ,كا ٌف كصيي ككارثي عمي بف أبي طالب "(ُ).

ثانيا  - :تثقيؼ المجتمع االسبلمي عمى ىذا القانكف االليي في حكـ الدكلة كاختيار القيادة فييا
كتحديد آلية تداكؿ القيادة فييا كذلؾ برد رسكؿ ا﵀ (

) عمى بعض الطالبيف لمحكـ كالقيادة مف بعده

جزاء إلسبلميـ في جممة مف المكاقؼ التي سجمتيا مصادر السيرة منيا -:
ُ  .عندما جاء النبي(

) الى بني عامر بف صعصعة فدعاىـ الى ا﵀ عز كجؿ كعرض عمييـ

نفسو فقاؿ احدىـ كيقاؿ لو بحيرة بف فراس

(ِ)

" كا﵀ لك أني أخذت ىذا الفتى مف قريش ألكمت بو

العرب  ,ثـ قاؿ لو  :أرأيت إف نحف بايعناؾ عمى أمرؾ  ,ثـ أظيرؾ ا﵀ عمى مف خالفؾ  ,أيككف لنا
األمر مف بعدؾ ؟ قاؿ  :األمر إلى ا﵀  ,يضعو حيث يشاء  .قاؿ فقاؿ لو  :أفنيدؼ نحكرنا لمعرب
(ّ)

دكنؾ  ,فإذا أظيرؾ ا﵀ كاف األمر لغيرنا ! ال حاجة لنا بأمرؾ ! فأبكا عميو "

.

كىذا ما ذكره ابف خمدكف كاقر بو كىك ما نصو في تاريخو " ثـ كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ يعرض نفسو عمى كفكد العرب في المكسـ يأتييـ في منازليـ ليعرض عمييـ االسبلـ كيدعكىـ
إلى نصره كيتمك عمييـ القرآف كقريش مع ذلؾ يتعرضكنيـ بالمقابح اف قبمكا منو كأكثرىـ في ذلؾ أبك
ليب ككاف مف الذيف عرض عمييـ في المكسـ بنك عامر بف صعصعة مف مضر كبنك شيباف كبنك
حنيفة مف ربيعة ككندة مف قحطاف ككمب مف قضاعة كغيرىـ مف قبائؿ العرب فكاف منيـ مف يحسف
االستماع كالعذر كمنيـ مف يعرض كيصرح باإلذاية كمنيـ مف يشترط الممؾ الذم ليس ىك مف سبيمو
فيرد صمى ا﵀ عميو كسمـ االمر إلى ا﵀ "

(ْ)

فيترؾ ابف خمدكف الحقيقة كيجانب الصكاب كيذىب الى

تقرير االمر الكاقع لمنكازع البشرية عمى كاقع اخر كاف معاش بمنيج الشرع كاحكامو اال انو يغض
الطرؼ عنو كال يعرض بخطأ مف ابتعد عف صكاب الرشاد .
ِ .عندما عرض نفسو (

) عمى قبيمة كندة فقاؿ احدىـ ":اف ظفرت تجعؿ لنا االمر مف بعدؾ,

فقاؿ (صمى ا﵀ عميو كسمـ) كاف االمر ﵀ يضعو حيث يشاء"(ٓ).
( )1اثٓ ػغبوش ,ربس٠خ ِذٕ٠خ دِشك.312/42,
( ٛ٘ )2ثؾ١شح ثٓ فشاط ثٓ ػجذ هللا ثٓ عٍّخ ثٓ لش١ش ثٓ وؼت ثٓ سث١ؼخ ثٓ ػبِش ثٓ طؼظؼخ  ٛ٘ٚاؽذ شخظ١بد ثٕٟ
طؼظؼخ اٌز ٞوبْ ِزٛاعذا ػٕذِب ػشع سعٛي هللا االعالَ ػٍ ٌُٚ . ُٙ١رغذ اٌجبؽضخ رشعّخ ٌٗ ف ٟوزت اٌزشاعُ اٌزٟ
اؽٍؼٕب ػٍٙ١ب ٚٚعذٔب رشعّخ ٚرؼش٠ف ٌٗ ف ٟاٌغ١شح إٌج٠ٛخ الثٓ ٘شبَ ٕ٠ظش :اثٓ ٘شبَ  ,اٌغ١شح. 271 / 2 ,
( )3اثٓ ٘شبَ ,اٌغ١شح 271 / 2 ,؛ ٕ٠ظش :اٌطجش , ٞربس٠خ اٌشعً ٚاٌٍّٛن 74/2,؛ اثٓ وض١ش  ,اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ,
.181/3
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 381-381 /2 ,
( )5اثٓ وض١ش  ,اٌغ١شح إٌج٠ٛخ .1517/2 ,
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)عمى عامر بف الطفيؿ عندما جاء يريد اف يعرض اسبلمو مع قكمو  ,اال

انو طمب مف رسكؿ ا﵀ مقابؿ اسبلمو اف تككف لو السمطة مف بعده قائبلن ":أتجعؿ لي االمر اف اسممت
 ,مف بعدؾ "  ,فقاؿ(

) ":ليس ذلؾ لؾ كال لقكمؾ" أم إنما ذلؾ إلى ا﵀ يجعمو حيث يشاء

(ُ).

ألف االمامة ميراث االنبياء مف العمـ كالحكمة كتحديد الكريث يككف مف قبؿ ا﵀ سبحاف الف
ك ٌ

المنصكص عميو ىك كريث العمـ كحكمة كمشركع النبكة فكما اف النبكة اجتباء كاصطفاء اليي كذلؾ
االمامة كريثة النبكة تككف باالصطفاء كاالختيار االليي .
كىذه الشرعية االليية لتنصيب القيادة مف السنف االليية بنص القرآف في تدبير منصب االماـ
كعمى اساسيا تـ تنصيب قيادة االماـ عمي ( )قرآنيا  ,كاعمنيا النبي محمد(

) لبلمة مف بعده

كىناؾ العديد مف النصكص القرآنية العامة كالخاصة بتنصيب القيادة بنص قرآني كالتتكيجات الخاصة
كالعامة التي تؤكد عدـ كجكد فراغ سياسي في الدكلة كسنأتي عمى بياف ىذه االدلة كما يأتي -:
.1ان تنصيب االمامة (القيادة) سنة اليية عامة :كقد تنصب القيادة مف االكصياء كاألئمة بالنص
االليي كما في تنصيب ا﵀ عز كجؿ النبي ابراىيـ ( )لئلمامة بقكلو تعالىًَ (:إِرِ اثْزٍَََ إِثْشَاىَُِْ سَثُّوُ
ثِىٍََِّبدٍ فَإَرََّّيَُّٓ لَبيَ إَِِّٔ جَبػٍُِهَ ٌٍِنَّبطِ إَِِبًِب لَبيَ ًَِِٓ رُسَِّّّزَِ لَبيَ الَ َّنَبيُ ػَيْذُِ اٌظَّبٌِِّنيَ )

(ِ)

كالمراد في العيد في اْلية

المباركة بانو عيد اإلمامة لمنبي ابراىيـ( )كاف ا﵀ سبحانو كتعالى اختصو بيا كذريتو الصالحيف
منيـ

(ّ)

ام اف النص مف قبؿ ا﵀ سبحانو في اختيار القائد حتى يحكؿ دكف تقمد الظالميف ليذا

المنصب لما ليـ مف آثار انحرافية عمى مشركع بناء الدكلة االسبلمية .
.2تنصيب االئمة المعصومين واجتباؤىم قرآنيا  :حسب ماجاء عف رسكؿ ا﵀ في تفسير قكلو تعالى:
(َسَثُّهَ َّخٍُْكُ َِب َّشَبءُ ًَّخْزَبسُ َِب وَبَْ ٌَيُُُ اٌْخَِْشَحُ سُجْحَبَْ اٌٍَّوِ ًَرَؼَبٌََ ػََّّب ُّشْشِوٌَُْ ًَسَثُّهَ َّؼٍَُُْ َِب رُىُِّٓ صُذًُسُىُُْ ًََِب ُّؼٍِْنٌَُْ
)

(ْ)

فركم عف النبي (

) في تفسير ىذه اْلية انو قاؿ" :اف ا﵀ اختارني كاىؿ بيتي عؿ جميع

الخمؽ فانتجبنا  ,فجعمني الرسكؿ  ,كجعؿ عمي ابف ابي طالب الكصي  ,ثـ قاؿ  (:ما كاف ليـ الخيرة

( )1اٌظبٌؾ ٟاٌشبِ , ٟعجً اٌٙذٚ ٜاٌششبد ف ٟع١شح خ١ش اٌؼجبد ٕ٠ 361/6 ,ظش اٌؾٍج , ٟاٌغ١شح اٌؾٍج١خ .246/3,
( )2عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .124
( )3اٌطجش, ٞاٌج١بْ ف ٟرفغ١ش اٌمشآْ .432/4,
( )4عٛسح اٌمظض .61 ,
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) يعني ما تركت لمعباد اف يختاركا كلكني اختار مف اشاء  ,فانا كاىؿ بيتي صفكة ا﵀ كخيرتو مف
(ُ)

خمقو"

.

.3تتويجات خاصة ألمير المؤمنين ( )من قبل النبي (

)  :تدؿ عمى تنظيـ الدكلة سياسيا

كانيا لـ تمر بفراغ سياسي مزعكـ بؿ نظـ النبي مبدأ تداكؿ السمطة مف بعده كعيد بالقيادة في حياتو
الى االماـ عمي ( )مف بعده بتتكيجات عدة منيا ما يأتي-:
ُ-آية االنذار ( :كأنذر عشيرتؾ األقربيف) (ِ).
لما نزلت ىذه اْلية (كأنذر عشيرتؾ االقربيف) جمع رسكؿ ا﵀ (صمى ا﵀ عميو كآلو) فقاؿ  :يا
بنى عبد المطمب  ,انى انا النذير إليكـ مف ا﵀ عز كجؿ  ,كالبشر بما لـ يجئ بو أحد  ,جئتكـ بالدنيا
كاْلخرة  :فاسممكا كأطيعكني  ,تيتدكا  .كمف يكاخيني كيكازرني  ,يككف كليي ككصيي بعدل كخميفتي
في أىمي  ,كيقضى ديني  .فاسكت القكـ  ,كأعاد ذلؾ ثبلثا  ,كؿ ذلؾ يسكت القكـ  ,كيقكؿ عمي :انا
 ,فقاؿ  :أنت .فقاـ القكـ كىـ يقكلكف ألبي طالب  :اطع ابنؾ فقد أمر عميؾ " (ّ).
ِ -اية الكالية  ( :امنَب ًٌَُِّْىُُُ اٌٍَّوُ ًَسَسٌٌُُوُ ًَاٌَّزَِّٓ آََِنٌُا اٌَّزَِّٓ ُّمٌَُِّْْ اٌصٍََّبحَ ًَُّؤْرٌَُْ اٌضَّوَبحَ ًَىُُْ سَاوِؼٌُْ)(ْ).أجمعت
الطائفة االمامية ,كركاياتيـ بيذا االمر متكاترة  ,بأف اْلية المباركة نزلت عندما تصدؽ أمير المؤمنيف
سبلـ ا﵀ عميو بخاتمو عمى السائؿ  ,كىك في أثناء الصبلة كفي حاؿ الرككع  ,ككذلؾ التفاسير السنية
تذىب الى اف اْلية نزلت في حؽ عمي ( )اال مف شذ منيـ الذيف يحرفكف الكمـ عف مكاضعو
كالذيف تكمفكا في حرؼ اْلية عف االماـ عمي ( , )امثاؿ الرازم في تفسيره كالذم يتيجـ عمى
عمماء الشيعة ككنيـ ذىبكا في نزكؿ اْلية عمى عمي ( )ككجو داللة اْلية كاضح في صراحتيا
في انحصار الكالية في ا﵀  ,كرسكلو  ,كفي عمي  ,كمف اقترف كاليتو بكالية ا﵀ كرسكلو دليؿ كاضح
كبرىاف قاطع عمى إمامتو .
يقكؿ العبلمة الحمي في االستدالؿ بيذه اْلية عمى امامة عمي ( )كذلؾ يتكقؼ عمى مقدمات.
األكؿ  :إنما لمحصر بالنقؿ عف المغة قاؿ الشاعر :
( )1اٌّغٍغ , ٟثؾبس االٔٛاس .168/36 ,
( )2عٛسح اٌشؼشاء  ,ا٠خ .214
( )3اٌضؼٍج, ٟاٌىشف ٚاٌج١بْ ػٓ رفغ١ش اٌمشآْ 172/8,؛ٕ٠ظش :اثٓ اٌجطش٠ك ,خظبئض اٌٛؽ ٟاٌّج ,ٓ١ص.123
( )4عٛسح اٌّبئذح  ,ا٠خ . 55
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يدافع عف أحسابيـ أنا أك مثمي

فمك لـ يكف لمحصر لـ يتـ افتخاره .
اف المراد بذلؾ البعض ىك عمي بف ابي طالب ( )خاصة لمنقؿ الصحيح  ,كاتفاؽ أكثر
المفسريف عمى انو كاف يصمي فسألو سائؿ فأعطاه خاتمو راكعا ,كاذا كاف عميو السبلـ أكلى بالتصرؼ
فينا تعيف أف يككف ىك اإلماـ ألنا ال نعني باإلماـ إال ذلؾ

(ُ ) .

التتويج العام  :التنصيب في غدير خم
حديث الغدير  :كممخصو (ِ) :أف النبي صمى ا﵀ عميو كالو لما كاف في طريقو عائدا مف حجة
الكداع عاـ (َُىػَّٔ/ـ ) الى المدينة المنكرة نزؿ عميو جبرئيؿ بتعييف عمي ( )خميفة عمى
المسمميف مف بعده  ,نزؿ عميو قكلو تعالى َّ (:ب ؤَُّّيَب اٌشَّسٌُيُ ثٍَِّغْ َِب ؤُْٔضِيَ إٌَِْْهَ ِِْٓ سَثِّهَ ًَإِْْ ٌَُْ رَفْؼًَْ فََّب ثٍََّغْذَ سِسَبٌَزَوُ
ًَاٌٍَّوُ َّؼْصُِّهَ َِِٓ اٌنَّبطِ إَِّْ اٌٍَّوَ ٌَب َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌْىَبفِشَِّٓ)

(ّ)

.فخطب في المسمميف كقاؿ في خطبتو  :أييا الناس

إني تارؾ فيكـ أمريف لف تضمكا إف اتبعتمكىما ,كىما كتاب ا﵀ كأىؿ بيتي عترتي  ,ثـ قاؿ ليـ  :ألست
اكلى بكـ مف أنفسكـ ؟ قالكا  :بمى فكرر ذلؾ ثبلث مرات  ,كىـ يجيبكنو بذلؾ  ,فعندما رفع يد عمي
( )كقاؿ " :مف كنت مكاله فعمي مكاله ,الميـ كاؿ مف كااله كعاد مف عاداه  ,فأحب مف أحبو ,
كابغض مف أبغضو  ,كانصر مف نصره  ,كاخذؿ مف خذلو كادر الحؽ معو حيث دار"

(ْ)

.

مزايا قيادة اختيار النص االليي
ترتكز نظرية االماـ عمي( )في اختيار القيادة بالنص كالجعؿ االليي لما ليا مف اىمية كبيرة
في استراتيجية بناء الدكلة لما ينتج عنيا مف معطيات كبيرة ميمة عمى صعيد استراتيجية بناء الدكلة
كىذه المعطيات كاالتي :

( )1إٌبفغ  َٛ٠اٌؾشش ف ٟششػ اٌجبة اٌؾبد ٞػشش  ,ص. 111-117
( )2االِ , ٟٕ١اٌغذ٠ش . 13-11/1 ,
( )3عٛسح اٌّبئذح  ,ا٠خ . 68
( )4اٌؾبوُ إٌ١غبث ,ٞٛاٌّغزذسن . 111/3 ,
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 .1تنصيب القيادة المعصومة  :الجؿ اصطفاء القيادة المعصكمة ليذا المنصب كما جاء في قكلو
تعالى ًَ( :إِرِ اثْزٍَََ إِثْشَاىَُِْ سَثُّوُ ثِىٍََِّبدٍ فَإَرََّّيَُّٓ لَبيَ إَِِّٔ جَبػٍُِهَ ٌٍِنَّبطِ إَِِبًِب لَبيَ ًَِِٓ رُسَِّّّزَِ لَبيَ الَ َّنَبيُ ػَيْذُِ اٌظَّبٌِِّنيَ
)

(ُ)

لقصكر العقؿ البشرم عف ادراؾ االفضؿ لمقيادة مف بعد النبي (

) ليكمؿ مشركع بناء الدكلة

مف دكف انحراؼ لبلىكاء كاالحزاب فعمة التنصيص ىنا ىي اختيار القيادة المعصكمة لسدة الحكـ مف
دكف غيرىا لما تتميز بو مف صفات تجعميا قادرة كمؤىمة لبناء دكلة العدؿ االليي.
 .2ابعاد الظالمين عن قيادة الدولة :كتحريـ ىذا المنصب عمييـ ْلثارىـ الكخيمة التي تنعكس عمى
استراتيجية بناء الدكلة كمف ىذه االثار ما يأتي :
أ .الظالـ مستبد في رايو  ,مستبد بفعالو  ,مستبد برعيتو  ,يظف نفسو االعمـ كاالفيـ بمصمحة رعيتو
ككما قاؿ تعالى َِ(:ب ؤُسِّىُُْ إٌَِّب َِب ؤَسٍَ ًََِب ؤَىْذِّىُُْ إٌَِّب سَجًَِْ اٌشَّشَبدِ) (ِ).
ب .الظالـ يحارب الصالحيف بحجة الحفاظ عمى مصالح الشعب كاالمة قاؿ تعالى ( :إِِّٔ ؤَخَبفُ ؤَْْ ُّجَذِّيَ
دِّنَىُُْ ؤًَْ ؤَْْ ُّظْيِشَ فِِ اٌْإَسْضِ اٌْفَسَبد)

(ّ)

جػ .الظالـ يستخؼ قكمو ,كيستغؿ سطكتو فييـ  ,كيستغؿ فسادىـ فيمزميـ طاعتو كما قكلو تعالى :
(فَبسْزَخَفَّ لٌََِْوُ فَإَطَبػٌُهُ إَِّٔيُُْ وَبٌُٔا لًٌَِْب فَبسِمِنيَ)

(ْ)

حػ .الظالـ يمجأ الى البطش كالتنكيؿ بخصكمو مف المعارضة كارىابيـ بكؿ الكسائؿ مف دكف مراعاة
لحرمة اك كرامة انسانية كما في قكلو تعالى عف لساف فرعكف (:ؤُلَطِّؼََّٓ ؤَّْذَِّىُُْ ًَؤَسْجٍَُىُُْ ِِْٓ خٍَِبفٍ ثَُُّ
ٌَإُصٍَِّجَنَّىُُْ ؤَجَّْؼِنيَ)

(ٓ)

كقكلو سبحانو (:لَبيَ سَنُمَزًُِّ ؤَثْنَبءَىُُْ ًَٔسْزَحِِْْ ِٔسَبءَىُُْ ًَإَِّٔب فٌَْلَيُُْ لَبىِشًَُْ)

(ٔ)

ق .الظالـ يمف عمى المصمحيف كيستغؿ ىفكاتيـ كيتيميـ بأبشع التيـ كما جاء في قكلو تعالى (:ؤٌَُْ
ُٔشَثِّهَ فِْنَب ًٌَِْذًا ًٌَجِثْذَ فِْنَب ِِْٓ ػُُّشِنَ سِنِنيَ * ًَفَؼٍَْذَ فَؼٍَْزَهَ اٌَّزِِ فَؼٍَْذَ ًَؤَْٔذَ َِِٓ اٌْىَبفِشَِّٓ) (ٕ).
د .الظالـ يجحد بآيات ا﵀ كيعرض عنيا قاؿ سبحانو (ًََِب َّجْحَذُ ثِأََّبرِنَب إٌَِّب اٌظَّبٌٌُِّْ (
( )1عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .124
( )2عٛسح غبفش  ,ا٠خ . 21
( )3عٛسح غبفش  ,ا٠خ . 26
( )4عٛسح اٌضخشف  ,ا٠خ . 54
( )5عٛسح االػشاف  ,ا٠خ . 124
( )6عٛسح االػشاف  ,ا٠خ 128
( )8عٛسح اٌشؼشاء  ,ا٠خ . 11-17
( )7عٛسح اٌؼٕىجٛد  ,ا٠خ41

(ٖ)

كقكلو سبحانو ( :
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ًََِْٓ ؤَظٍَُُْ َِِّّْٓ رُوِّشَ ثِأَّبدِ سَثِّوِ فَإَػْشَضَ ػَنْيَب ) (ُ).
ر .الظالـ يتعدل حدكد ا﵀ غير آبو بيا يقكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى ( :رٍِْهَ حُذًُدُ اٌٍَّوِ فٍََب رَؼْزَذًُىَب ًََِْٓ َّزَؼَذَّ
حُذًُدَ اٌٍَّوِ فَإًٌَُئِهَ ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ ) (ِ).
ز .الحاكـ الظالـ رافض لحكـ ا﵀ تعالى حتى لك كاف يمتمؾ القدرة عمى تطبيقو لكنو يمنع ذلؾ عمى
مستكل القضاء العادؿ اك غيره فيعطؿ حدكد ا﵀ كاحكامو عف التفيذ كيفضؿ احكاـ كضعية اخرل
تمبي مصالحو كتحافظ عمييا كما في قكلو تعالىَّ ٌَُْ ًََِْٓ (:حْىُُْ ثَِّب ؤَْٔضَيَ اٌٍَّوُ فَإًٌَُئِهَ ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ) (ّ).
س .الظالـ يتكلى الكفار  ,كيبذؿ جيده في ارضائيـ  ,كينتصر ليـ  ,اك ينتصر بيـ (عمى المسمميف
)  ,كاف كاف ذلؾ حتى القرب الناس فكيؼ بغيرىـ!! كما قاؿ ا﵀ سبحانو كتعالى َّ (:ب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب
رَزَّخِزًُا آثَبءَوُُْ ًَإِخٌَْأَىُُْ ؤًٌََِْْبءَ إِِْ اسْزَحَجٌُّا اٌْىُفْشَ ػٍَََ اٌْئِميَبِْ ًََِْٓ َّزٌٌَََّيُُْ ِِنْىُُْ فَإًٌَُئِهَ ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ )

(ْ)

ص .الظالـ يفترم عمى ا﵀ سبحانو كعمى رسكلو ليضؿ الناس  ,ابتغاء مصالح خاصة اك مف باب
النكاية بالصالحيف بقكلو تعالى ( :فََّْٓ ؤَظٍَُُْ َِِِّّٓ افْزَشٍَ ػٍَََ اٌٍَّوِ وَزِثًب ٌُِْضًَِّ اٌنَّبطَ ثِغَْْشِ ػٍٍُِْ إَِّْ اٌٍَّوَ ٌَب َّيْذُِ اٌْمٌَََْ
اٌظَّبٌِِّنيَ) (ٓ).
ُّ
كمنع الناس عنو ألغراضو كسياساتو الدنيكيَّة ,أك خدمة ألعداء اإلسبلـ ,
ط.
الصد عف ًذكر ا﵀ٍ ,

كمنو حرؽ المساجد كتدميرىا اك اغبلقيا كما جاء في قكلو تعالى  ًََِْٓ (:ؤَظٍَُُْ َِِّّْٓ َِنَغَ َِسَبجِذَ اٌٍَّوِ ؤَْْ ُّزْوَشَ
فِْيَب اسُّْوُ ًَسَؼََ فِِ خَشَاثِيَب ؤًٌَُئِهَ َِب وَبَْ ٌَيُُْ ؤَْْ َّذْخٌٍُُىَب إٌَِّب خَبئِفِنيَ ٌَيُُْ فِِ اٌذَُّْْٔب خِضٌُْ ًٌَيُُْ فِِ اٌْأخِشَحِ ػَزَاةٌ ػَظٌُِْ)

(ٔ).
ظ  .السككت عف الباطؿ كخذالف الحؽ كعدـ الشيادة لو ,بؿ الكذب عمى ا﵀ عز كجؿ ككما جاء في

( )1عٛسح اٌىٙف  ,ا٠خ . 58-65
( )2عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ 221
( )3عٛسح اٌّبئذح  ,ا٠خ. 45
( )4عٛسح اٌزٛثخ  ,ا٠خ. 23
( )5عٛسح االٔؼبَ  ,ا٠خ . 144
( )6عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ .114
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قكلو تعالى ًََِْٓ (:ؤَظٍَُُْ َِِّّْٓ وَزََُ شَيَبدَحً ػِنْذَهُ َِِٓ اٌٍَّوِ)(ُ) ,كقكلو تعالى ًََِْٓ ( :ؤَظٍَُُْ َِِِّّٓ افْزَشٍَ ػٍَََ اٌٍَّوِ وَزِثًب ؤًَْ
وَزَّةَ ثِبٌْحَكِّ ٌََّّب جَبءَهُ ) (ِ),كقكلو سبحانو ( :فََّْٓ ؤَظٍَُُْ َِِّّْٓ وَزَةَ ػٍَََ اٌٍَّوِ ًَوَزَّةَ ثِبٌصِّذْقِ إِرْ جَبءَهُ)

(ّ)

 .3اصطفاء النخبة الدينية والروحية :لحاجة المجتمع دائما الى مرجعية فكرية كركحية يفكؽ سمك
دينيا ك ركحيتيا الجميع حتى ينجذب الييا المجتمع كيعترؼ ليا باالذعاف لقابمياتيا المتميزة بككنيا
مرجعا " ك رم انز لمحياة الشرعية العامة كتجسيدان لمقيـ االخبلقية كالدينية كالشؾ اف االختبلؼ في
القابميات الذى نية كالركحية لمناس ,كالتبايف في االداء بيف البشر يساعد عمى الرككف الى نظرية
الصفكة .ذلؾ الف االختبلؼ الشاسع في درجات االذعاف اك التسميـ تؤدم الى فكارؽ في النفكذ,
كالقيادة ,كالسمطة .فاالنساف الذم نذعف لو كنسمٌـ بسمطتو لخصيصة معينة ال نممكيا ,نعطيو الحؽ في
(ْ)

الحكـ كاالدارة االجتماعية كالدينية "

.4صفة التالزمية والتكاممية مع قيادة النبي محمد(

)  :حتى ال يؤثر ذلؾ عمى استراتيجية بناء

الدكلة كال يحصؿ أم انحراؼ في مشركع بناء الدكلة بؿ يستمر منيج القيادة كما كانت عميو في عيد
النبكة لتكمؿ المشركع الرسالي الذم ىك احد االىداؼ التي ينشدىا االماـ ( )في استراتيجية لبناء
الدكلة ,كتاتي صفة التكاممية نتيجة النتخاب القيادة الكارثة لعمـ كحكمة النبكة كىذا ميراث يضعو ا﵀
سبحانو حيث يشاء لذا كجب النص عمى الكارث لعمـ النبكة مف قبؿ ا﵀ سبحانو  ,كىذا ما جاء عمى
(ٓ)

لساف رسكؿ ا﵀ " :لكؿ نبي كصي ككارث  ,كاف عميا كصيي ككارثي"

,كقد حرص عمييا مف قىبؿ

النبي ابراىيـ( )اف تككف االمامة تكريث في ذريتو  ,كما جاء عف اإلماـ الرضا ( " : )فقاؿ
(ٔ)

الخميؿ سرك ار بيا " كمف ذريتي قاؿ ال يناؿ عيدم الظالميف "

الف حكـ الظالميف ىك انحراؼ بما

يراد مف استراتيجية بناء الدكلة القائمة عمى اصكؿ العدؿ كالمساكاة .
ك عندما تكج االماـ عمي ( )لقيادة المسمميف مف قبؿ الرسكؿ(

) في غدير خـ بقكلو":
(ٕ)

الست اكلى بالمسمميف مف انفسيـ قالكا بمى يا رسكؿ ا﵀  ,قاؿ :مف كنت مكاله فعمي مكاله"

فنزؿ

قكلو تعالى  ( :اٌٌَََْْْ ؤَوٍَّْْذُ ٌَىُُْ دِّنَىُُْ ًَؤَرَّّْْذُ ػٍََْْىُُْ ِٔؼَّْزِِ ًَسَضِْذُ ٌَىُُُ اٌْئِسٍَْبََ دِّنًب فََِّٓ اضْطُشَّ فِِ َِخَّْصَخٍ غَْْشَ
( )1عٛسح اٌجمشح  ,ا٠خ . 141
( )2عٛسح اٌؼٕىجٛد  ,ا٠خ . 67
( )3عٛسح اٌضِش ,ا٠خ . 32
( )4االػشع , ٟاالِبَ ػٍ )( ٟاٌظذ٠ك االوجش  ,ص.86
( )5اثٓ شٙش اشٛة ِٕ ,بلت اي اث ٟؽبٌت .187/21 ,
)  ,ص . 437
( )6اثٓ شؼجخ اٌؾشأ , ٟرؾف اٌؼمٛي ػٓ اي اٌشعٛي (
( )8اٌؾبوُ إٌ١غبثٛس, ٞاٌّغزذسن ػٍ ٝاٌظؾ١ؾ. 111 /3 , ٓ١
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.فيذه االية تدلؿ بصكرة كاضحة ال غبار عمييا الى تكاممية النبكة

كقيادة االماـ مف بعده.
 .5تنصب قيادة مرضية من قبل اهلل تعالى :ألنيا تمثؿ المصداؽ الكامؿ كالتاـ لئلسبلـ لما ليا مف
قدرة عمى تطبيؽ مشركع االسبلـ كما مخطط لو في استراتيجية بناء الدكلة كال تحيد أك تضعؼ
إلحاطتيا التامة باإلسبلـ كتقدر مسؤكلياتيا لقكؿ رسكؿ ا﵀ (

) ":لما نزلت ىذه اْلية قاؿ  " :ا﵀

أكبر ا﵀ أكبر عمى إكماؿ الديف كاتماـ النعمة كرضى الرب برسالتي ككالية عمي ابف أبي طالب مف
(ِ)

بعدم"

اف نظرية النص تفرز قيادة قادرة عمى بناء دكلة االسبلـ الكريمة بما يرضي ا﵀ كرسكلو دكلة
اىؿ البيت المعصكميف ( )التي يي ىع يز بيا العباد كالببلد لما تكفره ليـ مف العيش الكريـ كالفكز
بسعادة الداريف ,كىي دكلة اىؿ البيت المأثكر ذكرىا في

احدل فقرات الدعاء المعركؼ بدعاء

االفتتاح ":الميـ إني أرغب إليؾ في دكلة كريمة  ,تعز بيا االسبلـ كأىمو كتذؿ بيا النفاؽ كاىمو كتجعمنا
فييا مف الدعاة الى طاعتؾ كالقادة الى سبيمؾ "(ّ).
النص عمى عدد القادة(االئمة) المعصومين بأثنى عشر.
لقد كانت نظرية االماـ عمي كاممة في برنامجيا القيادم في تسمية سمسمة القيادات المستقبمية
ً
ً ًً
و
لرئاسة الدكلة قكلو ( : )ى"ال ييقىاس بً ً
ىح هد ,ىكىال يي ىس َّكل
آؿ يم ىح َّمد (صمٌى ا﵀ عميو كآلو) م ٍف ىىذه ٍاأل َّيمة أ ى
ي
ً
بً ًيـ مف جر ٍ ً
اد اٍل ىي ًق ً
الد ً
اس ّْ
ؽ التَّالًي,
يف ,إًلى ٍي ًي ٍـ ىي ًفي يء اٍل ىغالًي ىكبً ًي ٍـ ييٍم ىح ي
يف ىك ًع ىم ي
ىس ي
ت ن ٍع ىمتييي ٍـ ىعمىٍيو أ ىىبدان ,يى ٍـ أ ى
ٍ ى ٍ ىى
ً ً (ْ)
ؽ اٍل ًكىالي ًة كًفي ًيـ اٍلك ً
كلىيـ ىخ ً
صَّيةي كاٍل ًكىارثىةيٍ ,اْل ىف إً ٍذ ىر ىج ىع اٍل ىح ُّ
ص ىح ّْ
ىىمً ًو ىكين ًق ىؿ إًلىى يم ٍنتىىقمو"
ؽ إًلىى أ ٍ
صائ ي
ى يٍ ى
ى
ى ى ي ى
اف النبي األكرـ (ص كالو) لـ يكتؼ بتنصيب االماـ عمي ( )في منصب اإلمامة كالخبلفة,
كما لـ يكتؼ بإرجاع األمة اإلسبلمية إلى أىؿ بيتو كعترتو الطاىرة ,بؿ قاـ كذلؾ ببياف عدد االئمة
الذيف يتكلكف الخبلفة بعده  ,كاحدا بعد كاحد  ,حتى ال يبقى لمرتاب ريب  ,فقد ركم في الصحاح
كالمسانيد بطرؽ مختمفة عف جابر بف سمرة أف الخمفاء بعد النبي اثنا عشر خميفة كميـ مف قريش ,
كاليؾ ما كرد في تكصيفيـ مف الخصكصيات كما كردت في كتب الصحاح كالمسانيد كالسنف  :بركاية
( )1عٛسح اٌّبئذح  ,ا٠خ .3
( )2اٌّغٍغ , ٟثؾبس األٔٛاس .241 / 38,
( )3اثٓ ؽبٚٚط  ,الجبي االػّبي .111/1,
(ٙٔ )4ظ اٌجالغخ . 28/1 ,
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جابر بف سمرة يقكؿ  :سمعت رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ " :ال يزاؿ االسبلـ عزي از إلى اثنى
عشر خميفة فقاؿ كممة خفية لـ أفيميا قاؿ قمت ألبي ما قاؿ ,قاؿ :كميـ مف قريش"

(ُ)

عف جابر بف

سمرة قاؿ  :قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ " :إف ىذا الديف ال يزاؿ عزي انز إلى اثنى عشر خميفة قاؿ ثـ
(ِ)

تكمـ بكممة لـ أفيميا كضج الناس فقمت ألبي ما قاؿ قاؿ كميـ مف قريش"

كقكلو  ":اليزاؿ ىذا االمر

عزي انز منيعان ظاى انر عمى مف ناكاه حتى يممؾ اثنا عشر كميـ قاؿ فمـ أفيـ ما بعد قاؿ فقمت ألبي ما قاؿ
بعدما قاؿ كميـ .قاؿ :كميـ مف قريش "

(ّ)

ك" عف جابر بف سمرة قاؿ قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ

ال يزاؿ ىذا االمر عزي از إلى اثنى عشر خميفة قاؿ ثـ تكمـ بشئ لـ افيمو فقمت ألبي ما قاؿ فقاؿ كميـ
مف قريش" (ْ)( ال يزاؿ ىذا الديف عزي از إلى اثنى عشر خميفة ) قاؿ  :فكبر الناس كضجكا  ,ثـ قاؿ
(ٓ)

كممة خفية  ,قمت ألبي  :يا أبة ما قاؿ ؟ قاؿ  :كميـ مف قريش"

كفي حديث " ال يزاؿ الديف قائمان

حتى تقكـ الساعة  ,أك يككف عميكـ اثنا عشر خميفة" (ٔ).كفي حديث "اليزاؿ صالحان "

(ٕ)

كفي اخر "

(ٖ)

اليزاؿ ماضيان "

كقاؿ ابف كثير ":كفي التكراة التي بأيدم أىؿ الكتاب ما معناه  :إف ا﵀ تعالى بشر إبراىيـ
بإسماعيؿ  ,كانو ينميو كيكثره كيجعؿ مف ذريتو اثني عشر عظيما ,قاؿ شيخنا العبلمة أبك العباس بف
تيمية  :كىؤالء المبشر بيـ في حديث جابر بف سمرة  ,كقرر أنيـ يككنكف مفرقيف في األمة  ,كال تقكـ
الساعة حتى يكجدكا

" (ٗ)

كىذا اعتراؼ بانيـ مف ذرية رسكؿ ا﵀ حص انر كىـ االئمة المعصكميف االثنى

االثنى عشر ال غير .كقد ذكر القندكزم في اىمية ىذا الحديث قكلو " :أف مراد رسكؿ ا﵀ ( صمى ا﵀
عميو كآلو كسمـ ) مف حديثو ىذا األئمة االثنا عشر مف أىؿ بيتو كعترتو  ,إذ ال يمكف أف يحمؿ ىذا
الحديث عمى الخمفاء بعده مف أصحابو  ,لقمتيـ عف اثني عشر  ,كال يمكف أف يحمؿ عمى الممكؾ
األمكية لزيادتيـ عمى اثني عشر  ,كلظمميـ الفاحش  ,...كلككنيـ غير بني ىاشـ  ,ألف النبي ( صمى
ا﵀ عميو كآلو كسمـ ) قاؿ  (:كميـ مف بني ىاشـ ) في ركاية عبد الممؾ عف جابر  ,كاخفاء صكتو (
( )1اؽّذ ثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ .11/5,
( )2اؽّذ ثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ .13/5,
( )3اؽّذ ثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ .13/5,
( )4اؽّذ اثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ  17/5,؛ ٕ٠ظش ِغٍُ  ,طؾ١ؼ .3/6,
( )5اث ٛداٚد ,عٕٓ .311/2,
( )6إٌ١غبثٛسِ ٞغٍُ ,طؾ١ؼ . 6-2/6 ,
( )8اؽّذ ثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ ٕ٠ٚ.118/5ٚ 17/5,ظش ثبخزالف ف ٟاٌٍفع ِغ ٚسٚد ػجبسح (ال ٠ضاي  ...ػض٠ضا) اؽّذ ثٓ
ؽٕجً ِ ,غٕذ 118/5 ٚ 116/5ٚ 111/5 ٚ 17/5,ٚ 11/5,؛ ٕ٠ظش ِغٍُ  ,طؾ١ؼ  3/6,؛ اثٓ ؽجبْ  ,طؾ١ؼ ,
.44/15
( )7اؽّذ اثٓ ؽٕجً ِ ,غٕذ . 111/5 ٚ 17/5,
( )1اثٓ وض١ش  ,اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ . 271/6 ,
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صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ ) في ىذا القكؿ يرجح ىذه الركاية  ,ألنيـ ال يحسنكف خبلفة بني ىاشـ  ,كال
يمكف أف يحمؿ عمى الممكؾ العباسية لزيادتيـ عمى العدد المذككر  ,كلقمة رعايتيـ اْلية { قؿ ال
أسألكـ عميو أج ار إال المكدة في القربى } فبل بد مف أف يحمؿ ىذا الحديث عمى األئمة االثني عشر
مف أىؿ بيتو كعترتو ( صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ ) ألنيـ كانكا أعمـ أىؿ زمانيـ كأجميـ كأكرعيـ
كأتقاىـ  ,كأعبلىـ نسبا  ,كأفضميـ حسبا  ,كأكرميـ عند ا﵀  ,ككاف عمميـ عف آبائيـ متصبل بجدىـ
( صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ ) كبالكراثة كالمدنية  ,كذا عرفيـ أىؿ العمـ كالتحقيؽ  ,كأىؿ الكشؼ
كالتكفيؽ كيؤيد ىذا المعنى أم أف مراد النبي ( صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ ) األئمة االثنا عشر مف أىؿ
(ُ)

بيتو ,كيشيد لو كيرجحو حديث الثقميف "

كعمؽ احد الباحثيف عمى ىذا الحديث كىك تعميؽ نراه جدير بتحميؿ الحدث كاظياره لمغبف الذم
كقع فيو بحؽ اؿ النبي الذيف خصيـ رسكؿ ا﵀ بيذا الحديث كاظير التبلعب الذم حدث في كبلـ
رسكؿ ا﵀ (

) بقكلو  "" :ما ذكرتو الركايات مف أنو صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ قد قاؿ  " :كميـ مف

قريش " مكضع شؾ كريب .كذلؾ ألف ما تقدـ مف حقيقة المكقؼ الظالـ لقريش  ,كمف ىـ عمى رأييا ,
كخططيـ التي تستيدؼ تقكيض حاكمية خط اإلمامة  ,يجعمنا نجزـ بأف العبارة التي لـ يسمعيا جابر
بف سمرة  ,... ,بسبب ما اثاره المغرضكف مف ضجيج ىي كممة  " :كميـ مف بني ىاشـ "  ...إال اف
يككف صمى ا﵀ عميو كآلو قد قاؿ الكممتيف معا  ,أم أنو صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ قاؿ  " :كميـ مف
قريش  ,كميـ مف بني ىاشـ "  .كيككف ذكر الفقرة األكلى تكطئة  ,كتمييدا لذكر الثانية  :فثارت ثائرة
قريش  ,كأنصارىا  ,كعجكا كضجكا  ,كقامكا كقعدكا  ! ! . . .كاال  . .فإف قريشا ,كمف يدكر في فمكيا
لـ يكف يغضبيـ قكلو صمى ا﵀ عميو كآلو كسمـ  " :كميـ مف قريش " بؿ ذلؾ يسرىـ  ,كيفرحيـ  ,ألنو
ىك األمر الذم ما فتئكا يسمعكف إليو  ,بكؿ ما أكتكا مف قكة كحكؿ  ,يخططكف كيتآمركف  ,كيعادكف
كيحالفكف مف أجمو  ,كعمى أساسو  ,فمماذا اليياج كالضجيج  ,كلماذا الصخب كالعجيج  ,لك كاف
األمر ىك ذلؾ ؟! " (ِ) .
ك نبلحظ أف استراتيجية بناء الدكلة تتطمب تنصيب القادة كذكر اسمائيـ لمحفاظ عمى المشركع
االنساني االسبلمي لما ليـ مف اثار في ذلؾ تتضمف ما ياتي :

( )1اٌمٕذٚصٕ٠ , ٞبث١غ اٌّٛدح . 212/3 ,
( )2عؼفش ِشرؼ ٝاٌؼبٍِ ,ٟاٌغذ٠ش ف ٟػً اٌزٙذ٠ذاد اإلٌ١ٙخ ٌٍّؼبسػخ ِ ,غٍخ رشاصٕب  ,اٌؼذد اٌشاثغ ٘1411,ـ
.147-148/2,
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ُ .اف النص عمى عددىـ باثني عشر أضاع الفرصة عمى مف تقمص حقيـ كأقاـ دكالن عمى انيـ
خمفاء مف قبؿ ا﵀ كدكلة بني أمية كبني العباس كتحديد عددىـ ىك الميزاف لدكلة االسبلـ العادلة يككف
عدد قادتيا اثني عشر قائدان كاف زاد العدد أك نقص فانيا ليست دكلة القادة مف آؿ محمد المعصكميف
الذيف حددىـ النص النبكم التي ذكرىا النبي محمد (

).

ِ .ضماف بقاء االسبلـ االصيؿ قائمان حتى تقكـ الساعة.
ّ .يحفظكا لمدكلة االسبلمية عزتيا كقكتيا بحفاظيـ عمى المشركع الحضارم االسبلمي بكجكد اثني
عشر قائد
ْ.اذا ما اعطيت ليـ الفرصة لقيادة التجربة االسبلمية فاف الدكلة ستككف بيـ قائمة مستمرة كقكية
عزيزة الجانب كميابو كمتقدمة .
ٓ .بقيادتيـ يبقى الدستكر االسبلمي كقكانينو منيعة ال يمكف اختراقيا مف قبؿ ضعاؼ النفكس كاعداء
االسبلـ مف التبلعب بتفسير نصكصو حسب مصالحيـ كىذا ما كاف لئلماـ عمي بحربو عمى التنزيؿ .
ٔ.قدـ كصفا تاريخيا نمكذجيا لمزايا بناء دكلتيـ بانيا مف القكة كالمنعة كالعزة لممسمميف حتى ييرغب

المسمميف في اتباع قيادتيـ.

النص عمى االئمة باألسماء
لقد كانت نظرية النص مف التكامؿ في التخطيط كالتنفيذ فيي لـ تحدد الية اختيار القيادة
كعددىـ بؿ ايضا حددت اسمائيـ بالنص كعرفت االمة بيكية قادة دكلتيا في الكقت الحاضر كغدا
كفي المستقبؿ كىذا اف دؿ عمى شيء يدؿ عمى التخطيط االستراتيجي البعيد المدل لبناء الدكلة
كالحفاظ عمى اىدافيا كمشركعيا مف االنحراؼ كحددت اسمائيـ ضمف عدة ركايات كسنكتفي بنماذج
منيا ككما يأتي-:
اكال  :ركاية النص عمى امامة الحسف كالحسيف كعمي ابف الحسيف كمحمد بف عمي (عمييـ السبلـ)
ركل عف سميـ بف قيس قاؿ  " :شيدت كصية أمير المؤمنيف ( )حيف أكصى إلى ابنو الحسف
عميو السبلـ كأشيد عمى كصيتو الحسيف ( )كمحمدا كجميع كلده كرؤساء شيعتو كأىؿ بيتو  ,ثـ

(ُ)

دفع إليو الكتاب كالسبلح كقاؿ البنو الحسف( :)يا بني أمرني رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كآلو أف
أكصي إليؾ كأف أدفع إليؾ كتبي كسبلحي كما أكصى إلي رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كآلو كدفع إلى
( )1اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف. 217/1 , ٟ
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كتبو كسبلحو  ,كأمرني أف آمرؾ إذا حضرؾ المكت أف تدفعيا إلى أخيؾ الحسيف ( ,)ثـ اقبؿ
عمى ابنو الحسيف ( )فقاؿ  ,كأمرؾ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كآلو أف تدفعيا إلى ابنؾ ىذا  ,ثـ
أخذ بيد عمي بف الحسيف ( )ثـ قاؿ لعمي بف الحسيف  :كأمرؾ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كآلو أف
(ُ)

تدفعيا إلى ابنؾ محمد بف عمي كاقرأه مف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كآلو كمني السبلـ "

.

ثانيا :ركاية النص عمى امامة الصادؽ الكاظـ كالرضا كالجكاد كاليادم كالعسكرم كالميدم (عمييـ
السبلـ)
روى عمقمة بف محمد الحضرمي عف الصادؽ ( )قاؿ  " :األئمة اثنا عشر  ,قمت  :يا ابف
رسكؿ ا﵀ فسميـ لي ؟ قاؿ :مف الماضيف عمي بف أبي طالب كالحسف كالحسيف كعمي ابف الحسيف
كمحمد بف عمي ثـ أنا  .قمت  :فمف بعدؾ يا ابف رسكؿ ا﵀ ؟ قاؿ  :إني قد أكصيت إلى كلدم مكسى
كىك اإلماـ بعدم  .قمت  :فمف بعد مكسى ؟ قاؿ  :عمي ابنو يدعى بالرضا يدفف في أرض الغربة مف
خراساف  ,ثـ بعد عمي ابنو محمد  ,كبعد محمد ابنو عمي  ,كبعد عمي الحسف ابنو كالميدم مف كلد
الحسف "

(ِ)

.

كاعتمادان عمى النصكص اعبله فالقادة حسب ترتيبيـ االليي كىـ عمى التكالي  :عمي بف ابي
طالب كالحسف بف عمي بف ابي طالب كالحسيف بف عمي بف ابي طالب كعمي بف الحسيف بف عمي بف
ابي طالب ك محمد بف عمي كجعفر بف محمد كمكسى بف جعفر كعمي بف مكسى ثامنيـ كمحمد بف
عمي تاسعيـ كعمي بف محمد كالحسف بف عمي كمحمد بف الحسف .
ك يتبيف اف النص عمى االئمة باألسماء مف التدبيرات االليية كالنبكية الميمة التي ليا االثر في
استراتيجية بناء الدكلة كذلؾ لعدة اسباب منيا االتي-:
ُ .حصر االسماء باألئمة المعصكميف مف اىؿ بيت العصمة.
ِ .يمنع المنتحميف كيحكؿ دكف تقمص حقيـ كاف حصؿ التقمص تصبح سرقة المنصب كاضحة كىذا
َّ
صيىا في ىبل هف كًانَّو لىىي ٍعمى يـ أ َّ
ىف ىم ىحمّْي ًم ٍنيىا ىم ىح ُّؿ
ىما كالمو لىقى ٍد تىقى َّم ى
كاف كاضحان في حديث االماـ عمي( ":)أ ى
الر ىحى "(ّ) فالكاضح مف كبلـ االماـ اف القيادة (االمامة) مف بعد النبي معركفة باألسماء
ط ًب ًم ىف َّ
اٍلقي ٍ
كبالنص عمييـ اال انيـ زحزحكا عف مراتبيـ التي رتبيـ ا﵀ عمييا .

( )1اٌىٍ , ٟٕ١اٌىبف. 217/1 , ٟ
( )2اٌخضاس اٌمّ , ٟوفب٠خ االصش  ,ص. 268
(ٙٔ )3ظ اٌجالغخ  ,ص. 47
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ّ .كاف عمى النبي اف ينص عمييـ باألسماء كيبيف ىكيتـ لمناس ألنو مسألة معرفة اإلماـ كاف حاجة
مصيرية القتراف معرفة االماـ بإسبلـ الفرد كايمانو مف عدمو لقكؿ رسكؿ ا﵀ ":مف مات كلـ يعرؼ إماـ
لمناس ك ي ً
كصييـ باف تقرير
زمانو مات ميتة جاىمية "(ُ) فمـ يترؾ رسكؿ ا﵀ االمر مبيمان باف ييعمف
ً ي
االة ىذه القياد ًة كا ً
قترف بمك ً
مصيرىـ يم ً
ً
تباعيا كال ييبيف اسمائًيـ كىكيتًيـ الشخصية لؤليمة حتى تككف عمى
و
ً
المسميات كالشخصيات.
ىبينة مف امرىا كال تشتبوي عمييا ي
 .2طرق اختيار القيادة عند ابن خمدون
عند قراءة مقدمة ابف خمدكف نجده يؤيد عدة طرؽ الختيار الحكاـ اكجدىا الكاقع التاريخي لمدكؿ
التي حكمت باسـ االسبلـ كتعددت فييا صكرة آلية اختيار الحاكـ لمدكلة كيرجع ىذا التعدد الفتقاده أم
نظرية في ىذا المجاؿ سكل االعتراؼ بالكاقع كتبرير الشرعية لمخرجاتو فتعددت لذلؾ صكر طرؽ
اختيار الحاكـ عند ابف خمدكف تبعا لتعددىا في الكاقع التاريخي بيف مبدأ االجماع كالشكرل كمبدأ القكة
العصبية ككالية العيد .كسنأتي عمى بياف الية عمؿ كؿ طريقة كشرعية الحاكـ المرشح فييا.
كقد استحكـ الطرح المادم في اختيار الحاكـ عند ابف خمدكف فغمب الكاقع بمادياتو عمى نظريتو ,
حيث ق أر ابف خمدكف الكاقع التاريخي لمدكؿ كاعتمده مرجعان لبناء الدكلة غير قابؿ لمخطأ ,كانو ال يمكف
بناء أم دكلة ال تعتمد ىذا التأسيس المادم الذم قدـ لو حسب اعتقاده .كمنيا طرؽ اختيار الحاكـ
التي أقر بيا ابف خمدكف جميعان ال لشيء سكل انو كجدىا حدث قد حصؿ في التاريخ فاتخذه مرجعان
ألفكاره كسنأتي عمى تكضيح كؿ مف ىذه الطرؽ ككما ياتي-:
اوال-:مبدأ االجماع
كىك احد صكر طرؽ اختيار الحاكـ فرضتو الظركؼ السياسة كاالمر الكاقع حسب نظرية ابف
خمدكف نتيجة لكفاة النبي محمد (

) كتركو تعييف قيادة حاكمة لمدكلة مف بعده  ,فبقي لذا يككف

النظر في اختيار القيادة متركؾ لبلمة ىي مف تختار كتجتمع عمى حاكـ معيف ال كما يدعي الشيعة
باف القيادة (اإلمامة) ركف الديف كقاعدة االسبلـ كامرىا مفكض الى ا﵀ كاشار الى ذلؾ بقكلو "أعمـ اف
(ِ)

الشيعة لغة ىـ الصحب كاالتباع كيطمؽ في عرؼ الفقياء كالمتكمميف مف  ...تأكيبلتيـ الفاسدة "
( )1اٌطٛع , ٟاثٓ ؽّضح  ,اٌضبلت ف ٟإٌّبلت  ,ص.415
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 155 /1,

.
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بقكلو "اف نصب اإلماـ كاجب قد عرؼ كجكبو في الشرع بإجماع الصحابة كالتابعيف  .... ,النظر اليو
(ُ)

في امكرىـ ككذا في كؿ عصر مف بعده ذلؾ ,كلـ تترؾ الناس فكضى في عصر مف االعصار "
كاف مما يؤخذ عمى معطيات افراز ىذ االختيار ما ياتي -:
ُ .اتياـ النبي محمد(

) بالغفمة عف تعييف الحاكـ مف بعده كىك اتياـ ينتقص مف حاكمية النبكة

المتكاممة التي بينت الصغيرة كالكبيرة فيما يخص حياة االنساف كالمجتمع  ,فكيؼ ترؾ امر تحديد
مصير امة بأكمميا فيذا ما يرفضو العقؿ كالمبدأ االجتماعي الذم يؤمف بو ابف خمدكف كما بيناه مف
نظاـ التسمسؿ كالتدبير النبكم النتقاؿ السمطة مف بعده في نظرية اختيار القائد ضمف النص االليي
عند اإلماـ عمي ( )يكشؼ زيؼ ما يدعيو ابف خمدكف كذب الكاقع التاريخي الذم اعتمد عميو
كالذم طمس حقائؽ كنظاـ اليي دقيؽ لتنظيـ بناء دكلة العدؿ االليي في تشخيص قياداتيا كآلية
اختيارىـ مف قبؿ ا﵀ سبحانو كتعالى .
ِ .اتياـ النبي (

) بالضعؼ السياسي بعدـ امتبلكو نظرية سياسية ,كانو لـ ينظر لمستقبؿ الدكلة

مف بعده كترؾ االمة فكضى بدكف كالي كقائد .
ّ .افتقار مبدأ االجماع لمتأسيس الشرعي مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كاعتمد عمى اراء كاجتيادات
بعض الصحابة .
ْ .اف ما تمخض مف قرار اختيار ابي بكر لمنصب حكـ الدكلة لـ يكف باإلجماع أم برضا الجميع
كقناعتيـ حسب ما زعـ ابف خمدكف بؿ كاف اختيار ابي بكر فرض بالقكة الراجحة لقريش بعد جداؿ
مستمر مع زعماء االنصار كلـ يحسـ كانما تـ تجاىؿ اغمب اطرافو كىـ ممثمكا قريش مف طرؼ بني
ىاشـ اىؿ البيت (عمييـ السبلـ) الذيف ىـ اكلياء النبي كأكلى باألمر مف بعده كاكلى بما ترؾ النبي ال
كما يدعي ابي بكر بانيـ أم عامة قريش ىـ اكلى بالنبي كىك ما حاجج بو ابي بكر زعماء االنصار
كاخذ منيـ زماـ السمطة بقكلو " نحف اىؿ النبي كاكلى بو "(ِ).
ثانيا -:مبدأ شورى اىل الحل والعقد
ذكر ابف خمدكف اف اختيار الخميفة راجع الى مبدأ الشكرل الحؿ كالعقد كىـ الصحابة كالتابعيف
كانو يجب عمييـ نصب الخميفة ألنو مف فركض الكفاية "كراجع الى اختيار اىؿ العقد كالحؿ  ,فيتعيف
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 155 /1,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 55/2 ,
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عمييـ نصبو  ,كيجب عمى الخمؽ جميعان طاعتو  ,لقكلو تعالى  :أطيعكا ا﵀ كأطيعكا الرسكؿ كأكلي
(ُ)

األمر منكـ "

كىنا يتبع ابف خمدكف االماـ الماكردم غير انو لـ يذكر شركط أىؿ االختيار  ,كال

العدد الذم تنعقد بو الخبلفة كاإلمامة كما فعؿ الماكردم

(ِ)

كيرل احد الباحثيف اف ابف خمدكف لـ يخض

كثي انر في ىذه الكيفية مف انعقاد الخبلفة  ,ككأنيا مف المسممات التي ليس فييا خبلؼ  ,ككأنو أكتفى
بقكؿ اإلماـ الماكردم فييا كبشركط التي كضحيا في اصحابيا(ّ)  .كقد يككف عدـ تحديد ابف خمدكف
لشركط المتكفرة ألىؿ الحؿ كالعقد كعدـ اقتناعو بيذا الرأم اعتمادان التطكر التاريخي لكاقع المجتمع
االسبلمي فانو يحدد فيما بعد اف اىؿ الحؿ كالعقد يجب اف يككنكا مف الشككة العصبية ىـ الذيف يككف
ليـ االمر كانيي كتنصيب الخميفة كقد رد االماـ عمي ( )ىذه الطريقة النعقاد اإلمامة لعدـ
شرعيتيا كلتعدييا عمى مبدأ النص الذم يؤمف بو االماـ عمي ( )في تنصيب االماـ لذا كاف رد
اإلماـ ( )لـ يكف" لمجرد االدالء برأيو يقصد التنظير خاصة كاف تمؾ المقكالت تمسيـ مباشرة
إلعتقاده ألنو صاحب حؽ كقطب مف اقطاب سياسة عصره لذلؾ لـ يقبؿ مقكلة  :انعقاد اإلمامة
بأتفاؽ أىؿ الحؿ كالعقد ألني ا فكرة أستحدثت لتبرير الكاقع  ,كانيا لـ تكف مستكممة الجكانب ألف معظـ
رؤكس اىؿ الحؿ كالعقد الذيف كانكا في المدينة كانكا غير متكاجديف اثناء انعقاد البيعة ألبي بكر في
سقيفة بني ساعدة  ,فقد انعقدت تمؾ البيعة حسب معظـ المصادر
 ,كابك عبيدة الجراح  ,كأسيد ابف حضير(ٓ) ,كبشير بف سعد

(ٔ)

(ْ)

بخمسة ىـ  :عمر بف الخطاب

كسالـ مكلى أبي حذيفة(ٕ)  ,كلمجرد

اإلحتجاج كتسجيؿ المكقؼ عمى تمؾ البيعة قاؿ عمي( ": )كاعجبا أتككف الخبلفة بالصحابة  ,كال
تككف بالصحابة كالقرابة ؟! "(ٖ) .

( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 152/1 ,
( )2اٌّبسٚد , ٞاالؽىبَ اٌغٍطبٔ١خ ,ص . 6-4
()3اٌّؾٕه  ,فىش االِبَ ػٍ ٟثٓ اث ٟؽبٌت ( )وّب ثذ ٚفٙٔ ٟظ اٌجالغخ  ,ص. 111
( )4اٌمٍمشٕذِ , ٞآصش األٔبفخ . 42/1 ,
( )5أع١ذ ثٓ ؽؼ١ش األٔظبس ٞاألٚع ٟاألش ٍٟٙأعٍُ لجً عؼذ ثٓ ِؼبر ػٍ٠ ٝذ ِظؼت ثٓ ػّ١ش ثبٌّذٕ٠خ ٚ ,وبْ إعالِٗ
) ثٚ ٕٗ١ث ٓ١ص٠ذ ثٓ
ثؼذ اٌؼمجخ األٚ ٌٝٚلجً اٌضبٔ١خ ٚ ,وبْ أث ٛثىش ٠ىشِٗ ٚال ٠مذَ ػٍٚ ٗ١اؽذا  ,آخ ٝسعٛي هللا (
ؽبسصٗ  .رٛف ٝف ٟشؼجبْ ِٓ ػبَ ٘21ـ ٕ٠ .ظش  :اثٓ االص١ش  ,أعذ اٌغبثخ فِ ٟؼشفخ اٌظؾبثخ .111/1 ,
( )6ثش١ش ثٓ عؼذ ثٓ صؼٍجخ ثٓ وؼت ثٓ اٌخضسط شٙذ اٌؼمجخ اٌضبٔ١خ ٚثذسا ٚاؽذا ٚاٌّشب٘ذ ثؼذ٘ب ٠ ,مبي أٗ أٚي ِٓ ثب٠غ
أثب ثىش  َٛ٠اٌغم١فخ ِٓ األٔظبس ٚ,لزً  َٛ٠ػ ٓ١اٌزّش ِغ خبٌذ ثٓ اٌ١ٌٛذ ثؼذ أظشافٗ ِٓ اٌّ١بِخ ػبَ ٘ 12ـ ٕ٠ .ظش
:اثٓ االص١ش ,أعذ اٌغبثخ. 231/1 ,
) وبْ ػّش
( )8عبٌُ ِ ٌٝٛأث ٟؽز٠فخ  ٛ٘ٚ ,عبٌُ ثٓ ػج١ذ ثٓ سث١ؼخ ِٓ أً٘ اططخش ٘بعش اٌ ٝاٌّذٕ٠خ لجً إٌج( ٟ
) ثٚ ٕٗ١ثِ ٓ١ؼبر ثٓ ِبػغ ,شٙذ اٌّشب٘ذ وٍٙب  ,لزً  َٛ٠اٌّ١بِخ
ثٓ اٌخطبة ٠ىضش اٌضٕبء ػٍ , ٗ١آخ ٝسعٛي هللا (
ػبَ ٘11ـ  .اثٓ االص١ش ,أعذ اٌغبثخ . 318/2 ,
( )7اٌشش٠ف اٌشػ ,ٟخظبئض األئّخ,ص.111
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فإذا كاف مقياس صحة انعقاد اإلمامة ألبي بكر كما يراىا عمر بف الخطاب ىي صحبتو لرسكؿ
) في جميع المكاطف  ,فاألكلى بيا القريب المحمة كمف صحبو (

ا﵀ (

حتى اليكـ الذم نزؿ فيو (

) منذ نعكمة أظافره

) في قبره  ,أما االحتجاج باإلختيار كرضا الجماعة(ُ) فمـ يثبت لغياب

جؿ الصحابة عف السقيفة حيف انعقدت البيعة  ,أما االحتجاج بانعقاد البيعة لقرابة الرحـ مف الرسكؿ (
) حسب قكؿ ابي بكر يكـ السقيفة بشأف قريش " ىـ أكلياءه كعشيرتو  ,كأحؽ الناس بيذا األمر
بعده "

(ِ)

 ,فعمى ذلؾ المقياس بالقرابة القريبة ىـ عترة آؿ البيت ىـ أحؽ كأكلى باألمر دكف سائر

قريش(ّ) .
ككذلؾ ناقض ابف خمدكف نفسو بالشرط الذم اعتمده مف فعؿ الصحابة كاف فعميـ حجة ككاجب
االعتراؼ كاالقتداء بو  ,حيث يرد فعؿ الصحابة في ضكء مناقشتو ك رده لشرط النسب القرشي كاف
بعض العمماء استندكا في ذلؾ عمى قكؿ عمر بف الخطاب الذم نصو  ":لك كاف سالـ مكلى حيان لكليتو
"

(ْ)

فرد ابف خمدكف قكؿ عمر بقكلو "كىك أيضان ال يفسد ذلؾ لما عممت اف مذىب الصحابي ليس
(ٓ)

بحجة "

فكيؼ اذان يحتج بيـ في قضية كيرد قكليـ في قضية اخرل؟! .

كايضا لـ يكضح ابف خمدكف قاعدة ثابتو يعتمد عمييا شكرل أىؿ الحؿ كالعقد في االختيار لمخميفة
بؿ جعؿ ىذه القاعدة بدكف تحديد الف رأيو في ىذا المكضكع قابؿ لمتغيير المستمر فابف خمدكف يقر
الكاقع التاريخي عمى الشرع االسبلمي كتعاليـ القرآف الكريـ لذا لـ يحدد شركطان ألىؿ الحؿ كالعقد
فنجده يخرج الفقياء مف الشكرل السياسية كيبقييـ لمشكرل الفقيية فقط أم انو يفصؿ الديف عف
السياسة في تصنيفو ىذا بقكلو  ":كلـ يكف إيثارىـ في الدكلة حينئذ اكرامان لذكاتيـ  ,كانما ىك لما يتممح
مف التجمؿ بمكانيـ في مجالس الممؾ لتعظيـ الرتب الشرعية " ,كلـ يكف ليـ فييا مف الحؿ كالعقد
شيء ,كاف حضركه فحضكر صكرم ال حقيقو كراءه  ,إذ حقيقة الحؿ كالعقد إنما ىي ألىؿ القدرة عميو
 ,فمف ال قدره لو عميو فبل حؿ لو كال عقد لديو  .الميـ أخذ األحكاـ الشرعية عنيـ كتمقي الفتاكل منيـ
فنعـ  .كا﵀ المكفؽ "

(ٔ)

فيك يثبت اخراج الفقياء مف الشكرل السياسية كعقد الق اررات السياسية الميمة

في الدكلة لسببيف ىما-:
( )1اثٓ اث ٟاٌؾذ٠ذ  ,ششػ ٔٙظ اٌجالغخ . 416/17 ,
( )2اٌطجش , ٞربس٠خ اٌشعً ٚاٌٍّٛن. 221/3 ,
( )3عٍِٕ ً١ظٛس اٌؼش٠غ ,فىش االِبَ ػٍ ٟوّب ٠جذ ٚفٙٔ ٟظ اٌجالغخ ,ص. 114-113
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 153/1 ,
( )5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 153/1 ,
( )6اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 185/1 ,
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السبب االول -:عدم امتالكيم القوة لتنفيذ احكاميم :انيـ كاف امتمككا فيـ االحكاـ الشرعية  ,اال انيـ
ال يمتمككف القدرة عمى تنفيذ احكاميـ كعجزىـ عف تنفيذىا يخرجيـ عف دائرة الشكرل السياسية "اذ
حقيقة الحؿ كالعقد إنما ىي ألىؿ القدرة عميو  ,فمف ال قدره عميو فبل حؿ لو كال عقد لديو"

(ُ)

.

السبب الثاني -:طبيعة التطورات العمرانية تقتضي ابعادىم  :اف ما تقتضيو طبيعة العمراف ككاقع
التطكر كالتغير في سياسة بناء دكلة العصبية تحتـ ابعادىـ مف الشكرل السياسية " فطبيعة العمراف في
ىؤالء ال تقتضي ليـ شيئان مف ذلؾ "

(ِ)

أم مف الشكرل "ألف الشكرل كالحؿ كالعقد ال تككف اال

لصاحب عصبية يقتدر بيا عمى حؿ أك عقد أك فعؿ أك ترؾ  ,كأما مف ال عصبية لو كال يممؾ مف
أمر نفسو شيئان كال مف حمايتيا  ,كانما ىك عياؿ عمى غيره فأم مدخؿ لو في الشكرل أك أم معنى
يدعك الى اعتباره فييا ؟! الميـ إال شكراه فيما يعممو مف األحكاـ الشرعية فمكجكدة في االستفتاء خاصة
 .كأما شكراه في السياسة فيك بعيد عنيا لفقدانو العصبية كالقياـ عمى معرفة أحكاليا كأحكاميا "(ّ) ام
استبدليـ بشكرل اىؿ الحؿ كالربط كىـ مجمكعة مف ركؤساء كزعماء القبائؿ تحؿ كتربط ارادة قبائميا
كالذيف يشكمكف دعامة لحماية ممؾ معاكية كاستم ارره.
فابف خمدكف ا ارد اف تككف قاعدة الشكرل مبنية عمى مبدأ العصبية كىذا االمر يؤدم الى افراز
ق اررات مبنية عمى مبدأ القكة العصبية  ,فكؿ عصبية تبحث عف مصالحيا كترجيح اراءىا كىذا يعد
ظاىرة غير صحية تط أر عمى مبدأ الشكرل في اإلسبلـ ادخميا ابف خمدكف عمى قاعدة الشكرل التي
افرغيا مف محتكاىا كميمتيا الشرعية لحفظ الديف كسياسة الدنيا بو  ,كسمب منيـ ميمتيـ في المشاكرة
كاالجتماع الختيار مف يصمح إلمامة االمة .
كالف ابف خمدكف يعتقد اف اإلمامة "مف المصالح العامة المفكضة إلى نظر الخمؽ " (ْ) كيرل شكرل
شكرل اىؿ الحؿ كالعقد  ,انما تنحصر فيمف يككف صاحب عصبية  ,يقدر بيا عمى الحؿ كالعقد ,
إنما تنحصر فيمف يككف صاحب عصبية  ,يقدر بيا عمى حؿ أك عقد "
الشككة كالقكة يفرز ق اررات ال تعير الشرع كبير اىمية .
ثالثا  -:مبدأ القوة والعصبية .
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 185/1 ,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 185/1 ,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 185/1 ,
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 155/1 ,
( )5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 185/1 ,

(ٓ)

فإرجاع الشكرل ألىؿ
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يقكـ مبدأ القكة كالشككة عمى اف يككف الحكـ فيو ألم شخص كاف عمى شرط تمتي ً
عو بقكة عصبية
كشككة غالبة  ,تمكنو مف التحكـ باالخريف كردعيـ كيرجع ابف خمدكف قكة تحكيـ العصبية عمى قكة
تحكيـ الديف لعدة معطيات فرضت نفسيا عمى اسس السمطة السياسية كمنيا االتي -:
 .1طبيعة الواقع االجتماعي :لسيادة ركح العصبية عمى الكاقع االجتماعي كفرض نفسيا كقكتيا
كضعؼ تحكيـ الديف ,لذا كاف الممؾ كالحكـ لؤلقكل بحكـ العصبية كعبر عف ىذا الرأم بقكلو... ":
إنيـ كانكا عمى حيف لـ تحدث طبيعة الممؾ ككاف الكازع دينيا فعند كؿ أحد كازع مف نفسو فعيدكا إلى
مف يرتضيو الديف فقط كآثركه عمى غيره كككمكا كؿ مف يسمك إلى ذلؾ إلى كازعو كأما مف بعدىـ مف
لدف معاكية فكانت العصبية قد أشرفت عمى غايتيا مف الممؾ كالكازع الديني قد ضعؼ كاحتيج إلى
الكازع السمطاني كالعصباني فمك عيد إلى غير مف ترتضيو العصبية لردت ذلؾ العيد كانتقض أمره
سريعا كصارت الجماعة إلى الفرقة كاالختبلؼ "(ُ).
كاف العصبية الغالبة كانت في بني امية فكاف الممؾ فييـ كما يرل ذلؾ ابف خمدكف بقكلو":
اقتضت طبيعة الممؾ االنفراد بالمجد كاستئثار الكاحد بو كلـ يكف لمعاكية أف يدفع عف نفسو كقكمو فيك
أمر طبيعي ساقتو العصبية بطبيعتيا كاستشعرتو بنك أمية كمف لـ يكف عمى طريقة معاكية في اقتفاء
الحؽ مف اتباعيـ فاعصكصبكا عميو كاستماتكا دكنو كلك حمميـ معاكية عمى غير تمؾ الطريقة كخالفيـ
في االنفراد باألمر لكقكع في افتراؽ الكممة التي كاف جمعيا كتأليفيا أىـ عميو مف أمر ليس كراءه كبير
(ِ)

مخالفة "

 ,كليذا قاؿ ابف خمدكف اف عمر بف عبد العزيز كاف إذا أرل القاسـ بف محمد بف أبي بكر

قاؿ ":لك كاف لي مف االمر شيء لكليتو الخبلفة  ,كلك أراد أف يعيد إليو لفعؿ  ,كلكنو كاف يخشى مف
بني أمية أىؿ الحؿ كالعقد لما ذكرناه فبل يقدر أف يحكؿ االمر عنيـ لئبل تقع الفرقة كىذا كمو إنما
حمؿ عميو منازع الممؾ التي ىي مقتضى العصبية" (ّ) .كىنا اعطي ابف خمدكف الشرعية لسيادة
صاحب القكة كالشككة لقدرتو عمى جمع الناس كالحيمكلة دكف تفرقتيـ الذم يؤدم الى ضعؼ الدكلة
فيتبلشى بقكة شككتو كعصبيتو في جمعيـ كائتبلفيـ.
كلكف رأم ابف خمدكف ىذا في سيادة العصبية عمى الكاقع دخكؿ الدكلة طكر الممؾ بعد اف كانت
خبلفة عمى نيج الديف لـ تكف نتيجة طبيعية لسيادة العصبية كانحسار الديف حسبما زعـ بؿ كاف
( )1اٌؼجش.166/1,
( )2اٌؼجش.166/1,
( )3اٌؼجش.166/1,
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كصكؿ األمكييف لمسطمة كاستيبلئيـ عمييا حسبما تكصمت اليو بعض الدراسات االكاديمية بالغمبة
كالقير كاسكات اْلخر الرافضيف لمشركعيـ بالحكـ ليس بالترىيب فقط كفرض قكتيـ بؿ بالترغيب
بشراء ذمـ بعض رؤساء القبائؿ بكقكفيـ الى جانب بني امية ,ألف ىاجس الحفاظ عمى السمطة لدييـ
كاستمرارىا بينيـ  ,عامبل مؤرقان كمقمقان ليـ في الكقت نفسو  ,كىذا ما شجعيـ كدفعيـ لمبحث في شتى
السياسات كاألساليب كالكسائؿ التي تحقؽ ليـ ذلؾ كتدعـ سمطتيـ  ,فكاف أف إنحصرت تمؾ السياسات
بيف الترىيب

(ُ)

(ِ)

كالترغيب

"

(ّ)

التي كسب بيا بني امية القكة العصبية الى جانبيـ فكصمكا بفضميا

الى كرسي السمطنة كالممؾ .
ِ .انحسار الدين وسيادة القوة العصبية  :اكد ابف خمدكف اف الحكـ بكازع الديف كاف قائما لما كاف
االسبلـ في بداية تأسيس بناء الدكلة في طكر البداكة كغضاضة االسبلـ كلكف عندما دخمت الدكلة دكر
الحضر كاثر الترؼ في النفكس كضعؼ الديف كانتيت غضاضة الديف كجاءت طبيعة الممؾ التي ىي
غاية العصبية كاساس مطالبيا فكاف الحكـ لمعصبية الغالبة بقكؿ ابف خمدكف  ":اجتمع العرب عمى
االسبلـ ثـ عيد إلى عمر فاقتفي أثره كقاتؿ األمـ فغمبيـ كأذف لمعرب بانتزاع ما بأيدييـ مف الدنيا
كالممؾ فغمبكىـ عميو كانتزعكه منيـ  ...حتى إذا اجتمعت عصبية العرب عمى الديف بما أكرميـ ا﵀ مف
نبؤة محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ زحفكا إلى أمـ فارس كالركـ كطمبكا ما كتب ا﵀ ليـ مف األرض بكعد
الصدؽ فابتزكا ممكيـ كاستباحكا دنياىـ فزخرت بحار الرفو لدييـ ...فمما تدرجت البداكة كالغضاضة إلى
نيايتيا كجاءت طبيعة الممؾ التي ىي مقتضى العصبية ...اقتضت طبيعة الممؾ االنفراد بالمجد
كاستئثار الكاحد بو كلـ يكف لمعاكية أف يدفع عف نفسو كقكمو فيك أمر طبيعي ساقتو العصبية
بطبيعتيا كاستشعرتو بنك أمية كمف لـ يكف عمى طريقة معاكية في اقتفاء الحؽ مف اتباعيـ
فاعصكصبكا عميو كاستماتكا دكنو كلك حمميـ معاكية عمى غير تمؾ الطريقة كخالفيـ في االنفراد باألمر
لكقكع في افتراؽ الكممة التي كاف جمعيا كتأليفيا أىـ عميو مف أمر ليس كراءه كبير مخالفة "(ْ).
 .3كثرة التنافس عمى منصب الحكم  :اف كثرة المتنافسيف عمى منصب الحاكـ (الممؾ) ألنو منصب
مطمكب لذاتو لتمتع بما فيو مف المصالح كالممذات فنتيجة ليذا تقع المنافسة عميو طمعا في الكصكؿ
(ٕ٠ )1ظش ِ :ب٘ش عٛاد وبظُ اٌشّش , ٞاعبٌ١ت اٌزش٘١ت ف ٟاٌذٌٚخ اٌؼشث١خ االعالِ١خ خالي اٌؼظش االِ-41( ٞٛ
٘132ـ , )َ841-66/سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح  ,وٍ١خ اٌزشث١خ  ,عبِؼخ ثبثً  , َ2114 ,ص. 2
(ٕ٠ )2ظش ِ :ؾّذ ػجبط ؽغٓ اٌطبئ, ٟع١بعخ اٌزشغ١ت ف ٟاٌؼظش االِ٘41( ٞٛـ – ٘132ـ) دساعخ ربس٠خ١خ ,سعبٌخ
ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ,وٍ١خ االداة–عبِؼخ اٌىٛفخ٘1438 ,ـ . َ2115/
(ِ )3ؾّذ ػجبط ؽغٓ اٌطبئ, ٟع١بعخ اٌزشغ١ت ف ٟاٌؼظش االِ٘41( ٞٛـ – ٘132ـ) دساعخ ربس٠خ١خ ,سعبٌخ ِبعغز١ش
غ١ش ِٕشٛسح ,وٍ١خ االداة–عبِؼخ اٌىٛفخ٘1438 ,ـ . َ2115/
( )4اٌؼجش.111/1,
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اليو فيقع الصراع عميو كيصبح الممؾ مف حصة االقكل الذم يصارع الجميع كيغمبيـ .لذا يحتاج اف
يككف الحاكـ ىك االقكل بقكلو ":ثـ إف الممؾ منصب شريؼ ممذكذ يشتمؿ عمى جميع الخيرات الدنيكية
كالشيكات البدنية كالمبلذ ال نفسانية فيقع فيو التنافس غالبا كقؿ أف يسممو أحد لصاحبو إال إذا غمب
(ُ)

عميو فتقع المنازعة كتفضي إلى الحرب كالقتاؿ كالمغالبة كشيء منيا ال يقع إال بالعصبية"

.

 .4سنة اليية بأرسال انبياء ذات شوكة :يؤصؿ ابف خمدكف لمبدأ القكة بأنو البد منو حتى يتـ امر
ا﵀ سبحانو في عباده بأيصاؿ الشرائع السماكية كتطبيقيا الف السنف االليية جرت اف االنبياء ال تبعث
اال مف اقكاـ ذات قكة عصبية كشككة حتى يتمكنكا مف نشر الشرائع كتبميغيا في اقكاميـ بقكلو ":الدعكة
الدينية مف غير عصبية ال تتـ  ...كاف كؿ امر حمؿ عميو مف الكافة فبل بد لو مف العصبية كفي
الحديث الصحيح كما مر ما بعث ا﵀ نبيان اال في منعة مف قكمو كاذا كاف ىذا في االنبياء كىـ اكلى
الناس بخرؽ العكائد  ,فما ظنؾ بغيرىـ اال تخرؽ لو العادة في الغمب بغير عصبية "

(ِ)

 ,كقكلو ":أف

الشرائع كالديانات ككؿ أمر يحمؿ عميو الجميكر فبل بد فيو مف العصبية إذ المطالبة ال تتـ إال بيا كما
قدمناه  .فالعصبية ضركرية لمممة كبكجكدىا يتـ أمر ا﵀ منيا كفي الصحيح ما بعث ا﵀ نبيا إال في
(ّ)

منعة مف قكمو "

لذا يحتاج الحاكـ الى القكة العصبية مف اجؿ نشر مبادئ االسبلـ بيف الناس.

كيككف حسب نظرية ابف خمدكف فاف نصرة العصبية لؤلنبياء ىي الف االنبياء مف ابناء قبيمتيـ
كجنسيـ لذا يتعصبكف لنصرتيـ ىذا عمى حد ادعاء ابف خمدكف لكف ىذا االمر ال يتفؽ ك كاقع االنبياء
محاربيف
كالمرسميف الذيف بعثيـ ا﵀ بالرساالت السماكية الى اقكاميـ منفرديف ال في منع وة مف قكميـ بؿ
ى

مف قبؿ قكميـ فالنبي إبراىيـ( )اراد قكمو حرقو بالنار كالنبي عيسى ( )كاف طفبلن صغي انر ال
اعماـ كال اخكاؿ فحاربو قكمو ىك كامو ككذلؾ النبي مكسى ( )ليس لو مف قكمو اال اخيو ىاركف
حتى رسكؿ ا﵀ محمد فأنو ما تعرض لحرب شديدة مف قكمو كمحاصرة عنيفة كارادكا قتمو بأم شكؿ
كاف ,فجميع االنبياء لـ يقؼ احد الى جانبيـ كانتشرت رساالتيـ بيف الناس بانفتاح القمكب لئليماف
كمبادلء التكحيد .اف رأم ابف خمدكف ىذا مردكد لعدة اسباب منيا االتي -:
ُ  .اف النصرة لؤلنبياء حسب ما ذىب اليو ابف خمدكف فييا تعصب قبمي كليس ﵀ تعالى ألنو نبي
ا﵀ ىذا مف جانب  ,كمف جانب اخر ييفيـ منو عدـ قدرة الرساالت السماكية عف القياـ بذاتيا كعجز
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .122/1 ,
 ) 2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .126/1 ,
 ) 3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .151/1 ,
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مبادئيا عف استقطاب الناس كتككيف قكة اجتماعية بيـ تككف قاعدة بناء الدكلة بديبلن عف استخداـ القكة
ألستقطابيـ.
ِ .تؤشر قراءة ابف خمدكف ايضان عمى ضعؼ الكازع الديني لدل انصار االنبياء الذم تسد ضعفو
حمية العصبية القبمية أم تككف نصرتو عمى اساس نسبو كعصبيتو فييـ كليس ألنو نبي مرسؿ كايمانا
بمبادلء رسالتو كنصرة لمحؽ كالتكحيد.
ّ .أف تأكيد ابف خمدكف عمى بعثة االنبياء مف اكلي عصبية اكعشيرة قكية يدفعنا الى القكؿ اف ابف
خمدكف يشكؾ بقدرة االسبلـ عمى القياـ بذاتو مف ال شيء سكل حب ا﵀ كتبشيره بمبادمء العدؿ
كالمساكاة كاالخكة بيف االنسانية جمعاء كالرحمة لمعالميف كجمع قمكب الناس عمى االيماف با﵀ فتككنت
بعد ذلؾ جماعة المسمميف  ,كىذا ما حدث فعبل فنجد المسمـ المؤمف برسالة النبي محمد (

) يترؾ

قبيمتو كاخكتو كبنية كعصبتو كيتجو منفردا الى االيماف با﵀ تعالى فترؾ اخكة النسب ألجؿ ا﵀ تعالى
فكجد االخكة في ا﵀ عكضان فكثرت جماعة االسبلـ .
ْ .اف ما جاء بو (

) مف نبأ عف تكحيد ا﵀ كمبادئ كقيـ االسبلـ العادلة كاؼ لخمؽ الجماعة

المؤمنة التي تدافع عف الديف حتى يقكـ بأىمو فيك اكؿ مف آمف بو البسطاء كاالذالء كالضعفاء الذيف
ال امكاؿ ليـ كال قكة كالذيف ال يستطيعكف نصرتو كالدفاع عف انفسيـ فكيؼ يدافعكف عنو  .كألجؿ
حمايتيـ امرىـ الرسكؿ (

) باليجرة الى الحبشة ألجؿ طمب االماف كالحفاظ عمى عقيدتيـ الجديدة

مف ضغط كأذل كتعذيب زعماء مشركي قريش ليـ .فمك كاف ىناؾ تضامف معو مف قبؿ قكمو لما
ىاجر بعض المسمميف مف قبيمتو الجيرتيف االكلى لمحبشة كاالخرل لممدينة المنكرة فأخرجتو قبيمتو
ّْف ًم ٍف قى ٍرىي وة ًى ىي أى ىش ُّد قي َّكةن ًم ٍف قى ٍرىيتً ىؾ الَّتًي
جيا ار كأرادكا قتمو بشيادة القرآف الكريـ في قكلو تعالى ( ىك ىكأىي ٍ
ىىمى ٍك ىناىـ فى ىبل ىن ً
اص ىر لىيي ٍـ)(ُ) .
أٍ
ىخ ىر ىجتٍ ىؾ أ ٍ ي ٍ
ٓ .اف طرح ابف خمدكف ىذا يتناقض مع الفكر االسبلمي الذم نبذ العصبية بأنيا مف حمية الجاىمية
كنبذ رسكؿ ا﵀ العصبية بقكلو(

)  ":دعكىا فإنيا منتنة "(ِ)  .فكيؼ ينتصر بيا كقد دعا ا﵀ تعالى

الى اخكة االيماف ﴿ إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌ فَإَصٍِْحٌُا ثََْْٓ ؤَخٌََّْىُُْ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ ٌَؼٍََّىُُْ رُشْحٌََُّْ﴾ (ّ) ,كقاؿ سبحانو﴿ :

 ) 1عٛسح ِؾّذ ,ا٠خ .13
ِ ) 2غٍُ ,طؾ١ؼ .11/7,
 ) 3عٛسح اٌؾغشاد  ,آ٠خ 11

الفصل االول  :القيـ ـ ـ ــادة واثرهـ ـ ـ ـ ــا في استراتيجي ـ ـ ــة بناء الدولة

88

ًَاػْزَصٌُِّا ثِحَجًِْ اٌٍَّوِ جَِّْؼًب ًٌََب رَفَشَّلٌُا ًَارْوُشًُا ِٔؼَّْخَ اٌٍَّوِ ػٍََْْىُُْ إِرْ وُنْزُُْ ؤَػْذَاءً فَإٌََّفَ ثََْْٓ لٌٍُُثِىُُْ فَإَصْجَحْزُُْ ثِنِؼَّْزِوِ إِخٌَْأًب
ًَوُنْزُُْ ػٍَََ شَفَب حُفْشَحٍ َِِٓ اٌنَّبسِ فَإَْٔمَزَوُُْ ِِنْيَب وَزٌَِهَ ُّجَُِّْٓ اٌٍَّوُ ٌَىُُْ آََّبرِوِ ٌَؼٍََّىُُْ رَيْزَذًَُْ ﴾ (ُ) .
ٔ .اف ا﵀ سبحانو لك ارسؿ الرسؿ في عزة كقكة مف اقكاميـ لكاف االيماف بو خكفان منيـ كمف سطكة
قكمو ,كليس ايمانان كاعتقادان لما جاء بو مف مبادئ االسبلـ  ,كاف فمسفة ابف خمدكف ىذه تتعارض مع
السنف االليية بأرساؿ الرسؿ في ضعؼ مما ترل العيف مف حالتيـ كقكة في عزائميـ أم انيـ ال
يممككف مف القكة ٌإال اإليماف با﵀ تعالى كبشرائعو بما تضمنتو مف مبادلء كاخبلؽ ,حتى يؤمف الناس

بيـ عف ايماف كقناعة ال عف خكؼ كرىبة بدليؿ قكؿ االماـ عمي( ":)كلى ٍك أ ىىر ىاد المَّوي يس ٍب ىح ىانوي أل ٍىنبًىيائً ًو
كز ّْ
كم ىغ ًار ىس اٍل ًج ىن ً
كم ىع ًاد ىف اٍل ًع ٍق ىي ً
الذ ٍى ىب ً
كر
 ,ىح ٍي ي
ىف ىي ٍفتى ىح لىيي ٍـ يكين ى
اف  ,كأ ٍ
ث ىب ىعثىيي ٍـ أ ٍ
ىف ىي ٍح يش ىر ىم ىعيي ٍـ طييي ى
اف ى
اف  ,ى

ض لىفىع ىؿ  ,كلىك فىع ىؿ لىسقىطى اٍلب ىبلء كبطى ىؿ اٍلج ىزاء ك ٍ َّ ً
الس ً
ب
كك يح ى
اء كلى ىما ىك ىج ى
ى ي ى
اض ىم ىحمت األ ٍىن ىب ي
ى ي
ى
ٍ ى
كش األ ىىر ً ى
ى
َّماء ي
ً
ً
ًً
ً ً
ً َّ
استى ىح َّ
اء ىم ىعان ىييىا  ,كلىك َّف المون
كف ثىىك ى
يف أ ي
اب اٍل يم ٍحسن ى
ؽ اٍل يم ٍؤ ًمين ى
لٍمقىابًم ى
يف  ,كىال لى ًزىمت األ ٍ
كر اٍل يم ٍبتىمىٍي ىف  ,كىال ٍ
ىس ىم ي
يج ي
ىعيف ًمف ح ى ً
ً
ًً
ً
اع وة تى ٍمؤلي
االت ًي ٍـ  ,ىم ىع قىىن ى
يما تىىرل األ ٍ ي ي ٍ ى
يس ٍب ىح ىانوي ىج ىع ىؿ ير يسمىوي أيكلًي قي َّكوة في ىع ىزائم ًي ٍـ  ,ى
كض ىعفىةن ف ى
ً
كخص و
ً
ىى ىؿ قي َّكوة ىال تيىرياـ
ىس ىم ى
اء أ ٍ
اٍل يقمي ى
كب كاٍل يعيي ى
ص ىار كاأل ٍ
اع أى نذل كلى ٍك ىك ىانت األ ٍىنبًىي ي
اصة تى ٍمؤلي األ ٍىب ى
كف غننى  ,ى ى ى
اؿ  ,لى ىك ً
الر ىح ً
الر ىج ً
ً
ىىك ىف ىعمىى اٍل ىخٍم ً
ؽ
اؿ كتي ىش ُّد ًإلى ٍي ًو يعقى يد ّْ
اؽ ّْ
ىع ىن ي
كمٍم وؾ تي ىم ُّد ىن ٍح ىكهي أ ٍ
كع َّ وزة ىال تي ى
ى
اـ  ,ي
ضي
اف ىذل ىؾ أ ٍ ى
ًفي ًاال ٍعتًب ًار  ,كأ ٍىبع ىد لىيـ ًفي ًاالستً ٍكب ًار  ,كىْلمينكا عف رٍىب وة قى ً
اى ى ورة لىيي ٍـ أ ٍىك ىرٍغ ىب وة ىمائًمى وة بً ًي ٍـ  ,فى ىك ىان ًت ّْ
َّات
الني ي
ى ىٍ ى ى
ٍ ى
ى
ى يٍ
ً ًً
ىف ي يك ً
ً َّ
يؽ بً يكتيبً ًو كاٍل يخ يشكعي
صًد ي
يم ٍشتىىرىكةن كاٍل ىح ىس ىن ي
ات يم ٍقتى ىس ىمةن  ,كلىك َّف المون يس ٍب ىح ىانوي أ ىىر ىاد أ ٍ ى ى
كف االتّْىباعي ل ير يسمو  ,كالتَّ ٍ
ط ًً
ً
ً ً
ً ً
ً ً
كبيىا ًم ٍف ىغ ٍي ًرىىا ىشائًىبةه ك يكمَّ ىما
يمك انر لىوي ىخ َّ
اصةن ىال ىي يش ي
ل ىك ٍج ًيو  ,كاال ٍست ىك ىانةي أل ٍىم ًرًه كاال ٍست ٍس ىبل يـ ل ى ى
اعتو  ,أ ي
ً
ىج ىزؿ "(ِ) أم اف ا﵀ سبحانو فمك اراد لجمع
اء أ ٍ
ىك ىان ًت اٍلىبٍم ىكل ك ًاال ٍختًىب يار أ ٍ
ىعظى ىـ  ,ىك ىانت اٍل ىمثي ى
كبةي كاٍل ىج ىز ي
ألنبيائو االمكاؿ كالقكة اال انو سبحانو اقتضت حكمتو اف ال يفعميا كلـ تقع إذ لك فعؿ لترتٌب عميو
المتكبريف بالمستضعفيف مف
االليية كلسقط ابتبلء
مفاسد كثيرة كأمكر كمَّيا خبلؼ مقتضى الحكمة
ٌ
ٌ
األنبياء كالمرسميف كارتفع اختبارىـ بيـ  ,إذ مع كقكعيا ارتفع الضعؼ عنيـ كانتفى عمَّة االستضعاؼ

(ّ)

االليية عمى
ألف الجزاء مترتٌب عمى التسميـ لؤلنبياء كعمى امتثاؿ التكاليؼ
ٌ
ككذلؾ لبطؿ الجزاء ؛ ٌ

كجو الخصكص  ,كمع ككف األنبياء حيف بعثيـ بزينة الممكؾ كالسبلطيف يككف االنقياد ليـ كامتثاؿ

 ) 1عٛسح آي ػّشاْ  ,آ٠خ 113
ٙٔ ) 2ظ اٌجالغخ  ,ص.212
 ) 3ؽج١ت هللا اٌخٛئِٕٙ , ٟبط اٌجشاػخ ف ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 331-334/ 11 ,
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يستحؽ
أكامرىـ كنكاىييـ عف رغبة مائمة أك رىبة قاىرة  ,فبل تككف طاعتيـ عف إخبلص حتى
ٌ

المطيعكف لمجزاء كما ىك كاضح ال يخفى (ُ).

كنص اخر لو عميو السبلـ يثبت فيو قمة الناصر لجميع الرسؿ مف اداـ الى الخاتـ (عمييـ السبلـ)
يغ ّْ ً
ً
ىم ىانتىيي ٍـ  ,لى َّما ىب َّد ىؿ
كعمىى تىٍبمً ً
اء أ ى
ىخ ىذ ىعمىى اٍل ىك ٍح ًي ميثىاقىيي ٍـ  ,ى
بقكلو ":ك ٍ
اصطىفىى يس ٍب ىح ىانوي  ...أ ٍىنبًىي ى
الر ىسالىة أ ى
أى ٍكثىر ىخٍم ًق ًو ىع ٍي ىد المَّ ًو إًلى ٍي ًيـ فى ىج ًيميكا ىحقَّوي  ,كاتَّ ىخ يذكا األ ٍىن ىد ىاد م ىعوي  ...فىىب ىع ى ً ً
اءهي
ككاتىىر ًإلى ٍي ًي ٍـ أ ٍىنبًىي ى
ٍ
ي
ى
ث فيي ٍـ ير يسمىوي  ,ى
ً ً ًً
اؽ ًف ٍ ً
ً
كيثً ييركا لىيي ٍـ ىدفىائً ىف
كي ٍحتى ُّجكا ىعمى ٍي ًي ٍـ بًالتٍَّبمً ً
كى ٍـ ًميثى ى
كي ىذ ّْك ير ي
 ,ل ىي ٍستىأ يٍد ي
يغ  ,ي
كى ٍـ ىم ٍنس َّي ن ٍع ىمتو  ,ى
ط ىرتًو  ,ي
و
و
ً
ً
ً
اٍلعقي ً
ش تي ٍحيًي ًي ٍـ ,
كم ىعايً ى
كي ير ي
كى ٍـ ىآيات اٍل ىم ٍقد ىرًة  :م ٍف ىس ٍقؼ فى ٍكقىيي ٍـ ىم ٍرفيكوع  ,ك ًميىاد تى ٍحتىيي ٍـ ىم ٍك ي
كؿ  ,ي
ي
ضكوع  ,ى
ىح ىد و
و ً
ص و
اث تىتى ىابعي ىعمى ٍي ًي ٍـ كلى ٍـ يي ٍخ ًؿ المَّوي يس ٍب ىح ىانوي ىخٍمقىوي ًم ٍف ىنبً ٍّي يم ٍر ىس وؿ ,
اب تي ٍي ًريميي ٍـ  ,كأ ٍ
ى
كآجاؿ تي ٍفني ًي ٍـ  ,كأ ٍىك ى
ًً
ً َّ
ّْ
أىك ًكتى و
يف لىيي ٍـ ً :م ٍف ىسابً و
اب يم ٍن ىزوؿ  ,ير يس هؿ ىال تيقى ّْ
ص ير بً ًي ٍـ قمةي ىع ىددى ٍـ  ,كىال ىكثٍىرةي اٍل يم ىكذبً ى
ؽ يس ّْم ىي لىوي ىم ٍف ىب ٍع ىدهي
ٍ

ً
ً
ض ًت ُّ
كر "
كم ى
 ,أ ٍىك ىغابً ور ىع َّرفىوي ىم ٍف قىٍبمىوي  :ىعمىى ىذل ىؾ ىن ىسمىت اٍلقيير ي
الد يى ي
كف  ,ى
عمي( )بالرأم مع ابف خمدكف في اف االنبياء ترسؿ في منعة كقكة في اقكاميـ بما أكضحو ()
(ِ)

كبيذا ال يجتمع االماـ

مف عمة ارساؿ الرسؿ كحيديف مع قمة الناصر.
ٕ .انو اعطى الحؽ لكؿ مف يمتمؾ قكة عصبية اف يككف حاكما بغض النظر عف اسس تككيف ىذه
العصبية اك اىدافيا في بناء الدكلة.
ٖ .يؤيد ابف خمدكف مخرجات مبدأ الحكـ بالقكة كىك تحكؿ الخبلفة الى ممؾ مستشيدأن بممؾ النبي
سميماف بف داككد (عمييما السبلـ) كاف ا﵀ اعطاه ممكان كحكـ بو بقكلو ":كاعمـ اف الشرع لـ يذـ الممؾ
لذاتو كال حظر القياـ بو كانما ذـ المفاسد الناشئة عنو مف القير كالظمـ...كقد كاف لداكد كسميماف
(ّ)

صمكات ا﵀ كسبلمو عمييما الممؾ الذم لـ يكف لغيرىما كىما مف انبياء كاكرـ الخمؽ عنده"

كىك بذلؾ

يريد اف يكىـ القارئ بأف ممؾ القكة قائـ عمى الشرع كاف االنبياء ممككا مف قبؿ في حيف اف ممؾ سميماف
كداكد قائـ عمى الديف كاما الممؾ الذم يسكغو ابف خمدكف قائـ عمى القير كالقكة كىذا يتنافى مع الشرع
االليي.

( )1ؽج١ت هللا اٌخٛئِٕٙ , ٟبط اٌجشاػخ ف ٟششػ ٔٙظ اٌجالغخ. 331-334/ 11 ,
(ٙٔ )2ظ اٌجالغخ ,ص.43
( )3اٌؼجش .152/1,
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رابعا  :مبدأ والية العيد
لقد ايد ابف خمدكف كؿ المستجدات في السمطة السياسية التي اكجدىا الكاقع البشرم بأتباع
مصالحيـ كاىكائيـ فأيد مبدأ العيد الذم ينص بأف يكلي الحاكـ ابنو اك اخكه ما دامت مكازيف القكل
العصبية الى جانبيـ كاخرج لو التحميبلت الكاقعية باإلضافة الى التخريجات الشريعة كيرل ابف خمدكف
اف ىذا المبدا اكجدتو مستجدات كمعطيات تاريخية كشرعية اىميا االتي -:
 .1لحفظ مصالح االمة والدولة عامة :حسب رأم ابف خمدكف اف الحاكـ ىك الناظر كاالعمـ بمصمحة
الدكلة فيك صاحب الرأم فيمف يضع الحكـ مف بعده ككضح ذلؾ بالقكؿ ":اإلمامة كمشركعيتيا لما
فييا مف المصمحة كأف حقيقتيا لمنظر في مصالح األمة لدينيـ كدنياىـ فيك كلييـ كاألميف عمييـ ينظر
ليـ ذلؾ في حياتو كيتبع ذلؾ أف ينظر ليـ بعد مماتو كيقيـ ليـ مف يتكلى أمكرىـ كما كاف ىك يتكالىا
كيثقكف بنظره ليـ في ذلؾ كما كثقكا بو فيما قبؿ "(ُ) ,اف المصالح التي يتحدث ابف خمدكف عمى
حفاظيا ىي مصمحة عصبية غالبة فقط كليس مصمحة امة كاممة النو ىنا ينظر الى مصمحة عصبية
الحاكـ بقكة العصبية كالشككة فكرث الحكـ في عصبيتو حتى ال يخرج الحكـ منيا الف الغاية التي
تجرم العصبية الييا ىي الممؾ حسب منطؽ ابف خمدكف.
 .2موافقة الشرع (إجماع األمة) :أصؿ ابف خمدكف لشرعية مبدأ كالية العيد بأجماع االمة بقكلو ":كقد
عرؼ ذلؾ مف الشرع بإجماع األمة عمى جكازه كانعقاده إذ كقع بعيد أبي بكر رضي ا﵀ عنو لعمر
بمحضر مف الصحابة كأجازكه كأكجبكا عمى أنفسيـ بو طاعة عمر  ...ككذلؾ عيد عمر في الشكرل
إلى الستة بقية العشرة كجعؿ ليـ أف يختاركا لممسمميف ففكض بعضيـ إلى بعض حتى أفضى ذلؾ إلى
عبد الرحمف بف عكؼ فاجتيد كناظر المسمميف فكجدىـ متفقيف عمى عثماف كعمى عمي فآثر عثماف
بالبيعة عمى ذلؾ لمكافقتو إياه عمى لزكـ االقتداء بالشيخيف في كؿ ما يعف دكف اجتياده فانعقد أمر
عثماف لذلؾ كأكجبكا طاعتو كالمبل مف الصحابة حاضركف لؤلكلى كالثانية كلـ ينكره أحدمنيـ فدؿ عمى
(ِ)

أنيـ متفقكف عمى صحة ىذا العيد عارفكف بمشركعيتو كاالجماع حجة كما عرؼ "

كرأم ابف خمدكف

ينقضو استنتاجنا السالؼ الذكر باف اجماع الصحابة ليس بحجة النيـ ليس جميعيـ بعدكؿ بشيادة
القرآف الكريـ قاؿ تعالىُِ ﴿:حََّّذٌ سَسٌُيُ اٌٍَّوِ ًَاٌَّزَِّٓ َِؼَوُ ؤَشِذَّاءُ ػٍَََ اٌْىُفَّبسِ سُحََّبءُ ثَْْنَيُُْ رَشَاىُُْ سُوَّؼًب سُجَّذًا َّجْزَغٌَُْ

( )1اٌؼجش .165/1,
( )2اٌؼجش .165/1,
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فَضًٍْب َِِٓ اٌٍَّوِ ًَسِضٌَْأًب سَِّْبىُُْ فِِ ًُجٌُىِيُِْ ِِْٓ ؤَثَشِ اٌسُّجٌُدِ رٌَِهَ َِثٍَُيُُْ فِِ اٌزٌَّْسَاحِ ًََِثٍَُيُُْ فِِ اٌْئِْٔجًِِْ وَضَسْعٍ ؤَخْشَجَ شَطْإَهُ
فَأَصَسَهُ فَبسْزَغٍَْظَ فَبسْزٌٍََ ػٍَََ سٌُلِوِ ُّؼْجِتُ اٌضُّسَّاعَ ٌَِْغِْظَ ثِيُُِ اٌْىُفَّبسَ ًَػَذَ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آََِنٌُا ًَػٌٍَُِّا اٌصَّبٌِحَبدِ ِِنْيُُْ َِغْفِشَحً ًَؤَجْشًا
ػَظًِّْب ﴾

(ُ)

فينا اْلية المباركة حددت بالتبشير بالمغفرة كاالجر العظيـ الذيف امنكا كعممكا الصالحات

منيـ كليس جميعيـ.
ّ .ان مبدأ والية العيد نتاج مبدأ حكم القوة :لسيادة امر العصبية كغمبتيا عمى الكاقع فاف اختيار
الحاكـ حسب مبدأ القكة اعبله ىك مف يحدد كلي العيد مف بعده كالذم تجتمع عميو العصبية كيحكؿ
دكف تفرقتيا  ,كاكد ذلؾ ابف خمدكف بقكلو ":كاليتيـ االماـ في ىذا االمر كاف عيد إلى أبيو أك ابنو ألنو
مأمكف عمى النظر ليـ في حياتو فأكلى أف ال يحتمؿ فييا تبعة بعد مماتو خبلفا لمف قاؿ باتيامو في
الكلد كالكالد أك لمف خصص التيمة بالكلد دكف الكالد فإنو بعيد عف الظنة في ذلؾ كمو ال سيما إذا
كانت ىناؾ داعية تدعك إليو مف إيثار مصمحة أك تكقع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلؾ رأسا " كيضرب
مثبل تاريخيا في ذلؾ بكالية عيد معاكية بف ابي سفياف ألبنو يزيد بقكلو " كما كقع في عيد معاكية
البنو يزيد كاف كاف فعؿ معاكية مع كفاؽ الناس لو حجة في الباب كالذم دعا معاكية إليثار ابنو يزيد
بالعيد دكف مف سكاه إنما ىك مراعاة المصمحة في اجتماع الناس كاتفاؽ أىكائيـ باتفاؽ أىؿ الحؿ
كالعقد عميو حينئذ مف بني أمية إذ بنك أمية يكمئذ ال يرضكف سكاىـ كىـ عصابة قريش كأىؿ الممة
أجمع كأىؿ الغمب منيـ فآثره بذلؾ دكف غيره ممف يظف أنو أكلى بيا كعدؿ عف الفاضؿ إلى المفضكؿ
حرصا عمى االتفاؽ كاجتماع األىكاء الذم شأنو أىـ عند الشارع "(ِ).
كأيد ابف خمدكف ىذا المبدأ كالسائريف عميو مف الحكاـ كيعتذر ليـ لخركجيـ عف مسار الخمفاء
الثبلثة االكائؿ النيـ عاصركا سيادة العصبية كضعؼ الكازع الديني بقكلو ":كال يعاب عمييـ إيثار
أبنائيـ كاخكانيـ كخركجيـ عف سنف الخمفاء األربعة في ذلؾ فشأنيـ غير شأف أكلئؾ الخمفاء فإنيـ
كانكا عمى حيف لـ تحدث طبيعة الممؾ ككاف الكازع دينيا فعند كؿ أحد كازع مف نفسو فعيدكا إلى مف
يرتضيو الديف فقط كآثركه عمى غيره كككمكا كؿ مف يسمك إلى ذلؾ إلى كازعو كأما مف بعدىـ مف لدف
معاكية فكانت العصبية قد أشرفت عمى غايتيا مف الممؾ كالكازع الديني قد ضعؼ كاحتيج إلى الكازع
السمطاني كالعصباني فمك عيد إلى غير مف ترتضيو العصبية لردت ذلؾ العيد كانتقض أمره سريعا
( )1عٛسح اٌفزؼ ,ا٠خ .21
( )2اٌؼجش .165/1,
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كصارت الجماعة إلى الفرقة كاالختبلؼ " كجممة مف ايدىـ ابف خمدكف مف الحكاـ ىـ " ثـ إنو كقع مثؿ
ذلؾ مف بعد معاكية مف الخمفاء الذيف كانكا يتحركف الحؽ كيعممكف بو مثؿ عبد الممؾ كسميماف مف
بني أمية كالسفاح كالمنصكر كالميدم كالرشيد مف بني العباس كأمثاليـ ممف عرفت عدالتيـ كحسف
رأييـ لممسمميف كالنظر ليـ " كيضيؼ قائبلن بأف ىؤالء  ":ال يعاب عمييـ إيثار أبنائيـ كاخكانيـ
كخركجيـ عف سنف الخمفاء األربعة في ذلؾ فشأنيـ غير شأف أكلئؾ الخمفاء فإنيـ كانكا عمى حيف لـ
تحدث طبيعة الممؾ ككاف الكازع دينيا فعند كؿ أحد كازع مف نفسو فعيدكا إلى مف يرتضيو الديف فقط
كآثركه عمى غيره كككمكا كؿ مف يسمك إلى ذلؾ إلى كازعو كأما مف بعدىـ مف لدف معاكية فكانت
العصبية قد أشرفت عمى غايتيا مف الممؾ كالكازع الديني قد ضعؼ كاحتيج إلى الكازع السمطاني
كالعصباني فمك عيد إلى غير مف ترتضيو العصبية لردت ذلؾ العيد كانتقض أمره سريعا كصارت
الجماعة إلى الفرقة كاالختبلؼ "

(ُ)

 .4انو لطف اليي بعباده  :أرل ابف خمدكف انو نتيجة المتغيرات الزمانية التي تؤدم الى تقمبات
مكازيف القكل كسيادة القكة العصبية الغالبة منيا كحتى ال يعيش المجتمع المنازعات التي تؤدم بو الى
التفرقة فأجتمعت عمى ىذا الحؿ كىك لطؼ مف ا﵀ سبحانو حسب منطؽ ابف خمدكف فأشار الى ذلؾ
بقكلو ":فالعصكر تختمؼ باختبلؼ ما يحدث فييا مف األمكر كالقبائؿ كالعصبيات كتختمؼ باختبلؼ
المصالح كلكؿ كاحد منيا حكـ يخصو لطفا مف ا﵀ بعباده "(ِ) .كلكف نمحظ بأف ابف خمدكف يجانب
الصكاب كيرل اف لطؼ ا﵀ يككف بحكـ القكة كالقير كىذا مجانب لسنة العدالة االليية كالتي كانت ترل
في حكـ المعصكـ حسب نظرية االماـ عمي( )في الحكـ ىي المطؼ االليي الحقيقي التي يحقؽ
تطبيقيا كصكؿ القيادة .
كنمحظ اف ابف خمدكف تحكؿ في رأيو مف مبدأ الشكرل كاالجماع الى مبدأ القكة كاالكراه بسبب
التغيرات الجكىرية التي حدثت عمى اسس السمطة السياسية في الكاقع كلـ يستند الى شرع في ذلؾ.
كاخذ يبرر ليا شرعيا كتناقض ابف خمدكف في ذلؾ مع نفسو في ىذا التبرير حسب ما يذىب الى ذلؾ
ايضا احد الباحثيف بأف تفسيره كتأصيمو ليذا المبدأ بأستشياده بعمؿ ابي بكر بكاليتو لمعيد لعمر بف
الخطاب فقد فسرىا ابف خمدكف سابقان انيا مف الكازع الديني كىنا يرل اف السبب الرئيس في مبدأ العيد
ىك القكة العصبية الغالبة

(ّ)

ككذلؾ استشياده بتصرؼ عمر بف الخطاب يفتقر ىك االخر الى الدقة

( )1اٌؼجش .165/1,
( )2اٌؼجش.167/1,
( )3إٌظش٠خ اٌغ١بع١خ الثٓ خٍذ ْٚدساعخ ِمبسٔخ ف ٟإٌظش٠بد االعالِ١خ ٚاٌفىش اٌغ١بع ٟاالعالِ , ٟص .145
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ألنو لـ يعيف ابنو اك اخاه كما صار كانما عيف ستة اشخاص لكي يختاركا ال لكي يعينكا خميفة لو,
كيزيد قائبلن كعمى الرغـ مف اف تصرؼ ابي بكر كعمر كاف في طكر الكازع الديني حسب زعـ ابف
خمدكف كاف مبدأ كالية العيد ىك نتيجة انحسار الديف كالكازع كسيادة العصبية(ُ).

(ِ )1ؾّذ ِؾّٛد سث١غ  ,إٌظش٠خ اٌغ١بع١خ الثٓ خٍذ, ْٚص.146-145

الفصل الثاني  :قي ـ ـمة المج ـتمـ ـع واث ـرها في استراتيجي ـة بـناء ال ـ ـدولة
المبحث االول :روابط بناء المجتمع واثرىا في استراتيجية بناء الدولة
اف نظاـ بناء ام مجتمع يعكس فمسفة الدكلة في صيغة بنائيا لممجتمع كتجسيد حي لفكر ك
منيج كاستراتيجيتيا في بناء الدكلة؛ ألنو القاعدة لبنائيا كعميو يعتمد شكؿ بناء الدكلة  ,كتكشؼ ركابط
البناء عف اىمية كدكر المجتمع في بناء الدكلة ,ىذا ما سيتكضح لنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ .
سعى اإلماـ عمي بف ابي طالب ( )اف يككف ىناؾ انسجاـ تاـ بيف مجتمع الدكلة كالحككمة
الف المجتمع ىك مادة الدكلة كىدؼ بنائيا إلى تأسيس نكاة مجتمع مبني عمى اسس اك رسالة معينة
كما في النظرية االجتماعية التي يطرحيا اإلماـ عمي ( )كىي النظرية االسبلمية التي تؤكد عمى
بناء مجتمع مؤمف بمبادلء الرسالة االسبلمية كمبني عمى اسسيا كفكرىا حتى يككف مف القكة كمييأ
لبناء الدكلة عف ايماف كيقيف بيا ألنيا تيبنى مف اجمو فعميو اف يككف عمى اطبلع كايماف كامميف
بمشركعيا الحضارم .كقد نظـ اإلماـ عمي ( )بناء المجتمع عمى اساس الرابطتيف الدينية
كاالنسانية الف دكلة اإلماـ عمي ( )مف اجؿ االنساف بغض النظر عف عرقو اك انتمائو أم انيا
بنيت مف اجؿ احتكاء الجميع سكاء المسمـ اك غير المسمـ ككما سنأتي لبياف كتكضيح ذلؾ مف خبلؿ
كقكفنا عمى اسس اك ركابط بناء المجتمع كمف خبلؿ محكريف ككاالتي-:
المحور االول :روابط بناء المجتمع
سنتطرؽ اكالن إلى ركابط بناء المجتمع عند اإلماـ عمي بف ابي طالب ( )كبعد ذلؾ عند ابف
خمدكف لمعرفة االسس الفكرية لمنيجية بناء المجتمع عند كؿ منيما كلمبلحظة نقاط االلتقاء كالتضاد
كاثر ذلؾ كمو في بناء الدكلة بصكرة عامة.
االساس االول  :رابطة االخوة الدينية(العقيدة االيمانية).
نظـ اإلماـ عمي بف ابي طالب ( )بناء المجتمع عمى اساس الرابطة الدينية كاالنسانية,
ض ًاريان تى ٍغتىنً يـ أى ٍكمىيي ٍـ  ,فىًإَّنيي ٍـ
كنستشؼ ىذا مف خبلؿ كتابو لكاليو مالؾ االشتر  " :كىال تى يك ى
كن َّف ىعمىٍي ًي ٍـ ىسيبعان ى
ً
يف  ,كًا َّما ىن ًظ هير لى ىؾ ًفي اٍل ىخٍم ً
الد ً
ىخ لى ىؾ ًفي ِّ
ص ٍنفى ً
ؽ "(ُ) ,فاإلماـ ككنو حرص عمى تنظيـ عبلقة
اف إً َّما أ ه
الكالي برعيتو عمى اساس ىذيف الرابطيف فيذا اكلى كجدير بو عميو السبلـ باف يجعؿ ىذه العبلقة ىي

التي تؤسس لمرابطة بيف افراد المجتمع كتنظيـ العبلقات كالتعامؿ فيما بينيـ ,كىذه استراتيجية تنظيـ

(ٔ) ٔهح اٌثالغح ,ص.ٕٗ4
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إنسانيةه اجتماعية عظيمةه  ,بؿ حضارٌية راقية ال يمكف أف يدرؾ مدل قيمتيا إالٌ ىمف يمتمؾ عقبلن راجحان
ٌ
كثقافةن كاسعةن  .جعميا اإلماـ مبدأن عامان لمبشرية  ,كقانكنان إنسانيان حضاريان  ,إف طيٌبؽ بما جاء فيو
عامة
سعدت البشرٌية ى
كح ٌؿ األمف كالسبلـ  .كما يطرحو أدعياء الحرٌيات كحقكؽ اإلنساف مف مبادئ ٌ
التبجح
بيذا الشأف ال تعدك ككنيا محض شعارات  ,كىذا ما نراه في عصرنا الحاضر كما سبقنا ,حيث ٌ

اقة ك و
كالتمسؾ الزائؼ بنصكص بر و
الخمؽ السميـ عمى الكرؽ كالقتؿ كالسبي كالتشريد لمشعكب
المعة تحكم ي
ٌ
ٌ

عمي ( )أخك اإلنساف  ,سكاء كاف في الديف
المستضعفة عمى أرض الكاقع  .فاإلنساف عند اإلماـ ٍّ
كارتباطاتو الكشيجة أك في الخمقة  ,فا﵀ خمقيـ كميـ مف ددـ كحكاء
ً
كبا ىكقىىبائً ىؿ لًتى ىع ىارفيكا إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍـ ًع ٍن ىد
ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ م ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى ىك ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ يش يع ن

اس إًَّنا
قاؿ تعالى  (:ىيا أىيُّيىا النَّ ي
المَّ ًو أىتٍقىا يك ٍـ ) (ُ).

كيبيف اإلماـ اىمية ىذه الرابطة الدينية كااليمانية كاثارىا عمى بناء مجتمع الدكلة لككنيا تأصؿ
ً
َّ
امتى َّف ىعمىى
لؤللفة بيف افراد المجتمع كتعمؿ عمى تماسكو كقكتو بقكلو( ":)فىًإ َّف المو يس ٍب ىح ىانو قىد ٍ
جماع ًة ىًذه األمة ً ,فيما عقى ىد ب ٍي ىنيـ ًمف حٍب ًؿ ىًذه األيٍلفى ًة  ,الَّتًي ي ٍنتىًقمي ً ً
كف إلى ىك ىن ًفيىا ,
ى ى ى يٍ ٍ ى ى
ىى ى ى
كف في ظمِّيىا ى
ى
كيأ يٍك ى
ى
ً
ً
ؼأ ً
ً و
ىج ُّؿ ًم ٍف يك ِّؿ ىخطى ور" (ِ) كالمراد
يمةن  ,ألَّىنيىا أ ٍىر ىج يح م ٍف يك ِّؿ ثى ىم وف كأ ى
بًن ٍع ىمة ىال ىي ٍع ًر ي ى
ىح هد م ىف اٍل ىم ٍخميكًق ى
يف لىيىا ق ى
بالعقد بينيـ األلفة التي تدعك إلى التعاكف المتكامؿ عمى أساس اإليماف كالعقيدة (ّ),كاستنادان لنص

اإلماـ يمكف بياف اىمية كاثر ىذه الرابطة بما ياتي -:
ُ .اف ىذه الرابطة اك العقد ذا قيمة كبيرة ىك ( أرجح مف كؿ ثمف  ,كأج ٌؿ مف كؿ خطر ) أم جميؿ ,
(ْ)

ألف التعاكف بيذا المفيكـ يككف لخدمة الجميع ال لصالح فئة عمى حساب فئة أخرل

 ,كما قاؿ

ً َّ ً ً
سبحانو  ( :ك ٍ ً
ؼ ىب ٍي ىف
اء فىأىلَّ ى
يعا ىكىال تىفىَّرقيكا ىكا ٍذ يك يركا نً ٍع ىمةى المَّ ًو ىعمى ٍي يك ٍـ إً ٍذ يك ٍنتي ٍـ أ ٍ
ىع ىد ن
اعتىص يمكا بً ىحٍبؿ المو ىجم ن
ى
ً
ً
ىص ىب ٍحتي ٍـ بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىك نانا ىك يك ٍنتي ٍـ ىعمىى ىشفىا يح ٍف ى ورة ًم ىف َّ
ِّف المَّوي لى يك ٍـ د ىىياتً ًو
الن ًار فىأ ٍىنقى ىذ يك ٍـ م ٍنيىا ىك ىذل ىؾ يي ىبي ي
يقميكبً يك ٍـ فىأ ٍ
(ٓ)
ت ما ًفي ٍاألىر ً ً
َّ
ًً
ت ىب ٍي ىف
كف )  ,كقاؿ تعالى ( :ىكأىلَّ ى
يعا ىما أىلَّ ٍف ى
لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
ض ىجم ن
ٍ
ؼ ىب ٍي ىف يقميكبي ٍـ لى ٍك أ ٍىنفى ٍق ى ى
ً
يـ ) (ٔ).
يقميكبً ًي ٍـ ىكلى ًك َّف المَّوى أىلَّ ى
ؼ ىب ٍي ىنيي ٍـ إًَّنوي ىع ًز هيز ىحك ه
ِ .اف رابطة العقيدة تسيـ في صياغة كبناء الجماعة المتماسكة كتحقؽ الشعكر بالترابط كالتقارب
كااللفة كالقكة بيف ابنائيا نتيجة لكحدة المنطمؽ ككحدة اليدؼ.
(ٔ) عىسج اٌسدشاخ ,اَح ٖٔ .
(ٕ) ٔهح اٌثالغح ,ص.ٕٕ2
(ٖ) ِغُٕح  ,فٍ ظالي ٔهح اٌثالغح ,ص.ٔٗٙ
(ٗ) ِغُٕح  ,فٍ ظالي ٔهح اٌثالغح ,ص. ٔٗٙ
(٘) عىسج اي عّشاْ ,اَح ٖٓٔ.
( )ٙعىسج االٔفاي ,اَح ٖ.ٙ
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االساس الثاني :رابطة االخوة االنسانية
اف ىدؼ اإلماـ عمي( )ىك بناء استراتيجية دكلة عالمية كليس دكلة شخصية اك دكلة ممكية
أليسرة اك لعائمة ما كال دكلة طائفية بؿ ىي دكلة مف اجؿ الشعكب بمختمؼ إنتمائاتيـ كاعراقيـ فقد بنى
المجتمع كنظـ العيش كالعبلقات العامة فيو كفؽ الرابطة االنسانية كىك تنظيـ استراتيجي مجتمعي يراد
منو اعطاء مركنة لممجتمع مف اجؿ احتكاء المسمـ كاالخر مف غير المسمميف كذلؾ ال فرؽ بينيـ في
مجتمع كاحد  ,كنظـ عبلقتيـ كفؽ حقكؽ ككاجبات عمى كؿ منيـ كاكد اإلماـ عمى ىذه الرابطة
ؾ ًفي اٍل ىخٍم ً
ؽ "  ,كىذه أيضان ليا مضامينيا كضكابطيا  ,فالديف اإلسبلمي
بقكلو( ":)كًا َّما ىن ًظ هير لى ى
ً
كمراعيان ك ٌؿ الظيركؼ التي تم ٌر
ى
مترج هـ بفكره الذم طرح العدالة بمعانييا الحقٌة  ,مطبقان عمى نفسو أكالن ي
عمى المجتمعات مف و
إنسانيان بمعنى الكممة  ,فاإلنساف عنده اليدؼ
شر  ,اراد أف يبني يمجتمعان
ٌ
خير أك ٌ
و
و
المطمقة ,فاإلماـ عمي()
في البناء  ,كالبناء ال يككف إالٌ
المحكـ ىك العدالة ي
بأساس يمحكـ كاألساس ي
و
يمة  ,كيككف ذلؾ ًعبر الحكـ
جانب
كاف ال يمتفت إلى
ٍّ
إنساني كيترؾ اآلخر ٌ ,إنو ينظر نظرةن شاممةن لؤل ٌ

الذمة مف الييكد كالنصارل كغيرىـ مف المككنات االخرل لممجتمع,
ٌ
بالحؽ كافة  ,فبل ينسى مثبل أىؿ ٌ

ىي َّ
مارةه
ت يجين ى
أما ىبعد ٌ ,
فإني قىد ىسي ٍَّر ي
كىذا ما أكضحو قكلو إلى دىاقيف بعض المناطؽ كعامميا ٌ ":
كدان ى
ؼ األذل كصر ً
ب ﵀ عمي ًيـ ًمف ىك ِّ
أبر إلي يك ٍـ
ؼ ال ىشذل  ,كأنا ىأي
شاء ا﵀  ,ىكقىد
بً يك ٍـ ٍ
أكصيتيييـ بما ىي ًج ي
ى
إف ى
ىٍ
(ُ)
ً ً ً
كجو جيشان إلى
كجباة الخر ً
اج ٌ
بأنو قد ٌ
فيحذر اإلماـ ( )يع ٌمالو ي
عرة الجيش "  ,ي
كالى ذ َّمت يكـ مف ىم ٌ
شرىـ عف الناس  ,ثيٌـ يقكؿ  ( :كالى
جية معينة كىك ُّ
يمر بيـ  ,ك ٌأنو قد أكصاىـ ٌ
بكؼ األذل كابعاد ٌ

ًذ ٌمتكـ )  ,أم  :الييكد كالنصارل الذيف بينكـ (ِ).

ككتب اإلماـ عمي ( )إلى عمر بف مسممة األرحبي  ":أما بعد  ,فإف دىاقيف عممؾ شككا
غمظتؾ  ,كنظرت في أمرىـ فما رأيت خي ار  ,فمتكف منزلتؾ بيف منزلتيف  :جمباب ليف بطرؼ مف الشدة
في غير ظمـ كال نقص  ,فإنيـ أحيكنا صاغريف  ,فخذ ما لؾ عندىـ كىـ صاغركف  ,كال تتخذ مف
دكف ا﵀ كليا  ,فقد قاؿ ا﵀ عز كجؿ  " :ال تتخذكا بطانة مف دكنكـ ال يألكنكـ خباال "  ,كقاؿ عز كجؿ
في أىؿ الكتاب  " :ال تتخذكا الييكد كالنصارل أكلياء "  ,كقاؿ تبارؾ كتعالى  " :كمف يتكليـ منكـ فإنو
منيـ "  ,كقرعيـ بخراجيـ  .كقابؿ في كرائيـ كاياؾ كدماءىـ كالسبلـ"(ّ).

(ٔ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح  ,صٓ٘ٗ .
(ٕ) اتٓ اتٍ اٌسذَذ  ,ششذ ٔهح اٌثالغح.ٔٗ4/ٔ4 ,
(ٖ) اٌُعمىتٍ ,ذاسَخ.ٕٖٓ/ٕ,
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فكأنما دذاني "(ُ) ,كقكلو( ":)إنما بذلكا الجزية لتككف دماؤىـ
ميان ٌ
ككذلؾ قاؿ( ":)ىمف دذل ٌذ ٌ
كدمائنا ,كأمكاليـ كأمكالنا "(ِ) .كىذا طرح اجتماعي مف حككمة حكيمة تدعك إلى التعايش السممي
المجتمعي في الدكلة الكاحدة كبناء كيانيا عمى أ و
إنساني وة بيف مختمؼ الطكائؼ كالديانات لمعيش
يسس
ٌ
بكرامة بدكف تمييز اك استثناء .

ً
المتكررة لجيش يمعاكية بف
ككذلؾ دعكتو لحفظ يحقكؽ
ٌ
األقميات كالدفاع عنيـ فمما كقعت الغزكات ي

اإلسبلمية في األنبار ككاف فييا مف اىؿ الذمة ايضا ,حيث قتمكا
كمدف الدكلة
ٌ
أبي سفياف عمى قيرل ي
و
كحث أصحابو عمى
كنيبكا كسمبكا كأحرقكا ك ٌؿ
شيء لمناس  ,فتأثٌر اإلماـ عمي ( )تأث انر شديدان
ٌ
الجياد كالقياـ لمقارعة العدك بعد أف كجد فييـ التكاسؿ كالتباطؤ كالخذالف  ,كقد قاؿ في ذلؾ ":ىكلىقى ٍد
يخرل اٍلمع ً
ً ً
ً
ً
ىبمى ىغنًي أ َّ
اى ىد ًة  ,فىىي ٍنتىًزعي ًح ٍجمىيىا ىكيقميىبيىا ىكقىبلئً ىد ىىا
ىف َّ
الريج ىؿ م ٍنيي ٍـ ىك ى
يى
اف ىي ٍد يخ يؿ ىعمىى اٍل ىم ٍأرىة اٍل يم ٍسم ىمة ىكاأل ٍ ى
ً
كرعثىيا  ,ما تىمتىنًع ًم ٍنو إًالَّ بً ً
اع ك ً ً
اؿ ىريجبلن ًم ٍنيي ٍـ ىكٍم هـ  ,ىكال
يف  ,ىما ىن ى
ىي ي ى ى ٍ ي ي
ص ىرفيكا ىكاف ًر ى
االست ٍر ىج ً ى ٍ
ٍ
االست ٍر ىحاـ  ,ثيٌـ ا ٍن ى

يؽ لىيي ٍـ ىد هـ  ,ىفمى ٍك
أ ًير ى
(ّ)
فأسفىوي كاف
"  .ى

ات ًمف بعًد ى ىذا أىسفان ما ىك ً
ً
أ َّ
اف بً ًو ًع ٍنًدم ىجًدي انر
اف بًو ىمميكمان  ,ىب ٍؿ ىك ى
ام ىأنر يم ٍسممان ىم ى ٍ ى ٍ ى ى ى ى
ىف ٍ
المسممة كالمعاىدة  ,فيي تحت حمايتو كما ىي المسممة  ,كلقد
كاحدان لتمؾ ي

الغ ىد ىرة في قكلو  " :ىفمى ٍك أ َّ
ات ًم ٍف ىب ٍعًد ىى ىذا
عبر( )عف يعمؽ يحزنو عمى أعماؿ ىؤالء ى
ام ىأنر يم ٍسمًمان ىم ى
ٌ
ىف ٍ
أىسفان ما ىك ً
اف بً ًو ًع ٍنًدم ىجًدي انر " (ْ)  .كىذه نظرة انسانية قؿ نظيرىا عمى مر التاريخ
اف بًو ىمميكمان  ,ىب ٍؿ ىك ى
ى ى ى

 ,كلمرابطة االنسانية اثار ميمة منيا االتي-:

ُ.بناء مجتمع دكلة منفتح عمى االخر بغض النظر عف عرقو اك دينو.
ِ.احتراـ الذات االنسانية كتاميف حقيا في العيش المجتمعي .
ّ .شجع عمى التعايش السممي الحر مع الجميع بدكف أم حكاجز اك فكاصؿ اجتماعية.
كألجؿ تعزيز الرابطة الدينية عمى اساس العقيدة االيمانية كالرابطة االنسانية كدعكة المسمميف إلى
التمسؾ بيما  ,دعا اإلماـ ( )إلى نبذ الرابطة العصبية التي بيف مخاطرىا كاثارىا كمنيا التكبر
كالحمية عمى غير ىدل كحذر مف اعتمادىا كعامؿ بناء كربط بيف اف ارد المجتمع كذلؾ في خطبتو
القاصعة كاف التحذير فييا عمى عدة جكانب منيا االتي -:
(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,صٖٔ٘.
(ٕ) اٌسٍٍ  ,ذزوشج اٌفمهاء .ٕ8ٙ/2,
(ٖ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح  ,ص. ٙ2
(ٗ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح  ,صٓ. 4
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ُ .ترؾ التكبر باالنتماء العصبي لممجتمع الف الكبرياء ﵀ كحده كاف التكبر صفة ابميس الذم دفعو
لمعصية ا﵀ عز كجؿ كذـ إبميس لعنو المَّو  ,عمى استكباره كتركو السجكد آلدـ ( , )ألنو أكؿ مف
أظير العصبية كتبع الحمية  ,كتحذير الناس مف ىذا السمكؾ االجتماعي الشيطاني كاف ال ينظركا
لنظائرىـ مف الخمؽ بيذه النظرة العصبية الفكقية المتكبرة عمى اخكتيـ بالديف اك ابناء نكعيـ االنساني
؛ الف العزة كالكبرياء ﵀ كحده سبحانو كتعالى كاشار إلى ذلؾ بقكلو ( ":)اٍل ىح ٍم يد لًمَّو الًَّذم لىبً ىس اٍل ًع َّز
ً
اض ًع ً
اختىبر بً ىذلً ىؾ م ىبلئً ىكتىو اٍلمقىَّربًيف  ,لًي ًم ىيز اٍلمتىك ً
ً
يف  ,فىقىا ىؿ
ى
يف م ٍنيي ٍـ م ىف اٍل يم ٍستى ٍكبً ًر ى
ى
ي ى
كاٍلك ٍب ًرىي ى
اء  ... ,ثيَّـ ٍ ى ى
ى
يى
كب  ,كم ٍحجكب ً
ضمر ً
ات اٍل يغيي ً
ات اٍل يقمي ً
ً ً
ؽ ىب ىش انر ًم ٍف ًط و
يف  ,فىًإذا ىس َّكٍيتيو
كب ( إًِّني خالً ه
يس ٍب ىح ىانو ي
ى ي ى
كى ىك اٍل ىعال يـ ب يم ٍ ى ى

ىجمع َّ ً
كحي فىقىعكا لىو ً ً
ت ًفيو ًمف ر ً
ً ُّ
ضتٍو اٍل ىح ًميَّةي
يس )ٍ ,
كنفى ٍخ ي
ى
اعتىىر ى
يف  ,فى ىس ىج ىد اٍل ىمبلئ ىكةي يكميي ٍـ أ ٍ ى ي ى
ساجد ى
كف إًال إًٍبم ى
ي
ٍ ي
ددـ بً ىخٍم ًقو  ,كتىعصَّب عمى ٍيو أل ً
َّ ً
يف  ,الًَّذم
اـ اٍل يمتى ىع ِّ
كسمى ي
ى ى ى
ؼ اٍل يم ٍستى ٍكبً ًر ى
صبً ى
ٍ
يف ى
ىصمو  ,فى ىع يد ُّك المو إ ىم ي
فىا ٍفتى ىخ ىر ىعمىى ى ى
َّة  ,ك َّادر ى ً
كن ىازعى المَّو ًرىداء اٍلج ٍب ًري ً
كضع أىساس اٍلعصبًي ً
ؼ
اع التَّ ىذلُّ ًؿ  ,أ ىىال تىىرٍك ىف ىك ٍي ى
كخمى ىع ًق ىن ى
اس التَّ ىع ُّزًز ى
َّة ى
ى ى
ع ل ىب ى
ى ىى ى ى ى ى
ى
الد ٍنيا م ٍدحك انر  ,كأىع َّد لىو ًفي ً
ً
ً
ى َّ َّ ً
اآلخ ىرًة ىس ًعي انر .)ُ(" ...
ى
ض ىعو بًتىىرفُّعو فى ىج ىعمىو في ُّ ى ى ي
كك ى
صغ ىره المو بتى ىكب ًُّره  ,ى
ِ .دعى ( )إلى نبذ العصبية كتذكيبيا ألنيا مف حمية الشيطاف كمبغضة لمرحمف كليست مف
سمات المجتمع المسمـ اف تككف العصبية احد قيمو االجتماعية ألنيا تنزع ايماف الفرد كتجعؿ عممو
َّ
اعتىبًركا بًما ىك ً ً ً َّ ً
كج ٍي ىده
ىح ىب ى
يس  ,إً ٍذ أ ٍ
ط ىع ىممىو الط ًكي ىؿ ى
كعبادتو ىباء منثك ار بقكلو  " :فى ٍ ي ى ى
اف م ٍف ف ٍعؿ المو بًًإٍبم ى
الد ٍنيا أىـ ًمف ًسنًي ً
ً ًً
يد  ,ك ىكاف قى ٍد عب ىد المَّو ًستَّةى ى ً و
اآلخ ى ًرة  ,ىع ٍف ًك ٍب ًر
اٍل ىج ًي ى
دالؼ ىس ىنة  ,ىال يي ٍد ىرل أىم ٍف سني ُّ ى ٍ ٍ
ىى
ى
ً ً
َّ ً
ً
س و ً و
َّ
اف المَّو يس ٍب ىح ىانو لًيي ٍد ًخ ىؿ اٍل ىجَّنةى
ى ى
يس ىي ٍسمى يـ ىعمىى المو بًم ٍث ًؿ ىم ٍعص ىيتو  ,ىكبل ىما ىك ى
اعة ىكاح ىدة  ,فى ىم ٍف ىذا ىب ٍع ىد إًٍبم ى
ىى ًؿ األىر ً ً
ىى ًؿ السَّم ً
َّ
كب ٍي ىف
ىب ىش انر  ,بًأ ٍىم ور أ ٍ
اء كأ ٍ
ىخ ىرىج بًو ًم ٍنيىا ىممىكان  ,إً َّف يح ٍك ىمو ًفي أ ٍ
كما ىب ٍي ىف المو ى
ٍ
ض لى ىكاح هد  ,ى
ى
ً
أىحود ًمف ىخٍم ًقو ىك ىادةه ً ,في إًب ً ً
يف"(ِ).
ى ٍ
ى ى
احة ح نمى ىح َّرىمو ىعمىى اٍل ىعالىم ى
ىى
ّ .التحذير مف العصبية لككنيا شيطانية التأسيس فأكؿ مف قاؿ بيا ك طبقيا كعمؿ بيا ىك ابميس
لعنو ا﵀ فيجب االبتعاد عنيا كالحذر مف تبعاتيا السيئة النيا مف طباع الشيطاف عدك االنساف
اح ىذ يركا
كالمجتمع المسمـ كلككف الدكلة اسبلمية فيجب اف تبنى عمى اسس رحمانية كانسانية بقكلو " فى ٍ

ً ً
ً
ً ً
ً
ً
ً
كرًجمًو  ,ىفمى ىع ٍم ًرم لىقى ٍد
ًع ىب ى
ىف ىي ٍستىف َّزيك ٍـ بًن ىدائو كأ ٍ
ىف يي ٍعد ىي يك ٍـ بً ىدائو  ,كأ ٍ
اد المَّو ىع يد َّك المَّو أ ٍ
ىف يي ٍجم ى
ب ىعمى ٍي يك ٍـ ب ىخٍيمو ى
َّ ً ً
اف قى ًر و
كرىما يك ٍـ ًم ٍف ىم ىك و
ؽ إًلى ٍي يك ٍـ بً َّ
اؿ (:ىر ِّ
ىغ ىكٍيتىنًي
يب  ,فىقى ى
ب بًما أ ٍ
ؽ لى يك ٍـ ىس ٍي ىـ اٍل ىك ًع ًيد  ,كأ ٍ
ىغ ىر ى
فى َّك ى
الن ٍزًع الشديد  ,ى
ظ ٍّف ىغ ٍي ًر م ً
ً و ًو
يغ ًكيَّنيـ أ ٍ ً
ص و
أل ىيزي ىِّن َّف لىيي ٍـ ًفي األ ٍىر ً
ص َّدقىو بًو
كر ٍجمان بً ى
ىج ىمع ى
يب  ,ى
يف )  ,قى ٍذفان ب ىغ ٍيب ىبعيد ى
ض  ,كأل ٍ ى ي ٍ
ي
اىمًي ً
َّة  ,كفيرساف اٍل ًك ٍب ًر كاٍلج ً
َّة كًا ٍخكاف اٍلعصبًي ً
أ ٍىب ىناء اٍلح ًمي ً
ت لىو اٍل ىجا ًم ىحةي ًم ٍن يك ٍـ ,
اد ٍ
َّة  ,ىحتَّى إً ىذا ٍانقى ى
ى
ي ى
ٍى ي
ى ي ى ى

(ٔ) اإلِاَ عٍٍ تٓ اتٍ طاٌة ٔ ,هح اٌثالغح ٕ ,ص٘.ٕ8
(ٕ) اإلِاَ عٍٍ تٓ اتٍ طاٌة ٔ ,هح اٌثالغح  ,ص.ٕ8ٙ
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اىمًي ً
ىحقى ًاد اٍلج ً
اف اٍلعصبًي ً
ً ً
ً
اعَّيةي ًم ٍنو ًفي يكـ  ... ,فىأى ٍ ً
كاستى ٍح ىكم ًت الطَّم ً
َّة
َّة كأ ٍ
ى
طفيئكا ىما ىك ىم ىف في يقميكبً يك ٍـ  ,م ٍف ن ىير ً ى ى
ٍ
ى
ٍ ى
 ,فىًإَّنما تًٍم ىؾ اٍلح ًمَّيةي تى يككف ًفي اٍلمسمًًـ ً ,مف ىخطىر ً
ات َّ
الش ٍيطى ً
كنفىثىاتًو "(ُ).
كن ىزىغاتًو ى
كن ىخ ىكاتًو ى
اف ى
ٍ
ى
ي
يٍ
ى
ى
ْ .التحذير مف طاعة كبراء العصبية كزعمائيا ألنيا طاعة عمياء تككف احيانا عمى حساب طاعة ا﵀
تعالى كالمؤمنيف كالف منطؽ زعماء العصبية ينطؽ عف الشيطاف الذم ىك عدك االنساف دائما بقكلو":

ًَّ
ً
طاع ًة س ى ً
ً
ؽ ىن ىسبً ًي ٍـ  ,كأىٍلقى يكا
يف تى ىكب يَّركا ىع ٍف ىح ىسبً ًي ٍـ كتىىرفَّ يعكا فى ٍك ى
ادات يك ٍـ ك يك ىب ىرائ يك ٍـ  ,الذ ى
أ ىىال فىاٍل ىح ىذ ىر اٍل ىح ىذ ىر م ٍف ى ى ى
اٍلي ًج ىينةى عمىى رِّب ًيـ ,كجاح يدكا المَّو عمىى ما ص ىنع بً ًيـ  ,م ىكابرةن لًقىضائًو كم ىغالىبةن ًآل ىالئًو  ,فىًإَّنيـ قىك ً
اع يد
ي ى
ى
ى ى ٍ ى ى
ى ى ى ى ٍ ي ىى
ى
يٍ ى
اىمًي ً
اء اٍلج ً
كؼ ٍ ً ً
كدعائًـ أىرىك ً ً ً
اس اٍلع ً
كنكا لًنً ىع ًمو ىعمى ٍي يك ٍـ
كسيي ي
َّة  ,فىاتَّقيكا المَّو كىال تى يك ي
اعت ىز ى
اف اٍلفتٍىنة ي
ىس ً ى ى
أى
صبًيَّة  ,ى ى ي ٍ
ضمًو ًع ٍن ىد يكـ حسَّادان  ,كىال تي ًطيعكا األ ٍىد ًعي ًَّ
طتي ٍـ
كخمى ٍ
ص ٍف ًك يك ٍـ ىك ىد ىريى ٍـ  ,ى
ىض ىدادان  ,كىال لًفى ٍ
أ ٍ
ٍ ي
اء الذ ى
يف ىش ًرٍبتي ٍـ بً ى
ى ى
ي

ً
ً
ً
ً ً
ىح ىبل يس اٍل يعقيك ً
اس اٍلفي يسك ً
يس
ؽ كأ ٍ
ضيي ٍـ كأ ٍىد ىخٍمتي ٍـ في ىحقِّ يك ٍـ ىباطمىيي ٍـ  ,ي
بًصحَّت يك ٍـ ىم ىر ى
ؽ  ,اتَّ ىخ ىذ يى ٍـ إًٍبم ي
ىس ي
كى ٍـ أ ى
ً ً
اس  ,ك تىر ً
الن ً
صك يؿ ىعمىى َّ
كد يخكنال
استًىراقان لً يعقيكلً يك ٍـ ي
اج ىمةن ىي ٍن ًط ي
ض ىبل وؿ  ,ي
ىمطى ىايا ى
ؽ ىعمىى أىٍلس ىنت ًي ٍـٍ ,
كج ٍندان بً ًي ٍـ ىي ي
ى
ً
ً
ً
كن ٍفثان ًفي أ ً
ٍخ ىذ ىيًده "(ِ).
كمأ ى
ًفي يعييكنً يك ٍـ  ,ى
ٍ
ئ قى ىدمو ى
كم ٍكط ى
ىس ىماع يك ٍـ  ,فى ىج ىعمى يك ٍـ ىم ٍرىمى ىنٍبمو ى
ٓ .العبرة باألمـ الماضية التي احبط ا﵀ عمميا كتفرقت كحدتيا بسبب اتخاذىا العصبية شعا ار النتمائيا
االجتماعي كالتكبر عمى ابناء جنسيـ كنكعيـ االنساني ليبعد اإلماـ ( )المجتمع مف استحقاؽ
اب
عذاب ا﵀ كببلئو نتيجة لتكبرىـ بالعصبية كظمـ بعضيـ بعض بقكلو ( " : )فى ٍ
ىص ى
اعتىبًيركا بً ىما أ ى
األيمـ اٍلمستى ٍكبً ًريف ًم ٍف قىٍبمً يكـً ,م ٍف بأ ً َّ
كصكىالتًو ككقىائً ًعو كمثي ىبلتًو  ,كاتَّ ًعظيكا بًمثى ًاكم يخ يد ً
كد ًى ٍـ
ى
ى
ىى ي ٍ
ٍ
ى
ى
ٍس المو ى ٍ
ى
ماؿ ً
ً
ً
يف  ,ين ً
سارعي لىيي ٍـ
ص ًارًع يجينكبً ًي ٍـ  ... ,فىقى ٍد قى ى
كف أَّىنما ينم ُّد يى ٍـ بًو م ٍف و ى
كبن ى
اؿ يس ٍب ىح ىانو كتى ىعالىى (:أ ىىي ٍح ىسيب ى
كم ى
ى
ًفي اٍل ىخ ٍير ً
ات

اٍلمستى ٍ ً
يف
ض ىعف ى
يٍ

يف ًفي أ ٍىنفي ًس ًي ٍـ  ,بًأ ٍىكلًىيائًو
كف) ,فىًإ َّف المَّو يس ٍب ىح ىانو ىي ٍختىبًير ًع ىب ى
اده اٍل يم ٍستى ٍكبً ًر ى
ىب ٍؿ ال ىي ٍش يع ير ى
ىعيينً ًي ٍـ .)ّ(" ...
ًفي أ ٍ

االساس الثالث -:االساس العصبي
كجد ابف خمدكف مف خبلؿ دراستو لمكاقع االجتماعي في نظرية بناء الدكلة اف البيئة التأسيسية
لبناء مجتمع الدكلة ىي العمراف البدكم لما تتميز بو ىذه البيئة مف ركابط عصبية تضـ افراد عصبيتيا
كتشد بعضيـ إلى بعض  .فحسب قراءة نظرية ابف خمدكف في بناء الدكلة العصبية فانو دكلة العصبية
لـ تيتـ ببناء المجتمع بقدر ما كانت تيتـ بالحصكؿ عمى قكة قادرة كداعمة لمشركعيا المتمثؿ ببناء
(ٔ) اإلِاَ عٍٍ تٓ اتٍ طاٌة ٔ ,هح اٌثالغح  ,ص.ٕ8ٙ
(ٕ) اإلِاَ عٍٍ تٓ اتٍ طاٌة ٔ,هح اٌثالغح,ص.ٕ82
(ٖ) عٍٍ تٓ اتٍ طاٌة ٔ,هح اٌثالغح,ص.ٕ82
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الدكلة كالكصكؿ إلى الممؾ الف ىدؼ العصبية ىك الكصكؿ إلى الممؾ كالحفاظ عميو بام كسيمة كانت
ألننا قدمنا أف العصبية بيا تككف الحماية
" أف الغاية التي تجرم إلييا العصبية ىي الممؾ كذلؾ ٌ
(ُ)

كالمدافعة كالمطالبة ككؿ أمر يجتمع عميو "

لذا اتجيت االنظار في البدء إلى العمراف البدكم لما فيو

مف قكة مييئة يمكف اف يتغمب بيا عمى القكل االخرل كفرض السيطرة عمييا كالتحكـ بيا كاعبلف الممؾ
عمييا جميعا لما ليا مف بنية عصبية اسيمت العديد مف الظركؼ في بنائيا كتبلحميا منيا النسب
كالقرابة اك الكالء القبمي ككذلؾ المصمحة المشتركة التي تربطيـ مجتمعيف لضركرة الدفاع عف انفسيـ
كتاميف احتياجاتيـ مف ضركريات الحياة.
لذا ال يحتاج الساعي إلى الممؾ اف يبدأ بتأسيس نكاة مجتمع مبني عمى اسس جديدة اك رسالة
معينة كما في النظرية االجتماعية التي يطرحيا اإلماـ عمي( )كالمناسبة الستراتيجية بناء الدكلة
كفؽ النظرية االسبلمية التي تؤكد عمى بناء مجتمع بمبادلء الرسالة االسبلمية فيككف مف القكة كمييأ
لبناء الدكلة عف ايماف كيقيف بيا ألنيا تيبنى مف اجمو فعميو اف يككف عمى اطبلع كايماف كامميف
بمشركعيا الحضارم ,فيذا مالـ ييتـ بو صاحب العصبية الف ىدفو ليس بناء الدكلة مف اجؿ الشعب
بؿ ىدفو الكصكؿ عف طريؽ الشعب إلى الممؾ كالسمطة بأم كسيمة اك قكة كانت كما داـ قكة القبائؿ
البدكية مكجكده ك مكتممة فبل ضير مف استعماؿ شعبيا لتحقيؽ اىدافو كالكصكؿ إلى مطامح الممؾ .
كتقكـ بنية مجتمع دكلة القكة كالغمبة عمى اساس الرابطة العصبية التي تنظـ طبيعة العبلقة
القائمة بيف افراد المجتمع مف جية كبينيـ كبيف السمطة الحاكمة مف جية اخرل  .كتتبايف اسس قياـ
مجتمع العصبية عمى اساس الرابط الذم يجمع بينيا كالذم يحدده عمر ك اطكار الدكلة العصبية كالتي
لكؿ طكر اسس جديدة تبنى بيا عصبية الحاكـ عمى اساسو كبالتالي تبايف انكاع

العصبيات

كخصائصيا كدكرىا في بناء كىدـ الدكلة فمنيا العصبية الطبيعية ( الخاصة ) ,كالعصبية الكبرل,
كالعصبية المصطنعة(ِ) ,كتظير ىذه العصبيات نتيجة التفاعبلت كالمتغيرات كاالطكار المختمفة التي
تعيشيا الدكلة مف طكر التأسيس البدكم كصكال إلى العمراف الحضرم كطكر اليرـ كالتي تنبثؽ منيا
عصبيات تعبر عف كؿ طكر اك دكر تعيشو الدكلة ,كسنأتي عمى بياف كتكضيح ىذه الركابط كاثرىا في
بناء مجتمع الدكلة كالتي تتمحكر فيما ياتي -:
 .1الرابط العصبي المعنوي ( النسب او الوالء ).
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٔٓ/ٔ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٔٓ/ٔ,
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 .2رابط االخضاع بقوة العصبية والشوكة .
كسنأتي عمى تكضيح كبياف كؿ منيما كاالتي-:
الرابط االول :االساس العصبي المعنوي ( النسب او الوالء ).
اشترط ابف خمدكف في بداية بناء الدكلة اف تنطمؽ مف العمراف البدكم لما الحظو في المجتمع
بالممؾ؛ نتيجة طبيعة بنية مجتمعيا
البدكم مف خصائص تساعد في تييأت القكة البانية كالمطالبة ي
الممتحـ مع بعضو عمى اساس النظاـ العصبي الذم يجعؿ منيا قاعدة القكة لبلنطبلؽ في بناء الدكلة
كالتي تسيـ في تييأت متطمبات ىذا البناء مف قكة الماؿ كالسبلح كالرجاؿ ,ككذلؾ لككف مجتمع
العصبية ال يحتاج إلى كقت كجيد لتنظيمو كجعمو قكة ضاربة ألنو منتظـ اساسا انتظاـ طبيعي نتيجة
العصبية التي تربط افراده مف صمة القرابة كالنسب التي تجمع كتصؿ بيف ابنائو كتخمؽ منيـ عصبية
قكية قادرة عمى ادارة نفسيا كالدفاع عف حياضيا اك مف ينضـ الييا عف طريؽ الكالء فيصبح كاحدان
منيـ .
فالعصبية مف النسب اك الكالء ىي الرابط االكؿ الذم يربط افراد مجتمعيا  ,كالعصبية لغة مشتقة
(ُ)

مف العصبة " عصبة الرجؿ  :بنكه كقرابتو ألبيو "

 ,كعصبة الرجؿ " اكلياؤه الذككر مف كرثتو ,

سمكا عصبة النيـ عصبكا بنسبة أم استكفكا :فاألب طرؼ كاالبف طرؼ ,العـ جانب كاألخ جانب
كالجمع العصبات " كالعرب تسمي قرابات الرجؿ اطرافو كلما احاطت بو ىذه القرابات كعصبت بو
(ِ)

كسمكا عصبة"

 ,ككرد في لساف العرب باف العصبية ىي ":اف يدعكا الرجؿ إلى نصرت عصبتو

كتألب معيـ عمى مف يناكئيـ ,ظالميف أك مظمكميف "
يعصبكف كيتعصب بيـ أم يحيطكف بو ,كيشتد بيـ"

(ْ)

(ّ)

كالعصبة األقارب مف جية االب ,ألنيـ

كىذا يعني اف العصبة تقكـ اساس عمى القرابة

كاف جميع اقارب الرجؿ ليسكا بالضركرة عصبة لو ,بؿ فقط ,الذيف يبلزمكنو منيـ .
تككف صمة الرحـ كعبلقات القرابة ىي االصرة التي تشد المجمكعة العصبية إلى بعضيا كينتج
عنيا التناصر فيما بينيـ الذم ىك امر طبيعي عاـ نتيجة لمرابطة الدمكية النسبية كما يسمييا ابف
خمدكف بقكلو " ذلؾ أف صمة الرحـ طبيعي في البشر إال في األقؿ كمف صمتيا النعرة عمى ذكم القربى

(ٔ) اتٓ ِٕظىس ٌ ,غاْ اٌعشب . 4٘/ٖ ,
(ٕ) اتٓ ِٕظىس ٌ ,غاْ اٌعشب . 4٘/ٖ ,
(ٖ) اتٓ ِٕظىس ٌ ,غاْ اٌعشب . ٙٓٙ /ٔ ,
(ٗ) اتٓ ِٕظىس ٌ ,غاْ اٌعشب . ٙٓٙ/ٔ,
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كأىؿ األرحاـ أف يناليـ ضيـ أك تصيبيـ ىمكة فإف القريب يجد في نفسو غضاضة مف ظمـ قريبو أك
العداء عميو كيكد لك يحكؿ بينو كبيف ما يصمو مف المعاطب كالميالؾ نزعة طبيعية في البشر مذ كانكا
فإذا كاف النسب المتكاصؿ بيف المتناصريف قريبا جدا بحيث حصؿ بو االتحاد كااللتحاـ كانت الكصمة
(ُ)

ظاىرة فاستدعت ذلؾ بمجردىا ككضكحيا "

.

الرابط الثاني  :االخضاع بقوة العصبية والشوكة
يتمثؿ ىذا العامؿ بدمج العصبيات المتعددة في مجتمع الدكلة الغالبة بعنصر السطكة كالشككة
التي تتمتع بيا عصبية الممؾ كالذم تتمكف بقكتيا كشككتيا التغمب عمى العصبيات االخرل كضميا
إلى عصبيتيا كتككيف مجتمعا مف عصبيات متعددة يربطيا بالمجتمع عامؿ القكة كالسطكة كيجعميا
تابعة لممجتمع بسطكة االخضاع لتحقيؽ رغبة كطمع صاحب العصبية الغالبة لمكصكؿ إلى الممؾ
كالسمطة ,الذم ال يتحقؽ اال بالسطكة عمى جميع العصبيات ليتحقؽ ليا" التغمب الممكي"

(ِ)

كيتـ مف

خبلؿ تسخير قكة مجتمع العصبية ليذه الميمة بمرحمتيف كىما كاالتي-:
.1المرحمة التمييدية  -:اخضاع عصبيات قبيمة الرئيس المطالب بالممك  :كاشار ابف خمدكف إلى
ذلؾ بقكلو ":كصاحب العصبية إذا بمغ إلى رتبة طمب ما فكقيا فإذا بمغ رتبة السؤدد كاالتباع ككجد
السبيؿ إلى التغمب كالقير ال يتركو ألنو مطمكب لمنفس كال يتـ اقتدارىا عميو إال بالعصبية التي يككف
بيا متبكعا فالتغمب الممكي غاية لمعصبية كما رأيت ثـ إف القبيؿ الكاحد كاف كانت فيو بيكتات مفترقة
كعصبيات متعددة فبل بد مف عصبية تككف أقكل مف جميعيا تغمبيا كتستتبعيا كتمتحـ جميع العصبيات
فييا كتصير كأنيا عصبية كاحدة كبرل كاال كقع االفتراؽ المفضي إلى االختبلؼ كالتنازع ( ىكلى ٍكىال ىد ٍفعي
ً
ضيي ٍـ بًىب ٍع و
المَّ ًو َّ
ض )(ّ)"(ْ) ,ثـ تأتي المرحمة الثانية.
ض لىفى ىس ىدت ٍاأل ٍىر ي
اس ىب ٍع ى
الن ى
.2المرحمة الثانية  -:اخضاع عصبيات االقوام االخرى  :تتمثؿ باخضاع العصبيات االخرل مف غير
عصبية قكـ الحاكـ المطالب بالممؾ كالسمطة كبيف ذلؾ ابف خمدكف بقكلو ":ثـ إذا حصؿ التغمب بتمؾ
العصبية عمى قكميا طمبت بطبعيا التغمب عمى أىؿ عصبية أخرل بعيدة عنيا فإف كافأتيا أك مانعتيا
كانكا أقتاال كأنظا ار كلكؿ كاحدة منيما التغمب عمى حكزنيا كقكميا شأف القبائؿ كاألمـ المفترقة في
العالـ كاف غمبتيا كاستتبعتيا التحمت بيا أيضا كزادت قكة في التغمب إلى قكتيا كطمبت غاية مف
(ٔ) اتٓ خٍذوْ ,اٌعثش .ٕٔٓ /ٔ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ ,اٌعثش .ٔٔٓ /ٔ,
(ٖ) عىسج اٌثمشج ,اَح ٕٔ٘.
(ٗ) اتٓ خٍذوْ ,اٌعثش .ٔٔٓ /ٔ,
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التغمب كالتحكـ أعمى مف الغاية األكلى كأبعد كىكذا دائما حتى تكافئ بقكتيا قكة الدكلة في ىرميا كلـ
يكف ليا ممانع مف أكلياء الدكلة أىؿ العصبيات استكلت عمييا كانتزعت االمر مف يدىا كصار الممؾ
أجمع ليا "(ُ).
كىناؾ جممة مف المأخذ عمى نظرية ابف خمدكف في اق ارره كقبكلو الستعماؿ عامؿ القكة كالغمبة
كالسطكة بإعتماده عامؿ ربط لبناء مجتمع بالقكة كالقير يمكف اف نمخصيا بما ياتي-:
 .1عد عامؿ القكة كالسطكة بانو سنة اليية ككنية كاف ا﵀ سبحانو يدعـ ىذه الظاىرة كيدفع الناس الييا
كاستشيد بجزء مف اآلية ُِٓ مف سكرة البقرة كما مر  ,اال انو لك اكممنا تتمة اآلية ألصبحت ﴿:
ً
ً
ضيي ٍـ بًىب ٍع و
ىكلى ٍكىال ىد ٍفعي المَّ ًو َّ
يف ﴾ فيؿ فضؿ
ض ىكلى ًك َّف المَّوى يذك فى ٍ
ض لىفى ىس ىدت ٍاأل ٍىر ي
اس ىب ٍع ى
ض وؿ ىعمىى اٍل ىعالىم ى
الن ى
ا﵀ عمى العال ميف حسب ما يقره ابف خمدكف يتـ مف خبلؿ االفساد بدفع ا﵀ الناس إلى االقتتاؿ فيما
بينيـ ال ألجؿ شيء بؿ ألجؿ العصبية كحتى يتـ امر دكلة العصبية التي ال ىدؼ ليا سكل الكصكؿ
لمممؾ كالتمتع بممذاتو  .فيذا دفع مف ا﵀ سبحانو ليس مف اجؿ رفع االفساد حسب تكظيؼ ابف خمدكف
لآلية القردنية في سياؽ حديثو بؿ ىك تأصيؿ لئلفساد في االرض معاذا ا﵀ مف ىذا جؿ شأنو .كاف
تفسير ابف خمدكف بعيد عف تفسير جميع اىؿ االختصاص مف المفسريف كمنيـ مقاتؿ بف
سمماف(تَُٕٕٓٔ/ـ) الذم فسرىا بقكلو ":لكال دفع ا﵀ المشركيف بالمسمميف  ,لغمب المشرككف عمى
األرض  ,فقتمكا المسمميف  ,كخرجكا المساجد كالبيع كالكنائس كالصكامع  ,فذلؾ قكلو سبحانو (:لفسدت
األرض )"

(ِ)

كاما الطبرم (تَُّقِِٗ/ـ)فقاؿ في تفسيره  ":يعني تعالى ذكره بذلؾ  :كلكال أف ا﵀

يدفع ببعض الناس ,كىـ أىؿ الطاعة لو ك االيماف بو ,بعضا كىـ أىؿ المعصية ﵀ ,كالشرؾ بو ,كما
دفع عف المتخمفيف عف طالكت يكـ جالكت مف أىؿ الكفر با﵀ كالمعصية لو كقد أعطاىـ ما سألكا
ربيـ ابتداء مف بعثة ممؾ عمييـ ليجاىدكا معو في سبيمو بمف جاىد معو مف أىؿ االيماف با﵀ كاليقيف
كالصبر  ,جالكت كجنكده ,لفسدت األرض ,يعني ليمؾ أىميا بعقكبة ا﵀ إياىـ  ,ففسدت بذلؾ األرض,
كلكف ا﵀ ذك مف عمى خمقو  ,كتطكؿ عمييـ بدفعو بالبر مف خمقو عف الفاجر ,كبالمطيع عف العاصي
منيـ  ,كبالمؤمف عف الكافر"(ّ) ,كقاؿ ابف ابي حاتـ الرازم(تِّٕقّٖٗ/ـ) في تفسيرىا عف ابف
ضيي ٍـ بًىب ٍع و
عباس ,في قكلو (:كلى ٍك ال ىد ٍفعي المَّو َّ
ض ) انو قاؿ ":يدفع ا﵀ بمف يصمى عمف ال
اس ىب ٍع ى
الن ى

(ٔ) اتٓ خٍذوْ ,اٌعثش .ٔٔٓ/ٔ,
(ٕ) ذفغُش ِماذً .ٖٔٗ/ٔ,
(ٖ) خاِع اٌثُاْ عٓ ذأوًَ آٌ اٌمشآْ.8٘ٗ/ٕ,
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يصمي  ,كبمف يحج  ,عمف ال يحج كبمف يزكي عمف ال يزكي"(ُ)  ,كفسرىا النحاس(تّّٖقْٗٗ/ـ)
بقكلو ":لكال دفع ا﵀ بالمؤمنيف الفجار ,كدفعو بتقية أخبلؽ الناس بعضيـ ببعض  ,لفسدت األرض
بيبلؾ أىميا  ...كىذا الذم عميو أكثر أىؿ التفسير  .أم  :لكال أف ا﵀ يدفع بمف يصمي عف مف ال
(ِ)

يصمي  ,كبمف يتقي عف مف ال يتقي  ,ألىمؾ الناس بذنكبيـ"

فقد شذ ابف خمدكف عف اكثر المفسريف

,كاف تفسيره تبلعب كاضح باآليات كالنصكص القردنية مف قبؿ ابف خمدكف لجعميا دليؿ عمى صحة
طرحو كنظريتو حتى لك عمى حساب تحميؿ اآليات فكؽ طاقتيا كىذا ال ييعد اال نكع مف التبرير
الكصكلي البف خمدكف لبناء دكلة العصبية كالتبرير لكسائؿ ىذا البناء بقكانيف اجتماعية تارة كشرعية

تارة اخرل بإعطائيا صفة السنف الككنية االليية.
ِ .تجني ابف خمدكف عمى مبادئ االسبلـ التي حاربت العصبية التي ال تجرم بمجرل الشرع قاؿ(
منا مف دعا إلى عصبية  ,كليس منا مف قاتؿ عمى عصبية  ,كليس منا مف مات عمى
) ":ليس ٌ

عصبية "(ّ) ,كقكلو (
"

(ْ)

) ":مف قتؿ تحت راية عمية يدعك عصبية أك ينصر عصبية فقتمة جاىمية

 ,كقاؿ ابف الجكزم العمية ":ىك األمر األعمى  ,كالعصبية التي ال يستباف ما كجييا كالمقصكد

(ٓ)
ًَّ
يف ىكفىيركا ًفي يقميكبً ًي يـ اٍل ىح ًمَّيةى
أنو يقاتؿ ليكاه ال عمى مقتضى الشرع " كقاؿ تبارؾ تعالى ﴿:إً ٍذ ىج ىع ىؿ الذ ى
ً
ً
َّ ً
ًً ً
ً
يف ىكأىٍل ىزىميي ٍـ ىكمً ىمةى التَّ ٍق ىكل ىك ىك يانكا ﴾(ٔ) كتطبيقا
ىحمَّيةى اٍل ىجاىميَّة فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي ىسك ىينتىوي ىعمىى ىر يسكلًو ىك ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى

لمبادلء االسبلـ كقيمو بقكلو " أال فالحذر الحذر مف طاعة ساداتكـ ككبرائكـ الذيف تكبركا عف حسبيـ
كمغالبة
 ,كترفعكا فكؽ نسبيـ  ,كألقكا اليجينة عمى ربيـ ,كجاحدكا ا﵀ ما صنع بيـ مكابرة لقضائو  ,ي
آلالئو .فإنيـ قكاعد أساس العصبية  .كدعائـ أركاف الفتنة  ,كسيكؼ اعتزاء الجاىمية "

(ٕ)

فأف االقتتاؿ

إلى الغمبة عمى العصبيات في نظر اإلماـ عمي ( )ىك نكع مف سحب لعادات الجاىمية لمجتمع
الدكلة االسبلمية كتعزيزىا باستغبلؿ كاستغفاؿ الناس المندفعيف بعامؿ العصبية لرئيس القبيمة كىي
العادات التي حاربيا ا﵀ كرسكلو كسعى االسبلـ لمقضاء عمييا ,كنجد ابف خمدكف يتعامى عف كؿ ىذه
صؿ ليا قيردنيا إًدعاء ً
التكصيات كالمبادلء االسبلمية كيقر بيذه العادات ك يؤ ً
ككذبان.
ن

(ٔ) ذفغُش اٌمشآْ اٌعظُُ ( ذفغُش اتٓ أتٍ زاذُ ).ٗ8ٓ/ٕ,
(ٕ) اتى خعفش ِ,عأٍ اٌمشاْ.ٕ٘٘/ٔ,
(ٖ) اتٍ داوود ,عٕٓ .ٖ٘ٓ/ٕ,
(ٗ) ِغٍُ  ,صسُر .ٕٕ/ٙ,
(٘) وشف اٌّشىً ِٓ زذَث اٌصسُسُٓ .٘ٔ/ٕ,
( )ٙعىسج اٌفرر ,اَح .ٕ4
(ٔ )4هح اٌثالغح,صٓ.ٕ2

105

الفصل الثاني  :قي ـ ـمة المج ـتمـ ـع واث ـرها في استراتيجي ـة بـناء ال ـ ـدولة
ّ .عمى الرغـ مف اف ابف خمدكف اتجاىو كاقعي في دراسة كاقع المجتمع كبناء الدكلة اال اننا لـ نسجؿ
أم رفض اك ادانة مف قبؿ ابف خمدكف ليذا الكاقع القائـ بنائو االجتماعي بسطكة القير كاالخضاع
,كالتي سيشير إلى بعض اثارىا السمبية كما سيأتينا أال إنو ال يستنكرىا كيدرجيا عمى أنيا مف طبيعة
حياة المجتمعات العصبية التي البد منيا.
اما االثار المترتبة عمى ركابط بناء المجتمع بصكرة عامة حسب نظرية كفكر ابف خمدكف فيي
عديدة يمكف اف نذكر منيا ما يأتي-:
 .1انغبلؽ مجتمع العصبيات الصغيرة عمى نفسيا كصعكبة انفتاح مككنات المجتمع مف العصبيات
القبمية بعضيا عمى بعض كصعكبة دمجيا في مجتمع الدكلة اال بالقكة المفركضة كما الحظناه مف
فرض سيطرة العصبية الحاكمة عمى العصبيات االخرل بالقكة .كبالتالي تفكؾ ىذا المجتمع بعد زكاؿ
اسباب القكة التي تجمعو كىك ما كاف كاضح مف انفصاؿ بعض اجزاء الدكلة العصبية كاستقبلليا عف
الدكلة العامة االستيبلء.
 .2ضعؼ رابطة العصبية ( النسب كالكالء) في مرحمة مف مراحؿ عمر المجتمع كفسادىا نتيجة
الترؼ عند دخكؿ الدكلة في طكر العمراف الحضرم أم اف تأثيرىا يككف حسب زماف كمكاف محدديف
كال تمتمؾ القدرة عمى االستمرار كالفعالية عند المتغيرات الزمانية كالمكانية كتككف ىي القطب الذم يدير
تمؾ المتغيرات .بؿ فعاليتيا مقتصرة فقط بالعمراف البدكم.
 .3اف كحدة المجتمع التي تنشدىا دكلة العصبية ليس مف قبيؿ خمؽ مجتمع كاحد متعاكف لتحقيؽ
مصمحت و بؿ نجد اف انطبلقة كفمسفة دمج العصبيات في عصبية كاحدة اك ما نسميو بمجتمع الدكلة
ىك مف اجؿ خمؽ قكة كافية لمكصكؿ إلى الممؾ الذم يحتاج إلى قير بقية العصبيات كاجبارىا عمى
الخضكع لعصبية كمجتمع الحاكـ اك الممؾ الجديد .
ْ .عدـ قدرة ركابط مجتمع العصبية عمى تذكيب الحكاجز القبمية كالعادات العصبية بيف مجمكع
عصبيات مجتمع دكلة ابف خمدكف تبقى النزعة العصبية كاالستقبللية غاية كىدؼ لجميع العصبيات
التي دمجت بقكة كسطكة العصبية الغالبة اف العصبيات الكثيرة المحككمة برابطة القكة كالقير ال يمكف
اف تستمر عمى ىذا المنطؽ ك تحاكؿ االستقبلؿ كالتخمص مف قير العصبية الغالبة كاالنسبلخ مف
سطكتيا كىذا ما اكده ابف خمدكف بقكلو ":في أف األكطاف الكثيرة القبائؿ كالعصائب قؿ اف تستحكـ فييا
دكلة كالسبب في ذلؾ اختبلؼ اآلراء كاألىكاء كأف كراء كؿ رأم منيا كىكل عصبية تمانع دكنيا فيكثر
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االنتقاض عمى الدكلة كالخركج عمييا في كؿ كقت كاف كانت ذات عصبية الف كؿ عصبية ممف تحت
يدىا تطف في نفسيا منعة كقكة كانظر ما كقع مف ذلؾ بأفريقية كالمغرب منذ أكؿ االسبلـ كليذا العيد
فإف ساكف ىذه األكطاف مف البربر أىؿ قبائؿ كعصبيات فمـ يغف فييـ الغمب األكؿ الذم كاف البف
أبي سرح عمييـ كعمى اإلفرنجة شيئا كعاكدكا بعد ذلؾ الثكرة كالردة مرة بعد أخرل كعظـ االثخاف مف
المسمميف فييـ"(ُ).
المحور الثاني :اساس التفاضل واثره في بناء المجتمع والدولة
اف تحديد اساس التفاضؿ بيف ابناء المجتمع ىك يعكس كيحدد بشكؿ عاـ كجية نظر المجتمع
كالدكلة بصكرة عامة نحك الحياة كفمسفتيا  .كاف اختيار اساس التفاضؿ ىك اختيار ايضان لنكع منيج
بناء المجتمع ككيؼ لو اف يحدد مظاىر حياتو كيسير عمى اساسيا  ,ككيؼ يؤثر في بناء المحتكل
الداخمي كالخارجي لمفرد كالمجتمع بصكرة عامة .
كككف اإلماـ عمي ( )ييدؼ إلى بناء مجتمع تحترـ فييا الذات االنسانية بغض النظر عف
انتمائيا اك ىكيتيا كحتى يتمكف مف تذكيب اسس الطبقية التي اكجدتيا سياسات الحككمات التي سبقتو
في بناء المجتمع التي جعمت التفضيؿ عمى اساس االنساب اك السبؽ في الدخكؿ باإلسبلـ اك القرب
اك البعد مف رسكؿ ا﵀ (ِ) فأكجدت التفاكت في العطاء المالي لمدكلة ألفراد المجتمع فخمقت بذلؾ طبقية
حادة مف فئات مترفة كغنية  .كاخرل فقيره معدمو فأكجد اإلماـ استراتيجية جديدة لبناء المجتمع عمى
اساس المساكاة بيف افراده ببل تمييز كال تفضيؿ سكل بالتقكل كالعمؿ الصالح  ,كقد اكصى اإلماـ عمي
االلتزاـ بالتقكل كجعميا شعار الفرد في حياتو اليكمية لبناء انساف مؤمف متقي كبالتالي خمؽ مجتمع
االسبلـ المثالي كىذا بالتالي يؤدم لبناء دكلة قكية بقكة ايماف ابنائيا كعرؼ اإلماـ التقكل بقكلو :
"التقكل ىي الخكؼ مف الجميؿ  ,كالعمؿ بالتنزيؿ ,كالقناعة بالقميؿ كاالستعداد ليكـ الرحيؿ"

(ّ)

كىك

مفيكـ يتطابؽ مع التعريؼ القردني لمتقكل قاؿ تعالى ﴿:ذَلِكَ الْكِتَبةُ لَب زَيْتَ فِيهِ هُدًي لِلْمُتَّقِنيَ * الَّرِيهَ يُؤْمِنُىنَ
ثِبلْغَيْتِ وَيُقِيمُىنَ الصَّلَبحَ وَمِمَّب زَشَقْنَبهُمْ يُنْفِقُىنَ * وَالَّرِيهَ يُؤْمِنُىنَ ثِمَب أُوْصِلَ إِلَيْكَ وَمَب أُوْصِلَ مِهْ قَجْلِكَ وَثِبلْآَخِسَحِ هُمْ يُىقِنُىنَ* أُولَئِكَ
عَلًَ هُدًي مِهْ زَثِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُىنَ ﴾

(ْ)

اذف ىي جمع لؤلخبلؽ كالمثؿ االسبلمية الفاضمة التي يجب

(ٔ) اٌعثش .ٖٔٓ/ٔ,
(ٕ) اتٓ ععذ  ,اٌطثماخ اٌىثشي  ٕ2٘/ٖ ,؛ َٕظش :اٌثالرسٌ  ,فرىذ اٌثٍذاْ.ٖٙ4 /ٔ ,
(ٖ) اٌصاٌسٍ اٌشاٍِ  ,عثًُ اٌهذي اٌششاد .ٕٗٔ/ٔ ,
(ٗ) عىسج اٌثمشج ,اَح ٕ.٘-
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اف يتحمى بيا الفرد ليحصؿ عمى المكانة كالقيمة العميا في المجتمع االسبلمي في دكلة اإلماـ عمي
(.)
كقد رفض اإلماـ عمي اف يككف العامؿ المادم اك العصبي اك العرفي ىك اساس التفاضؿ بيف
ابناء المجتمع كانما جعؿ تقكل ا﵀ سبحانو ىي الفضيمة كالقيمة العميا التي ترفع مكانة مف يتصؼ بيا
في مجتمع دكلة اإلماـ عمي( )كىي قيمة اكصى بيا اإلماـ عمي( )كجعميا المثؿ االعمى لمحياة
االجتماعية في عدة خطبو ككمماتو منيا ما جاء في قكلو "اكصيكـ عباد ا﵀ بتقكل ا﵀" فأنيا حؽ ا﵀
عميكـ  ,كالمكجبة عمى ا﵀ حقكـ  ...سمؼ خمقان" (ُ) ,كقكلو ( ":)اني اكصيكـ بتقكل ا﵀  ...فاف
تقكل ا﵀ دكاء داء قمكبكـ كبصر عمى افئدتكـ  ,كشفاء مرض اجسادكـ" (ِ) .كاف اتخاذ التقكل قيمة
لمتفاضؿ بيف افراد المجتمع لو اىمية كاثار بالغة عمييـ يمكف االشارة إلى جممة مف ىذه االثار فيما
يأتي -:
(ّ)

ُ .انيا طاعة ﵀ تعالى كحؽ عمى الفرد المسمـ اف يطيع ا﵀ سبحانو كال يعصيو

.

ِ .انيا قيمة يككف طالبيا مستعينان با﵀ عمييا كىي خير استعانة تربط الفرد يربو دائمان بقكلو  ":اف
تستعينكا عمييا با﵀ "(ْ) .
ّ .اف سمكؾ التقكل كالتحمي بيا ىك ربح ألفراد المجتمع ألنيا مسمؾ كاضح كسالكيا رابح .
ْ .انيا تكقظ الكعي كىي درع حصيف مف العثرات النيا شعكر دائـ بخشية ا﵀ سبحانو(ٓ).
كالف اإلماـ اراد بناء مجتمع دكلة بعيدان عف الفكارؽ الطبقية فمـ يجعؿ اساس التفاضؿ ىك المادة
(الماؿ) حتى ال ينكب المجتمع في تحصيؿ االمكاؿ كترؾ الفضائؿ االخرل كحتى ال يفضؿ بعضيـ
بعض بالعطاء ,كالف افراد المجتمع يختمفكف في المكاىب كالقدرات البدنية كالمادية كاالنساب كاالحساب
فمـ يجعميا اإلماـ معيا انر لمقيمة العميا االجتماعية بقكلو( ":)مف ابطأ بو عممو لـ يسرع بو نسبو"(ٔ).
الف اعتماد ىذه القيـ كأساس لمتفاضؿ ىك نكع مف الظمـ لبقية افراد المجتمع الذم ال يمتمؾ حسب اك
نسب بتسمسؿ بو إلى اربعة اباء اك خمس اك يغبف الفقير الذم ال يستطيع الحصكؿ عمى االمكاؿ
لتحصيؿ المكانة العميا .كالذم قد يدفع بالفقير إلى السرقة اك إلى كسائؿ عديده مف اجؿ الحصكؿ عمى
االمكاؿ ألنيا تعطيو كتجعؿ لو قيمة في المجتمع الذم يقيـ الماديات اكثر مف غيرىا لقكلو ":ال ترفعكا
(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,صٗ.ٕ8
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,صٕٖٔ.
(ٖ) ِغُٕح  ,فٍ ظالي ٔهح اٌثالغح .ٕٔٓ/ٖ ,
(ٗ) ٔهح اٌثالغح  ,صٗ.ٕ8
(٘) ِغُٕح  ,فٍ ظالي .ٖٔٓ/ٖ ,
(ٔ )ٙهح اٌثالغح ,صٗ.ٕ8
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(ُ)

مف رفعتو الدنيا ,كال تضعكا مف رفعتو التقكل "

اإلماـ كاف يعي ىذه القدرات المتفاكتة كالمختمفة بيف

ابناء المجتمع لذا جعؿ قيمة التفاضؿ اف تككف نابعو مف ذات االنساف كىي تكميؼ يستطيع كؿ فرد اف
يتصؼ بو النيا قيمة ذاتية ال يحتاج تحصيميا إلى تكمفة مادية اك سبللة عائمية بؿ انيا قيمة يستطيع
كؿ فرد في المجتمع الكصكؿ الييا ألنيا اجتياد ذاتي عند الفرد كىي باختصار الفرد المسمـ كما يريده
اف يككف ا﵀ سبحانو كتعالى اف ال يرتبط بالماديات فتحده عف بمكغ الكماالت الركحية كالمعنكية .
اشار اإلماـ عمي( )إلى طبقات المجتمع في جزء مف كتابو إلى كاليو عمى مصر مالؾ
االشتر بقكلو ":كاعمـ اف الرعية طبقات ال يصمح بعضيا اال ببعض كال غنى ببعضيا عف بعض ...
(ِ)

عيد منو عندما محفكظان "

كقد كانت صكرة االحاطة مف قبؿ اإلماـ ال تعني تقسيـ المجتمع إلى

طبقات كاقساـ كانما تأكيد منو( )عمى اىمية التنكع الميني كالكظيفي في المجتمع لما لو مف اىمية
كبيرة يمكف تمخيصيا باالتي-:
ُ .تأكيد منو ( )إلى اىمية التنكع في الفئات االجتماعية مف الناحية المينية كالكظيفية ألىميتيا
في بناء المجتمع .
ِ .التنكع في اعماؿ كفئات المجتمع يؤدم إلى صبلح المجتمع كاصبلحو كبالتالي يصب ذلؾ في
صبلح الدكلة .
ّ .ال يمكف لممجتمعات اف تقكـ اال بالتنكع الميني كالكظيفي النو يمبي كيسد جميع حاجات االفراد
كالمجتمع بصكرة عامة .
ْ .ذكر اإلماـ إلى ىذا التنكع الطيفي الميني كالكظيفي ىي دعكة منو ( )إلى ضركرة المحافظة
عمى استم اررية ىذا التنكع النو يشكؿ استمرار الحياة في المجتمعات كاستمداد قكتيا بالبقاء باعتماد
بعضيا عمى بعض كحاجة كؿ فئة كطبقة إلى االخرل.
اما في فكر ابف خمدكف تتعدد اسس التفاضؿ االجتماعي النو ينظر لمكاقع االجتماعي العصبي
كما ىك كيعده حقيقة ال مناص منيا كانيا حقيقة ثابتة يجب االعتراؼ بيا كالمحافظة عمييا بانو ال
تسكية بيف افراد المجتمع بؿ ىناؾ ميزات تميز بعضيـ عف بعض كىي اما اف تككف اجتماعية اك
اقتصادية اك سياسية  ,كالتفاضؿ االجتماعي عند ابف خمدكف كينقسـ قسميف كىما كاالتي-:
اوال  -:اصالة وشرف الحسب والنسب  :يرل ابف خمدكف اف ابناء مجتمع العصبية ال يرتقكف جميعيـ
بشرؼ النسب إلى العصبية االـ فمنيـ مف ىك اصيؿ النسب فييا متسمسؿ االباء كمنيـ مف ىك منتمي
(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,صٗ.ٕ8
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,صٖٔٗ.
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بالكالء ال تربطو رابطة الدـ مع ابناء القبيمة كىذ االخير ينظر اليو نظرة اجتماعية متدنية لعدـ امتبلكو
شرؼ الحسب كالنسب كتعدد االباء في عصبيتو المنتمي ليا فيذا يخمؽ الفكارؽ بيف افراد القبيمة
الكاحدة كيتميز بعضيـ عمى بعض بما مكجكد عنده مف شرؼ االنتساب كال يكجد عند المنتمي بالكالء
كاكد ذلؾ ابف خمدكف في ضركرة الحفاظ عمى ىذه القيـ كتأصيميا حتى يعرؼ كبل قيمتو كمكانتو في
مجتمعو بقكلوً  " :في أف البيت كالشرؼ باألصالة كالحقيقة ألىؿ العصبية كيككف لغيرىـ بالمجاز
كالشبو كذلؾ أف الشرؼ كالحسب إنما ىك بالخبلؿ كمعنى البيت أف يعد الرجؿ في دبائو أشرافا
مذككريف يككف لو بكالدتيـ إياه كاالنتساب إلييـ تجمة في أىؿ جمدتو لما كقر في نفكسيـ مف تجمة سمفو
كشرفيـ بخبلليـ  ...أف ثمرة األنساب كفائدتيا إنما ىي العصبية لمنعرة كالتناصر فحيث تككف العصبية
مرىكبة كالمنبت فييا زكي محمي تككف فائدة النسب أكضح كثمرتيا أقكل كتعديد االشراؼ مف اآلباء
زائد في فائدتيا فيككف الحسب كالشرؼ أصمييف في أىؿ العصبية لكجكد ثمرة النسب كتفاكت البيكت
(ُ).

في ىذا الشرؼ بتفاكت العصبية ألنو سرىا "

كىذه المرتبة ينفرد بيا صاحب العصبية الغالبة فقط مف البدك كالتي تختفي امثاؿ ىذه الم ارتب
في االمصار عند الحضر بقكلو ":كال يككف لممنفرديف مف أىؿ األمصار بيت إال بالمجاز كاف تكىمكه
فزخرؼ مف الدعاكل كاذا اعتبرت الحسب في أىؿ األمصار كجدت معناه أف الرجؿ منيـ يعد سمفا في
خبلؿ الخير كمخالطة أىمو مع الرككف إلى العافية ما استطاع كىذا مغاير لسر العصبية التي ىي ثمرة
النسب كتعديد اآلباء لكنو يطمؽ عميو حسب كبيت بالمجاز لعبلقة ما فيو مف تعديد اآلباء المتعاقبيف
عمى طريقة كاحدة مف الخير كمسالكو كليس حسبا بالحقيقة كعمى االطبلؽ كاف ثبت أنو حقيقة فييما
بالكضع المغكم فيككف مف المشكؾ الذم ىك في بعض مكاضعو أكلى كقد يككف لمبيت شرؼ أكؿ
بالعصبية كالخبلؿ ثـ ينسمخكف منو لذىابيا بالحضارة كما تقدـ كيختمطكف بالغمار كيبقى في نفكسيـ
كسكاس ذلؾ الحسب يعدكف بو أنفسيـ مف أشراؼ البيكتات أىؿ العصائب كليسكا منيا في شئ لذىاب
(ِ)

العصبية جممة "

.

ثانيا :التفاضل العرقي والقومي  :ال ينظر ابف خمدكف إلى ابناء المجتمع بانيـ متكافئيف اجتماعيان كال
فرؽ بينيـ لعرؽ اك قكمية سكاء عربي اك اعجمي بؿ نراه يرفض ىذا الطرح االجتماعي كيفضؿ
اجناس افراد المجتمع الكاحد بعضيـ عمى بعض فكاف يفضؿ العرب عمى غيرىـ مف االقكاـ كيعطي
العرب دائمان اصحاب الممؾ كالعصبيات مرتبة الشرؼ كالتميز عمى جميع ابناء المجتمع لعربيتيـ
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش ٔٓٙ/ٔ ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔٓٙ/ٔ ,

110

الفصل الثاني  :قي ـ ـمة المج ـتمـ ـع واث ـرها في استراتيجي ـة بـناء ال ـ ـدولة
كعصبيتيـ الغالبة  ,منو ما جاء مف استنكاره كتكذيبو لركاية زكاج العباسة بنت محمد الميدم بف
عبدا﵀ بف ابي جعفر المنصكر العباسي ابنة االشراؼ العرب مف جعفر بف يحيى البرمكي لككنو
ً
بجعفر بف يحيى كتدنس شرفيا العربي بمكلى
فارسي اعجمي متدني االصؿ بقكلو ":كيؼ تمحـ نسبيا
مف مكالي العجـ  ...كأيف قدر العباس كالرشيد مف الناس"(ُ).
كفي نص اخر ايضا البف خمدكف ال يرل فيو مكانة لمفرس في قبالة العرب قاؿ فيو ":جعفر بف
يحيى بف خالد مف أعظـ الناس بيتا كشرفا باالنتساب إلى كالء الرشيد كقكمو ال باالنتساب في الفرس
ككذا مكالي كؿ دكلة كخدميا إنما يككف ليـ البيت كالحسب بالرسكخ في كالئيا كاألصالة في اصطناعيا
كيضمحؿ نسبو األقدـ مف غير نسبيا كيبقى ممغى ال عبرة بو في أصالتو كمجده كانما المعتبر نسبة
كالئو كاصطناعو إذ فيو سر العصبية التي بيا البيت كالشرؼ فكاف شرفو مشتقا مف شرؼ مكاليو...
كىذا حاؿ بني برمؾ إذ المنقكؿ أنيـ كانكا أىؿ بيت في الفرس مف سدنة بيكت النار عندىـ كلما
صاركا إلى كالء بني العباس لـ يكف باألكؿ اعتبار كانما كاف شرفيـ مف حيث كاليتيـ في الدكلة
كاصطناعيـ كما سكل ىذا فكىـ تكسكس بو النفكس الجامحة كال حقيقة لو كالكجكد شاىد بما قمناه كاف
أكرمكـ عند ا﵀ أتقاكـ كا﵀ كرسكلو أعمـ"(ِ).
ككذلؾ رأل ابف خمدكف اف ىناؾ امـ راقية الكتماؿ انسانيتيا ال يجكز ليا الرؽ كاخرل لدييا نقص
في انسانيتيا كىـ اقرب لطبيعة الحيكانات فيؤالء طبيعتيـ مييئة لمرؽ اكثر مف غيرىـ " إنما تذعف
لمرؽ في الغالب أمـ السكداف لنقص االنسانية فييـ كقربيـ مف عرض الحيكانات العجـ كما قمناه أك مف
يرجك بانتظامو في ربقة الرؽ حصكؿ رتبة أك إفادة ماؿ أك عز كما يقع لممالؾ الترؾ بالمشرؽ كالعمكج
مف الجبللقة كاإلفرنجة فإف العادة جارية باستخبلص الدكلة ليـ فبل يأنفكف مف الرؽ لما يأممكنو مف
الجاه كالرتبة باصطفاء الدكلة كا﵀ سبحانو كتعالى أعمـ كبو التكفيؽ "

(ّ)

 .كنبلحظ اف أراء ابف خمدكف

في كصؼ كتصنيؼ االمـ كافراد المجتمعات يعكس لنا ما ياتي-:
ُ .النظرة االستعبلئية البف خمدكف كتمييزه الحاد بيف افراد المجتمع باالشراؼ العرب كالمكالي العجـ.
ِ .استيجانو لمعجـ ككصفيـ بالمكالي كىـ اسافؿ الناس كانما تمت ترقيتيـ اجتماعيان لنسبيـ كمكاالتيـ
لمعرب العباسييف .
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش. ٔ٘/ٔ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش.ٔٓ2/ٔ,
(ٖ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٔ4/ٔ,
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ّ .كيترفع كيتنكر عف اف يككف مع المكالي العجـ عبلقات اجتماعية جاده عمى صعيد المصاىرة
العربية مع المكالي العجـ.
.2التفاضل برتبة الجاه ( القوة والتسمط عمى االخرين)
اف اساس التفاضؿ يخمؽ مف المجتمع طبقات مادية تحسب مكانتيا نتيجة لكثرة امكاليا كقدرة
تحكميا بافراد الطبقات التي ىـ دكنيا في الرتبة االجتماعية اك االقتصادية "إف الجاه متكزع في الناس
كمترتب فييـ طبقة بعد طبقة ينتيي في العمك إلى الممكؾ الذيف ليس فكقيـ يد عالية كفي السفؿ إلى
مف ال يممؾ ض ار كال نفعا بيف أبناء جنسو كبيف ذلؾ طبقات متعددة حكمة ا﵀ في خمقو بما ينتظـ
معاشيـ كتتيسر مصالحيـ كيتـ بقاؤىـ الف النكع االنساني ال يتـ كجكده إال بالتعاكف كانو كاف ندر فقد
ذلؾ في صكرة مفركضة ال يصح بقاؤه "(ُ).
كعرؼ ابف خمدكف الجاه بقكلو ":أف الجاه ىك القدرة الحاممة لمبشر عمى التصرؼ في مف تحت
أيدييـ مف أبناء جنسيـ باإلذف كالمنع كالتسمط بالقير كالغمبة ليحمميـ عمى دفع مضارىـ كجمب
منافعيـ في العدؿ بأحكاـ الشرائع كالسياسة كعمى أغراضو فيما سكل ذلؾ كلكف األكؿ مقصكد في
العناية الربانية بالذات كالثاني داخؿ فييا بالعرض كسائر الشركر الداخمة في القضاء اإلليي ألنو قد ال
يتـ كجكد الخير الكثير إال بكجكد شر يسير مف أجؿ المكاد فبل يفكت الخير بذلؾ بؿ يقع عمى ما
ينطكم عميو مف الشر اليسير كىذا معنى كقكع الظمـ في الخميقة فتفيـ "(ِ).
كيستفاد مف الجاه في تفعيؿ العبلقات االجتماعية كاالستفادة منيا عف طريؽ استغبلؿ الطبقة
العميا لمطبقة السفمى كتككف نسبة استغبلؿ بعضيـ لبعض حسب نسبة الجاه الذم يمتمككنو كيتمتعكف
بو " ثـ إف كؿ طبقة مف طباؽ أىؿ العمراف مف مدينة أك إقميـ ليا قدرة عمى مف دكنيا مف الطباؽ
ككؿ كاحدة مف الطبقة السفمى يستمد بذم الجاه مف أىؿ الطبقة التي فكقو كيزداد كسبو تصرفا فيمف
تحت يده عمى قدر ما يستفيد منو كالجاه عمى ذلؾ داخؿ عمى الناس في جميع أبكاب المعاش كيتسع
كيضيؽ بحسب الطبقة كالطكر الذم فيو صاحبو فإف كاف الجاه متسعا كاف الكسب الناشئ عنو كذلؾ
كاف كاف ضيقا قميبل فمثمو كفاقد الجاه كاف كاف لو ماؿ فبل يككف يساره إال بمقدار عممو أك مالو كنسبة
سعيو ذاىبا كديبا في تنميتو كأكثر التجار كأىؿ الفبلحة في الغالب كأىؿ الصنائع كذلؾ إذا فقدكا الجاه

(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٓ4/ٔ ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٓ4/ٔ ,
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كاقتصركا عمى فكائد صنائعيـ فإنيـ يصيركف إلى الفقر كالخصاصة في األكثر كال تسرع إلييـ ثركة
كانما يرمقكف العيش ترميقا"(ُ).
كيككف ىذا التفاضؿ عمى نسبة الجاه الذم تتمتع بو الفرد اك الطبقة االجتماعية سكاء كىـ ممف
يتمتعكف بالمناصب الحككمية العميا اك المينية التي تمنحيـ قكة التحكـ في االخريف كتسخيرىـ كقيرىـ
فيخمؽ الرتب المتفاكتة اجتماعيا عمى نسبة تحصيؿ الجاه كالقكة الف الجاه ال يمكف تحصيمو مف قبؿ
الجميع بالتساكم  .فينقسـ افراد المجتمع إلى طبقات اك رتب تبعا لذلؾ ككاالتي-:
المرتبة االولى -:طبقة االسياد والمموك وحكام الدولة :الذم تككف ليـ رتبة السمطنة كالسيادة عمى
الجميع فميـ الفضؿ عمى الجميع لتمتعيـ بالمرتبة االكؿ مف الجاه بقكلو ":إف الجاه متكزع في الناس
كمترتب فييـ طبقة بعد طبقة ينتيي في العمك إلى الممكؾ الذيف ليس فكقيـ يد عالية كفي السفؿ إلى
مف ال يممؾ ض ار كال نفعا بيف أبناء جنسو كبيف ذلؾ طبقات متعددة حكمة ا﵀ في خمقو بما ينتظـ
معاشيـ كتتيسر مصالحيـ كيتـ بقاؤىـ الف النكع االنساني ال يتـ كجكده إال بالتعاكف كانو كاف ندر فقد
ذلؾ في صكرة مفركضة ال يصح بقاؤه "(ِ).
ككذلؾ اكد ابف خمدكف باف العصبية الغالبة الحاكمة المتسمطة لتمتعيا بالجاه المسخر لبلخريف
بالقكة فتككف ليا الرتبة العميا في مجتمعيا ام كاف تككيف ىذا المجتمع كمف ام عرؽ كاف كىذا كما
نستشفو بكصفو لمبرامكة بانيـ كانكا خيار قكميـ كليـ الرتبة االكلى عمييـ النو الغمبة فقط كانت ليـ ال
لميزة اخرل فييـ سكل التسمط عمى ابناء جمدتيـ كقدرتيـ عمى تسخيرىـ لخدمتيـ " :جعفر بف يحيى
بف خالد  ...قد يككف نسبو األكؿ في لحمة عصبيتو كدكلتو فإذا ذىبت كصار كالؤه كاصطناعو في
أخرل لـ تنفعو األكلى لذىاب عصبيتيا كانتفع بالثانية لكجكدىا كىذا حاؿ بني برمؾ إذ المنقكؿ أنيـ
كانكا أىؿ بيت في الفرس مف سدنة بيكت النار عندىـ كلما صاركا إلى كالء بني العباس لـ يكف
باألكؿ اعتبار كانما كاف شرفيـ مف حيث كاليتيـ في الدكلة كاصطناعيـ كما سكل ىذا فكىـ تكسكس
بو النفكس الجامحة كال حقيقة لو كالكجكد شاىد بما قمناه كاف أكرمكـ عند ا﵀ أتقاكـ كا﵀ كرسكلو
أعمـ"(ّ).

(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٓ4/ٔ ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٓ4/ٔ ,
(ٖ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٓ8/ٔ ,
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المرتبة الثانية تتمثل بالموالي المنتسبيف لعصبية صاحب الممؾ كالعصبية بما فييـ مف الكزراء كالخدـ
العامميف في خدمة الدكلة كالسمطاف كيسمييـ ابف خمدكف المكالي النتسابيـ في الكالء لمعصبية الحاكمة
فجاءت مرتبتيـ دكف مرتبة االسرة الحاكمة ضمف العصبية الغالبة .كالمكالي المنتسبيف لمعصبية كميما
تعدد ا بائو فييـ فانو يبقى دكنيـ بالمرتبة كىذا ما اشار اليو ابف خمدكف بقكلو  ":في أف البيت كالشرؼ
لممكالي كأىؿ االصطناع انما ىك بمكالييـ ال بأنسابيـ كذلؾ أنا قدمنا أف الشرؼ باألصالة كالحقيقة إنما
ىك ألىؿ العصبية فإذا اصطنع أىؿ العصبية قكما مف غير نسبيـ أك استرقكا العبداف كالمكالي
كالتحمكا بو كما قمناه ضرب معيـ أكلئؾ المكالي كالمصطنعكف بنسبيـ في تمؾ العصبية كلبسكا جمدتيا
كأنيا عصبتيـ كحصؿ ليـ مف االنتظاـ في العصبية مساىمة في نسبيا كما قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
مكلى القكـ منيـ كسكاء كاف مكلى رؽ أك مكلى اصطناع كحمؼ كليس نسب كالدتو بنافع لو في تمؾ
العصبية إذ ىي مباينة لذلؾ النسب كعصبية ذلؾ النسب مفقكدة لذىاب سرىا عند التحامو بيذا النسب
اآلخر كفقدانو أىؿ عصبيتيا فيصير مف ىؤالء كيندرج فييـ فإذا تعددت لو اآلباء في ىذه العصبية
كاف لو بينيـ شرؼ كبيت عمى نسبتو في كالئيـ كاصطناعيـ ال يتجاكزه إلى شرفيـ بؿ يككف أدكف
منيـ عمى كؿ حاؿ "(ُ).
كامثاؿ ذل ؾ كما يصفيـ ابف خمدكف كىـ " المكالي في الدكؿ كالخدمة كميـ فإنيـ إنما يشرفكف
بالرسكخ في كالء الدكلة كخدمتيا كتعدد اآلباء في كاليتيا أال ترل إلى مكالي األتراؾ في دكلة بني
العباس كالى بني برمؾ مف قبميـ كبني نكبخت كيؼ أدرككا البيت كالشرؼ كبنكا المجد كاألصالة
بالرسكخ في كالء الدكلة "

(ِ)

ك مف عمى ىذه الشاكمة كثير منيـ كما يقكؿ ابف خمدكف " :جعفر بف

يحيى بف خالد مف أعظـ الناس بيتا كشرفا باالنتساب إلى كالء الرشيد كقكمو ال باالنتساب في الفرس
ككذا مكالي كؿ دكلة كخدميا إنما يككف ليـ البيت كالحسب بالرسكخ في كالئيا كاألصالة في اصطناعيا
كيضمحؿ نسبو األقدـ مف غير نسبيا كيبقى ممغى ال عبرة بو في أصالتو كمجده كانما المعتبر نسبة
كالئو كاصطناعو إذ فيو سر العصبية التي بيا البيت كالشرؼ فكاف شرفو مشتقا مف شرؼ مكاليو كبناؤه
مف بنائيـ فمـ ينفعو نسب كالدتو كانما بنى مجده نسب الكالء في الدكلة كلحمة االصطناع فييا كالتربية
كقد يككف نسبو األكؿ في لحمة عصبيتو كدكلتو فإذا ذىبت كصار كالؤه كاصطناعو في أخرل لـ تنفعو
األكلى لذىاب عصبيتيا كانتفع بالثانية لكجكدىا كىذا حاؿ بني برمؾ إذ المنقكؿ أنيـ كانكا أىؿ بيت
في الفرس مف سدنة بيكت النار عندىـ كلما صاركا إلى كالء بني العباس لـ يكف باألكؿ اعتبار كانما
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٓ8 /ٔ ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔٓ4/ٔ ,
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كاف شرفيـ مف حيث كاليتيـ في الدكلة كاصطناعيـ كما سكل ىذا فكىـ تكسكس بو النفكس الجامحة
(ُ)

كال حقيقة لو كالكجكد شاىد بما قمناه كاف أكرمكـ عند ا﵀ أتقاكـ كا﵀ كرسكلو أعمـ"

المرتبة السفمى ىم المتضعين :بقية الشرائح االجتماعية االخرل امثاؿ الفبلحيف كمف عمى شاكمتيـ
حسب تصنيؼ ابف خمدكف ليـ في ىذه المرتبة " في أف الفبلحة مف معاش المتضعيف كأىؿ العافية
مف البدك كذلؾ ألنو أصيؿ في الطبيعة كبسيط في منحاه كلذلؾ ال تجده ينتحمو أحد مف أىؿ الحضر
في الغالب كال مف المترفيف كيختص منتحمو بالمذلة قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ كقد رأل السكة ببعض
دكر األنصار ما دخمت ىذه دار قكـ إال دخمو الذؿ كحممو البخارم عمى االستكثار منو كترجـ عميو
باب ما يحذر مف عكاقب االشتغاؿ بآلة الزرع أك تجاكز الحد الذم أمر بو " (ِ) .
كيعمؿ ابف خمدكف سبب كضاعت ىذه الفئة االجتماعية إلى ككنيا تككف مقيكرة مف قبؿ الفئات
العميا كىـ السمطة الحاكمة ( سمطاف الممؾ ) كاجمؿ ذلؾ بقكلو ":كالسبب فيو كا﵀ أعمـ ما يتبعيا مف
المغرـ المفضي إلى التحكـ كاليد العالية فيككف الغارـ ذليبل بائسا بما تتناكلو أيدم القير كاالستطالة
قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ال تقكـ الساعة حتى تعكد الزكاة مغرما إشارة إلى الممؾ العضكض القاىر
لمناس الذم معو التسمط كالجكر كنسياف حقكؽ ا﵀ تعالى في المتمكالت كاعتبار الحقكؽ كميا مغرـ
لمممكؾ كالدكؿ كا﵀ قادر عمى ما يشاء كا﵀ سبحانو كتعالى اعمـ كبو التكفيؽ"(ّ) .كالساس التفاضؿ عند
ابف خمدكف اثار اجتماعية كثيرة منيا ما ياتي-:
ُ .يتـ كسب صفة التفاضؿ ىذه عف طريؽ عدة كسائؿ اك اساليب سمبية كمنيا االتي-:
الوسيمة االولى  -:تحصيل المناصب العميا لتحصيل الجاه  :اف تحصيؿ المناصب العميا امر صعب
كالممؾ كالسمطنة عف طريؽ االقتتاؿ كالصراع بيف مككنات المجتمع حتى يتمتع بالجاه االجتماعي
كاالقتصادم الذم يمنحو القكة بالسطكة كتسخير االخريف مف افراد المجتمع.
لمممًؾ
الوسيمة الثانية  -:الخضوع والتممق  :اف تحصيؿ الجاه يتحصؿ عف طريؽ الخضكع كالتممؽ ى
كالطبقة الحاكمة ليدخؿ في الطبقة المقربة مف الممؾ كالسمطاف كىذا ما نص عميو ابف خمدكف بقكلو " :

أف الجاه متفرع كأف السعادة كالخير مقترناف بحصكلو  ...فيحتاج طالبو كمبتغيو إلى خضكع كتممؽ
كما يسأؿ أىؿ العز كالممكؾ كاال فيتعذر حصكلو فمذلؾ قمنا إف الخضكع كالتممؽ مف أسباب حصكؿ
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٓ8/ٔ ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٔٓ/ٔ ,
(ٖ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٔٓ/ٔ ,
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ىذا الجاه المحصؿ لمسعادة كالكسب كاف أكثر أىؿ الثركة كالسعادة بيذا التممؽ كليذا نجد الكثير ممف
يتخمؽ بالترفع كالشمـ ال يحصؿ ليـ غرض الجاه فيقتصركف في التكسب عمى أعماليـ كيصيركف إلى
(ُ)

الفقر كالخصاصة "

.

الوسيمة الثالثة  -:الرق باب لتحصيل الجاه  :الكقكع في الرؽ عف ارادة كقبكؿ مف بعض االفراد
حتى يصمكا عف طريقو إلى رتبة في الجاه  ,فيقفد االنساف حريتو كيدخؿ بإرادتو في الرؽ في تبعية
الممكؾ مف حكاـ الدكؿ لمحصكؿ عمى المناصب العميا في الدكلة كاالمكاؿ الكثيرة التي تمنحيـ الجاه
كالقكة التي يطمبكنيا  ,كىذه كانت عادة في مجتمع دكلة العصبية كال غرابة فييا رغـ ما يفقده االنساف
فييا مف الحرية كالكرامة التي ىي مطمب كؿ انساف اال اف قمة الحيمة كحتى ال يبقى فردا مسحكقا يتجو
بعضيـ إلى كلكج ىذه الرتب لحماية نفسو كتاميف الحياة الرغيدة ليا كىذا ما افصح عنو ابف خمدكف
بقكلو ":إنما تذعف لمرؽ في الغالب أمـ السكداف لنقص االنسانية فييـ كقربيـ مف عرض الحيكانات
العجـ كما قمناه أك مف يرجك بانتظامو في ربقة الرؽ حصكؿ رتبة أك إفادة ماؿ أك عز كما يقع لممالؾ
الترؾ بالمشرؽ كالعمكج مف الجبللقة كاإلفرنجة فإف العادة جارية باستخبلص الدكلة ليـ فبل يأنفكف مف
الرؽ لما يأممكنو مف الجاه كالرتبة باصطفاء الدكلة كا﵀ سبحانو كتعالى أعمـ كبو التكفيؽ "(ِ) .كىذه
فمسفة اجتماعية خطرة لبناء مجتمع متفاضؿ عمى ىذا االساس ألنيا كسيمة تصطدـ مع تعاليـ االسبلـ
التي تحاكؿ تجفيؼ منابع الرؽ كال تشجع عمى ىذه الظاىرة االجتماعية التي تفقد االنساف حريتو
ككرامتو .
 .2ضعف فاعمية العامل التفاضمي :اف الجاه الذم يرتب عميو ابف خمدكف مراتب الناس كمفاضمتيـ
عؿ اساسو كيذـ كؿ مف يقكؿ بغير ذلؾ نجد اف ىذا االساس عامؿ ضعيؼ يستمر تأثيرة لمرحمة
معينة مف الزمف ام انو عامؿ حصكلو مرحمي ثـ يتبلشى ألنو سيفسد مع الزمف عمى حد تعبير ابف
خمدكف ذاتو بقكلو ":في أف نياية الحسب في العقب الكاحد أربعة اباء إعمـ أف العالـ العنصرم بما فيو
كائف فاسد ال مف ذكاتو كال مف أحكالو بالمككنات مف المعدف كالنبات كجميع الحيكانات االنساف كغيره
كائنة فاسدة بالمعاينة ككذلؾ ما يعرض ليا مف األحكاؿ كخصكصا االنسانية  ...كالحسب مف
العكارض التي تعرض لآلدمييف فيك كائف فاسد ال محالة كليس يكجد الحد مف أىؿ الخميقة شرؼ
متصؿ في دبائو مف لدف ددـ إليو إال ما كاف مف ذلؾ لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كرامة بو كحياطة

(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٓ4/ٔ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٔ4/ٔ,
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(ُ)

عمى السر فيو "

ً
بخبلؼ عامؿ التقكل الذم يؤسس عميو االماـ عمي عميو السبلـ مفاضمتو بيف
كىذا

االفراد الذم ال يتبلشى العمؿ بو كال يفسده زمانان اك مكانان.

(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٔ4/ٔ,
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المبحث الثاني :دور المجتمع واثره في بناء الدولة
نستعرض في ىذا المبحث دكر المجتمع كاثره في بناء الدكلة مف خبلؿ معرفة قدر المساحة
الممنكحة لممجتمع في فكر كؿ مف اإلماـ عمي بف ابي طالب( )كابف خمدكف كقنكات تكظيؼ ىذا
الدكر كشكمو كدثاره عمى استراتيجية بناء الدكلة ,مف خبلؿ منح حؽ األمة في اختيار قيادتيا كمبايعتيا
مف عدمو ,ككذلؾ بياف أىمية الرأم العاـ كنسبة تفعيمو كاستثماره في بناء الدكلة ,كبياف مدل االىتماـ
بالطاقات المجتمعية المنتجة كتكظيفيا في برنامج بناء الدكلة كؿ حسب اختصاصو كقدراتو كسنأتي
عمى تكضيح ىذه المحاكر بشيء مف االحاطة كالتفصيؿ ككاالتي -:
 .1المجتمع واثره في اختيار القيادة
ترؾ اإلماـ عمي( )لممجتمع مسألة االتفاؽ كاختيار الحاكـ بقكلو ":اف ىذا امركـ ليس ألحد
فيو حؽ اال مف امرتـ "(ُ) ,كحسب اعتقادنا اف قكلو ىذا ال يتناقض مع ما قدمناه في الفصؿ االكؿ مف
الدراسة باف تحديد قيادة الدكلة في فكر اإلماـ عمي( )تتـ باإلصطفاء االليي ,كاف ليس لؤلمة ام
دكر في اختياره .كذلؾ ألف اإلماـ عمي بف ابي طالب( )عندما كصؿ الى الحكـ لـ يكف كصكلو
بالبيعة التي اخذىا رسكؿ ا﵀ في غدير خـ كانما جاء نتيجة الفراغ السياسي الذم احدثو مقتؿ عثماف
فمجأت اليو الناس ألنو الشخص الكحيد المؤىؿ لقيادة االمة ,كألنو لـ يأت عف طريؽ الترتيب االليي
لمخبلفة أراد اشراؾ الناس في االختيار ليككف اختيار كاعو مدرؾ لخطكرة االزمة التي تمر بيا االمة لذا
اكد االماـ عميو السبلـ عمى اىمية البيعة الكاعية لمجماىير لحساسية المرحمة كالظرؼ الذم كصؿ
عمى اثره االماـ الى الحكـ كالذم عبر عنو في خطابو مع الجماىير قائبلن ":ىد يعكنًي كاٍلتى ًم يسكا ىغ ٍي ًرم ,
ت
ام ٍ
اؽ قى ٍد أ ى
ت ىعمى ٍيو اٍل يعقيك يؿ ,كًا َّف اآلفى ى
كب ,كىال تىثٍيب ي
كف أ ٍىم انر  ,لىو يك يجكه كأىٍل ىك ه
كـ لىو اٍل يقمي ي
فىًإَّنا يم ٍستى ٍقبًمي ى
ىغ ى
اف ,ىال تىقي ي
ً
كعتٍ ًب
 ,كاٍل ىم ىح َّجةى قى ٍد تىىن َّك ىر ٍ
ت بً يك ٍـ ىما أ ٍ
ىج ٍبتي يك ٍـ  ,ىرًك ٍب ي
ت ,ك ٍ
يص ًغ إًلىى قى ٍك ًؿ اٍلقىائ ًؿ ى
اعمى يمكا أِّىني إً ٍف أ ى
ىعمى يـ ,كلى ٍـ أ ٍ
اٍلعاتً ًب ,كًاف تىرٍكتيمكنًي فىأ ىىنا ىكأ ً
ِّ
ط ىك يع يك ٍـ
ىس ىم يع يك ٍـ كأى ٍ
ى
ىحد يك ٍـ  ,كلى ىعمي أ ٍ
ى
ٍ ى ي
(ِ)
ىخ ٍير لى يكـ ًمِّني أ ً
ىمي انر " أم اف بيعتو جاءت بعد قراءة كاعية
ه ٍ

ً ,ل ىم ٍف ىكلٍَّيتي يمكه أ ٍىم ىريك ٍـ  ,كأ ىىنا لى يك ٍـ ىكًزي انر ,
لمكضع العاـ مف قبؿ الجماىير الثائرة

كبعد ايمانيا بمقدرات اإلماـ كمؤىبلتو.

كرفض اإلماـ اجبار االمة عمى بيعتو بؿ فضؿ اف تككف برضاىا كقناعتيا بقكلو ( ":)فىأى ٍقىبٍمتي ٍـ
ً
كذ اٍلمطى ًاف ً
اؿ اٍل يع ً
كن ىازىعتٍ يك ٍـ ىيًدم
ت ىكفِّي فىىب ىس ٍ
إًلى َّي إً ٍق ىب ى
كىا ,ى
ضي
كف  :اٍل ىب ٍي ىعةى اٍل ىب ٍي ىعةى قىىب ٍ
طتي يم ى
يؿ ىعمىى أ ٍىكىالد ىىا ,تىقيكلي ى
ى
(ٔ) عُف تٓ عّش اٌضثٍ  ,اٌفرٕح وولعح اٌدًّ  ,ص ٗ.2
(ٕ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح ,ص.ٖٔٙ
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َّام ىفٍمتىةن "(ِ) ,كقكلو ايضان يصؼ قناعة االمة اثناء
تى يك ٍف ىب ٍي ىعتي يك ٍـ إًي ى
ً
ً
ً
َّغير  ,ى ً
ت إًلى ٍييىا
كح ىس ىر ٍ
ام ىؿ ىن ٍح ىك ىىا اٍل ىعمي يؿ ,ى
الص ي
كى ىد ىج إلى ٍييىا اٍل ىكب يير ,كتى ىح ى

كىا "(ُ) ,كقكلو ايضان ":لى ٍـ
فى ىجا ىذ ٍبتي يم ى
ً
َّام أ ً
ىف ٍابتىيى ىج بًيىا
بيعتو ":بًىب ٍي ىعت ًي ٍـ إًي ى
ً
اب "(ّ) كىذا ما يؤكده ايضان قكلو في بعض اصحاب الجمؿ الذيف خرجكا عميو كمنيـ طمحة
اٍلك ىع ي
(ْ)
ً
ً
ً
كب ىاي ىعنًي َّ
اس ىغ ٍي ىر
كس ىم ىح لي بًاٍل ىب ٍي ىعة  ,طىائعان ىغ ٍي ىر يم ٍك ىروه " ,كقكلو ايضا ":ى
الن ي
كالزبير أصحاب الجمؿ ":ى
ًً
يف "(ٓ) ,كرفض اسمكب الترغيب اك الترىيب في معاممة الناس
يف يم ىخي ًَّر ى
يف ,ىب ٍؿ طىائع ى
يف كىال يم ٍج ىب ًر ى
يم ٍستى ٍك ىرًى ى
ضح ً
ً
طو ً
اض ور
مف اجؿ الحصكؿ عمى بيعتيـ بقكلو( ":)كًا َّف اٍل ىع َّ
امةى لى ٍـ تيىبايً ٍعنًي لً يسٍم ى
اف ىغال وب  ,كىال ل ىع ىر و ى
"

(ٔ)

عمى خبلؼ غيره ممف كاف يبني كصكلو لمحكـ عمى كؿ الكسائؿ مف شراء الذمـ كالديف بالماؿ

حتى يكسب مبايعة ككالء االكثرية كما فعؿ معاكية مع زعامات القبائؿ بالترغيب كالترىيب كمنو اغرائو
لعمرك بف العاص بكالية مصر كشراء دينو كطاعتو في مقابؿ ذلؾ كىذا ما كشفو اإلماـ ( )كشير
ً
ض ىخ لىوي ىعمىى تىٍرًؾ
بيما في خطبة لو منيا قكلو ":إًَّنوي لى ٍـ يي ىبايً ٍع يم ىع ًاكىيةى ىحتَّى ىش ىر ى
ط أٍ
كي ٍر ى
ىف يي ٍؤتًىيوي أىتَّيةن  ,ى
يف ر ً
ِّ
يخةن "(ٕ).
ض ى
الد ً ى
اما في نظرية ابف خمدكف فأنو كجد اف المجتمع في حككمة العصبية كالشككة دكره يكمف في ككنو
اداة لمكصكؿ إلى الحكـ ,كعمى الرغـ مف إعطائو دكر لبلمة في اختيار الحاكـ لككنو يرفض حاكمية
النص االليي ,اال انو في نفس الكقت يقكؿ بحاكمية العصبية كالشككة كاف الحاكـ يصؿ الى سدة
الحكـ بقكتو كشككتو ال دكر لممجتمع مف بعيد اك قريب في كصكؿ اك اختياره كىذ مف التناقض في
ار ً
ائو الفكرية سكاء مف بعيد اك قريب كىذا ما نستنجو مف قكلو ":كصاحب العصبية إذا بمغ إلى رتبة
طمب ما فكقيا فإذا بمغ رتبة السؤدد كاالتباع ككجد السبيؿ إلى التغمب كالقير ال يتركو ألنو مطمكب
لمنفس كال يتـ اقتدارىا عميو إال بالعصبية التي يككف بيا متبكعا فالتغمب الممكي غاية لمعصبية كما
رأيت ثـ إف القبيؿ الكاحد كاف كانت فيو بيكتات مفترقة كعصبيات متعددة فبل بد مف عصبية تككف
أقكل مف جميعيا تغمبيا كتستتبعيا كتمتحـ جميع العصبيات فييا كتصير كأنيا عصبية كاحدة كبرل
ضيي ٍـ بًىب ٍع و
كاال كقع االفتراؽ المفضي إلى االختبلؼ كالتنازع ( ىكلى ٍكىال ىد ٍفعي المَّ ًو َّ
ض لىفى ىس ىد ًت
اس ىب ٍع ى
الن ى
ض )(ٖ) "(ُ) ,فيذا النص يؤكد اف حككمة العصبية تصؿ الى الحكـ بقكة شككتيا كليس ببيعة مف
ٍاأل ٍىر ي
(ٔ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح ,ص٘.ٔ2
(ٕ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح ,صٗ.ٔ2
(ٖ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح,ص ٕٕٕ.
(ٗ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح ,ص.ٕٗ4
(٘) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح ,صٖ.ٖٙ
( )ٙاإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح,ص٘ٗٗ.
( )4اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح,ص٘ٔٔ.
( )8عىسج اٌثمشج ,اَح ٕٔ٘.
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ىذا مف جانب كمف جانب اخر اف المجتمع اداة ككسيمة لخمؽ القكة البلزمة لمغمبة كالسيطرة عمى باقي
عصبيات المجتمع االخرل  ,ام انعداـ كجكد بيعة لبلمة الختيار الحاكـ بؿ الحاكـ يفرض نفسو بالقكة
العصبية عمي بقية المجتمع عمى الرغـ مف عدـ مبايعتو لو .كيرل ابف خمدكف اف ذلؾ ما يتطمبو
طبيعة كاقع المجتمع لتسمط قكة اقكل منو عميو حتى ال يتفرؽ " فمك عيد إلى غير مف ترتضيو
العصبية لردت ذلؾ العيد كانتقض أمره سريعا كصارت الجماعة إلى الفرقة كاالختبلؼ "(ِ) ,ام انيا
تأخذ الحكـ باالستبداد " أف الممؾ ىك غاية العصبية كأنيا إذا بمغت إلى غايتيا حصؿ لمقبيمة الممؾ إما
باالستبداد أك بالمظاىرة عمى حسب ما يسعو الكقت المقارف لذلؾ كاف عاقيـ عف بمكغ الغاية عكائؽ
كما نبينو كقفت في مقاميا إلى أف يقضي ا﵀ بأمره "(ّ).
 .2أىمية الرأي العام في بناء الدولة
تمثؿ ىذا في إشراؾ الجماىير في الشكرل مف خبلؿ التعبير عف اراءىا حيث كاف ىذا حؽ
مكفكؿ كأكد عميو اإلماـ فكريان كحرص عمى تطبيقو منيجيان ألنو يؤمف باف استشارة الشعب ىي دعامة
اساسية لمشركع بناء الدكلة القائـ عمى المشاركة كتبادؿ اآلراء لئلرتقاء بالرأم العاـ كزيادة فعاليتو
لممشاركة في الحكـ لما لو مف مصمحة مشتركة كسببان لتأكيد كتكثيؽ العبلقة بيف القيادة كاالمة(ْ),
كشجع اإلماـ عمي في خطاباتو لبلمة عمى ممارسة حقيا كابداء المشكرة في ادارة شؤكف الحكـ بقكلو":
ال تكفكا عف مقاؿ بحؽ أك مشكرة بعدؿ "(ٓ),كمف باب مشاركة الجماىير في الحكـ كدكرىا في بناء
ض هؿ ىنالىو  ,كىال طى ٍك هؿ
الدكلة كخاطبيـ بقكلو ":أ َّ
ىما ىب ٍع يد  ,فىًإ َّف ىحقٌان ىعمىى اٍل ىكالًي أ َّىال يي ىغي ىِّره ىعمىى ىرًعيَّتًو فى ٍ
ً ً ً
ً ً ً
َّ
طفان ىعمىى إً ٍخ ىكانًو  ,أ ىىال كًا َّف لى يك ٍـ
يخ َّ
كع ٍ
ىف ىي ًز ى
ص بًو  ,كأ ٍ
يده ىما قى ىس ىـ المو لىو م ٍف ن ىعمو يدين ٌكان م ٍف ع ىباده  ,ى
كن يك ٍـ أ ٍىم انر إً َّال ًفي يح ٍكوـ"(ٔ).
كن يك ٍـ ًس ٌانر إً َّال ًفي ىح ٍر وب  ,كىال أى ٍ
م يد ى
ىحتى ًج ىز يد ى
ًع ٍنًدم أ َّىال أ ٍ
ط ًك ى
كأكد اإلماـ عمى األمة اداء كاجبيا اتجاه قيادتيا في ابداء النصح كالمشكرة لما يسيـ في تنضيج
االفكار كتمحيصيا كتنبيو القيادة كقد سعى اإلماـ إلى تعميـ كشمكلية الشكرل كعدـ اقتصارىا عمى
العمر كالسف كانما الميـ الرأم الصائب النافع بقكلو "إذا احتجت إلى المشكرة في امر قد ط أر فاستبده

(ٔ) اتٓ خٍذوْ ,اٌعثش .ٔٔٓ /ٔ,
(ٕ) اٌعثش.ٔٙٙ/ٔ,
(ٖ) اتٓ خٍذوْ ,اٌعثش .ٔٔٔ /ٔ,
(ٗ) ِسّذ تالش اٌسىُُ  ,دوس أهً اٌثُد فٍ تٕاء اٌدّاعح اٌصاٌسح . ٕٕٔ/ٔ ,
(٘) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح  ,صٖٖ٘.
( )ٙاإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح,صٕٗٗ.
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ببداية الشباف ,فانيـ أحد اذىانان كاسرع حدسان ثـ رده بعد ذلؾ إلى رأم الكيكؿ كالشيكخ ليستعقبكه
كيحسنكا االختيار لو فأنو تجربتيـ اكثر "(ُ).
كركز اإلماـ عمى الرأم كصكابو بغض النظر عف مصدر تقييـ مكضكعي مف اإلماـ لآلراء
بقكلو ":ال يستصغرف عندؾ الرأم الخطير اذا أتاؾ بو الرجؿ الحقير"

(ِ)

كعمى الرغـ مف معصكمية

اإلماـ في الحكـ كالقيادة اال انو لـ يمغ ىذا الدكر الفعاؿ لعقؿ األمة كاشراؾ اراءىا في استراتيجية بناء
الدكلة ,كركز عمى ىذه المشاركة السياسية الكاعية لبلمة ألثارىا االيجابية الفعالة.
اما دكر المجتمع في بناء الدكلة عند ابف خمدكف فأنو دك انر يغمب عميو تفاكت فعالية المشاركة
بيف افراده كفئاتو لما تمعبو العصبية الغالبة مف دكر في اقصاء بقية العصبيات كالتفرد كحدىا في شغؿ
المناصب الحككمية جميعا مف المناصب السيادية كغير السيادية تككف بيدىا فميس مف حؽ جميع
المكاطنيف شغؿ ىذه المناصب نسبة لكفاتيـ كمؤىبلتيـ ,كانما تككف ىذه المشاركة مف حؽ العصبية
الخاصة بالحاكـ ,ىي التي تقرر نسبة المشاركة كقكتيا بعد إقصاء العصبيات االخرل عف المشاركة
في الممؾ كبناء الدكلة كىذا ما نبو اليو ابف خمدكف بقكلو ":إعمـ أف صاحب الدكلة إنما يتـ أمره كما
قمناه بقكمو فيـ عصابتو كظيراؤه عمى شأنو كبيـ يقارع الخكارج عمى دكلتو كمنيـ يقمد أعماؿ مممكتو
كك ازرة دكلتو  .كجباية أمكالو ألنيـ أعكانو عمى الغمب كشركاؤه في االمر كمساىمكه في سائر ميماتو "
(ّ).
كتتمثؿ مشاركة المجتمع في بناء الدكلة عند ابف خمدكف عف طريؽ قيامو بالكاجب العصبي
كالكاجب الذم يمميو شعكر الفرد كاحساسو مف أجؿ نصرة ذكم االرحاـ أك بتعبير اخر اف العصبية ىي
القكة التي تدفع الفرد إلى انجاز كتنفيذ ما يمميو عميو الكاجب العصبي اتجاه زعيـ عصبيتو كابنائيا "
(ْ)

كذلؾ اف صمة الرحـ طبيعية في البشر اال في االقؿ كمف صمتيا النعرة

عمى ذكم القربى كأىؿ

االرحاـ اف يناليـ ضيـ فتشكؿ قكة تسيطر عمى جميع القكل العصبية في العمراف البدكم مكتسحة
متجية بعد ذلؾ إلى العمراف الحضرم طالبة لمممؾ كالدكلة فتسيطر فئة عصبية الحاكـ عمى بقية ابناء
المجتمع بقكتيا كتقصي الجميع" (ٓ).
(ٔ) اتٓ اتٍ اٌسذَذ  ,ششذ ٔهح اٌثالغح .ٖٖ4/ٕ,
(ٕ) اٌٍُثٍ اٌىاعطٍ  ,عُىْ اٌسىُ  ,صٕٕ٘
(ٖ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٗٗ/ٔ ,
ّ
...إْ فٍ سأعه َٔ َع َشجٌ  ,أٌ أَ ِْ َشاً ََهُ ُُّ ته" وَماي إٌعشج ِٓ فىساْ اٌذَ وهزا ِا َٕطثك عٓ
(ٗ) إٌعشج :هٍ " األِ ُش َُهَ ُُّ ته
اٌرعصة وزُّح اٌذَ ؤصشذه ال ٌشٍء اال ٌسُّح اٌعصثُح ولشاتح اٌذََٕ .ظش :اٌضتُذٌ  ,ذاج اٌعشوط.٘ٗٗ-ٖ٘ٗ/4,
(٘) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٕٔٓ/ٔ ,
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بعد اف بينا بأف مجتمع دكلة العصبية ىك مجتمع مككف مف عصبيات مختمفة مغمكبة عمى
امرىا التحمت في المجتمع بقكة كسيطرة عصبية الحاكـ الغالبة عمييا جميعان فبل يككف لممجتمع
بشرائحو العريضة رأم في بناء الدكلة بؿ ىذه المشاركة تككف مقتصره فقط عمى عصبية الحاكـ الغالبة
فيي التي قرر بيا بناء الدكلة "اف الغاية التي تجرل عمييا العصبية ىي الممؾ "

(ُ)

فبل يككف ىناؾ

صكت مسمكع لمشاركو بقية العصبيات في بناء الدكلة ألنيا حسب طبيعة تأسيس دكلة القكة تككف
خاضعة لعصبية الحاكـ التي تقرر مصير بناء الدكلة بدالن عنيا ,فتقرر العصبية الغالبة مصير
المجتمع ,كتستبد بالحكـ مككنة ما يعرؼ بالطبقة الحاكمة كىنا يختفي دكر المكاطف كعصبيات
المجتمع االخرل في بناء الدكلة كيككف دكرىا فقط عكف عمى الغمب لبناء سمطاف الممؾ  ,كينظر لو
بعد ذلؾ بأنو ليس لو أم استحقاؽ أك حرية سياسية في تقرير مصير بناء الدكلة ألف العممية السياسية
في بناء الدكلة تسير كفؽ ركح العصبية كالقبمية كال سيادة لركح القكانيف فييا التي تضمف حقكؽ
المشاركة السياسية ألفرادىا فنبلحظ اف دكر المجتمع في بناء الدكلة يككف دك انر مجت أز مف حؽ عصبية
الحاكـ فقط  .كحتى عصبية الحاكـ ال يككف ليا مشاركة عف كعي سكاء كاف في اختيار الحاكـ أـ
بناء الدكلة كانما تككف مشاركتيا بفعؿ ما يمميو عمييا كاجبيا العصبي مف طاعة رئيسيا كنصرت ابناء
عصبيتيا.

(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔٔٓ/ٔ ,
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المبحث الثالث :نظام العالقة بين القيادة والشعب واثرىا في بناء الدولة
كيمكف بحث نظاـ ىذه العبلقة مف خبلؿ محكريف كىما كاالتي-:
المحكر االكؿ :حقكؽ الحككمة (كاجبات الشعب تجاه الحككمة)المحكر الثاني :حقكؽ الشعب (كاجبات الحككمة تجاه الشعب)كيمكف اف نفصؿ فييما كاالتي-:
المحور االول :حقوق الحكومة (واجبات الشعب تجاه الحكومة)
بنيت العبلقة في فكر اإلماـ عمي( )بيف الحاكـ كشعبو عمى اساس الحقكؽ كالكاجبات بأف
العامة
جعؿ ك ٌؿ األيمكر التي يعيش بيا الخمؽ مف سمكؾ كتعامؿ كتبادؿ كتناصح ,بؿ كؿ العبلقات
ٌ

عز كجؿ أكجب ىذه لتمؾ بمكجب
ألف البارم ٌ
المتبادلة في العمؿ كفؽ ما أراده ا﵀ تعالى؛ ٌ
كالصيغ ي

الحؽ المفركض عمى الناس ,بحيث جعؿ فييا التناسؽ كالنظاـ
قانكف إليي ,كىك التساكم في كجكه
ٌ
كالتبلزـ كبدكنيا ال يصمح بناء دكلة مترابطة كقكية ,ككذلؾ ىذا الكجكب ال يككف بعضو إالٌ ببعض ,ثيٌـ
ؽ ىح ُّ
ض يس ٍب ىح ىانوي ًم ٍف تًٍم ىؾ اٍل يحقيك ً
ؽ اٍل ىك ًالي ىعمىى
ٌبيف ( )ذلؾ بصكرة كاضحة بقكلو ":ىكأ ٍ
ىعظى يـ ىما ا ٍفتىىر ى
ً
ؽ َّ ً
َّ ً ً
َّة ك ىح ُّ
ضيىا المَّوي يس ٍب ىح ىانوي لً يك ٍّؿ ىعمىى يك ٍّؿ ,فى ىج ىعمىيىا نًظىامان أليٍلفىتً ًي ٍـ ىك ًع ٌانز
يضةه فى ىر ى
الرًعيَّة ىعمىى اٍل ىكالي ,فى ًر ى
الرعي ى

َّ
الرًعي ً
الة ,كالى تىصميح اٍلكالةي إًالَّ بً ً
ً
ت َّ
ام ًة َّ
صمي يح َّ
الرًعَّيةي
َّة فىًإ ىذا أى َّد ٍ
لًًدينً ًي ٍـ .ىفمى ٍي ىس ٍ
ٍ
ت تى ٍ
الرًعيَّةي إًال بً ى
استقى ى
ٍ ي ي
صبلى ًح اٍل يك ى
ت م ىن ً
إلى اٍلكالًي ىحقَّوي كأ َّىدل اٍلكالًي إًلى ٍييىا ىحقَّيىا ىع َّز اٍل ىح ُّ
الد ً
اى يج ِّ
ت ىم ىع ًال يـ اٍل ىع ٍد ًؿ
اعتى ىدلى ٍ
يف ىك ٍ
ام ٍ ى
ؽ ىب ٍي ىنيي ٍـ ىكقى ى
ى
ى
ى
ً (ُ)
ت مطى ً
اء َّ ً ً
الزماف ,كطي ًمع ًفي بقى ً
ًً
ً
ىع ىداء " .
ىك ىج ىر ٍ
امعي األ ٍ
ى
ت ىعمىى أى ٍذالليىا الس ىُّن يف؛ فى ى
الد ٍكلىة ,ىكىيئ ىس ٍ ى
صمى ىح ب ىذل ىؾ َّ ى ي ى ى
يمة
الم ٌ
كا ٌف الحقكؽ التي فرضيا ا﵀ تعالى عمى الجانبيف كما ذكرىا اإلماـ ( )فييا الجكانب ي

بأف
األساسية لثبات كياف المجتمع كحفظ مظاىره
كالدعائـ
ٌ
ٌ
اإليجابية كصكرة نظامو ,ىذا إذا شعر القائد ٌ

عية عمى القائد ,كبحفظيما كعدـ اإلخبلؿ بتكازنيما
عيتو ,ككذلؾ حقكقان لمر ٌ
ا﵀ قد فرض لو حقكقان عمى ر ٌ
المحبة كالصدؽ في ٌنياتيـ كضماف تأدية الحقكؽ
تككف (نظامان أليلفتيـ) ,كبيذه األيلفة كىذا التعاكف ك ٌ

إلى يمستحقٌييا كااللتزاـ اتجاه بعضيـ بعض ىي الضماف الحي لممسيرة الصالحة.

(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,صٖٖٖ.
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كعبر احد الباحثيف عف ىذا الطرح االستراتيجي لئلماـ في تنظيـ العبلقة بيف القيادة كالمجتمع بانو
نمك الدكلة كدكاميا ,كيضع يىنا كاحدان مف مفاتح تفسير
( ":)يطرح ىذا المكضكع شرطان في ٌ
نمك الحضارات كدكاميا"(ُ).
التاريخ ,في كاحد مف شركط ٌ
بيف اإلماـ كاجبات الرعية كدكرىا في بناء الدكلة كالمحافظة عمييا بقكلو " :أىيُّيىا َّ
اس ,إً َّف لًي
الن ي
ىما حقِّي عمى ٍي يكـ فىاٍلكفىاء بًاٍلب ٍيع ًة ,ك َّ ً
يحةي ًفي اٍلم ٍشيًد كاٍلم ًغ ً
يب,
النص ى
ىعمى ٍي يك ٍـ ىحقٌان ,ىكلى يك ٍـ ىعمى َّي ىحؽ ... :ىكأ َّ ى
ى ى ى ى
ى ٍ ى ي ى ى ى
َّ
ً
ً
كً
دم يريك ٍـ "(ِ)  .كبتحميؿ النص المتقدـ يمكف بياف دكر ككاجب
يف أ ٍىد يعك يك ٍـ ,ىكالط ى
اعةي ح ى
اإل ىج ىابةي ح ى
يف ي
ى

المجتمع بما ياتي-:
أوالً :الوفاء بالبيعة

اء بًاٍل ىب ٍي ىع ًة " أف تبقى
كاكد عمييا اإلماـ كبينيا اثناء خطابو بالناس قائبل  ":ىكأ َّ
ىما ىحقِّي ىعمى ٍي يك ٍـ فىاٍل ىكفى ي
األمة عمى بيعتيا لمقائد أك الحاكـ ,تيخمص لو ,كتدافع عنو ,كتحافظ عميو ,كتفي بما قطعتو عمى
نفسيا مف عيكد الكفاء معو

(ّ)

أم تكثيؽ البيعة كعدـ نكثيا كفعؿ ما ينافييا(ْ) ,كقد الـ اإلماـ مف

نكث بيعتو كلـ يكؼ بيا بقكلو ":لىـ تى يكف ب ٍيعتي يكـ إًيَّام ىفٍمتىةن  ,كلى ٍيس أىم ًرم كأىمريكـ ك ً
احدان "
ٍ ٍ ى ى ٍ ى
ى ٍ
ٍي ٍ ى

(ٓ)

.

ثانياً :االخالص لمقيادة
يبدك أف اإلماـ ( )أراد بالنصيحة ىنا ,تمؾ التي تككف دكافعيا حقيقية كشرعية ,كالتي تنطمؽ
مف منطمؽ الحرص كتحمؿ المسؤكلية ,ال النصيحة التي تقؼ كراءىا دكافع الزلفى كالطمع كالتقرب مف
الحاكـ ,كالتي ترمي إلى الحصكؿ عمى االمتيازات الشخصية بداعي النفاؽ ,فالحاكـ ما داـ صادقان مع
يمة ,بحيث ال يدكر النفاؽ في أنفسيـ في
يمتو مؤديان أمانتو ,فمف حقٌو أيضان أف يصدؽ معو أبناء األ ٌ
أٌ
الحضكر كالغياب ,في الشدة كالرخاء(ٔ).

فالنصيحة التامة ىي " النصيحة في الحضكر كالغيبة ,ال أنكـ تنصحكف كتطمبكف لي الخير في
حضكرم ,بينما تفعمكف ما تريدكف في غيابي ,فيجب أف تككنكا ناصحيف مف أعماؽ قمكبكـ "

(ٕ)

 ,كاف

ما يعزز النصح بينيـ ىك بقدر نصح القيادة معيـ كمبدا الثقة المتبادلة كما جاء ذلؾ في عيد اإلماـ

(ٔ) عثذ اٌشضا اٌضتُذٌ  ,فٍ اٌفىش االخرّاعٍ  ,ص.24
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,صٖٖٖ.
(ٖ) اٌضتُذٌ ,فٍ اٌفىش االخرّاعٍ ,ص٘ٓٔ.
(ٗ) ِسّذ اٌسغٍُٕ اٌشُشاصٌ ,ذىضُر ٔهح اٌثالغح.ٔ٘8/ٔ,
(٘) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح ,صٗ.ٔ2
( )ٙاٌضتُذٌ ,فٍ اٌفىش االخرّاعٍ ,ص٘ٓٔ.
(ِ )4سّذ زغُٓ اٌطهشأٍ ,والَح اٌفمُه فٍ زىىِح االعالَ.ٖٕٔ/ٗ ,
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عمي ( )إلى مالؾ األشتر ... " :كال تحقرف ليطفان تعاىدتيـ بو كاف قؿ ,فانو داعية ليـ إلى بذؿ
النصيحة لؾ .)ُ("...
كعمى ذلؾ ,فاف اإلماـ ( ,)كعمى الرغـ مف اختصاصو باإلمامة ,كىك األمر القاضي بككنو
أعمـ الناس كأصمحيـ ,اال أنو كاف ييربي الناس عمى أنو ال حدكد بينو كبينيـ فيما كاف مكافقان لميزاني

الحؽ كالعدؿ كليكف ذلؾ ما يككف مقالةن أك مشكرة ,اذ يقكؿ( " :)فبل تكفكا عف مقالة بحؽ أك مشكرة
بعدؿ" (ِ).
ثالثاً :تنفيذ ق اررات الحاكم

حينما يدعكىـ القائد إلى و
أمر ما يتخذكنو ,أك يطمبيـ ال تخاذ طريؽ معيف أك ترؾ عمؿ يمخالؼ

مضر بالخمؽ ,يجب أف تككف إجابة األمة
إلرادة ا﵀ كمصمحة عمكـ الناس ,أك تقكيـ في طبع ما
ٌ

سريعة كبدكف تباطؤ أك تم ٌكؤ.

المفترض الطاعة ,ىي في حقيقتيا الشرعية ممزمة ككاجبة عمى المحككـ,
فاف دعكة اإلماـ الشرعي ي
كذلؾ مف جيتيف ,اكالىما :بحكـ االستخبلؼ الديني لئلماـ عمى أحكاـ الديف كسياسة الرعية ,كثانييما:
بحكـ التعاقد الذم تيمثمو داللة البيعة بينيما .كعمى ذلؾ فالجيتاف تكجباف تمبية دعكة اإلماـ  ,كالجدير
بالذكر اف كبل الجيتيف قد تكفرتا في حككمة اإلماـ عمي ( ,)كيمكف التكصؿ إلى ذلؾ المعنى مف
قكؿ االماـ ":لـ تكف بيعتكـ ايام فمتة  ,)ّ(" ...ككذلؾ مف قكلو ( ... ":)اني لـ أرد الناس حتى
أرادكني ,كلـ أبايعيـ حتى بايعكني.)ْ("...
حؽ المجتمع ,فما عمييا حينذاؾ
إف األمة إذا شعرت
بمحبة قيادتيا كسيرتو العادلة ,بحيث ٌأدل ٌ
ٌ
ٌ

إالٌ إطاعة األكامر الصادرة منو كالعمؿ عمى تنفيذىا فببل شؾ أف طاعة األمر تككف مبلزمة إلجابة
الدعكة  ,كذلؾ عمى أساس أف الطاعة ىي المدلكؿ التطبيقي كالعممي إلجابة الدعكة ,كاال فمف يككف
أثر مف الناحية العممية مف دكف اطاعة األمرٌ .أنو قاؿ ":حؽ عمى اإلماـ أف يحكـ بما
إلجابة الدعكة ه

(ٔ) ِسّذ ِهذٌ شّظ اٌذَٓ ,عهذ االشرش ,ص.ٔٓ8
(ٕ) ٔهح اٌثالغح ,صٖٖ٘.
(ٖ) اإلِاَ عٍٍ ٔ ,هح اٌثالغح  ,صٗ.ٔ2
(ٗ) ٔهح اٌثالغح  ,ص٘ٗٗ.
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يؤدم األمانة ,فإذا فعؿ ذلؾ ,فحؽ عمى الناس أف يسمعكا لو كأف يطيعكا كاف ييجيبكا إذا
أنزؿ ا﵀ ,كأف ٌ

يدعكا" (ُ).

المحور الثاني :حقوق الشعب (واجبات الحكومة تجاه الشعب)
كحددىا اإلماـ عمي ( )ىذه الحقكؽ بقكلو ":أىيُّيىا َّ
اس ً ,إ َّف لًي ىعمى ٍي يك ٍـ ىحقٌان  ,كلى يك ٍـ ىعمى َّي ىحؽ
الن ي
ً
ً
ً
ً
يم يك ٍـ ىك ٍي ىبل تى ٍجيىميكا  ,كتىأًٍد ييب يك ٍـ ىك ٍي ىما تى ٍعمى يمكا
 :فىأ َّ
ىما ىحقُّ يك ٍـ ىعمى َّي فىالنَّص ى
يحةي لى يك ٍـ  ,كتى ٍكف يير فى ٍيئ يك ٍـ ىعمى ٍي يك ٍـ  ,كتى ٍعم ي
"(ِ)  ,كقكلو ايضا ":إًنَّو لى ٍيس عمىى اإلماـ إً َّال ما ح ِّم ىؿ ًمف أىم ًر رب ً
ِّو ً :
اد
اإل ٍب ىبلغي ًفي اٍل ىم ٍك ًع ى
ظ ًة  ,ك ًاال ٍجتًيى ي
ى ي
ي ى ى
ٍ ٍ ى
ً
ًفي َّ ً
اء لًمسُّنَّ ًة كًاقىامةي اٍل يح يد ً
يح ًة  ,ك ً
ُّي ىم ً
ىىمًيىا  .فىىب ًاد يركا
اف ىعمىى أ ٍ
النص ى
كد ىعمىى يم ٍستىحقِّييىا  ,كًا ٍ
اإل ٍح ىي ي
ص ىد يار الس ٍ
ى
اٍل ًعٍمـ ًمف قىٍب ًؿ تىص ًك ً ً ً
ىىمً ًو  ,ك ٍانيى ٍكا ىع ًف
ىف تي ٍش ىغميكا بًأ ٍىنفي ًس يك ٍـ ىع ٍف يم ٍستىثى ًار اٍل ًعٍمًـ ًم ٍف ًع ٍنًد أ ٍ
يح ىن ٍبتو  ,ك ًم ٍف قىٍب ًؿ أ ٍ
ى ٍ
ٍ

الني ًي بع ىد التَّىن ً
ً
اىي "(ّ).
اٍل يم ٍن ىك ًر كتىىن ى
اى ٍكا ىع ٍنوي  ,فىًإَّن ىما أيم ٍرتي ٍـ بً َّ ٍ ى ٍ

ىذه الحقكؽ التي لمرعية ىي كاجبات مفركضة عمى الحككمة كتطبيقيا يكفٌر األمف لمعبلقة
اإليجابية كتيعطي الطاقة الفاعمة لمسير عمى طريؽ الحؽ كاالستقامة  ,كاقامة العدؿ في المجتمع كىي
ٌ

منيا االتي-:

.1اخالص القيادة قوالً وعمالً
عمي فالنصيحة لكـ )(ْ).
كىك االخبلص كالصدؽ في القكؿ كالعمؿ ( فأما حقكـ ٌ
.2حق حفظ المال العام
كالعدؿ كاإلنصاؼ في الحكـ كالتكزيع ( كتكفير فيئكـ عميكـ )  .الحرص عمى بيت الماؿ كتنميتو ,
كسد حاجة ذكم الحاجات(ٓ).
.3حق التعميم
كسنة نبيو ( كتعميمكـ كيبل تجيمكا )  ,ألف جيمكـ بديف
كارشادىـ السبيؿ التي أرشد إلييا كتاب المَّو ٌ

الحؽ يبتعد بكـ عف مكارـ الدنيا كحسناتيا  ,كيغريكـ بأقذارىا كسيئاتيا(ُ).
(ٔ) اٌّرمٍ اٌهٕذٌ  ,وٕض اٌعّاي .4ٙٗ/٘,
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,ص.42
(ٖ) ٔهح اٌثالغح  ,صٕ٘ٔ.
(ٗ) ِغُٕح  ,ظالي .ٕٕ2/ٔ,
(٘) ِغُٕح  ,ظالي .ٕٕ2/ٔ,
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.4حق التأديب
المراد بالتأديب ىنا العقكبة بإقامة حدكد المَّو سبحانو  ( ,كتأديبكـ كيما تعممكا ) كالمراد بالعمؿ
ً
ً ً
يمكا "(ِ)(ّ).
االستقامة حيث قاؿ في بعض ما يأتي مف خطبو " كأ َّىد ٍبتي يك ٍـ ب ىس ٍكطي ىفمى ٍـ تى ٍستىق ي
يستمر( )في عرض
فصؿ كفي مكاضع يمختمفة
كبعد أف ٌبيف الحقكؽ بيف الطرفيف في كبلـ يم ٌ
ٌ
السمبية في العبلقة التي إف كقعت اخت ٌؿ التكازف بيف الطرفيف ,كىذا
المستحصمة مف الصكرة
ٌ
النتائج ي
عية بغبف كظمـ الطرؼ اآلخر ,حيث تسعى ىي األيخرل إلى غمبة كالييا أك
يحصؿ حينما تشعر الر ٌ

العامة كترؾ العمؿ بالحقكؽ ,كتصبح
العممية يىنا ساحة حرب كتسارعان
بالم ٌ
ٌ
قدرات ٌ
التخمٌص منو كالعبث ي
عية,
نحك األىداؼ
الشيطانية بيف الكالي كرعيتو ,كىذا كمٌو يأتي مف عدـ أداء الحقكؽ بيف الكالي كالر ٌ
ٌ
ؼ اٍل ىكالًي
كقد ٌبيف اإلماـ ( )ذلؾ بصكرة أكثر
جبلء ككضكحان " :ىكًا ىذا ىغمىىب ًت َّ
ىج ىح ى
الرًعَّيةي ىك ًال ىييىا ,أ ٍىك أ ٍ
ن
ً
اختىمىفى ٍ ً
ت م ىعالًـ اٍل ىجكًر ,ك ىكثير ً
الد ً
اإل ٍد ىغا يؿ ًفي ِّ
ت ىم ىح ُّ
اج الس ىُّن ًف,
بً ىرًعيَّتً ًو ٍ
يف ,ىكتيًرىك ٍ
ت يى ىنال ىؾ اٍل ىكم ىمةي ,ىكظىيى ىر ٍ ى ي ٍ ى ى

ؽ عطِّ ىؿ ,كال لًع ًظ ًيـ ب ً
كس ,فىبل يستىكح ي ً ً ً
ت ًعمى يؿ النُّفي ً
اط وؿ
اـ ,ىك ىكثيىر ٍ
فى يع ًم ىؿ بًاٍليى ىكل ,ىك يعطِّمى ًت األ ٍ
ى
ش ل ىعظيـ ىح ٍّ ي
يٍ ٍى
ى ى
ىح ىك ي
ً
ً
في ًع ىؿ ,فىي ىنالً ىؾ تىًذ ُّؿ األ ٍىبرار كتى ًع ُّز األى ٍشرار ,كتىعظيـ تىبًع ي َّ ً
اص ًح ًفي
ات المو يس ٍب ىح ىانوي ع ٍن ىد اٍلع ىبادً  .فى ىعمى ٍي يك ٍـ بًالتَّىن ي
ىي ى ٍ ي ى
ي
ىي ى
َّ ً ً
ً
ً
َّ
ادهي بًىبالً وغ
اجتًيى ي
صوي ىكطىا ىؿ ًفي اٍل ىع ىم ًؿ ٍ
ىح هد ىكًا ًف ا ٍشتى َّد ىعمىى ًر ى
اك ًف ىعمى ٍيو ,ىفمى ٍي ىس أ ى
ضا المو ح ٍر ي
ىذل ىؾ ىك يح ٍس ًف الت ىع ي
َّ
ح ًقيقىةى ما المَّو س ٍبح ىانو أ ٍ ً
اع ًة لىوي "(ْ).
ىىميوي م ىف الط ى
ى ي ي ى ي
ى
عند ذاؾ تظير النتائج التالية لمصكرة أعبله:
ُ  .انتشار معالـ الجكر كالظيمـ.
ِ  .كثرة األيمكر التي تيفسد حقيقة ككاقع الديف.
حجة البيضاء كالطريؽ الكسطى ,أك االنحراؼ يمينان كشماالن فيطيرؽ أيخرل.
الم ٌ
ّ  .ترؾ ى
اإلنسانية.
الذاتية لمنفس
ْ  .غمبة األىكاء كالرغبات
ٌ
ٌ

عز كجؿ.
ٓ  .تعطيؿ أحكاـ ا﵀ كالعمؿ بما ال ييرضي البارم ٌ
ٔ  .كثرة تىعمٌؿ النفكس بالباطؿ.

الحد الذم قد يتجاكز عدـ
المنكرات ,كتعطيؿ األحكاـ إلى
ٕ .مكت الشعكر
ٌ
ٌ
بالمسؤكلية أزاء ي
االستنكار كالنفرة فييا إلى الرضا كاإلقرار.

(ٔ) ِغُٕح  ,ظالي .ٕٕ2/ٔ,
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,صٖ.ٕٙ
(ٖ) ِغُٕح  ,ظالي .ٕٕ2/ٔ,
(ٗ) ٔهح اٌثالغح  ,صٖٖٗ.
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عية اتجاه
كقد بيف اإلماـ عمي ( )ي
الخطبة األكلى معالـ الحقكؽ المفركضة عمى الراعي كالر ٌ

بعضيـ البعض ,ثيٌـ أعطى النتائج التي سكؼ تترتٌب حتمان عمى تكفٌر ىذه الحقكؽ أك عمى إىدارىا,

المدنية ,ثيٌـ جاءت
السياسية
السنف التاريخية  ,كعمؽ استراتيجيتو في
ٌ
ٌ
كاشفان عف يعمؽ الرؤية في ي
المعادلة
ي
الخطبة األيخرل بتفسير يم ٌ
فصؿ لطبيعة كأصناؼ الحقكؽ المفركضة عمى ك ٌؿ مف طرفي ي

تامة بكظائؼ عمـ االجتماع (ُ).
االجتماعية ,كقد عكست عف حالة ٌ

اما فيما يتعمؽ بحقكؽ المجتمع في نظرية ابف خمدكف فمـ يذكر ذلمؾ ابف خمدكف كلـ يشر اليو

بكضكح كما اشار اليو اإلماـ عمي ( )بؿ نجد مف خبلؿ قراءة افكار ابف خمدكف انو ال تكجد في
دكلة العصبية حقكؽ لممجتمع كنبيف عمة ذلؾ مف خبلؿ ما ياتي -:
 .1انعدام حقوق المجتمع في دولة العصبية :النو مجتمع مغمكب عمى امره كاف الحككمة تتبلعب
بسياستو حسبما تشاء ال تكجد حدكد ثابتو في التعامؿ معو اك قكانيف متمثمة بحقكؽ ككاجبات تنظـ
العبلقة بينو كبيف الحككمة حتى يحكؿ دكف استبداد الحككمة ك استغبلليا لمرعية  ,اال اف دكلة ابف
خمدكف كانت خالية مف أم الئحة حقكؽ لممجتمع ؛ كىذا ما يمكف اف نستشفو مما اشار اليو ابف
خمدكف مما تقكـ بو الحككمة العصبية مف قمب لممكازيف الشرعية في قكانيف االحكاـ السمطانية مف
تحكيؿ الحقكؽ كضكابطيا إلى مغارـ عمى المكاطنيف مف ابناء الدكلة بقكلو في ":باب ما يحذر مف
عكاقب االشتغاؿ بآلة الزرع أك تجاكز الحد الذم أمر بو كالسبب فيو كا﵀ أعمـ ما يتبعيا مف المغرـ
المفضي إلى التحكـ كاليد العالية فيككف الغارـ ذليبل بائسا بما تتناكلو أيدم القير كاالستطالة قاؿ صمى
ا﵀ عميو كسمـ ال تقكـ الساعة حتى تعكد الزكاة مغرما إشارة إلى الممؾ العضكض القاىر لمناس الذم
معو التسمط كالجكر كنسياف حقكؽ ا﵀ تعالى في المتمكالت كاعتبار الحقكؽ كميا مغرـ لمممكؾ كالدكؿ
كا﵀ قادر عمى ما يشاء كا﵀ سبحانو كتعالى اعمـ كبو التكفيؽ "(ِ).
 .2تعامل الحكومة الوصولي مع المحكومين :اف معيار طبيعة العبلقة القائمة بيف الحاكـ
كالمحككميف كفؽ نظرية دكلة القكة كالغمبة يرل ابف خمدكف انيا تقكـ عمى اساس الحفاظ عمى مصالح
الممؾ  ,فاساس تعامؿ الحاكـ مع الرعية ال يستند إلى قانكف كمبدأ ثابت بؿ تعبير
الممؾ كاستم ارره في ي
ى
لردة فعؿ الحاكـ ازاء الحرص عمى منصبو في الحكـ فيك في بداية التمييد لممكو يعامميـ بالرفؽ
كاالحساف " حسف السمكؾ كالعفك عف الزالت  ...كالصبر عمى المكاره كالكفاء بالعيد كبذؿ االمكاؿ مف
صكف االعراض كتعظيـ الشريعة كاجبلؿ العمماء الحامميف ليا كاالنقياد إلى الحؽ مع الداعي اليو,
(ٔ) اٌضتُذٌ  ,اٌفىش االخرّاعٍ فٍ ٔهح اٌثالغح,ص.ٔٓ8
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٔٓ/ٔ ,

129

125

الفصل الثاني  :قي ـ ـمة المج ـتمـ ـع واث ـرها في استراتيجي ـة بـناء ال ـ ـدولة
كانصاؼ المستضعفيف مف أنفسيـ كالتنزؿ مف احكاليـ كاالنقياد لمحؽ كالتكاضع لممسكيف كاستماع
شككل المستغيثيف  ...كالتجافي عف الغدر كالمكر كالخديعة"(ُ).اال اف ىذا التعامؿ ينقمب حينما يحس
فإف معاممتو في ىذه االحكاؿ تككف ردة فعؿ لخكفو
بأف ممكو كمنصبو في الحكـ متعرض لممنافسة ٌ
(ِ) .

لمحفاظ عمى الممؾ "

بف دكلة الممؾ كالعصبية مف أجؿ تسخير طاقتيا لخدمة المجتمع كذلؾ النو لـ يكف المجتمع
كلـ تي ى

ىدفا لبناء الدكلة بؿ كاف الكصكؿ إلى الحكـ كالممؾ ىك اليدؼ مف بناء الدكلة ككاف المجتمع مجرد
أداة أك كسيمة لتحقيؽ ذلؾ كالمحافظة عميو  .لذلؾ نبلحظ اف ابف خمدكف لـ ييتـ بناء فرد ثـ بناء

المجتمع بناء فرد بمكاصفات معينة كعمى اسس كقيـ محددة ليتشكؿ في بناءه ضمف مجتمع القكة أك
القاعدة البلزمة لبناء الدكلة فماداـ ما تحتاجو ىذه الدكلة لتأسيييا ىك قكة بشرية فابف خمدكف يتجو
مباشرة إلى أيجاد قكة بغض النظر عف كيفية أسس بناء افراده ىذه القكة كتككينيا فيتجو إلى العمراف
البدكم حيث العصبيات المجتمعة التي تفي بالغرض .
كاف غض الطرؼ عف اسس بنائيا الف الحاكـ الطالب لمممؾ ال يحمؿ مشركعان حضاريان اك رسالة
معينة حتى ينشأ افراد مجتمعو عمييا كترسخ مبادئيا فييـ بؿ ىدفو اكتساب الممؾ كالماؿ كالجاه كيكفي
اف يناصركه عمى ىدفو ىذا كيشارككنو باتفاؽ اىكائيـ عمى طمب الممؾ بقكلو ":كذلؾ الف الممؾ انما
(ّ)

يحصؿ بالتغمب كالتغمب إنما يككف بالعصبية كاتفاؽ األىكاء عمى المطالبة "

 ,ام يككف ىناؾ

اجماع عاـ عمى تأييده بطمب الممؾ بالقكة كالمنازعة عميو حتى تحقيؽ اىدافيـ النو مطمب طبيعي
(ْ)

لمعصبية تسعى اليو بقكلو ":كىك ما اقتضتو ليـ العصبية لما فييا مف الطمب لمممؾ بالطبع "

.

يكافئيـ بالمقابؿ عمى اشراكيـ في ادارة الدكلة باعطائيـ مناصب فييا.
ككما أسمفنا ذكر ذلؾ في ركابط بناء مجتمع الدكلة فنجد اف المجتمع منذ البدء يككف التعامؿ معو
عمى اساس تسخيره كقكة في البناء كبعد طكر التأسيس كجني ثمرات الممؾ يككف المجتمع كسيمة لجمب
اسباب الترؼ كالنعيـ لصاحب الممؾ عف طريؽ ما يفرض عمى الشعب مف كاجبات كضرائب مالية
عميو تسديدىا إلى الحاكـ.

)ٔ( اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٔٔ/ٔ ,
)ٕ( اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٕٔٗ/ٔ,
)ٖ( اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش.ٕٔٗ/ٔ ,
(ٗ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش.ٕٔٗ/ٔ ,
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 .3المجتمع منزوع االرادة  :يككف المكاطف في دكلة القكة منزكع الحقكؽ ألنو يتحرؾ عند بناء الدكلة
بالكازع البدكم نصرة لقبيمتو فيككف مسي انر كليس مخي انر كعف كعي ,كعندما يتـ بناء الدكلة فاف المكاطف
يككف مقيك انر كمغمكبان عمى أمره بسطكة الممؾ كالسمطاف ,كىذا بينو ابف خمدكف حينما اشار إلى " أف
معاناة اىؿ الحضر لمحكاـ مفسدة لمباس فييـ ذاىبة بالمنفعة منيـ كذلؾ أنو ليس كؿ أحد مالؾ أمر
نفسو إذ الرؤساء كاألمراء المالككف ألمر الناس قميؿ بالنسبة إلى غيرىـ فمف الغالب أف يككف االنساف
في ممكة غيره "(ُ).
 .4استعباد الحاكم لممحكومين  :لـ تكف العبلقة عمى اسس تنظيـ الحقكؽ بيف الحاكـ كالشعب بؿ
الحقكؽ لمحاكـ فقط كاف عمى المكاطف كاجبات فقط يؤدييا لمدكلة مف دكف اف يعترض عمى شيء منيا
كذلؾ عمى اساس طبيعة العبلقة االستعبادية بيف المالؾ كالمممكؾ المالؾ(الحاكـ) كالمممكؾ(الرعية)
العبلقة القائمة بينيـ يسمييا ابف خمدكف بػ (الممكة) لككنو يممكيـ بقكلو ":فالسمطاف مف لو رعية كالرعية
مف ليا سمطاف كالصفة التي لو مف حيث إضافتو إلييـ ىي التي تسمى الممكة كىي ككنو يممكيـ "(ِ).
كعمى الرغـ مف تأكيد ابف خمدكف عمى صبلح العبلقة بيف الحاكـ كالمحككميف بقكلو  " :فإذا كانت ىذه
(ّ)

الممكة كتكابعيا مف الجكدة بمكاف "

عمى انو لـ يخرج ىذه العبلقة مف طبيعتيا االستعبادية فيك جعؿ

الرعية بمثابة العبيد لمممؾ كىك عيف ما عرؼ بو ابف خمدكف الممؾ بقكلو " :كانما المالؾ عمى الحقيقة
لمف يستعبد الرعية كيجمع األمكاؿ كيبعث البعكث ,كيحمي الثغكر كال تككف فكؽ يده يد قاىرة "
كقكلو في تعريؼ الرعية بأنيـ" الرعية عبيد يكنفيـ العدؿ "

(ٓ)

( ْ)

كتعريفو لمعبلقة ىي أساس السمطاف

كالشعب بقكلو  ":كرأس الكؿ بافتقاد الممؾ حاؿ رعيتو بنفسو كاقتداره عمى تأديبيا حتى يممكيا كال تممكو
"

(ٔ)

كمف خبلؿ جممة التعريفات يتبيف اف طبيعة العبلقة بيف الحاكـ كرعيتو قائمة عمى التممؾ كالسطكة.

كالسطكة .فمـ ير انيا عبلقة قائمة عمى الحقكؽ كالكاجبات كما يراىا اإلماـ عمي بأف حقكؽ الشعب مف
الكاجبات المفركضة عمى الحاكـ كاف كالكاجبات المفركضة عمى الشعب مف حقكؽ الحاكـ كالدكلة
كالتي يجب تأمينيا كتحقيقيا مف قبؿ الطرفيف حتى يخمؽ بذلؾ مجتمعان متكازنان منضبطان ال تبخس
الحقكؽ فيو اال اف كضع العبلقة في دكلة العصبية نجد اف الحاكـ يستغؿ عبلقتو بالشعب كيحدد أك

(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش.ٔٓٓ/ٔ ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش.ٔٗ2/ٔ ,
(ٖ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش. ٔٗ2/ٔ ,
(ٗ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش.ٔ88/ٔ,
(٘) تٓ خٍذوْ  ,اٌعثش. ٖٓ/ٔ,
( )ٙاتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٖٓ/ٔ ,
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يكجو تعاممو مع الرعية عمى اساس تحقيؽ مصالحو الخاصة لمحفاظ عمى الممؾ كاالستمرار فيو فنجد
تعاممو مع ابناء شعبو يتبايف كىك مع ابناء عصبيتو يختمؼ في تعاممو مع العامة.
كيعتمد في اساس تعاممو مع الرعية سكاء كانت الخاصة كالعامة ينطمؽ مف منطمؽ مصمحتو
الخاصة كانو في تعاممو مع الطبقة الخاصة مف الرعية النيـ ضماف لبقاه في الممؾ كالمحافظة عميو
فيـ اكؿ المميدكف لو كالمناصركف لسمطتو لمكصكؿ إلى الممؾ كىؤالء" ىـ افراد عصبيتو الخاصة مف
قرابتو "

(ُ)

.

ثـ اذا استطمع ىؤالء بالممؾ اك شكؾ في محاكلتيـ منافستو في الحكـ فانو يقمب ليـ ظير المجف
كيتنكر لما كاف مف عيدىـ كنصرتيـ لو كالدفاع عنو فيقكـ بقطع الطريؽ اماميـ كيعامميـ بالعسؼ
كاالستبداد كالقتؿ كاالبعاد ليتخمص مف منافستيـ لو في الممؾ كىك اجراء طبيعي يفرضو عميو طبيعة
طكر الترؼ الذم كصمت اليو الدكلة ,كصكر لنا ابف خمدكف طبيعة العبلقة بقكلو  " :كاعمـ أف تمييد
الدكلة كتأسيسيا كما قمناه إنما يككف بالعصبية كأنو ال بد مف عصبية كبرل جامعة لمعصائب مستتبعة
ليا كىي عصبية صاحب الدكلة الخاصة مف عشيرة كقبيمة فإذا جاءت الدكلة طبيعة الممؾ مف الترؼ
كجدع أنكؼ أىؿ العصبية كاف أكؿ ما يجدع أنكؼ عشيرتو كذكم قرباه المقاسميف لو في اسـ الممؾ
فيستبد في جدع أنكفيـ بما بمغ مف سكادىـ لمكانيـ مف الممؾ كالعز كالغمب فيحيط بيـ ىادماف كىما
الترؼ كالقير ثـ يصير القير دخ ار إلى القتؿ لما يحصؿ مف مرض قمكبيـ عند رسكخ الممؾ لصاحب
االمر فيقمب غيرتو منيـ إلى الخكؼ عمى ممكو فيأخذىـ بالقتؿ كاإلىانة كسمب النعمة كالترؼ الذم
تعكدكا الكثير منو فييمككف كيقمكف كتفسد عصبية صاحب الدكلة منيـ كىي العصبية الكبرل التي
كانت تجمع بيا العصائب كتستتبعيا فتنحؿ عركتيا كتضعؼ شكيمتيا "(ِ).
ثـ يأتي بعصبية جديدة مصطنعة باألمكاؿ كاالحساف الييـ كيتخذىـ خاصة كحاشيةن لو " كتستبدؿ
عنيا بالبطانة مف مكالي النعمة كصنائع االحساف كتتخذ منيـ عصبية إال أنيا ليست مثؿ تمؾ الشدة
الشكيمية لفقداف الرحـ كالقرابة منيا كقد كنا قدمنا أف شاف العصبية كقكتيا إنما ىي بالقرابة كالرحـ لما
(ّ)

جعؿ ا﵀ في ذلؾ "

 .كبقمعو عصبيتو المؤسسة لمممؾ ال بد لو اف يعكضيا بعصبية جديدة كىي

عصبية مصطنعة .

(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٙ٘ /ٔ,
(ٕ) تٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٕٖٓ /ٔ,
(ٖ) تٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٕٖٓ /ٔ,
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كيجمب ىذا التصرؼ عمى الدكلة االضطراب كتعدم باقي العصبيات عمى الحاكـ الستضعافو
بفقد عصبيتو " فينفرد صاحب الدكلة عف العشير كاألنصار الطبيعية كيحس بذلؾ أىؿ العصائب
األخرل فيتجاسركف عميو كعمى بطانتو تجاس ار طبيعيا فييمكيـ صاحب الدكلة كيتبعيـ بالقتؿ كاحدا بعد
كا حد كيقمد اآلخر مف أىؿ الدكلة في ذلؾ األكؿ مع ما يككف قد نزؿ بيـ مف ميمكة الترؼ  ...فتقؿ
الحماية التي تنزؿ باألطراؼ كالثغكر فتتجاسر الرعايا عمى بعض الدعكة في األطراؼ كيبادر الخكارج
عمى الدكلة مف األعياص كغيرىـ إلى تمؾ األطراؼ لما يرجكف حينئذ مف حصكؿ غرضيـ بمبايعة
أىؿ القاصية ليـ كأمنيـ مف كصكؿ الحامية إلييـ كال يزاؿ ذلؾ يتدرج كنطاؽ الدكلة يتضايؽ حتى
(ُ)

تصير الخكارج في أقرب األماكف إلى مركز الدكلة "

 ,ككذلؾ " كربما انقسمت الدكلة عند ذلؾ

بدكلتيف أك ثبلث عمى قدر قكتيا  ...كاعتبر ىذا في دكلة العرب في االسبلـ كيؼ انتيت أكال إلى
األندلس كاليند كالصيف ككاف أمر بني أمية نافذا في جميع العرب بعصبية بني عبد مناؼ حتى لقد
أمر سميماف بف عبد الممؾ بدمشؽ بقتؿ عبد العزيز بف مكسى بف نصير بقرطبة فقتؿ كلـ يرد أمره ثـ
تبلشت عصبية بني أمية بما أصابيـ مف الترؼ فانقرضكا كجاء بنك العباس فغضكا مف أعنة بني
ىاشـ كقتمكا الطالبييف كشردكىـ فانحمت عصبية عبد مناؼ كتبلشت كتجاسر العرب عمييـ فاستبد
(ِ)

عمييـ أىؿ القاصية مثؿ بني األغمب بإفريقية كأىؿ األندلس كغيرىـ "

كبيذا النص يمكف اف نمخص

نتائج تعامؿ القير كالقكة مع الرعية بما يأتي :
ُ .سحؽ العصبية المؤسسة كالتنكر لخدمتيا إلى جانبو كالتخمص منيا بالفتؿ كاالبعاد كخمؽ قكة
مصطنعة مف العبيد كالمماليؾ كالمكالي .
ِ  .تضعؼ عبلقتو بعصبيتو المؤسسة لممكو كىـ قرابتو كقبيمتو كتعرض مكانة الحاكـ لمخطر بتجاسر
العصبيات االخرل المسيطر عمييا بعامؿ القكة كالقير مما يضعؼ قكة الحاكـ .
ّ .ضعؼ الكضع االمني لمدكلة عامة بسبب خركج بعض العصبيات عمى االدارة المركزية لمدكلة .
ْ .انييار الدكلة كانقساميا إلى ثبلث دكؿ أك أكثر حسب قكة كؿ عصبية مف العصبيات الخاضعة
سابقان.

(ٔ) تٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٕٖٔ/ٔ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٕٖٕ /ٔ,
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المبحث الرابع :انفتاح الدولة عمى المجتمع
ركز اإلماـ عمي ( )عمى ضركرة عدـ االحتجاب عف الجماىير ألف مف اسس نجاح العمؿ
االدارم االنفتاح عمى المجتمع مف قبؿ الكالة االدارييف كعدـ االحتجاب عنيـ بقكلو ":فبل تطكلف
احتجابؾ عف رعيتؾ  ...كاطمب انصاؼ في معاممة "(ُ) ,كيحذر االماـ( )كالتو مف عكاقب
االحتجاب الطكيؿ عف الرعية ألثاره السمبية كانو مف ضيؽ الفكر كاالدراؾ كالتي تؤدم إلى  :قمة عمـ
الكالي باحكاؿ الرعية كعدـ معرفتو تفاصيؿ الحياة العامة بما ينفعيـ اك يضرىـ اك التعرؼ فيما اذا
كانت ىناؾ اساءة اك خطأ في سمكؾ تعامؿ الكادر االدارم اك ق اررات صدرت مف الكالي اكقعت
الضرر بالمجتمع فاالحتجاب يحكؿ دكف معرفة كؿ ىذه الحقائؽ اك الظبلمات مما يؤدم إلى ترؾ اثر
التذمر في نفكس الرعية مف كالتيا كالسخط منيـ .
فالحاجب ىك الذم يتكلى االذف في الدخكؿ عمى الحاكـ كظيفتو تتعمؽ بػ ":حجب السمطاف عف
(ِ)

العامة  ,كيغمؽ بابو دكنيـ اك يفتحو ليـ عمى قدرة في مكاقيتو "

كالحجابة تعد مف الكظائؼ االدارية

السياسية تناط بمكظؼ خاص أشبو ما يسمى اليكـ بػكبير االمناء أك مدير التشريفات أك السكرتير
االكؿ لرئيس الكزراء أك الجميكرية كقد تطكرت كظيفة الحجابة بتطكر االزمنة كاالمكنة كاالنظمة
(ّ)

السياسية كالعكائد كاالحكاؿ

 ,كاخذت تتسع مياميا حسب الدكؿ كتتبع ابف خمدكف ذلؾ .

فالحجابة في النظاـ االدارم السياسي االمكم مف الكظائؼ االدارية السياسية المحددة الف كظيفتيا
محصكرة بانجاز االعماؿ الخاصة نيابة عف الخميفة الذم يجرم تعيينو منو باعتباره االميف العاـ
لمخميفة كىك أميف سره كالمسؤكؿ عف أمنو كعبلقتو بالرعية (ْ) .
اما في العيد العباسي فتجاكزت الحجابة معناىا االكؿ في حفظ باب الخميفة كاالستئذاف لمف
يدخؿ عميو إلى منع الناس مف مقابمتو اال في االمكر الميمة حيث أصبح بيف الناس كالخميفة (دار
لمخاصة) ك(دار لمعامة) .تتـ فييا مقابمة الناس عمى منازليـ كطبقاتيـ كما يراىا ىذا الحاجب (ٓ) ,ثـ
تجاكز الحاجب ىذا االختصاص إلى المشكرة الذم أخذ يعني معناه في ىذا العصر بػ( المستشار
(ٔ)

السياسي) النو أصبح يستشار في كثير مف االمكر

فيك حاجب كمستشار في الكقت نفسو .

(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,صٔٗٗ.
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔ88/ٔ ,
(ٖ) ذىفُك خٍف صَذاْ ازّذ اٌغعُذٌ  ,اٌذوٌح فٍ فىش اتٓ خٍذوْ  ,سعاٌح ِا خغرُش غُش ِٕشىسج  ,وٍُح اٌعٍىَ
اٌغُاعُح  ,خاِعح تغذادٕٖٖٔ ,هـ, َٕٕٓٔ /صٕ٘ٔ.
(ٗ) ذىفُك خٍف صَذاْ ازّذ اٌغعُذٌ  ,اٌذوٌح فٍ فىش اتٓ خٍذوْ  ,صٕ٘ٔ.
(٘) زغٓ اتشاهُُ زغٓ  ,عٍٍ اتشاهُُ زغٓ  ,إٌظُ االعالُِح  ,صٖ. ٔٙ
( )ٙاٌعضاوٌ  ,عثذاٌشزّٓ زغُٓ  ,ذاسَخ اٌسضاسج اٌعشتُح االعالُِح  ,ص. ٔٗ4
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كفي دكلة المكحديف أصبحت الحجابة تفيد " الكاتب المتصرؼ المشارؾ لمسمطاف في خاص أمره "
اذ اختفى في ىذا العيد لقب الحاجب كاستعيض عنو بمقب الكزير(ُ).
اما في النظاـ االدارم السياسي الحفصي فالحجابة تطكرت كظيفتيا فأصبحت " الخطة ارفع الرتب
كأكعبيا لمخطط "حتى أصبح الحاجب يعرؼ ككزير لمرأم كالمشكرة ,فكاف ىك الرجؿ الثاني في الدكلة
بعد الحاكـ مباشرة فأتسع نفكذه كاختصت كظيفتو االدارية بتعييف كعزؿ (ِ).
كفي النظاـ االدارم السياسي المريني أطمؽ عمى المكمؼ بكظيفة الحجابة لقب (المزكار) بدؿ
(الحاجب)  :كىك المتصرؼ (بباب السمطاف) ك( معناه المقدـ عمى الجنادرة ) كىك مختص بتنفيذ
أكامر السمطاف كحفظ المعتقميف في السجكف كأخذ الرعية إلى دار العامة لمقابمة السمطاف(ّ).
كعمت مرتبة الحاجب فأصبح يستشار في كثير مف أمكر الدكلة كيقكد الجيكش احيانا ايضا كمف
ابرز الحجاب في العصر العباسي األكؿ ىك الفضؿ بف الربيع الذم أكقع بالبرامكة عند الرشيد فكاف
شديد العداء لمبرامكة ,كيقاؿ أنو ىك الذم سعى بيـ عند الرشيد ,كأظير عيكبيـ ,كغطى محاسنيـ,
ككضع عمييـ العيكف  ,حتى استطاع أف يرصد حادثة ىركب يحيى الطالبي عند جعفر ,فأخبر بيا
(ْ)

الرشيد ,كزيف لو أف البرامكة يريدكف الخبلفة لمطالبييف

 ,كأدىى دك ار ىاما في إحداث الخبلؼ بيف

األخكيف األميف كالمأمكف ككاف الحاجب في العصر العباسي الثاني كثي ار ما يتدخؿ في أمكر الدكلة
كيستبد بالنفكذ مف دكف الكزير كيمزـ أصحاب الدكاكيف بالرجكع إليو في كؿ أمكر الدكلة كيحتـ عمييـ
باال يفصمكا في اإلعماؿ إال بعد مكافقتو كما حدث في سعة نفكذ البرامكة في حكـ ىاركف العباسي
حيث نافس نفكذىـ نفكذ الحاكـ االمر الذم دفعو لمتخمص مف نفكذىـ كسطكتيـ السياسية كاالدارية
فيما يعرؼ بنكبة البرامكة " كانما نكب البرامكة ما كاف مف استبدادىـ عمى الدكلة كاحتجابيـ أمكاؿ
الجباية حتى كاف الرشيد يطمب اليسير مف الماؿ فبل يصؿ إليو فغمبكه عمى أمره كشارككه في سمطانو
كلـ يكف لو معيـ تصرؼ في أمكر ممكو فعظمت دثارىـ كبعد صيتيـ كعمركا مراتب الدكلة كخططيا
بالرؤساء مف كلدىـ كصنائعيـ كاحتازكىا عمف سكاىـ مف ك ازرة ككتابة كقيادة كحجابة كسيؼ كقمـ "(ٓ).
"(ٓ).
ِ -االحتجاب يتسبب في تقميؿ قدر جميؿ الشأف ميما قدـ مف خدمات كبيرة ليا االثر المحمكدة في
الصالح العاـ اال اف االحتجاب يحكؿ دكف احتراـ كتقدير ىذه الخدمات كاالنجازات فينفر الشعب
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔ88/ٔ ,
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔ82/ٔ ,
(ٖ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش  ,صٔ. ٔ82/
(ٗ) اتٓ خٍىاْ  ,و فُاخ األعُاْ وأٔثاء أتٕاء اٌضِاْ .ٖ4/ٗ,
(٘) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش.ٔٙ/ٔ,
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عف االعماؿ الصالحة كتقديـ التضحية في سبيؿ منفعة المجتمع عامة

(ُ)

.

االحتجاب يؤدم إلى التشكيش في التقييـ حيث يحكـ بدكف دراية كنتيجة االرباؾ كالظمـ  .اما اذا ارفع
الحجاب فانو يستطيع اف يتعرؼ عمى االخبار كيطمع عمى االسرار كتتكشؼ لو مكامف االحكاؿ
كيتمكف مف قراءة ما حكلة مف المشاىد كالمكاقؼ كالمتغيرات كالحكـ عمييا كاتخاذ القرار الذم يحد عف
تفاقـ االمكر كالتكاء االحداث ىذا مف ناحية الكالي .
اما مف نا حية الرعية فاف احتجاب قيادتيا عنيا تؤدم بما ال يحمد نتائجو كيرل اإلماـ عمي انو
ال داعي الحتجاب الكالة عف رعيتيا كذلؾ الف الكالي احد رجميف:
ُ -اذا كاف سخيان ببذؿ الحؽ كأمف لمناس حقكقيا فاف احتجابو عف الناس ال مبرر لو طالمان انو يعطي
حقان كيفعؿ العمؿ الكريـ كيسكد بو عمى االخريف محينيا يككف احتجابو ال مبرر لو .
ِ -كاما اف يككف متبمى بالمنع  .قد يأس الناس عف اتبانو لمنظر في مسائميـ كحاجاتيـ فإنيـ يكنكف
عف االتصاؿ بو.
فمف كاف احد الرجميف ىك يحتجب فانو احتجابو ال مبرر لو ألنو في النكع االكؿ كفى الناس حاجتيـ
كفي النكع الثاني ىك ممف ال تشكؿ عنده الرعية ام و
ثقؿ في معادلتو االدارية  ,كال يدخميا ضمف
كاجباتو كأكلكياتو كيككف احتجابو كعدمو سكاء بالنسبة اليو اك بالنسبة لمرعية التي يأست مف عطاءه
كاىتمامو .
كيرل احد الباحثيف اف سر نجاح القائميف عمى الشؤكف التنفيذية يكمف في امريف اساسييف ىما :
االكؿ  :اف يفرؽ كبار المسؤكليف بيف االمكر األكلكية عف تمؾ الثانكية غير الضركرة التي يمكف
تفكيضيا لمساعديو اف يؤدييا عنو اك يتفرع ىك ألداء كانجاز االعماؿ الميمة ذات االكلكية عمى نحك
السرعة كالدقة التي تحتاج إلى مباشرتيا بأنفسيـ

(ِ)

.

ألف التنظيـ
الثاني  :اف يعيف اكقاتان لقضاء كاداء االعماؿ الضركرية فبل يؤجؿ عمؿ اليكـ إلى الغد ى
ثـ أيم ً
يم ً
كر ىؾ ىال يب َّد لى ىؾ
كالدقة اساساف لمعمؿ االدارم كىذا مستكحى مف قكؿ اإلماـ عمي( َّ ":)ي ه
كر م ٍف أ ي

ًم ٍف يم ىبا ىش ىرتًيىا ًم ٍنيىا
التنظيـ في العمؿ

إً ىج ىابةي يع َّمالً ىؾ بً ىما ىي ٍع ىيا ىع ٍنو يكتَّ ياب ىؾ ...لكؿ يكـ ما فيو "
كالدقة في انجازه حتى ال تصاب االنشطة كالفعاليات االدارية بالتعثر كالعرقمة مالـ
(ّ)

فيؤكد اإلماـ عمى ضركرة

محدديف .
تسيره عمى ضكء منياج كنظاـ ٌ

(ٔ) ذىفُك اٌفىُىٍ  ,اٌشاعٍ وسعُح  ,ص٘. ٕ4
(ٕ) إٌٍىشأٍ ِسّذ اٌفاضً  ,اٌذوٌح االعالُِح  :ششذ ٌعهذ اإلِاَ عٍٍ ()إًٌ ِاٌه االشرش  ,صٕٔٔ.
(ٖ) ٔهح اٌثالغح  ,صٓٗٗ .
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فحرص اإلماـ عمي عمى اف يحقؽ الكالي التكاصؿ المباشر كالمستمر مع الشعب يحقؽ اىدافو في
تطبيؽ المعاممة االنسانية مع جميع شعبو بأف ينزؿ القادة إلى كاقع شعكبيـ كيككنكا عمى اطبلع بيـ
عف قرب .كتأكد احد المبادلء االدارية الحديثة التي ظيرت معالميا في المجتمع الياباني كقد أطمؽ
عمييا (االدارة بالتجكاؿ/الميدانية) كىك تعد ىذه النظرية مف اكثر انكاع الفكر االدارم المعاصر
استجابة لتطمعات العامميف مف ناحية كتحقيؽ اىداؼ المنظمة مف ناحية اخرل(ُ).
كفيما نيى اإلماـ ( )عف االحتجاب في ادبيات العمؿ االدارم كضح مخاطر اثارىا عمى
الشعب كالدكلة  .اال اف حكاـ دكلة القكة كالشككة كانت عبلقتيـ بالجماىير تنتيي عند كصكليـ لىسدة
(ِ)

الحكـ ثـ يضرب الحجاب بينيا كبينيـ

فنجد اف ابف خمدكف يدرج منصب ( الحجابة ) ضمف

الكظائؼ السمطانية كالتي ظيرت ألكؿ مرة في الدكلة االمكية ثـ العباسية (ّ).
كقد اقتدل الحكاـ العباسيكف بحكاـ الدكلة االمكية فاتخذكا الحجاب كزادكا في منع الناس عف
مبلقاة الحاكـ في االمكر الميمة فنرل اف الفجكة بيف الحاكـ كالرعية زادت ككبرت كأصبح ىناؾ
حاجباف حاجب لدار الخاصة كىك الحاجب الذم يرتب دخكؿ الناس الميميف كذكم المناصب العميا
مف الكزراء كالقضاة كرجاؿ الدكلة كطبقة االشراؼ كحاجب دار العامة كىك الحاجب الذم يرتب دخكؿ
عامة الناس إلى الحاكـ العباسي مثؿ اصحاب الميف كالصناعات كالتجار كبعض االدباء كالشعراء
كالحكماء كغيرىـ مف عامة الشعب (ْ).
ككاف الحجاب سببان مف اسباب انتشار الرشكة في مفاصؿ الدكلة فقد كاف منيـ ممف ىـ ضعاؼ
النفكس كممف يسعكف إلى الكصكؿ لممناصب العميا كالثراء السريع كجمع االمكاؿ بشتى الطرؽ عف
طريؽ الرشكة اك اليدايا التي يقدميا طالبك الحاجات لقاء تكسط الحاجب ليـ لدل الحاكـ في تعجيؿ
االذف ليـ بالمقابمة ,فاصبحت جزءان مف الفساد االدارم في المنظكمة الحاكمة  ,فيقكؿ المغيرة بف
شعبة" :ربما عرؽ الدرىـ في يدم أرفعو يليرل ليسيٌؿ إذني عمى عمر"(ٓ) .

(ٔ) خضُش واظُ زّىد  ,اٌغُاعح االداسَح فٍ فىش اإلِاَ عٍٍ تٓ اتٍ طاٌة ( )تُٓ االصاٌح واٌّعاصشج  ,ص.84
(ٕ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔ88/ٔ ,
(ٖ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔ88/ٔ ,
(ٗ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش . ٔ88/ٔ ,
(٘) اٌذَٕىسٌ  ,اٌّعاسف  ,ص.٘٘8
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المبحث الخامس :التأسيس الفكري لمفيوم المعارضة وأثره في بناء الدولة
نبحث في ىذه المكضكع رؤية كؿ مف اإلماـ عمي بف ابي طالب( )كابف خمدكف تجاه
المعارضة ككيفية االستفادة منيا كتكجيييا في بناء دكلة عادلة كصالحة .
لقد حرص اإلماـ عمي( )عمى سير العممية السياسية في بناء الدكلة كفؽ لمنسؽ كالشرع
القانكني لمدستكر االسبلمي كلئلماـ عمي( )رؤيتو كاسيامو في بياف ضكابط عممية المعارضة
كتحديد انكاعيا  ,كضماف حقكقيا .كتتبمكر الية المعارضة في رؤية كمنيجية اإلماـ عمي في ابعاد
ميمة تزيد مف فعالية عمميا كتحد مف انحرافيا عف مسارىا المشركع ليا مف حيث ضكابط عممية
المعارضة كسبيؿ التعامؿ معيا كحقكؽ المعارضة كشرعيتيا كسكؼ نتطرؽ إلى مضمكف ىذه االبعاد
لتكضيح رؤية اإلماـ اتجاه المعارضة كسيتـ بيانيا عند كؿ مف اإلماـ عمي كابف خمدكف ك كاالتي-:
اوال :ضوابط عمل المعارضة
منح اإلماـ عمي( )المعارضة السياسية الشرعية القانكنية منطمقان مف كفالة الشريعة االسبلمية
كرعايتيا ليذا الحؽ كضمانتو  .إ ٌال أ ٌف ىذه الشرعية تمنح كفؽ التزاـ المعارضة بالمبادمء الشرعية
كالقانكنية لئلسبلـ كال تتعارض مع المسممات كالثكابت االسبلمية لبناء الدكلة كمنيا اعتماد مبدأ األمر

كف إلى
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كىي مبدأ اسبلمي قراني بقكلو تعالى (:كلتى يك ٍف ًم ٍن يك ٍـ أ َّ
يمةه ىي ٍد يع ى
ً
ً
ً
كف)(ُ)  ,كقكلو  ":كما أعماؿ البر كميا
كف بًاٍل ىم ٍع يركؼ ىكىي ٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍل يم ٍن ىك ًر ىكأيكلئ ىؾ يى يـ اٍل يم ٍفم يح ى
ٍم ير ى
اٍل ىخ ٍي ًر ىكىيأ ي
كالجياد في سبيؿ ا﵀ عند االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ٌإال كنفثة مف بحر لجي"(ِ)  ,كقد اتخذ
اإلماـ عمي ىذا االجراء "قاعدة تنطمؽ منيا األمة لتغيير الكاقع كمما دعت الحاجة كاقتضت الضركرة
ذلؾ التغيير"

(ّ)

كقد عدىا اإلماـ قضية ميمة لككنيا غاية لمشريعة االسبلمية كقكاميا بقكلو ":غاية

الديف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاقامة الحدكد "(ْ) ,كقكلو ":قكاـ الشريعة األمر بالمعركؼ
كالنيي عف المنكر كاقاـ الحدكد "(ٓ).

(ٔ) عىسج اي عّشاْ  ,اَح ٗٓٔ .
(ٕ) ٔهح اٌثالغح ,صٕٗ٘.
(ٖ) اٌغعذ  ,زمىق االٔغاْ عٕذ اإلِاَ عٍٍ  ,ص. ٕٓٙ
(ٗ) اٌٍُثٍ اٌىاعطٍ  ,عُىْ اٌسىُ  ,صٕٔ٘ .
(٘) اٌٍُثٍ اٌىاعطٍ  ,عُىْ اٌسىُ  ,صٕٔ٘ .
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ثانيا  :تفعيل الوعي المجتمعي لمعارضة االنحراف
اف تفعيؿ كعي المجتمع لمعارضة االنحراؼ الحاصؿ في استراتيجية بناء الدكلة يؤدم الى
التشخيص المبكر لئلنحراؼ كتحييده كاعادة تعديؿ مسار بناء كادارة الدكلة حسب ما مخطط ليا  ,كيتـ
ذلؾ كمو مف خبلؿ تحقيؽ كاثبات ارادة االمة الكاعية لبناء دكلة العدالة كالحرص عمى تحقيقيا كديمكمة
المحافظة عمييا بقكلو( ":)أييا الناس إف المنتحميف لئلمامة مف غير أىميا كثير كلك لـ تتخاذلكا
(ُ)

عف مر الحؽ كلـ تينكا عف تكىيف الباطؿ لـ يتشجع عميكـ مف ليس مثمكـ كلـ يقك مف قكم عميكـ "

فراىف االماـ()عمى كعي المجتمع بتشخص الحؽ كنصرتو كعدـ خذالنو بضعفو اماـ االنحراؼ
كالباطؿ حتى ال تتعاظـ قكة الباطؿ كتطغى كحتى يحكلكا دكف انحدار ادارة بناء الدكلة.
كحذر اإلماـ عمي( )مف اثار ضعؼ الكعي المجتمعي بترؾ مبدأ معارضة الباطؿ أل ٌف تركو

إف ا﵀ سبحانو
سبب مف أسباب انحدار المجتمعات كىبلكيا لبقاء حككمة الظالميف كاستمرارىا بقكلوٌ ":
لـ يمعف القرف الماضي بيف أيديكـ إال لتركيـ األمر المعركؼ كالنيي عف المنكر  .فمعف ا﵀ السفياء
(ِ)

لرككب المعاصي  .كالحمماء لترؾ التناىي"

فيحمؿ اإلماـ جميع األفراد كيخص اىؿ الكعي كالبصيرة

منيـ مسؤكلية استمرار استبداد الحاكـ بحكمو لككنيـ تقاعسكا عف أداء مسؤكلياتيـ في االعتراض عف
المنكر كالنيي عنو كاستنكاره  ,كقد انتبو جكرج جرداؽ إلى ذلؾ بقكلو "يتميز عمي عف أكثر مفكرم
العصكر السابقة بأنو لـ يجعؿ رفع الظمـ منكطان بإدارة الحاكـ أك المشركع إف شاء ظمـ  ,كاف شاء
(ّ).

عدؿ ,بؿ جعمو حقان مف حقكؽ الجماعة يكلكف مف يرفع عنيـ الجكر كيعزلكف مف جار كاضطيد"

أماى ابف خمدكف فمـ نجد لو صكت يرتفع يحث فيو عمى معارضة الظمـ كرفعو كانما أثر السككت
عمى رفع الصكت ضد السمطات الحاكمة بحجة الحفاظ عمى الجماعة كعدـ فرقتيا كلمحيمكلة دكف إراقة
الدماء دكف منفعة في حسـ األمر إلى النصر

ثالثا :المنطمقات الشرعية لممعارضة
ىناؾ جممة مف األسباب التي ىي بمثابة خمؿ أك خطأ في عمؿ الحككمة تدعك إلى المعارضة
كتنبيو الحكاـ عمييا منيا ما ياتي -:
(ٔ) اٌىٍٍُٕ ,اٌىافٍ.ٙٙ/8,
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,ص.ٕ22
(ٖ) اإلِاَ عٍٍ صىخ اٌعذاٌح االٔغأُح . ٖ4ٖ/ٔ ,
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 .1الحد من التعدي عمى الشريعة االسالمية (دستور الدولة) :كادخاؿ عمييا ما ليس فييا أم إحداث
الحدث في الشريعة ,كؿ محدثة بدعة ككؿ بدعة ضبللة كىذا ما نستشفو مف مخاطبة اإلماـ لطمحة
كالزبير " فميس لكما غير ما رضيتما بو إال أ ٍف تخرجا مما بكيعت عميو بحدث  ,فإف كنت أحدثت حدثا
(ُ)

فسمكه لي "

كالمحدث أك الحدث  :ىك " مالـ يكف معركفان في كتاب كال سنة كال اجماع "(ِ).

اف اإلماـ كقؼ إلى جانب المعارضة ضد عثماف بف عفاف كطالبو باإلصبلح
ليذا نبلحظ ن

لقيامة بجممة مف المحدثات منيا أيكائو طريد رسكؿ ا﵀ (

) الحكـ بف العاص كأكالده

الطمقاء مف بني أمية عمى رقاب األمة كمقدرتيا ممف حرـ عمييـ رسكؿ ا﵀ (

(ّ)

كتسميطو

) تناكؿ الحكـ مف

قريب أك بعيد بخطابو اإلقصائي الذم يعرفو القاصي كالداني " اذىبكا فانتـ الطمقاء "

(ْ)

ككذلؾ نفيو

ظممان لصحابي صادؽ كىك أبك ذر الغفارم إلى الشاـ (ٓ).
 .2الضعف أو الفشل اإلداري والسياسي  :إشارة لفشؿ الحككمة في أداء كاجبيا سياسيان كاداريان كىذا
ما نمتمسو مف خبلؿ خطابو متسائبلن مع جبية المعارضة التي مثميا طمحة كالزبير كمف تبعيـ  ,قائبلن "
أفكقع حكـ ألحد مف المسمميف فجيمتو أك ضعفت منو ؟ قاال  :معاذ ا﵀"

(ٔ)

كقكلو( ": )فقمت

باألمر حيف فشمكا كتطمعت حيف تقبعكا كانطمقت حيف تعتعكا كمضيت بنكر ا﵀ حيف كقفكا "(ٕ).
ككذلؾ اجابتو ( )تنك انر منو كرفضو لمعارضة الخكارج لو بقكلو  ":فمـ دت ال أبان لكـ حرامان كال
أخفيت شيئا مف ىذا األمر عنكـ  ,كال أكطأتكـ عشكة  ,كقد أجمع رأم ممئكـ عمى أف تختاركا رجميف ,
فأخذنا عمييما أف يحكما بالقردف كال يعدكاه  ,فتاىا عف الحؽ كىما يبصرانو  ,ككاف الجكر ىكاىما ,
كالصد عف الحؽ بسكء رأييما  ,فبماذا تستحمكف قتالنا  ,كالخركج مف جماعتنا ,كأف تضعكا أسيافكـ
عمى عكاتقكـ  ,تضربكف الرقاب  ,كتسفككف الدماء إف ىذا ليك الخسراف المبيف "(ٖ).
 .3الفساد االقتصادي  :كىك ما ترتكبو السمطة الحاكمة مف خيانة مالية في سرقة الماؿ العاـ مما
يؤدم إلى إشاعة الفقر كدخكؿ الببلد في ازمات اقتصادية  ,فقد عده اإلماـ( )كؿ ىذا مف أسباب
المعارضة  ,كىذا ما جاء في معرض استنكاره لمعارضة طمحة كالزبير بقكلو ":اال تخبرانني دفعتكما
(ٔ) اتٓ لرُثح  ,االِاِح واٌغُاعح . 4ٓ/ٔ,
(ٕ) عثذإٌّعُ ِ ,سّىد عثذ اٌشزّٓ ِ ,عدُ اٌّصطٍساخ واالٌفاظ اٌفمهُح,صٕٗٓ.
(ٖ) اٌساوُ  ,اٌّغرذسن عًٍ اٌصسُسُٓ . ٗ42/ٗ ,
(ٗ) اتٓ هشاَ  ,اٌغُشج إٌثىَح .84ٓ/ٗ ,
(٘) اٌُّشخهأٍ ِ ,صثاذ اٌثالغح ِغرذسن ٔهح اٌثالغح . ٕٔ٘/ٔ ,
( )ٙاٌُّشخهأٍ ِ ,صثاذ اٌثالغح . ٕ8ٓ/ٕ ,
(ٔ )4هح اٌثالغح  ,صٔ. 8
( )8اٌُّشخهأٍ ِ ,صثاذ اٌثالغح . ٔٓ8/ٔ ,
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عف حؽ كجب لكما فظممتكما إياه قاال :معاذ ا﵀  ,قاؿ فيؿ استأثرت مف ىذا الماؿ لنفسي بشيء ,قاال
معاذ ا﵀ "

(ُ)

 ,كلـ يترؾ اإلماـ لمعارضيو أف يأخذكا عميو مأخذان مف ىذا الجانب فيخاطب أىؿ الككفة
(ِ)

بقكلو ":يا اىؿ الككفة اذا انا خرجت مف عندكـ بغير رحمي كراحمتي كغبلمي فأنا خائف"

.

 .4االستبداد في الحاكم  :عد اإلماـ( )الظمـ كاالستبداد مف قبؿ الحاكـ مف أىـ مكجبات عكامؿ
المعارضة الستنكار ىذا النكع مف الحكـ بما قالو ( )ألحد كالتو ينبوي مف عكاقب العسؼ في الحكـ:
(ّ)

" استعمؿ العدؿ كاحذر العسؼ كالحيؼ  ,فإف العسؼ يعكد بالجبلء كالحيؼ يدعك إلى السيؼ "

.

أ ىم ا عند ابف خمدكف فنبلحظ أف شرعية المعارضة عنده يخضعيا كيتعامؿ معيا حسب مبدأ القكة
العصبية الغالبة ككاآلتي-:
أوالً  :أن تكون المعارضة ذات عصبية قوية غالبة :كذلؾ مما أمر ا﵀ بو حسب زعـ ابف خمدكف
كالعادة المستقرة في أمر االطاحة بالحككمات عمى مر التاريخ بقكلو ":أحكاؿ الثكار القائميف بتغيير
المنكر مف العامة كالفقياء فإ ىف كثي ار مف المنتحميف لمعبادة كسمكؾ طرؽ الديف يذىبكف إلى القياـ عمى
أىؿ الجكر مف األمراء داعيف إلى تغيير المنكر كالنيي عنو كاألمر بالمعركؼ رجاء في الثكاب عميو

مف ا﵀ فيكثر أتباعيـ كالمتمثمثكف بيـ مف الغكغاء كالدىماء كيعرضكف أنفسيـ في ذلؾ لمميالؾ كأكثرىـ
ييمككف في ىذا السبيؿ مأزكريف غير مأجكريف أل نف ا﵀ سبحانو لـ يكتب ذلؾ عمييـ كانما أمر بو حيث

تككف القدرة عميو قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ مف رأل منكـ منك ار فميغيره بيده فإف لـ يستطع فبمسانو فإف
لـ يستطع فبقمبو كأحكاؿ الممكؾ كالدكؿ راسخة قكية ال يزحزحيا كييدـ بناءىا إال المطالبة القكية التي
مف كرائيا عصبية القبائؿ كالعشائر كما قدمناه كىكذا كاف حاؿ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ في

دعكتيـ إلى ا﵀ بالعشائر كالعصائب كىـ المؤيدكف مف ا﵀ بالككف كمو لك شاء لكنو إنما أجرل األمكر
عمى مستقر العادة كا﵀ حكيـ عميـ فإذا ذىب أحد مف الناس ىذا المذىب ككاف فيو محقا قصر بو
(ْ)

االنفراد عف العصبية فطاح في ىكة اليبلؾ "

أم أ نف ابف خمدكف يرفض مرحمة المعارضة السياسية

الدكلة بالكممة كال يجد ليا شرعية اإل حينما تككف ىذه المعارضة مف القكة القادرة عمى خكض المكاجية

مع الحككمة القائمة كالثكرة عمييا كأخذ مقاليد الحكـ بعد اإلطاحة بيا لذلؾ عارض أم مكاجية لمسمطة

(ٔ) اٌُّشخهأٍ ِ ,صثاذ اٌثالغح . ٕ8ٓ/ٕ ,
(ٕ) اٌثمفٍ  ,اتشاهُُ تٓ ِسّذ  ,اٌغاساخ  ٙ8/ٔ ,؛ َٕظش :اٌّدٍغٍ  ,تساس االٔىاس . ٖ٘ٙ/ٖٗ ,
(ٖ) ٔهح اٌثالغح  ,ص.٘٘2
(ٗ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٕٔٙ/ٔ ,
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تككف ضعيفة حسب مكازيف المعادلة المادية التي تحسب إلى الجني السريع كاآلني لثمرات النصر
كالنجاح المادم.
ثانيا :شرعيتيا اعتمادا عمى نسبة نجاحيا  :يحدد ابف خمدكف نسبة شرعية المعارضة اعتمادان عمى
نسبة نجاحيا فإ ٍف كانت فاشمة فبل شرعية ليا ,كا ٍف كانت ناجحة فيي شرعية فعدـ التكفيؽ اإلليي لككف

النية في طمب الحكـ طمعان فيو كليس ألجؿ الصبلح بقكلو "كأما إ ٍف كاف مف المبمسيف بذلؾ في طمب

الرئاسة فأجدر أ ٍف تعكقو العكائؽ كتنقطع بو الميالؾ ألنو أمر ا﵀ ال يتـ إال برضاه كاعانتو كاإلخبلص
لو كالنصيحة لممسمميف كال شؾ في ذلؾ مسمـ كال يرتاب فيو ذك بصيروة "(ُ) كىذا التعميؿ يعد مف
المتناقضات في نظرية ابف خمدكف أل ىف العصبية التي يؤسس لدكلتيا ابف خمدكف ىي أيضا غايتيا
الرئاسة كالممؾ فمماذا يكفقيا ا﵀ في الكصكؿ لمبتغاىا كال يكفؽ المعارضة؟!! كليس كؿ معارضة تخرج

مف اجؿ السمطة بؿ ىناؾ معارضات كثيرة ذكرىا التاريخ انيا خرجت لئلصبلح منيا معارضة اإلماـ
الحسيف( )كثكرتو اإلصبلحية .
إ ىف إنكار ابف خمدكف لممعارضة لككنيا ال تمتمؾ القكة القادرة عمى تغيير الكضع القائـ نتيجة لفمسفتو

المادية كفكره الدنيكم يتضارب مع أصؿ الشريعة االسبلمية كما تدعكا إليو كنبيف ذلؾ كاآلتي:

ُ .الشريعة االسبلمية نفسيا جاءت كفكر معارض لكاقع الحاؿ كالثكرة عميو ,كعدة الشريعة معارضة
كف
المنكر كاألمر بالمعركؼ أحد مبادئيا الثابتة لقكلو تعالى (:ىكٍلتى يك ٍف ًم ٍن يك ٍـ أ َّ
ٍم ير ى
يمةه ىي ٍد يع ى
كف إلى اٍل ىخ ٍي ًر ىكىيأ ي
ً
ً
ً
كف)(ِ) ,ككذلؾ دعكة السنة النبكية الشريفة إلى استنكار
بًاٍل ىم ٍع يركؼ ىكىي ٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍل يم ٍن ىك ًر ىكأيكلىئ ىؾ يى يـ اٍل يم ٍفم يح ى
) ":مف رأل منكـ منك انر
المنكر كمعارضة الظمـ بقكلو "ال طاعة لمخمكؽ بمعصية الخاؿ"(ّ) كقكلو(
(ْ)

فميغيره بيده إف لـ يستطع فبمسانو كاف لـ يستطع فبقمبو فذلؾ أضعؼ اإليماف "
يشترط فيو الرسكؿ(

فيذا الحديث لـ

) أنو مف ينكر المنكر ال بد أ ٍف يككنكا كمجكعة كما يقرر ذلؾ ابف خمدكف بؿ

يكفي شخص كاحد لقكلو (

) أم فرد مف األمة ليشكؿ ىذا االعتراض عامؿ كعي كتنبيو لمحككمة

أف الحديث قد يككف مقدمان لممعارضة السممية
يدفعيا إلى تعديؿ سياستيا الحيد عف سياسة الظمـ أم ن
التي ربما تؤثر في الحككمة كتسمع صكت المعارضة السممي كتعدؿ عف مسار سياستيا كىذا يحكؿ
دكف خكض الحرب أك المكاجية العسكرية مع الحككمة أم أ ٍف تمر المعارضة بتجربة السممية برفع
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٕٔٙ/ٔ ,
(ٕ) عىسج آي عّشاْ  ,آَح ٗٓٔ .
(ٖ) اتٓ اٌثشاج  ,اٌّهزب . ٗٙ4/ٕ ,
(ٗ) اتٓ زٕثً ِ ,غٕذ ٗ2/ٖ ,؛ َٕظش ِ :غٍُ  ,صسُر  ٘ٓ/ٔ ,؛ اتٓ ِاخه  ,اٌغٕٓ . ٖٖٔٓ ,
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صكتيا فإ ٍف لـ تمقى أذف صاغية كاجابة إصبلحية كاعية مف قبؿ الحككمة فحيف إذ يتـ العمؿ بالمرحمة
الثانية كىي مرحمة استخداـ القكة المتمثمة بثكرة المعارضة المسمحة كاستخداـ القكة كالصداـ مع الحككمة

القائمة .
إف ابف خمدكف لـ ينقؿ حديث الرسكؿ (
ِ .ن

)  ":مف رأل منكـ منك انر " ....كامبلن كما ىك مكجكد

في مصادر الحديث بؿ يقتطع نياية الحديث كما ىك منيج ابف خمدكف في قص كتشذيب اآليات

القردنية مف قبؿ لتكافؽ أفكاره كطرحو المادم البحت ك كما ىك ديدنو يقتطع تتمة الحديث (كذلؾ
أضعؼ االيماف) أم كبحسب تتمة الحديث التي أراد ابف خمدكف اخفاءىا عف القارئ حتى يخفي
التعارض الحاصؿ بيف ما يطرحو في ىذا الجانب كما تطرحو الشريعة االسبلمية  .فالمطمكب
لممعارضة ليس تكفر القكة العصبية المادية الضاربة كما يقكؿ ابف خمدكف ,بؿ المتطمب حسب التكجيو
النبكم لؤلمة ىك الحضكر لمكعي الدائـ كالحس اإليماني الرافض لمظاىر المنكر في سياسة بناء الدكلة
أف
فإف تحديد نكع المعارضة يتناسب مع قكة إيماف المعارضة حص ار كليس ألم سبب دخر أم ن
لذا ن
السككت أضعؼ االيماف كىذا غير محبب ﵀ كرسكلو لقكلو(

) ":المؤمف القكم أحب إلى ا﵀ مف

المؤمف الضعيؼ" (ُ).
رابعا :مراحل منيج المعارضة
لـ يؤسس اإلماـ استراتيجية انطبلؽ مراحؿ المعارضة في مكاجية االنحراؼ عمى أساس مبدأ
االجتياد الشخصي أك تحصيؿ المنافع الدنيكية بؿ حدد منيج تحرؾ المعارضة اعتمادان عمى نسبة
االنحراؼ الحاصؿ في كاقع إدارة الدكلة عف مبدأ المشركع اإلليي الذم كضع أسسو القراف الكريـ
كالسنة النبكية  ,كاعتمادان عمى ذلؾ يمكف تحديد نشاط المعارضة بالمراحؿ اآلتية -:
المرحمة االولى :المعارضة السممية (مبدأ التنبيو والنصح واالرشاد) :أم تشخيص األخطاء
كاستنكارىا كتقديـ المشكرة كالعبلجات المقترحة لمكضع القائـ كىذا يتـ في المرحمة السممية بقكلو ()
(ِ)

 ":ال خير في السككت "
المعارضة لقكؿ رسكؿ (

كىك قكؿ الحؽ بكجو الظمـ فمـ يؤثًر اإلماـ السككت بؿ شجع عمى
و
سمطاف جائر"
)" أفضؿ الجياد كممة حؽ عند

(ّ)

 ,كقكلو( " :)فمنيـ

المنكر لممنكر بيده كلسانو كقمبو فذلؾ المستكمؿ لخصاؿ الخير  ,كمنيـ المنكر بمسانو كقمبو كالتارؾ
(ٔ) ِغٍُ ,صسُر ٘ٙ/8,,؛َٕظش:اتٓ ِاخه,اٌغٕٓ.ٖٔ/ٔ,
(ٕ) اٌىاعطٍ  ,عُىْ اٌسىُ  ,صٕٗ٘ .
(ٖ) اتٓ ِاخح  ,عٕٓ ٖٗٗ/ٕ,؛ َٕظش  :اٌّرمٍ اٌهٕذٌ  ,وٕض اٌعّاي .٘ٙ/ٖ,
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بيده  ,فذلؾ متمسؾ بخصمتيف مف خصاؿ الخير كمضيع خصمة  ,كمنيـ المنكر بقمبو كالتارؾ بيده
كلسانو فذلؾ الذم ضيع أشرؼ الخصمتيف مف الثبلث كتمسؾ بكاحدة ,كمنيـ تارؾ إلنكار المنكر
بمسانو كقمبو كيده فذلؾ ميت األحياء كما أعماؿ البر كميا كالجياد في سبيؿ ا﵀ عند األمر بالمعركؼ
كالنيي عف المنكر إال كنفثة في بحر لجي "(ُ).
المرحمة الثانية  :المعارضة باستخدام القوة  :إذا لـ يتحقؽ اليدؼ في تصحيح االعكجاج بالكممة
الحسنة فإنو يتـ التكجو إلى مرحمة استخداـ القكة إذا كانت متكفرة فاإلماـ عمي ( )عندما انقمب
الصحابة بعد كفاة النبي (

) عمى مشركع امامتو كقيادتو لؤلمة كلـ يأت اسمكب االستنكار

كمحاكالت النصح كاالرشاد أيكميا بباطؿ ما اقبمكا عميو مف منعو حقو كحرفيـ تنفيذ مشركع دكلة العدؿ
اإلليي عف مسارىا فإنو ( )فضؿ بعد ذلؾ استخداـ القكة لرفع االنحراؼ الحاصؿ كىذا ما كشؼ
عنو قكلو ( " :)ك طفقت أرتأم بيف أف أصكؿ بيد ج ٌذاء ,أك أصبر عمى طخية عمياء ييرـ فييا
الكبير كيشيب فييا الصغير كيكدح فييا مؤمف حتٌى يمقى ربو " ...

(ِ)

.

أم أ ىف قمة الناصر لئلماـ ( )حاؿ دكف تنفيذ استخداـ القكة إذ الغالبية مف الناس انطمت

عمييا المؤامرة كانصاعت مع األمر الكاقع الذم حدث أثناء السقيفة كفيما بعدىا اال ثمة قميمة مف
الصحابة الخمص الذيف ال ينيض عددىـ لمثؿ ىكذا مكاجية كرفض اإلماـ المخاطرة بيـ بقكلو ليـ لما
كلكنكـ كممح في الزاد كككحؿ
جاؤه يقدمكف النصرة لو "كأيـ المٌو لك فعمتـ ذلؾ لما كنتـ ٌإال حرباٌ ,
(ّ)

بالعيف"

فضؿ نيٌييـ عف استخداـ السبلح لقمة عددىـ بمقابؿ كثرة أنصار
أف اإلماـ (ٌ )
أم ٌ

الحككمة الجديدة.

كفي ركاية أيضا تثبت خذالف أىؿ المدينة لئلماـ عندما " جاء المياجركف كاألنصار كغيرىـ بعد
ذلؾ إلى عمي عميو السبلـ فقالكا :أنت كالمٌو ,أمير المؤمنيف كأنت أحؽ الناس كأكالىـ بالنبي صمى ا﵀
قدامؾ ,فأراد أمير المؤمنيف ( )اختبار مدل
ىمـ يدؾ نبايعؾ ,فك المٌو
لنمكتف ٌ
ٌ
عميو كالو كسمـ ٌ
عمي غدان محمٌقيف .كعندما صار غد حمؽ
مدعاىـ ,فقاؿ ليـ  :إف كنتـ صادقيف فاغدكا َّ
صدقيـ في ٌ
أمير المؤمنيف ( )رأسو ,كحمؽ سمماف ,كحمؽ مقداد ,كحمؽ أبا ذر ,كلـ يحمؽ غيرىـ ,ثـ انصرفكا,
ىمـ يدؾ نبايعؾ
فجاءكا مرة ايخرل فقالكا لو :أنت كالمٌو أمير المؤمنيف ,كأنت أحؽ الناس كأكالىـ بالنبيٌ ,
عمي غدان محمٌقيف  ...فما حمؽ
كحمفكا أيضان ,فقاؿ ليـ أمير المؤمنيف ( :)إف كنتـ صادقيف فاغدكا َّ

(ٔ) اتٓ ِاخح  ,عٕٓ ٖٗٗ/ٕ,؛ َٕظش  :اٌّرمٍ اٌهٕذٌ  ,وٕض اٌعّاي .٘ٙ/ٖ,
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,ص.ٗ8
(ٖ) اٌطثشعٍ ,االزرداج .28/ٔ,
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ٌإال ىؤالء الثبلثة "(ُ) .فمك كاف يمتمؾ عشريف مف االنصار لكفاه القياـ بيـ لكنو لـ يصؿ عمى ىذا
أف النبي صمى ا﵀ عميو كدلو كسمـ قد قاؿ
العدد فآثر السككت كالقعكد لقكلو ( " :)المٌيـ ٌإنؾ تعمـ ٌ
ً
ً
كف ىي ٍغًميبكا ًم ىائتىٍي ًف ىكًا ٍف
صابًير ى
تمكا عشريف فجاىدىـ كىك قكلؾ في كتابؾ (إً ٍف ىي يك ٍف م ٍن يك ٍـ ع ٍش ير ى
كف ى
لي :إف ٌ
ىي يك ٍف ًم ٍن يك ٍـ ًم ىئةه ىي ٍغمًيبكا أىٍلفنا) (ِ).
فعدـ تحقؽ النصرة حالت دكف استخداـ اسمكب القكة كاعتماد االسمكب السممي لممعارضة عمى

َّ
يؾ ىعمىى قيىرٍي و
ط يعكا ىرًح ًمي
ىع ىانيي ٍـ  ,فىًإَّنيي ٍـ قى ٍد قى ى
ىستى ٍعًد ى
كم ٍف أ ى
مضض بدليؿ قكلو ( ": )الميي َّـ ًإِّني أ ٍ
ش ى
ت أ ٍىكلىى بًو ًم ٍف ىغ ٍي ًرم  ,كقىاليكا أ ىىال إً َّف ًفي اٍل ىح ِّ
ٍخ ىذه
ىف تىأ ي
ىج ىم يعكا ىعمىى يم ىن ىازىعتًي ىحقٌان يك ٍن ي
كأى ٍكفىيئكا إً ىنائًي  ,كأ ٍ
ؽ أٍ
ت فىًإ ىذا لى ٍيس لًي رًاف هد كىال ىذاب كىال مس ً
 ,كًفي اٍل ىح ِّ
اع هد ,
اصبً ٍر ىم ٍغ يمكمان أ ٍىك يم ٍ
ت يمتىأىسِّفان  ,فىىنظى ٍر ي
ؽ أٍ
ىف تي ٍم ىن ىعو فى ٍ
يى
ى
ى
ت بً ًيـ ع ًف اٍلمنًي ً
ً
َّ
ت ًر ًيقي ىعمىى َّ
ت ًم ٍف
َّة  ,فىأ ٍ
كص ىب ٍر ي
كج ًرٍع ي
ض ٍي ي
ت ىعمىى اٍلقى ىذل ى
ىغ ى
إًال أى ٍى ىؿ ىب ٍيتي فى ى
الش ىجا  ,ى
ض ىن ٍن ي ٍ ى ى
ظًـ اٍل ىغ ٍي ًظ ىعمىى أىم َّر ًم ىف اٍل ىعٍمقىًـ  ,كدلىـ لًٍم ىقٍم ًب ًم ٍف ك ٍخ ًز ِّ
الشفى ًار "(ّ).
ىك ٍ
ى
ى
ى

المرحمة الثالثة :المقاطعة السممية لمحكومات الظالمة :كيتـ العمؿ بيذه المرحمة بعد تعذر حصكؿ
نتائج تطبيؽ المرحمتيف السابقتيف ,فيكجو اإلماـ باالبتعاد عف الظالميف قدر االمكاف كعدـ مخالطتيـ
مكصيا بذلؾ أحد اتباعو كىك كميؿ بف زياد قائبلن لو ":يا كميؿ إياؾ كالتطرؽ إلى أبكاب الظالميف
كاالختبلط بيـ كاالكتساب منيـ ,كاياؾ أف تطيعيـ ,أك تشيد في مجالسيـ بما يسخط ا﵀ عميؾ ,يا
كميؿ إذا اضطررت إلى حضكرىـ فداكـ ذكر ا﵀ تعالى كتككؿ عميو كاستعذ با﵀ مف شرىـ كاطرؽ
(ْ)

عنيـ كأنكر بقمبؾ فعميـ ,كأجير بتعظيـ ا﵀ تعالى لتيسمعيـ فإنيـ ييابكؾ كتيكفى شرىـ "

ففي فكر

اإلماـ السياسي تشكؿ مقاطعة الظممة ضغطان سمميان حتى يعمـ الظالمكف ظمميـ  ,كيخافكا أثر معارضة
الناس ليـ.
أما استراتيجية ابف خمدكف في عرض منيج المعارضة فإنو يرفض المرحمة السممية لممعارضة ثـ
حمؿ السبلح كانما يفضؿ مباشرة استخداـ القكة الغالبة الكاسحة كبدكف مقدمات نقدية أك معارضة
سممية ,كأنتقد كخطأ كؿ معارضة لـ تخرج بقكة كافية ألسقاط الحككمة المعترض عمييا ,منيا انتقاده
اإلماـ الحسيف بف عمي بف أبي طالب ( )بقكلو ":كأما الحسيف فإنو لما ظير فسؽ يزيد عند الكافة
مف أىؿ عصره بعثت شيعة أىؿ البيت بالككفة لمحسيف أف يأتييـ فيقكمكا بأمره فرأل الحسيف أف
الخركج عمى يزيد متعيف مف أجؿ فسقو ال سيما مف لو القدرة عمى ذلؾ كظنيا مف نفسو بأىميتو
(ٔ) اٌفراي إٌُغاتىسٌ سوضح اٌىاعظُٓ ,ص.ٕٕ8
(ٕ) اٌّفُذ ,االخرصاص ,ص.ٔ84
(ٖ) ٔهح اٌثالغح ,ص.ٖٖٙ
(ٗ) اٌّدٍغٍ  ,تساس االٔىاسٕٙ2/4ٗ,؛َٕظش :اٌُّشخهأٍِ ,صثاذ ٔهح اٌثالغح(ِغرذسن ٔهح اٌثالغح).ٔٔ8/ٔ,
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ألف عصبية مضر كانت
كشككتو فأما األىمية فكانت كما ظف كزيادة كأما الشككة فغمط يرحمو ا﵀ فييا ن
في قريش كعصبية عبد مناؼ إنما كانت في بني أمية تعرؼ ذلؾ ليـ قريش كسائر الناس كال ينكركنو

كانما نسي ذلؾ أكؿ االسبلـ لما شغؿ الناس مف الذىكؿ بالخكارؽ كأمر الكحي كتردد المبلئكة لنصرة
المسمميف فأغفمكا أمكر عكائدىـ كذىبت عصبية الجاىمية كمنازعيا كنسيت كلـ يبؽ إال العصبية
الطبيعية في الحماية كالدفاع ينتفع بيا في إقامة الديف كجياد المشركيف كالديف فييا محكـ كالعادة
معزكلة حتى إذا انقطع أمر النبكءة كالخكارؽ الميكلة تراجع الحكـ بعض الشيء لمعكائد فعادت
العصبية كما ك انت كلمف كانت كأصبحت مضر أطكع لبني أمية مف سكاىـ بما كاف ليـ مف ذلؾ قبؿ
فقد تبيف لؾ غمط الحسيف إال أنو في أمر دنيكم ال يضره الغمط فيو كأما الحكـ الشرعي فمـ يغمط فيو
ألنو منكط بظنو ككاف ظنو القدرة عمى ذلؾ "

(ُ)

كرأم ابف خمدكف ىذا ينـ عف ما يأتي-:

أف القكة
ُ.نمحظ إغفالو دثار المقدمة السممية لممعارضة كأىميتيا كاكتفى بالتأكيد عمى استخداـ القكة ك ن
ىي كحدىا القادرة عمى تغيير الكضع كىذا الرأم البف خمدكف ينعكس بالسمب عمى إمكانية بناء

مسارات دكلة ناجحة كعادلو باستعماؿ الطرؽ السممية إف كانت ناجحة كتؤدم إلى نتيجة مرضية.
ِ.ككنو كمـ األفكاه كأصكات النقد المعارض لمحككمة التي ربما لك تكممت تأتي بالنفع كتحكؿ دكف
الصداـ المسمح كاراقة الدماء ككذلؾ بإسكاتو كعدـ دعكتو الرتفاع الصكت الفردم المعارض ىك
ثـ استفحالو كتكسعة قاعدة ضحاياه التي تجر الظمـ
تكريس لبقاء الظمـ في اركقة الدكلة كسياستيا كمف ن
كاالستبداد كغبف حقكؽ الشعكب مف جية كالى تجذره كصعكبة تغييره إال باستخداـ القكة مف جية
أخرل.
ّ .ىنسى ابف خمدكف أك تناسا أ ٌف دعكة النبي محمد(

) باإلسبلـ المعارضة لمكفر بدأت سممية لمدة

مف الزمف .

كمف ىذا نجد اإلماـ ( )حتى كىك معارض رجؿ دكلة بكؿ المعايير فاعتمد المعارضة
كسيمة لتصحيح االنحراؼ الحاصؿ كتحسيف أداء الحككمات كليس اداة لعرقمة اعماليا كخمؽ االزمات
السياسية ,لذلؾ حدد اإلماـ نسبة قكة نشاط المعارضة ككيفية شركعيا بالمكاجية اعتمادا عمى دكافع
منيا االتي-:
الدافع االكؿ  -نسبة االنحراؼ في إدارة حككمة الدكؿ كعمميا .
(ٔ) اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش .ٔٔ4/ٔ,
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الدافع الثاني  -نسبة استجابة الحككمة المنحرفة لتكجيو الصكت المعارض كتنبيو.
الدافع الثالث – نسبة قكة المعارضة كقدرتيا عمى التغيير إف كانت تتناسب مع قكة سياسة المعترض
عميو أك تفكقيا بالقدرة  ,أك تقؿ عنيا .
خامسا :مبدأ منيج المعارضة وأخالقياتيا
حرص اإلماـ عمي بف أبي طالب ( )عمى تأطير المعارضة بالمبدأ األخبلقي فك ار كمنيجا
كالتزـ ثكابتيا ألف التزاـ المعارضة األخبلقية ,ىي التي تعطي لممعارضة مشركعيتيا الحقيقية ,كىي
التي تميزىا عف األكضاع القائمة ,كأم تجاىؿ ليا يسمب المعارضة مشركعيتيا ,كمف ثـ يبتعد الناس
عنيا ,إف عمييا أف تمتزـ باألخبلؽ ,ميما كانت الظركؼ كاألسباب التي قد تدعكىا إلى خبلؼ ذلؾ,
 ...لكي تككف البديؿ الحضارم حقان ,كال تككف معارضتيا ضمف إطار الصراع عمى السمطة "

()1

فبل

يككف ىناؾ فارؽ بينيا كبيف الحككمات الثائرة ضدىا .كألجؿ الحفاظ مبدئية اىداؼ المعارضة
كصبلحيا حدد االماـ( )منيج عمؿ المعارضة بأخبلقيات ميمة منيا ما يأتي-:
 .1الحفاظ عمى المصالح العامة لإلسالم والرعية :تنبع سياسة اإلماـ عمي ( )مف تتبع اخبلقي
سامي في تفضيؿ المحافظة عمى الصالح العاـ كعدـ التفريط بو حتى لك تضرر شخص القائد  ,كىذا
النمط االخبلقي عرؼ بو اإلماـ عمي فاألكلكيات في سياسة اإلماـ االسبلـ كالرعية  ,فمـ يتحرؾ في
السقيفة عندما صادر اجتماع السقيفة حقة في قيادة األمة فقدـ مصمحة اإلسبلـ عمى استخداـ القكة "
فمما رأيت راجعة الناس قد رجعت عف االسبلـ يدعكف إلى محؽ ديف محمد صمى ا﵀ عميو كدلو ,
فخشيت إف لـ أنصر االسبلـ كأىمو أف أرل فيو ثمما أك ىدما تككف المصيبة بو عمي أعظـ مف فكت
كاليتكـ التي إنما ىي متاع أياـ قبلئؿ يزكؿ منيا ما كاف كما يزكؿ السراب  ,أك كما يتقشع السحاب ,
(ُ)

فنيضت في تمؾ األحداث حتى زاح الباطؿ كزىؽ  ,كاطمأف الديف كتنينو "

.

 .2التعامل االخالقي مع العدو والصديق  :لـ يحد اإلماـ عف منيجو حيف قطع عنو عدكه معاكية
الماء في حرب صفيف فصدر أمره بإخراج شريعة الماء مف سيطرة اعدائو فمما سيطركا عمى الماء
ألىميتو في تمكيف الجيش اقترح عميو اتباعو أف يقابؿ أعداءه بالمثؿ فيحرـ معاكية كجيشو الماء
فرفض اإلماـ ىذا المقترح السيء ,ألنو يتنافى مع اخبلقيات الجياد الذم خرج ألجمو اإلماـ (" )
ما المجاىد الشييد في سبيؿ ا﵀ بأعظـ أج انر ممف قدر فى ىع َّ
ؼ لكاد العفيؼ اف يككف ممكان مف المبلئكة
(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,صٔ٘ٗ.
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"

(ُ)

يعؼ
المحرمات  ,في إعطاء نفسو سؤليا في االنتقاـ كانما ٌ
أم ٌ
بأنو ال يقدـ عمى ارتكاب ال ٌشيكات ك ٌ

عز كج ٌؿ عمى رضا نفسو كىكاىا.
مقدمان بذلؾ رضا ا﵀ ٌ
عف إعدائو ٌ

 .3احترام ذات العدو والدعاء لو باليداية  :كىذه مف االخبلقيات النادرة إف لـ نقؿ المعدكمة في
تاريخ عالـ السياسة  ,فمـ تكف غريزة حب االنتقاـ ىي مف تحرؾ سمككيات سياستو ( )فميتزـ الخمؽ
في التعامؿ كالرد عمى الخصـ السياسي كثبت ذلؾ عنو ( )لما سمع بعضان مف أصحاب ًو يسبكف
أىؿ الشاـ فقاؿ ليـ "اني أكره لكـ أ ف تككنكا سبابيف كلكنكـ لك كصفتـ أعماليـ كذكرتـ حاليـ كاف
أصكب في القكؿ كأبمغ في العذر ,كقمتـ مكاف سبكـ إياىـ  .الميـ احقف دماءنا كدماءىـ  ,كأصمح ذات
بيننا كبينيـ  ,كاىدىـ مف ضبللتيـ حتى يعرؼ الحؽ مف جيمو كيرعكم عف الغي كالعدكاف مف ليج بو
"

(ِ)

فيك( )لـ ينظر لعدكه بعيف الشنآف بؿ بعيف القائد الرحيـ الحريص عمى كحدة شعبو ألنيـ جزء

مف رعيتو كيرل أ َّف ىدايتيـ مف مسؤكليتو.
 .4التأطير الخمقي ألستخدم قوة المعارضة :أطر اإلماـ عمي ( )القكة كالقدرة لمكاجية المعارضة
بأخبلقيات حسنة ,كأ ٌف االلتزاـ بيا يضاعؼ القكة كالقدرة  ,كحتى ال يفرط صاحب القكة في استخداـ

قكتو كقدرتو مف جانب ,كمف جانب دخر حتى ال يفقد األجر كالثكاب الذم يترتب عمى عاقبة ىذا
العمؿ ك االفادة مف ثمرتو دنيكيا ك دخركيان  .فأكصى ( )بااللتزاـ االخبلقي بقكلو  ":الجكد حارس
اإلعراض كالحمـ فداـ

(ّ)

السفيو"(ْ) ,ك" العفك زكاة الظفر "(ٓ) ,كقكلو ( ":)إذا قدرت عمى عدكؾ

فاجعؿ العفك عنو شك انر لمقدرة عميو "(ٔ) ,كقكلو ":أكلى الناس بالعفك أقدرىـ عمى العقكبة "

(ٕ)

.

 .5حفظ حقوقيم المالية :فقد حفظ اإلماـ ( )الحقكؽ المالية لمجيات كاألحزاب التي عارضت
حككمتو كلـ يستخدـ ضدىـ المحاصرة االقتصادية حتى يثنييـ أك يكسبيـ بالضغط إلى جانبو  ,بؿ
كما ىك عيد اإلماـ كمنيجو يترؾ لممقابؿ القناعة بمنيجو ( )عف كعي كايماف  .كىذا ما تعامؿ بو

(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,ص.٘٘2
(ٕ) ٔهح اٌثالغح  ,صٖٕٖ .
(ٖ) اٌفذاَ ِصفاج اٌىىص واإلتشَك تّثاتح اٌغطاء َىضع عًٍ فىهح االتشَك ٌٍرصفُح َٕ .ظش :اٌخًٍُ اٌفشاهُذٌ  ,اٌعُٓ
.٘٘/8,
(ٗ) ٔهح اٌثالغح  ,ص. ٘ٓٙ
(٘) اٌٍُثٍ اٌىاعطٍ  ,عُىْ اٌسىُ  ,ص. ٖ8
(ٔ )ٙهح اٌثالغح  ,صٓ.ٗ4
(ٔ )4هح اٌثالغح  ,ص .ٗ48
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اإلماـ مع حزب الخكارج بقكلو ( ":)أما إف لكـ عندنا ثبلثا ما صحبتمكنا  ,ال نمنعكـ مساجد المَّو
(ُ)

أف تذكركا فييا اسمو  ,كال نمنعكـ الفيء ما دامت أيديكـ مع أيدنا " ...

.

 .6حرية الحركة وممارسة شعائرىم وعباداتيم :أعطى اإلماـ( )ليـ الحرية الكاممة في مشاركة
المسمميف مساجدىـ لمعبادة كىذا يعني حرية التنقؿ ليـ كعدـ فرض االقامة الجبرية عمييـ بقكلو
( ":)اما اف لكـ عندنا ثبلثا ما صحبتمكنا  ,ال نمنعكـ مساجد المَّو أف تذكركا فييا اسمو .)ِ(" ...
 .7حرية التعبير عن الرأي  :ما نجده في حكار أمير المؤمنيف ( )مع الخكارج نمكذجان رائعان  ,مع

ٌأنيـ كانكا تحت سمطتو إال أٌنو رفض رأم مف أشار عميو بمقاتمتيـ كدثر أسمكب الحكار كلـ ً
يقصيـ أك
البينات
يقـ عمييـ اإلقامة الجبرٌية  ,كلـ يحاربيـ ابتداءان ,كاقتصر عمى رد الرأم بالرأم  ,كطرح ٌ
كالحجج  ,ما داـ الطرؼ اآلخر قد اعتمد لغة الحكار كالطرح السممي فحفظ ليـ ىذا الحؽ كلـ يصادره.

كأراد اإلماـ ( )بتعاممو ىذا تقديـ أنمكذجان لتعامؿ الدكلة العادلة مع المعارضة في إعطائيـ كؿ
الحقكؽ المتعمٌقة بإبداء الرأم كطرح الفكر المعارض لممناقشة كالمكاشفة لمكقكؼ عمى الشبو كتثبيت
صكرة الحؽ ليسيـ ذلؾ في بناء دكلة الحريات في التعبير كحفظ حقكؽ النقد كابداء الرام لمجميع بدكف
استثناء بما ال يضر الصالح العاـ الستراتيجية بناء الدكلة.
أ ٌما ابف خمدكف فنبلحظ َّ
أف اخبلقياتو في التعامؿ مع المعارضة بعيدة عف االخبلؽ كالتعامؿ

االنساني كحددىا في ىذا النص بقكلو ":اقتدل بيذا العمؿ بعد كثير مف المكسكسيف يأخذكف أنفسيـ
بإقامة الحؽ كال يعرفكف ما يحتاجكف إليو في إقامتو مف العصبية كال يشعركف بمغبة أمرىـ كمآؿ
أحكاليـ كالذم يحتاج إليو في أمر ىؤالء إما المداكاة إف كانكا مف أىؿ الجنكف كاما التنكيؿ بالقتؿ أك
(ّ) (ْ)

الضرب إف أحدثكا ىرجا كاما إذاعة السخرية منيـ كعدىـ مف جممة الصفاعيف
سياسة التعامؿ مع المعارضة أف تككف كاآلتي -:

"

 .أم أ ٌف سياسة

ُ .االنتقاص مف شخصياتيـ كمنطقيـ عند التغمب عمييـ كيصؼ الثكار الفاشميف بأىنيـ حمقى أك
مشعكذيف.
ِ .أرل أنيـ يجب أف يعاقبكا عقابان شديدان أك يعالجكا .فإذا كانكا مف أىؿ الجنكف عكلجكا بالمداكاة .
(ٔ) هادٌ واشف اٌغطاء ِ ,غرذسن ٔهح اٌثالغح  ,ص.ٔٙ4
(ٕ) واشف اٌغطاء  ,هادٌِ ,غرذسن ٔهح اٌثالغح  ,ص.ٔٙ4
(ٖ) اٌصفاعُٓ :وهُ خٍّح اشخاص عذٍَّ اٌهّح واٌسُاء َٕادِهُ تعض اٌسىاَ ٌٍرغٍُح تأعٍىب اٌغخشَح واالعرهضاء ِٓ
ِٕافغُهُ او اعذائهُ ٌٍرشفٍ ِٕهُ واالٔرماص ِٓ ِىأرهَُٕ.ظش :اتٓ خٍذوْ  ,اٌعثش,
(ٗ) اٌعثش .ٕٔٙ/ٔ,
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ّ .منيـ مف ينبغي إذاعة السخرية منيـ كاعتبارىـ مف جممة الصفاعيف.
ْ .أم َّ
اف تعاممو مع المعارضة حسب نجاحيا أك فشميا فإنو اف نجحت يعامميا باحتراـ كتقدير أم
كانت أل َّف القكة معيا كىذا انعكاس لنظرية ابف خمدكف المادية العديمة المبادئ كاألخبلؽ االنسانية .
سادسا :اىداف المعارضة
اف لكؿ معارضة اىداؼ تتحرؾ مف اجؿ تحقيقيا كقد كانت معارضة اإلماـ ( )إصبلحية في
ىدفيا ألجؿ ارضاء ا﵀ تعالى أكالن ك ألجؿ جعميا أداة ككسيمة لبناء الدكلة لما فيو مصمحة األمة
كاصبلح أكضاعيا ثانيان ,كليست ذات ىدؼ كصكلي إلى السمطة كالحكـ البتغاء ممذاتو  ,لقكلو
( ":)الميـ إنؾ تعمـ أنو لـ يكف الذم كاف منا منافسة في سمطاف ,كال التماس شيء مف فضكؿ
لنرد المعالـ مف دينؾ ,كنظير اإلصبلح في ببلدؾ ,فيأمف المظمكمكف مف عبادؾ كتقاـ
الحطاـ ,كلكف ٌ
المعطمة مف حدكدؾ"

(ُ)

فنجد اإلماـ ( )في ىذا النص كجو اىداؼ منيج المعارضة في سبيؿ

تعديؿ كتصحيح استراتيجية بناء الدكلة كادارتيا نحك المنيج القكيـ مف خبلؿ تحديد أىداؼ المعارضة
الرسالية بما يأتي -:
اليدف األول -:ضبط منيجية بناء الدولة وفق قوانين االسالم :كىك إرجاع معالـ الديف بشكمو العاـ(
لنرد المعالـ مف دينؾ)

(ِ)

ليحكـ جميع مفاصؿ الدكلة االدارية منيا كاالقتصادية ك التربكية كاالجتماعية

كما إلى ذلؾ.
اليدف الثاني -:بناء استراتيجية االصالح العام لمدولة :كىك تنفيذ مظاىر اإلصبلح العاـ كابرازىا(
نظير اإلصبلح في ببلدؾ)

(ّ)

الذم يتعمؽ بمجمؿ كضع مؤسسات الدكلة سكاء في الجانب التربكم

األخبلقي أك السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي أك العمراني كغير ذلؾ.
ثـ بيف اإلماـ يم ىع ًقبان اثار تحقيؽ ىذيف المبدأيف سيؤدم إلى رسـ منيجية بناء دكلة تتمكف مف
تحقيؽ ما يمي:
اكال  :تحقيؽ العدالة كانصاؼ المظمكميف ,حيث اف تحقؽ برنامج انصاؼ المظمكميف يعني اف تنفيذ
استراتيجية بناء الدكلة كسياستيا تسير بشكؿ صحيح نحك العدالة االليية .الف قضية كمسألة إنصاؼ
المظمكميف قضية كبرل كميمة في الشريعة االسبلمية فاذا تحققت ليا العدالة تحققت العدالة فيما
دكنيا.
(ٔ) ٔهح اٌثالغح  ,ص.ٔ82
(ٕ) ٔهح اٌثالغح ,ص.ٔ82
(ٖ) ٔهح اٌثالغح ,ص.ٔ82
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المبحث االول :اثر الدين في بناء الدولة
يمكف االحاطة بمعرفة أثر الديف في استراتيجية بناء الدكلة مف خالؿ الكقكؼ عمى اثر الديف
في مكاد تشريع فقرات دستكر الدكلة كمدل المساحة التي يأخذىا الديف في اسس كتنظيـ قكانينو
كاخالقياتو كسناتي عمى بيانو.
اوال .مصدر التشريع التستراتييية بناء الدولة.
اف مصدر تشريعات قكانيف بناء ام دكلة يحدد استراتيجية بنائيا كاليدؼ مف ىذا البناء ,
كقراءة مضمكف دكلة االماـ عمي كفؽ المعطيات التاريخية كعبر رصد فمسفتو الفكرية في بناء الدكلة
نجد اف الديف ىك االساس في منيج استراتيجية بناء دكلة االماـ ( )فمـ تكف حاكمية كنظاـ الدكلة
منعزالن عف الديف ,الف طبيعة الديف االسالمي ىك ديف كدكلة لما يتميز بو الديف االسالمي مف
ديناميكية مستمرة ممتمئة بالحياة ك لإلماـ عمي ( )اسكة بدكلة كحاكمية الرسكؿ محمد (

) في

بناء دكلة اسالمية ذات منيج عالمي مما يدلؿ عمى اف االسالـ ليس مجرد طقكس كمراسيـ فردية
تعبدية فقط بقكؿ االماـ عمي( ":)اف ا﵀ لـ يخمقكـ عبثان كلـ يترككـ سدل كلـ يدعكـ في جيالة
كال عمى كقد سمى آثاركـ ,كعمـ أعمالكـ ككتب آجالكـ ,كأنزؿ عميكـ الكتاب تبيانا لكؿ شئ كعمر
فيكـ نبيو أزمانا ,حتى أكمؿ لو كلكـ فيما أنزؿ مف كتابو دينو الذم رضي لنفسو كأنيى إليكـ عمى
لسانو محابو مف األعماؿ كمكارىو كنكاىيو كأكامره  ,فألقى إليكـ المعذرة كاتخذ عميكـ الحجة ,كقدـ
إليكـ بالكعيد ,كأنذركـ بيف يدم عذاب شديد بيف يدم عذاب شديد"

(ُ)

.

ككذلؾ بيف االماـ انو ممتزـ بالسنة النبكية كمصدر تشريعي لبناء الدكلة بقكلو ( ":)كال يحمؿ
نبيكـ ( صمى ا﵀
ىذا األمر إالٌ أىؿ الصبر كالبصر كالعمـ بمكاقع األمر  ,كاٌني حاممكـ عمى منيج ٌ
إف مكضعي مف رسكؿ
عميو كآلو ) كمنفٌذ فيكـ ما أيمرت بو  ,إف استقمتـ لي كبا﵀ المستعاف  .أال ٌ

ا﵀ ( صمى ا﵀ عميو كآلو ) بعد كفاتو كمكضعي منو ٌأياـ حياتو  ,فامضكا لما تؤمركف بو كقفكا عند
فإف لنا عف ك ٌؿ أمر تنكركنو عذ انر " (ِ).
ما تنيكف عنو  ,كال تعجمكا في أمر حتى ٌ
نبينو لكـ ٌ ,

اما مصدرية التشريع لسياسة كاستراتيجية بناء الدكلة في فكر ابف خمدكف فكاف الكاقع التاريخي
ىك المصدر االساس ليذا التشريع بما فيو مف متغيرات ؛ الف ابف خمدكف لـ يمتمؾ نظرية خاصة
(َٓ )1ح انثالغح,ص.111
( )2انًٛشخٓاَ ,ٙيصثاذ انثالغح ( يغرذسن َٓح انثالغح ).1/2,
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لبناء الدكلة بقدر ما كانت نظريتو انعكاسان لدراسة لمكاقع التاريخي بما قامت فيو مف و
دكؿ ,فاخذ ىذا
الكاقع عمى عكاىنو كجعؿ منو مصد انر كام انر كاقعان لبناء الدكلة ,فتعددت بذلؾ مصادره التشريعية .
كتباينت بيف الديف االسالمي  ,كالكاقع التاريخي بما يحكمو مف التجاذب كالتنافر مع الديف  ,كىذا ما
نستنتجو مما اكرده ابف خمدكف في سياؽ النص التالي بقكلو  ":أف العمراف البشرم ال بد لو مف
سياسة ينتظـ بيا امره  ...كأنو ال بد ليـ في االجتماع مف كازع حاكـ يرجعكف إليو كحكمو فييـ تارة
يككف مستندا إلى شرع منزؿ مف عند ا﵀ يكجب انقيادىـ إليو إيمانيـ بالثكاب كالعقاب عميو الذم جاء
بو مبمغو كتارة إلى سياسة عقمية يكجب انقيادىـ إلييا ما يتكقعكنو مف ثكاب ذلؾ الحاكـ بعد معرفتو
بمصالحيـ فاألكلى يحصؿ نفعيا في الدنيا كاآلخرة لعمـ الشارع بالمصالح في العاقبة كلمراعاتو نجاة
العباد في اآلخرة كالثانية إنما يحصؿ نفعيا في الدنيا فقط "

(ُ)

,ثـ يكمؿ ابف خمدكف قائالن  ":ثـ إف

السياسة العقمية التي قدمناىا تككف عمى كجييف أحدىما يراعى فييا المصالح عمى العمكـ كمصالح
السمطاف في استقامة ممكو عمى الخصكص كىذه كانت سياسة الفرس كىي عمى جية الحكمة كقد
أغنانا ا﵀ تعالى عنيا في الممة كلعيد الخالفة الف األحكاـ الشرعية مغنية عنيا في المصالح العامة
كالخاصة كأحكاـ الممؾ مندرجة فييا  .الكجو الثاني أف يراعى فييا مصمحة السمطاف ككيؼ يستقيـ لو
الممؾ مع القير كاالستطالة كتككف المصالح العامة في ىذه تبعا ,كىذه السياسة التي يحمؿ عمييا
أىؿ االجتماع التي لسائر الممكؾ في العالـ مف مسمـ كغيره إال أف ممكؾ المسمميف يجركف منيا عمى
ما تقتضيو الشريعة االسالمية بحسب جيدىـ فقكانينيا إذا مجتمعة مف أحكاـ شرعية كآداب خمقية
كقكانيف في االجتماع طبيعية كأشياء مف مراعاة الشككة كالعصبية ضركرية كاالقتداء فييا بالشرع أكال
ثـ الحكماء في آدابيـ كالممكؾ في سيرىـ"(ِ).
فيككف مصدر منطمقات البناء حسب رؤية ابف خمدكف ما يأتي:
ُ .الديف لفترة مف الزمف (فترة التأسيس)
ِ .قكانيف االجتماع الطبيعية مف الشككة كالعصبية.
ّ .االحكاـ السمطانية لمممكؾ .

( )1اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش .242-241/1,
( )2اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش .242-241/1,
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كنتيجة لقراءة مصادر تشريعات قكانيف بناء الدكلة عند ابف خمدكف ,فأف تعدد ىذه المصادر
يمكف اف نرجعوي لعدة اسباب منيا ما يأتي -:
ُ .اف الحاكـ نفسو ىك مف يؤسس لمصدر التشريع حسب االحكاـ السمطانية كالعصبية التي ينظـ
بيا مممكتو  ,كال يستند الى ما ىك ثابت في الشرع االسالمي فقط  ,بدليؿ قكؿ ابف خمدكف الذم
اكردناه اعاله كىك ما نصو ":أف ممكؾ المسمميف يجركف منيا عمى ما تقتضيو الشريعة االسالمية
بحسب جيدىـ فقكانينيا إذا مجتمعة مف أحكاـ شرعية كآداب خمقية كقكانيف في االجتماع طبيعية
كأشياء مف مراعاة الشككة كالعصبية ضركرية كاالقتداء فييا بالشرع أكال ثـ الحكماء في آدابيـ
كالممكؾ في سيرىـ" (ُ) .أم اف مف يقرر االخذ مف ىذه النصكص ىك الحاكـ فالحاكـ ىك الذم يحدد
أم نكع مف اصناؼ ىذه القكانيف يتبع كتشريع الستراتيجية بناء الدكلة كذلؾ الف الدكلة كالممؾ غاية
لمعصبية أم (غنيمة لمسمطاف) كليست كسيمة لبناء دكلة لمرعية عامة لذا فيك مف يحدد مصدر
التشريعات في الدكلة بما يحقؽ كيحافظ عمى غايتو كغنيمتو .كنالحظ اف صفات حاكـ الدكلة التي
خصصيا ابف خمدكف كذكرناىا في الفصؿ االكؿ مف الدراسة كانو ذك قكة كشككة فيستبد بحكمو
كيبتعد عف تحكيـ الشرع الى االحكاـ السمطانية ذات الشككة .
ِ .ابداؿ القكانيف االسالمية بقكانيف كضعية بحكـ القكانيف الطبيعية اك مف اداب الممكؾ يفيـ منو اف
الشرع في فكر ابف خمدكف غير مكتمؿ كيحتاج الى تتمة .اك لعدـ كجكد مخرجا شرعيا يتكافؽ مع
تحقيؽ مصالح الحكاـ الشخصية كتفضيميا عمى الصالح العاـ لمرعية  .فيتجيكف الى اخالقيات
كعادات خارج التشريع االسالمي لتطبيقيا ليؤمنكا مصالحيـ في الحكـ اكالن.
ثانيا .محورية الدين في اتستراتييية بناء الدولة
شكمت اخالقيات الديف االسالمي االساس في مبتنيات استراتيجية دكلة االماـ عمي( )فمـ
تكف حاكمية كنظاـ الدكلة منعزالن عف الديف ,الف طبيعة الديف االسالمي ىك ديف كدكلة لما يتميز بو
الديف االسالمي مف ديناميكية مستمرة كممتمئة بالحياة ,كلالماـ عمي ( )اسكة بدكلة كحاكمية
الرسكؿ محمد (ص) في بناء دكلة اسالمية ذات منيج عالمي مما يدلؿ عمى اف االسالـ ليس مجرد
طقكس كمراسيـ فردية تعبدية فقط .بؿ يمتمؾ اخالقيات كمبادئ لبناء دكلة إنسانية بأطر كاخالقيات
ىى ىدل الس ىُّن ًف كتى ىعمَّ يمكا
استىنُّكا بً يسَّنتً ًو فىًإَّنيىا أ ٍ
اسالمية ,بقكلو( " )كا ٍقتى يدكا بًيى ٍد ًم ىنبًّْي يك ٍـ فىًإنَّوي أى ٍف ى
ض يؿ اٍليى ٍد ًم ك ٍ
( )1اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش .242-241/1,
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ً
يث  ,كتىفىقَّيكا ًف ً
ىحسف اٍلحًد ً
يو فىًإنَّوي ربًيع اٍل يقمي ً
ُّد ً
استى ٍشفيكا بًين ً
ىح ًسينكا
اء الص ي
كر ,كأ ٍ
آف فىًإَّنوي أ ٍ ى ي ى
اٍلقي ٍر ى
كب ك ٍ
كرًه فىًإَّنوي شفى ي
ي
ى ي
ام ىؿ بً ىغ ٍي ًر ًعٍم ًم ًو ىكاٍلج ً
ص ,كًا َّف اٍلعالًـ اٍلع ً
ً
ص ً
يؽ ًم ٍف ىج ٍيمً ًو ,
اى ًؿ اٍل ىحائً ًر الًَّذم ىال ىي ٍستىًف ي
ى
ى ى ى
ت ىال ىكتىوي فىًإَّنوي أ ٍىنفىعي اٍلقى ى
كى ىك ًع ٍن ىد المَّ ًو أىٍل ىكيـ "(ُ).
ىع ى
ىب ًؿ اٍل يح َّجةي ىعمىٍي ًو أ ٍ
ظ يـ كاٍل ىح ٍس ىرةي لىوي أىٍل ىزيـ  ,ي
كلما بكيع في المدينة اعمف االماـ عف سياستو التي سيسير عمييا في بناء الدكلة بانيا ستككف
ً ً
ً ً
ً
يـ  .إً َّف ىم ٍف
عيف سنة كسياسة رسكؿ ا﵀ (
) فييـ بقكلو ":ذ َّمتي بً ىما أىقيك يؿ ىرى ىينةه  .كأ ىىنا بًو ىزع ه
الشبي ً
ً
ً ً
ً
ً ُّ
ات  .أ ىىال كًا َّف ىبمًيَّتى يك ٍـ قى ٍد
ص َّر ىح ٍ
ى
ت لىوي اٍلع ىب ير ىع َّما ىب ٍي ىف ىي ىد ٍيو م ىف اٍل ىمثي ىالت  ,ىح ىج ىزتٍوي التَّ ٍق ىكل ىع ٍف تىقىحُّـ ي ى
ث المَّو ىنبًيَّو صمَّى ا﵀ عمى ٍي ًو ً
ً
كآل ًو  .كالًَّذم ىب ىعثىوي بًاٍل ىح ّْ
ؽ لىتيىبٍمىبمي َّف ىبٍمىبمىةن  ,كلىتي ىغ ٍرىبمي َّف
اد ٍ
ىع ى
ى
ت ىكيى ٍي ىئتيىا ىي ٍكىـ ىب ىع ى ي ي ى
كف ىك يانكا
ىغ ٍرىبمىةن  ,كلىتي ىساطي َّف ىس ٍك ى
ط اٍل ًق ٍد ًر  ,ىحتَّى ىي يع ى
ىع ىال يك ٍـ  ,كأ ٍ
ىس ىفمي يك ٍـ أ ٍ
ىس ىفمى يك ٍـ  ,كلىىي ٍسبًقى َّف ىسابًقي ى
ىع ىال يك ٍـ أ ٍ
كد أ ٍ
ت بًيى ىذا
ت ًك ٍذ ىبةن  ,كلىقى ٍد ينّْب ٍئ ي
ت ىك ٍش ىمةن  ,كىال ىك ىذ ٍب ي
كف ىك يانكا ىس ىبقيكا  .كالمَّ ًو ىما ىكتى ٍم ي
ّْرَّف ىسبَّاقي ى
َّركا  ,كلىييقىص ى
قىص ي

ت بً ًي ٍـ ًفي
كى ىذا اٍل ىي ٍكًـ  .أ ىىال كًا َّف اٍل ىخ ى
َّم ٍ
كخمً ىع ٍ
ىىمييىا  ,ي
ط ىايا ىخٍي هؿ يش يم هس يح ًم ىؿ ىعمى ٍييىا أ ٍ
اٍل ىمقى ًاـ ى
ت لي يج يميىا  ,فىتىقىح ى
ؽ كب ً
َّ
اط هؿ
الن ًار  .أ ىىال كًا َّف التَّ ٍق ىكل ىم ى
ط ىايا يذلي هؿ  ,يح ًم ىؿ ىعمىٍييىا أ ٍ
ىىمييىا  ,كأ ٍ
يعطيكا أ ًىزَّمتىيىا  ,فىأ ٍىكىرىدتٍيي يـ اٍل ىجَّنةى  .ىح ّّ ى
( ِ)
ىمر اٍلب ً
ً ً
اط يؿ لىقىًديمان فى ىع ىؿ  ,كلىئً ٍف ىق َّؿ اٍل ىح ُّ
َّما كلى ىع َّؿ  ,كلى ىقمَّ ىما أ ٍىد ىب ىر ىش ٍي هء فىأى ٍقىب ىؿ"
 ,كلً يك ٍّؿ أ ٍ
ىى هؿ  ,ىفمىئ ٍف أ ى ى
ؽ ىفمىيرب ى
كفي ىذا النص يعمف فيو االماـ ( )عف مستكل اإلنعطافة الجديدة في التأسيس الستراتيجية بناء

الدكلة تختمؼ عف منيج كسياسة مف حكـ الدكلة مف قبمو كتتمثؿ سياستو بما يأتي-:
ُ .اف سيرتو كسياستو فييـ ستككف عيف سياسة رسكؿ ا﵀(

) التي اتبعيا في بناء الدكلة.

ِ .اعادة العمؿ بزماـ كقكانيف الحؽ بعد ذىاب امر الباطؿ كدكلتو.
ّ .اتباع سياسة الحؽ تعيد ترتيب الناس الى مراتبيـ الحقيقية حسب تقكل كؿ منيـ ,كاعطاء كال
استحقاقو كمنزلتو.
كرؤية االماـ عمي ( )جعمت مف الديف كالفكر الديني المحرؾ االساس كالبكصمة الدقيقة
لبناء مرتكزات الدكلة فكاف كؿ منيما يتحرؾ في االخر في انسيابية منيجية كاضحة أليمانو المطمؽ
( )باف يد الرعاية االليية لـ تفارؽ االنساف منذ كجكده عمى كجو االرض فنظمت لو العيش عمى
ىذه البسيطة بقكلو ( ":)اف ا﵀ لـ يخمقكـ عبثان كلـ يترككـ سدل كلـ يدعكـ في جيالة كال عمى
كقد سمى آثاركـ ,كعمـ أعمالكـ ككتب آجالكـ ,كأنزؿ عميكـ الكتاب تبيانا لكؿ شئ كعمر فيكـ نبيو
(َٓ )1ح انثالغح,ص.164
(َٓ )2ح انثالغح ,ص.55
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أزمانا ,حتى أكمؿ لو كلكـ فيما أنزؿ مف كتابو دينو الذم رضي لنفسو كأنيى إليكـ عمى لسانو محابو
مف األعماؿ كمكارىو كنكاىيو كأكامره ,فألقى إليكـ المعذرة كاتخذ عميكـ الحجة ,كقدـ إليكـ بالكعيد,
كأنذركـ بيف يدم عذاب شديد "

(ُ)

.

فمف ىذا النص ينطمؽ االماـ( )بفكره كرؤيتو متخذان القراف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة مادة
دستكرية لبناء دكلة العدالة االسالمية  .كقد صرح االماـ بذلؾ اثر تكليو قيادة الدكلة مباشرة في
خطابو بالجماىير مكضحان سياستو الجديدة كالجدية في ادارة الدكلة .
ككاف ( )االعمـ بمنياج االسالـ كتطبيقو في كؿ مفاصؿ كمؤسسات الدكلة كجعميا تسير في
فمؾ رحمة االسالـ كعدالتو التي سعت االنسانية جمعاء بقكلو " كاني لعمى بينة مف ربي كمنياج مف
نبي كاني لعمى الطريؽ الكاضح القطو لقطان ,انظركا اىؿ بيت نبيكـ فالزمكا سمتيـ كاتبعكا اثرىـ فمف
يخرجككـ مف ىدل كلـ يعيدككـ في ردل فإف لبدكا فالبدكا  ,كاف نيضكا فانيضكا ,كال تسبقكىـ فتضمكا
,كال تتأخركا عنيـ فتيمككا "(ِ).
التزـ االماـ منذ المحظات االكلى لتكليو القيادة االسالمية اف منياج الدكلة يسير كقؼ مبادلء
كمفاىيـ الديف االسالمي المحمدم االصيؿ الذم اكصى رسكؿ ا﵀ (

) بالتمسؾ بو نيج كاضح

لمحياة العادلة الكريمة بقكلو ":اني تارؾ فيكـ الثقميف كتاب ا﵀ كعترتي اىؿ بيتي ما اف تمسكتـ بيما
فمف تضمكا بعدم ابدا "

(ّ)

فقد رسـ الرسكؿ الكريـ(

) المنياج الكاضح لمسير عميو مف بعده في

ادارة الدكلة االسالمية كقد لزـ االماـ عمي( )ىذا النيج كاتخذ منو استراتيجية كاضحة لبناء الدكلة
كلـ ير بديؿ عنو  ,فمما خيره عبد الرحمف بف عكؼ كاشترط عميو باف تعطى لو خالفة المسمميف عاـ
ِّىػ مقابؿ سيره عمى كتاب ا﵀ كمنياج النبي محمد(

) كسيرة الشيخيف ابك بكر كعمر رفض

االماـ ( )ذلؾ كرد عمى ابف عكؼ شرطو قائالن كمكضحان لمنيجو في الحكـ " بؿ عمى كتاب ا﵀
(ْ)

كسنة رسكلو كاجتياد رأيي"

فكاف يمتمؾ برنامج حككمي كاضح ك استراتيجية لبناء دكلة قبؿ تكليو

الحكـ عاـ ّٓق,فمـ يأخذ االماـ عمي( )بسيرة الشيخيف كمنيجيما في بناء الدكلة لعدة اسباب
منيا-:

(َٓ )1ح انثالغح ,ص.111
( )2اتٍ ات ٙطانة َٓ ,ح انثالغح  ,ص.142
( )3انحاكى انُٛغاتٕس٘  ,انًغرذسن ػهٗ انصحٛح.213/3, ٍٛ
( )4اتٍ ات ٙانحذٚذ  ,ششذ َٓح انثالغح .146/1 ,
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ُ .ألف سياستيما في بناء الدكلة لـ تكف تسير عمى ىدم القراف كالسنة النبكية الشريفة في اغمب
ادارتيا فمـ تكف سياستيما حجة بالنسبة لو . ,فمـ يكف ابك بكر يستند في فترة حكمو الى برنامج
كاضح بؿ اجتيادات شخصية بعيده في بعض مضامينيا عف اصؿ الشريعة االسالمية كقد انكر
االماـ عمي ( )ىذه السياسة المتغيرة غير الثابتة بقكلة ( " )ترد عمى احدىـ القضية في حكـ
مف االحكاـ فيحكـ فييا برأيو  ,ثـ ترد تمؾ القضية بعينيا عمى غيره فيحكـ فييا بخالؼ قكلو  ...في
تبميغو كاداءه "(ُ).كرفض اغمب اجتياداتيما الف الشيخيف ًنفسييما كانا مختمفيف في السيرة كاالجتياد
فعمى ام سيرة منيما يسير االماـ فعمر بف الخطاب ىك مف قيـ فتره حكـ ابك بكر بانيا فمتو بقكلو "
(ِ)

فكيؼ يأتي كيرغـ االماـ عمى شرط غير متفؽ

إف خالفة أبي بكر كانت فمتة كأف ا﵀ كقى شرىا "
عميو مف قبؿ مف اشترط السير عمى سنتيـ .

ِ .ىناؾ اختالؼ في اجتياداتيما لقضايا متماثمة فابك بكر مثال سار بالعطاء بيف المسمميف
(ّ)

بالمساكاة ال التفضيؿ  ,اما عمر فقد فاكت في تكزيعو

 ,كقد رصد الغزالي ىذا االختالؼ في سيرة

الشيخيف القاضي بعدـ حجية سنتيـ اذ قاؿ "ككيؼ يتصكر عصمة قكـ يجكز عمييـ االختالؼ ككيؼ
(ْ)

يختمؼ المعصكماف "

فكاف االماـ عمي بقكلو (كرأيي) في رده عمى ابف عكؼ يقصد بذلؾ اجتياده كاستنباطو لألحكاـ
الشرعية في ضكء القراف كالسنة النبكية الشريفة  ,الف االئمة المعصكميف ثبت عنيـ انيـ ال يتحدثكف
مف عند انفسيـ قاؿ االماـ الباقر " :لك حدثناكـ برأينا ضممنا كما ضؿ مف كاف قبمنا كلكنا نحدثكـ
ببينة مف ربنا بينيا لنبيو فبينيا نبيو لنا"

(ٓ)

كقاؿ االماـ الصادؽ "كا﵀ ما نقكؿ باىكائنا كال نقكؿ برأينا

كال نقكؿ اال ما قاؿ ربنا فميما اجبتؾ فيو عف رسكؿ ا﵀ (

) لسنا نقكؿ برأينا مف شيء"(ٔ).

اف صكرة التالزـ المستمرة تثمر العدالة االسالمية في استراتيجية بناء الدكلة التي اراد االماـ عمي
( )تطبيقيا كحرص عمى اقامتيا باف كؿ شيء في الكجكد قائـ عمى اعتبار العدؿ كاعطاء
االستحقاقات المترتبة عميو كفؽ المكازيف كالقيـ اإلليية ,بقكلو( ":)بالعدؿ قامت السماكات

(َٓ )1ح انثالغح ,ص.66
( )2انُغائ , ٙانغٍُ انكثشٖ .213/4 ,
( )3اتٍ عؼذ  ,انطثماخ انكثشٖ  295/3 ,؛ ُٚظش :انثالرس٘  ,فرٕذ انثهذاٌ ,ص . 361
( )4انًغرصفٗ ف ٙػهى االصٕل . 135/1 ,
( )5انصفاس  ,تصائش انذسخاخ  ,ص. 319
( )6انصفاس  ,تصائش انذسخاخ  ,ص. 321
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كاألرض"

(ُ)

 ,كاف الصكرة الكاقعية التي يجب عمى العباد أف ينيضكا بيا فتتجمى في تنفيذ ما أراده

البارم عز كجؿ بتفيـ ىذا العدؿ الذم ىك أساس صالح الككف (ِ) .كقد يسئؿ اإلماـ أمير المؤمنيف
(ّ)

()عف العدؿ فقاؿ  ":العدؿ أف ال تتيمو "

 ,أم يجب أف ال يدنك إلى التفكير ذرة مف اعتقاد أف

ا﵀ عز كجؿ غير عادؿ تعالى ا﵀ عف ذلؾ عمكان كبي ار (ْ) ,كقاؿ ابف ابي الحديد في ذلؾ ":أم ال
تتيمو في انو أجبرؾ عمى القبيح كيعاقبؾ عميو  ,حاشاه مف ذلؾ  ,كال تتيمو في انو م ٌك ىف الكذابيف

فأض ٌؿ بيـ الناس  ,كال تتيمو في انو كمفؾ ماال تطيقو "
مف المعجزات ى

(ٓ )

فتأكيد كتكضيح االماـ

لصكرة العدؿ كماىيتو كتعريفيا لمناس بانو عدؿ محظ ال ظمـ فيو مف اجؿ أف يسكد اإلنصاؼ
كالقسط بيف الناس بصكرتو الحقيقة ال التي يريد اف يخمقيا البشر الذم ينسب الى ا﵀ سبحانو الخير
كالشر.
كضع االماـ ( )العدالة اساسا لمنيج سياسة بناء الدكلة ألىميتيا كاثارىا المثمرة في
استراتيجية بناء الدكلة بقكلو":اساس الممؾ العدؿ "

(ٔ)

كالتي ىي نتيجة لمقدمة اخالقية سابقة عمييا

كىي التزاـ الحؽ كاسداء الحقكؽ فعندما تطبؽ كتعطى الحقكؽ ألصحابيا تظير معالـ العدؿ ك ييجمؿ

ت م ىن ً
االماـ اثار العدؿ عمى بناء الدكلة بقكلو " :ىع َّز اٍل ىح ُّ
الد ً
اى يج ّْ
ت ىم ىعالً يـ
اعتى ىدلى ٍ
يف ,ىك ٍ
ام ٍ ى
ؽ ىب ٍي ىنيي ٍـ ,ىكقى ى
ت مىً
ً
اء َّ ً
الزماف ,كطي ًمع ًفي بقى ً
ًً
ً
اٍل ىع ٍد ًؿ ,ىك ىج ىر ٍ
ى
ت ىعمىى أى ٍذالىليىا الس ىُّن يف ,فى ى
طامعي
الد ٍكلىة ,ىكىيئ ىس ٍ ى
صمى ىح بذل ىؾ َّ ى ي ى ى
األعداء "(ٕ).كمف اثار اتباع سياسة العدؿ االتي-:
إ .يعطي العدؿ التكازف في صالح الزماف(ٖ).
ب .جرياف السنف عمى كجكىيا كمسالكيا بحيث ال تحريؼ فييا(ٗ).
ج .كفيؿ بالحفاظ عمى كياف األمة ك عمى ثركتيا ك رخائيا في مقابؿ أعدائيا(َُ).

( )1اتٍ ات ٙخًٕٓس االحغائ , ٙػٕان ٙانآلن. 163/4 ٙ
( )2خثاس يحًذ ْاشى انًٕعٕ٘ ,االحرداج انؼمائذ٘ تانمشآٌ انكشٚى ػُذ أئًح أْم انثٛد أطشٔحح دكرٕساِ غٛش يُشٕسِ
,كـهّٛح انفـمّ /انششٚؼح ٔانؼهٕو اإلعاليٛح ,خـايؼـح انكٕفـح ,ص.111
( )3انفرال انُٛغاتٕس٘  ,سٔضح انٕاػظ, ٍٛص . 39
( )4خثاس يحًذ ْاشى انًٕعٕ٘ ,االحرداج انؼمائذ٘ تانمشآٌ انكشٚى ػُذ أئًح أْم انثٛد  ,ص.111
( )5ششذ َٓح انثالغح. 221/26 ,
( )6انطثشع , ٙحغ ٍٛانُٕس٘ ,يغرذسن انٕعائم ٔيغرُثط انًغائم . 193/11,
(َٓ )1ح انثالغح ,ص.333
( )5اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
( )9اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
( )16أحًذ ساعى انُفٛظ ,ػه ٙتٍ أت ٙطانة ٔ أخاللٛاخ انغٛاعح ,ص.12
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د .األىـ مف ىذا الحفاظ عمى تماسكيا الخمقي ك رفعتيا المعنكية(ُ).
ىػ .مف لكازـ ذلؾ الطمع في بقاء الدكلة كيأس مطامع األعداء في فسادىا كىدميا (ِ).
ثـ يحدد اإلماـ اآلثار الخطيرة الناتجة عف اختالؿ ىذا التكازف القائـ في استراتيجية بناء السياسة
العادلة بيف الكالي ك الرعية عندما يتجاكز أم مف الطرفيف عمى حقكؽ الطرؼ اآلخر ك ىك ما يسمى
الد ً
ال ٍد ىغا يؿ ًفي ّْ
يف,
ت ىم ىعالً يـ اٍل ىج ٍكًر ,ىك ىكثيىر ا ٍ
بالطغياف كالجكر بقكلوٍ ":
ت يى ىنالً ىؾ اٍل ىكمً ىمةي ,ىكظىيىىر ٍ
اختىمىفى ٍ
النفي ً
ش ًل ىع ًظ ًيـ ىح ٍّ
ت ًعمى يؿ ُّ
ت ىم ىح ُّ
ؽ
اج الس ىُّن ًف ,فى يع ًم ىؿ بًاٍليى ىكل ,ىك يعطّْمى ًت األحكاـ ,ىك ىكثيىر ٍ
ىكتيًرىك ٍ
كس ,فىالى يي ٍستى ٍك ىح ي
(ّ)
اطؿ في ًع ىؿ! فىينالً ىؾ تىًذ ُّؿ اإلبرار ,كتى ًع ُّز األشرار ,كتىعظيـ تىبًعات ً
عطّْ ىؿ ,كالى لًع ًظ ًيـ ب ً
ا﵀ ًع ٍن ىد اٍل ًع ىباد "
ى ٍ ي ى ي
يى
ى
ي
ى ى
ى

كيمكف اف نستخمص مف ىذه االثار ما يأتي -:

ُ.تنقمب المكازيف االجتماعية فتصبح طميعة المجتمع مف قياداتو الفكرية كاألخالقية في المؤخرة ك
يتقدـ المنافقكف كاألزالـ كاإلمعات كأشباه الرجاؿ إلى المقدمة ال لكفائًتيـ بؿ لقيدرتًيـ عمى يممارسة
التىمكف كالتىىزلؼ كالنًفاؽ(ْ).
(ٓ)

التفرؽ بسببو
ِ .اختالؼ الكممة ٌ ,
ككنى بو عف اختالؼ اآلراء ك ٌ

.

ّ .ظيكر معالـ الجكر كعالماتو  ,كىك ظاىر لعدـ العدؿ بعدـ أسبابو (ٔ).
لتبدد األىكاء كتفٌرقيا عف رأل اإلماـ العادؿ الجامع ليا  ,كأخذ ك ٌؿ
ْ .كثرة الفساد في الديف  ,كذلؾ ٌ
(ٕ)

مما ىك مفسد لمديف كمخالؼ لو
فيما يشتييو ٌ

.

عية .بسبب جكر الحكاـ فال
ٓ .ترؾ العمؿ بنظاـ شريعة الديف ,كالعمؿ باليكل كتعطيؿ األحكاـ الشر ٌ
حؽ عطَّؿ  ,كذلؾ لألينس بتعطيمو  ,كال بعظيـ باطؿ فعؿ  ,كذلؾ العتياده كاالتٌفاؽ
يستكحش بعظيـ ٌ
عميو كككنو مقتضى ليكاه (ٖ).

( )1أحًذ ,ػه ٙتٍ أت ٙطانة ٔ أخاللٛاخ انغٛاعح ,ص.12
( )2اتٍ يٛثى انثحشاَ, ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
(َٓ )3ح انثالغح  ,ص.333
( )4أحًذ  ,ػه ٙتٍ أت ٙطانة ٔ أخاللٛاخ انغٛاعح  ,ص.12
( )5اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
( )6اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
( )1اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
( )5اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
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ٔ .انتشار االمراض االجتماعية الخطرة كمنيا ممكات السكء كالغ ٌؿ كالحسد كالعداكات كالعجب كالكبر
كغيرىا (ُ).
ٕ .تعرض المجتمع لمعقاب االليي بسبب ابتعادىـ عف طاعة ا﵀ سبحانو

(ِ)

.

اما صكرة العدؿ في فكر ابف خمدكف تختمؼ عما ىي عميو عند االماـ عمي( )لككف
مفيكـ العدالة االليية عند ابف خمدكف تقتضي الخير كالشر النيما مقدراف مف ا﵀ كا﵀ سبحانو مكجد
لمخير كالشر معا حسب قكلو ":فالسياسة كالممؾ ىي كفالة لمخمؽ كخالفة ﵀ في العباد لتنفيذ أحكامو
فييـ كأحكاـ ا﵀ في خمقو كعباده إنما ىي بالخير كمراعاة المصالح كما تشيد بو الشرائع كأحكاـ
البشر إنما ىي مف الجيؿ كالشيطاف ,بخالؼ قدرة ا﵀ سبحانو كقدره فإنو فاعؿ لمخير كالشر معا
كمقدرىما إذ ال فاعؿ سكاه "

(ّ)

فاف الشر اك االستبداد في سياسة بناء الدكلة ىي نتيجة مقدرة مسبقا

مف ا﵀ سبحانو كاف صاحب الدكلة انما يتحرؾ ضمف القضاء كالقدر المرسكـ لو مف ا﵀ سبحانو فما
صدر منو مف شر اك خير فيك مف ا﵀ عز كجؿ.
ككذلؾ اعتقد ابف خمدكف بكجكد شيء مف الظمـ ال بد منو في احكاـ ا﵀ تعالى بقكلو ":أف الجاه
ىك القدرة الحاممة لمبشر عمى التصرؼ في مف تحت أيدييـ مف أبناء جنسيـ باإلذف كالمنع كالتسمط
بالقير كالغمبة ليحمميـ عمى دفع مضارىـ كجمب منافعيـ في العدؿ بأحكاـ الشرائع كالسياسة كعمى
أغراضو فيما سكل ذلؾ كلكف األكؿ مقصكد في العناية الربانية بالذات كالثاني داخؿ فييا بالعرض
كسائر الشركر الداخمة في القضاء اإلليي ألنو قد ال يتـ كجكد الخير الكثير إال بكجكد شر يسير مف
أجؿ المكاد فال يفكت الخير بذلؾ بؿ يقع عمى ما ينطكم عميو مف الشر اليسير كىذا معنى كقكع
الظمـ في الخميقة فتفيـ "

( ْ)

كابف خمدكف يرجع سبب كقكع الظمـ إلى قضاء ا﵀ سبحانو كقدره في

الخمقة.
اف اعتقاد ابف خمدكف ىذا يسقط الحساب كالعقاب كالجزاء كالثكاب مف االنساف ماداـ ا﵀
سبحانو ىك الفاعؿ لمخير كالشر كليس صادر مف ذات االنساف كاختياره .كبما اف العقاب كالثكاب
قائـ فيثبت بذلؾ تكىـ ابف خمدكف كغمطو في ىذا االمر كىذا ما اكده االماـ عمي( )في الحكار
( )1اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
( )2اتٍ يٛثى انثحشاَ , ٙششذ َٓح انثالغح .44/4,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .113/1,
( )4اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .361/1,
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الذم دار بينو كبيف شيخ سار معو إلى حرب صفيف أكضح دليؿ كأجمى كصؼ لمقضاء كالقدر " إذ
يعتبر ىذا الحكار الكثيقة التاريخية التي يطؿ مف خالليا عمى مفيكمي القضاء القدر"

(ُ)

 ,إذ سألو

الشيخ  " :أخبرنا عف خركجنا إلى أىؿ الشاـ ,أبقضاء ا﵀ كقدر ؟ فقاؿ ( :)أجؿ يا شيخ  ,فك
ا﵀ ما عمكتـ تمعة كال ىبطتـ بطف ك واد اال بقضاء مف ا﵀ كقدر ,فقاؿ الشيخ :عند ا﵀ احتسب عنائي
قضاء حتمان كقد انر الزمان ,لك كاف كذلؾ لبطؿ
يا امير المؤمنيف ,فقاؿ(:)ميال يا شيخ لعمؾ تظف
ن
الثكاب كالعقاب كاألمر كالنيي كالزجر  ,كلسقط معنى الكعيد كالكعد كلـ يكف عمى مسيء الئمة ,كال

لمحسف محمدة ,كلكاف المحسف أكلى باالئمة مف المذنب ,كالمذنب أكلى باإلحساف مف المحسف ,تمؾ
مقالة عبدة األكثاف كخصماء الرحمف كقدرية ىذه األمة كمجكسيا ,يا شيخ اف ا﵀ عز كجؿ كمؼ
تخي انر ,كنيى تحذي انر ,كأعطى عمى القميؿ كثي انر ,كلـ ييعص مغمكبان ,كلـ يطع مكرىا ,كلـ يخمؽ
ًًَّ
ًَّ
ً
يف ىكفىيركا ًم ٍف النَّ ًار] (ِ) ")ّ(.
يف ىكفىيركا فى ىكٍي هؿ لمذ ى
السمكات كاألرض كما بينيما باطال [ ىذل ىؾ ظى ُّف الذ ى
كحسب عقيدة كرأم ابف خمدكف اف مشيئة ا﵀ اقتضت اف يتصرؼ ىكذا  ,كال يمكف لو اف
يتحرر مف اسر ىذه المشيئة  ,كال مجاؿ لإلنساف في االختيار كحرية االرادة ,كفمسفة ىذه الفرقة اف
العبد ليس قاد انر عمى فعمو بؿ ىك مف ا﵀  .كيعرؼ الجبر  :بأنو نفي الفعؿ عف العبد حقيقة ك
كاضافتو الى الرب تعالى

(ْ)

كزعمت ىذه الفرقة ,اف االنساف ال يخمؽ افعالو  ,كليس لو مما ينسب

اليو مف افعالو شيء فقكاـ ىذا المذىب نفي الفعؿ عف العبد كاضافتو الى الرب تعالى.
شكؿ الديف عامؿ مساعد في بناء الدكلة حسب نظرية ابف خمدكف ام انو ال يمكف مف بناء دكلة
اساسيا الديف فقط بؿ البد مف القكة العصبية التي تمثؿ عنصر اساس في ىذا البناء حسب قكلو":
في أف الدعكة الدينية مف غير عصبية ال تتـ ك ...أف كؿ أمر تحمؿ عميو الكافة فال بد لو مف
العصبية كفي الحديث الصحيح كما مر ما بعث ا﵀ نبيا إال في منعة مف قكمو كاذا كاف ىذا في
األنبياء كىـ أكلى الناس بخرؽ العكائد فما ظنؾ بغيرىـ أف ال تخرؽ لو العادة في الغمب بغير عصبية
 ...كىكذا كاف حاؿ األنبياء عمييـ الصالة كالسالـ في دعكتيـ إلى ا﵀ بالعشائر كالعصائب كىـ
المؤيدكف مف ا﵀ بالككف كمو لك شاء لكنو إنما أجرل األمكر عمى مستقر العادة كا﵀ حكيـ عميـ "(ٓ).

( )1خثاس يحًذ ْاشى انًٕعٕ٘ ,االحرداج انؼمائذ٘ تانمشآٌ انكشٚى ػُذ أئًح أْم انثٛد  ,ص.125
( )2عٕسج  ,اٚح .21
( )3انصذٔق  ,انرٕحٛذ  ,ص.356
( )4انشٓشعراَ , ٙاِنًهم ٔانُحم . 55/1 ,
( )5اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.126/1,
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كعد ابف خمدكف الشريعة مف أىـ ركائز الدكلة كيشيد ابف خمدكف بالنص الذم نقمو المسعكدم
عف المكبذاف باف عرض مف خاللو المتممات التي تكتمؿ مف خالليا الحككمة كالدكلة حسب ما جاء
في النص  ":أييا الممؾ إف الممؾ ال يتـ عزه إال بالشريعة كالقياـ ﵀ بطاعتو ,كالتصرؼ تحت أمره
كنييو ,كال قكاـ لمشريعة إال بالممؾ كال عز لمممؾ إال بالرجاؿ ,كال قكاـ لمرجاؿ إال بالماؿ ,كال سبيؿ
إلى الماؿ إال بالعمارة كال سبيؿ لمعمارة إال بالعدؿ ,كالعدؿ الميزاف المنصكب بيف الخميقة نصبو الرب
كجعؿ لو قيما كىك الممؾ "(ُ),كيبدك إف الممؾ أك القيادة ال تستقيـ عند ابف خمدكف إال إذا اكتممت
السمسمة المنطقية التي ذكرىا في النص أعاله .
كاف الساسة الذيف ال يستندكف إلى الديف فاف خذالنيـ أم ار البد منو ,بما فييـ مف الترؼ بمعنى
(ِ)

انو اعطي أىمية كبيرة لالجتماع الديني كاعتقد انو سبب رئيسي في مضاعفة قكة الدكلة

بقكلو ":

أف الدعكة الدينية تزيد الدكلة في اصميا قكة عمى قكة العصبية التي كانت ليا مف عددىا كالسبب في
ذلؾ كما قدمناه أف الصبغة الدينية تذىب بالتنافس كالتحاسد الذم في أىؿ العصبية كتفرد الكجية إلى
الحؽ فإذا حصؿ ليـ االستبصار في أمرىـ لـ يقؼ ليـ شئ الف الكجية كاحدة كالمطمكب متساك
عندىـ كىـ مستميتكف عميو كأىؿ الدكلة التي ىـ طالبكىا كاف كانكا أضعافيـ فأغراضيـ متباينة
بالباطؿ كتخاذليـ لتقية المكت حاصؿ فال يقاكمكنيـ كاف كانكا أكثر منيـ بؿ يغمبكف عمييـ كيعاجميـ
الفناء بما فييـ مف الترؼ كالذؿ"(ّ) ,كيضيؼ ابف خمدكف الشاىد التاريخي عمى ذلؾ بما " كقع لمعرب
صدر االسالـ في الفتكحات فكانت جيكش المسمميف بالقادسية كاليرمكؾ بضعة كثالثيف ألفا في كؿ
معسكر كجمكع فارس مائة كعشريف ألفا بالقادسية كجمكع ىرقؿ عمى ما قالو الكاقدم أربعمائة ألؼ
فمـ يقؼ لمعرب أحد مف الجانبيف كىزمكىـ كغمبكىـ عمى ما بأيدييـ "(ْ).
كاعتقد إف الديف مف غير عصبية ال يمكف أف يقكـ ,كالدعكة إليو مف غير عصبية ال تتـ  ":اف
الدعكة الدينية مف غير عصبية ال تتـ  ...ككؿ امر يحمؿ عميو الجميكر فال بد فيو مف العصبية اذ
المطالبة ال تتـ اال بيا فالعصبية ضركرية لمممة كبكجكدىا يتـ أمر ا﵀ منيا كفي الصحيح ما بعث
منعة مف ً
ا﵀ نبيان إًال في و
قكمو "(ٓ).

( )1اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.31/1,
( )2طّ حغ ,ٍٛفهغفح اتٍ خهذٌٔ االخرًاػٛح ,ص.166
( )3اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.125/1,
( )4اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.125/1,
( )5اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.126/1,
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كحسب نظرية ابف خمدكف العصبية ىي التي تتحكـ بالديف كاف العصبية ىي التي تنشر كتعمـ
مبادئ الديف كىي التي تتسب بانحساره النحسارىا كتالشييا ايضا ,كالديف ليس بإمكانو تغيير الظمـ
كالخركج عمى الظالميف مف خالؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر إال إذا عاكنيـ كساندىـ أىؿ
ً
بقكلو ":لك بطمت ( أم العصبية ) لبطمت الشرائع اذ ال يتـ قكاميا اال
العصبية ,كالقكة كالشكيمة
بالعصبية "(ُ).
كما ربط ابف خمدكف بيف الدكلة العظيمة كالديف ,معتب ار الديف أصال لقياـ الممالؾ العظيمة ,مف
خالؿ دعكة الحؽ أك النبكة بقكلو ":في أف الدكؿ العامة االستيالء العظيمة الممؾ اصميا الديف اما
مف نبكة أك دعكة حؽ كذلؾ الف الممؾ إنما يحصؿ بالتغمب كالتغمب إنما يككف بالعصبية كاتفاؽ
األىكاء عمى المطالبة كجمع القمكب كتأليفيا إنما يككف بمعكنة مف ا﵀ في إقامة دينو قاؿ تعالى لك
أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بيف قمكبيـ كسره أف القمكب إذا تداعت إلى أىكاء الباطؿ كالميؿ
إلى الدنيا حصؿ التنافس كفشا الخالؼ كاذا انصرفت إلى الحؽ كرفضت الدنيا كالباطؿ كأقبمت عمى
ا﵀ اتحدت كجيتيا فذىب التنافس كقؿ الخالؼ كحسف التعاكف كالتعاضد كاتسع نطاؽ الكممة لذلؾ
فعظمت الدكلة كما نبيف لؾ بعد إف شاء ا﵀ سبحانو كتعالى كبو التكفيؽ ال رب سكاه "(ِ).
كما كفضؿ ابف خمدكف اف يككف نظاـ الحككمة ىك الخالفة الشرعية ,كىي " حمؿ الكافة عمى
النظر الشرعي في مصالحيـ األخركية كالدنيكية ,كىي في الحقيقة نيابة عف صاحب الشرع
مقتضى ٌ
(ّ)

في حراسة الديف كسياسة الدنيا بو "

كذلؾ ألف أحكاـ الممؾ حسب قكؿ ابف خمدكف " في الغالب

جائرة عف الحؽ ,مجحفة بمف تحت يده مف الخمؽ في أحكاؿ دنياىـ ,لحممو ٌإياىـ في الغالب عمى ما

ليس في طكقيـ مف أغراضو كشيكاتو"(ْ).

كاف دكاـ الممؾ كقكة شككتو عنده مرىكناف أساسان بطاعة ا﵀ عز كجؿ كامتثاؿ شريعتو .ككأف
المسألة األخالقية القائمة عمى أكامر ا﵀ عز كجؿ كنكاىيو ىي أساس الممؾ ,ككؿ محاكلة لتأسيس
الممؾ خارج ىذه المعادلة مككمة إلى الفشؿ كالزكاؿ ,كاف ظيرت لحيف مف الدىر في أثكاب مف القكة
كالمنعة ,إال أف أسباب اليدـ تفعؿ فعميا الدسيس في أكصاليا ،ذلؾ ىك التعميؿ الذم يشفع بو ابف

( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .166/1,
( )2اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.125-124/1,
( )3اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.151/1,
( )4اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.151/1,
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()1

خمدكف ىذا النص

قائالن  ":كلكف انقطعت منيـ عف الدكلة أجياؿ نبذكا الديف فنسكا السياسة كرجعكا

إلى قفرىـ فتكحشكا كما كانكا كأقامكا في بادية قفارىـ ال يعرفكف الممؾ كال السياسة...كقد يحصؿ ليـ
في بعض األحياف غمب عمى الدكلة المستضعفة كما في المغرب ليذا العيد فال يككف مآلو كغايتو
إال تخريب ما يستكلكف عميو مف العمراف"(ِ) ,ام اف ابف خمدكف استخمص بيذا النص المعادلة االتية
كىك :أف نبذ الديف ينتيي إلى نتائج خطرة عمى المجتمع كالدكلة منيا اف نبذ الديف يؤدم الى نسياف
السياسة كفقداف الممؾ ,كالرجكع إلى القفر كالتكحش ,كتخريب العمراف.
اف قراءة ارآء ابف خمدكف السالفة الذكر تدفعنا لمقكؿ اف لمديف عند ابف خمدكف أىمية بالغة في
الفمسفة السياسية كاالجتماعية كما كذىب الى ذلؾ جممة مف الباحثيف(ّ) كخاصة بعد كؿ ىذا التأكيد
مف قبؿ ابف خمدكف عمى اىمية كمكانة الديف في بناء الدكلة كبياف اثاره كنتائجو الميمة  .اال اننا
كمف خالؿ تتبع قراءة نظرية كافكار ابف خمدكف نجده ينقمب عمى ارآئو في ضركرة مالزمة الممؾ
الديف في ً
ً
ً
بناء
الديف  ,كاف دعكة ابف خمدكف الى تالزمية
اقع عف
لمديف كأنحرؼ بأفكاره بإنًحراؼ الك ً
ً
الدكلة لـ تستمر كانما نجد ألبف خمدكف رأم اخر ناقض فيو ما عرضنا لو مف ارآء في ىذا المجاؿ
كيمكف حصر ىذه التناقضات كاالتي -:
 .1النبوة ليس أتساس الحكومات  :أنكر ابف خمدكف نظرية النبكة عمى حد قكؿ احد الباحثيف بشكؿ
يدعك إلى االستغراب عمى الرغـ مف انو يعتبر اف الممؾ الشرعي (الخالفة)عندما يستند الممؾ إلى
الشريعة ,فتتحقؽ المصالح الدنيكية ,كاألخركية  ,لذا يعد النظاـ المثالي عند ابف خمدكف(ْ)ٔ .عارض
ابف خمدكف نظرية النبكة كينكر عمى الفالسفة طريقة الربط بيف المدينة كالنبكة ,كال تكجد عند ابف
خمدكف ضركرة تبرر ربط قياـ المدينة بالنبكة

() 5

بقكلو اف الفالسفة ":يحاكلكف إثبات النبكة بالدليؿ

العقمي كأنيا خاصة طبيعية لإلنساف فيقرركف ىذا البرىاف إلى غاية كأنو ال بد لمبشر مف الحكـ الكازع
ثـ يقكلكف بعد ذلؾ كذلؾ الحكـ يككف بشرع مفركض مف عند ا﵀ يأتي بو كاحد مف البشر كأنو ال بد

( )1خٕسج التٛكا ,انغٛاعح ٔانذ ٍٚػُذ اتٍ خهذٌٔ  ,ذشخًح :يٕعْٔ ٙثٔ ٙشٕل ٙدٔ,ٙٓٚص 32؛ُٚظش :ػثذ هللا
ششٚط ,انفكش األخالل ٙػُذ اتٍ خهذٌٔ,ص.65
( )2اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.119/1,
( )3ػثذ انمادس خغهٕل ,اإلشكانٛاخ انراسٚخٛح ف ٙػهى االخرًاع انغٛاع ٙػُذ اتٍ خهذٌٔ  ,ذشخًح :فٛصم
ػثاط,ص 24-23؛ ُٚظش  :ػثذ انًدٛذ يضٚاٌ ,انرٕاصٌ ت ٍٛانفكش انذٔ ُٙٚانفكش انؼهً ٙػُذ اتٍ خهذٌٔ ,ص.236
( )4احًذ ػه ٙػًشاٌ  ,انفكش انغٛاع ٙػُذ يغكٕ ,ّٚدساعح يماسَح يغ اتٍ خهذٌٔ ,سعانح ياخغرٛش غٛش يُشٕسج ,
خايؼح كشتالء  -كهٛح انرشتٛح ْ1423 ,ـ  2611/و ,ص265
( )5ػثذ انشصاق انًك ,ٙانفكش انفهغف ٙػُذ اتٍ خهذٌٔ,ص.152
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أف يككف متمي از عنيـ بما يكدع ا﵀ فيو مف خكاص ىدايتو ليقع التسميـ لو كالقبكؿ منو حتى يتـ الحكـ
فييـ كعمييـ مف غير إنكار كال تزيؼ"(ُ).
ثـ ضرب ابف خمدكف امثمة ألمـ خمت مف النبكات كقامت ليا حككمات كدكؿ قائالن  ":كىذه القضية
لمحكماء غير برىانية كما تراه إذ الكجكد كحياة البشر قد تتـ مف دكف ذلؾ بما يفرضو الحاكـ لنفسو
أك بالعصبية التي يقتدر بيا عمى قيرىـ كحمميـ عمى جادتو فأىؿ الكتاب كالمتبعكف لألنبياء قميمكف
بالنسبة إلى المجكس الذيف ليس ليـ كتاب فإنيـ أكثر أىؿ العالـ كمع ذلؾ فقد كانت ليـ الدكؿ
كاآلثار فضال عف الحياة ككذلؾ ىي ليـ ليذا العيد في األقاليـ المنحرفة في الشماؿ كالجنكب بخالؼ
حياة البشر فكضى دكف كازع ليـ البتة فإنو يمتنع كبيذا يتبيف لؾ غمطيـ في كجكب النبكات كأنو
ليس بعقمي كانما مدركو الشرع كما ىك مذىب السمؼ مف األمة كا﵀ كلي التكفيؽ كاليداية "(ِ).
كفيما اخذ ناصيؼ نصار عمى ابف خمدكف بأف رأيو ىذا يعتبر تماـ االعتبار الكقائع المباشرة
(ّ)

في الحياة ,قبؿ التكغؿ في غياىب التأمؿ في المعقكالت العميا كمفاىيـ السعادة

كاف ذلؾ ينطكم

عمى خمؿ مزدكج ,الخمؿ األكؿ اف اإلنساف ليس مياال إلى فعؿ الخير كىذا يتعارض مع النبكة ,كاف
بعث النبي ليس لو ضركرة مف اجؿ الحفاظ عمى المصالح العامة بيف الناس كالعمؿ عمى تنظيـ
الحياة االجتماعية كالسياسية( .)4كايد بعض الباحثيف رأم ابف خمدكف ىذا بقكليـ  :اف التاريخ يؤيد ما
ذىب إليو ابف خمدكف ,إذ كثير مف الشعكب عاشت دكف أف تيسف شرائعيا عمى أيدم رسؿ (ٓ ),
متجاىميف بذلؾ كابف خمدكف اف اصؿ كؿ نظـ االرض ىي النبكة كالديف كما بشر بو االنبياء مف
مبادئ سار عمييا البشر .كىذا ما اكضحو االماـ عمي مف خالؿ كصفو لمنبي ألدـ (عميو السالـ)
ً
ًً
ً
الر ىسالى ًة
كعمىى تىٍبمً ً
يغ ّْ
اء أ ى
ىخ ىذ ىعمىى اٍل ىك ٍح ًي ميثىاقىيي ٍـ  ,ى
ابك البشر بقكلو ":ك ٍ
اصطىفىى يس ٍب ىح ىانوي م ٍف ىكلىده أ ٍىنبًىي ى
أىم ىانتىيـ  ,لى َّما ىب َّد ىؿ أى ٍكثىر ىخٍم ًق ًو ىع ٍي ىد المَّ ًو إًلى ٍي ًيـ فى ىج ًيميكا ىحقَّوي  ... ,فىىب ىع ى ً ً
اءهي
ككاتىىر ًإلى ٍي ًي ٍـ أى ٍنبًىي ى
ٍ
ي
ى يٍ
ث فيي ٍـ ير يسمىوي  ,ى
ً ً ًً
اؽ ًف ٍ ً
ً
كيثً ييركا لىيي ٍـ ىدفىائً ىف
كي ٍحتى ُّجكا ىعمىٍي ًي ٍـ بًالتٍَّبمً ً
كى ٍـ ًميثى ى
كي ىذ ّْك ير ي
 ,ل ىي ٍستىأ يٍد ي
يغ  ,ي
كى ٍـ ىم ٍنس َّي ن ٍع ىمتو  ,ى
ط ىرتًو  ,ي
كؿ ,كيركىـ آي ً
ص ير بً ًي ٍـ ًقمَّةي ىع ىدًد ًى ٍـ
ات اٍل ىم ٍقًد ى ًرة  ...ير يس هؿ ىال تيقى ّْ
اٍل يعقي ً ي ي ي ٍ ى
يس ّْم ىي لىوي ىم ٍف ىب ٍع ىدهي  ,أ ٍىك ىغابً ور ىع َّرفىوي ىم ٍف قىٍبمىوي  :ىعمىى ىذلً ىؾ ىن ىسمى ًت

ّْ
يف لىيي ٍـ ً :م ٍف ىسابً و
ؽ
 ,كىال ىكثٍىرةي اٍل يم ىكذبً ى
ض ًت ُّ
كسمىفى ًت
كم ى
اٍلقيير ي
كر  ,ى
الد يى ي
كف  ,ى

( )1اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.34/1,
( )2اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش.34/1,
( )3انفكش انٕالؼ ٙػُذ اتٍ خهذٌٔ,ص.199
( )4انفكش انٕالؼ ٙػُذ اتٍ خهذٌٔ,ص.263
( )5يصطفٗ انُشاس  ,ذطٕس انفكش انغٛاع ٙانمذٚى ,ص254؛ ُٚظش  :احًذ ػه ٙػًشاٌ  ,انفكش انغٛاع ٙػُذ يغكٕ,ّٚ
يغكٕ ,ّٚدساعح يماسَح يغ اتٍ خهذٌٔ ,سعانح ياخغرٛش غٛش يُشٕسج ,ص.216
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اآلباء  ,ى ً
اء "
كخمىفىت األ ٍىب ىن ي
ى ي

(ُ)

كاف انكار ابف خمدكف ىذا يسجؿ مفارقة كبيرة بيف فكره كفكر االماـ عمي

ككف األخير اعتقد إف النبكة ضركرية لإلنسانية جمعاء كاف االرض لـ تخؿ مف نبي مرسؿ كاف جميع
ما عمى االرض مف نظـ كفكرة الحككمة كالكازع اصميا الديف كما بشرت بو النبكات ,كاف اكؿ حككمة
بشرية ىي حككمة نبي كىك النبي ادـ(عميو السالـ) كالتي نسجت االمـ عمى منكاليا النظـ
كالسياسات.
 .2ضعف فاعمية الدين  :ضعؼ التمثيؿ الديني في استراتيجية بناء كتنظيـ الدكلة  ,ام كاف دكر
الديف كفعاليتو خضع الى قانكف التدرج التسافمي ,كرأل كالسبب في ذلؾ حسب منطؽ ابف خمدكف
يرجع العتماد الديف الخكارؽ كالمعجزات كالتي ينتيي اثرىا بمركر الزمف كاكد ذلؾ بقكلو " :ألف أمر

الديف كاإلسالـ كاف كمو بخكارؽ العادة مف تأليؼ القمكب عميو كاستماتة الناس دكنو كذلؾ مف أجؿ
األحكاؿ التي كانكا يشاىدكنيا في حضكر المالئكة لنصرىـ كتردد خبر السماء بينيـ كتجدد خطار
ا﵀ في كؿ حادثة تتمى عمييـ فمـ يحتج إلى مراعاة العصبية لما شمؿ الناس مف صبغة االنقياد
كاإلذعاف كما يستفزىـ مف تتابع المعجزات الخارقة كاألحكاؿ اإلليية الكاقعة كالمالئكة المترددة التي
كجمكا منيا كدىشكا مف تتابعيا فكاف أمر الخالفة كالممؾ كالعيد كالعصبية كسائر ىذه األنكاع مندرجا
في ذلؾ القبيؿ كما كقع فمما انحصر ذلؾ المدد بذىاب تمؾ المعجزات ثـ بفناء القركف الذيف شاىدكىا
فاستحالت تمؾ الصبغة قميال قميال كذىبت الخكارؽ كصار الحكـ لمعادة كما كاف فاعتبر أمر العصبية
(ِ)

كمجارم العكائد "

 ,كاشار الى ضعؼ اثر الديف في نص اخر لو ايضان بقكلو ":أكؿ االسالـ لما

شغؿ الناس مف الذىكؿ بالخكارؽ كأمر الكحي كتردد المالئكة لنصرة المسمميف فأغفمكا أمكر عكائدىـ
كذىبت عصبية الجاىمية كمنازعيا كنسيت كلـ يبؽ إال العصبية الطبيعية في الحماية كالدفاع ينتفع
بيا في إقامة الديف كجياد المشركيف كالديف فييا محكـ كالعادة معزكلة حتى إذا انقطع أمر النبكءة
كالخكارؽ الميكلة تراجع الحكـ بعض الشيء لمعكائد فعادت العصبية كما كانت كلمف كانت كأصبحت
مضر أطكع لبني أمية مف سكاىـ بما كاف ليـ مف ذلؾ قبؿ"(ّ) .ككالـ كرأم ابف خمدكف ىذا يعكس
صكرة االسالـ كاالتي-:
ُ .اف االسال ـ كاف يعتمد الخكارؽ كالمعجزات في التأثير عمى الناس كايمانيـ بو ال بما جاء بو مف
مبادلء كقيـ انسانية كرحمة كعدالة  .كاف ايماف الناس كاف متعمقان بالخكارؽ كالمعجزات فمتى
(َٓ )1ح انثالغح ,ص.43
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .161/1
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .211/1,
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انقطعت تمؾ الخكارؽ كتكفى مف شاىدىا فاف الناس يرجعكف الى العصبية كما تعارفكا عميو مف
العادات كيكلكىا امر ادارة شؤكنيـ
ِ .اف االسالـ لـ يؤسس لقكانيف تحكـ كتنظـ حياة الناس فتركيـ في فراغ سياسي كادارم تقتضيو
طبيعة الحياة االجتماعية  ,فممئت ىذا الفراغ العصبية مف بعده بما فييا مف جرياف العادة كالعرؼ
كاالحتكاـ الييا
ّ .حكـ ابف خمدكف عمى انزكاء الديف عف حياة الناس كعف عدـ قدرة مبادئو عمى االستمرار ألنو
ديف يفتقد المبادلء كالقكانيف كيعتمد الخكارؽ كالمعجزات التي يككف تأثيرىا انيان ككقتيان .
ْ .قدـ االسالـ عمى انو قائـ عمى القكة العاطفية التي يشد بيا الناس اليو بالخكارؽ كالمعجزات التي
تؤثر تأثير مؤقت في النفكس كضعفو مف حيث ككنو عقيده قائمة بالمبادلء كالتعاليـ التي تنظـ حياة
الناس في الجانب السياسي كاالدارم كىذا حكـ يتنافى مع حقيقو االسالـ بانو ديف كتاب كمبادلء
كقكانييف كىك قادر عمى االستمرار اال انو يحتاج الى مف يؤمف بمبادئو كيحكليا الى قكانيف كسمككيات
تحكـ كتنظـ حياة المجتمع كالدكلة .
ثالثا :القوة مبدأ في تطبيق التسياتسة الدينية
اكد ابف خمدكف اف الديف ال يمكف اف تتـ بعثتو اال بكجكد قكة عصبية الى جانبو لقكلو ":اف
الدعكة الدينية مف غير عصبية ال تتـ  ...ككؿ امر يحمؿ عميو الجميكر فال بد فيو مف العصبية اذ
المطالبة ال تتـ اال بيا فالعصبية ضركرية لمممة كبكجكدىا يتـ أمر ا﵀ منيا كفي الصحيح ما بعث
ً
و
قكمو " (ُ ) .فالعصبية ىي التي تتحكـ بالديف حسب نظرية ابف خمدكف
منعة مف
ا﵀ نبيان إًال في
كالكاضح منيا اف العصبية ىي التي تنشر كتعمـ مبادئ الديف كىي التي تتسب بانحساره النحساره
ً
بقكلو ":لك بطمت (أم العصبية) لبطمت الشرائع اذ ال يتـ قكاميا اال بالعصبية "
كتالشييا ايضا

(ِ)

لكف التناقض في نظرية ابف خمدكف كاضح كجمي مف خالؿ ما يصرح بو ابف خمدكف في مقدمتو
دائما باف الديف يضعؼ كتسستقكم عميو العصبية كاف ىذه الحالة ليست مف المصادفة كلكنيا حالة
طبيعية في نظر ابف خمدكف بأف عند انحسار الديف تقكل العصبية كىك ما لمسناه مف كجكد مرحمي
منقطع لمديف في القكانيف الحاكمة لدكلة كتحكليا الى الممؾ بالعصبية فالعصبية قكية كمتكاجدة اال اف
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .159/1,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .166/1,
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الديف انحسر كىذا يمكف اف نفسره كبحسب مكازيف نظرية ابف خمدكف الكاقعية انو يعكد الى اف الديف
اضعفتو العصبية الحاكمة نفسيا كتغمبت عمى امره كجعمتو في طي النسياف تتذكره اف كانت بحاجتو
ترفعو كشعار لتجمع بو قكة جديدة لإلطاحة بدكلة ضعيفة مرة اخرل كاخذ مكانيا في الحكـ كالممؾ .
لكف ابف خمدكف ال يعترؼ بيذه الحقيقة كىي اقصاء الديف مف الكاجية كتحكـ قكة العصبية ببناء
الدكلة كانما يرجع السبب دائما الى ضعؼ الديف نفسو لضعؼ اساسو في نفكس الناس ألنو قائـ عمى
الخكارؽ كالمعجزات ذات التأثير الزمني المؤقت .
 .4فصل الدين عن تسياتسة الدولة.
في سابقة البف خمدكف في نصيحة سياسية لـ ينصح بيا احد الممكؾ قبمو كال بعده كىك ابعاد
العمماء عف شكرل الحكـ كنصيحة ابف خمدكف ىذه االكؿ مف نكعيا في تاريخ االسالـ اف يفصح
عنيا جيا انر كتدكينيا في مؤلفو ,كيعمؿ ابف خمدكف عدة اسباب ألبعاد عمماء الديف عف السياسة
كاعماليا منيا االتي-:
ُ  .جيميـ بمقتضيات السياسة النيـ يعممكف بما ىك فكرم ,كيعتمدكف باتخاذ ق ارراتيـ عمى غرار
فتاكاىـ الشرعية بالقياس كالشبو ,اما السياسة فيي غير ذلؾ بقكلو ":اف العمماء مف بيف البشر ابعد
عف السياسة كمذاىبيا كالسبب في ذلؾ انيـ معتادكف النظر الفكر كالغكص عمى المعاني  ...كما
اعتادكه مف القياس الفكرم"(ُ).
ِ .احكاـ عمماء الديف تتطمب مطابقتيا لمكاقع الذم يحتكـ الى القكة كالقير كبيذا يتقاطع اراءىـ
كاحكاميـ مع السياسة التي تتطمب اف تككف مطابقة احكاميـ لمكاقع الف الكاقع ىك ما ينطبؽ مع
السياسة اك ىك انعكاس ليا ,الف احكاميـ الشرعية حسب قكؿ ابف خمدكف  ":أف العمماء مف بيف
البشر أبعد عف السياسة كمذاىبيا كالسبب في ذلؾ أنيـ معتادكف النظر الفكرم كالغكص عمى
المعاني كانتزاعيا مف المحسكسات كتجريدىا في الذىف أمك ار كمية عامة ليحكـ عمييا بأمر العمكـ ال
بخصكص مادة كال شخص كال جيؿ كال أمة كال صنؼ مف الناس كيطبقكف مف بعد ذلؾ الكمي عمى
الخارجيات كأيضا يقيسكف األمكر عمى أشباىيا كأمثاليا بما اعتادكه مف القياس الفقيي فال تزاؿ
أحكاميـ كأنظارىـ كميا في الذىف كال تصير إلى المطابقة إال بعد الفراغ مف البحث كالنظر كال تصير
بالجممة إلى المطابقة كانما يتفرع ما في الخارج عما في الذىف مف ذلؾ كاألحكاـ الشرعية فإنيا فركع
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 115/1 ,
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(ُ)

عما في المحفكظ مف أدلة الكتاب كالسنة "

فألف عمماء الديف اعتمدكا القياس في استدالليـ فاف

ىذا النكع مف التفكير ال يصمح مع سياسة العمراف التي ىي في تغير مستمر كال يقاس فييا شي عمى
اخر كاف طبؽ في السياسة فانو يؤدم الى تخبط في اتخاذ الق اررات كالى ىذا يشير ابف خمدكف
بقكلو ":ال يقاس مف احكاؿ العمراف عمى االخر ,كما اشتبيا في أمر كاحد فمعميما اختمفا في أمكر
فتككف العمماء ألجؿ ما تعكدكه مف تعميـ االحكاـ كقياس األمكر بعضيا عمى بعض إذا نظركا في
السياسة افرغكا ذلؾ في قالب أنظارىـ كنكع استدالالتيـ فيقعكف في الغمط كثي ار "

(ِ)

.

ّ .يفقدكف القكة الالزمة في فرض ارائيـ في الشكرل " الف الشكرل كالحؿ كالعقد ال تككف اال
لصاحب عصبية يقتدر بيا عمى حؿ أك عقد أك فعؿ أك ترؾ كأما مف ال عصبية لو كال يممؾ مف أمر
نفسو شيئا كال مف حمايتيا كانما ىك عياؿ عمى غيره فأم مدخؿ لو في الشكرل أك أم معنى يدعك
إلى اعتباره فييا الميـ إال شكراه فيما يعممو مف األحكاـ الشرعية فمكجكدة في االستفتاء خاصة كأما
شكراه في السياسة فيك بعيد عنيا لفقدانو العصبية كالقياـ عمى معرفة احكاليا كاحكاميا "

(ّ)

فالشكرل

في دكلة العصبية ىي لمف يمتمؾ قكة عصبية كبرل يتمكف مف خالليا اف يفرض رأيو .
كينصح ابف خمدكف الممكؾ اف ال يدخمكا ىؤالء العمماء بطانتيـ اال مف باب التجمؿ بيـ في
المجالس أك اخذ االحكاـ الشرعية كالفتاكل منيـ كتجميؿ مظير الدكلة بيـ " كلـ يكف ايثارىـ في
الدكلة حينئذ إكراما لذكاتيـ كانما ىك لما يتممج مف التجمؿ بمكانيـ في مجالس الممؾ لتعظيـ الرتب
الشرعية "(ْ).
كاف ما يؤخذ عمى ىذه نصيحة ابف خمدكف في السياسة ىي االكلى مف نكعيا في تاريخ الفقياء
سيما كانو يعد احد ىؤالء الفقياء الذيف نصح الحكاـ بإقصائيـ عف شكرل سياسة الدكلة كعمى حد
قكؿ احد الباحثيف متعجبان " كيؼ احتمؿ الفقياء ىذا القكؿ مف ابف خمدكف "(ٓ).

( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 115/1 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 115/1 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 115/1 ,
( )4اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 115/1 ,
( )5ػه ٙانٕسد٘ ,يُطك اتٍ خهذٌٔ  ,ص115
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ثالثا .اولوية صيانة الثوابت االعتقادية عند بناء الدولة
حرص االماـ عمي( )عمى المكازنة بيف االغراض السياسية كالثكابت العقائدية فانطمقت
حركة بناء الدكلة بحدكد الشرع االسالمي فال تمغى الثكابت الشريعة في سبيؿ الكصكؿ الى السمطة
كالحكـ كبناء دكلة بضرب االصكؿ التشريعية الضابطة لمنيج البناء  ,فكاف عميو السالـ قد رفض
الدكلة كالحكـ عندما عرضت عميو باف تككف لو القيادة بشرط اف يأخذ في حككمتو جزء مف الديف
كيترؾ جزء  ,الف المعركؼ في االماـ عمي حينما خيره عبد الرحمف بف عكؼ اف يسير عمى سنة
(ُ)

رسكؿ ا﵀ كسيرة الشيخيف

كشرط إلعطائو قيادة الدكلة اال انو ( )رفض ذلؾ بقكلو ":قاؿ أرجك
(ِ)

أف أفعؿ كأعمؿ بمبمغ عممي كطاقتي "

كزىد في حككمة مفركضة عميو نتائجيا التالعب بالثكابت

االسالمية كالخركج عمى سنة النبي محمد(

) ,كآثر الحفاظ عمى الثكابت االسالمية برفضو تسمـ

ىكذا حككمة أك قيادة ال تحفظ فييا اسس كقكانيف التشريع االسالمي الف الخركج عمييا يأتي بنتائج
كارثية عمى بناء الدكلة  ,كقد رأينا لنتائج االبتعاد عف الثكابت االسالمية حينما كافؽ عثماف بف عفاف
عمى تسمـ ىكذا حككمة بيكذا شرط ضاربان لمثكابت العقائدية لمشريعة االسالمية فكانت النتائج بالسمب
عمى الحاكـ كالدكلة كدارت عميو كانقمبت سياستو ضده باف خرجت الثكرة عمى عثماف تطالبو
باإلصالح كالسياسة السكية كالعدؿ بالرعية حسب الثكابت االسالمية  ,اال اف عثماف فرط بمعاقد
الثكابت االسالمية فحمت معاقد دكلتو كانيارت بنائيا كانتيت حياتو بالقتؿ عمى يد ثكرة شعبية إسالمية
اصالحية اىـ مطالبيا العمؿ بالثكابت االسالمية كىكذا نجد االماـ عمي لـ يبدؿ ما عنده مف ثكابت
شرعية كلـ يساير المنتيزيف .
فكما اف االماـ ( )اعمف معارضتو السممية عندما لـ تكف مقاليد القكة النحراؼ بناء الدكلة
مسارىا المخطط لو في المشركع االسالمي فانو عند التمكف كعند تعاظـ الخطر المحدؽ بتطبيؽ
استراتيجية بناء الدكلة بضرب الثكابت كاالسس فانو ( )يتصدل لكؿ اسباب ضرب الثكابت
االسالمية كيعمف الجياد لمحفاظ عمييا حتى تبقى نقية عادلة كارجاع االمكر الى اصكليا كثكابتيا
فكانت حربو مع معاكية في صفيف عاـ( ّٕقٕٔٓ/ـ) في ىذا المسار لمحاربة االنحراؼ كالقضاء
عميو ألنو الحامي ألصكؿ الشريعة االسالمية كىك ينفذ ما اناطو بو الرسكؿ ا﵀ مف ميمة حفظ
الشريعة االسالمية بقكلو (

) لما نزؿ قكلو تعالى "كاف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا  " ...قاؿ

( )1انطثش٘  ,ذاسٚخ انشعم ٔانًهٕن.216/3,
( )2انطثش٘  ,ذاسٚخ انشعم ٔانًهٕن.291/3,
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رسكؿ ا﵀  ":اف منكـ مف يقاتؿ بعدم عمى التأكيؿ كما قاتمت عمى التنزيؿ فيسئؿ النبي مف ىك يا
رسكؿ ا﵀ فقاؿ خاصؼ النعؿ يعني امير المؤمنيف عميو السالـ

(ُ )

فقاؿ عمار بف ياسر يصؼ

اليدؼ مف الحرب تقييمو ليا مف انيا حربان مف اجؿ الحفاظ عمى دعائـ الحؽ كالعدالة لمدكلة
االسالمية بقكلو ":قاتمت بيذه الراية مع رسكؿ الو (
(ِ)

يبمغكا بنا السعفات مف ىجر

) ثالثان كىذه الرابعة كا﵀ لك ضربكنا حتى

لعممنا انا عمى حؽ كانيـ عمى باطؿ"(ّ) .

فمـ تكف حربا مف اجؿ ماؿ أك تثبيت سمطاف بؿ مف اجؿ تثبيت منيج العدالة لتأخذ طريقا
تطبيقيا دكف معكقات تحكؿ دكف ذلؾ تعكس االماـ حتى بحربو .كقد استمر ىذا التالزـ كالثبات عمى
المنيج النبكم في بناء الدكلة بمحاربة كؿ مف تتسكؿ لو نفسو ضرب ثكابت الشريعة االسالمية كالسنة
النبكية عند خركجو لحرب معاكية بقكلو" اف ا﵀ بعث محمد (
(ْ)

كال يدعي النبكة فاسؽ الناس  ...كما انا صاحبيـ اليكـ "

) كليس احد مف العرب يق أر كتابا
كىذا النكع مف الحركب لو مف االثار

الميمة عمى مسار بناء الدكلة بشكؿ سميـ في كشؼ جية الباطؿ كتزييؼ شرعيتيا لضماف سير
مؤسسات الدكلة فمف منيج العدؿ االسالمي كالحيمكلة دكف استغالؿ اسـ الديف سمما تصؿ بو ىذه
الجيات الظالمة القاسطة عف العدؿ الى مراتب القكة كالقدرة كاستضعاؼ الناس كالتسمط عمييـ .
اما في نظرية ابف خمدكف بدليؿ فاف اكلكية صيانة الثكابت االعتقادية عند بناء الدكلة لما
يجدىا في دساتير بناء الدكؿ بؿ اف الحكاـ يجركف منيا ما تجرم مصالحيـ نستنتجو مف نص ابف
خمدكف بقكلو ":أف ممكؾ المسمميف يجركف منيا عمى ما تقتضيو الشريعة االسالمية بحسب جيدىـ
فقكانينيا إذا مجتمعة مف أحكاـ شرعية كآداب خمقية كقكانيف في االجتماع طبيعية كأشياء مف مراعاة
الشككة كالعصبية ضركرية كاالقتداء فييا بالشرع أكال ثـ الحكماء في آدابيـ كالممكؾ في سيرىـ" (ٓ).
أم اف مف يقرر االخذ مف ىذه النصكص ىك الحاكـ فالحاكـ ىك الذم يحدد أم نكع مف اصناؼ
ىذه القكانيف يتبع كتشريع الستراتيجية بناء الدكلة كذلؾ الف الدكلة كالممؾ غاية لمعصبية أم (غنيمة
لمسمطاف) كليست كسيمة لبناء دكلة لمرعية عامة

( )1انكه , ُٙٛانكاف.56/2 ,ٙ
(ْ )2دش  :يُطمح ف ٙان ًٍٛف ٙاندضٚشج انؼشتٛح ُٚ.ظش ٚالٕخ انحًٕ٘  ,يؼدى انثهذاٌ . 32/2,
( )3انكه , ُٙٛانكاف. 12/5 , ٙ
(َٓ )4ح انثالغح ,ص.11
( )5اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش .242-241/1,
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رابعا .ثبات المريعية الدينية (الفكرية)
حتى يتـ بناء الدكلة كحتى تستمر قكة ىذا البناء فقد ربطيا االماـ عمي ( )برباط الحؽ
كالرجكع اليو لتككف قكية في انطالقة البناء كثابتو في تنفيذ استراتيجية بدكف شؾ أك ريب يدخؿ في
.فعرؼ االماـ عمي ( )الرعية بحقانية استراتيجية بناء الدكلة كعدالة اسسيا كثكابت
اسس بناءىا َّ
مرجعيتيا لمعرفة ككنيا الحؽ كيجب التفافيـ حكؿ قيادتيا الثابتة العادلة  .كبيف جبية الباطؿ حتى ال
تشتبو عمييـ االمكر كينخدعكا بالمظاىر القشرية ,كتضيع عمييـ معرفة دكلة الحؽ ألتباعيا ,كمعرفة
دكلة الباطؿ لتجنبيا كعدـ تأييدىا ,فنجد االماـ يعمؿ عمى إزالة الشبية كبياف منطؽ االحتكاـ الى
الحؽ في تقييـ االمكر بقكلو ( ":)اف ديف ا﵀ ال يعرؼ بالرجاؿ بؿ بآية الحؽ ,اعرؼ الحؽ
(ُ)

تعرؼ اىمو"

كىي دعكة منو الى تحكيـ العقؿ الى المرجع الدستكرم كىك القراف الكريـ ,ككذلؾ الى

ترجماف القراف كىـ العترة الطاىرة مف آؿ محمد كعرض االمكر عمييـ حتى يتبيف صكابيا مف عدمو
 .كعمييـ معرفة مرجعيتيـ الحقو كمعيار الحؽ في ذلؾ ألف الذم يحدث لو تأثير عمى زعزعة بناء
الدكلة كفقداف ثقة الشعب بشرعية ق ارراتيا كعدالتيا كىي تحتاج الى مساعدة كمساندة الشعب الى
جانبيا فعمى الشعب اف يعرؼ كيؼ يقرر مصيره كيعمف عف ق ارره عف كعي كدراية كمعرفة لمحؽ
كاتباعو الف النزاع بيف قيادة االماـ عمي كمناكئيو مف طمحة كالزبير كمعاكية بف ابي سفياف ىك نزاع
عمى استراتيجية كتخطيط بناء الدكلة فيـ يرغبكف باف تككف الدكلة غنيمة ليـ فقط  ,كاف تدار كتبنى
بشكؿ يخدـ مصالحيـ بغض النظر عف حقكؽ المجتمع مف عامة الناس .اما االماـ يريدىا اف تككف
(ِ)

غنيمة لممجتمع "الف أغنـ الغنائـ دكلة االكارـ"

.

اذان لـ يكف النزاع عف مصالح أك ممكية شخصية بؿ اف القضية اكبر مف ذلؾ ألنيا قضية رأم
عاـ تخص بناء دكلة يجب اف يحدد فييا الجميع رأيو مف القيادة كالمجتمع فالمجتمع لو كممة الفصؿ
في ذلؾ النيـ بدكف معرفتيـ لمحؽ كنصرتو ال يمكف اف تثبت دعائـ الحؽ كأسس استراتيجية لبناء
الدكلة .
أما ابف خمدكف فانو لـ يكشؼ بصراحو عف معيار الحؽ الثابت كالمحدد لمعرفة منطؽ الحؽ
كأتباعو بؿ كاف يرل كيعتقد العدالة في جميع الصحابة ففي تقييمو لمكاقؼ اإلماـ عمي بف ابي طالب
( )1انًفٛذ,االيان, ٙص 5؛ ُٚظش:انطٕع ,ٙااليان, ٙص 226؛انفرال انُٛغاتٕس٘  ,يحًذ  ,سٔضح انٕاػظ, ٍٛص
. 31
( )2انهٛث ٙانٕاعط , ٙػ ٌٕٛانحكى ٔانًٕاػع ,ص .469
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كمعاكية بانيما اجتيدا فأخطئا كذلؾ في جميع الصحابة في اعترافو بعدالتيـ جميعا بقكلو يصؼ
كقكع الحرب بيف االماـ عمي كمعاكية "لما كقع الفتنة بيف عمي كمعاكية كىي مقتضى العصبية كاف
طريقيـ فييا الحؽ  ...كالكؿ كانكا في مقاصدىـ عمى حؽ"

(ُ)

ككذلؾ قكلو في حرب الزبير مع مركاف

بف الحكـ فقاؿ ":كالكؿ مجتيدكف محمكلكف عمى الحؽ في الظاىر؛ كاف كتحريو الحؽ  ...كا﵀ تعالى
(ِ)

اعمـ"

كاف حكـ ابف خمدكف بعدالة الجميع يرجع لككنو حكـ الرجاؿ الى الحؽ كلـ يحكـ الحؽ في

الرجاؿ كجعؿ مرجعيتو افعاؿ الرجاؿ كاعماليـ كليس الحؽ كقياس اعماليـ عمى اساسو  ,كرفض
انتقاد افعاؿ الصحابة كالتعرض الجتياداتيـ النيـ في اختالفيـ حسب اعتقاده رحمة مف ا﵀ سبحانو
لمف بعدىـ في اقتدائيـ بأم كاف بغض النظر عف سمبيات افعالو كىذا ما اكده في قكلو ... ":اياؾ
أف تعكد نفسؾ أك لسانؾ التعرض الحد منيـ كال يشكش قمبؾ بالريب في شئ مما كقع منيـ كالتمس
ليـ مذاىب الحؽ كطرقو ما استطعت فيـ أكلى الناس بذلؾ كما اختمفكا إال عف بينة كما قاتمكا أك
قتمكا إال في سبيؿ جياد أك إظيار حؽ كاعتقد مع ذلؾ أف اختالفيـ رحمة لمف بعدىـ مف األمة
ليقتدم كؿ كاحد بمف يختاره منيـ كيجعمو إمامو كىاديو كدليمو فافيـ ذلؾ كتبيف حكمة ا﵀ في خمقو
كأككانو كاعمـ أنو عمى كؿ شئ قدير كاليو الممجأ كالمصير كا﵀ تعالى أعمـ " كحسب فيمنا اف رأم
ابف خمدكف يؤخذ عميو عدة مآخذ منيا ما يأتي -:
اوال :اف طرحو يناقض الطرح القرآني ألنو يجانب الحقيقة القرآنية التي لـ تقؿ بعصمة جميع
ًَّ
كد ىك َّ
ص ىارل
ىمينكا ىال تىتَّ ًخ يذكا اٍل ىييي ى
الصحابة ككصفة بعضيـ بمرضى القمكب قاؿ تعالى (:ىيا أىيُّيىا الذ ى
الن ى
يف آ ى
َّ ً ً
ً
ً
َّ ً
َّ
اء ىب ٍع و
يف * فىتىىرل
اء ىب ٍع ي
ض ىك ىم ٍف ىيتىىكليي ٍـ م ٍن يك ٍـ فىًإَّنوي م ٍنيي ٍـ إً َّف الموى ىال ىي ٍيدم اٍلقى ٍكىـ الظالم ى
ضيي ٍـ أ ٍىكلً ىي ي
أ ٍىكلً ىي ى
ً
ً
ض يس ًارع ً
الًَّذ ً
ىف ىيأٍتً ىي بًاٍلفىتٍ ًح أ ٍىك
ىف تيص ىيب ىنا ىدائ ىرةه فى ىع ىسى المَّوي أ ٍ
كف ىن ٍخ ىشى أ ٍ
كف في ًي ٍـ ىيقيكلي ى
يف في يقميكبً ًي ٍـ ىم ىر ه ي ى ي ى
ى
ًً
ً
ً
ً ً ًً
يف )(ّ)  ,ككصؼ بعضيـ االخر بالمنافقيف
ىس ُّركا في أ ٍىنفيس ًي ٍـ ىنادم ى
أ ٍىم ور م ٍف ع ٍنده فىيي ٍ
صبً يحكا ىعمىى ىما أ ى
ً
ىف تيىن َّز ىؿ
كف أ ٍ
قاؿ تعالى  (:ىي ٍح ىذ ير اٍل يم ىنافقي ى
كف * ىكلىئً ٍف ىسأىٍلتىيي ٍـ لىىيقيكلي َّف ًإَّن ىما
ىما تى ٍح ىذ ير ى
ؼ عف طىائًفى وة ًم ٍن يكـ ينع ّْذ ٍ ً
ىال تىعتىًذركا قى ٍد ىكفىرتيـ بع ىد إً ً
يف ) (ْ).
يمان يك ٍـ إً ٍف ىن ٍع ي ى ٍ
ب طىائفىةن بًأَّىنيي ٍـ ىك يانكا يم ٍج ًرًم ى
ٍ ى
ٍ ي
ٍ ٍ ىٍ ى
ً
كرةه تيىنبيّْئيي ٍـ بً ىما
ىعمى ٍيي ٍـ يس ى
ب يق ٍؿ
كض ىكىنٍم ىع ي
يكَّنا ىن يخ ي

( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 162/1 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 111/1 ,
( )3عٕسج انًائذج ,اٚاخ .52-51
( )4عٕسج انرٕتح  ,اٚاخ . 66-64

ً
استى ٍي ًزيئكا إً َّف المَّوى يم ٍخ ًرهج
في يقميكبً ًي ٍـ يق ًؿ ٍ
ً
َّ ً ً ً
كف *
أىبًالمو ىكآ ىىياتو ىكىر يسكلًو يك ٍنتي ٍـ تى ٍستى ٍي ًزيئ ى
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ثانيا :انو لـ يحتكـ الى الشريعة االسالمية ليعمـ المصيب مف المخطئ بؿ احتكـ الى افعاؿ الرجاؿ
كاف عدالة معاكية التي قاؿ بيا ابف خمدكف بانو قصد الحؽ كأخطاه  ,فمـ يكف معاكية ممف طمب
الحؽ فاخطأه حسب ما يذىب اليو ابف خمدكف بؿ كاف مطالبا بالباطؿ ,كانما مف خرجكا لطمب الحؽ
كاخطأكا ىـ بعض الخكارج الذم أكصى اإلماـ عمي بف ابي طالب ( )القيادة مف بعده بعدـ
ىخطىأىه  ,ىكمف طىمىب اٍلب ً
ً
ً
ب اٍل ىح َّ
اط ىؿ فىأ ٍىد ىرىكو
ؽ فىأ ٍ
ىٍ
ى ى
حربيـ قائالن  ":ىال تيقىاتميكا اٍل ىخ ىك ًارىج ىب ٍعدم  ,ىفمى ٍي ىس ىم ٍف طىمى ى
"(ُ) كلـ يقؿ ذلؾ بحؽ معاكية بانو اراد الحؽ كاخطأه بؿ قاليا بحؽ الخكارج فقط الف لمخكارج شبية
ككاف غرضيـ طمب الحؽ فأخطأكا كبخالؼ معاكية كأصحابو طمبكا الباطؿ معانديف فأصابكه (ِ) .
فيأتي ابف خمدكف كينقض ىذا الكالـ مباشرة بتصريحو اف فعؿ معاكية فرضتو كاقتضتو عميو
ضركرات العصبية كليست ضركرات الشريعة االسالمية كمصالح المسمميف عامة كانما مصمحة
عصبيتو خاصة ىي التي دفعتو الى خكض الحرب مع الحككمة الشرعية المتمثمة( باإلماـ عمي بف
ابي طالب( ))كمنازعتيا عمى امر قيادة الدكلة كاشار الى ذلؾ ابف خمدكف بقكلو  ":ثـ اقتضت
طبيعة الممؾ االنفراد بالمجد كاستئثار الكاحد بو كلـ يكف لمعاكية أف يدفع عف نفسو كقكمو فيك أمر
طبيعي س اقتو العصبية بطبيعتيا كاستشعرتو بنك أمية كمف لـ يكف عمى طريقة معاكية في اقتفاء
الحؽ مف اتباعيـ فاعصكصبكا عميو كاستماتكا دكنو كلك حمميـ معاكية عمى غير تمؾ الطريقة
كخالفيـ في االنفراد باألمر لكقكع في افتراؽ الكممة التي كاف جمعيا كتأليفيا أىـ عميو مف امر ليس
(ّ)

عميو كبير مخالفة "

فتبيف مف نص ابف خمدكف اعاله اف ىدؼ معاكية خكض الحرب ىك ألجؿ

مصالح دنيكية كىي االستئثار بحكـ الدكلة كاالستبداد بو كالسير ببناء كادارة الدكلة كفؽ مقتضيات
القكة العصبية التي تنظر الدكلة عمى انيا غنيمة لمحاكـ كعصبيتو كليس كفؽ مقتضيات كضركرات
الشريعة االسالمية التي تبحث كتنص عمى استراتيجية بناء كادارة تعنى بالصالح العاـ لرعية اكال
لتؤدم االمانة حينما كمفت بيا بال تقصير كاضاعت حؽ االمة .الف امير المؤمنيف لـ يقؿ في
معاكية ال تحاربكا معاكية بعدم .
ثالثا :اف طرح ابف خمدكف بتعدد اقطاب المرجعية كاف جميع الصحابة عدكؿ لو نتائج كاثار سمبية
عديدة عمى بناء الدكلة كانتظاـ امرىا كمف ىذه االثار ما يأتي-:

(َٓ )1ح انثالغح ,ص.94
( )2انًدهغ , ٙتحاس االَٕاس . 19/44 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 133/1 ,
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ُ .استمرار النزاع كأبديتو حينما ترل كؿ فرقة بأف العدالة في الرجؿ الذم تتبعو ألنو يقكؿ انا عمى
الحؽ كال تعرؼ الحؽ كتحكـ ق اررات الرجاؿ عميو مما يؤدم الى حرب مجتمعيو داخميو أك ما يسمى
( بالحرب االىمية ) بيف اىؿ الكطف الكاحد كالدكلة الكاحدة فينعدـ االستقرار الداخمي لمدكلة .
ِ .يمنع بناء دكلة مكحدة كقكية ما داـ فييا فئتاف تصطرعاف ككالىما ترل الحؽ في طرفيا ,
كالطرؼ االخر ليس مف ذلؾ في شيء .
ّ .انياؾ المجتمع بحركب داخمية كتضعؼ جسـ كطاقة الدكلة االسالمية كتفككيا ,فاف معرفة القيادة
العادلة تجنب الدكلة كيالت كاثار الحركب الداخمية .
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المبحث الثاني :اثر االخالق في بناء دولة .
يمكف دراسة ىذا المكضكع في عدة محاكر كىي كاالتي-:

اوال  :محورية االخالق في بناء الدولة
كانت االخالؽ كسيمة كغاية في استراتيجية بناء الدكلة عند االماـ عمي ( )كقد نبو االماـ
الى ضركرة التزاـ االخالؽ في كؿ مراحؿ بناء الحياة كمنيا بناء كادارة الدكلة كىذا ما جاء في
َّ
ً
اف ,
ىف قى ٍد ىكىرىد ًت األى ٍ
كصيتو لمقائد مف بعده االماـ الحسف ( )بقكلو " رىكٍيدان يي ٍسف ير الظ ىال يـ  ,ىكأ ٍ
ظ ىع ي
ي ً
ت ىم ًطيَّتيو المٍَّي ىؿ ك َّ
اعمى ٍـ ىيا يب ىن َّي  ,أ َّ
اف
كش ي
ىف ىم ٍف ىك ىان ٍ
ىف ىيٍم ىح ى
ؽكٍ
ىس ىرعى أ ٍ
ي
النيى ىار  ,فىًإنَّو يي ىس يار بًو كًا ٍف ىك ى
ؾ ىم ٍف أ ٍ
ك ًاقفان  ,كي ٍقطىع اٍلمسافىةى كًاف ىكاف م ًقيمان ك ًادعان  ,ك ٍ ً
ىجمى ىؾ كأَّىن ىؾ ًفي
ىممى ىؾ كلى ٍف تى ٍع يد ىك أ ى
ى ي ىى
اعمى ٍـ ىيقينان أَّىن ىؾ لى ٍف تىٍبمي ىغ أ ى
ٍ ى ي
ى
ى

َّ
سبً ً
ىج ًم ٍؿ ًفي اٍل يم ٍكتى ىس ًب  ,فىًإَّنو ير َّ
ب طىمى وب قى ٍد ىج َّر إًلىى ىح ىر وب كلى ٍي ىس
ض ًفي الطمى ًب كأ ٍ
اف قىٍبمى ىؾ فى ىخفّْ ٍ
يؿ ىم ٍف ىك ى
ى
كـ  ,كأى ٍك ًرـ ىن ٍفس ىؾ عف يك ّْؿ ىدنًي و
ؽ  ,كىال يك ُّؿ م ٍج ًم وؿ بًم ٍح ير و
طالً وب بً ىم ٍريزك و
الرىغائً ًب
َّة  ,كًا ٍف ىساقىتٍ ىؾ إًلىى َّ
يك ُّؿ ى
ٍ ى ىٍ
ى
ي
ً ً
ً
َّ
فىًإَّن ىؾ لى ٍف تى ٍعتى ى ً
كما ىخ ٍي ير ىخ ٍي ور
اض ب ىما تىٍب يذ يؿ م ٍف ىن ٍفس ىؾ ع ىكضان  ,كىال تى يك ٍف ىع ٍب ىد ىغ ٍي ًر ىؾ كقى ٍد ىج ىعمى ىؾ المو يح ٌانر  ,ى
كرىد ىؾ م ىن ً
َّ
ىف تي ً
ؼ بً ىؾ ىمطى ىايا الطَّ ىم ًع  ,فىتي ً
اى ىؿ
كي ٍس ور ىال يي ىنا يؿ إً َّال بً يع ٍس ور  ,كًاي ى
كج ى
َّاؾ أ ٍ
ىال يي ىنا يؿ إًال بً ىشٍّر  ,ي
ى
ؾ قىسم ىؾ ً
ً و
ً
َّ
طع ى َّ
ً
كآخ هذ ىس ٍي ىم ىؾ ,
كف ىب ٍي ىن ىؾ ى
ت أىال ىي يك ى
استى ى ٍ
اٍليىمى ىكة  ,كًا ًف ٍ
كب ٍي ىف المو يذك ن ٍع ىمة فىا ٍف ىع ٍؿ  ,فىإَّن ىؾ يم ٍد ًر ه ٍ ى
ظ يـ كأى ٍك ىريـ ًم ىف اٍل ىكثً ً
ير ًم ٍف ىخٍم ًقو " (ُ ) .في ىذا النص اكد االماـ
ىع ى
كًا َّف اٍل ىي ًس ىير ًم ىف المَّو يس ٍب ىح ىانو أ ٍ

()عمى االتي-:

 .1ضركرة التزاـ االخالؽ كاالبتعاد عف الكسائؿ الرذيمة في الكصكؿ الى المطالب في الحياة الدنيا ك
التي تقمؿ مف كرامة االنساف طمعا بالدنيا كالثركة .
ِ .صكر االماـ حتمية المكت باف تككف كاعظان لإلنساف لكركد الكسائؿ المحممة في طمب المعيشة اك
المطالب الحياتية االخرل  .فكؿ إنساف مسافر إلى قبر ساكف مظمـ  ,كالدنيا طريقو اليو  ,كالميؿ
كالنيار مطيتو (ِ).
ّ .اف ال يككف القائد تبعا لشيكاتو كاطماعو ,ألنو يفقد االنساف اخالقو االنسانية الكريمة فضركرة
نبذ الطمع كالرضا بالمتحصؿ دكف خسراف العاقبة المحمكدة(ُ).
(َٓ )1ح انثالغح,ص.462
( )2يغُٛح,ف ٙظالل َٓح انثالغح .514/3 ,
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ْ.اطمب الرزؽ ك أسع اليو عمى أف تحفظ التكازف الكاجب بيف آخرتؾ كدنياؾ(ِ) ,كما قاؿ سبحانو :
الد ٍنيا كاٍل ً
(اٍلما يؿ كاٍلبينكف ًز ىينةي اٍلح ً
ياة ُّ
ّْؾ ثىكابان )(ّ).
حات ىخ ٍيهر ًع ٍن ىد ىرب ى
يات الصَّالً ي
باق ي
ى
ى ى ى
ى
ٓ .إف الغاية ال تبرر الكاسطة اك الكسيمة إال ضمف القانكف كالنظاـ ( كيسر ال يناؿ إال بعسر )
مثال الغنى يسر  ,كالفقر عسر  ,كلكف ال يزاؿ ىذا العسر بما أشد منو عس ار كقبحا كالسرقة كالخيانة
 ,كالمذلة كالميانة(ْ).
ٕ .االستعانة ك التككؿ عمى المَّو كلزكـ اكامره  ,فإف المؤمف الحؽ ال يطمب العكف إال مف خالقو  ,كال
يقبؿ إال فضمو كاحسانو  ,كال ينظر إلى ما في أيدم الناس

(ٓ)

.

ثانيا :اخالقيات التسياتسية االدارية
التزـ
لقد سمؾ االماـ عمي ( )في منيجو السياسي رغـ شدة الظركؼ التي تسمـ فييا الحكـ ا
بأخالقيات الصدؽ كالكفاء بو في السياسة االدارية كعدـ المداىنة بالكذب كالحيمة كقد اشار الى التزاـ
عمي (" : )ىييات ! لكال التقى لكنت أدىى
الصدؽ في جممة مف خطبو كاقكالو منيا قكلو اإلماـ ٌ
(ٔ)
إف
العرب "  .كعنو ( )ايضا ":يا ٌأييا الناس ! لكال كراىية الغدر كنت مف أدىى الناس  ,أال ٌ

لك ٌؿ غدرة فجرة  ,كلك ٌؿ فجرة كفرة  ,أال كا ٌف الغدر كالفجكر كالخيانة في النار"(ٕ) .كعنو ( ":)كا﵀

كلكنو يغدر كيفجر  ,كلكال كراىية الغدر لكنت مف أدىى الناس  ,كلكف ك ٌؿ
مني ٌ ,
ما معاكية بأدىى ٌ
غف يؿ بالمكيدة  ,كال
غدرة فجرة  ,كك ٌؿ فجرة كفرة  ,كلك ٌؿ غادر لكاء يعرؼ بو يكـ القيامة ,كا﵀ ما أيستى ى

غم يز بالشديدة "(ٖ).
أيستى ى

عدكؾ عقدة  ,أك ألبستو
كجاء عنو ( )في عيده إلى مالؾ األشتر ":كاف
ى
عقدت بينؾ كبيف ٌ
فإنو
ذمتؾ باألمانة  ,كاجعؿ نفسؾ يجٌنة دكف ما
أعطيت ٌ ,
ى
ذمة  ,فحط عيدؾ بالكفاء  ,كارع ٌ
منؾ ٌ

تفرؽ أىكائيـ  ,كتشتٌت آرائيـ  ,مف تعظيـ
ليس مف فرائض ا﵀ شيء الناس ٌ
أشد عميو اجتماعان  ,مع ٌ
ً
كبميكا مف عكاقب الغدر  ,فال
الكفاء بالعيكد  ,كقد لزـ ذلؾ المشرككف فيما بينيـ دكف المسمميف ل ىما استى ى
( )1يغُٛح,ف ٙظالل َٓح انثالغح .514/3 ,
( )2يغُٛح  ,ف ٙظالل َٓح انثالغح .514/3 ,
( )3عٕسج انكٓف  ,اٚح .46
( )4يغُٛح  ,ف ٙظالل َٓح انثالغح .514/3 ,
( )5يغُٛح  ,ف ٙظالل َٓح انثالغح .514/3 ,
( )6كاشف انغطاء  ,يغرذسن َٓح انثالغح  ,ص 26؛ ُٚظش :انكه , ُٙٛانكاف.491/5,ٙ
( )1انكه , ُٙٛانكاف.335/2, ٙ
(َٓ )5ح انثالغح ,ص.315
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عدكؾ "(ُ).كمف النصكص اعاله يؤسس االماـ بيذا
تخيسف بعيدؾ  ,كال
بذمتؾ  ,كال
ٌ
ٌ
ٌ
تغدرف ٌ
تختمف ٌ
العرض في النصكص اعاله الى المنيجية االخالقية الكاقعية لمسياسة االدارية المثالية مف خالؿ
نتائج التزاـ الصدؽ كالكفاء عمى الرغـ مف تكجيو االنتقادات لسياسة االماـ عمي في عدـ مصانعتو
لمعاكية كاستدراجو بالكعكد الكاذبة لكنو يرفض ذلؾ كيؤكد عمى السير بسياسة اخالقيات االسالـ
لنتائجيا المحمكدة كقدرتيا عمى استيعاب متغيرات الكاقع ككضع الحمكؿ ليا.
اعتمد االماـ في سياسة ثكابت اخالقية دعى الييا االسالـ كاكد عمييا كمف ىذه االخالقيات
العدالة االدارية نجد االماـ عمي ( )يطبؽ مكازيف العدالة مع نفسو كيصالح كيصارح النفس بنحك
ينزع الى استقامتيا حتى تتكازف في عالقاتيا مع االخريف فال تأخذ اكثر مف حقكقيا كال تفرط
بمسؤكلياتيا ككاجباتيا مف باب قكلو البنو الحسف ( ":)اجعؿ نفسؾ ميزانان فيما بينؾ كبيف
الناس"

(ِ )

يعني بناء النفس مف الداخؿ عمى اسس أخالقية تتقبؿ العطاء بنفس الركح التي ترغب

باألخذ  ,فالعدؿ في المصالحة مع الذات كما نفيمو مف خالؿ فكر عمي ينطكم عمى كؿ القيـ
الخمقية مف صدؽ كامانو كاخالص ككفاء كسيحكمو الف االنساف العادؿ ىك الذم يمكنو اف يكازف بيف
حؽ نفسو كبيف حقكؽ االخريف مف حكلة كفؽ معايير اخالقية ثابتة قكاميا الخير لمجميع .
تتجمى ابعاد كاخالقيات العمؿ االدارم بعدة صكر اخالقية يمكف ادراجيا باالتي -:
 .1التقوى في العمل االداري
لإلماـ عمي (عميو السالـ) فمسفتو الراقية في ربط الحياة الدنيا باألخرة كانيا دار استثمار
لمعمؿ اآلخركم كالتي سيقرر فييا مصير االنساف فربط العمؿ االدارم بمبدأ تقكل ا﵀ كالتعامؿ
االنساني كحرص عمى تأصيؿ الشعكر الدائـ لمحضكر اآلخركل في بناء ىيكمية المنظكمة االدارية
فاكد عمى اختيار مكزفي الدكلة مف اىؿ كالكرع كالتقكل كىذا ما اكصى بو عاممو مالؾ االشتر في
ّْد ً
ؽ "(ّ).
ىى ًؿ اٍل ىكىرًع كالص ٍ
ص ٍؽ بًأ ٍ
عد الكالية " كاٍل ى
كاكد التزاـ التقكل في تطبيؽ جميع االعماؿ المناطة بمؤسسات الدكلة االدارية لتشكؿ حاف انز كرادع نا
لمكظفي الدكلة عف االخالؿ بالعمؿ الكظيفي مما يضمف تأدية الحقكؽ كتنفيذ الكاجبات .فنجد االماـ
دائمان يفتتح كتبو كمخاطباتو مع مكظفيو بتقكل ا﵀ كنظـ امرىـ ككذلؾ كصيتو في كلده كمف بينيـ
القائد مف بعده الحسف المجتبى (عميو السالـ) بقكلو ":أكصيكما كجميع كلدم كأىمي كمف بمغو كتابي
(َٓ )1ح انثالغح ,ص.391
( )2انهٛث , ٙغشس انحكى  ,ص.351
(َٓ )3ح انثالغح ,ص.433

211

الفصل الثالث :تالزمية الدين واالخالق واثرهما في استراتيجية بناء الدولة
بتقكل ا﵀ كنظـ أمركـ "

(ُ)

فتقكل ا﵀ ىي الحافز االكؿ كالباعث الركحي لإلدارم في عممو بإخالص

كعمى اكمؿ كجو كاشار احد الباحثيف ألىمية اثر التقكل في العمؿ االدارم ما نصو ":كلنا بيذا
المجاؿ مف التركيز عمى تقكل ا﵀ سبحانو كتعالى متأكديف بشكؿ ال يدع ام ادارم لمشؾ مف اف
التقكل كمخافة ا﵀ سبحانو كتعالى كخشيتو سر النجاح كتجاكز الفساد في ادارة المنظمات االنسانية
سكاء كانت عامو اك خاصة  ..كلذا فاف تقكل ا﵀ تعد الكظيفة االكلى كاالساسية التي ينبغي عمى
الفرد كالمجتمع اف يمتزـ بيا سمككيان كيعتمدىا في التعامؿ مع االخريف كفؽ سياقات ىادفو في قديـ
البناءات القيمية لممجتمع"(ِ).
كسار االماـ عمي( )عمى مبدأ ترسيخ القيـ االنسانية في العمؿ االدارم مع المجتمع مف
الرحمة كالمكدة كالمطؼ بقكلو ":كاشعر قمبؾ الرحمة لمرعية كالمحبة ليـ كالمطؼ ليـ  ...كقد استكفاؾ
(ّ)

امرىـ كابتالؾ امرىـ "

كىذه قيـ ادارية مثمى اكضحت االبعاد االكثر شمكلية في التعامؿ االدارم

لمؤسسات الدكلة لمجاؿ العمؿ االدارم كاالكثر رحمة كانسانية في ابعاد التعامؿ مع افراد المجتمع
,كيكصي احد عمالو في جزئية التعامؿ بالسكية معيـ بدكف تفرقة بقكلو " الناس صنفاف أما اخ لؾ
في الديف اك نظير لؾ في الخمؽ "

(ْ)

اذ اف التأكيد يتأثر ىنا في ابعاد كاضحو مف خالؿ التركيز

عمى اىمية شعكر الكالي اك المسؤكؿ بالرحمة بالرعية كالمكدة كالمحبة ليـ الى غيره مف االبعاد
االنسانية االخرل التي تدعك ليا النظـ االدارية الحديثة ك" التي ظيرت حديثان في نظرية ( )Zاليابانية
اذ شكمت مثمثان ذا أبعاد ثالث ىي( المكدة كالثقة كالميارة) اذ يضع نصب عينيو االبعاد االنسانية في
التعامؿ مع العامميف كالمنظمات السائدة في اطارىا "(ٓ).
اما فمسفة ابف خمدكف االدارية أنيا تفتقد الى ىذا العامؿ الركحي الميـ ألنيا تستند الى مبدأ
الغاية تبرر الكسيمة كالتقكل تتقاطع مع ىكذا افكار فال نجد ابف خمدكف يؤكد عمييا كما اكد عمييا
االماـ عمي كجعؿ منيا شعا انر لمعمؿ.
 .2التنتسيق العام بين مؤتستسات الدولة

(َٓ )1ح انثالغح ,ص.421
( )2حًٕد  ,انغٛاعح االداسٚح ف ٙفكش االياو ػه , ٙص. 12
(َٓ )3ح انثالغح  ,ص.421
(َٓ )4ح انثالغح ,ص.421
( )5حًٕد  ,انغٛاعح االداسٚح  ,ص 11-16؛ُٚظش :انًُٛف  ,اتشاْٛى ػثذانهح ,إعرشاذٛدٛح االداسج انٛاتاَٛح ,ص-116
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تدعك اخالقيات االخالص اف يككف العمؿ متناسقا حتى يككف مثم انر كبعضو يعضد بعض
ككذلؾ يدلؿ الترابط كالتنسيؽ العاـ بيف المؤسسات الحككمية عمى قكة كىيبة الدكلة كنجاحيا في
العمؿ االدارم فأتسمت دكلة االماـ عمي بترابط عالي بيف مؤسساتيا كانو ال غنى ألم مؤسسة عف
االخرل ىذا مف جية كبيف انفتاحيا كخدمتيا لمشعب كرعاية مصالحو مف جية اخرل ,كىذا ما اشار
ا ليو االماـ حيف عرضو لمعديد مف مؤسسات الدكلة كمنيا العسكرية كاالمنية كاالقتصادية كحتى
مؤسسات الرعاية االجتماعية بقكلو( ":)كاعمـ أف الرعية طبقات  ...فمنيا جنكد ا﵀  .كمنيا كتاب
العامة كالخاصة كمنيا قضاة العدؿ  .كمنيا عماؿ االنصاؼ كالرفؽ  .كمنيا أىؿ الجزية كالخراج مف
أىؿ الذمة كمسممة الناس  .كمنيا التجار كأىؿ الصناعات  .كمنيا الطبقة السفمى مف ذكم الحاجة
كالمسكنة "(ُ).
حرص االماـ ()عمى بياف اىمية كؿ منيا ك بانيا جميعا تحتاج الى الترابط كالتناسؽ الداء
عمميا كخدماتيا كالذم يصب اخي ار في خدمة الصالح العاـ بقكلو ":ال يصمح بعضيا إال ببعض  ,كال
غنى ببعضيا عف بعض  ...ككال قد سمى ا﵀ سيمو  ,ككضع عمى حده فريضتو في كتابو أك سنة
نبيو صمى ا﵀ عميو كآلو عيدا منو عندنا محفكظا فالجنكد بإذف ا﵀ حصكف الرعية  ,كزيف الكالة ,
كعز الديف  ,كسبؿ األمف  ,كليس تقكـ الرعية إال بيـ  .ثـ ال قكاـ لمجنكد إال بما يخرج ا﵀ ليـ مف
الخراج الذم يقككف بو في جياد عدكىـ  ...,ثـ ال قكاـ ليذيف الصنفيف إال بالصنؼ الثالث مف
القضاة كالعماؿ كالكتاب لما يحكمكف مف المعاقد ,كيجمعكف مف المنافع  ...,كال قكاـ ليـ جميعا إال
بالتجار كذكم الصناعات فيما يجتمعكف عميو مف مرافقيـ ,كيقيمكنو مف أسكاقيـ  ,كيكفكنيـ مف
الترفؽ بأيدييـ ما ال يبمغو رفؽ غيرىـ "

(ِ )

فكال يعمؿ ضمف مسؤكلياتو كحدكده كبالتنسيؽ بينيـ

جميعا مف االدارية كاالمنية كاالقتصادية بما يحقؽ انسيابية كنجاح عمؿ النظاـ كقكتو كتماسكو كبما
يسيؿ تقديـ الخدمة لممجتمع الذم ىك مادة الدكلة كاساسيا.
اما في دكلة القكة كالعصبية ابف خمدكف فأنيا دكلة مؤسسات فئكية منغمقة ال تفاعؿ كانسجاـ
بينيا ال يربطيا صالح عاـ كانما يغمب عمييا الفئكية كالشخصنة كالمصالح الذاتية كفي بعض الفترات
قد سيطرت عمييا بعض العكائؿ سيطرة كاممة كاصبحت مؤسسات الدكلة اقطاعات مكركثة لبعض
االسر كالك ازرة كالحجابة كالكتابة كيتكارثيا االبف عف ابيو ككاف ادارم ىذه المؤسسات في صراع
سياسي بارد دائـ فيما بينيـ اف صحت التسمية لتصادـ النفكذ كالتنازع عميو ككال يريد اف ينفرد بما
(َٓ )1ح انثالغح  ,ص.431
(َٓ )2ح انثالغح ,ص.431
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في يد االخر فكاف يكيؿ بعضيـ لبعض التيـ كيخطط بعضيـ ضد االخر لإلطاحة بو ,حتى كصؿ
بيـ االمر اف يتحكمكا بتكلية الحاكـ فالحاكـ الذم يصطدـ مع مصالحيـ يتـ ابعاده كالتخمص منو
بشتى االساليب سكاءا عف طريؽ ما يسمى اليكـ باالنقالبات البيضاء داخؿ البيت الحاكـ اك الحزب
الحاكـ نفسو اك االنقالبات السكداء العسكرية بتدخؿ الجيش مباشرة.
ككما عاشت دكؿ العصبية ضعؼ المركزية الحاكمة كانشقاؽ الكثير مف الكاليات كاستقالليـ
كانشقاؽ الكاليات كما في الدكلة العباسية التي استقاؿ بكاليتيـ ابراىيـ بف عبد ا﵀ االغمب كاسس
دكلة االغالبة كمنيا الدكلة السامانية كالدكلة الصفارية في الشرؽ كالدكلة المممككية كاالمكية في
المغرب ,االمر الذم ادل الى عف الدكلة العباسية(ُ).
ككذلؾ طبيعة كالية ادارة الدكلة  ,فالدكلة االمكية كانت مؤسساتيا فئكية منغمقة تقكـ عمى
مصالح حكاـ بني أمية الخاصة اما الشعب فكاف ليس لو مكاف في طرفي المعادلة بؿ كاف عميو
دائمان اف ينتج كي تجبي الدكلة االمكاؿ لمميء خزانة الترؼ السمطكية ,فقد سأؿ عبد الممؾ احد الرعية
(ِ)

الكافد عميو عف الحجاج فرد الكافد "تركتو يظمـ كحده"

فكاف ىـ عبدالممؾ جمع االمكاؿ ال غير ,فمـ

يكترث إلجابة ىذا الكافد التي تنذر بأزمة اقتصادية تمكح باأليفؽ اذا استمر االمر عمى ما ىك عميو,
ككذلؾ كاف ىـ بني العباس جمع االمكاؿ فياركف العباسي يخاطب الغيمة الماره " امطرم اينما شئت
فسكؼ يأتيني خراجؾ "(ّ) .
 .3ابعاد االصالة والتيديد في النظام االداري
اف التجديد كالتغيير مطمكب في حياة االنساف اليكمية كاف كؿ يكـ جديد لو متطمبات جديدة
فمكاكبة التجديد في سياؽ االصالة كالثكابت االسالمية يعد مف القكة لمنظاـ االدارم لمحككمة الف
االسالـ ديف الحياة كالتجديد.
كيكجو االماـ الى ضركرة االبداع كاالبتكار بتكظيؼ العقؿ كاعماؿ الفكر كاالفادة منيما في
ايجاد الحياة االفضؿ في التعامؿ مع امكر الحياة كسير نظاـ الدكلة  ,كاالبتعاد عف التقميد كالمحاكاة
(ْ)

بدكف كعي كافادة فيقكؿ االماـ عمي " مف اعتدؿ يكماه فيك مغبكف "

فكيؼ بمف يعمد الى التقميد

المستمر لعقكد مف الزمف رغـ المتغيرات الحاصمة التي تتطمب الجديد كاف االستمرار عمى منكاليا
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 345/3 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 115/1 ,
( )3انمهمشُذ٘  ,اثش االَالح ف ٙيؼانى انخالفح . 194/1 ,
( )4انفٛض انكاشاَ, ٙانٕاف.221/14, ٙ
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يسبب االنحدار كاالنييار لمدكلة فيذا ما يرفضو االماـ كيدعك الى التجديد كاالبداع ما داـ االنساف
يمتمؾ نعمة العقؿ التي مف الكاجب تفعيميا كاالستفادة منيا كنبذ العجز كالرككف الى التقميد
لكيس مف كاف يكمو خي ار مف أمسو " (ُ),كىك استحضار لمفكر االدارم في ضركرة
لقكلو( ":)ا ٌ
مكاجية المستجدات كمراعاة المتغيرات الزمانية كالمكانية لمماضي كالحاضر كالمستقبؿ .

اف القائميف عمى دكلة الممؾ يسعكف الى تقميد مف سبقيـ تقميد اعمى بغض النظر عف صحتو
فيقمدكىـ لتشبو بيـ كمباىاة كمفاخرة كانيا مف عكائد الممؾ "اف مف طبيعة الممؾ الترؼ كذلؾ اف
االمة اذا تغمبت كممكت ما بأيدم اىؿ الممؾ قبميا كثر رياسيا كتعمتيا فتكثر عكائدىـ كيتجاكزكف
ضركرات العيش كخشكنتو إل ى نكافمو كرقتو كزينتو كيذىبكف إلى اتباع مف قبميـ في عكائدىـ كأحكاليـ
كتصير لتمؾ النكافؿ عكائد ضركرية في تحصيميا كينزعكف مع ذلؾ إلى رقة األحكاؿ في المطاعـ
كالمالبس كالفرش كاآلنية كيتفاخركف في ذلؾ كيفاخركف فيو غيرىـ مف األمـ في أكؿ الطيب كلبس
األنيؽ كرككب الفارة كيناغي خمفيـ في ذلؾ سمفيـ إلى آخر الدكلة كعمى قدر ممكيـ يككف حظيـ مف
ذلؾ كترفيـ فيو إلى أف يبمغكا مف ذلؾ الغاية التي لمدكلة إلى أف تبمغيا بحسب قكتيا كعكائد مف قبميا
سنة ا﵀ في خمقو كا﵀ تعالى أعمـ "(ِ ) ,كالداعي الى كؿ ىذا الترؼ المتمثؿ في " كثرة العكائد
كمطالبة النفس بيا"(ّ).
كالمالحظ في تاريخ النظاـ االدارم لدكلة العصبية انو نظاـ مقتبس تقميد اما؛ كجزء مف عادات
كتقاليد بداكتيا كقبميتيا حسب قكؿ ابف خمدكف  ":إعمـ أف الدكلة تككف في أكليا بدكية كما قمنا فتككف
لذلؾ قميمة الحاجات لعدـ الترؼ كعكائده فيككف خرجيا كانفاقيا فيككف في الجباية حينئذ كفاء بأزيد
(ْ)

منيا كثير عف حاجاتيـ"

اك يككف نظاميا تقميد ألنظمة ثقافات الدكؿ السابقة التي حكمة مناطقيـ

كدكلة فارس كالركماف كليس مف صميـ الثقافة االسالمية ,كىذا ما اشار اليو ابف خمدكف بقكلو  ":ثـ
ال تمبث أف تأخذ بديف الحضارة في الترؼ كعكائدىا كتجرم عمى نيج الدكؿ السابقة قبميا فيكثر لذلؾ
خراج أىؿ الدكلة كيكثر خراج السمطاف خصكصا كثرة بالغة بنفقتو في خاصتو ككثرة عطائو كال تفي
بذلؾ الجباية فتحتاج الدكلة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليو الحامية مف العطاء كالسمطاف مف

( )1كاشف انغطاء ,يغرذسن َٓح انثالغح ,ص.119
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 122/1 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .95/1 ,
( )4اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .219/1,
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النفقة فيزيد في مقدار الكظائؼ كالكزائع أكال كما قمناه ثـ يزيد الخراج كالحاجات كالتدريج في عكائد
الترؼ"

(ُ)

.

كنتيجة لتكمس عقمية القائميف عمى بناء دكلة ابف خمدكف كعدـ قدرتيـ عمى تقديـ الجديد ألثر
العكامؿ كالتقاليد التي يستكجب اف تمتزـ بيا دكلة العصبية نجدىا تعتمد التقميد في النظاـ االدارم
حيث اف الغالب يقمد المغمكب يقمده في الكثير مف مؤسساتو كىذا ما يشير اليو ابف خمدكف في تقميد
الدكلة الجديدة لمدكلة السابقة فيقكؿ ":اف عكائد كؿ جيؿ تابعو لعكائد سمطانو كما تعاؿ في االمثمة
الحكمية الناس عمى ديف الممؾ  ,كاىؿ الممؾ كالسمطاف اذا استكلكا اعمى الدكلة كاالمر  ,فال بد اف
(ِ)

ينزعكا الى عكائد مف قبميـ كيأخذكف الكثير منيا"

.

ككذلؾ تقميد االبناء لألباء في الساللة الحاكمة كيقكؿ في ذلؾ " كانظر ذلؾ في االبناء مع
(ّ)

أبائيـ  ,كيؼ تجدىـ متشبييف دائمان كما ذلؾ اال العتقادىـ الكماؿ فيو"

كالتقميد النسبي ال بأس بو

لكنو يككف مض ار اذا كاف تقميدا كامال اعمى بدكف مراعات متطمبات العصر كمتغيراتو ,كىذا ما نجده
في غالبية الدكؿ المؤسسة عمى مبدأ القكة كالعصبيات عمى اختالؼ مسمياتيا فكاف حكاـ الدكلة
االمكية قد ساركا عمى نفس نمط كنظـ مف سبقيـ مف حكاـ الدكلة الركمانية رغـ انيا انظمة كادارة
اكصمت البالد الى حالة مف البؤس كاالنييار نتيجة سياسة الناس بالقير كالقكة اال اف االنعطاؼ
التي احدثيا عمر بف عبد العزيز(َُُٗٗ-ىػ) بإصالح االدارة كادخاؿ بعض التغييرات عمى
(ْ)

انظمتيا كاسمكب تطبيقيا ساعد في انقاذ ما يمكف انقاذه كانعاش الدكلة مف جديد

اال اف مف جاء

مف بعده مف حكاـ بني امية عاد الى تقميد االنظمة القمعية كاالستغاللية التي كانت تسير عمييا
الدكلة االمكية قبؿ عيد عمر بف عبد العزيز فأكصؿ البالد الى االنييار التاـ بما كانت تعانيو مف
ازمات سياسية متمثمة بثكرات الشرؽ كازمات اقتصادية اسيمت في تفعيؿ عكامؿ الثكرة العباسية
كنجاحيا كسقكط كنياية الدكلة االمكية (ٓ).
فيككف النظاـ القائـ مقمدان ليس مبتك انر كىذا يعكد الى انسالخ دكلة الممؾ كالعصبية عف ركح
االسالـ كاسسو اإلدارية كعكس ايضا جمكد كتكمس الفاعمية العصبية عف انتاج نظاـ ادارم يستكعب
حاجات االنساف كاصالحو.
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .219/1,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 36/1 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 225/1,
( )4اعرثذل ٔالج كم يٍ انؼشاق ٔخشاعاٌ ٔاندضٚشج ٔأسيُٛٛا ٔأرستٛداٌ ٔانٔ ًٍٛػ ٍٛيكآَى ٔالج خذدُٚ .ظش  :اتٍ
عؼذ  ,انطثماخ انكثشٖ  161-166 /5 ,؛ انٛؼمٕت , ٙذاسٚخ . 211 / 2 ,
( )5انٛؼمٕت ,ٙذاسٚخ 125- 126/1,؛ ُٚظش :انطثش٘ ,ذاسٚخ االيى  236-199/3 ,؛ اتٍ لرٛثح,انًؼاسف  ,ص . 355
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 .4االهتمام بالوقت واحترام قيمته في النظام االداري
مف اىـ عكامؿ النجاح في ادارة مؤسسات الدكلة ىك االىتماـ بعامؿ الزمف كالكقت بصكرة
عامة كاالستفادة منو استفادة يمثمى اكلى االماـ عمي عامؿ الكقت اىمية كبيره  ,كحرص عمى
استثماره كعدـ اضاعتو  ,فانطالقة االماـ في الحفاظ عمى الكقت كاستثماره ىك مف صميـ ثقافة

االدارة االسالمية ,فمف ادبيات االسالـ بخصكص اىمية الكقت اف لكؿ يكـ جديد حجو جديدة عمى
االنساف يستطيع مف خاللو اف يحصد اعمى درجات االستفادة منو مف خالؿ تركيز االماـ
عمي()عمى ىذه الحقيقة بقكلو ":ما مف يكـ يمر عمى ابف آدـ اال قاؿ لو ذلؾ اليكـ انا يكـ جديد
( ُ)

في خي انر اشيد لمؾ بو يكـ القيامة فانؾ لف تراني بعد ىذا ابدان"
كانا عميؾ شييد فقؿ خي انر كاعمؿ ن
كىذا نص تكعكم ميـ في بياف اثر عامؿ الكقت كاىميتو الضركرية التي تجعؿ منو عنصر اساسي
في العممية االدارية كعمر الدكلة بصكرة عامة .كاالستفادة مف الكقت عمى المدل البعيد كتستخيره
لمعمؿ كالتطكر .

كاف االماـ( )يعد العدة كالتنظيـ لمعمؿ كبناء الدكلة ما داـ االنساف حيان ,بقكلو ":اعمؿ
لديناؾ كأنؾ تعيش ابدان كاعمؿ ألخرتؾ كأنؾ تمكت غدان "

(ِ)

فمـ يكف في فمسفة االماـ عمي اف عمر

الدكلة ليا مدة محددة كتنضكم كتنتيى كما يذىب الى ذلؾ ابف خمدكف كمف قبمو اخكاف الصفا الذيف
يقرركف في رسائميـ أف لكؿ دكلة أعمارىا كمددىا ال تتخطاىا كاعتبركا الدكلة كائنان يكلد كينمك كيشب
كيشيخ " كاعمـ بأف كؿ دكلة ليا كقت منو تبتدم كغاية إلييا ترتقي كحد إليو تنتيي ,فأف بمغت إلى
أقصى غاياتيا كمدل نياياتيا تسارع إلييا االنحطاط كالنقصاف كبدا في أىميا الشؤـ كالخذالف.)ّ("...
اال اف في فمسفة االماـ عمي ( )االدارية ال مكاف لميرـ ماداـ العمؿ التنظيمي مستمر بخطة
التطكير الى المدل االبدم كنمحظ سعة محتكل كممة (تعيش ابدان) كىي تتعدل العمر المحدد الذم
خصصو ابف خمدكف لدكر عمر الدكلة بأربعيف سنو لكؿ جيؿ كمئة كعشريف سنو عمر الدكلة  ,بؿ
كانت رؤيتو تنزع الى التخطيط االبدم مع االحتفاظ بإمكانيات استيعاب متغيرات عامؿ الزمف كتقدمو
مع ما يترتب عميو مف تطكرات كاىميو مكاكبة ىذه التطكرات كاستيعابيا كىذا ما اىتـ بو االماـ ككاف
مف ضمف اكلكياتو كتنبيو اليو بقكلو "ال تقسركا اكالدكـ عمى اخالقكـ فانيـ مخمكقكف لزماف غير
(ْ)

زمانكـ "

كىذا يأتي مف باب " تفاؤلو العظيـ بأف في الحياة جماالن  ,كبأف في الناس قابمية التطكر

( )1انكه , ُٙٛانكاف. 523/2 , ٙ
( )2االياو ػهَٓ , ٙح انثالغح  ,ص.213
( )3سعائم أخٕاٌ انصفاء.151/1 ,
( )4اتٍ أت ٙانحذٚذ ,ششذ َٓح انثالغح.265\26,
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الى الخير  ,لما اطمؽ ىذا القكؿ الذم يكجز عممو بثكرية الحياة كيكجز تفاؤلو بإمكانات االنساف
(ُ)

المتطكر مع الحياة"

التربية كالتعميـ المكاكبة لمتطكر ام اف يككف العمـ مكاكب الحتياجات العمرانية

المتطكرة كالحديثة .
كىذه قراءة استباقية لإلماـ باف التطكر الزمني يتطمب التطكير في المبتنيات الفعمية لمتربية
كالتعميـ لمكاكب المتغيرات كتطكرات العصر االجتماعية كاالقتصادية مف اجؿ اعطاء حرية لمعقؿ
االنساني في التغير المساير لمتغير الزماني كالمكاني فاإلتياف بإنساف ذك عقمية محدكدة ككضعو في
بيئة منفتحة كجديده كبدكف تييئة كمقدمات بأف نأتي بابف البدك نقحمو في بيئة الحضر مف دكف
تييئة عقميو نكعية كاجتماعية تتالئـ مع المتغيرات المكانية كالزمانية الجديدة فأنو سيحكؿ دكف
استيعابو لدكره كحياتو الجديدة كاالبداع فييا .فسياتي بعكائده البدكية التي تعتمد التقميد فيقمد ما يراه
دكف دراسة لما يتبعو كيقمده لمعرفة تبعات نفعو مف ضرره .
اما في دكلة القكة العصبية ,فال احتراـ في مجتمع العصبية لمكقت كاستغاللو كىذا نتيجة انعداـ
احتراـ االنساف كاالنتاج الف االنساف الذم يحترـ الكقت كيقدر قيمتو انساف منتج يعرؼ كيؼ يستفيد
منو ,ال اف يعتمد عمى ما انتج في الماضي كاالعتماد عميو بدكف كعي لقدرتو عمى تمبية متطمبات
العصر النفسية كاالقتصادية كاالجتماعية ,كمف باب اخر يعكس عدـ االىتماـ بالكقت كدكف استثماره
بما ىك جديد منتج الى اراد الخمكؿ كالكسؿ التي تتصؼ بيا ارادة القائميف عمى النظاـ االدارم
فتيدر الطاقات كيقتؿ عامؿ الزمف بعدـ االستفادة منو كي يكتفي بتقميد انظمة مف كاف قبمو دكف تفحص
بككنيا تتناسب مع متطمبات العصر اـ ال.
 .5االتستفادة من عامل التيارب
اف اخالقيات الديف تدعكا الى االستفادة مف عكاقب كتجار االمـ السالفة ,لذا يدعك االماـ نفسو
ككالتو الى قراءة تجارب االمـ بصكرة عامة كاالعتبار بيا كفي تجارب حكـ البالد قبميـ بصكرة
خاصة بقكلو البنو الحسف( ":)أم بني إني كاف لـ أكف عمرت عمر مف كاف قبمي فقد نظرت في
أعماليـ  ,كفكرت في أخبارىـ  ,كسرت في آثارىـ حتى عدت كأحدىـ  .بؿ كأني بما انتيى إلي مف
أمكرىـ قد عمرت مع أكليـ إلى آخرىـ  ,فعرفت صفك ذلؾ مف كدره  ,كنفعو مف ضرره ,
فاستخمصت لؾ مف كؿ أمر نخيمو كتكخيت لؾ جميمو  ,كصرفت عنؾ مجيكلة ":لنبذ ما ىك ظالـ
( )1خشداق ,خٕسج  ,سٔائغ َٓح انثالغح  ,ص. 15
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كاكماؿ ما ىك خير ك ذك فائدة كىذا ما جاء في تكجييو االدارم لمالؾ االشتر في عيد التكلية
المشيكر " كال تنقض سنة صالحةن عمؿ بيا صدكر ىذه االمة كاجتمعت بو االلفة  ,كصمحت عمييا
بشيء مف ماضي تمؾ السف فيككف االمر لمف سنيا كالكزر عميؾ بما
الرعية  ,كال تحدثف سنة تضر
ن

نقضت منيا"

( ُ)

كبقكلو ( ":)اعمـ يا مالؾ اني كجيتؾ الى بالد قد جرت عمييا دكؿ قبمؾ مف

عدؿ جكر  ,كأف الناس ينظركف مف أمكرؾ في مثؿ ما كنت تنظر فيو مف أمكر الكالة قبمؾ ,
كيقكلكف فيؾ ما كنت تقكؿ فييـ ,كانما يستدؿ عمى الصالحيف بما يجرم ا﵀ ليـ عمى ألسف عباده .
(ِ)

فميكف أحب الذخائر إليؾ ذخيرة العمؿ الصالح"

كيعترؼ االماـ بتراكـ التجارب مف اجؿ التعمـ منيا

كاخذ الجيد كطرح الردمء كمنو ما أكصى بو أصحابو في خطبتو المعركفة بػالقاصعة ,قائالن":
فاعتبركا بما أصاب األمـ المستكبريف مف قبمكـ مف بأس ا﵀ كصكالتو  ,ككقائعو كمثالتو  ,كاتعظكا
بمثاكم خدكدىـ  ,كمصارع جنكبيـ  ,كاستعيذكا با﵀ مف لكاقح الكبر كما تستعيذكنو مف طكارؽ الدىر
"

(ّ )

كىي دعكة مف ًق ً
بمو( )باف اذا كاف البد مف االستمرار عمى نظاـ ادارم في جانب مف

مؤسسات الدكلة فيشترط االماـ باف يككف عادالن ال يشكبو الظمـ الف الرعية تنظر العمؿ الصالح
كتأمؿ التغيير نحك االفضؿ فاف جرل عمى سنة ادارية لمف قىبمو فاف تككف سنة صالحة مراعية
المصالح العامة لمشعب مف العدؿ كالرحمة كالمطؼ كنبذ الجكر.
كاالماـ بذلؾ يدعك الى ما دعى اليو القراف الكريـ في االعتبار بعكاقب االمـ السابقة بقكلو
تعالى ﴿ :لىقى ٍد ىكاف ًفي قى ً
ص ًيـ ًع ٍبرةه ّْأليكلًي األىٍل ىب ً
اب ﴾(ْ) ,كقكلو سبحانو ﴿:أىك لى ٍـ ىي ًس ييركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض
ى
ى
ص ٍ ى ٍ
ى
ً ًَّ
َّ
ار ًفي ٍاألىٍر ً
يف ىك يانكا ًمف قىٍبمً ًي ٍـ ىك يانكا يى ٍـ أى ىش َّد ًم ٍنيي ٍـ قي َّكةن ىكآثى نا
ض فىأ ى
فىىينظييركا ىك ٍي ى
ىخ ىذ يى يـ الموي
اف ىعاق ىبةي الذ ى
ؼ ىك ى
اف لىييـ ّْم ىف المَّ ًو ًمف كا و
ؽ ﴾(ٓ).
بً يذينكبً ًي ٍـ ىك ىما ىك ى
ى
 .6التحفيز المعنوي والمادي لالداريين في الدولة
تنبع اىمية الحكافز مف حاجة الفرد الى االعتراؼ بأىمية ما يقكـ بو مف اعماؿ كانجازات
فتقدير االخريف لذلؾ الجيد بطريؽ الحكافز يعد مف االمكر الميمة التي تسيـ في اشباع مجمكعة
الحاجات االساسية المتفاعمة لدل الفرد الجانب المادم ميـ جدان لكنو ايضان ىناؾ بكاعث اخرل في
( )1االياو ػهَٓ , ٙح انثالغح ,ص.431
(َٓ )2ح انثالغح ,ص.421
(َٓ )3ح انثالغح ,ص.296
( )4عٕسج ٕٚعف ,اٚح.111
( )5عٕسج غافش ,اٚح.21
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النفس االنسانية البد مف اشباعيا كالتي تزيد مف الشعكر بالرضا في العمؿ كزيادة الكالء ففي ىذا
الجانب ام الحكافز المعنكية نرل االماـ يمدح عماليا الذيف احسنكا السيرة مع الرعية كصانكا االمانة
اف ٍب ًف ىع ٍج ىال ىف
فنراه يثني عمى عمر بف ابي سميمو المخزكمي بقكلو ":أ َّ
ىما ىب ٍع يد  ,فىًإّْني قى ٍد ىكلٍَّي ي
ت النُّ ٍع ىم ى
ت ىي ىد ىؾ بً ىال ىذ ٍّـ لى ىؾ كىال تىثٍ ًر و
ُّ
ت األ ىىم ىانةى ,
يب ىعمى ٍي ى
ت اٍل ًكىال ىيةى كأ َّىد ٍي ى
ىح ىس ٍن ى
ؾ  ,ىفمىقى ٍد أ ٍ
كن ىزٍع ي
الزىرًق َّي ىعمىى اٍل ىب ٍح ىرٍي ًف  ,ى

ىى ًؿ َّ
كـ  ,كىال متَّيىوـ كىال م ٍأثي و
يف كىال ممي و
فىأى ٍقبً ٍؿ ىغ ٍي ىر ظىنً و
ت
ت اٍل ىم ًس ىير إًلىى ظىمى ىم ًة أ ٍ
ىح ىب ٍب ي
الش ًاـ  ,كأ ٍ
كـ  ,ىفمىقى ٍد أ ىىرٍد ي
ى
ي
ى
ً
ً
ظ ًير بًو ىعمىى ًجي ًاد اٍل ىع يد ّْك  ,كًاقىام ًة ىعم ً
الد ً
كد ّْ
اء المَّو"(ُ).
أٍ
ىف تى ٍشيى ىد ىمعي  ,فىًإَّن ىؾ م َّم ٍف أ ٍ
يف إً ٍف ىش ى
ى
ىستى ٍ ي
ى ي
كفي الجانب االخر ىناؾ الحكافز المادية التي لـ يغفميا االماـ فقد كتب الى عاممو مالؾ بقكلو
اؽ
ىسبً ٍغ ىعمى ٍي ًي يـ األ ٍىرىز ى
 " :ثيَّـ أ ٍ
تى ٍح ى ً
كح َّجةه ىعمى ٍي ًي ٍـ
ت أ ٍىيدي ًي ٍـ  ,ي

 ,فىًإ َّف ىذلً ىؾ قي َّكةه لىيـ عمىى ً
ً
ًً
اك ًؿ ىما
يٍ ى
است ٍ
ٍ
ص ىال ًح أ ٍىنفيسي ٍـ  ,كغننى لىيي ٍـ ىع ٍف تىىن ي
ً
ىم ىانتى ىؾ "(ِ) كيمكف اف نحيط باآلثار الميمة
إ ٍف ىخالىفيكا أ ٍىم ىر ىؾ أ ٍىك ثىمى يمكا أ ى

لمحكافز عمى العمؿ االدارم منيا ما يأتي-:

ُ .تحافظ عمى اخالقيات عماليا كاداريييا كتزيد مف فاعمية عمميـ كتشجيعيـ الى بذؿ المزيد مف
خالؿ تغطية الحاجات المادية لمنفس كاشباعاىا.
ِ .تعمـ الشعكر بالرضا في العمؿ كزيادة الكالء لو.
ّ .يسيـ المحافظة عمى الماؿ العاـ كلك بنسبة معينة فالتأميف كاالستقرار في الجانب المادم لبعض
المكظفيف يحكؿ دكف سرقة الماؿ العاـ كعميو فاف نقص اك عدـ تأميف الحاجات المادية لإلنساف فانو
الحاجة تدفع ضعاؼ االيماف كضعاؼ النفكس الى اف يستغؿ منصبة في التعدم عمى الماؿ العاـ.
اما في دكلة القكه فاف االىتماـ بأصحاب الميف كالكظائؼ كاف متفاكتا كال يشمؿ جميع
الطبقات  .فمـ تكف ىناؾ عدالة في احاطة الجميع بالعناية كاالىتماـ كتأميف الحقكؽ بعد أستحصاؿ
الكاجبات منيـ بؿ كاف تعامؿ حككمة دكلة القكة كالشككة فكاف المستضعؼ مف اصحاب الميف تسمط
عميو الدكلة قكتيا كاستغالليا " فألنيـ يتمفكف عمى اىؿ االعماؿ مف الصنائع كالحرؼ أعماليـ  .كال
يركف ليا قيمة كال قسطان مف االجر كالثمف  ...كاذا فسدت االعماؿ كصارت مجانا ضعفت اآلماؿ
في المكاسب كانقضت االيدم عف العمؿ ؛ كابذعر الساكف كمسند العمراف "

( )1اتٍ ات ٙطانة َٓ ,ح انثالغح ,ص.414
( )2اتٍ ات ٙطانة َٓ ,ح انثالغح ,ص.453
( )3اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش . 219/1 ,

(ّ )

كىذا النص االبف
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خمدكني يؤكد عمى اف الفكضى تعـ المجتمع اذا لـ تتـ العناية بأصحاب الميف كحماية حقكقيـ النيـ
يشكمكف حياة المجتمع كعمرانو اال اف اىتماـ الدكلة بيذه الطبقات كالشرائح يبرز فقط حينما تككف
مصمحة الدكلة الحاكمة فأنيا تيتـ بيـ لمصالحيا فكما رأينا انيا ال تيتـ بصغار اصحاب الميف ,اال
انيا تيتـ فقط بفرض الجباية عمييـ مف اجؿ استحصاؿ االمكاؿ لخزينتيا مف اجر صرؼ ركاتب
جندىا كمكظفييا كاشار ابف خمدكف الى اىماؿ الدكؿ لالىتماـ بيـ بقكلو " فانيـ ليست ليـ عناية
باألحكاـ كزجر الناس عف المفاسد كدفاع بعضيـ عف بعض  ,كانما ىميـ بما يأخذكنو مف امكاؿ
الناس نيبان أك مغرمان ...كالفكضى ميمكة لمبشر مفسدة لمعمراف "

(ُ)

كىذا بعكس ما نبيو اليو االماـ

عمي ( )مف اثر االىتماـ بأصحاب الميف عمى اختالؼ مستكياتيـ دكف النظر بدكنيو اك تقميؿ
شأف بعض منيـ .
كأرل اف قمة ركاتبيـ ترجع ألسباب منيا :سبب اجتماعي لقمة تأثير عمميـ في المجتمع فيـ ال
يحتاج الى عمميـ بكثرة  ,كاشار الى ذلؾ بقكلو ":في أف القائميف بأمكر الديف مف القضاء كالفتيا
كالت دريس كاإلمامة كالخطابة كاألذاف كنحك ذلؾ ال تعظـ ثركتيـ في الغالب كالسبب لذلؾ أف الكسب
كما قدمناه قيمة االعماؿ كأنيا متفاكتة بحسب الحاجة إلييا فإذا كانت االعماؿ ضركرية في العمراف
عامة البمكل بو كانت قيمتيا أعظـ ككانت الحاجة إلييا أشد كأىؿ ىذه الصنائع الدينية ال تضطر
إلييـ عامة الخمؽ كانما يحتاج إلى ما عندىـ الخكاص ممف أقبؿ عمى دينو كاف احتيج إلى الفتيا
كالقضاء في الخصكمات فميس عمى كجو االضطرار كالعمكـ فيقع االستغناء عف ىؤالء في
األكثر"(ِ).
كسبب قانكف ادارم فرضتو حككمة العصبية تقرر بمكجبو ركاتب ىؤالء عمى قدر فائدة
الحككمة منيـ "كانما ييتـ بإقامة مراسميـ صاحب الدكلة بما نالو مف النظر في المصالح فيقسـ ليـ
حظا مف الرزؽ عمى نسبة الحاجة إلييـ عمى النحك الذم قررناه ال يساكييـ بأىؿ الشككة كال بأىؿ
الصنائع مف حيث الديف كالمراسـ الشرعية لكنو يقسـ بحسب عمكـ الحاجة كضركرة أىؿ العمراف فال
يصح في قسميـ إال القميؿ "(ّ).

( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 219/1 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش . 316-369/1 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش . 316/1 ,
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كأ ثبت ابف خمدكف ما نقمو استنادا الى جممة كثائؽ حصؿ عمييا " فكقع بيدم أكراؽ مخزقة مف
حسابات الدكاكيف بدار المأمكف تشتمؿ عمى كثير مف الدخؿ كالخرج ككاف فيما طالعت فيو أرزاؽ
القضاة كاألئمة كالمؤذني ف  ...كقضينا العجب مف أسرار ا﵀ في خمقو كحكمتو في عكالمو كا﵀ الخالؽ
القادر ال رب سكاه"

(ُ )

ككالعادة يتعجب ابف خمدكف لحكمة ا﵀ تعالى في شؤكف عباده ,ككأف ا﵀

سبحانو ىك مف اشار عمى حكاـ دكلة العصبية اف يزىدكا في ركاتب اصحاب ىذه الكظائؼ الحساسة
كالميمة في المجتمع حتى يبعد المكـ عف سالطيف القكة كالشككة عف نتائج مثؿ ىكذا مقررات نظـ
ادارية ركيكة.
.7اخالقيات العدالة التسياتسية
بقدر سعي االماـ عمي ( )لبناء دكلة فانو يسعى كذلؾ لبنائيا باألخالؽ كالقيـ النبيمة
اخالقيات العدالة كاتباع الحؽ مف الثكابت االساسية في منيجية ادارة الدكلة ,الف رسالة االسالـ
رسالة اخالقية بكؿ معاييرىا كفي ادؽ تفاصيميا ككانت ميمة النبي(
صالح االخالؽ بقكلو "انما بعثت ألتمـ مكارـ االخالؽ "

(ِ )

) التي بعث بيا ىي تتمة

فكاف الديف االسالمي ديف االخالؽ

الحسنة ككاف كالية االماـ عمي( )ىي تتمة الديف كالديف ىك االخالؽ فاذان اإلماـ عمي ( )ىك
مثاؿ االخالؽ االسالمية كاممة كعمؿ ( )عمى تفعيؿ كجكد االخالؽ في منيج بناء الدكلة كجعميا
مف االسس االستراتيجية التي يعتمد عمييا ,فمثؿ الحضكر االخالقي حضك انر جكىريان في كؿ مفاصؿ
ادارة الدكلة فك انر كمنيجان  .كقد حرص اإلماـ ( )كؿ الحرص عمى تطبيؽ القكانيف االخالقية.
اف دكلة االخالؽ دكلة تبني استراتيجيان عمى القيـ االخالقية في فمسفة اإلماـ عمي( )تعد مف
(ّ)

الغنائـ الكبرل كاشار الى ذلؾ بقكلو "اعكد الغنائـ دكلة االكارـ "

النيا اساس متيف الستراتيجية بناء

دكلة كاحد سبؿ النجاح الدائـ بقكلو ( " :)لك كنا ال نرجك جنة كال نخشى نا انر كال ثكابان كال عقابان
(ْ)

لكاف ينبغي لنا اف نطمب مكارـ االخالؽ ألنيا مما تدؿ عمى سبيؿ النجاح "

كفي ركاية " انيا تدؿ

( )1اتٍ خهذٌٔ ,انؼثش . 316/1 ,
( )2انطثشع , ٙيكاسو األخالق  ,ص.5
( )3انهٛث , ٙغشس انحكى  ,ص. 351
( )4انًحًٕد٘ َٓ ,ح انغؼادج ف ٙيغرذسن َٓح انثالغح  361/1,؛ ُٚظش ف ٙيصادس اخشٖ  :اتٍ ػغاكش ,ذاسٚخ يذُٚح
ديشك 355/1,؛ انثٓٛم , ٙاحًذ تٍ انحغٍ  ,شؼة االًٚاٌ .241/6,
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(ُ)

عؿ سبيؿ النجاة "

فاإلماـ يعقد نجاح بناء الدكلة كاستمرارىا بتحمي القائميف عمييا كالقائميف فييا

بمكارـ االخالؽ.
كاذا انحدرت االخالؽ كفقدت العدالة كالحؽ كالمساكاة انيارت الدكلة كسقطت المحالة  ,الف
االخالؽ بمثابة الركح التي تيب استم اررية الحياة في جسـ الدكلة مؤسساتيان كمجتمعيان.
كمف اخالقيات السياسة مبدأ الحؽ كضماف الحقكؽ لمجميع كتالزمية الحؽ مع السياسة يجعؿ
مف ميداف السياسية السعة كالتبادؿ العممي كىك ما يرمي اليو اإلماـ عمي ( )بقكلو" :الحؽ اكسع
(ِ)

االشياء في التكاصؼ كاضيقيا في التناصؼ "

فكاف لمحؽ مساحو كاسعة في سياسة كادارة االماـ

عمي ( )فيك اليرم اف الحؽ كالـ نظرم فقط بؿ يجب اف يطبؽ عمى ارض الكاقع رغـ ثقمو عمى
بعض النفكس الف " الحؽ ثقيؿ كبيء كالباطؿ خفيؼ مرمء"(ّ).
فاإلماـ ( )رغـ ثقؿ الحؽ عمى النفس اال انو كاف يطبقو عمميان في سياستو فكاف يقكؿ" :ال
يجرم الحد اال جرل عميو  ,كال يجرم عميو اال يجرل لو "

(ْ)

ام انو الحؽ يطبؽ عمى الجميع فكما

تريد اف يطبؽ الحؽ لؾ كذلؾ العدالة تقتضي اف يطبؽ الحؽ عميؾ  ,كىذا المستكل مف التطبيؽ اف
يشمؿ جميع المستكيات االجتماعية كاالقتصادية ألنو دستكر لمحياة كعيف لممساكاة بيف الخمؽ فكما
ليـ حقكؽ تككف عمييـ كاجبات كىي حقكؽ الغير عمييـ بقكلو ( ":)لك كاف الحد اف يجرم لو كال
يجرم عميو – ام تطبيؽ الحؽ – لكاف ذلؾ خالصان ﵀ سبحانو كتعالى دكف خمفو بقدرتو عمى عباده
كلعدلو في كؿ ماجرت عميو صركؼ قضائو"(ٓ).
فالحؽ ليس كممات جكفاء فقط بؿ ىك سياسة عمميو كتطبيؽ مضمكنان لذلؾ فيك ال يعرؼ
عرفكف
بالرجاؿ كما يرل بعضيـ مف خالؿ منطقيـ اك ما ينقؿ التاريخ مف سيرىـ كلكف الرجاؿ يي ى

بالحؽ اثناء مباشرتيـ لو كفيميـ ابعاده كنزكليـ عند حدكده بأيماف كصدؽ.

ونص االماـ عمي رأس اليرـ في الحككمة المنظمة ألمر الدكلة بقكلو (": )مف نصب نفسو
امامان لمناس فعميو اف يبدأ بتأديب نفسو قبؿ تأديب غيره كليكف تأديبو بسيرتو قبؿ تأديبو بمسانو "
( )1اتٕ انفشج االصفٓاَ , ٙاالغاَ233/1, ٙ؛ ُٚظش :اتٍ حًذٌٔ  ,انرزكشج انحًذَٔٛح .113/2,
(َٓ )2ح انثالغح ,ص.333
(َٓ )3ح انثالغح ,ص.542
(َٓ )4ح انثالغح ,ص.333
(َٓ )5ح انثالغح ,ص.333
( )6اتٍ ات ٙطانة َٓ ,ح انثالغح ,ص.456

(ٔ)
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اف يؤدب نفسو باألخالؽ قبؿ اف يؤدب غيره حتى يككف قدكة لغيره في االستقامة الخمقية الف العمؿ
كالسمكؾ التطبيقي لألخالؽ كمعايشة االخريف باألخالؽ الفاضمة لو نتائج اجتماعية ايجابية اكثر
فاعم ية مف االقتصار عمى الجانب النظرم فقط كاال يككف تكجييو االخالقي بال ثمر ام " بمنزلة مف
راـ استقامة ظؿ العكد قبؿ اف يستقيـ ذلؾ العكد"(ُ).
فالقيادة في فكر االماـ ( )تتحرؾ مف منطمؽ اخالقيا اف كانت خير فسياستيا خير كاف
كانت شر فشر سياستيا لقكلو ( ":)إذا قكم الكالي في عممو حركتو كاليتو عمى حسب ما ىك
مرككز في طبعو مف الخير كالشر "

(ِ)

فحافظ االماـ عمى سيادة العدالة في العمؿ االدارم مف خالؿ

ً
ً
يء
محاسبة المقصريف كالثناء عمى المجد في عممو مف بقكلو لمالؾ  ":كىال ىي يك ى
كن َّف اٍل يم ٍحس يف كاٍل يمس ي
ًع ٍن ىد ىؾ بًم ٍن ًزلى وة سك و
ىى ًؿ ً
اف ًفي ً
ىى ًؿ ً
اإل ٍح ىس ً
اإل ٍح ىس ً
اء ًة ىعمىى
اف  ,كتى ٍد ًريبان أل ٍ
اء  ,فىًإ َّف ًفي ىذلً ىؾ تىٍزًىيدان أل ٍ
اإل ىس ى
ى
ىى
ً
اء ًة  ,كأىٍل ًزٍـ يكالِّ ًم ٍنيي ٍـ ىما أىٍل ىزىـ ىن ٍف ىسو "(ّ).
اإل ىس ى
ثالثا :مرحمية االخالق عند ابن خمدون
بيف ابف خمدكف باف السياسة كفؽ مبادلء كقيـ الخير ىي التي تناسب الحكـ " كالممؾ كالسياسة
انما كانا لو مف حيث ىك انساف النيما لإلنساف خاصة ال لمحيكاف  .فاذا خالؿ الخير فيو ىي التي
(ْ)

تناسب السياسة كالممؾ اذ الحيز ىك المناسب لمسياسة"

كاف السياسة تنطمؽ مف الديف في نيجيا

كذلؾ الف "السياسة كالممؾ ىي كفالة لمخمؽ كخالفة ﵀ في العباد لتنفيذ احكامو فييـ ك احكاـ ا﵀ في
خمقو كعباده انما ىي بالحيز كمراعاة المصالح كما تشيد بو الشرائع كاحكاـ البشر "(ٓ) ,كالعصبية
الغالبة عمى الحكـ انما غمبت بفضؿ تنافسيا في قيـ الخير كالتزاـ الشريعة بقكلو " فإذا نظرنا في اىؿ
العصبية كمف حصؿ ليـ الغمب عمى كثير مف النكاحي كاألمـ فكجدناىـ يتنافسكف في الخير كخاللو
مف الكرـ كالعفك عف الزالت كاالحتماؿ مف غير القادر كالقرل لمضيكؼ كحمؿ الكؿ ككسب المعدـ
كالصبر عمى المكاره كالكفاء بالعيد كبذؿ األمكاؿ في صكف االعراض كتعظيـ الشريعة كاجالؿ
العمماء الحامميف ليا كالكقكؼ عند ما يحددكنو ليـ مف فعؿ أك ترؾ كحسف الظف بيـ كاعتقاد أىؿ
الديف كالتبرؾ بيـ كرغبة الدعاء منيـ كالحياء مف األكابر كالمشايخ كتكقيرىـ كاجالليـ كاالنقياد إلى
( )1اتٍ ات ٙانحذٚذ  ,ششذ َٓح انثالغح . 269/26,
( )2اتٍ ات ٙانحذٚذ  ,ششذ َٓح انثالغح . 269/26,
(َٓ )3ح انثالغح ,ص.431
( )4اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 113/1 ,
( )5اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 113/1 ,
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الحؽ مع الداعي إليو كانصاؼ المستضعفيف مف أنفسيـ كالتبذؿ في أحكاليـ كاالنقياد لمحؽ كالتكاضع
لممسكيف كاستماع شككل المستغيثيف كالتديف بالشرائع كالعبادات كالقياـ عمييا كعمى أسبابيا كالتجافي
عف الغدر كالمكر كالخديعة كنقض العيد كأمثاؿ ذلؾ عممنا أف ىذه خمؽ السياسة قد حصمت لدييـ
كاستحقكا بيا أف يككنكا ساسة لمف تحت أيدييـ أك عمى العمكـ كأنو خير ساقو ا﵀ تعالى إلييـ
مناسب لعصبيتيـ كغمبيـ كليس ذلؾ سدل فييـ كال كجد عبثا منيـ كالممؾ أنسب المراتب كالخيرات
(ُ)

لعصبيتيـ "

فمف خالؿ النص تظير مميزات ىذه السياسة بانيا.

ُ .تتنافس لسياسة الخير كالعفك عف االساءة كالزالت .
ِ .االلتزاـ كالكفاء بالعيد السياسي كعدـ الغدر فيذه مف احكاـ كمبادئ الشريعة االسالمية الذم
يكصي بالكفاء بالعيد كعدـ نقضو .
ّ .تقدر عمماء الديف كاشراكيـ في الشكرل كاحتراـ ارائيـ .
ْ .تطبيؽ الشريعة االسالمية في العبادات كالمعامالت .
ٓ .ايجاد سياسة االنصاؼ لممستضعفيف كالتكاضع لممساكيف كاستماع شكاكم ذك المشاكؿ.
كرل ابف خمدكف باف ىذه السياسة ىي تكفيؽ مف ا﵀ ساقو الييـ  .كلكف تبقى ىذه مجرد خالؿ
أ
تتبعيا حككمة العصبية لضركرة بقائيا في الممؾ كالسمطة ال ألجؿ الديف كالتزاـ قيمو في السياسة.
كبالعكس مف ذلؾ فاذا اراد ا﵀ سمب الممؾ منيـ فانو يحمميـ عمى فعؿ المذمكمات كالمحرمات التي
تيمكيـ كممكيـ " إذا تأذف ا﵀ بانقراض الممؾ مف أمة حمميـ عمى ارتكاب المذمكمات كانتحاؿ الرذائؿ
كسمكؾ طرقيا فتفقد الفضائؿ السياسية منيـ جممة كال تزاؿ في انتقاص إلى أف يخرج الممؾ مف
أيدييـ كيتبدؿ بو سكاىـ ليككف نعيا عمييـ في سمب ما كاف ا﵀ قد أتاىـ مف الممؾ كجعؿ في أيدييـ
مف الخير كاذا أردنا أف نيمؾ قرية أمرنا مترفييا ففسقكا فييا فحؽ عمييا القكؿ فدمرناىا تدمي ار
كاستقرئ ذلؾ كتتبعو في األمـ السابقة تجد كثي ار مما قمناه كرسمناه كا﵀ يخمؽ ما يشاء كيختار"(ِ).
كنمحظ كذلؾ اف فاعمية االخالؽ مرحمية ىي االخرل كتنزكم كما انزكل الديف مف نظـ
كسياسات دكلة العصبية ال تستمر في طكؿ خط سياسة الدكلة بؿ نجدىا في مقتبؿ اياـ الحكـ ثـ
تختفي منقطعة تتبع مصالح الحاكـ فمتى ما كاف االلتزاـ الخمقي اك التزاـ عدة خالؿ يصب في
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 113/1,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 113/1,
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مصمحتو نجده ينتحؿ ىذه الخالؿ فيك انتحاؿ كليس كاقع حاؿ لسياسة قائمة كثابتو كىذا ما شار اليو
ابف خمدكف بقكلو  " :كرئيسيـ محتاج إلييـ غالبا لمعصبية التي بيا المدافعة فكاف مضط ار إلى
إحساف ممكتيـ كترؾ مراغمتيـ لئال يختؿ عميو شأف عصبيتو فيككف فييا ىالكو كىالكيـ كسياسة
الممؾ كالسمطاف تقتضي أف يككف السائس كازعا بالقير كاال لـ تستقـ سياستو "(ُ).
كرغـ العمر المرحمي لألخالؽ يشير ابف خمدكف الى اىمية انتحاؿ االخالؽ في تحصيؿ الحكـ
بقكلو ":كاعمـ أف مف خالؿ الكماؿ التي يتنافس فييا القبائؿ ألك العصبية كتككف شاىدة ليـ بالممؾ
إكراـ العمماء كالصالحيف كاالشراؼ كأىؿ االحساب كأصناؼ التجار كالغرباء كانزاؿ الناس منازليـ
كذلؾ أف إكراـ القبائؿ كأىؿ العصبيات كالعشائر لمف يناىضيـ في الشرؼ كيجاذبيـ حبؿ العشير
كالعصبية كيشاركيـ في اتساع الجاه أمر طبيعي يحمؿ عميو في األكثر الرغبة في الجاه أك المخافة
مف قكـ المكرـ أك التماس مثميا منو كأما أمثاؿ ىؤالء ممف ليس ليـ عصبية تتقى كال جاه يرتجى
فيندفع الشؾ في شأف كرامتيـ كيتمحض القصد فييـ أنو لممجد كانتحاؿ الكماؿ في الخالؿ كاالقباؿ
عمى السياسة بالكمية الف إكراـ أقتالو كأمثالو ضركرم في السياسة الخاصة بيف قبيمو كنظرائو كاكراـ
الطارئيف مف أىؿ الفضائؿ كالخصكصيات كماؿ في السياسة العامة فالصالحكف لمديف كالعمماء
لمجائي إلييـ في إقامة مراسـ الشريعة كالتجار لمترغيب حتى تعـ المنفعة بما في أيدييـ كالغرباء مف
مكارـ االخالؽ كانزاؿ الناس منازليـ مف االنصاؼ كىك مف العدؿ فيعمـ بكجكد ذلؾ مف أىؿ
عصبيتو انتماؤىـ لمسياسة العامة"(ِ).
اف اثر االخالؽ في سياسة بناء الدكلة عند ابف خمدكف ىي مرحمية منقطعة غير مستمرة كثابتو
فرغـ ايماف ابف خمدكف باف السياسية بمنطؽ القيـ كاالخالؽ كالحكمة ىي السياسة التي تحافظ عمى
مصالح النكع البشرم كضماف ً
بقائو  ,اذ يقكؿ "السياسة المدنية ىي تدبير المنزؿ اك المدينة بما يجب
بمقتضى االخالؽ كالحكمة  ,ليحمؿ الجميكر عمى منياج يككف فيو حفظ النكع كبقاءه"

(ّ)

,اال اف

االخالؽ تككف كقتيو لفترة التأسيس لمحاجة الييا لمفكز بالممؾ كىي ىبة ا﵀ لطالب الممؾ ام انيا
اخالؽ حاكـ لمكصكؿ الى الممؾ كليست اخالؽ تأسيسو ك تعاممية في استراتيجية بناء الدكلة.

( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 119/1 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش .144/1 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش. 29/1 ,
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كاف السياسة التي تمتزـ اخالقيات الرفؽ في التعامؿ مع الرعية ىي السياسة الصالحة الف
ىدؼ السياسة ىك ايجاد مصالح الشعب كالحفاظ عمييا باطر العدالة كالحؽ كالرحمة  ,ككمما كانت
مبتنيات سياسة الحاكـ صالحة كتبحث في مصالح الرعية كالرفؽ بيـ كاسعادىـ فقد نمت الفائدة مف
السياسة ,فيقكؿ ابف خمدكف في ىذا المجاؿ "اعمـ أف مصمحة الرعية في السمطاف ليست في ذاتو
كجسمو مف حسف شكمو أك مالحة كجيو أك عظـ جثمانو أك اتساع عممو أك جكدة خطو أك ثقكب
ذىنو كانما مصمحتيـ فيو مف حيث إضافتو إلييـ فإف الممؾ كالسمطاف مف األمكر اإلضافية كىي
نسبة بيف منتسبيف فحقيقة السمطاف أنو المالؾ لمرعية القائـ في أمكرىـ عمييـ فالسمطاف مف لو رعية
كالرعية مف ليا سمطاف كالصفة التي لو مف حيث إضافتو إلييـ ىي التي تسمى الممكة كىي ككنو
يممكيـ فإذا كانت ىذه الممكة كتكابعيا مف الجكدة بمكاف حصؿ المقصكد مف السمطاف عمى أتـ
الكجكه فإنيا إف كانت جميمة صالحة كاف ذلؾ مصمحة ليـ كاف كانت سيئة متعسفة كاف ذلؾ ضر ار
عمييـ "

(ُ)

ام اف سياسة مبدأ الرفؽ كالرحمة بالرعية ىي سياسة مثمرة فيستمر عمراف كصالح البالد

 ,اما سياسة القير كالظمـ فاف نتائجيا ميمكة لمشعب ألنيا مبدأىا التعسؼ كالظمـ كاخذ الناس بالقكة.
كاف مف نتائج سياسة مبدأ الرفؽ بالرعية يجمعيا ابف خمدكف في النص التالي " كاما تكابع حسف
الممكة فيي النعمة عمييـ كالمدافعة عنيـ فالمدافعة بيا تتـ حقيقة الممؾ كأما النعمة عمييـ كاالحساف
(ِ)

ليـ مف جممة الرفؽ بيـ كالنظر ليـ في معاشيـ كىي أصؿ كبير مف التحبب إلى الرعية "

كيمكف

استخالص نتائج سياسة الرفؽ عند ابف خمدكف بما يأتي -:
ُ .االنعاـ عمى الرعية كالدفاع عنيـ .
ِ .تطكير سبؿ عيشيـ
ّ .تقكية اكآصر العالقة بيف الحاكـ كالمحككميف كمف باب المحافظة عمى استمرار سياسة الرفؽ
بالرعية.
كحذر ابف خمدكف مف السياسة الالأخالقية كسمككياتيا في االمة كاف اتباع ىذا النكع مف المنيج
السياسي الفاقد لقيـ االخالؽ كمبادلء الرحمة االنسانية يككف احد عكامؿ ظمـ الشعكب كخمؽ
االزمات االجتماعية ك االدارية التي تؤدم الى انييار الدكلة شيء فشيء كالى ىذا يشير ابف خمدكف
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 113/1 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 113/1 ,
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بقكلو "اذا تأذف ا﵀ بانقراض الممؾ مف أمة حمميـ عمى ارتكاب المذمكمات كانتحاؿ الرذائؿ كسمكؾ
طرقيا فتفقد الفضائؿ السياسية منيـ جممة كال تزاؿ في انتقاص إلى أف يخرج الممؾ مف أيدييـ كيتبدؿ
بو سكاىـ ليككف نعيا عمييـ في سمب ما كاف ا﵀ قد أتاىـ مف الممؾ كجعؿ في أيدييـ مف الخير كاذا
أردنا أف نيمؾ قرية أمرنا مترفييا ففسقكا فييا فحؽ عمييا القكؿ فدمرناىـ تدمي انر "

(ُ )

يككف منيج

السياسية بعيدان عف االخالؽ كالرفؽ كمستخدمان كسائؿ القكة كالبطش في ادارة شؤكف الدكلة  ,كنتيجة
انعداـ الثقة بيف الحاكـ كالرعية فانو يزرع العيكف لتتبعيـ كاحصاء تصرفاتيـ كيعرض ابف خمدكف
منياج ىذه السياسة كاالتي " فاف الممؾ اذا كاف قاى انر  ,باطشان بالعقكبات منقبان عف عكرات الناس
كتعديد ذنكبيـ شمميـ الخكؼ كالذؿ كالذكا منو بالكذب كالمكر كالخديعة فتخمقكا بيا كفسدت بصائرىـ
كأخالقيـ كربما خذلكه في مكاطف الحركب كالمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات كربما أجمعكا
عمى قتمو لذلؾ فتفسد الدكلة كيخرب السياج كاف داـ أمره عمييـ كقيره فسدت العصبية لما قمناه أكال
كفسد السياج مف أصمو بالعجز عف الحماية " (ِ).
كاف دعكة ابف خمدكف الى تالزمية السياسة كاالخالؽ ال تستمر كليس ثابتو  ,فنمحظ اف ابف
خمدكف ييز ثباتيا عندما يشير الى اف التزاـ السياسة االخالقي ىك التزاـ تبادؿ مؤقت متغير كليس
التزاـ تعامؿ ثابت مستمر ,التزاـ مؤقت كمرحمي تدعكا اليو اعتبارات مصمحة سياسية ام التزاـ نفعي
(ّ)

اك ككسيمة لمكصكؿ الى السمطة كالحكـ .فيـ يستحقكف بيا "اف يككنكا ساسة لمف تحت ايدييـ"

ام

اف التزاـ السياسة باألخالؽ الحميدة ىك لمعطيات نفعية ليذه االلتزاـ كىك الكصكؿ الى السمطة
كالحكـ  .كرد كيد بعض المبغضيف ضد الحككمة .اك الف الحككمة تنتظر اف تعامؿ بالمثؿ ام
بأسمكب اخالقي ايضان فيي ال تعد االلتزاـ االخالقي ىك ىممىكة تعامؿ سياسية بؿ تبادؿ اخالقي كقتي,
ام تريد مف المقابؿ اف يبادليا نفس االسمكب كاال اتبعت معو اسمكب ال اخالقي(ْ).

اف دكلة العمراف حسب ما يراىا ابف خمدكف ليس ليا سياسة ثابتو بؿ لكؿ مرحمو سياسية مف
مراحؿ عمر الدكلة في دكرتيا الحضارية ليا اخالقيات خاصة تالزـ ىذه المرحمة كتنتج عنيا كتتسـ
ىذه السياسة بأخالقيات منيا -:

( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 113/1 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 149/1 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 143/1 ,
( )4اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 143/1 ,
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 .1تسياتسة الرفق  :يتبع الحاكـ سياسة الرفؽ كاالنصاؼ في المرحمة االكلية لبناء الدكلة ألنو في
ىذه المرحمة يككف بحاجة الى ابناء عصبيتو الى جانبو حتى يقكل ممكو كيترسخ سمطانو كىك في
طكر القكة كالعنفكاف فيتبع سياسة اشراؾ جميع قكمو في الحكـ كاعطائيـ المناصب السياسية حفاظان
عمى كسبيـ الى جانبو لما يشكمكف مف قكة لمحاكـ  ,فيككف مشارؾ ليـ في السراء كالضراء  ,فيقكؿ
ابف خمدكف في ذلؾ فيككف صاحب الدكلة في ىذا الطكر حسب قكؿ ابف خمدكف  ":اسكة قكمو في
اكتساب المجد كجباية الماؿ كالمدافعة عف الحكزة كالحماية ال ينفرد دكنيـ بشيء الف ذلؾ ىك
مقتضى العصبية التي كقع بيا الغمب كىي لـ تزؿ بعد بحاليا " (ُ).
 .2التسياتسة االتستبدادية  :فاذا انغمس الساسة في النعيـ كالترؼ فاف ذلؾ شيادة فناء ممكيـ .
فتككف سياستيـ تتجو الى االنفراد بالمجد كالسمطة لتركيز حالة الطمع مف نفكسيـ فيذا الخمؽ يحدد
سياستيـ في كسر شككة انصارىـ مف ابناء عصبتيـ كممف ينافسيـ .
كىذه االخالؽ المذمكمة ىي نتيجة طبيعة العمراف البشرم الذم كصمت لو تطكرات الدكلة .
كىي معادلة ال تقبؿ االصالح اك التغيير حسب ما يذىب اليو ابف خمدكف كىذه القاعدة ىي "إنو اذا
استحكـ طبيعة الممؾ مف االنفراد بالمجد كحصكؿ الترؼ كالدعة أقبمت الدكلة عمى اليرـ"(ِ).
فيككف ارتقاء كترؼ في كؿ المظاىر المادية مف ممبس كمأكؿ كمشرب كتمبي كؿ االحتياجات
المادية لمجسد كالنفس كتقصد بو ىنا الطبقة الحاكمة كىك مؤشر كدليؿ في الكقت نفسو عمى انحدار
المستكل الركحي كاالخالقي ,كىكذا يظير الترؼ باف ارزه االخالقي اليابط في كامؿ الخطاب الخمدكني
مؤشر ارتقاء في حضارة الجسد  ,كفي الكقت نفسو مؤشر تدىكر في قيـ الركح كاقتراب مف النياية
الفاشمة ,كتفقد الحضارة التي تكسب االنساف رفاىية مادية كؿ قيمتيا  ,اذا كاف محككمان عمييا سمفان
كبشكؿ آلي اف تتسبب في تدىكر القيـ كاالخالؽ(ّ).
ّ .انحالل اخالق اليهاز التسياتسي الحاكم :فتظير كتكثر ظاىرة النفاؽ السياسي كااليقاع باآلخريف
بسب المنافسة كالطمع الذم يدفع الى مذاـ االخالؽ  ,مما يؤدم الى نكبات سياسية كاخرل اقتصادية
عمى صعيد بعض القائميف عمى مؤسسات الدكلة كتتـ تصفيتيـ كالتخمص منيـ مف قبؿ الحاكـ "
تغشك السعاية فييـ عف بعض لممنافسة كالحقد  ,فتعميـ النكبات كالمصادرات كاحدان كاحدان الى اف
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 135/1 ,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 135/1 ,
(َ )3اخٛح انٕس , ًٙٚحفشٚاخ ف ٙانخطاب انخهذَٔ , ٙص. 165
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تذىب ثركتيـ كتتالشى احكاليـ "

(ُ )

كما حدث في نكبة البرامكة فحينما كصمت الدكلة حد الترؼ

ككصؿ ذميـ االخالؽ حد التطرؼ كحسدىـ عمى مكانتيـ مف الخميفة ممف كاد ليـ لمخالص منيـ
(ِ).
 .4طغيان تسياتسة االنانية وحب الذات :نتيجة ألخالؽ االنانية كحب الذات كالطمع بالسمطة كحب
االنفراد بيا نجده يستند الى سياسة االستبداد كاالنفراد بالسمطة  .فال يسمع لمشكرة احد كيتخمص مف
منافسة رجاؿ الدكلة االكائؿ مف ابناء عصبيتو الذيف بيـ قامت الدكلة ككصؿ الى الحكـ كيشير ابف
خمدكف الى ىذه السياسة بالطكر الثاني مف عمر الدكلة " طكر الستبداد عمى قكمو كاالنفراد دكنيـ
(ّ)

بالممؾ ككبحيـ عند التطاكؿ لممساىمة كالمشاركة "

كمف دكاعي ىذه السياسة اف الحاكـ يتخمص

مف طبقو سياسية منافسو لو بالحكـ ألنيا قدمت خدمات استحقت ألجميا ىذه المناصب السيادية ,
كيستبدليـ بخمؽ قكة جديدة يصطنعيا مف المكالي كالصنائع الذيف يتـ شراءىـ كخاصة الممؾ
كالسمطاف  ,فيقصي ابناء عصبيتو كيقرب ىؤالء كيمقي عمييـ االلقاب كيعطييـ الصالحيات فيككف
ىك صاحب الفضؿ عمييـ في الكصكؿ الى ىذه المناصب بشراء ضمائرىـ بإعالف الكالء لو مقابؿ
االمكاؿ كالقطائع ك " يككف صاحب الدكلة في ىذا الطكر معينان باصطناع الرجاؿ كاتخاذ المكالي
كالصنائع كاالستكثار مف ذلؾ لجدع أنكؼ أىؿ عصبيتو كعشيرتو المقاسميف لو في نسبة الضاربيف
في الممؾ بمثؿ سيمو فيك يدافعيـ عف االمر كيصدىـ عف مكارده كيردىـ عمى أعقابيـ أف يخمصكا
إليو حتى يقر االمر في نصابو كيفرد أىؿ بيتو بما يبني مف مجده فيعاني مف مدافعتيـ كمغالبتيـ
مثؿ ما عاناه األكلكف في طمب االمر أك أشد الف األكليف دافعكا األجانب فكاف ظيراؤىـ عمى
مدافعتيـ أىؿ العصبية بأجمعيـ كىذا يدافع األقارب ال يظاىره عمى مدافعتيـ إال األقؿ مف األباعد
فيركب صعبا مف االمر "(ْ).
ليككنكا انصاره كرجالو في مرحمة االستبداد الجديدة فيكرس كؿ قكتو لالنفراد بالممؾ ألسرتو
فقط ,فحينيا ينتقؿ الممؾ الى ابناءه كتتجو سياستيـ لتحصيؿ المنافع كالعيش بثمرات الممؾ  ,مف
جباية االمكاؿ كبناء القصكر الكبيرة كالظيكر بأبيى زينو يكسعكف بالعطاء كالنفقات عمى جنكدىـ
,كيككف ىذا ىك اخر اطكار االستبداد مف اصحاب الدكلة  .كيصؼ ابف خمدكف سياسة مرحمة الطكر
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 232/1 ,
( )2اتٍ االثٛش  ,انكايم ف ٙانراسٚخ . 165/4 ,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 135/1 ,
( )4اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 135/1,
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الثالث " طكر الفراغ كالدعة لتحصيؿ ثمرات الممؾ مما تنزع طباع البشر اليو مف تحصيؿ الماؿ
كتخميد اآلثار كبعد الصيت فيستفرغ كسعو في الجباية كضبط الدخؿ كالخرج كاحصاء النفقات كالقصد
فييا كتشييد المباني الحافمة كالمصانع العظيمة كاألمصار المتسعة كاليياكؿ المرتفعة كاجازة الكفكد
مف أشراؼ األمـ ككجكه القبائؿ كبث المعركؼ في اىمو"

(ُ )

كيتجو الى "التكسعة عمى صنائعو

كحاشيتو في أحكاليـ بالماؿ كالجاه كاعتراض جنكده كادرار أرزاقيـ كانصافيـ في أعطياتيـ لكؿ ىالؿ
حتى يظير أثر ذلؾ عمييـ في مالبسيـ كشكبيـ كشاراتيـ يكـ الزينة فيباىي بيـ الدكؿ المسالمة
كيرىب الدكؿ المحاربة كىذا الطكر آخر اطكار االستبداد مف اصحاب الدكلة" (ِ).
 .5تسياتسة الركود والخمول :كفي مرحمة الطكر الرابع كىك طكر القنكع كالمسالمة تتجو السياسة الى
الرككد كال تأتي بشيء جديد بؿ يعتمد عمى تقميد سياسة مف سبقكه  ,كيككف الحاكـ في ىذه المرحمة
"قانعان بما بنى أكلكه  ,سممان ألنظاره مف الممكؾ كأقتالو مقمدا لمماضيف مف سمفو فيتبع آثارىـ حذك
النعؿ بالنعؿ كيقتف ي طرقيـ بأحسف مناىج االقتداء كيرل أف في الخركج عف تقميدىـ فساد أمره كأنيـ
أبصر بما بنكا مف مجده "(ّ).
 .6تسياتسة االتسراف والتبذير :اما مرحمة الطكر الخامس فأنيا تككف سياسة تتبع شيكاتيا كاىكائيا
كممذاتيا باالسراؼ كتبذير االمكاؿ بدكف برنامج مدركس كانما تفتح باب التبذير عمى مصراعيو ,
كىذه السياسة تؤدم الى الكىف كالتفكؾ في بناء الدكلة ك انييارىا ,فيصؼ ابف خمدكف سياسة ىذه
المرحمة بقكلو  ":طكر االسراؼ كالتبذير كيككف صاحب الدكلة في ىذا الطكر متمفان لما جمع أكلكه في
سبيؿ الشيكات كالمالذ كالكرـ عمى بطانتو كفي مجالسو كاصطناع أخداف السكء كخضراء الدمف
كتقميدىـ عظيمات األمكر التي ال يستقمكف بحمميا كال يعرفكف ما يأتكف كيذركف منيا مستفسد الكبار
األكلياء مف قكمو كصنائع سمفو حتى يضطغنكا عميو كيتخاذلكا عف نصرتو مضيعا مف جنده بما أنفؽ
مف أعطياتيـ في شيكاتو كحجب عنيـ كجو مباشرتو كتفقده فيككف مخربا لما كاف سمفو يؤسسكف
كىادما لما كانكا يبنكف كفي ىذا الطكر تحصؿ في الدكلة طبيعة اليرـ كيستكلي عمييا المرض
المزمف الذم ال تكاد تخمص منو كال يككف ليا معو برء إلى أف تنقرض كما نبينو في األحكاؿ التي
نسردىا كا﵀ خير الكارثيف" (ْ).
( )1اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 139/1,
( )2اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 139/1,
( )3اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 139/1,
( )4اتٍ خهذٌٔ  ,انؼثش . 139/1,
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كأف ما يؤخذ عمى ابف خمدكف عمى افكاره اعاله بأف االنحراؼ في اخالقيات سياسة الدكلة ىك
نتيجة طبيعية لحككمة الممؾ التي تطغى كتنحرؼ نتيجة البتعادىا عف ضكابط الشرع كالحكـ حسب
اىكائيا كمصالحيا الشخصية.
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المبحث االول  :ىيكمية النظام االداري واثره في استراتيجية بناء الدولة
اف النظـ االدارية لمدكلة ىي المجاؿ الذم يترجـ فمسفة حكـ الدكلة كتطبيقيا ,فاإلدارة كيفما
تككف ىي كسيمة الحككمات لتنظيـ برامجيا في مختمؼ المجاالت كالنشاطات  ,ككمما ازداد اتساع
الدكلة كتطكرىا كمما زادت الحاجة الى جياز ادارم اقكل كاكسع  .كتقكـ االجيزة االدارية في الدكلة
بكظائؼ عديدة فيي االساس لبناء ىيكمية الدكلة كتنفيذ جميع برامجيا السياسية كاالقتصادية كاالمنية
 ,كتحدد المشاكؿ كتطرح البدائؿ كالحمكؿ لمعالجتيا ,كتقكـ بكضع كتعديؿ كثير مف االجراءات
(ُ)

االدارية بما يالئـ طبيعة العمؿ كاحتياجاتو

لذا فمف الميـ جدان معرفة مصادر النظـ االدارية كممف

تستمد شرعية قكانينيا كمبادئيا ,كىذا ما سنسمط الضكء عميو في المبحث.

اوال :مصادر تشريع القوانين االدارية
لكؿ إدارة نظاـ مف دكف ذلؾ النظاـ تصبح اإلدارة فكضى ,كقد أكلى أمير المؤمنيف ()
معا  " :أكصيكما
اىتمامو لتنظيـ األمكر فقد أكصى بكصاياه ككتبو في النظاـ كمالزمة التقكل ن

كجميع كلدم كأىمي كمف بمغو كتابي بتقكل ا﵀ كنظـ أمركـ "

(ِ)

كلعؿ فكرة النظـ كالنظاـ لـ تؾ كليدة

الحاجة ألنيا كجدت في كممات اإلماـ ( )قبؿ أف يأتيو الحكـ كمنا قدـ نصحو كارشاده في
استشارة عمر بف الخطاب في الشخكص لقتاؿ الفرس فأكصاه اإلماـ ( )بأف يمتزـ النظاـ كذلؾ
بقكلو " :ىكمكاف القيـ باألمر مكاف النظاـ مف الخرز يجمعو كيضمو فإف انقطع النظاـ تفرؽ الخرز
كذىب ,ثـ لـ يجتمع بً ىح ىذ ًاف ً
أبدا " (ّ) فأساسيات التخطيط كالتدبير االدارم تحتـ عمى القائد اف ال
يرهى ن
يخرج ليكذا مياـ كاف يكمؼ غيره ألنو تحتاجو الدكلة لمياـ اكبر ألنو يمثؿ القطب الجامع لنظاـ امر
الدكلة فإذا فقد عمت الفكضى الدكلة .
كاتخذ اإلماـ ( )القرآف الكريـ دستكر لتنظيـ برامج بناء الدكلة كتسيير ادارتيا كبيف فضمو
في خطبة لو جاء فييا  ":ذلؾ القرآف فاستنطقكه  ,كلف ينطؽ ,كلكف أخبركـ عنو ,إال إف فيو عمـ ما
(ْ)

يأتي ,كالحديث عف الماضي ,كدكاء دائكـ كنظـ ما بينكـ "

فيشير االماـ الى اىمية القراف الكريـ

مصدر مف مصادر نظـ امر الدكلة كادارة شؤكنيا لما فيو مف عمكـ استيعابية لتنظيـ الحاضر
بككنو
ان
كالمستقبؿ ام قادر عمى مكاجية المتغيرات المستجدة في الحياة كيفما تككف.
( )1ؼغٓ ِؽّذ اٌش١خ ِ ,الِػ ِٓ اٌفىش االداس ٞػٕذ االِاَ  ,ص.33
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.421
(ٙٔ )3ط اٌثالغح,ص .203
(ٙٔ )4ط اٌثالغح,ص.223
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ككاف ىدؼ االماـ عمي ( )كحاكـ إسالمي اف يطبؽ الصيغة االسالمية الصحيحة لحياة
انسانية كريمة في كؿ المجتمعات ,لذا كاف عميو اف يكظؼ الفكر االسالمي في بناء ىيكمية ادارية
تستمد قكتيا كفعالية استمرارىا مف اصالتيا االسالمية  ,فمـ يكف االماـ عمي( )مخترعان إلدارة
الدكلة االسالمية الف االدارة العامة االسالمية ىي مبادلء كقيـ كقكانيف جاء بيا االسالـ  ,لكف
االماـ كاف حريصان عمى تطبيقيا عمميان في ادارة شؤكف الدكلة في اثناء فترة حكمو كقبميا كما بعدىا
,ألنو مف دكف النظاـ ال يمكف اف تقكـ ألم دكلة قائمة بؿ ستككف النتيجة التخبط كالتمزؽ كاالنفراط
,فقدـ االماـ عمي نظريتو في النظاـ االدارم مف خالؿ العديد مف نصكص خطبو كرسائمو الى كالة
االمصار ككمماتو كمكاعظو التي ضمتيا العديد مف المصادر كفي مقدمتيا نيج البالغة ,كالتي سار
القرف
عمييا في تجربتو في اثناء حكـ الدكلة االسالمية كاستند في تحديد معاييرىا االسالمية مف آ
الكريـ كالسنة النبكية الشريفة .
َّ
إف لفظة اإلدارة لـ ترد في كالـ اإلماـ عمي ( )ألنيا حديثة االستعماؿ ,كقد أشار اإلماـ
( )إلى مفيكـ اإلدارة بالفعؿ (كلي) بقكلو ":ينبغي لمف كلي أمر قكـ أف يبدأ بتقكيـ نفسو قبؿ أف
يشرع في تقكيـ رعيتو ,كاإليماف بمنزلة مف راـ استقامة ظؿ العكد قبؿ أف يستقيـ ذلؾ العكد "

(ُ)

,

كفي مكضع آخر يقكؿ ":الكاليات مضامير الرجاؿ "(ِ) ,ك" في تقمب األحكاؿ عمـ جكاىر الرجاؿ
"(ّ) ,فيما قاؿ إلى محمد بف أبي بكر عندما عزلو عف كالية مصر "كلك نزعت ما تحت يدؾ مف
سمطانؾ  ,لكليتؾ ما ىك أيسر عميؾ مؤكنة كأعجب إليؾ كالية "(ْ).
كايضا كردت االدارة بمفظ التدبير كىك التفكير في دبر األمكر(ٓ) ,كعرفو ابك ىالؿ العسكرم" :
كىك تقديـ األمر عمى ما يككف فيو صالح عاقبتو كفالف يتدبر أمره "(ٔ) ,أم تأمؿ بو  ,ك" التدبير ما
ما يفعمو اإلدارم في عممو إذ يخطط لو  ,كيتحسب إلى نتائجو قبؿ البدء بو ,كمف ثـ يضع األمكر
في مكانيا الصحيح ,كجاء عمى لسانو ( )في خطبة لو ذكر فييا المضمكف مف حسف التدبير
كاثاره " التدبير قبؿ العمؿ يؤمنؾ مف الندـ ,كمف استقبؿ كجكه اآلراء عرؼ مكاقؼ الخطأ  ...كال عقؿ
كالتدبير  , )ٕ(" ...كلو جممة اقكاؿ في حسف االدارة كالتدبير منيا :قكلو عنو ( ":)أدؿ شئ عمى
( )1اتٓ أت ٟاٌؽذ٠ذ ,ششغ ٔٙط اٌثالغح.571/20 ,
( )2اإلِاَ ػٍٙٔ, ٟط اٌثالغح,ص.554
( )3اإلِاَ ػٍٙٔ, ٟط اٌثالغح ,ص .507
( )4اإلِاَ ػٍٙٔ, ٟط اٌثالغح ,ص.407
( )5اٌشاغة االطفٙأ ,ٟاٌّفشداخ ف ٟغش٠ة اٌمشآْ ,ص.171
( )6اٌفشٚق اٌٍغ٠ٛح ,ص.216
(ٙٔ )7ط اٌثالغح ,ص.433
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غ ازرة العقؿ حسف التدبير "(ُ) ,كقكلو "سبب التدمير سكء التدبير"(ِ)  ,ك" قكاـ العيش حسف التقدير
كمالكو حسف التدبير"(ّ) ,ك" حسف التدبير كتجنب التبذير مف حسف السياسة "(ْ) ,ك" ال فقر مع
حسف التدبير"(ٓ) ,ك" حسف التدبير ينمي قميؿ الماؿ كسكء التدبير يفني كثيرة "

(ٔ)

.

ً
خالؿ
بناء صحيحان مف
كيبيف االماـ عمي كيؼ اف حسف التدبير ييسيـ في عممية بناء الدكلة ن
ً
االستثمار كاالدا ًرة الصحيحة  ,كالتدبير عند االماـ( )ىك صكرةي لما ييعرؼ اليكـ باالستراتيجية في
إدارة كتكجيو كتنظيـ المكارد المتاحة مف اجؿ فعالية استثمارىا بالصكرة الصحيحة كفؽ عدة برامج
كاجراءات كمبادئ ميمة كفي جميع المجاالت لتككف ادارة شاممة ككاممة لمنظكمة بناء الدكلة كيرل
االماـ انيا تكمف في عدة مستكيات منيا التدبير كما يعني فيو اليكـ التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ
كالمراقبة.
بناء ضعيفا
كنبو االماـ الى سكء االستراتيجية كرداءة التخطيط كانعكاساتيا عمى بناء الدكلة ن

ىشان في عدة اقكاؿ كحكـ لو منيا قكلو ( ":)سكء التدبير سبب التدمير "(ٕ)  ,ك" مف ساء تدبيره

(َُ)

تعجؿ تدميره "(ٖ) ,ك" مف ساء تدبيره كاف ىالكو في تدبيره "(ٗ)  ,ك" مف تأخر تدبيره تقدـ تدميره "
"

(َُ)

,ك" سكء التدبير مفتاح الفقر "(ُُ) .
اما عند ابن خمدون ايضا فانو يرل البد مف اعتماد الدكلة كالعمراف االجتماعي عمى النظـ في

ادارة شؤكنيا بقكلو  ":في أف العمراف البشرم البد لو مف سياسة ينتظـ " ...

(ُِ)

كالبد اف يككف عمى

ىرـ االدارة الحاكـ االعمى الذم يدير امر الدكلة .
كلـ يكف ابف خمدكف يمتمؾ نظرية خاصة في النظاـ االدارم بقدر ما كانت االدارة عنده
تاريخية استمدىا مف الكاقع التاريخي فقد كاف كاصفان كناقالن لمنظـ االدارية كما عرفيا في التاريخ
,ككذلؾ ما اطمع عميو مف نظـ الدكؿ التي عاصرىا فنجده يفصؿ تصريؼ االمكر االدارية بيف خطط
( )1اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص. 117
( )2اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص. 231
( )3اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص.370
( )4اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص222؛ اتٓ ات ٟاٌؽذ٠ذ  ,ششغ ٔٙط اٌثالغح .261/20,
( )5اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص .227
( )6اِ٢ذ , ٞػثذ اٌٛاؼذ  ,غشس اٌؽىُ ٚدسس اٌىٍُ  ,ص.370
( )7اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص .231
( )3اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص .433
( )2اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص .432
( )10اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص .432
( )11اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط , ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص .34
( )12اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 233/1 ,
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دينية اخالقية قبؿ تحكؿ الخالفة الى ممؾ كخطط ممككية سمطانية(ُ) دعت الى استحداثيا كايجادىا
ضركرات الممؾ كما يرل ذلؾ ابف خمدكف كحدد كظيفة كؿ خطة في اطارىا الزمني مف حركة
(ِ)

الحضارة االسالمية منذ صدر االسالـ حتى تاريخ كتابة مؤلفو (العبر) ام مدة ثمانية قركف تقريبان

كبناء عمى ذلؾ يككف النظاـ االدارم قد قسـ الى ثالثة اقساـ نتيجة التطكر التاريخي الذم يتبع
دراسة ابف خمدكف كىذه االقساـ ىي :
ُ.كظائؼ ادارية شرعية (الخطط الدينية الخالفية)(ّ).
(ْ)

ِ.كظائؼ ادارية سمطانية كتشمؿ (الخطط الممككية كالسمطانية)

(ٓ)

ّ.كظائؼ ادارية خاصة بالسمطاف (شارات الممؾ كالسمطاف الخاصة بو)

كالمالحظ اف ىذه الخطط التي تؤلؼ النظاـ االدارم انيا مكزعة حسب تطكر الدكلة كانو كمما
دعت الحاجة الى استحداث كظيفة جديدة تـ ذلؾ الكظائؼ االدارية الخالفية كىي الخطط الدينية
الشرعية تشمؿ " الصالة كالفتيا كالقضاء كالجياد كالحسبة ككميا مندرجة تحت االمامة الكبرل التي
(ٔ)

ىي الخالفة"

كيفصؿ ابف خمدكف في مياميا.

كىذه الكظائؼ استحدثت "بمقتضى طبيعة العمراف ككجكد البشر"

(ٕ )

كتشمؿ الك ازرة كالحجابة
(ٖ)

كديكاف االعماؿ كالجبايات كديكاف الرسائؿ كالكتابة كالشرطة كقيادة االساطيؿ

.

كىذه الكظائؼ الجديدة باإلضافة الى الكظائؼ الخالفية  ,استحدثتيا الحاجة السمطانية في تدبير
شؤكف الممؾ كالحكـ  ,فنالحظ التكسع في الكظائؼ الستيعاب المياـ الجديدة التي تتطمبيا تتطكرات
الدكلة في العمراف الحضرم كخاصة في تحكؿ الخالفة الى ممؾ .
فابف خمدكف بذلؾ يجمع بيف مصادر متعددة تككف لبناء النظاـ االدارم كنسبة االعتماد عمييا
كفقا لمصالح الحاكـ كنسبة لتطكر عمراف الدكلة ,كيعتمد النظاـ االدارم في حككمة العصبية عمى
عدة مصادر غير مستقرة الثكابت بؿ متغيرة حسب التطكر االجتماعي لعمراف الدكلة بقكلو  ":كأنو ال
بد ليـ في االجتماع مف كازع حاكـ يرجعكف إليو كحكمو فييـ تارة يككف مستندا إلى شرع منزؿ مف
عند ا﵀ يكجب انقيادىـ إليو إيمانيـ بالثكاب كالعقاب عميو الذم جاء بو مبمغو كتارة إلى سياسة عقمية
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1 ,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 177-171/1 ,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 200 -134/1 ,
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 210-201/1 ,
( )6اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 172/1 ,
( )7اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 135/1 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 127-135/1 ,
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يكجب انقيادىـ إلييا ما يتكقعكنو مف ثكاب ذلؾ الحاكـ بعد معرفتو بمصالحيـ فاألكلى يحصؿ نفعيا
في الدنيا كاآلخرة لعمـ الشارع بالمصالح في العاقبة كلمراعاتو نجاة العباد في اآلخرة كالثانية إنما
يحصؿ نفعيا في الدنيا فقط كما تسمعو مف السياسة المدنية فميس مف ىذا الباب "(ُ).
كمتى تعارض احد المصادر مع تحقيؽ رغباتو فانو يزىد بو كال يعتمد عميو كيبحث عف مصدر
اخر ,النو نظاـ كصكلي يستخدـ كؿ الطرؽ المفتكحة امامو لمكصكؿ الى اىدافو .كىذا ما تطبقو
دكلة القكة باف تعتمد الديف كالعصبية القبمية في بداية نشأتيا كمصدر لمحكـ كاالدارة ثـ تدخؿ طكر
الحضارة فتعتمد سياسة كادارة الممؾ النيا تتناسب مع متطمبات العصبية التي تنشد الممؾ كالترؼ .
اذف فالحديث عف االدارة كالنظاـ االدارم عند ابف خمدكف ىك حديث عف عالقات الفكر
بالتحكالت االجتماعية (البدكية كالحضارية) حيث بدأت بسيطة نظـ خالفية كما يسمييا ابف خمدكف
ثـ تحكلت نتيجة انقالب الحكـ الى نظـ ممؾ سمطانية؛ ام انو نظاـ ادارم يفتقد التخطيط إلدارة
الحياة كالجانب االدارم في الدكلة كيترؾ التحكالت الزمنية كاالجتماعية بما تحممو مف معطيات
كعادات كتقاليد كما يط أر عمييا مف تطكرات كتغيرات اقتصادية كسياسية تتحكـ بو بطريقة سمبية.

ثانيا :اىداف النظام االداري
لكؿ نظاـ ادارم اىداؼ خاصة تعبر عف فمسفتو في الحكـ االماـ عمي ( )حصر اىداؼ
النظاـ االدارم بأربعة مرتكزات ىامة اكردىا في كصيتو لمالؾ االشتر في عيد تكليتو لمصر فقاؿ" :
ىذا ما امر بو عبدا﵀ عمي امير المؤمنيف مالؾ بف الحارث االشتر في عيده اليو حيف كاله مصر
جباية خراجيا كجياد عدكىا كاستصالح اىميا كعمارة بالدىا "

(ِ )

فتميزت اىداؼ النظاـ االدارم

لمدكلة بصكرة عامة بالدقة كالشمكؿ كالحصر كىي كما يأتي:
ُ.تنظيـ مالية الدكلة
ِ.تكفير االمف العاـ
ّ.استصالح المجتمع
ْ.عمارة البالد
كيرل احد الباحثيف المختصيف في ادارة االعماؿ اف ىذه االىداؼ االربعة التي أثبتيا االماـ
( )لحككمة مالؾ االشتر في مصر تعد مف مرتكزات الحككمات قديمان كحديثان كبصكرة اكثر دقة
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 233/1 ,
(ٙٔ )2ط اٌثالغح  ,ص.427
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كاشمؿ تأكيدان كأنيا تستند اليكـ الى ما يسمى ( قاعدة نطاؽ االشراؼ ) الذم كمما كاف صغي انر حقؽ
ابعادان اكثر لمسيطرة كالمراقبة كتحقيؽ االىداؼ العامة كنطاؽ االشراؼ يعني تحديد عدد المرؤكسيف
الذم يستطيع الرئيس السيطرة عمييـ في نطاؽ يتراكح مف ّ ٗ-أفراد  ,كقد اشار االماـ ( )الى
أربع افراد كالتي تمثؿ اربعة ك ازرات في العصر الحديث كىي ك ازرة المالية كما تضمنتو مف مديريات
عامة في تحصيؿ االمكاؿ كالضرائب كالرسكـ  ..الخ  ,ك ازرة الدفاع كالداخمية مف الجيش كقكل االمف
الداخمي  ,ك ازرة الشؤكف االجتماعية كما تضمنو مف ك ازرة الصحة كالتجارة كالزراعة كالرم ثـ كك ازرة
االسكاف كاالعمار كما يرتبط بو مف مديريات عامة لبناء كتطكير العمراف كالبنى التحتية لمبالد  .لذا
فاف منطمؽ قاعدة االشراؼ اك نطاقو ذك بعد اساسي في تمكف الحاكـ مف ادارة شؤكف البالد بصكرة
قادرة عمى استشراؼ ابعاد العمؿ اليادؼ في البناء كالتطكير كاعمار البالد كتحقيؽ اىدافيا
االقتصادية كاالجتماعية كالحضارية (ُ).
اما اىداؼ النظاـ السمطاني عند ابف خمدكف في ىذا المجاؿ فيي :
ُ .تكفير االمف الداخمي كالخارجي " كؼ العدكاف عمييـ في امكاليـ بإصالح سابمتيـ كالى حمميـ
(ِ)

عمى مصالحيـ"

.

ِ .ضبط النظاـ االقتصادم كمنيا السكؽ كالسكة النقدية(ّ).
ّ .تحقيؽ انقياد الشعب لمدكلة كقبكؿ السمطة الحاكمة كسياستيا القائمة في حكـ الدكلة رغـ
دكتاتكريتيا " انفراده بالمجد دكنيـ"

(ْ)

.

فالمالحظ اف الفارؽ كاضح بيف اىداؼ النظاميف فنظاـ الدكلة العصبية تطغى عميو القكة كرغبة
االستحكاذ ,اما النظاـ االدارم لإلماـ عمي ( )فانو يسخره لخدمة المجتمع كتأميف حقكقو كىذا يعد
مف الرقي االدارم الذم يتقدـ ابف خمدكف بالزمف اال انو ال يصؿ الى مضمكف اىدافو.

ثالثا :المؤسسات االدارية
كلكي يتـ تحقيؽ اىداؼ النظـ االدارية البد مف مؤسسات تقكـ بتنفيذىا كاالشراؼ عمى تحقيقيا
كىذه المؤسسات كجدناىا عمى النمط التالي عند االماـ عمي( )كابف خمدكف  ,كنأتي عمى بياف
ىيكمية كؿ مؤسسة كمياميا كاثر ذلؾ في بناء النظاـ االدارم ككما يأتي-:
( )1خض١ش واظُ ؼّٛد  ,اٌغ١اعح االداس٠ح ف ٟفىش االِاَ ػٍ ٟت ٓ١االطاٌح ٚاٌّؼاطشج  ,ص. 11-10
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1,
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كانت الدكلة االسالمية مف السعة في المساحة الجغرافية حيث قسمت الى كاليات كاقاليـ
إلدارتيا ,كلقد تبايف أسمكب ادارتيا حسب قدرات ككفاءة االشخاص الذيف كالىـ بيف استراتيجية
اإلدارة المركزية كاإلدارة الالمركزية كسنكضحيا كاالتي-:

اوال  :استراتيجية اإلدارة الالمركزية
ىذه االستراتيجية في ادارة الكاليات تقكـ عمى منح الصالحيات الكاسعة لمكالي في ادارة ما تحت
يده مف كالية بدكف اشراؼ مباشر مف قبؿ الحككمة المركزية في عاصمة الدكلة ,كىذه االستراتيجية
اعتمدىا في تكلية مالؾ األشتر النخعي عمى مصر كبما عيده

(ُ)

إليو فييا مف عيد ,لككنو احد ثقات

االماـ كيؤمف بقدراتو بحسف االداره فػمالؾ عند اإلماـ عمي ( )مثؿ اإلماـ عمي( )لمنبي
محمد(

) ,فاإلماـ ( )قاؿ بحؽ مالؾ ":لقد كاف لي كما كنت لرسكؿ ا﵀ (

)"(ِ) ,فاإلماـ

( )كضع ثقتو المطمقة بػمالؾ االشتر ,فال ضركرة كال حاجة لإلشراؼ عمى سمككو كأعمالو في
الكالية كمف صالحياتو ما يأتي -:
ُ .حؽ تعييف السياسات االقتصادية كادارة الكاليات .
ِ .تعييف عماؿ بيت الماؿ ككبار المكظفيف .
ّ .تعييف المستشاريف كتشكيؿ مجمس شكرل الدكلة ,كأشار اإلماـ إلى ذلؾ قائالن  " :كأكثر مدارسة
(ّ)

أمر كاقامة ما استقاـ بو الناس مف قبمؾ "
العمماء كمناقشة الحكماء في تثبيت ما ى
صمى ىح عميو ه

,

كىذا المجمس االستشارم أشبو ما يككف بالمجالس المحمية التي تقاـ في الدكلة التي يقكـ نظاميا عمى

الالمركزية في الكقت الحاضر (ْ).
ْ .كضع الخطكط العريضة لكؿ ما ييـ البالد مف إصالح األكضاع  ,سكاء كاف ذلؾ في مصرؼ
بيت الماؿ أك تعييف مكظفيف إدارييف  ,أك تقديـ الخدمات ألبناء المجتمع مف الصناع أك التجار أك
الفالحيف  ,كىذا المجمس االستشارم أشبو ما يككف بالمجالس المحمية التي تقاـ في الدكلة التي يقكـ

( )1أظش اٌٍّؽك سلُ ( )1ذضّٓ ػٙذ االِاَ ػٍ ٟتٓ ات ٟطاٌة ػٍ ٗ١اٌغالَ تٛال٠ح ِظش ٌّاٌه االشرش ذضّٓ اُ٘
اٌرٛط١اخ الداسج اٌٛال٠ح ادساج الِشوض٠ح.
( )2اٌؽٍ , ٟخالطح األلٛاي,ص.277
(ٙٔ )3ط اٌثالغح  ,ص.431
( )4اٌّٛع , ٞٛاإلداسج ٚإٌظاَ اإلداس ٞػٕذ اإلِاَ ػٍ , )( ٟص. 160
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نظاميا عمى الالمركزية (ُ).
ٓ .إنشاء الجيش كتعييف قادة الجيش كتجييزه كاإلنفاؽ عميو مف بيت ماؿ المسمميف في الكالية ,
كىذا ما يتضح مف قكؿ االماـ عمي ( )لمالؾ األشتر  ":كليكف أثر رؤكس جندؾ عندؾ مف
كاساىـ في معكنتو  ,كافضؿ عمييـ مف جدتو بما يسعيـ كيسع مف كرائيـ مف خمكؼ أىمييـ حتى
يككف ىميـ ىمان كاحدان في جياد العدك  .فأف عطفؾ عمييـ يعطؼ قمكبيـ عميؾ .كأف أفضؿ قرة عيف
الكالة استقامة العدؿ في البالد"...

(ِ)

.

ٔ.التخطيط لمسياسة الخارجية في مجاؿ الحرب كالسمـ (ّ)  ,كىذا ما جاء في قكؿ اإلماـ عمي ()
لمالؾ األشتر قائالن  ":كال تدفعف صمحان دعاؾ إليو عدكؾ ك﵀ فيو رضى  ,فأف في الصمح دعةن
لجنكدؾ كراحة مف ىمكمؾ كامنا لبالدؾ  .كلكف الحذر كؿ الحذر مف عدكؾ بعد صمحو  ,فاف العدك
(ْ)

ربما قارب ليتغفؿ  ,فخذ بالحزـ كاتيـ في ذلؾ حسف الظف"

.

ٕ .يقكـ بعقد الصمح كابراـ العيكد كالمكاثيؽ السياسية مع الدكؿ المجاكرة  .بكصيتو لمالؾ مثبتا
فييا ":كاف عقدت بينؾ كبيف عدكؾ يعقدةن أك ألبستو منؾ ًذمة فحط عيدؾ بالكفاء  ,كارع ذمتؾ
َّ
َّ
تختمف عدكؾ  ,فانو ال يجترئ عمى ا﵀ إال جاىؿ
تغدرف بذمتؾ كال تخيسف بعيدؾ كال
باألمانة ...فال
شقي  .كقد جعؿ ا﵀ عيده كذمتو امنان أفضاه بيف العباد برحمتو كحريمان يسكنكف إلى منعتو
تعكلف عمى لحف قكؿ بعد التأكد كالتكثقة
كيستفيضكف إلى جكاره  .كال تعقد عقدان يجكز فيو العمؿ  ,كال ِّ
" (ٓ).

ثانيا  :استرتيجية إإلدارة المركزية
تتمثؿ فييا ادارة الكاليات بتقييد الصالحيات االدارية الممنكحة لكالتيا كانو يرتبطكف بالقائد
االعمى لمدكلة أم بحككمة عاصمة الدكلة مباشرة  ,فقد أتبع أسمكب اإلدارة المركزية مع عبد ا﵀ بف
عباس ,كعثماف بف حنيؼ( ,)5فمنحيـ صالحيات قميمة ,كأخضع أعماليـ كسمككياتيـ لإلشراؼ
( )1اٌّٛع , ٞٛاإلداسج ٚإٌظاَ اإلداس ٞػٕذ اإلِاَ ػٍ , )( ٟص. 160
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.433
( )3اٌّٛع , ٞٛاإلداسج ٚإٌظاَ اإلداس ٞف ٟػٙذ اإلِاَ ػٍ , ٟص. 265
(ٙٔ )4ط اٌثالغح ,ص.442
(ٙٔ )5ط اٌثالغح ,ص.443
( )6ػصّاْ تٓ ؼٕ١ف األٔظاس , ٞشٙذ تذس ٚأؼذ  ,واْ لذ تؼصٗ اٌخٍ١فح ػّش تٓ اٌخطاب ػٍِ ٝغاؼح األسع  .تؼذ أْ
أْ فرؽد اٌىٛفح أعرؼٍّٗ اإلِاَ ػٍ ٟػٍ ٗ١اٌغالَ ػٍ ٝاٌثظشج ٚ ,ل ً١أٔٗ عىٓ اٌىٛفح ِٚ ,اخ ف ٟخالفح ِؼا٠ٚح  .اتٓ
ؼعش اٌؼغمالٔ , ٟاؼّذ تٓ ػٍ , ٟذمش٠ة اٌرٙز٠ة .224 / 3 ,
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كالسيطرة  .كأمره أيضان أف يكلي زياد بف أبيو عمى الخراج كبيت الماؿ  ,كلـ يكتؼ بيذا األمر بؿ أمر
ابف عباس أف يسمع منو كيطيع (ُ).
فإف ابف خمدكف لـ يفرد لو مكضعا خاصا كما كاف
اما نظاـ ادارة الكاليات في دكلة العصبية ٌ

االماـ عمي يكليو االىمية في تكجيياتو كنصائحو االدارية فقد تممسنا ذلؾ مف متابعة ما كتبو ابف
خمدكف في كتابو العبر(ِ) ففي دكلة العصبية ايضا كانت ادارة الكاليات فييا يتفاكت بيف المركزية
كالالمركزية فالدكلة االمكية اتبعت المركزية كالالمركزية اما الدكلة العباسية فأنيا اتبعت االدارة
المركزية حفاظا عمى انجازات ثكرتيا ضد االمكييف  ,لكف فيما بعد ضعفت سيطرة العباسيف مما
اضطرىـ إلعطاء حؽ السمطة المركزية لبعض مف استقؿ بكاليات البمداف في بعض المناطؽ كمنيـ
الطاىرييف كالسامانييف ,اما الدكؿ التي قامت في المغرب عمى اساس العصبية كالشككة ايضا مف
المكحديف كالمرابطيف كالمماليؾ فيـ ايضا اتبعكا المركزية لالطالع التاـ عمى سير االمكر في
كالياتيـ(ّ).
كاىتـ االماـ عمي( )اىتمامان كبي انر بعد تكليو الحكـ بإعادة ترتيب كضع الكاليات ,فبدأ بعزؿ
الكالة كالعماؿ غير الصالحيف الذيف يصطدمكف مع سياسة االماـ عمي( )االصالحية في ادارة
الدكلة كاستبدليـ بكالة يتميزكف بالثقة كاالخالص كاالمانة كتطبيؽ لسياسة االماـ الجديدة .كقد ثبت
االماـ عدة شركط الختيار الكالة كفؽ اسس كضكابط يجب تكفرىا في شخصية الكالي لتحقيؽ
االىداؼ العادلة مف كاليتيـ كضماف مصالح الرعية .كىذه الضكابط اجمميا االماـ ( )في كصيتو
لمالؾ االشتر في عيده بكالية مصر مثبتان فيو نقاطان دستكرية ميمة الختيار الكالة بقكلو ":ثـ انظر في
امكر عمالؾ فاستعمميـ اختبا انر كال تكليـ محاباة فإنيما جماع مف شعب الجكر كالخيانة  ,كتكخ منيـ
أىؿ التجربة كالحياء مف أىؿ البيكتات الصالحة كالقدـ في االسالـ ,فإنيـ أكرـ أخالقا ,كأصح
أعراضا ,كأقؿ في المطامع إشرافا  ,كأبمغ في عكاقب االمكر نظ انر "

(ْ )

فيكشؼ النص عف رؤية

استراتيجية في بناء نظاـ ادارم كفكء كرصيف  ,كيثبت االماـ نقاط دستكرية ميمة الختيار الكالة
كعماؿ الكاليات يمكف اجماليا بما ياتي-:
 .1اف تككف القدرة كالكفاءة اساسان في تسمـ مياـ المنصب كليس عف محسكبية كميكؿ صمة العصبية

( )1اٌطثش , ٞذاس٠خ اٌشعً ٚاٌٍّٛن .21/2 ,
( )2اٌؼثش .331/5ٚ 402/3 ٚ 373/3,
( )3فٛص , ٞذاس٠خ إٌظُ االعالِ١ح ,ص.227-210
( )4االِاَ ػٍٙٔ , ٟط اٌثالغح ,ص.433
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كالقرابة  .فاف ىذا لو تأثير كبير في تمكؤ عمؿ الكاليات الفتقاد الكفاءة المطمكبة لتنفيذ اعمالو ,كقد
يستغؿ منصبو لقربو ممف كاله في تحقيؽ مصالحو الشخصية مف دكف مصالح الرعية مما يجعمو
يالقي عدـ القبكؿ كالمعارضة مف الرعية كىذا ما حدث سابقان مع كالة الحاكـ السابؽ عثماف بف عفاف
الذيف كالىـ محاباة ك أىثىرة فاستغمكا مناصبيـ بسبب ما يكفره ليـ الحاكـ مف غطاء شرعي كسياسي
لسياساتيـ المضرة بمصالح بالرعية مما تسبب بثكرة عارمة اسقطت نظاـ الحكـ بمقتؿ الحاكـ كانياء
حكمو كىذا كمو راجع الى سكء اختيار الكالة كعدـ كجكد ضكابط حكيمة كعادلة الختيارىـ .
 .2اف يككف مف اصحاب الخبرة كالتجربة كالحياء في ىذا المجاؿ  .مف بيكتات صالحة كذات قدـ
في االسالـ لكرـ اخالقيـ كصحة اعراضيـ لذىاب الطمع مف نفكسيـ كاف ليـ بعد نظر في ادارة
االمكر كسياستيا ,فينطكم ىذا المكقؼ عمى صكرة صادقة في عمميات االختيار لذكم الخبرة
كالتجربة كممف يتسـ بتراكـ المعرفة كضالع بالتجارب الكاسعة  ,كاف اصحاب الحياء في تحمؿ
حياء مما لو اثر مكضكعي كبير
المسؤكلية يتسمكف بااللتزاـ االخالقي الكاسع مقارنة بأقرانيـ االقؿ
ن
في تحقيؽ نجاح كفاعمية العمؿ االدارم ام كاف حجمو اك نكعو كدرجة مسؤكليتو (ُ).

اما ابف خمدكف فانو كجد دكلة العصبية ال تبحث عف البيكتات الصالحة لترشيح الكالي اك
العامؿ منيا ايا كانت قبيمتو اك عصبيتو ما داـ ذا صالح كحياء ,بؿ تبحث عف بيكتات ذات عصبية
و
متمكنة مف قير الجميع يليسمًـ ليا ميمة ادارة البالد ؛ كذلؾ لقياـ الدكلة عامة عمى عامؿ
كقكة كشككة
القكة كالقير في تطبيؽ ادارتيا كسياستيا لذا فأنيا تيفضؿ اف يككف الكالي ذا عصبية كبيرة كقكية
كالئيا لعصبية الدكلة الحاكمة كتعييف الحجاج بف يكسؼ الثقفي الذم تـ تعيينو عمى اساس ىذه
الضابطة كقد اشار ابف خمدكف الى ذلؾ بقكلو  ":تعرؼ رتبتو الحجاج بيف العرب  ...بمالو مف
( ِ)

العصبية الحائمة دكف ذلؾ كلذلؾ اختصو عبدالممؾ بيذه الرتبة ثقة بغنائو فييا بعصبيتو كصرامتو "

كينتسب الحجاج الى ثقيؼ كىي قبيمة عربية كبيرة مف ىكزاف كىي بطف مف بني مبنو ابف بكر
يرجعكف ليكازف ككثير مف قكمو كانكا كالة بالعراؽ كالشاـ كاليمف كمكة لعصبيتيـ كطاعتيـ لحكاـ بني
امية (ّ).
ألنو يجد في ابناء عصبيتو كانصاره ما يكفيو فمسألة تعييف الكالة عمى االقاليـ كالكاليات في
دكلة العصبية ىي ممؾ عاـ لمحاكـ كقبيمتو اك حزبو كيتـ تعييف الكالة مف داخؿ دائرة القبيمة اك
( )1خض١ش ,اٌغ١اعح االداس٠ح ف ٟفىش االِاَ ػٍ , )( ٟص. 52
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 202/1 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 302/2 ,
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الحزب الحاكـ ال غير " اف كؿ دكلة ليا حصة مف الممالؾ كالعماالت ال تزيد عمييا  ...ذلؾ بتكزيع
عصابة الدكلة عمى حماية اقطارىا كجياتيا "
نسبة القائميف بيا في القمة كالكثرة "

(ِ)

الذيف ينزلكف بممالؾ الدكلة كاقطارىا"

(ُ)

ألنو يؤمف اف "قكة كسعة الدكلة كطكؿ امدىا الى

كقكلو " :الممؾ انما يككف بالعصبية كاىؿ العصبية ىـ الحامية

(ّ)

.

ّ .اف يككف "ابمغ في عكاقب االمكر نظ انر" ام اف يتصؼ بالخبرة كبعد النظر كالفراسة كالحدس في
كضع المناىج اليادفة لمنجاح ككضع الخطط االستراتيجية كالمرحمية كاعتماد الق اررات الصائبة التي
تنطكم عمى حصافو الرأم كسداده كخصكصان في كاقع الظركؼ الطارئة التي تستدعي التشخيص ك
(ْ)

الدقيؽ ك التركم عند اتخاذ الق اررات الصائبة ازاء الق اررات غير المحتسبة

اال اف ىيكمية بناء النظاـ

االدارم لدكلة العصبية ال تعتمد الكفاءة كالنكعية اذ تخضع قضية تعييف الكالة الى المنسكبية حسب
الركابط الشخصية القبمية كليس حسب ضكابط القدرة كالكفاءة العممية .فأقرباء الحاكـ كذككه مف ابنائو
كاخكتو ىـ ليـ النصيب االكفر في ىذه المناصب االدارية النيـ يعدكف الدكلة ىي ممؾ ليـ كأل ً
يسرىـ
فيقتسمكف االقاليـ فيما بينيـ ك تصبح ادارة الكاليات ألبناء العصبية الحاكمة كحزبيـ حص ار .
ككذلؾ ييرشح ليذه المناصب اصحاب الكالء المطمؽ لسياسة الحاكـ كالدكلة مف دكف ام

اعتراض حتى يككف اداة طيعة في يد الحاكـ لتطبيؽ سياستو كادارتو مف دكف اعتراض اك رفض

كذلؾ الف مف اىداؼ النظاـ االدارم ىك ضركرة انقياد الشعب كقبكلو بإدارة كسياسة الدكلة كيفما
تككف كفي ىذا قاؿ ابف خمدكف  " :كالى سياستيـ  -ام الرعية  -بما يريده منيـ مف االنقياد لو -ام
الحاكـ  -كالرضا بمقاصده كانفراده بالمجد دكنيـ"

(ٓ)

كقد كلى الحكاـ الثالثة االكائؿ الكالة مف قريش
(ٔ)

عصبية حاكـ الدكلة كقبيمتو عمى الكاليات الجديدة المفتكحة فمنيـ يزيد بف ابي سفياف عمى الشاـ
كسعد بف ابي كقاص عمى االردف(ٕ).

اما بنك امية فانيـ ركزكا كذلؾ السمطاف كحكـ الكاليات بيد بني امية كحمفائيـ السياسييف ممف
قدمكا الكالء السياسي ليـ كقد اعتمدكا تطبيؽ مبدأ الالمركزية في الحكـ االدارم كقد حرص بنك امية
عمى اف يسندكا منصب الكالي عمى ثالث فئات ىـ ابناء البيت االمكم كابناء القبائؿ العربية التي
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 123/1 ,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 122/1 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 122/1 ,
( )4خض١ش  ,اٌغ١اعح االداس٠ح ف ٟفىش االِاَ ػٍ , )( ٟص. 60
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1 ,
( )6خٍ١فح تٓ خ١اط  ,ذاس٠خ  ,ص.200
( )7خٍ١فح تٓ خ١اط  ,ذاس٠خ  ,ص.200
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قدمت فركض الطاعة السياسية فتكلى اقميـ العراؽ زياد بف ابيو

(ُ)

(ّْٓٓ-ىػ ِٕٔ-ٔٔٓ/ـ)

(ِ )

فكاف كاحدان مف البيت االمكم كابنو عبيد ا﵀ (ْٓٓٔ-ىػ ّٖٔ-ْٕٔ/ـ) ,كبشر بف مركاف (ْٕٔ-
ٕٓ ىػ ْٔٗ-ّٔٗ/ـ) (ّ).
ككذلؾ بنك العباس فانيـ قسمكا الكاليات عمى البيت العباسي فتكلى عبدا﵀ بف محمد بف عمي
بف عبد ا﵀ بف العباس الممقب بالمنصكر الجزيرة لمفترة مف (ُُِّّٔ-ىػْٕٕ-ْٕٗ/ـ)(ْ).
كقد يقمد ىذا المنصب في دكلة القكة كالعصبية لممتفكؽ ماديان طمعان بأمكالو مف اجؿ مصادرتيا
فيما بعد لصالح السمطة الحاكمة بتيمة ما تمفؽ ضد الكالي المنصب " ذلؾ اف الحضرم اذ اعظـ
لتمكلو ككثر لمعقار كالضياع تأثمو كاصبح اغنى اىؿ المصر كرمقتو العيكف بذلؾ كانفسحت احكالو
في الترؼ كالعكائد ازحـ عمييا االمراء كالمممكؾ كغصكا بو كلما في طباع البشير مف العدكاف تمتد
اعينيـ الى تممؾ في يده كينافسكنو فيو كيتحيمكف عمى ذلؾ بكؿ ممكف حتى يحصمكه في ربعة حكـ
سمطاني كسبب مف المؤاخذة ظاىر ينزع بو مالو اك اكثر االحكاـ السمطانية جائرة في الغالب"

(ٓ)

كقد

كقد يقمد لقدرتو عمى ادارة االزمات لقكتو المادية كالعسكرية كما حدث اف كلى الحاكـ العباسي
الراضي (ُِِّّٗ-ق) كالية بغداد البف رائؽ بمنصب ( امير االمراء ِّْ ّْْ-ىػ-ّٗٔ /
ْٔٗـ )(ٔ) ,كجمع لو كؿ مف الدكاكيف كالك ازرة مف اجؿ اف ينقذ العاصمة بغداد مف االنييار السياسي
السياسي كيحافظ عمى بقاء الحاكـ في منصبو (ٕ).
إال أف ىذه اآللية في التعييف لـ تكف تضمف الكالء المطمؽ لمدكلة بؿ كانت ام حالة ضعؼ
تمر بيا الدكلة ت ؤدم الى استقالؿ ىؤالء الكالة بكالياتيـ كتأسيس دكلة منشقة عف جسد الدكلة كذلؾ
لعدـ قناعتيـ بنظاـ حكـ الدكلة الف اىكائيـ كمصالحيـ لـ تكف كاحدة لذا يتحينكف الفرص في
( )1ص٠اد تٓ أت ِٓ : ٗ١أ٘اٌ ٟاٌطائف ٚ ,واْ ػاِالً ٌإلِاَ ػٍ )( ٟػٍ ٝاٌثظشج ِٓ ٚاٌ ٗ١ػثذ هللا تٓ ػثاط  ,شُ
ٚالٖ ػٍ ) ( ٟػٍ ٝفاسط ٚ ,أساد ِؼا٠ٚح تٓ أت ٟعف١اْ اعرّاٌرٗ أوصش ِٓ ِشج ٌىٕٗ ٌُ ٠غرطغ ف ٟصِٓ اإلِاَ ػٍٟ
(ٌ , )ىٓ تؼذ اعرشٙاد اإلِاَ ( ) اعرّاٌٗ ِؼا٠ٚح تأرغاتٗ إٌ ٗ١فأٌؽمٗ تأت ٗ١ات ٟعف١اْ تٓ ؼشب ف ٟعٕح ٘44ـ,
ٕ٠ظش :اتٓ عؼذ  ,اٌطثماخ اٌىثش 22 /7, ٜ؛ اتٓ خٍىاْ ٚ ,ف١اخ األػ١اْ . 356 /6,
( )2اٌصمف , ٟاتشا٘ ُ١تٓ ِؽّذ ,اٌغاساخ .225-224/2,
( )3خٍ١فح تٓ خ١اط  ,ذاس٠خ  ,ص.200
( )4اتٓ اٌىٍث , ٟظّٙشج إٌغة . 32-31/1 ,
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 220/1 ,
(ٔ ٛ٘ )6ظاَ ِٕظة ظذ٠ذ ظٙش تّؤعغاخ اٌذٌٚح اٌؼثاع١ح ٔ ,ر١عح اٚضاع اٌضؼف االلرظاد٠ح اٌر ٟذّش تٙا اٌذٌٚح
ٚاٌر ٟظؼٍد ؼىاَ تٕ ٟاٌؼثاط ػاظض ٓ٠ػٓ عذ اٌؼعض ف ٟخضٕ٠ح اٌذٌٚح ٚعذ ٔفماخ اٌذٌٚح ِٓ ِشذثاخ اٌعٕذ ٚغ١ش٘ا
ففٛضد اٌخالفح اٌّٙاَ ٚاالخرظاطاخ اٌّذٔ١ح ٚاٌؼغىش٠ح اٌ ٝشخض ِمرذس ٠رؼٙذ تذفغ ٔفماخ اٌذٌٚح فاعرؽذشد ٘زا
إٌّظة ف ٟػٙذ اٌؽاوُ اٌؼثاع ٟأت ٛاٌؼثاط أؼّذ تٓ اٌّمرذس اٌٍّمة (اٌش اض ٟتاهلل (٘322-322ـ)َ240-234 /
)ٕ٠ظش  :اتٓ االش١ش ,اٌىاًِ ف ٟاٌراس٠خ 323-322/3,؛ اٌز٘ث, ٟاٌؼثش ف ٟخثش ِٓ غثش  212/2,؛ ؼغٓ اتشاُ٘١
ؼغٓ  ,إٌظُ االعالِ١ح ,ص.52-53
( )7اتٓ االش١ش ,اٌىاًِ ف ٟاٌراس٠خ . 323-322/3,
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االنشقاؽ كتككيف دكؿ مستقمة كيخرج عف طاعة الدكلة العامة كالى ىذا يشير ابف خمدكف في "اف
االكطاف الكثيرة القبائؿ كالعصائب قؿ اف تستحكـ فييا دكلة كالسبب في ذلؾ اختالؼ االراء كاالىكاء
 ...في نفسيا منعة كقكة"(ُ) كىذا يضعؼ الدكلة كينحدر بيا الى االنييار  ,كقد كاف قسمان مف ىؤالء
قد استقمكا عف الدكلة كبعضيـ ظمكا تابعيف أسميان فقط  ,كمنيا الدكلة الطاىرية كالحضارية كالدكلة
السامانية.
ْ .اف يتصؼ باألمانة كالثقة  :اف يشعر الكالة باف الحكـ أمانة لدييـ كتكميؼ اليي ليـ  ,كليس
منحة اك ممكا شخصيا ليـ كقد بيف ذلؾ ( )في كثير مف رسائمو كمنيا لعاممو األشعث بف قيس
عمى أذربيجاف مكضحا لو ":اف عممؾ ليس لؾ بطعمة كلكنو أمانة في عنقؾ كانو مسترع لمف
فكقؾ"

(ِ)

فالتزاـ االمانة مف قبؿ الكالي اك العامؿ فانو يحفظ الحقكؽ كيحكؿ دكف ىضميا عف طريؽ

الفساد االدارم بسبب انعداـ االمانة كضعؼ الشعكر بالمسؤكلية  ,فاألمانة امر متطمب مع الخبرة
حتى يزيد مف نشاط العمؿ االدارم ك كفاءتو  .اما ابف خمدكف فيك يرل بأف الثقة كاالمانة امر ثانكم
كيفضؿ اف يككف االدارم صاحب خبرة النيا عامؿ ميـ في االدارة فيقكؿ أف  ":السمطاف البد لو مف
اتخاذ الخدمة في سائر ابكاب االمارة كالممؾ الذم بسبيمو مف الجندم كالشرطي كالكاتب  ,كيستكفي
في كؿ باب بمف يعمـ غناءه فيو كيتكفؿ بأرزاقيـ مف بيت مالو"

(ّ)

ميز ابف خمدكف بيف أربعة أنكاع

مف المرشحيف لخدمة الحاكـ كىـ :
أكالن  :المضطمع المكثكؽ  :يشير بو الى المكظؼ صاحب الجاه الذم يتمتع باألخالؽ الفاضمة
كالكفاءة الكبيرة
ثانيان  :غير المكثكؽ كغير المضطمع  :فيقصد بو ابف خمدكف المكظؼ الذم يفتقر الى الجاه كالكفاءة
كاالخالؽ .
ثالثان  :المكثكؽ غير المضطمع :يتصؼ المكظؼ بالخمؽ الرفيع كلكف ليس لديو الخبرة كالدراية
بمتطمبات خدمة الدكلة

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 130/1 ,
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.366
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .303/1 ,
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رابعان  :المضطمع غير المكثكؽ)ُ( :يتسـ بالكفاءة في شؤكف العمؿ كلكف مف دكف أف ييتـ بأخالقيات
العمؿ.
اكصى ابف خمدكف بعدـ تكظيؼ االنكاع الثالثة االكلى كاشار بتكظيؼ الصنؼ الرابع ,كبرر
عدـ جدكل تكظيؼ " المضطمع المكثكؽ " كذلؾ الف الكفاءة كالجاه كالمكانة كاالخالؽ الرفيعة تحد
مف قدرتو عمى اداء العمؿ بسبب أف تمؾ السمات تجعؿ منو "غني عف أىؿ الرتب" ك " محتقر لمناؿ
االجر مف الخدمة " بعبارة أخرل  ,تقكد الكفاءة كالثقة كالجاه الى االستقاللية المفرطة في العمؿ مما
(ِ)

يعني " ذىاب االماؿ "

أم عدـ كجكد الدكافع المحفزة لدل المكظؼ التباع نظاـ الدكلة  .كيغمب

عمى ىذا النكع مف المكظفيف االىتماـ بقضايا الحكـ كشؤكنو نظ ار لما لدييـ مف طمكحات سياسية
بسبب ما لدييـ مف كفاءة كجاه كقد المح الى ذلؾ ابف خمدكف عندما ذكر أف ىذا الصنؼ مف
المكظفيف  ":ال يستعممو اال االمراء أىؿ الجاه العريض لعمكـ الحاجة الى الجاه

(ّ )

تمجأ السمطة

السياسية الى تكظيفيـ لقاء ما يقدمكنو لمدكلة مف جاه يسيـ في بسط سمطتيا عمى المجمكعات التي
ينتمي الييا أكلئؾ المكظفيف  .في مقابؿ ذلؾ قد يؤدم تكظيفيـ مف قبؿ السمطة السياسية الضعيفة
الى استغالؿ ما لدييـ مف جاه كنفكذ لخدمة مصالحيـ الشخصية.
ككشؼ ابف خمدكف ايضان اف غير المضطمع كغير المكثكؽ  ":ال ينبغي لعاقؿ استعمالو " بسبب
تضييعو كعدـ كفاءتو كخياناتو المالية (ْ ) ,كيتجمى في تصرفات ىذا النكع مف المكظفيف الفساد
التنظيمي في انقى صكرة بسبب افتقارىـ لمكفاءة كحسف الخمؽ  .أما فيما يتعمؽ بالصنفيف الباقييف أم
المكثكؽ غير المضطمع كالمضطمع كغير المكثكؽ فيرل ابف خمدكف كتكظيؼ الثاني دكف مف االكؿ
(ٓ)

عمى الرغـ مف إق ارره بأف "لمناس في الترجيح بينيما مذىباف كلكؿ مف الترجيحيف كجو "

برر ابف

خمدكف تفصيؿ المضطمع غير المكثكؽ عمى المكثكؽ غير المضطمع قائال اف االكؿ " يؤمف مف
تضييعو " كيمكف " التحرز مف خيانتو " بقدر االمكاف بينما ضرر المضيع كلك كاف مأمكف الجانب
أكبر مف نفعو  .أم أف عدـ الكفاءة في العمؿ االدارم تؤدم حسب رأيو الى ضرر أكبر مف الضرر

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .303/1 ,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .303/1 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .303/1 ,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .303/1 ,
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .303/1 ,
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الذم يحدث بسبب تدني المستكل االخالقي لممكظؼ  .تبرز تقسيمات ابف خمدكف السابقة ما يأتي
-:
اكالن :تعد الكفاءة في العمؿ المعيار الرئيس لتعييف المكظفيف حيث اف ذلؾ يحد مف فسادىـ ام ما
أسماه ابف خمدكف بػ"التضييع" .
ثانيان  :تؤدم الثقة بجميع المكظفيف الى انتشار الفساد كىي تدؿ عمى عجز في القيادة  .يرل ابف
(ُ)

خمدكف أف " الثقة بكؿ أحد عجز "

لذا يجب أخذ التحذر كالحيطة خاصة ممف ال يؤمف جانبو.

ثالثان :يسيـ تكظيؼ ذكم الجاه أم االشخاص الذيف يتمتعكف بنفكذ اجتماعي كبير الى زيادة الفساد
بسبب أنفتيـ مف خدمة الدكلة كاىتماميـ بمصالحيـ الشخصية .
رابعان  :يفكؽ ضرر الفساد الذم ينتج بسبب عدـ كفاءة المكظؼ ضرر الفساد الذم يحدث بسبب
ضعؼ أخالقياتو  .ال يعني ذلؾ أف ابف خمدكف يكلي أىمية متدنية لمجانب االخالقي في الحد مف
الفساد كلكنو يرل أف بإمكاف المسؤكؿ أخذ الحيطة كالحذر منيـ كىي رؤية يصعب األخذ بيا
لصعكبة مراقبة المكظفيف ذكم األخالؽ السيئة كما يسيؿ عمى المكظفيف ذكم االخالؽ الرفيعة الذيف
ليس لدييـ الكفاءة الالزمة الحصكؿ عمييا مع مركر الكقت كقد ألمح ابف خمدكف الى منطقية ىذا
الرأم بقكلو أف ىناؾ كجيتي نظر حكؿ ىذا المكضكع.
ك ألجؿ الحفاظ عمى استم اررية سياسة يرل ابف خمدكف ضركرة ابعاد الكالة االذكياء مف
التحكـ بالرعية كتسميـ الحكـ الى الكالي الذم يسميو ابف خمدكف (الغفؿ اك المتغفؿ) فيك يككف ارفؽ
مف الفطف شديد الذكاء مف الرفؽ بالرعية بقكلو " كاعمـ انو قمما تككف ممكة الرفؽ فيمف يككف يقظان
شديد الذكاء مف الناس كأكثر ما يكجد الرفؽ في الغفؿ كالمتغفؿ كأقؿ ما يككف في اليقظ ألنو يكمؼ
الرعية فكؽ طاقتيـ لنفكذ نظره فيما كراء مداركيـ كاطالعو عمى عكاقب األمكر في مبادئيا بالمعية
فييمككف " (ِ)حذر ابف خمدكف مف سياسة االذكياء ؛ ألنو يعتقد انيا مرىقة لمرعية  ,كربما تحذيره يرد
ىنا النعداـ اخالؽ الذكي فمك كاف الكالي الذكي الفطف ذك اخالؽ تنسؽ عممو كتحده عف انتياؾ
الرعية بخططو غير االستيعابية مف قبؿ الشعب كايضان االخالؽ تيذب سمككو كتحدد منيجو السياسي
,كيعزز ابف خمدكف رأيو مستندان في ذلؾ عمى حديث لرسكؿ محمد (
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .303/1 ,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 142/1 ,

) نصو "سيركا عمى سي ار
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ام انو الكالي اف يراعي القكم كالضعيؼ في سياستو كاف يدارم بيا االضعؼ مف الرعية

كال يضر بمصالحو.
كمف باب اخر قد يككف تحذير ابف خمدكف مف الحاكـ الذكي ىك انو العت اززه بذكائو ينفرد
باتخاذ الق اررات فال يسمع لصكت غيره  ,كقد تككف ق ار ارتو مرىقو كميمكة ألنو يحمؿ الرعية فكؽ
طاقتيا .
كلكف نجد ابف خمدكف يرفض الكالي اك الحاكـ الذكي رفضان قاطعان كال يرحب بو في الحكـ
كادارة البالد  ,اال انو الذكي اذا كاف ذك اخالؽ اك انو تتـ ادارتو مف خالؿ تنفيذه لمقررات برنامج
دستكرم يستفاد مف ذكائو كيحد مف طغيانو كيكجو ذكائو نحك االستفادة لمرعية ,كيبدك اف بف خمدكف
لـ يمتفت اك يرجح ىذه الرؤية ألنو يفسر السياسة العمرانية مف ناحية الكاقع الفعمي كال يجتيد في
ايجاد الحمكؿ البديمة احيانان  ,اك اف حككمة دكلة العصبية تعتمد القرابة كالمحسكبية في تكلية كالتيا
كال ييميا يخمقتو اك أخالقو  ,كربما تجنب ابف خمدكف قكؿ ما اكردناه ىك لعمـ ابف خمدكف اف حككمة

دكلة القكة العصبية تفتقد الى دستك انر منظـ ييحتكـ اليو في رسـ السياسة االستراتيجية لمبالد ,لذا
تجنب الكالة االذكياء منذ البدء يككف افضؿ لمرعية.

كأرل ابف خمدكف اف الكسطية ىي االنجح في السياسة فال افر و
اط في حدة الذكاء  ,كال افراط في
جمكد التعامؿ لمحاكـ النعداـ الرحمة كاالنسانية فييما بؿ يدعك الى الكسطية كعدـ التطرؼ بقكلو":
كتقرر مف ىذا اف الكيس كالذكاء عيب في صاحب السياسة  ,ألنو افراط في الفكر كما اف البالدة
إفراط في الجمكد كالطرفاف مذمكماف مف كؿ صفة إنسانية كالمحمكد ىك التكسط كما في الكرـ مع
التبذير كالبخؿ ككما في الشجاعة مع اليكج كالجبف كغير ذلؾ مف الصفات االنسانية كليذا يكصؼ
الشديد الكيس بصفات الشيطاف فيقاؿ شيطاف كمتشيطف كأمثاؿ ذلؾ كا﵀ يخمؽ ما يشاء كىك العميـ
القدير"(ِ).
كنمحظ االختالؼ في فيـ فمسفة الكسطية عند االماـ عمي كابف خمدكف الذم يراىا في قمة ذكاء
الكالة كاالدارييف كالتي تؤثر بالتالي عمى تمكأ العمؿ كتأخره .في حيف شجع االماـ فطنة كذكاء الكالة

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 150-142/1,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 150-142/1.
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النيا مف الصفات االدارية الجيدة كما الحظنا  ,كفي نفس الكقت دعى الى عدـ التطرؼ باالدارة كاف
يككف في مستكل المبدا االسالمي كالخمؽ االنساني .
 .2الـــوزارة
الكىزير الجب يؿ الذم يعتصـ بو يلي ٍنجى مف اليالؾ
الكىزًر  ,ك ى
الكزير في المغة اشتقاقو مف ى
ككذلؾ ىكًز يير الخميفة معناه الذم يعتمد عمى أرٍيو في أيمكره كيمتجئ ًإليو  ,كقيؿ  :قيؿ لكزير السمطاف
ىكًز هير ألىنو ىي ًزير عف السمطاف أىثٍقاؿ ما أيسند إًليو مف تدبير المممكة أىم يحمؿ ذلؾ  .كالك ازرة احدل
(ُ )

,

مؤسسات الدكلة كالكزير في فكر االماـ عمي( )لـ تكف اشارة االماـ اليو كمؤسسة ليا ضكابطيا

كانما كاف يشير الى مستشاريف بكممة الكزير كحدد االماـ جممة صالحياتيـ بقكلو  ":كىال تي ٍد ًخمى َّف ًفي

 ,كىال جبانان ي ٍ ً
يم ً
كر  ,كىال ىح ًريصان
ىى ي
ضعفي ىؾ ىع ًف األ ي
ً
كء الظَّ ِّف بًالمَّو إً َّف ىش َّر
ىغ ىرائ يز ىشتَّى  ,ىي ٍج ىم يعيىا يس ي

كي ًع يد ىؾ اٍلفى ٍق ىر
كرتً ىؾ ىب ًخ ن
يال ىي ٍعًد يؿ بً ىؾ ىع ًف اٍلفى ٍ
ض ًؿ  ,ى
ىم يش ى
ً
ِّف لى ىؾ َّ
ص
يي ىزي ي
الش ىره بًاٍل ىج ٍكًر  ,فىًإ َّف اٍليب ٍخ ىؿ كاٍل يج ٍب ىف كاٍلح ٍر ى
كىزرائً ىؾ مف ىك ً
اف
كن َّف لى ىؾ بًطى ىانةن  ,فىًإَّنيي ٍـ أ ٍ
كم ٍف ىش ًرىكيي ٍـ ًفي اآلثى ًاـ فى ىال ىي يك ى
ىع ىك ي
ىٍ ى
ي ى
اف لألى ٍش ىرًار قىٍبمى ىؾ ىكًزي انر  ,ى
اج هد ًم ٍنيـ ىخ ٍير اٍل ىخمى ً
َّ ً
ً
ت كً
كنفى ًاذ ًى ٍـ  ,كلى ٍي ىس ىعمى ٍيو
ؼ ً ,م َّم ٍف لىو ًم ٍث يؿ ىآرائً ًي ٍـ ى
األىثى ىمة كًا ٍخ ىك ي
يٍ ى
اف الظمى ىمة  ,كأ ٍىن ى ى
ًم ٍث يؿ آص ًارًىـ كأىكىزًارًىـ كآثى ً
ىخؼ
ام ًي ٍـ ً ,م َّم ٍف لى ٍـ يي ىع ًاك ٍف ظىالًمان ىعمىى ظيٍم ًمو كىال آثًمان ىعمىى إًثٍ ًمو  ,أيكلىئً ىؾ أ ى
ى ٍ ٍ ٍ
ؾ
طفان كأى ىقؿ لً ىغ ٍي ًر ىؾ إًٍلفان  ,فىاتَّ ًخ ٍذ أيكلىئً ىؾ ىخ َّ
ىح ىنى ىعمىٍي ىؾ ىع ٍ
اصةن لً ىخمى ىكاتً ى
كنةن  ,كأ ٍ
ىح ىس يف لى ىؾ ىم يع ى
كنةن كأ ٍ
ىعمى ٍي ىؾ ىمئي ى
ً
َّ
كحفى ىالتً ىؾ  ,ثيَّـ ٍل ىي يك ٍف آثىيريى ٍـ ًع ٍن ىد ىؾ أى ٍق ىكلىيي ٍـ بً يمِّر اٍل ىح ِّ
كف ًم ٍن ىؾ ًم َّما ىك ًره المَّو
ؽ لى ىؾ  ,كأى ىقميي ٍـ يم ىس ى
ى
يما ىي يك ي
اع ىدةن ف ى
ث ىكقى ىع "
أل ٍىكلًىيائًو  ,ىك ًاقعان ىذلً ىؾ ًم ٍف ىى ىك ى
اؾ ىح ٍي ي
ُ .المشاركة العادلة مع القيادة العميا اك مع كالة المناطؽ في ادارة الدكلة
(ِ)

 ,كيستدؿ مف النص جممة مف صالحياتيـ :

ِ .تقديـ االستشارة المخمصة لصالح المجتمع كالدكلة
ّ .االطالع عمى اسرار الدكلة كصيانتيا
ْ .مراقبة ق اررات القيادة العميا في الدكلة كنقدىا كتعديميا
ككردت لفظة الكزير في مكاضع عدة كمكاقؼ مف حياة االماـ ككانت حصر صالحيتيا
باالستشارة مف ذلؾ قكلو لمناس لما ارادكا مبايعتو عمى الحكـ بعد مقتؿ عثماف ":أنا لكـ كزير خير
لكـ مني امير"
رسكؿ ا﵀ (

(ّ )

ام معاكنان كمستشا انر لكـ باآلراء التي تصمح لكـ امر الديف كالدنيا .كقد نصب

) االماـ عمي ( )لمنيابة العامة بمنصب الكزير بقكلو (

( )1ابن منظور  ,لسان العرب .122,
(ٙٔ )2ط اٌثالغح  ,ص.430
(ٙٔ )3ط اٌثالغح  ,ص.230

) لإلماـ عمي(":)
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أنؾ تسمع كترل ما ارل اال انؾ لست بنبي  ,كلكنؾ لكزير"(ُ)  ,كحدد االماـ ( )شركطان عدة

تتكفر في الكزير في عيده لمالؾ االشتر ":إً َّف ىش َّر كىزرائً ىؾ مف ىك ً
كم ٍف ىش ًرىكيي ٍـ
ىٍ ى
ي ى
اف لألى ٍش ىرًار قىٍبمى ىؾ ىكًزي انر  ,ى
اج هد ًم ٍنيـ ىخ ٍير اٍل ىخمى ً
َّ ً
ً
تكً
ؼ,
كن َّف لى ىؾ بًطى ىانةن  ,فىًإَّنيي ٍـ أ ٍ
ًفي اآلثى ًاـ فى ىال ىي يك ى
اف األىثى ىمة كًا ٍخ ىك ي
ىع ىك ي
يٍ ى
اف الظمى ىمة  ,كأ ٍىن ى ى
كنفى ًاذ ًىـ  ,كلى ٍيس عمىٍيو ًم ٍث يؿ آص ًارًىـ كأىكىزًارًىـ كآثى ً
ً
ً
ًً
ظ ًالمان ىعمىى
ام ًي ٍـ ً ,م َّم ٍف لى ٍـ يي ىع ًاك ٍف ى
ى ى
ى ٍ ٍ ٍ
م َّم ٍف لىو م ٍث يؿ ىآرائي ٍـ ى ٍ
طفان كأى ىقؿ
ىح ىنى ىعمى ٍي ىؾ ىع ٍ
ظيٍم ًمو كىال آثًمان ىعمىى إًثٍ ًمو  ,أيكلىئً ىؾ أ ى
كنةن  ,كأ ٍ
ىح ىس يف لى ىؾ ىم يع ى
كنةن كأ ٍ
ىخؼ ىعمى ٍي ىؾ ىميئ ى
لً ىغ ٍي ًر ىؾ إًٍلفان  ,فىاتَّ ًخ ٍذ أيكلىئً ىؾ ىخ َّ ً ً
كحفى ىالتً ىؾ  ,ثيَّـ ٍل ىي يك ٍف آثىيريى ٍـ ًع ٍن ىد ىؾ أى ٍق ىكلىيي ٍـ بً يمِّر اٍل ىح ِّ
ؽ لى ىؾ ,
اصةن ل ىخمى ىكات ىؾ ى
ً
َّ
ىى ًؿ
كف ًم ٍن ىؾ ًم َّما ىك ًره المَّو أل ٍىكلً ىيائًو  ,ىك ًاقعان ىذلً ىؾ ًم ٍف ىى ىك ى
اؾ ىح ٍي ي
ص ٍؽ بًأ ٍ
كأى ىقميي ٍـ يم ىس ى
يما ىي يك ي
ث ىكقى ىع كاٍل ى
اع ىدةن ف ى
طر ً
كؾ  ,كىال ىي ٍب ىج يح ى ً ً و
ً
ً
ِّد ً
ث
ضيي ٍـ ىعمىى أ َّىال يي ٍ
ط ير ى
اء تي ٍحًد ي
اٍل ىكىرًع كالص ٍ
ؽ  ,ثيَّـ ير ٍ
كؾ ب ىباطؿ لى ٍـ تى ٍف ىعٍمو  ,فىإ َّف ىكثٍىرةى اإل ٍ ى
َّ
الزٍى ىك كتي ٍدنًي ًم ىف اٍل ًع َّزًة "(ِ) كيمكف تشخيص صفاتيـ مف النص بما يأتي-:
(ّ)
ُ .اف ال يككف عكنان لمحككمات الظالمة السابقة  ":لـ يعاكف ظالمان عمى ظممو كال اثمان عمى إثمو "
اما ابف خمدكف فانو اكد ايضا عمى خبرة المرشح لمك ازرة اف يككنكا مف اصحاب الخبرة كممف عمؿ في
ىذا المنصب ام تتـ تعييف أىؿ "الصطناع القديـ لمدكلة "

(ْ )

لكنو لـ يشترط عدـ ظممو بشكؿ

كاضح.
ِ .اف يككف مف اىؿ الكرع كالصدؽ "كالصؽ باىؿ الكرع كالصدؽ"

(ٓ )

كىنا يشترط االماـ الديف

كاالخالؽ معيا ار اخر الختياره .اال اف في دكلة القكة كالشككة يفضؿ عادة باف تككف االستعانة بمف
ىـ مف االقارب كاىؿ بيت الحاكـ اك مف ىـ عمى شاكمتو  ":االستعانة اذا كانت بأكلى القربى مف
(ٔ)

اىؿ النسب ك التربية"

كالمالحظ انو لـ يشترط الديف كالنزاىة الخمقية.

ثـ يحدد اطار استشارة الكزير باف يككف الكزارء المقربكف لو ممف يأمركنو كيشيركف عميو بالحؽ
كممف ينفركنو مما كره ا﵀  ":ثـ ليكف اثرىـ عندؾ اقكليـ بمر الحؽ لؾ كاقميـ مساعدة فيما يككف
منؾ مما كره ا﵀ ألكليائو كاقعان ذلؾ مف ىكاؾ حيث كقع "

(ٕ)

كيرل االماـ اف افضؿ الكزراء ىـ الذيف

الذيف ال يزينكف الباطؿ كالظمـ لمكالي كال يمدحكنو لظمـ الرعية " :ثـ رضيـ عمى اف ال يطركؾ كال
يجحدؾ بباطؿ تفعمو  ,فاف كثرة االط ارء تحدث الزىك كتدني مف العزة "
(ٙٔ )1ط اٌثالغح  ,ص .301
(ٙٔ )2ط اٌثالغح  ,ص.430
(ٙٔ )3ط اٌثالغح  ,ص.340
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1 ,
(ٙٔ )5ط اٌثالغح  ,ص.430
( )6اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 134/1 ,
(ٙٔ )7ط اٌثالغح  ,ص.430
(ٙٔ )3ط اٌثالغح  ,ص.430

(ٖ)

كقد حرص االمير عمى
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تحديد صالحيات الكزير مف دكف اتخاذ الق اررات المصيرية حتى ال يؤثر ذلؾ في مركزية اتخاذ القرار
اك استبداد الكزير فيما ييعطى مف صالحيات  ,كىذ ما تممسناه مف خطكرة تأثير اعطاء الصالحيات
الكاسعة لمكزير التي انتيت الى االستبداد بالق اررات كالحكـ ك الحجر عمى الحاكـ.

بحسب الترتيب الذم كضعو ابف خمدكف لمكظائؼ السمطانية فاف الك ازرة تقع ضمف القسـ الثاني
مف الكظائؼ االدارية الرئيسية اك العامة لمدكلة كيعد كجكد ىذه الكظيفة نتيجة التغير الذم ط أر عمى
الدكلة كىيكميتيا كىي االرفع شأنان بعد مرتبة الخالفة كالممؾ ,الف اسميا يدؿ عمى مطمؽ االعانة فاف
الك ازرة مأخكذة مف المؤازرة كىي المعاكنة  ,اك مف الكزر كىك الثقؿ كأنو يحمؿ مع مفاعمو اك ازره
كاثقالو كىك راجع الى المعاكنة المطمقة"(ُ).
كيرل ابف خمدكف ضركرة استعانة السمطاف بالكزير لثقؿ مسؤكلياتو كسعتيا ":إعمـ أف السمطاف
في نفسو ضعيؼ يحمؿ أم انر ثقيالن فال بد لو مف االستعانة بأبناء جنسو كاذا كاف يستعيف بيـ في
ضركرة معاشو كسائر مينو فما ظنؾ بسياسة نكعو كمف استرعاه ا﵀ مف خمقو كعباده كىك محتاج
إلى حماية الكافة مف عدكىـ بالمدافعة عنيـ كالى كؼ عدكاف بعضيـ عمى بعض في أنفسيـ
بإمضاء األحكاـ الكازعة فييـ ك كؼ عدكاف عمييـ في أمكاليـ بإصالح سابمتيـ كالى حمميـ عمى
مصالحيـ ك ما تعميـ بو البمكل في معاشيـ ك معامالتيـ مف تفقد المعايش ك المكاييؿ ك المكازيف
حذ انر مف التطفيؼ ك إلى النظر في السكة بحفظ النقكد التي يتعاممكف بيا مف الغش ك إلى سياستيـ
(ِ)

بما يريده منيـ مف االنقياد لو ك الرضى بمقاصده منيـ ك انفراده بالمجد "

كيعمؿ ابف خمدكف سبب

اختيار ىذه المكاصفات النيـ يككنكا عمى شاكمة اخالؽ الحكاـ فيتـ التكافؽ كاالستعانة بيـ مف دكف
خالؼ بقكؿ ابف خمدكف ":كانت أكمؿ لما يقع في ذلؾ مف مجانسة خمقيـ لخمقو فتتـ المشاكمة في
( ّ)

االستعانة قاؿ تعالى ":كاجعؿ لي كزي ار مف أىمي ىاركف أخي اشدد بو أزرم كأشركو في أمرم "

كىك ىنا يشبيـ بك ازرة النبي ىاركف ( )لمنبي مكسى ( )مع فارؽ الصفات فياركف( )كاف
عمى مقاـ مف التقكل كمخافة ا﵀ سبحانو.
ككضح ابف خمدكف اف عمى الكزير اف يككف عمى شاكمة الممؾ كأخالقو لتجانس اعماليـ
كحتى ال يقع الخالؼ بينيما كاف يقبؿ الكزير تصرفات السمطاف كق ارراتو عمى عالتيا مف دكف نصح
اك نقد  .كيفيـ عميو كال يعترضو كىك يحتج بقكلو تعالى في سؤاؿ النبي مكسى ﵀ تعالى " :كزي انر مف
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 135/1 ,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 135/1 ,
( )3عٛسج طٗ  ,ا٠ح .32-31
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اىمي" لذا ضركرة اف يككف كزيره مف اىؿ نسبو اال اف االمر ىنا يختمؼ الف اعتماد السمطاف
بعصبيتو كاىمو لمحفاظ عمى ممكو ,ال حب في ا﵀ كمف اجؿ رعيتو كما ىك كارد.
 .3الكتابة
بقية السمطات كيع ٌدكف
م لمدكلة ,كعمييـ ٌ
تتكزع ٌ
كالكتٌاب في نظر اإلماـ ىـ أركاف الجياز اإلدار ٌ

يخص اإلدارة ,كىـ األيدم المتحركة لمحاكـ في إدارة البالد ,كيمثٌمكف أعمدة السمطة
رأس العنقكد فيما
ٌ
كالحاشية األكلى(ُ).

عد اإلماـ ( )ال يكتاب ضمف المؤسسات التي تنظـ أمكر الدكلة فمذلؾ أكصى أف يككف
ٌ
الكاتب ذا صفات تؤىمو لذلؾ كقد ضمنيا في قكلو ":ثـ انظر في حاؿ كتابؾ فكؿ عمى أمكرؾ خيرىـ
 ... ,ثـ ال يكف اختيارؾ إياىـ عمى فراستؾ استنامتؾ كحسف الظف منؾ ,فإف الرجاؿ يتعرفكف
لفراسات الكالة بتصنعيـ كحسف خدمتيـ ,كليس كراء ذلؾ مف النصيحة كاألمانة شيء ,كلكف اختبرىـ
بما كلكا لمصالحيف قبمؾ فاعمد ألحسنيـ كاف في العامة أث ار  ,كأعرفيـ باألمانة كجيا ,فإف ذلؾ دليؿ
عمى نصيحتؾ ﵀ كلمف كليت أمره " ...

(ِ)

فحدد االماـ معايير اختيار الكتاب بما يأتي :

ُ .مف ناحية السمكؾ االخالقي أف يعمد ألحسنيـ كأفضميـ كمف لو سيرة حسنة مع العامة مف
الناس ,فأمر ( )أف يتخير الصالح منيـ ,كمف يكثؽ عمى اإلطالع عمى األسرار كالمكايد كالحيؿ
ك التدبيرات

(ّ )

النو سيكتب اسرار شؤكف الدكلة .ككذلؾ اكد ابف خمدكف عمى السمكؾ كاالخالؽ

الحسنة التي يجب اف يتصؼ بيا الكاتب في مكضعا مف مقدمتو بما ينقمو عف عبد الحميد الكاتب
قكلو  ":فاف الكاتب يحتاج مف نفسو كيحتاج منو صاحبو الذم يثؽ بو في ميمات امكره الى اف يككف
حميما في مكضع الحمـ فقييان في مكضع الميف كشديدان في مكضع الشدة مؤث انر لمعفاؼ كالعدؿ
كاالنصاؼ كتكمان ألس ارره كفيان عند الشدائد عالمان بما يأتي كيذر كيضع االمكر في
مكاضعيا.)ْ("...اال اف ابف خمدكف في مكضع اخر مف المقدمة يناقض ىذا الرأم كيرل اف الكثاقة
في امثاؿ ىكذا كظيفة ليس ميمة كيكفي بذلؾ الخبرة العممية

)ٔ (1ؼّح د٘ش فشؼاْ ٙٔ,ط اٌثالغح ف ٟضٛء ػٍُ اٌٍغح االظرّاػ , ٟأطشٚؼح دورٛساٖ غ١ش ِٕشٛسٖ ,وٍ١ح اٌرشت١ح اتٓ
سشذ ,ظاِؼح تغذاد٘1432 ,ـ, َ2011/ص.22
(ٙٔ )2ط اٌثالغح  ,ص.437
( )3اتٓ ات ٟاٌؽذ٠ذ ,ششغ ٔٙط اٌثالغح .56/17 ,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش ٕ٠. 231/1 ,ظش  :سعاٌح ػثذ اٌؽّ١ذ اٌىاذة ف ٟطفاخ اٌىاذة فٍِ ٟؽك سلُ .2
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ِ .كمف ال يبطره اإلكراـ كالتقريب ,فيطمع فيجترئ عمى مخالفتو في مأل مف الناس كالرد عميو ,ففي
ذلؾ مف الكىف لألمير كسكء األدب الذم انكشؼ الكاتب عنو ماال خفاء بو "(ُ) .كىذا االمر كاف
شائعا في دكلة العصبية مف ركاج اكراـ الكتاب ثـ تبطرىـ عمى امرائيـ كتحكميـ بأمكر الدكلة .كىذا
مما نبو عميو االماـ عمي ( )كحذر منو.
مقصر عف إيراد الرسائؿ التي ترد إليو مف المكاتبات التي
نا
غافال حتى ال يككف
ّ .كاف ال يككف
ن
تصدر مف العماؿ أك الكالة اآلخريف.

ْ .الخبرة كالثقافة العممية حرص االماـ ( )أف ال يككف االختيار بحسف الظف كالفراسة ككف
بعض الرجاؿ يتقربكف مف الحكاـ ,كيتصنعكف أماميـ كيخدمكىـ ألجؿ أف يرتقي الى المناصب العميا
في الدكلة

(ِ)

بؿ عميو تقديـ ذكم الخبرة كالكفاءة.

كاشار ابف خمدكف ايضا الى ضركرة تكفر الثقافة العممية كالمعرفية التي ينبغي اف يستحصميا
الكاتب  ..." :فنافسكا – معشر الكتاب – في صنكؼ العمـ كاالدب كتفقيكا في الديف كايدكا بعمـ
كتاب ا﵀ (

) كالفرائض ثـ العربية فانيا ثقافة السنتكـ كاجيدكا الخط فانو حمية كتبكـ كارككا

االشعار كاعرفكا غريبيا كمعانييا كاياـ العرب كالعجـ كاحاديثيا كسيرىا فاف ذلؾ معيف لكـ عمى ما
تسكف اليو بيممكـ كال يضعفف نظركـ في الحساب فانو قكاـ كتاب الخراج منكـ" ...

(ّ)

فيما حث اإلماـ ( )عمى نقطة ميمة في اداء كظيفة الكاتب كىي " الككالة في حاؿ غياب
مكجكدا فإف اجابة الكاتب في المكارد التي تتطمب
الكالي أك الحاكـ " كذلؾ في حاؿ لـ يكف الكالي
ن
مكجكدا "
منو الجكاب فإنو يجب أف يجيب ككأنو
ن

(ْ)

كاصدار جكاباتيا عمى الصكاب عنؾ كفيما يأخذ
(ٓ)

لؾ كيعطي منؾ ,كال يضعؼ عقدا اعتقده لؾ  ,كال يعجز عف إطالؽ ما عقد عميؾ "

ثـ يقكؿ

إف الكاتب يجب عميو أف ال يتجاىؿ قدره ,كيتجاكز حدكده ,كأنو
( )بأمر في غاية األىمية حيث ٌ

إذا لـ يكف كذلؾ لـ يعرؼ قدر اآلخريف كذلؾ  " :كال يجيؿ مبمغ قدر نفسو في األمكر  ,فإف الجاىؿ

بقدر نفسو يككف بقدر غيره أجيؿ "

(ٔ)

ثـ أمره أف يقسـ فنكف الكتابة كضركبيا بينيـ عمى نحك أف

يككف أحدىـ لمرسائؿ الى األطراؼ ,ك األعداء  ,كاآلخر ألجكبة عماؿ السكاد ,كاآلخر بحظرة األمير
خاصتو كداره ,كحاشيتو ,كثقاتو .
( )1أتٓ أت ٟاٌؽذ٠ذ ,ششغ ٔٙط اٌثالغح .56/17 ,
( )2اتٓ ات ٟاٌؽذ٠ذ  ,ششغ ٔٙط اٌثالغح . 53/17 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 232/1 ,
( )4اتٓ أت ٟاٌؽذ٠ذ ,ششغ ٔٙط اٌثالغح .56/17 ,
( )5اتٓ أت ٟاٌؽذ٠ذ ,ششغ ٔٙط اٌثالغح .56/17 ,
(ٙٔ )6ط اٌثالغح  ,ص.437
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كينبو اإلماـ ( )بأف يتنبو الكتاب الى ما غفؿ عنو أك صدر منو خطأ ,ثـ قاؿ(": )
صدار جكاباتيا عمى الصكاب عنؾ كفيما يأخذ لؾ كيعطي منؾ  .كال يضعؼ عقدا اعتقده لؾ  ,كال
يعجز عف إطالؽ ما عقد عميؾ ,كال يجيؿ مبمغ قدر نفسو في األمكر  ,فإف الجاىؿ بقدر نفسو يككف
(ُ)

بقدر غيره أجيؿ"

أم كليكف كاتبؾ غير مقصر عف عرض مكتكبات عمالؾ عميؾ كاإلجابة عنيا

حسف الككالة كالنيابة عنؾ فيما يحتج بو لؾ عمييـ مف مكتكباتيـ ,كما يصدره عنؾ إلييـ مف
عقدا اجتيد في نقضو كحمو  ,قاؿ :كاف
عقدا أقكاه كأحكمو كاف عقد عميؾ ن
األجكبة ,فإف عقد لؾ ن
يككف عارفنا بنفسو فمف لـ يعرؼ قدر نفسو ال يعرؼ قدر غيره

(ِ)

.

اما ابف خمدكف فانو يرل كجكد الكتابة لكثرة االعماؿ االدارية عمى الكزير اذ ال يستطيع القياـ
بيا رجؿ كاحد لذلؾ اصبح مف الضركرم تعييف مكظفيف يعاكنكف الكزير لإلشراؼ عمى الدكاكيف
فينقؿ ابف خمدكف عف الكاتب عبد الحميد قكلو  ...":بكـ ينتظـ الممؾ كتستقيـ لمممكؾ امكرىـ
كبتدبيركـ كسياستكـ يصمح ا﵀ سمطانيـ كيجتمع فييـ كتعمر بالدىـ يحتاج اليكـ الممؾ في عظـ
ممكو كالكالي في القدر السني كالدني مف كاليتو ال يستغني عنكـ منيـ احد"(ّ).
كمما الشؾ فيو أف تدكيف السجالت كتحرير الرسائؿ كالمخاطبات تحتاج الى مكظفيف ذكم
كفاية ككتاب ميرة لذلؾ أنشأت الدكلة  .منذ الصدر االكؿ ديكانان ليذا الغرض أطمؽ عميو ؛( ديكاف
الرسائؿ كالكتابة ) كقد أكد ابف خمدكف حاجة الدكلة الى الكتابة مف اجؿ التنظيـ االدارم فصنؼ
الكظائؼ العامة الضركرية لنظاـ الدكلة الى اربعة أصناؼ مف بينيا (الكتابة) التي " تككف في امكر
مخاطباتو لمف بعد عنو (ام بعد عف الحاكـ) في المكاف أك في الزماف كتنفيذه االكامر فيمف ىك
(ْ)

محجكب عنو كصاحب ىذا ىك الكاتب "

.

كالظاىر اف اىمية الكتابة في النظاـ االدارم ىي التي دفعت ابف خمدكف لالستشياد برسالة
(عبد الحميد الكاتب) المكجية الى (الكتاب) كالتي مدل اىمية (الكتاب) ككاف صاحب الدكلة يختارىـ
ممف يأمنو مف اىمو كقبيمتو يقكؿ ابف خمدكف "اعمـ اف صاحب ىذه الخطة البد مف اف يتخير ارفع
طبقات الناس كاىؿ المرؤة كالحشمة منيـ كزيادة العمـ كعارضة البالغة"(ٓ) ,كبعبارة اخرل اف ابف
خمدكف أظير الكتاب بكصفيـ طبقة (شريحة) متميزة في اختصاصاتيا ككفاياتيا لحاجة الدكلة .
( )1اتٓ أت ٟاٌؽذ٠ذ ,ششغ ٔٙط اٌثالغح.37/17 ,
( )2اتٓ أت ٟاٌؽذ٠ذ ,ششغ ٔٙط اٌثالغح.53/17 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 273/1 ,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 270/1 ,
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 230/1 ,
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المبحث الثاني :ىيكمية النظام االقتصادي واثره في استراتيجية بناء الدولة
لالقتصاد اىمية كبيرة كاثره الكاضح في بناء الدكلة كاف الدارس لمتاريخ يجد اف االقتصاد
كالسياسة يكمؿ احدىما االخر  ,كيؤثر احدىما في االخر الى حد كبير كاف ام خمؿ اك ضعؼ في
نشاط احدىما كاستق ارره يؤثر في نشاط االخر كاستق ارره ايضان .فكاف لمعامؿ االقتصادم دكر مباشر
اك غير مباشر في اسقاط العديد مف الحككمات عمى مر التاريخ فشكؿ االعتداء عمى حقكؽ
المسمميف االقتصادية في حككمة عثماف بف عفاف سببان كافيان لقياـ الثكرة ضده مف قبؿ اىالي
االمصار كمحاصرة مقر العاصمة كبالتالي قتمو كانياء حككمتو كالمبايعة لمحاكـ الجديد المتمثؿ
باالماـ عمي ( )فكاف االماـ مف اكائؿ الذيف تنبيكا ألثر االقتصاد في استراتيجية بناء الدكلة
كاىميتو في النشاط كالتطكر السياسي كاالجتماعي كالتاريخي لمدكؿ.
االقتصاد لغة ":ىك القصد في الشيء أم خالؼ اإلفراط كىك أيضا مابيف اإلسراؼ كالتقتير,
أما القصد في المعيشة كىك عدـ اإلسراؼ كالتقتير  ,كالقصد في األمكر ىك المعتدؿ الذم ال يميؿ
إلى أحد في التفريط كاإلفراط "

(ُ)

كمف استقراء نصكص نيج البالغة نجد أف اإلماـ عميان ( )قد تناكؿ الجكانب اإلقتصادية
في مكاقؼ كثيرة كبصكرة مباشرة فأكصى بيا زياد بف أبيو خميفة عاممو عمى البصرة عبد ا﵀ بف

( )1اتٓ ِٕظٛس ٌ ,غاْ اٌؼشب 143 /2,
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كىك ايضا التكسط كاالعتداؿ كعدـ

اإلسراؼ حسب اتفاؽ اكثر شارحكا النيج(ِ).

كاما معنى اإلسراؼ ,فالسرؼ في المغة ىك مجاكزة القصد(ّ),كيقاؿ  :تجاكز الحد في كؿ ما
(ْ)

يفعمو اإلنساف كاف كاف ذلؾ في اإلنفاؽ أشير

كاإلسراؼ كالتبذير فيك ما أنفؽ في غير طاعة ا﵀

تعالى كىك رذيمة اإلفراط (ٓ).
كماداـ اإلماـ ( )قد ذكر اإلسراؼ كذكر االقتصاد معان فكأنو ذكر رذيمة كفضيمة فاألمر
بترؾ اإلسراؼ مستمزـ لألمر بالفضيمة كىي االقتصاد ألف األمر بالشيء عمى حالة أمر بتمؾ الحالة
أيضا كىك أف يمسؾ مف الماؿ عمى سبيؿ المثاؿ بقدر ضركرتو كىك تفسير لالقتصاد في تناكؿ الدنيا
كحفظيا(ٔ) .
اوال  :معايير االنفاق الحكومي
كىي مجمكعة اإلجراءات التي تحكـ سياسة االنفاؽ كالتي تقكـ بيا الدكلة لتحقيؽ العدالة
االسالمية في المجتمع كلتكفير السيكلة المطمكبة بما يحقؽ االستقرار االقتصادم الذم ينعكس عمى
قكة الدكلة كتطكرىا كتتجمى ىذه السياسة في المعايير التالية :
المعيار االول  -:اعتماد استراتيجية مبدأ التساوي في نفقة العطاء .
العطاء ىك أحد نفقات بيت الماؿ كلو أىمية كبيرة في الحياة اإلقتصادية كمعيشة الناس,
كىي األمكاؿ التي تمنح لممستحقيف كالمشمكليف بالعطاء في طميعتيـ الجند المقاتمكف كأىميـ مقابؿ
تفرغيـ لمقتاؿ فضالن عف الفئات األخرل المستحقة  ,فيشمؿ العطاء بعض الفئات االجتماعية مف
ذكم الحاجة الذيف ال يممككف مصد انر لمعيش كاإلعالة أك القدرة عمى العمؿ كاأليتاـ كاألرامؿ كمف ال
حيمة ليـ مف الفقراء  ,كالعجزة مف المسنيف كالى غير ذلؾ (ٕ).
(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص . 473
( )2لطة اٌذ ٓ٠اٌشأٚذِٕٙ , ٞاض اٌثشاػح  51/3,؛ ٕ٠ظش  ,اتٓ أت ٟاٌؽذ٠ذ  ,ششغ ٔٙط اٌثالغح 132/15 ,
؛اٌش١شاص , ٞذٛض١ػ ٔٙط اٌثالغح 46 /3,؛ ِغٕ , ٗ١ف ٟظالي ٔٙط اٌثالغح  , 435/3 ,اٌّٛع , ٞٛششغ ٔٙط اٌثالغح
.124 ,123/4 ,
( )3اتٓ ِٕظٛس ٌ ,غاْ اٌؼشب .142- 143/2 ,
( )4اتٓ ِٕظٛس ٌ ,غاْ اٌؼشب .142 -143/2 ,
( )5لطة اٌذ ٓ٠اٌشأٚذِٕٙ , ٞاض اٌثشاػح 51 /3,؛ ٕ٠ظش  ,اٌثؽشأ ,ٟششغ اٌىث١ش  ,400 /4 ,اٌش١شاص , ٞذٛض١ػ
ٔٙط اٌثالغح  ,467/3,أٔظاس٠اْ  ,ششغ ٔٙط اٌثالغح .57/3 ,
( )6اٌثؽشأ , ٟششغ اٌىث١ش .401 /4 ,
( )7ػالء اٌؼ١غا , ٞٚإٌظُ اإلداس٠ح ٚاٌّاٌ١ح ف ٟػٙذ اإلِاَ ػٍ,)( ٟص . 304- 300
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كقد اعمف االماـ عمي ( )عف برنامجو االقتصادم في اليكـ االكؿ مف تكليو مياـ قيادة
الدكلة االسالمية الذم مف ضمنو سياسة تكزيع العطاء بالتسكية بيف الجميع مف خطبة لو القاىا اماـ
الناس بعد مبايعتو بالحكـ جاء فييا ":أال كأيما رجؿ مف المياجريف كاألنصار مف أصحاب رسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كآلو يرل أف الفضؿ لو عمى مف سكاه لصحبتو فأف لو الفضؿ النير غدا عند ا﵀
كثكابو كأجره عمى ا﵀ .كأيما رجؿ استجاب ﵀ كلمرسكؿ فصدؽ ممتنا كدخؿ في ديننا كاستقبؿ قبمتنا
فقد استكجب حقكؽ االسالـ كحدكده  .فأنتـ عباد ا﵀ كالماؿ ماؿ ا﵀ يقسـ بينكـ بالسكية ال فضؿ فيو
الحد عمى أحد كلممتقيف عند ا﵀ غدا أحسف الجزاء كأفضؿ الثكاب لـ يجعؿ ا﵀ الدنيا لممتقيف أج ار كال
ثكابا كما عند ا﵀ خير لألبرار .كاذا كاف غدا إف شاء ا﵀ فاغدكا عمينا فأف عندنا ماال نقسمو فيكـ كال
يتخمفف أحد منكـ عربي كال عجمي كاف مف أىؿ العطاء أك لـ يكف إال حضر إذا كاف مسمما ح ار
أقكؿ قكلي ىذا كأستغفر ا﵀ العظيـ لي كلكـ "(ُ) .كقد تضمف الخطبة رؤية االماـ ألثار استراتيجيتو
االقتصادية كانعكاساتيا المستقبمية عمى بناء الدكلة منيا -:
ُ .اعتمد االماـ تكزيع العطاء بالتساكم بيف جميع المسمميف ال فرؽ بينيـ ألصؿ اك لجنس اك لتقكل
اك جياد كجاءت استراتيجيتو ىذه عمال كتطبيقا ألصالة التعاليـ االسالمية التي تدعك الى التسكية
ألف الرسكؿ محمد (

) كاف يساكم بيف المسمميف في تكزيع غنائـ الحرب(ِ)  ,ألف التسكية بيف

البشر في المفيكـ اإلسالمي تعني التسكية بينيـ في الحقكؽ المادية لمكياف اإلنساني  ,الذم يتساكل
فيو كؿ الناس .فالناس كميـ مف نفس كاحدة  ,قاؿ ا﵀ تعالى ﴿:ىيا أىييىا َّ
اس اتَّقيكٍا ىرَّب يك يـ الًَّذم ىخمىقى يكـ
الن ي
ير كنًساء كاتَّقيكٍا المٌو الًَّذم تىساءلي ً ً
ً
َّ ً
اح ىد وة ك ىخمى ى ً
سكً
و
اـ
ى
ى ى
كف بو ىكاأل ٍىر ىح ى
ؽ م ٍنيىا ىزٍك ىجيىا ىكىبث م ٍنيي ىما ًر ىجاالن ىكث نا ى ى ى
ى
ِّمف َّن ٍف ى
اف ىعمى ٍي يك ٍـ ىرًق نيبا﴾ (ّ).
إً َّف المٌوى ىك ى
ِ .اف تطبيؽ مبدأ التسكية في العطاء ىي حؽ مف حقكؽ المسمميف اقرتو الشريعة االسالمية يجب
عدـ التالعب بو ك االيفاء بتطبيقو كىك ما اكده االماـ في خطب كاقكاؿ كثيرة اضافة لمخطبة اعاله
منيا قكلو ( ":)أحاج الناس يكـ القيامة بسبع  :إقامة الصالة  ,كايتاء الزكاة  ,كاألمر بالمعركؼ
 ,كالنيي عف المنكر  ,كالقسـ بالسكية  ,كالعدؿ في الرعية  ,كاقاـ الحدكد"(ْ).

( )1اٌخظ١ث , ٟاٌٙذا٠ح اٌىثش, ٜصٕ٠ 271ظش :اٌطٛع , ٟاالِاٌ , ٝص. 272
( )2اٌثؽشأ , ٟششغ اٌىث١ش  131/3 ,؛ ٕ٠ظش  ,ششغ اٌٛع١ظ  , 233/1 ,اٌش١شاص , ٞذٛض١ػ ٔٙط اٌثالغح 266/2 ,
 ,ؼث١ة هللا اٌخٛئِٕٙ , ٟاض اٌثشاػح ِ , 134/3 ,غٕ , ٗ١ف ٟظالي ٔٙط اٌثالغح  , 242/2 ,اٌّٛع , ٞٛششغ ٔٙط
اٌثالغح 355/2 ,
( )3عٛسج إٌغاء  ,ا٠ح .1
( )4اٌّعٍغ , ٟتؽاس االٔٛاس .105/41,
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ّ .األنساف المؤمف المتقي في استراتيجية االماـ االقتصادية اكبر مف اف تقدر جيكده لخدمة االسالـ
في مقدار معيف مف الماؿ كاف المعايير الدنيكية المادية ال تفي بحؽ ىؤالء كاعتمد مبدأ كمعيار
الشريعة االسالمية بالجزاء االكفى اآلخركم ليـ ألنو المعيار الكحيد القادر عمى مكافأة ىذه النماذج
المجاىدة ك المتقية في االسالـ.
ْ .اعتماد معيار التفاضؿ المعنكم الذم اسس لو االسالـ لمتفاضؿ بيف الناس كىك (اساس التقكل)
قاؿ تعالى ﴿:يا أَيُّهَا النَّاسُ إِوَّا خَلَقْنَاكُم مِّه رَكَشٍ وَأُوثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُىبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَاسَفُىا إِنَّ أَكْشَمَكُمْ عِنذَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِريٌ ﴾"

(ُ)

.

ٓ  .الغاء سياسة تكزيع االقطاعات كاعادة اراضي كقطائع الدكلة كامكاليا التي كىبيا الحكاـ السابقيف
بدكف كجو حؽ لبعض االشخاص كالتعامؿ معيا بانيا مف االمالؾ العامة لمدكلة لتعـ فائدتيا لجميع
المسمميف بقكلو ( ":)ككؿ قطعة أقطعيا عثماف أك ماؿ أعطاه مف ماؿ ا﵀ فيك رد عمى المسمميف
في بيت ماليـ  ,فإف الحؽ ال يذىبو الباطؿ  ,كالذم فمؽ الحبة كب أر النسمة  ,لك كجدتو قد تزكج بو
النساء كتفرؽ في البمداف لرددتو عمى أىمو  ,فإف في الحؽ كالعدؿ لكـ سعة  ,كمف ضاؽ بو العدؿ
فالجكر بو أضيؽ"(ِ).
ٔ .الغاء العمؿ بضكابط النظاـ المالي لمحككمات السابقة عمى اساس التفضيؿ بالعطاء بيف الرعية
لما ادل تطبيقو ك العمؿ بو الى فركؽ طبقية شاسعة بيف افراد المجتمع كارجاع العمؿ بضكابط سنة
رسكؿ ا﵀ (

) بيذا الجانب التي مثمت التسكية في العطاء بيف الجميع  .إنما اتبع اإلماـ ()

سنة ا﵀ كرسكؿ ا﵀ (

) فمبدأ بيف الناس يقضي عمى الطبقية في المجتمع كيحكؿ دكف تكدس

األمكاؿ في أيدم قميمة كحرماف فئات كثيرة منيا كبذلؾ يقضي عمى الفقر في المجتمع  ,عكس مبدأ
التفضيؿ الذم اتبعو بعض الحكاـ كالذم بدكره ككف طبقة مف المترفيف كأصحاب المصالح الذيف
رفضكا مبدأ المساكاة فيما بعد (ّ) .
فكانت لإلماـ عمي( )سياسة كاستراتيجية مغايرة تماما لما كاف عميو االمر سابقا  .خاصة
كاف الفترة السابقة لعيد امير المؤمنيف ( )قد شيدت انعداـ التخطيط االستراتيجي في بناء
المنظكمة االقتصادية كفؽ اسس الشريعة االسالمية .ففي عيد عمر بف الخطاب تغيرت سياسة
( )1عٛسج اٌؽعشاخ  ,ا٠ح . 13
(ٙٔ )2ط اٌثالغح . 326/1,
( )3اٌثؽشأ , ٟششغ اٌىث١ش  131/3 ,؛ ٕ٠ظش :اٌش١شاص , ٞذٛض١ػ ٔٙط اٌثالغح  , 266/2 ,ؼث١ة هللا اٌخٛئ, ٟ
ِٕٙاض اٌثشاػح ِ , 134/3 ,غٕ , ٗ١ف ٟظالي ٔٙط اٌثالغح  , 242/2 ,اٌّٛع , ٞٛششغ ٔٙط اٌثالغح .355/2 ,
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تكزيع العطاء كصنؼ نسبة عطاء الناس حسب قرابتيـ مف رسكؿ ا﵀ ,فبدأكا ببني ىاشـ  ,كاتبعكىـ
ابا بكر كقكمو ثـ عمر بف الخطاب كقكمو  ,فمما استكل الناس في القرابة قدمكا اصؿ السابقة مف
المياجريف ,ثـ االنصار ثـ سائر العرب(ُ).
المعيار الثاني :تقنين االنفاق بين التقتير والتبذير
دعت حككمة االماـ ( )الى االنفاؽ اال انيا حرصت اداريا اف يككف االنفاؽ معتدالن كفؽ
خطة محكمة كتقنينو بيف التقتير كالتبذير الى االنفاؽ المثالي في الصالح العاـ لمبناء كالتعمير قكلو
ً
ًَّ
اما ﴾
يف ًإ ىذا أ ٍىنفىقيكا لى ٍـ يي ٍس ًرفيكا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركا ىك ىك ى
تعالى ﴿ :ىكالذ ى
اف ىب ٍي ىف ىذل ىؾ قى ىك ن
إف منع المقتصد أحسف مف عطاء المبذر  ,إف إمساؾ الحافظ أجمؿ مف بذؿ المضيع "(ّ) ,كقكلو
(ِ)

كقاؿ اإلماـ عمي (":)

( ":)كف سمحان كال تكف مبذ انر ككف مقد انر كال تكف مقت انر "(ْ) ,كعنو( عميو السالـ ) ":حسف التدبير
مع الكفاؼ أكفى مف الكثير مع اإلسراؼ"(ٓ) ,ككتب عميو السالـ إلى عمالو ":أدقكا أقالمكـ  ,كقاربكا
بيف سطكركـ  ,كاحذفكا عني فضكلكـ  ,كاقتصدكا قصد المعاني ,كاياكـ كاألكثار ,فإف أمكاؿ
المسمميف ال تحتمؿ األضرار "

(ٔ)

فاإلنفاؽ يجب أف يككف بقدر الضركرة كالحاجة ال يتجاكزىا قاؿ

أمير المؤمنيف ( )الى زياد ابف ابيو  " :فدع االسراؼ مقتصدان كاذكر في اليكـ غدان كامسؾ مف
الماؿ بقدر ضركرتؾ كقدـ الفضؿ ليكـ حاجتؾ  ,أترجك اف يعطيؾ ا﵀ أجر المتكاضعيف كأنت عنده
مف المتكبريف كتطمع كانت متمرغ في النعيـ تمنعو الضعيؼ كاالرممة اف يكجب لؾ ثكاب المتصدقيف
"(ٕ) فيذه النصكص تعبر عف صكر لمتخطيط االستراتيجي في التعامؿ المالي مع اقتصاديات الدكلة
ككاالتي  -:كىك يدعك كالتو الى تجنب االسراؼ كاف يحفظ فضؿ الماؿ لمضركرة فيذا مف التدبير
االقتصادم.
كىذه االستراتيجية ليا اثار اقتصادية ايجابية ميمة كمنيا االتي-:
ُ .ضبط االنفاؽ في الضركريات لتأميف الحياة الكريمة .

( )1اتٓ عؼذ  ,اٌطثماخ اٌىثش 225/3 , ٜ؛ ٕ٠ظش :اٌثالرس , ٞفرٛغ اٌثٍذاْ.367 /1 ,
( )2عٛسج اٌفشلاْ  ,ا٠ح.67
( )3اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط ,ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع ,ص.142
(ٙٔ )4ط اٌثالغح ,ص.474
( )5اٌّعٍغ , ٟتؽاس االٔٛاس .122/72 ,
( )6اٌّعٍغ , ٟتؽاس األٔٛاس .105/41 ,
(ٙٔ )7ط اٌثالغح ,ص.377
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ِ .حفظ الماؿ العاـ كعدـ ىدره فيما ىك غير ضركرم .
ّ .تجنيب الدكلة االزمات االقتصادية الحادة عند االكتفاء عمى النفقات الضركرية كاالبتعاد كتحريـ
الية االسراؼ كالترؼ في االنفاؽ.
ْ .ضماف كجكد احتياطي مالي ترجع اليو ادارة الدكلة عند الحاجة .
اما استراتيجية دكلة العصبية في التعامؿ مع الماؿ العاـ القتصاد الدكلة فأنيا تفتقد التخطيط
لمتقنيف في النفقات لعدـ اعتمادىا معايير ثابتة في االنفاؽ بؿ ىك مرتبط بالتحكالت االجتماعية
كالعمرانية كىذا ما ذىب اليو ابف خمدكف ضمف مكضكع " أطكار الدكلة كاختالؼ أحكاليا كخمؽ أىميا
باختالؼ األطكار"

(ُ )

بقكلو  " :إعمـ أف الدكلة تنتقؿ في أطكار مختمفة كحاالت متجددة كيكتسب

القائمكف بيا في كؿ طكر خمقا مف أحكاؿ ذلؾ الطكر ال يككف مثمو في الطكر االخر الف الخمؽ تابع
(ِ)

بالطبع لمزاج الحاؿ الذم ىك فيو "

ففي فترة البداكة تككف قميمة االنفاؽ كالكزائع اما في فترة الممؾ

كالعمراف الحضرم فتزداد نسبة االنفاؽ الى االسراؼ كالتبذير الف حياة الممؾ تتطمب ذلؾ حسب ما
يذىب اليو ابف خمدكف كىك نكع مف التخبط االدارم المنعدـ لمتدبير كالتخطيط بسبب انعداـ المرجعية
في االنفاؽ كتركو لممتغيرات الطبيعية التي تمر بيا الدكلة مف بداكة كعمراف كاشار ابف خمدكف الى
ذلؾ بقكلو  ":إعمـ أف الدكلة تككف في أكليا بدكية كما قمنا فتككف لذلؾ قميمة الحاجات لعدـ الترؼ
كعكائده فيككف خرجيا كانفاقيا فيككف في الجباية حينئذ كفاء بأزيد منيا كثير عف حاجاتيـ ثـ ال تمبث
(ّ)

أف تأخذ بديف الحضارة في الترؼ كعكائدىا كتجرم عمى نيج الدكؿ السابقة قبميا "

.

ككذلؾ فاف االسراؼ كالتبذير في االنفاؽ الى حد الترؼ كالتخمة في حككمات دكلة الممؾ
كالعصبية ىك جزء مف نشاط ادارتيا كعكائد حككمتيا المتجو منذ البدء نحك االسراؼ في االنفاؽ
الذم تعيش فيو ممذات الممؾ كشيكاتو ,فيي سياسة متفؽ عمييا منذ البدء كالبد منيا حتى لك كاف
فييا خراب الدكلة كانييارىا الف اساسيات حككمة الممؾ تتطمب ذلؾ كال يمكف االستغناء عنو النو
يعبر عف كجو القكة لمدكلة اماـ رعيتيا كاعدائيا.

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .175/1,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .175/1,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .230/1,
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كىذا مما يزيد مف خطكرة تعرض الدكلة الى االزمات االقتصادية المبكرة نتيجة ليذه السياسة
ً
كخدمو بالماؿ العاـ مف
االنفاقية فنتيجة االسراؼ باإلنفاؽ يصؿ الحاكـ الى مرحمة يستأثر بيا ىك
دكف حاشيتو كرعيتو ,فعندما تشتد حاجة الحاكـ اك صاحب الدكلة الى االمكاؿ يستكلي عمى امكاؿ
بطانتو كحاشيتو التي يككف انفاقيا الماؿ ليس في محمو حيث  ":تنفؽ ابناء البطانة كالحاشية ما تأثمو
مف االمكاؿ في غير سبيميا  ...كيرل صاحب الدكلة أنو أحؽ بتمؾ االمكاؿ التي اكتسبت في دكلة
سمفو ...فيصطمحيا كينزعيا منيـ لنفسو شيئان فشيئان ككاحدان بعد كاحد عمى نسبو رتبيـ  ...كيعكد
كباؿ ذلؾ عمى الدكلة بفناء حاشيتيا كرجاالتيا"...

(ُ )

كسبب فقداف التدبير االقتصادم في دكلة

العصبية كعندما تجد الدكلة نفسيا في ضائقة مالية نتيجة الترؼ ككثرة المصركفات كقمة الدخؿ تتجو
الى مصادرة في أيدم كالتيا مف امكاؿ كذلؾ " بمقاسمة العماؿ (حكاـ الكاليات) كالجباة كامتكاؾ
عظاميـ لما يركف انيـ قد حصمكا عمى شيء طائؿ مف امكاؿ الجباية ال يظيره الحسباف" (ِ).
كتؤدم سياسة الترؼ الى نتائج عدة منيا؛عمى الصعيد االقتصادم فممترؼ اثار كثيرة يمكف
اجماليا بما ياتي- :
ُ .احتكار التجارة مف الدكلة (الحاكـ) كىك ما يكضحو ابف خمدكف في مقدمتو في فصالن بعنكاف " :
أف التجارة مف السمطاف مضرة بالرعايا كمفسدة لمجباية" .كتفسير ىذا الفصؿ مفاده  :أستغالؿ النفكذ
السياسي في أعماؿ التجارة الزراعة كالميف االخرل كقد كصؼ ابف خمدكف ىذا السمكؾ بأنو كسيمة
معيشية غير طبيعية ك(غمط عظيـ) النو يدخؿ "الضرر عمى الرعايا مف كجكه متعددة فاكالن مضايقة
الفالحيف كالتجار في شراء الحيكاف كالبضائع كتيسير أسباب ذلؾ"

(ّ)

فيؤدم ابتزاز الحاكـ كبعض

المسؤكليف المكاؿ الدكلة (الضرائب) ذلؾ مف خالؿ االستيالء عمى كمية كبيرة مف االنتاج الزراعي
اك الصناعي اك التجارم كغير ذلؾ اما عف طريؽ القكة اك شرائيا (بأبخس ثمف) ىذا التدخؿ في
االسكاؽ يجعؿ االخريف في حذر مف المنافسة الحاكـ في المزايدة اك مناقصة كبيذا يتمكف مف
اجبارىـ عمى ب يع بضائعيـ لو بأسعار منخفضة كقد يجبر التجار كالفالحيف عمى شراء البضائع منو
مباشرة (بأرفع االثماف) كتمؾ البضائع التي اشتركىا مف الحاكـ يضطركا الى بيعيا بأثماف بخسة

( )1اٌؼث١ذ , ٞاٌذٌٚح ف ٟفىش اتٓ خٍذ , ْٚص.136
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 315/1,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .315/1,
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السيما في اكقات كساد االسكاؽ مما يدفع ىذا االمر بذىاب " :رأس مالو –التاجر اك الفالح – فيقعد
عف سكقو".كما اف ىذا "العنت كالمضايقة كفساد االرباح ما يقبض اماليـ" (ُ).
ِ  .يؤدم الى فرار مسؤكلي الحكـ بأمكاليـ مف ذكم المناصب العالية " مما حصؿ في ايدييـ مف
ماؿ الدكلة الى قطر أخر كيركف انو اىنأ ليـ كاسمـ في انفاقو كحصكؿ ثمرتو"

(ِ)

ك" ىذه الكسيمة مف

االنم اط الفاحشة الف الماؿ ىنا لـ يأت عف قيـ اعماليـ  ...كلقد حاكؿ السمطاف أبك يحيى زكريا
بف أحمد المحياني تاسع أك عاشر ممكؾ الحفصييف بإفريقية الخركج عف عيدة الممؾ كالمحاؽ بمصر
ف ار ار مف طمب صاحب الثغكر الغربية لما استجمع لغزك تكنس فاستعمؿ المحياني الرحمة إلى ثغر
طرابمس يكرم بتمييده كركب السفيف مف ىنالؾ كخمص إلى اإلسكندرية بعد أف حمؿ جميع ما كجده
ببيت الماؿ مف الصامت كالذخيرة كباع كؿ ما كاف بخزائنيـ مف المتاع كالعقار كالجكىر حتى الكتب
كاحتمؿ ذلؾ كمو إلى مصر كنزؿ عمى الممؾ الناصر محمد بف قالكف سنة سبع عشرة مف المائة
الثامنة فأكرـ نزلو كرفع مجمسو كلـ يزؿ يستخمص ذخيرتو شيئا فشيئا بالتعريض إلى أف حصؿ عمييا
(ّ)

كلـ يبؽ معاش ابف المحياني إال في جرايتو التي فرض لو إلى أف ىمؾ سنة ثماف كعشريف"
ّ .ارغاـ الناس عمى العمؿ بغير أجر

(ْ)

.

كذلؾ مف خالؿ "تكميؼ االعماؿ كتسخير الرعايا بغير

حؽ  ...الف الرزؽ كالكسب انما قيـ اعماؿ كىذه الكسيمة في رأم ابف خمدكف مف أشد الظالمات
كأعظميا في افساد العمراف"(ٓ).
ْ  .االستيالء عمى امكاؿ كامالؾ الناس بالباطؿ  :كذلؾ بػ "أخذ الماؿ اك الممؾ مف يد مالكو مف
(ٔ)

غير عكض كال سبب"

كىذا السمكؾ غير شرعي كال يمكف تسكيغو عمى أم كجو حؽ اذ "حظر

الشرع ذلؾ كمو كشرع المكاسبة في البيع كالشراء كحظر أكؿ امكاؿ الناس بالباطؿ"

(ٕ)

كأم عمؿ ينفذ

بالباطؿ مف الدكلة اك الحككمة كمسؤكلييا كبالقكة ىك ظمـ كطغياف كغير مقبكؿ دينيان كما انو يبتعد
عف متطمبات الحكمة السياسية.

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .376/1,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .313/1,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 223-222 /1,
(ِ )4ظطف ٝاٌشىؼح ,االعظ االعالِ١ح ف ٟفىش اتٓ خٍذٔٚ ْٚظش٠اذٗ  ,ص. 132
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 322/1 ,
( )6اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 321/1 ,
( )7اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 323/1 ,
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ٓ .ضعؼ نفقات الدكلة بعد االسراؼ كالترؼ يعد سببا لممفاسد االقتصادية كاالضرار بمصالح العباد
لتدخؿ الدكلة المستمر في شؤكنيـ " الف الدكلة ىي السكؽ االعظـ بؿ ىي اـ االسكاؽ كميا كاصميا
كمادتيا في الدخؿ كالخرج فاف كسدت كقمت مصارفيا فأجدر بما بعدىا مف االسكاؽ أف يمحظيا مثؿ
ذلؾ كاشد منو كايضان فالماؿ انما ىك متردد بيف الرعية كالسمطاف  ,منيـ اليو ,فاذا أحبسو السمطاف
عنيـ فقدتو الرعية"(ُ).

المعيار الثالث :اتباع سياسة الولوية في االنفاق
اتبع أمير المؤمنيف ( )استراتيجية سياسة األكلكية في االنفاؽ في حياتو االجتماعية ك
ً
ً
االقتصادية الشمكلية عمى مستكييف ىما-:
تكجيياتو
ت ذلؾ في كثير مف
االدارية كثىىب ى
المستوى االول  -:اولوية نفقات الدولة العامة  :كتنقسـ الى -:
اوال :نفقات المشاريع االقتصادية االستثمارية  :لقد كاف أىـ ما يعني بو اإلماـ ىك اكلكية اإلنفاؽ
عمى تطكير الحياة االقتصادية ,كانشاء المشاريع الزراعية ,كالعمؿ عمى زيادة اإلنتاج الزراعي الذم
كاف مف أصكؿ االقتصاد العاـ في عيد دكلتو .كقد أكد اإلماـ( )ذلؾ في عيده لمالؾ األشتر
عمى لزكـ اإلنفاؽ عمى تطكير االقتصاد العاـ ,حتى يقضي عمى الفقر كالحرماف في البالد برعايتو
إصالح األرض قبؿ أخذ الخراج منيا.فيقكؿ( ": )كلي يكف نظرؾ في ًعمارة األرض أبمغ مف نظرؾ
في استجالب الخراج ,ألف ذلؾ ال ييدرؾ إال بالعمارة ,كمف طمب الخراج بغير عمارة أخرب البالد
كأىمؾ العباد ,كلـ يستقـ أمره إال قميالن "

( ِ)

كذلؾ بانفاؽ ما يمزـ إلصالح الزراعة مف شؽ االنيار

كالترع لمرم كتعديؿ الطرؽ كمعالجات االماـ في ىذا الجانب مثالن كتب إلى قرظة بف كعب
األنصارم  " :أما بعد  ,فإف رجاال مف أىؿ الذمة مف عممؾ ذكركا ني ار في أرضيـ قد عفا كادفف ,
كفيو ليـ عمارة عمى المسمميف  ,فانظر أنت كىـ  ,ثـ أعمر كأصمح النير  ,فمعمرم الف يعمركا
(ّ)

أحب إلينا مف أف يخرجكا  ,كأف يعجزكا أك يقصركا في كاجب مف صالح البالد كالسالـ "

 ,ككتب

ككتب إلى كعب بف مالؾ  ":أما بعد  ,فاستخمؼ عمى عممؾ  ,كاخرج في طائفة مف أصحابؾ حتى

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 320/1 ,
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.436
( )3اٌ١ؼمٛت , ٟذاس٠خ .203/2,
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تمر بأرض ككرة السكاد فتسأؿ عف عمالي كتنظر في سيرتيـ فيما بيف دجمة كالعذيب  ,ثـ ارجع إلى
البيقباذات فتكؿ معكنتيا  ,كاعمؿ بطاعة ا﵀ فيما كالؾ منيا"(ُ).
ثانيا  :توزيع الحقوق المالية عمى مستحقييا
اكد االماـ عمي عمى ضركرة تبياف كتحديد اصحاب ىذه الحقكؽ عمى مستكل الدكلة كالحككمة
أكصى عمالو بالكصايا التي تؤكد عمى ىذا األمر كمنيا كصيتو لخميفة عاممو عمى البصرة زياد بف
ً
أبيو كجاء فييا ...":أىتىٍريجك أ ٍ
ىف يي ٍعط ىي ىؾ ا﵀ي
الن ًع ًيـ  ,تىم ىنعو الض ً
ت يمتى ىمِّرغه ًفي َّ
يؼ
َّع ى
ىكأ ٍىن ى
ٍ يي

ً
اض ًعيف ك ٍأن ى ً
ىجر اٍلمتىك ً
يف
ت ع ٍن ىدهي م ىف اٍل يمتى ىكب ًِّر ى
ى ى
أ ٍى ي ى
كجب لى ىؾ ثىكاب اٍلمتى ً
يف
ى ى
األرىممةى  .أىف يي ً ى
ص ِّدق ى
ى
ك ٍ

ط ىمعي .
! ىكتى ٍ
(ِ )
؟! " ...

فيكجو ( )استفيامان عمى سبيؿ اإلنكار ألحد عمالو عمى الصدقات كالذم يريد مف ا﵀ أف يؤتيو
ثكاب المتكاضعيف كىك مف المتكبريف الذيف ال يطيعكف أمر ا﵀  ,كيحكؿ دكف ايصاؿ الحقكؽ
(ّ)

لمستحقييا

كىذا الكالـ ىك مقدمة لما ييمنا في ىذا المقاـ كىك استفياـ اإلماـ ( )بكيفية طمع

الم رء بأف يعطيو ا﵀ ثكاب المتصدقيف  ,كالمتصدؽ ىك الذم يعطي الصدقة  ,بينما ىك يتقمب في
النعيـ كيعيش البطر كاإلسترخاء فيك يتمتع بيذه األمكاؿ كيمنعيا عف الضعيؼ كاألرممة (ْ) .
ككرر اإلماـ ( )المعنى السابؽ في كتاب آخر إلى أحد عمالو كعد األمكاؿ التي يمنعيا
الكالي عف أصحابيا كيتصرؼ بيا مف اجؿ مصمحتو الشخصية  ,ىي أمكاؿ محرمة عميو إذ قاؿ ":
ب
ؼ تي ًسيغي ىش ىرابان ىك ى
 ...ىك ٍي ى
ط ىعامان  ,ىكأ ٍىن ى
ت تى ٍعمى يـ أَّىن ىؾ تىأ يك يؿ ىح ىرامان  ,ىكتى ٍش ىر ي
ًَّ
ًً
ً
اؿ اٍليتىامى كاٍلمس ً
النس ً
ً
اك ً
اء
يف  ,الذ ى
يف ىكاٍل يم ىجاىد ى
يف ىكاٍل يم ٍؤ ًمن ى
يف أىفى ى
اء م ٍف أ ٍىمك ى ى ى ى ى
ٌى ى
بً ًيـ ً
ىذ ًه اٍلبًالى ىد ! "(ٓ) .
ٍ

ىحرامان  ,كتىٍبتىاعي ً
اء ىكتىٍن ًك يح
اإل ىم ى
ى
ى
ًً
ىح ىرىز
األم ىك ى
اؿ ىكأ ٍ
ا﵀ي ىعمىٍي ًي ٍـ ىذه ٍ

المستوى الثاني -:اولويات تامين الحقوق المالية الفراد المجتمع :في جانب االنفاؽ الحككمي لـ
يقتصر اىتماـ دكلة االماـ عمى تكزيع العطاء بؿ كانت ىناؾ نفقات اخرل خصصت ثابتو كاخرل
مؤقتو لشرائح اجتماعية معينو مف المرضى كالمقعديف كاالطفاؿ كغيرىـ كىي كاالتي -:
-1النفقات الثابتة

( )1اٌ١ؼمٛت , ٟذاس٠خ .204/2,
(ٙٔ )2ط اٌثالغح .377 ,
( )3اٌثؽشأ , ٟششغ اٌىث١ش  401/4 ,؛ ٕ٠ظش  ,اٌش١شاص , ٞذٛض١ػ ٔٙط اٌثالغح  , 466/3 ,ؼث١ة هللا اٌخٛئ, ٟ
ِٕٙاض اٌثشاػح  , 343/13 ,اٌّٛع , ٞٛششغ ٔٙط اٌثالغح .124/4 ,
( )4لطة اٌذ ٓ٠اٌشأٚذِٕٙ , ٞاض اٌثشاػح  51/3 ,؛ٕ٠ظش :اٌثؽشأ ,ٟششغ اٌىث١ش  , 401/4 ,اٌش١شاص , ٞذٛض١ػ
ٔٙط اٌثالغح  , 466/3ؼث١ة هللا اٌخٛئِٕٙ , ٟاض اٌثشاػح .343/13 ,
(ٙٔ )5ط اٌثالغح ,ص.413
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ىناؾ نفقات ثابتو تفرضيا الحالة االجتماعية لبعض االفراد كىـ الطبقات الفقيرة التي تحتاج الى
دعـ مستمر فأكصى االماـ عاممو عمى مصر بالطبقة السفمى بقكلو ":ثيَّـ المَّو المَّو ًفي الطَّىبقى ًة الس ٍفمىى
ً
ً
ً
ً ًَّ
يف كاٍلم ٍحتى ً
ىى ًؿ اٍليب ٍؤ ىسى ك َّ
الزٍم ىنى ,فىًإ َّف ًفي ىىًذه الطَّىبقى ًة قىانًعان
يف كأ ٍ
اج ى
م ىف الذ ى
يف ىال حيمىةى لىيي ٍـ  ,م ىف اٍل ىم ىساك ً ي
كمعتى انر  ,ك ٍ ً ًَّ
اج ىع ٍؿ لىيي ٍـ ًق ٍسمان ًم ٍف ىب ٍي ًت ىمالً ًؾ  ,كًق ٍسمان ًم ٍف ىغ َّال ًت
استى ٍحفى ى
ظ ىؾ ًم ٍف ىحقِّو ًفي ًي ٍـ  ,ك ٍ
احفىظ لمو ىما ٍ
يٍ ٌ
ً
و
صك ًافي ً ً ً
صى ًم ٍنيي ٍـ ًم ٍث ىؿ الًَّذم لًأل ٍىد ىنى "(ُ) ككصيتو لو ايضان في االيتاـ
اإل ٍس ىالـ في يك ِّؿ ىبمىد  ,فىًإ َّف لألى ٍق ى
ىى

ً
ً
الرقَّ ًة ًفي الس ِّ ً
ؾ
ىى ىؿ اٍلييتًٍـ كىذ ًكم ِّ
ب لًٍم ىم ٍسأىلى ًة ىن ٍف ىسو ,كىذلً ى
كالمسنيف " كتى ىعيَّ ٍد أ ٍ
ِّف  ,م َّم ٍف ىال حيمىةى لىو كىال ىي ٍنص ي
ىعمىى اٍل يكىال ًة ثىًقي هؿ "(ِ) يعني تخصص جزء مف ربح ارض الصكافي كجزء مف كاردات بيت الماؿ ليذه
غ
الطبقة  ,كقد امر االماـ عميو السالـ عاممو اف يتخذ شبو المجنة لرعاية ىذه الطبقة فقاؿ " فىفىِّر ٍ
ً
اعم ٍؿ ًفي ًيـ بً ً
اإل ٍع ىذ ًار إًلىى المَّو ىي ٍكىـ
اض ًع  ,ىفٍم ىي ٍرفى ٍع إًلى ٍي ى
أليكلىئً ىؾ ثًقىتى ى
ؾ ًم ٍف أ ٍ
ىى ًؿ اٍل ىخ ٍش ىية كالتَّىك ي
ٍ
يم ى
كريى ٍـ  ,ثيَّـ ٍ ى
ؾ أي
تىٍمقىاه "(ّ).

-2المعونات (النفقات المؤقتة)
استخدـ اإلماـ ( )نظاـ المعكنات لرفد الطبقات الخاصة كىذا ما اكده في عيده لمالؾ
االشتر " ثـ الطبقة السفمى مف اىؿ الحاجة كالمسكنة الذيف يخص رفدىـ كمعكنتيـ ككتب الى قثـ بف
اجتى ىم ىع ًع ٍن ىد ىؾ
العباس عاممو عمى مكة ما نصو  " :ك ٍانظي ٍر إًلىى ىما ٍ
صيبان بًو مك ً
اؿ كاٍلمجاع ًة  ,م ً
ً
ً
ً
اض ىع اٍلفىاقى ًة كاٍل ىخ َّال ًت
قىبمى ىؾ م ٍف ىذ ًكم اٍلع ىي ً ى ى ى
ي
ىى
ً ً ً
يم ٍف ًقىبمىىنا "(ْ).
ل ىن ٍقس ىمو ف ى

ًم ٍف م ً َّ
اص ًرٍفو إًلىى ىم ٍف
اؿ المو  ,فى ٍ
ى
اح ًمٍمو إًلى ٍي ىنا
ض ىؿ ىع ٍف ىذلً ىؾ فى ٍ
كما فى ى
 ,ى

كفي نص اخر يكضح االماـ الى مف تصرؼ ىذه االمكاؿ يكصؼ انساني رائع اذ يقكؿ  :السيد
ليـ في االمارة نصيب كال في العمارة حظ كال في التجارة ماؿ كال في االجازة معرفة كقد فرض كقد
فرض ا﵀ في امكاؿ االغنياء ما بقكتيـ كيقكـ ليـ"(ٓ).
اما اجراء حككمة دكلة العصبية يأتي بعكس تدابير حككمة االماـ عمي( )فيي تقدـ اكلكية
االنفاؽ لنفسيا كحاشيتيا كتؤمف مصارؼ الترؼ التي اعتادتيا باستئثار الحاكـ كحاشيتو بمصادر
الماؿ العاـ كالتحكـ بيا لمصمحتو فيستكلي الحاكـ كحاشيتو عمى االمكاؿ مف خالؿ فرض الضرائب
()1
()2
()3
()4
()5

ٔٙط اٌثالغح ,ص.413
ٔٙط اٌثالغح ,ص.442
ٔٙط اٌثالغح ,ص.442
ٔٙط اٌثالغح ,ص.453
اٌّعٍغ , ٟتؽاس االٔٛاس.43/20,
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كتخصيصيا كانفاقيا عمى مصالح الحاكـ كحاشيتو الخاصة ,دكف النظر في حاجة الرعية كصالح
الدكلة العاـ ,فيقكؿ ابف خمدكف ":فاذا استفحمت طبيعة الممؾ كحصؿ لصاحب الدكلة االستبداد عمى
قكمو قبض ايدييـ عف الجبايات اال ما يطير ليـ بيف الناس في سيمانيـ  ...كصار المكالي
كالصنائع ساىميف ليـ في القياـ بالدكلة حينئذ بالجباية أك معظميا كيحتكم عمى االمكاؿ كيحتجبيا
لمنفقات في ميمات االحكاؿ فتكثر ثركتو كتممئ خزانتو كيتسع نطاؽ جاىو كيتغير عمى سائر قكمو
فيعظـ حاؿ حاشيتو ك ذكيو ...كيتسع جاىـ كيقتنكف االمكاؿ " ...

(ُ)

.

كلـ تكف لدكلة العصبية رؤية مدركسة لإلنفاؽ فكانت تتبع اىكاء الحكاـ كشيكاتيـ في االنفاؽ
البعيد عف االكلكيات " مع ما حصؿ ليـ مف اتساع العيش كالتفنف في أحكالو فبمغكا الغاية في ذلؾ
كتطكركا بطكر الحضارة كالترؼ في األحكاؿ كاستجادة المطاعـ كالمشارب كالمالبس كالمباني
كاألسمحة كالفرش كاآلنية كسائر الماعكف كالخرثي ككذلؾ أحكاليـ في أياـ المباىاة كالكالئـ كليالي
األعراس فأتكا مف ذلؾ كراء الغاية كانظر ما نقمو المسعكدم كالطبرم كغيرىما في أعراس المأمكف
ببكراف بنت الحسف بف سيؿ كما بذؿ أبكىا لحاشية المأمكف حيف كافاه في خطبتيا إلى داره بفـ
الصمح كركب إلييا في السفيف كما أنفؽ في أمالكيا كما نحميا المأمكف كأنفؽ في عرسيا تقؼ مف
ذلؾ عمى العجب ...كعمى قدر عظـ الدكلة يككف شأنيا في الحضارة إذا أمكر الحضارة مف تكابع
الترؼ كالترؼ مف تكابع الثركة كالنعمة كالثركة كالنعمة مف تكابع الممؾ كمقدار ما يستكلي عميو أىؿ
الدكلة فعمى نسبة الممؾ يككف ذلؾ كمو فاعتبره كتفيمو كتأممو تجده صحيحا في العمراف كا﵀ كارث
األرض كمف عمييا كىك خير الكارثيف"(ِ) .
فاإلنفاؽ بالماؿ ييحدث السيكلة في المجتمع لكف ىذه السيكلة اذا زادت فأنيا تضر أكثر مما

تنفع مف ىنا جاءت دعكة االماـ ( )الى انتياج سياسة دقيقة لمحيمكلة دكف كقكع االضرار الناشئة
عف السيكلة المتدفقة  .فاإلسراؼ محرـ ألنو ضياع لمماؿ أكالن ك ألنو يتسبب في التضخيـ الناشئة
عف زيادة السيكلة مع قمة العرض فترتفع االسعار.

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 317/1,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .174/1,
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ثانيا  :استراتيجية تنظيم الموارد المالية لمدولة
رسـ االماـ عمي ( )استراتيجية كاضحة إليجاد كتثبيت مكارد مالية دائمية ثابتة كىي تشمؿ
مجمكعة مف الضرائب الشرعية التي أقرىا اإلسالـ كمثؿ بعض منيا مكردان منقطعان كاخر مستم ار ,كما
أف مقادير تمؾ الضرائب لـ تكف محددة أك ثابتة  ,كفقان إلعتبارات عديدة سنأتي عمى تكضيحيا تباعا
ككما ياتي-:
ُ .الحد مف التجاكزات المادية في فرض الحقكؽ المالية حيث اف االسالـ قدر فرض الجزية عمى
ً ًَّ
كف
يف ىال يي ٍؤ ًمين ى
اىؿ الذمة كلـ يتجاكزىا الى غير ذلؾ منعا لالستغالؿ الناس قاؿ تعالى ﴿:قىاتميكا الذ ى
ً
بًالمَّ ًو كىال بًاٍليكًـ ٍاآلى ًخ ًر كىال يحِّرمكف ما ح َّرـ المَّو كرسكليو كىال يًد يينكف ًديف اٍلح ِّ ً ًَّ
اب
يف أيكتيكا اٍلكتى ى
ى ي ى ي ى ى ى ى ي ىى ي ي ى ى ى ى ى
ؽ م ىف الذ ى
ىٍ
ى
ً
و
كف ﴾(ُ) .
صاغ ير ى
ىحتَّى يي ٍعطيكا اٍل ًج ٍزىيةى ىع ٍف ىيد ىك يى ٍـ ى
رفع االماـ ( )التجاكزات المادية التي فرضت عمى اىؿ الذمة مف قبؿ الحككمات التي

سبقتو فكانكا باإلضافة الى دفعيـ امكاؿ الجزية كاف العماؿ يفرضكف عمييـ ضرائب خارج نطاؽ
الجزية ,فعمؿ االماـ عمي رفع ىذا الضيؽ ,عندما مر بمنطقة االنبار كتفاجأ بانيـ قد خرجكا اليو
بدكابيـ كصنعكا طعاـ لمجيش فمما سأليـ االماـ عف السبب قالكا ىذا امر تعكدنا عميو مع المسمميف
الذيف يمركف عمينا  ,فرفض االماـ ىذا االجراء الذم يتناقض مع ضكابط اتفاقية فرض الجزية ,
كاستنكر ىذا الترؼ كخاطبيـ قائالن "كانكـ لتشقكف بو عمى انفسكـ كابدانكـ  ,فال تعكدكا لو  ...كتركيـ
كسار"

(ِ )

فميس اليدؼ مف اخذ الجزية اذالؿ االنساف حتى لككاف غير مسمـ ماداـ جزء مف دكلة

المسمميف فيك منيـ مف حيث تساكيو معيـ مف حيث حقكؽ المكاطنة الصالحة لذلؾ يجب اف يشعر
بقربو مف الدكلة التي ينتمي الييا مف خالؿ الحفاظ عمى كرامتو كما يمتمكو ,كالمسممكف ليسكا سيكفا
مسمطة عمى ىؤالء يتربصكف بيـ الدكائر بؿ العكس فيجب حفاظ حقكؽ حرية الديف كاف االنساف حر
فيما يعتنؽ كقد كفؿ االسالـ ىذه الحرية

(ّ )

كحذر االماـ المسمميف كالعماؿ مف ظمـ اىؿ الذمة

كالتعدم عمى حقكقيـ ككرامتيـ في العيش في ظؿ دكلتيـ التي ىي دكلة المسمميف ايضان فقاؿ "اال
مف ظمـ معاىدان اك نقصو اك كمفو فكؽ طاقتو اك اخذ منو شيئان بغير طيب نفس فانا حجيجو يكـ
القيامة"(ْ).

( )1عٛسج اٌرٛتح  ,ا٠ح.22
( )2إٌّمشٚ , ٞلؼح طف , ٓ١ص 144؛ ٕ٠ظش  :اتٓ ػثذ ستٗ  ,اٌؼمذ اٌفش٠ذ . 203/3,
( )3اٌشش٘أ , ٟاٌرغ١ش ف ٟاٌغ١اعح اٌّاٌ١ح  ,ص. 132
( )4ات ٟداٚد  ,عٕٓ  45/2 ,؛ ٕ٠ظش  :اٌثٙ١م , ٟاٌغٕٓ اٌىثش.205/2. ٜ
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كفي كتاب لو الى زياد ابف ابيو كقد استخمفو لعبد ا﵀ بف عباس عمى فارس كاعماليا نياه فيو
عف زيادة الخراج قائالن ":استعمؿ العدؿ كاحذر العسؼ كالحيؼ فاف العسؼ يعكد بالجالء (ام
التفرؽ) كالحيؼ يدعك الى السيؼ"

(ُ )

كىذه قراءة مبكرة ككاعية مف قبؿ االماـ في تممس االثر

االقتصادم كمتغيراتو عمى المناخ السياسي كاالجتماعي ألثر الجكر كالظمـ االقتصادم عمى الرعية
الذم ينتيي الى الثكرة كحمؿ السيؼ ضد الدكلة  ,كقاؿ في كصيتو لعامؿ صدقات اخر ":كال تأخذف
منو أكثر مف حؽ ا﵀ في مالو "(ِ).
ِ .فرض مقادير الضريبة الخراجية بما يتالئـ مع حالة الزرع كالسكؽ عف مصعب بف يزيد أبى زيد
األنصارم ,عف أبيو قاؿ " :بعثني عمي بف أبي طالب عمى ما سقى الفرات  .فذكر رساتيؽ كقرل .
فسمى نير الممؾ  ,كككثى  ,كبيرسير  ,كالركمقاف  ,كنير جكبر  ,كنير درقيط  ,كالبيقباذات ,
كأمرني أف أضع عمى كؿ جريب زرع غميظ مف البر درىما كنصفا كصاعا مف طعاـ  ,كعمى كؿ
جريب كسط درىما  ,كعمى كؿ جريب مف البر رقيؽ الزرع ثمثي درىـ  ,كعمى الشعير نصؼ ذلؾ .
كأمرني أف أضع عمى البساتيف التي تجمع النخؿ كالشجر عمى كؿ جريب عشرة دراىـ  ,كعمى جريب
الكرـ إذا أتت عميو ثالث سنيف كدخؿ في الرابعة كأطعـ عشرة دراىـ  ,كأف ألغى كؿ نخؿ شاذ عف
القرل يأكمو مف مر بو  ,كأف ال أضع عمى الخض اركات شيئا  :المقاثى كالحبكب كالسماسـ كالقطف

(ّ)

ّ .ضبط النظاـ الضرائبي مف حيث زيادة معدالت النسبة الضريبية اك استحداث جديد في ىذا
المجاؿ  ,اكصى االماـ االدارييف عمى نظاـ الضرائب الى مراعات مقاييس فرضيا مف حيث النسبة
كاالنكاع باستحداث الجديد منيا اذا تطمب االمر كمف القكاعد الضريبية الرائدة في ىذا المجاؿ التي
ادرجيا االماـ في النظاـ المالي ىي ضركرة مراعاة صالح دافعي الضرائب اكال بقكلو ( ")كتفقد
أمر الخراج بما يصمح أىمو فإف في صالحو كصالحيـ صالحا لمف سكاىـ  ,كال صالح لمف سكاىـ
إال بيـ ألف الناس كميـ عياؿ عمى الخراج كأىمو "(ْ) ,كقكلو  ":كليكف نظرؾ في عمارة األرض أبمغ
مف نظرؾ في استجالب الخراج ألف ذلؾ ال يدرؾ إال بالعمارة  .كمف طمب الخراج بغير عمارة أخرب
البالد كأىمؾ العباد  ,كلـ يستقـ أمره إال قميال "

(ٓ)

فانو كمما كانت مقادير الخراج المفركضة مف قبؿ

الدكلة عمى المكمفيف الزراعييف معتدلة في نسبة معينة مف انتاج محاصيميـ فاف ىذا يصب في
(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص.552
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.330
 ) 2البالذري  ,احمد بن ٌحٌى بن جابر  ,فتوح البلدان .222-221/1 ,
(ٙٔ )4ط اٌثالغح ,ص.436
(ٙٔ )5ط اٌثالغح ,ص.436
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مصمحة الجميع مف المنتجيف كالدكلة ألنو؛ ال يضر بأرباح المنتجيف التي ستعكد بالمزيد مف
االيرادات عمييـ ,كتسيـ في عدالة كاستقرار النسب الضريبية في مضاعفة مجيكد االنتاج لزيادة
االرباح

(ُ )

بالنسبة لمفالحيف مف جية ,كاستقرار مصادر المكارد المالية القتصاد الدكلة مف جية

اخرل.
مف ىذا تبيف اف اصالح اىؿ الخراج (المنتجيف الزراعييف) يعتمد عمى اصالح مقادير الخراج
المفركضة عمى المكمفيف اىؿ الخراج كاف اصالح بقية المجتمع ( لمف سكاىـ) يعتمد عمى صالح
اىؿ الخراج ألنو كما يقكؿ االماـ عمي بف ابي طالب ( :)الناس كميـ عياؿ عمى الخراج كاىمو.
كما حذر االماـ عمي( )مف رفع نسبة الضرائب لسد اك تعكيض العجز المالي لنفقات
الدكلة عمى حساب ارىاؽ المنتجيف كتكميفيـ ما ىك فكؽ طاقة انتاجيـ كحذر االماـ مف ارتفاع نسبة
الض ارئ ب اك زيادتيا بما يضر بالمكمفيف بيا عندما يتـ تعييف نسبة قيمة الخراج كلكف ليس بما يصمح
اىمو كانما بما ييبط عزيمة اىمو(المنتجيف الزراعييف) ام يتـ رفع النسبة بشكؿ يستحكذ عمى نسبة
كبيرة مف انتاج المزارعيف اك مف ايراداتيـ الكمية كتصبح مقادير الخراج ىي عبارة عف تكاليؼ
اضافية الى جانب تكاليؼ عناصر االنتاج فإف زيادة مقادير الخراج يؤدم الى زيادة التكاليؼ اضافية
الذم يؤدم الى زيادة التكاليؼ الكمية الذم يقكد الى انخفاض ارباح المنتجيف الزراعييف.
فإف ام زيادة في مقادير الخراج بنسب غير مدركسة كعادلة تؤثر في الصالح العاـ ام عندما
يككف ىدؼ الدكلة ىك زيادة ايراداتيا مف الخراج فقط مف دكف االىتماـ بمصمحة اىؿ الخراج
(المنتجيف مف الزراعييف كغيرىـ ) فأنيا في المدل القصير تحقؽ ذلؾ اال اف ذلؾ يككف عمى حساب
تراجع ما تحققو طبقة اىؿ الخراج مف عكائد كارباح مما يؤدم الى تقميؿ الحافز ليـ عمى التمسؾ
باألرض كزيادة زراعتيا الف انتاجيـ كجيكدىـ تتحكؿ كبشكؿ غير عادؿ الى الدكلة كخراج .
كما اف تفقد امر الخراج ال يصب في مصمحة اىؿ الخراج انما يحقؽ مصالح جبات الخراج
كالدكلة فاف ذلؾ يؤدم الى عدـ تحقيؽ الصالح لمف سكاىـ مف بقية طبقات المجتمع االخرل الف
(ِ)

المجتمع بكاممة كما يقكؿ االماـ عمي بف ابي طالب ( ":)كميـ عياؿ عمى الخراج كاىمو "
فانو ذلؾ سياتي بنتائج كخيمة عديدة منيا ما ياتي-:

( )1ات ٛؼّذ  ,سضا طاؼة ,االِاَ ػٍ ٟتٓ ات ٟطاٌة(ٚ )ع١اعرٗ ف ٟاٌخشاض ٌّؼاٌعح اٌغىٓ ٚاالػّاسِ ,عٍح
اٌغشٌٍ ٞؼٍ َٛااللرظاد٠ح ٚاإلداس٠ح ,اٌّعٍذ اٌؼاشش  ,ص.130-122
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.436

,
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ُ .حالة السخط كالتذمر اك الثكرة عمى سياسات الحككمة ؛ فعندما يصؿ اىؿ الخراج الى حالة ال
يستطيعكف مف خالليا الحصكؿ عمى مستكل مف االرباح التي تحقؽ ليـ مستكل مف الرفاىية المقبكلة
اك العيش المحترـ كال يشعركف انيـ مكضع رعاية كاىتماـ مف قبؿ السمطة الحاكمة كاف الخراج
المكجكد عمييـ ال يسمح ليـ مف تحقيؽ طمكحاتيـ المقبكلة كانيـ يعممكف أف ايرادات الخراج ىذه قد
ال تذىب لخدمة المجتمع الذيف ىـ جزء منو اما بصكرة مباشرة كمدفكعات نقدية اك بصكرة خدمات
عامة كبالتالي ىـ ايضان مف المنتفعيف بيا بؿ تذىب لتنعـ السمطة الحاكمة بالترؼ كالممذات التي
اعتادت عمييا حتى لك عمى حساب تحقيؽ ابسط حقكؽ الرعية كىي العيش الكريـ .
كىذا ما حذر منو االماـ عمي ( )مسبقا ككاف يتجنب اسباب حدكثو في كتاب لو الى زياد
بف ابيو كقد استخمفو لعبد ا﵀ بف عباس عمى فارس كاعماليا نياه فيو عف زيادة الخراج  " :استعمؿ
(ُ)

العدؿ كاحذر العسؼ كالحيؼ فاف العسؼ يعكد بالجالء (ام التفرؽ) كالحيؼ يدعك الى السيؼ"

,

كىذه قراءة مبكرة ككاعية مف قبؿ االماـ في تممس االثر االقتصادم كمتغيراتو عمى المناخ السياسي
كاالجتماعي  ,ألثر الجكر كالظمـ االقتصادم عمى الرعية كالذم ينتيي الى الثكرة كحمؿ السيؼ ضد
الدكلة .
ِ .انخفاض معدالت الضرائب فإف عممية زيادة ايرادات الخراج اك الضرائب عامة دكف التفكير في
عمارة االرض فاف ىذه السياسة مف الممكف اف تحقؽ ىدفيا عمى المدل القصير لكنيا سرعاف ما
تتراجع معدالت ايرادات الخراج بفعؿ انخفاض معدالت االنتاج في القطاع الزراعي ثـ القطاعات
االخرل الذم يؤدم الى تراجع في عمارة االرض كمف ثـ خراب البالد ىك اىالؾ العباد كىنا االماـ
عمي بف ابي طالب ( )يستشرؼ المستقبؿ ليذا السياسات التي تؤكد عمى الخراج مف دكف
االعمار يقكؿ ( : )كمف طمب الخراج بغير عمارة اخرب البالد كاىمؾ العباد كلـ يستقـ امره اال
قميالن  .ام يككف انتعاش مؤقت ثـ يعكد الى االنكماش االقتصادم الذم يؤدم استم ارره الى ضعؼ
الدكلة كانييارىا.
ّ .كساد القطاع الزراعي سبب البحث عف مجاالت اخرل لمعمؿ في غير القطاع الزراعي اك في
مناطؽ اك بمداف اخرل اكثر احتراما كتقدي ار لحقكؽ المنتجيف الزراعييف كىذا يؤدم الى انخفاض
االنتاج الزراعي ثـ ارتفاع االسعار كزيادة معدالت البطالة كانخفاض الدخكؿ.
(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص.552
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ْ .انتشار ظاىرة الرشكة كالفاسد المالي بيف مكظفي الدكلة كالمنتجيف الزراعييف لتخفيؼ الضغط
الحاصؿ عمييـ.
ٓ .انخفاض الحافز كالرغبة لدل المنتجيف في القطاعات االخرل المرتبطة بالقطاع الزراعي الذم
سيترتب عميو انخفاض جيكدىـ كانتاجيـ كالذم بدكره يؤثر في االنتاج العاـ لمدكلة.
اما في دكلة العصبية فإف النظاـ الضريبي يككف فييا فاقد لمتخطيط ؛ النو يككف تحت رحمة
نسبة انفاؽ حككمتيا ,حيث اف ارتفاع نسبة االنفاؽ يؤدم الى زيادة نسبة الضرائب؛ فكقكع الضرائب
تحت مطرقة مأل خزينة الدكلة يجعميا المسؤكلة دائمان عف تكفير المكرد المالي الكافي لسد العجز
المالي فييا نتيجة االسراؼ في نفقات حككمة دكلة العصبية  .فاذا نقصت اك فرغت خزينة الدكلة
يبدأ الضغط بالضرائب عمى الرعية اما بزيادة نسبتيا اك استحداث انكاع جديدة منيا مف دكف مقاييس
ادارية اك مالية مدركسة بؿ ق ار ارت ارتجالية كردة فعؿ إلنقاذ كانعاش خزينة الحاكـ.
ام اف نسبة الضرائب في دكلة العصبية تككف تبعا لنسبة االنفاؽ فإذا كاف االنفاؽ في بداية
نشكء الدكلة قميال فإف ىذا ينعكس عمى نسبة الضرائب فتككف قميمة كىذا ما عرضو ابف خمدكف في
فصؿ بعنكاف ( في الجباية كسبب قمتيا ككثرتيا )

(ُ)

بقكلو ":إعمـ أف الجباية أكؿ الدكلة تككف قميمة
(ِ)

الكزائع كثيرة الجممة كآخر الدكلة تككف كثيرة الكزائع قميمة الجممة "

فتأتي قمة نسبة الضرائب ليس

مف باب اف الدكلة كاعية لمضرة كثرة الضرائب بؿ ألسباب اخرل :
السبب االكؿ منيا :الف الدكلة ما زالت تمتزـ سنف الديف عمى ما ذىب اليو ابف خمدكف ":أف الدكلة إف
كانت عمى سنف الديف فميست تقتضي إال المغارـ الشرعية مف الصدقات كالخراج كالجزية كىي قميمة
الكزائع الف مقدار الزكاة مف الماؿ قميؿ كما عممت ككذا زكاة الحبكب كالماشية ككذا الجزية كالخراج
كجميع المغارـ الشرعية كىي حدكد ال تتعدم"(ّ).
كالسبب الثاني :يرتبط بدكرة اطكار عمر دكلة العصبية كىك ( طكر البداكة ) فإذا كانت الدكلة في ىذا
الطكر فأنيا تككف حسب نظاـ ىذا الطكر قميمة االنفاؽ فال تحتاج لرفع نسبة الضرائب كنظ ار لما
تقتضيو تقاليد البداكة السماح كالكرـ كعدـ االعتداء عمى امكاؿ االخريف  ,كاشار الى ذلؾ بقكلو ":
كاف كانت عمى سنف التغمب كالعصبية فال بد مف البداكة في أكليا كما تقدـ كالبداكة تقتضي المسامحة

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 272 /1,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 272 /1,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 272 /1,
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كالمكارمة كخفض الجناح كالتجافي عف أمكاؿ الناس كالغفمة عف تحصيؿ ذلؾ إال في النادر فيقؿ
لذلؾ مقدار الكظيفة الكاحدة كالكزيعة التي تجمع األمكاؿ مف مجمكعيا "(ُ).
كقمة الضرائب كاعتداليا نتيجة ميمة يسجميا ابف خمدكف باف ينتج عنيا انتعاش اقتصادم
بالنظر الى كثير المتحصؿ منيا ليذا االنتعاش أف قمة الضرائب تدفع عجمة التطكر الى االماـ
كتنع ش العمراف كتضاعؼ دخؿ الدكلة كثركة المجتمع كيؤدم بالنتيجة الى تقكيتيا كتقدميا بالحفاظ
عمى عمراف االرض كجميع االعماؿ المنتجة االخرل فيكثر العمراف الحضرم كيتسع كىذا ما أشار
اليو ابف خمدكف " كاذا قمت الكزائع كالكظائؼ عمى الرعايا نشطكا لمعمؿ كرغبكا فيو فيكثر االعتمار
كيتزايد لحصكؿ االغتباط بقمة المغرـ"

(ِ)

كبعد انتياء طكر التأسيس ك يأتي طكر الترؼ ك اإلنفراد بالممؾ كاالستبداد بو تزيد نفقات
الدكلة نتيجة الترؼ كمتطمبات حككمة الممؾ التي تتطمب انفاؽ الكثير مف االمكاؿ لمحفاظ عمى
مصالحيا كبقائيا في سدة الحكـ  " :فإذا استمرت الدكلة كاتصمت كتعاقب ممككيا كاحدا بعد كاحد
كاتصفكا بالكيس كذىب سر البداكة كالسذاجة كخمقيا مف االغضاء كالتجافي كجاء الممؾ العضكض
كالحضارة الداعية إلى الكيس كتخمؽ أىؿ الدكلة حينئذ بخمؽ التحذلؽ كتكثرت عكائدىـ كحكائجيـ
بسبب ما انغمسكا فيو مف النعيـ كالترؼ"  ,ك قكلو ايضا  " :ال تمبث أف تأخذ [ أم دكلة العصبية ]
بديف الحضارة في الترؼ كعكائدىا كتجرم عمى نيج الدكؿ السابقة قبميا فيكثر لذلؾ خراج أىؿ الدكلة
كيكثر خراج السمطاف خصكصا كثرة بالغة بنفقتو في خاصتو ككثرة عطائو كال تفي بذلؾ الجباية
فتحتاج الدكلة إلى الزيادة في الجباية كالسمطاف مف النفقة فيزيد في مقدار الكظائؼ كالكزائع أكال كما
قمناه ثـ يزيد الخراج كالحاجات كالتدريج في عكائد الترؼ كفي العطاء لمحامية "(ّ).
كمف خالؿ النص يتبيف سسبب زيادة النفقات كاالتي-:
ُ.كصكؿ حككمة الممؾ الى طكر الترؼ
لمممًؾ باألمكاؿ لذا يحتاج الى تاميف امكاؿ كثير لشراء
ِ.ايجاد كاصطناع عصبية جديدة مناصرة ى
كالئيـ.
كبسبب زيادة االنفاؽ ترفع الحككمة مف نسبة الضرائب كتكثر انكاعيا حتى تتمكف الدكلة مف
سد نفقات يا بذلؾ كتعكض ما تنفقو ,اال اف ىذه االمر يعكد عمييا بالضرر عمى ما يكضحو ابف
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش . 272 /1,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.272/1,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.272/1,
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خمدكف بقكلو  ":فيكثركف الكظائؼ كالكزائع حينئذ عمى الرعايا كاألكرة كالفالحيف كسائر أىؿ المغارـ
كيزيدكف في كؿ كظيفة ككزيعة مقدا ار عظيما لتكثر ليـ الجباية كيضعكف المككس عمى المبايعات
كفي األبكاب كما نذكر بعد ثـ تتدرج الزيادات فييا بمقدار بعد مقدار لتدرج عكائد الدكلة في الترؼ
ككثرة الحاجات كاالنفاؽ بسببو حتى تثقؿ المغارـ عمى الرعايا كتيضميـ كتصير عادة مفركضة الف
تمؾ الزيادة تدرجت قميال قميال كلـ يشعر أحد بمف زادىا عمى التعييف كال مف ىك كاضعيا"(ُ).
كيرل ابف خمدكف اف كثرة الضرائب كزيادة نسبتيا تؤثر في صافي االنتاج كتقمؿ الربح بقكلو " :
إنما ثبت عمى الرعايا في االعتمار لذىاب االمؿ مف نفكسيـ بقمة النفع إذا قابؿ بيف نفعو كمغارمو
كبيف ثمرتو كفائدتو فتنقبض كثير مف األيدم عف االعتمار جممة الجباية حينئذ بنقصاف تمؾ الكزائع
منيا كربما يزيدكف في مقدار الكظائؼ إذا أركا ذلؾ النقص في الجباية كيحسبكنو جب ار لما نقص حتى
تنتيي كؿ كظيفة ككزيعة إلى غاية ليس كراءىا نفع كال فائدة لكثرة االنفاؽ حينئذ في االعتمار ككثرة
المغارـ كعدـ كفاء الفائدة المرجكة بو فال تزاؿ الجممة في نقص كمقدار الكزائع كالكظائؼ في زيادة
لما يعتقدكنو مف جبر الجممة بيا إلى أف ينتقص العمراف بذىاب اآلماؿ مف االعتمار كيعكد كباؿ
ذلؾ عمى الدكلة "(ِ).
أم حينما يككف الصرؼ عمى االنتاج اكثر مف نسبة االرباح بسبب الزيادة في نسبة الضرائب
.فيذا يؤدم الى تذمر المنتجيف مف زراعييف كصناعييف كيترككف اعماليـ النيـ ال يستفيدكف شيء
بسبب نسبة الضريبة العالية فتقؿ لذلؾ االعماؿ كتكسد كتقؿ الجباية كتكثر البطالة كينكمش اقتصاد
الدكلة الذم يؤثر بالتالي عمى القطاعات االخرل المرتبطة بو مما يتسبب بخراب البالد كىالؾ العباد
ك" كقد كاف كقع منو بأمصار المشرؽ في أخريات الدكلة العباسية كالعبيدية كثير كفرضت المغارـ
حتى ع مى الحاج في المكسـ كأسقط صالح الديف أيكب تمؾ الرسكـ جممة كأعاضيا بآثار الخير
ككذلؾ كقع باألندلس لعيد الطكائؼ حتى محا رسمو يكسؼ بف تاشفيف أمير المرابطيف ككذلؾ كقع
بأمصار الجريد بإفريقية ليذا العيد حيف استبد بيا رؤساؤىا "(ّ).
كاخذت الدكلة االمكية مف قبؿ الجزية كالخراج مف المغمكبيف حتى بعد اسالميـ كما فعؿ
الحجاج مع المكالي في العراؽ(ْ).كىذا ما اثار العامة ضد ىذه السياسة فكاف يزيد بف الميمب " لما
كاله سميماف العراؽ عمى الحرب كالصالة كالخراج استكره أف يحيؼ عمى الناس في الخراج فتمحقو
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.272/1,
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.272/1,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.272/1,
( )4اٌثالرس , ٞأغاب االششاف  320/7 ,؛ ٕ٠ظش :اتٓ ػثذ ستٗ  ,اٌؼمذ اٌفش٠ذ . 403/3 ,
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المذمة كما لحقت الحجا ج كيخرب العراؽ كاف قصر عف ذلؾ لـ يقبؿ منو فرغب مف سميماف أف
يعفيو مف الخراج كأشار عميو بصالح بف عبد الرحمف مكلى تميـ فكاله سميماف الخراج "(ُ).
كبذلؾ يعد االماـ عمي بف ابي طالب ( )الرائد االكؿ في كشفو عف اىمية الضرائب كاثرىا
العاـ في اقتصاديات الدكؿ مف زيادة نسبة قيمتيا اك نقصانيا ,كقد سبؽ االماـ في ىذا المجاؿ كؿ
مف؛ ابف خمدكف ( تُٖٖىػ ) بثمانية قركف ك الفر المستشار االقتصادم في حككمة ريغاف
االمريكية عاـ (ُُُٖٖٗٗٗ-ـ ) بعشريف قرف تقريبا ,كالفر صاحب ( مبدأ الضريبة تقتؿ الضريبة
اك ما يعرؼ بمنحني الفر ) كالذم يؤكد " بأف كؿ زيادة في الضغط الضريبي تؤدم الى زيادة
الحصيمة الضريبية لمدكلة  ,كلكف الى نقطة تسمى نقطة العتبة كالتي بعدىا تؤدم أم زيادة في
(ِ)

الضغط الضريبي الى انخفاض الحصيمة الضرائبية "

كىذا ىك ما اكد عميو االماـ عمي( )ايضا

ً
تبعاتو .
كحذر مف
.3الية جمع الحقوق المالية
حرص االماـ عمي ( )عمى اتباع االسمكب االنساني في الجباية بجمع الحقكؽ المالية لقد
شمؿ االصالح المالي في حككمة االماـ عمي ( )ايضان طريقة جباية الضرائب المالية كضبط
التعامؿ في استيفاء الضرائب ,ليذا عمدت حككمة االماـ عمى الى مراقبة عماؿ الضرائب كعدـ
اعطائيـ تفكيضان مطمقان في ىذا المجاؿ  ,بؿ كاف االماـ( )مراقبان عمى كرامة الرعية كالمعاممة
العادلة حسب ما تكصي بو ضكابط االدارة االسالمية بالرفؽ كالرحمة ,فكاف ( )يكصي عمالو
االبتعاد عف اىانة الناس كالتكبر عمييـ يكصي احد عمالو " :إياؾ أف تضرب مسممان أك ييكديان اك
نصرانيان في درىـ خراج اك تبيع دابة عمؿ في درىـ  ,فإنما أ ً
نأخذ منيـ العفك "
يمرنا اف ي

(ّ)

 ,حتى لك

ادل ىذا االمر الى عدـ جباية ام أمكاؿ  ,ألنو كاف يرل أف بناء المجتمع كاحتراـ االنساف اىـ مف

االمكاؿ(ْ) ,كاكصى عاممو عمى برزج سابكر قائالن ":ال تضربف رجال سكطا في جباية درىـ كال تبعف
ليـ رزقا  ,كال كسكة شتاء كال صيؼ  ,كال دابة يعتممكف عمييا  ,كال تقيمف رجال قائما في طمب درىـ
 .قاؿ  :قمت  :يا أمير المؤمنيف ! إذا ارجع إليؾ كما ذىبت مف عندؾ  .قاؿ  :كاف رجعت كما
(ٓ)

ذىبت  ,كيحؾ  ,أنا أمرنا أف نأخذ منيـ العفك"

( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.62/3,
( )2اٌّشع , ٟع١ذ ؼعاص , ٞإٌظُ اٌضش٠ث١ح  ,ص .122-123
( )3اٌىٍ , ٟٕ١اٌىاف 540/3 , ٟ؛ ٕ٠ظش :اٌّف١ذ ,اٌّمٕؼح  ,ص. 257
( )4اٌشش٘أ , ٟاٌرغ١ش ف ٟاٌغ١اعح اٌّاٌ١ح  ,ص. 137
( )5اتٓ االش١ش ,اعذ اٌغاتح .24-23/4,
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كعند الحاالت الصعبة كالعكز اكصى ( )عاممو مالؾ االشتر الى التخفيؼ مف غمكاء
الضريبة بقكلو  ":فاف شككا ثقالن اك عمة اك انقطاع شرب اك بالة اك احالة ارض اغتمرت غرؽ اك
أجحؼ بيا عطش خففت عنيـ بما ترجك أف يصمح بو امرىـ كال يثقمف عميؾ شيء خففت بو المؤنة
عنيـ فانو ذخر يعكدكف بو عميؾ في عمارة بالدؾ كتزييف كاليتؾ"(ُ) ,كيشمؿ ىذه القاعدة حتى أىؿ
الكتاب يقكؿ االماـ ( )في ذلؾ كال تمسف ماؿ أحد مف الناس مصؿ كال معاىد "(ِ).
اما في دكلة العصبية فيرل ابف خمدكف انيا كانت تعتدم عمى امكاؿ الناس العامة مف اجؿ
تاميف احتياجات انفاقيا المفرط فتحمؿ المكاطف االنفاؽ عمى الحككمة  " :فطبيعتيـ انتياب ما في
أيدم الناس  ...كليس عندىـ في أخذ أمكاؿ الناس حد ينتيكف إليو بؿ كمما امتدت أعينيـ إلى ماؿ
أك متاع أك ماعكف انتيبكه فإذا ثـ اقتدارىـ عمى ذلؾ بالتغمب كالممؾ بطمت السياسة في حفظ أمكاؿ
الناس كخرب العمراف كأيضا فألنيـ يكمفكف عمى أىؿ االعماؿ مف الصنائع كالحرؼ أعماليـ ال يركف
ليا قيمة كال قسطا مف االجر كالثمف كاالعماؿ كما سنذكره ىي أصؿ المكاسب كحقيقتيا "(ّ).
نالحظ التزاـ حككمة االماـ عمي ( )بمبادئ االسالـ كالقيـ االنسانية في عممية جمع الحقكؽ
المالية كاما حككمة العصبية فأنيا ال تتكرع عف استخداـ كؿ االساليب معتدية بذلؾ عمى حقكؽ
ككرامة االنساف  .كىذا يعكس ظمـ حككمتيا كانعداـ العدالة فييا.

ثالثا :استراتيجية تنظيم الصناعة والتجارة واثر ذلك في بناء الدولة .
كىي االجراءات التخطيطية التي تقكـ بيا الدكلة لدعـ مسيرة االنتاج كتنظيـ كتطكير اقتصاد
الدكلة  ,في كؿ مف قطاع الصناعة كالتجارة كسنتابع ذلؾ عند كؿ مف االماـ عمي كابف خمدكف
,كتقكـ ىذه االستراتيجية عمى عدة أنشطة في ىذيف القطاعيف سنقؼ عمييا .
.1بناء الصناعة وتطويرىا
لبناء الصناعة ىناؾ عدة خطكات ميمة تسيـ في بناء اسس صناعة ميمة كذات جكدة
كمنتجة كبالتالي تطكير الصناعة كمنيا االتي-:

(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص.436
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.436
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.272/1,
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اوال  -:تشجيع العمل واالنتاج .
جاء تأكيد االماـ ( )عمى االنتاج كأىميتو بقكلو ":ال يدرؾ الحؽ اال بالجد "
(ِ)

ايضان ":الحرفة مع العفة خير مف الغنى مع الفجكر"
(ّ)

طاؿ بو الزماف"

(ُ)

كيقكؿ

,كيقكؿ ايضان " ال يعدـ الصبكر الظفر كاف

ككاف ( )يحث المجتمع عمى العمؿ كيحفزه عمى ذلؾ  ,فقد مر ابراىيـ النخعي

عمى امرأة كىي جالسة عمى باب دارىا بكرة ككاف يقاؿ ليا أـ بكر  ,كفى يدىا مغزؿ تغزؿ بو  ,فقاؿ
 :يا أـ بكر اما كبرت ألـ يأف لؾ اف تضعي ىذا المغزؿ فقالت  :ككيؼ أضعو كسمعت عمي بف أبي
طالب أمير المؤمنيف عميو السالـ يقكؿ  :ىك مف طيبات الكسب "(ْ).
كقد قسـ االماـ المجتمع حسب اعماليـ كمينيـ كانيـ عمى حد سكاء ال غنى لبعضيـ عف
بعض  ,كال يصمح حاؿ بعضيـ بدكف بعض بقكلو( ":)كاعمـ أف الرعية طبقات ال يصمح بعضيا
إال ببعض ,كال غنى ببعضيا عف بعض فمنيا جنكد ا﵀  .كمنيا كتاب العامة كالخاصة كمنيا قضاة
العدؿ  .كمنيا عماؿ االنصاؼ كالرفؽ  .كمنيا أىؿ الجزية كالخراج مف أىؿ الذمة كمسممة الناس,
كمنيا التجار كأىؿ الصناعات كمنيا الطبقة السفمى مف ذكم الحاجة كالمسكنة ككال قد سمى ا﵀
سيـ ,ككضع عمى حده فريضتو في كتابو أك سنة نبيو صمى ا﵀ عميو"(ٓ).
كىذا التقسيـ يعد تقسيـ حيكم ميـ لما يعطيو مف اىمية لمعماؿ كالمينة كاصحاب الصناعات
لما ليـ مف دكر في تحقيؽ اشباع حاجات الرعية كحاجات بعضيـ بعض ,لذا فاف مرافؽ البالد
المختمفة تعتمد عمييـ فعمى الدكلة اف تتفقد شؤكنيـ كترعى احكاليـ كيكفركا ليـ كؿ المتطمبات الكفيمة
بتحقيؽ سبؿ ادائيـ ألعماليـ بالشكؿ المالئـ كالسميـ كيسدد خطى ىؤالء العامميف في الحقكؿ
التجارية كالصناعية بما يعزز دكرىـ نحك الصالح كتقديـ الخدمات كتسييميا(ٔ) كالى ىذا اشار االماـ
بقكلو" فالجنكد بإذف ا﵀ حصكف الرعية  ,كزيف الكالة  ,كعز الديف  ,كسبؿ األمف  ,كليس تقكـ الرعية
إال بيـ  .ثـ ال قكاـ لمجنكد إال بما يخرج ا﵀ ليـ مف الخراج الذم يقككف بو في جياد عدكىـ ,
كيعتمدكف عميو فيما يصمحيـ  ,كيككف مف كراء حاجتيـ .ثـ ال قكاـ ليذيف الصنفيف إال بالصنؼ
( )2نهج البالغة ,ص.22
( )1اللٌثً الواسطً ,علً بن محمد  ,عٌون الحكم والمواعظ  ,ص.42
( )2نهج البالغة ,ص. 322
( )3العٌاشً  ,محمد ابن مسعود  ,تفسٌر العٌاشً .240/2 ,
( )4نهج البالغة  ,ص. 321-322
( )5حمود  ,السٌاسة االدارٌة ,ص.23-22
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الثالث مف القضاة كالعماؿ كالكتاب لما يحكمكف مف المعاقد  ,كيجمعكف مف المنافع  ,كيؤتمنكف عميو
مف خكاص األمكر كعكاميا  .كال قكاـ ليـ جميعا إال بالتجار كذكم الصناعات فيما يجتمعكف عميو
مف مرافقيـ ,كيقيمكنو مف أسكاقيـ  ,كيكفكنيـ مف الترفؽ بأيدييـ ما ال يبمغو رفؽ غيرىـ"(ُ).
ككذلؾ اىتـ ابف خمدكف بمكضكع العمؿ اىتمامان خاصان باف جعؿ مف العمؿ نظرية قائمة بذاتيا
ال تقؿ اىمية عف نظرية المعرفة لما ليا مف شأف في بناء االنساف كالمجتمعات كالدكؿ كلفيـ فكرة
العمؿ البد مف التطرؽ الى مفيكميف أساسييف ىما :
ُ-الرزؽ  :إذ يرل ابف خمدكف انو يمثؿ حمقة الكصؿ بيف ما ينتجو االنساف بعممو كسعيو أك كسبو
كبيف ما تنتجو الطبيعة التي سخرىا ا﵀ في خدمة االنساف كيقكؿ في ذلؾ "أف ا﵀ خمؽ جميع ما في
العالـ لإلنساف كامتف عميو  ...فأيدم البشر منتشرة كىي مشتركة في ذلؾ كلكف ال يحصؿ ليـ شيء
(ِ)

منو بغير سعي أما المطر المصمح لمزراعة كأمثالو فانما يككف معيان فقط كالبد مف سعي االنساف"

فالرزؽ ىك عطاء مف ا﵀ كاالرزاؽ ترتبط بالعكامؿ اك المكارد الطبيعية مف جية كالعمؿ كالسعي اك
الكسب مف جية ثابتة فيقكؿ ابف خمدكف " فالبد مف الرزؽ مف سعى كعمؿ"(ّ).
ِ-أما الكسب  :ىك مجمكع المكاسب كاالمكاؿ المتحصمة عمى اساس العمؿ التي يتـ انفاقيا
كاالنتفاع بيا  .فيك يرتبط اكالن بمفيكـ الجيد كالعمؿ ليذا يقاؿ الكسب ىك "الطمب كالسعي في طمب
الرزؽ كالمعيشة"

(ْ )

ككذلؾ يعرؼ باف خمدكف الكسب بأنو " االقتناء كالقصد الى التحصيؿ "

(ٓ )

فالكسب مفيكـ يرتبط بالعمؿ المجرد قبؿ التكزيع فالعمؿ اذف أساس الكسب النو "لك قدر احد عطؿ
مف العمؿ جممة لكاف فاقد الكسب بالكمية كعمى قدر عممو كشرفو بيف االعماؿ كحاجو الناس اليو
قدر قيمتو كعمى نسبو ذلؾ فيك كسبو كنقصانو"(ٔ).
كاكلى االماـ كؿ االعماؿ اىتماما كبير كمنيا الزراعة النيا احد كجكه عمارة االرض لما ليا
مف ايرادات اقتصادية كبيرة عمى البالد  ,اذ يقكؿ ( )في ىذا المجاؿ " تفقد امر الخراج بما
يصمح اىمو فاف في صالحو كصالحيـ صالحان لمف سكاىـ  .كليكف نظرؾ في عمارة االرض ابمغ
( )2نهج البالغة  ,ص.321
( )1ابن خلدون  ,العبر .200/2 ,
( )2ابن خلدون  ,العبر .200/2 ,
( )3ابن منظور,لسان العرب. 225/2,
()4ابن خلدون  ,العبر .200/2,
()5ابن خلدون  ,العبر .202-200/2,
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مف نظرؾ في استجالب الخراج  ,ألف ذلؾ ال يدرؾ إال بالعمارة ,كمف طمب الخراج بغير عمارة
أخرب البالد  ,كلـ يستقـ أمره إال قميالن "

(ُ )

كىذه دعكة مف االماـ عمي ( )الى االىتماـ بيذا

القطاع االقتصادم الميـ اال كىك الزراعة التي يعمؿ بيا شريحة ميمة مف ابناء المجتمع  ,كالتي تعد
مكردان ماليان كبي انر العتماد الدكلة .
اما عند ابف خمدكف فأنو الزراعة ىي مينة كضيعة كينظر الييا باالستحقار نتيجة العقمية
العصبية بقكلو " :أف الفالحة مف معاش المتضعيف كأىؿ العافية مف البدك كذلؾ ألنو أصيؿ في
الطبيعة كبسيط في منحاه كلذلؾ ال تجده ينتحمو أحد مف أىؿ الحضر في الغالب كال مف المترفيف
كيختص منتحمو بالمذلة "

(ِ )

كيؤكد ذلؾ بقكؿ رسكؿ ا﵀ (

) " كقد رأل السكة ببعض دكر

األنصار ما دخمت ىذه دار قكـ إال دخمو الذؿ كحممو البخارم عمى االستكثار منو كترجـ عميو باب
ما يحذر مف عكاقب االشتغاؿ بآلة الزرع أك تجاكز الحد الذم أمر بو كالسبب فيو كا﵀ أعمـ ما يتبعيا
مف المغرـ المفضي إلى التحكـ كاليد العالية فيككف الغارـ ذليال بائسا بما تتناكلو أيدم القير
كاالستطالة قاؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ ال تقكـ الساعة حتى تعكد الزكاة مغرما إشارة إلى الممؾ
العضكض القاىر لمناس الذم معو التسمط كالجكر كنسياف حقكؽ ا﵀ تعالى في المتمكالت كاعتبار
الحقكؽ كميا مغرـ لمممكؾ كالدكؿ"

(ّ)

فال يفرؽ ابف خمدكف بيف الحقكؽ المترتبة عمى اصحاب الزراعة

كالفالحة اقرتيا عدالة االسالـ كاكجبتيا ,كبيف استبداد الحكاـ الظممة الذيف استغمكا االمر بفرض
ضرائب ثقيمة نتيجتيا الذؿ كاليكاف لمفالح كاخذ يتعامؿ معيا الفالح عمى انيا مغارـ مذلة كليس
حقكؽ مالية عميو يتكجب عميو دفعيا لمدكلة.
كقد ركز االماـ في جزء مف عيده ( )عمى اف يككف اىتماـ عماؿ الخراج بتكفير متطمبات
ضماف التاميف الزراعي اكثر مف اىتماميـ بجمع الخراج مف المزارعيف الف لك انخفضت معدالت
انتاج القطاع الزراعي يؤدم بال شؾ الى تراجع معدالت االنتاج في القطاعات االخرل يؤدم الى
تراجع عمارة االرض كمف ثـ خراب البالد كىالؾ العباد كىذا جزء مف االدارة االستراتيجية لقيادة
اإلماـ ( )لمحفاظ عمى استمرار انتاج ىذا القطاع االقتصادم كحمايتو ألنو يمثؿ مكرد مالي ميـ
لمدكلة ,كىذا التركيز عمى القطاع الزراعي يعطي قدـ السبؽ لإلماـ عمي ( )في كشفو كادراكو

(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص.436
( )1ابن خلدون  ,العبر .202-200/2,
( )2ابن خلدون  ,العبر .202-200/2,
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ألىمية القطاع الزراعي االقتصادية عمى سائر القطاعات االنتاجية كميا ,كاف ضعفيا اك تعطيميا
يشؿ الحياة االقتصادية عامة .كىذا ما تؤكده اليكـ التجربة االقتصادية الحديثة كالمعاصرة بانو لكال
الزراعة لما قامت الصناعة كالقطاعات االنتاجية االخرل  ,فالزراعة اليكـ تعد عماد االقتصاد في
الدكؿ الصناعية المتطكرة .كىي المصدر االكؿ في قائمة تكفير المكاد الغذائية بعكس ابف خمدكف
الذم حكـ عمى الزراعة بانيا مينة الضعيؼ كتجمب الذؿ لصاحبيا .كالتي اىمميا ابف خمدكف كنظر
الييا بإمتياف.
ثانيا -:رصانة العمل واالنتاج.
ربط االماـ عمي العمـ بالعمؿ بأنو العمؿ كجو العمـ كمرأتو كاذا كاف العمؿ عف عمـ المرء بو
فانو يتقنو  ,كال يمكف لمفرد اف يقكـ بعمؿ كيتقنو اال بعد اجالة الفكر بو كتعممو كىذا االتقاف يعطي
الفكارؽ في العمؿ كيزيد مف جكدة انتاج المنتج اك العمؿ فكمما كاف متقنان لعمـ صنعتو كاف متقنان في
انتاجو .لقد اجاز االماـ عمي ( )كافاد االيجاز بقكلو "مف عمـ عمؿ"

(ُ )

كىك يدفع بذلؾ الى

ضركرة اقتراف العمؿ بالعمـ ,كىك مقدمو تحصيميو لمعمؿ بقكلو( ":)اييا الناس :اعممكا  ,اف كماؿ
الديف  :طمب العمـ  ,كالعمؿ بو  ,أال كاف طمب العمـ اكجب عميكـ مف طمب الماؿ"(ِ).
ككذلؾ عند ابف خمدكف فإف عمؿ االنساف ىك في الكاقع حركة مزدكجة يؤدم فييا كؿ مف الفكر
كاليد دك انر يكمؿ بو الدكر الذم يؤديو االخر فيككف العمؿ بذلؾ أم انر عمميان فكريان فبككنو عمميان ىك
جسماني محسكس كبككنو فكريا ىك ممكة راسخة تحصؿ عمى استعماؿ ذلؾ الفعؿ كتكرره مرة بعد
أخرل حتى ترسخ صكرتو كاذا كاف ما يمر مف العقؿ الى اليد البد مف تعميـ فاف أحسف طريقة لمتعميـ
في العمؿ كما عممتنا الطبيعة ىي طريقو المعاينة "التي ىي أكعب كأتـ مف نقؿ الخبر كالعمـ فالممكة
الحاصمة عف المعاينة أكمؿ كارسخ مف الممكة الحاصمة عف الخبر كعمى قدر جكدة التعميـ كممكة
المعمـ يككف حذؽ المتعمـ في حصكؿ الممكة الصناعية"

(ّ)

كمعنى ىذا أف التقدـ في العمؿ كاالرتقاء

بو الى اعمى المستكيات كمستكل الصناعة عمى سبيؿ المثاؿ يتطمب الى جانب دكر المعمـ ممثؿ
بالتجربة التعميـ بالمعاينة أك المباشرة كالتدريب الدائـ المتكاصؿ اذ إف "نقؿ المعاينة أكعب كأتـ مف

( )2اللٌثً الواسطً  ,عٌون الحكم والمواعظ  ,ص .312
( )1ابن شعبه الحرانً  ,تحف العقول  ,صٌ222نظر  :محمودي  ,محمد باقر ,نهج السعادة فً مستدرك نهج
البالغة .20/2,
( )2ابن خلدون  ,العبر . 325/2 ,
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نقؿ الخبر"

.

ثالثا -:العمل خالق لقيمة االنسان.
العمؿ ينمي الذات االنسانية كيبرز قيمة كؿ فرد عمى قدر اىتمامو كاتقانو عممو كىذا ما اشار
اليو االماـ( )بقكلو ":قيمة كؿ امرل ما يحسنو"(ِ) ,كفي نظر االماـ فالعمؿ يدؿ عمى عقالنية
( ّ)

الفرد كالمجتمع العامؿ ايضان بقكلو ( ":)العاقؿ يعتمد عمى عممو كالجاىؿ يعتمد عمى اممو "
(ْ)

كقكلو ":اف العمؿ شعار المؤمف "

كعمى ىذا تككف ايضان ىكية كشعار المجتمع االنساني كخاصة

المسمـ اف يككف شعاره العمؿ كىذا عامؿ لإلصالح كالتطكر كالتقدـ "طكبى لمف ذؿ في نفسو كطاب
كسبو كصمحت سريرتو"(ٓ).
اكضح ابف خمدكف أف االنساف ال قيمة لو ما لـ يكف لديو عمؿ ليذا نجده يسقط الخدمة مف
قائمة المعاش الطبيعي  .إذ يقكؿ ":كأما ما دكف ذلؾ مف الخدمة فسببيا أكثر المترفيف يترفع عف
مباشرة حاجاتو كيككف عاج انز عنيا لما ربي عميو مف خمؽ التنعيـ كالترؼ فيتخذ مف يتكلى ذلؾ يقطعو
عميو اج انر مف مالو كىذه الحالة غير محمكدة بحسب الرجكلية الطبيعية لإلنساف اذ الثقة بكؿ أحد
عجز كألنيا تزيد في الكظائؼ كالخرج كتدؿ عمى العجز كالخنث المذيف ينبغي في مذاىب الرجكلية
(ٔ)

التنزه عنيما"

أف استخداـ شخص اخر لقضاء المصالح الخاصة ليست ام ار مشرفا حسب ما يذىب
( ٕ)

اليو ابف خمدكف بقكلو " :ليس مشرفان مف جية الرجكلية الطبيعية ألف االعتماد عمى الغير ضعؼ"
كألف الخدمة ال تدخؿ ضمف العمؿ المنتج ك ألنيا تقمؿ مف كرامة االنساف كتقمؿ مف قيمتو.
رابعا -:توفير فرص العمل

انتقد االماـ عمي ( )العصكر السالفة في عيكد الجاىمية كالظمـ  ,كما فييا مف صعكبة
الكضع االقتصادم كشحة العمؿ بقكلو ":تأممكا امرىـ في حالو تشتتيـ كتفرقيـ ليالي كانت االكاسرة
كالقياصرة ارسابا ليـ يحتازكنيـ عف ريؼ االفاؽ اآلفاؽ ,كبحر العراؽ كخضرة الدنيا إلى منابت
( )2صالح رسالن  ,ابن خلدون فً دراسات عصرٌة  ,ص. 2 22
( )1صالح رسالن  ,ابن خلدون فً دراسات عصرٌة  ,ص.222
( )2صالح رسالن  ,ابن خلدون فً دراسات عصرٌة  ,ص.222
( )3صالح رسالن  ,ابن خلدون فً دراسات عصرٌة  ,ص.222
( )4صالح رسالن  ,ابن خلدون فً دراسات عصرٌة  ,ص.222
( )5صالح رسالن  ,ابن خلدون فً دراسات عصرٌة  ,ص.222
( )2صالح رسالن  ,ابن خلدون فً دراسات عصرٌة  ,ص.222
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الشيح  ,كميافي الريح  ,كنكد المعاش ,فترككىـ عالة مساكيف إخكاف دبر ككبر  ,أذؿ األمـ دا ار
,كأجدبيـ ق ار ار ,ال يأككف إلى جناح دعكة يعتصمكف بيا ,كال إلى ظؿ ألفة يعتمدكف عمى عزىا .
فاألحكاؿ مضطربة  ,كاأليدم مختمفة ,كالكثرة متفرقة  .في بالء أزؿ ,كاطباؽ جيؿ"(ُ) ,فتكفير فرص
لمعمؿ يفتح بابا لمتنمية الصناعية فالعمؿ ينمي مجتمعان صناعيان منتجان .اما ابف خمدكف فأنو لـ يشر
الى تكفير فرص العمؿ بصكرة مباشرة بؿ جاء ذلؾ في معرض اعتراضو عمى الحككمة حيف رفعا
نسبة الضرائب ألنيا تعطؿ االقتصاد كتقمؿ فرص العمؿ كتيمؾ العباد.
خامسا -:التخصص في العمل وجودتو.
اكد االماـ ( )عمى فائدة التخصص في العمؿ كىي مف احد اسس الجكدة اذ يقكؿ ()
كمف أكمأ الى متفاكت خذلتو الحيؿ"

(ِ)

يتعذر الجمع منيا في العرؼ كالعادة
(ْ)

عميو ارجى مف كثير مممكؿ منو"

فال يتمكف الفرد مف اتقاف االمكر المتفاديف اك المتفاكتية التي

(ّ)

كيفضؿ قميؿ مف العمؿ كاتقانو كاالستمرار عميو "قميؿ تدكـ

كحث عمى اتقاف العمؿ كضبطو كجكدتو بقكلو "ال تطمب سرعة
(ٓ)

العمؿ ,كاطمب تجكيدة فاف الناس ال يسألكف في كـ فرغ مف العمؿ انما يسألكف عف جكدة صنعتو"

فاف المشترم عندما يرل المعركض اليسأؿ عف الفترة الزمنية التي قضاىا اعداد ىذه السمعة كانما
يسأؿ عف جكدتيا كتقنية صناعتيا فيك ()كشجع المجتمع اف يقدـ افضؿ مالدية مف جكدة انتاج
السمع كضبط الجكدة كيسجؿ لالماـ عمي ( )قدـ السبؽ في دعكتو الى اتباع الجكدة في االنتاج
االقتصادم كالذم ىك مطمب المستيمكيف اليكـ كمكضع تنافس المنتجيف.
كقد شجع االماـ االنتاج مف خالؿ حؽ احتراـ العمؿ كالعماؿ فكاف ( )يحترـ كيقدر ىذه
الشريحة االجتماعية الكاسعة فكاف ينصحيـ كيبشرىـ قائالن "تعرضكا لما عند ا﵀ عز كجؿ فاف فيو
غنى عما في ايدم الناس  ,ا﵀ يحب المحترؼ"(ٔ) ,ككاف االماـ عمي يجتمع بيـ كيجالسيـ كيسمع
منيـ فيذكر انو كاف يخطب يكـ الجمعة عمى المنبر فجاء االشعث بف قيس كىك زعيـ قبيمة عنده ,
فدخؿ يتخطى رقاب الناس  ,كقاؿ يا امير المؤمنيف الخمالء بيني كبيف كجيؾ فأجابو االماـ " أأطرد
( )2ابن ابً طالب  ,نهج البالغة  ,ص.122
( )1ابن ابً طالب  ,نهج البالغة  ,ص.432
( )2ابن مٌثم البحرانً  ,شرح نهج البالغة . 322/4 ,
( )3ابن ابً طالب  ,نهج البالغة ,ص.414
( )4ابن ابً الحدٌد  ,شرح نهج البالغه . 252/1 ,
( )5ابن شعبه الحرانً  ,تحف العقول عن آل الرسول ( ص ) ,ص. 221
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قكمان اكؿ النيار يطمبكف رزؽ ا﵀ كاخر النيار ذكركا ا﵀ أفأطردىـ فأككف كالظالميف"

(ُ )
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ىذا ربما

كاحد مف عدة مكاقؼ اظير فييا االماـ حقيقة ىذه الطبقة العاممة كاىميتيا في المجتمع فقمب مكازيف
القبمية البائسة.
كال يكتفي االماـ بدعكة الناس بؿ يدعك كالتو الى انتياج ىذا الطريؽ فيقكؿ لكاليو عمى مصر
مالؾ االشتر ":كليكف نظرؾ في عمارة االرض أبمغ مف نظرؾ في استجالب الخراج "

(ِ)

فاألكلكية

يجب أف تعطى لإلنتاج كعمى الدكلة االسالمية أف تؤمف مكاردىا مف االنتاج قبؿ الضرائب التي
تضعيا عمى المنتجيف النو مف طمب الخراج بغير عمارة خرب البالد كأىمؾ العباد كلـ يستقـ أمره اال
قميالن .
سادسا -:دعم العمل واالنتاج وحمايتو.
اف تقكـ الدكلة بتنظيـ كمساعدة المنتجيف كيتـ مف خالؿ ما ياتي:
ُ .تنظيـ كحماية عمؿ المنتجيف مف قبؿ الدكلة ,فالمزارع منتج كالصناعي منتج كالتاجر منتج كىؤالء
جميعان بحاجة الى مؤازرة مف قبؿ الدكلة النيـ يتعرضكف الى مشاكؿ مالية كما يتعرضكف الى
مشاكؿ نفسية ايضان فال بد مف رعاية شؤكنيـ كتفقد أحكاليـ باستمرار حتى تظؿ حركة االنتاج مستمرة
دكف انقطاع كىذا ما كرد في كصية االماـ الى مالؾ االشتر عندما اكصاه برعاية شؤكف أىؿ الخراج
كالتجار كذكم الصناعات كال مجاؿ لمذكر لكثرة تكرار النص  .كركز االماـ عمى كؿ انكاع االعماؿ
كالميف المنتجة كالمثمرة كشجع افراد المجتمع عمى مزاكلتيا كحث الكالة عمى االىتماـ باصحاب
العمؿ كالميف كتقديـ المساعدة ليـ كاالىتماـ بيـ
كي ًكف االماـ ( )لمعامؿ المنتج احترامان بقكلو ":اف ا﵀ يحب المحترؼ
ِ .احتراـ العامؿ المنتج ي

االميف"(ّ) ,مبينان البعد االقتصادم في نشاط الفرد كالمجتمع كطرد الكسؿ كترؾ االتكاؿ بقكلو ":اطمبكا
الرزؽ فانو مضمكف لطالبو"(ْ) كيبيف االماـ اف االنساف المؤمف يككف شاخصان كقتة في ثالث "مرمة
لمعاش كخطكة لمعاد كلذة في غير محرـ"
( )2العٌاشً  ,تفسٌر .252/2,
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.436
( )2الحر العاملً  ,وسائل الشٌعة . 12/22 ,
( )3المفٌد  ,االرشاد .202/2,
( )4االمام علً  ,نهج البالغة .22/3,

( ٓ)

كالعمؿ يمثؿ قكة اقتصاد الفرد كالمجتمع "حرفة المرء
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كنزه"

(ُ)
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.كىذا ما دعى اليو ابف خمدكف ايضا مف اظيار احتراـ لمعامؿ اك الصانع كحفظ حقكقو كعدـ

االعتداء عميو بتسخيره لمعمؿ بغير اجر مف قبؿ الحككمات الجائرة المتمثمة بدكلة العصبية كذلؾ مف
خالؿ " تكميؼ االعماؿ كتسخير الرعايا بغير حؽ  ...فإذا كمفكا العمؿ في غير شأنيـ كاتخذكا سخريا
في معاشيـ بطؿ كسبيـ كاغتصبكا قيمة عمميـ ذلؾ كىك متمكليـ فدخؿ عمييـ الضرر كذىب ليـ
حظ كبير مف معاشيـ بؿ ىك معاشيـ بالجممة كاف تكرر ذلؾ عمييـ أفسد آماليـ في العمارة كقعدكا
عف السعي فييا جممة فأدل ذلؾ إلى انتقاض العمراف كتخريبو "(ِ) فاف تسخيرىـ مف دكف اجر يقمؿ
مف رغبتيـ بالعمؿ كبالتالي الكساد كالبطالة كخراب العمراف نتيجة الظمـ الالحؽ بيـ.

 .2بناء التجارة وتطويرىا
عرؼ ابف خمدكف التجارة بأنيا  ":محاكلة الكسب بتنمية الماؿ بشراء السمع بالرخص كبيعيا
بالغالء أياـ كانت السمعة مف دقيؽ أك زرع أك حيكاف أك قماش كذلؾ القدر النامي يسمى ربحا
فالمحاكؿ لذلؾ الربح إما أف يختزف السمعة كيتحيف بيا حكالة األسكاؽ مف الرخص إلى الغالء فيعظـ
ربحو كاما بأف ينقمو إلى بمد آخر تنفؽ فيو تمؾ السمعة أكثر مف بمده الذم اشتراىا فيو فيعظـ ربحو
كلذلؾ قاؿ بعض الشيكخ مف التجار لطمب الكشؼ عف حقيقة التجارة أنا أعمميا لؾ في كممتيف
اشتراء الرخيص كبيع الغالي فقد حصمت التجارة إشارة منو بذلؾ إلى المعنى الذم قررناه كا﵀ سبحانو
"

(ّ)

.
اسس امير المؤمنيف كابف خمدكف الى تطكير االقتصاد باالىتماـ بالتجارة كالتجار ,كحفظ

حقكقيـ ,كتييأت الظرؼ الالزـ لعرض بضاعتيـ دكف الخمؿ بالنظاـ االقتصادم كبمستكل العرض
كالطمب بالسكؽ دعما لمصالح االقتصادم العاـ لمدكلة ,كمنعان الستبداد التجار كاحتكارىـ فاكصى
االماـ عمي( )في ىذا الجانب مف خالؿ تكصياتو االقتصادية في عيده الى مالؾ االشتر بقكلو":
ثـ استكص بالتجار كذكم الصناعات كأكص بيـ خي ار  :المقيـ منيـ ,كالمضطرب بمالو ,كالمترفؽ
ببدنو ,فإنيـ مكاد المنافع كأسباب المرافؽ ,كجالبيا مف المباعد كالمطارح ,في برؾ كبحرؾ ,كسيمؾ
كجبمؾ ,كحيث ال يمتئـ الناس لمكاضعيا ,كال يجترئكف عمييا ,فإنيـ سمـ ال تخاؼ بائقتو ,كصمح ال
تخشى غائمتو كاعمـ مع ذلؾ أف في كثير منيـ ضيقا فاحشا كشحا قبيحا ,كاحتكا ار لممنافع  ,كتحكما
( )2االمدي  ,غرر الحكم ,ص .302
( )1ابن خلدون  ,العبر 211/2 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.317/1 ,
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في البياعات ,كذلؾ باب مضرة لمعامة كعيب عمى الكالة فامنع مف االحتكار فإف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀
عميو كآلو منع منو ,كليكف البيع بيعا سمحا ,بمكازيف عدؿ كأسعار ال تجحؼ بالفريقيف مف البائع
كالمبتاع .فمف قارؼ حكرة بعد نييؾ إياه فنكؿ بو ,كعاقب في غير إسراؼ"(ُ).
كاكصى ابف خمدكف بتنكع بضاعة التجارة التي تخدـ السكؽ كالعامة كحتى ال تكسد عند التاجر
ام جمب ما يحتاجو السكؽ بقكلو  ":التاجر البصير بالتجارة ال ينقؿ مف السمع إال ما تعـ الحاجة إليو
مف الغني كالفقير كالسمطاف كالسكقة إذ في ذلؾ نفاؽ سمعتو كأما إذا اختص نقمو بما يحتاج إليو
البعض فقط فقد يتعذر نفاؽ سمعتو حينئذ بإعكاز الشراء مف ذلؾ البعض لعارض مف العكارض
فتكسد سكقو كتفسد أرباحو ككذلؾ إذا نقؿ السمعة المحتاج إلييا فإنما ينقؿ الكسط مف صنفيا فإف
العالي مف كؿ صنؼ مف السمع إنما يختص بو أىؿ الثركة كحاشية الدكلة كىـ األقؿ كانما يككف
(ِ)

الناس أسكة في الحاجة إلى الكسط مف كؿ صنؼ فميتحر ذلؾ جيده ففيو نفاؽ سمعة أك كسادىا"

كحذر ابف خمدكف مف مشاركة السمطاف لمرعية في التجارة الف ىذا يتسبب بييمنة السمطاف
عمى السكؽ بقكلو  (:أف التجارة مف السمطاف مضرة بالرعايا كمفسدة لمجباية) كتفسير ىذا الفصؿ
مفاده  :إستغالؿ النفكذ السياسي في أعماؿ التجارة الزراعة كالميف االخرل كقد كصؼ ابف خمدكف
ىذا السمكؾ بأنو كسيمة معيشية غير طبيعية ك(غمط عظيـ) ألنو يدخؿ "الضرر عمى الرعايا مف
كجكه متعددة فاكالن مضايقة الفالحيف كالتجار في شراء الحيكاف كالبضائع كتيسير أسباب ذلؾ" (ّ).
كبذلؾ نجد اف االماـ عمي كابف خمدكف يؤسساف لتجارة ناجحة كرائجة لخدمة السكؽ كضبط
حالة العرض كالطمب  ,كالحفاظ عمى حقكؽ التجار مف العمؿ بالتجارة كمشاركة الناس في ارزاقيـ
فاف ىذا مضر باالقتصاد العاـ ألنو يحتكر تجارة السكؽ دكف االخريف كبالتالي تتكدس االمكاؿ بيد
رابحا كاحد مما يؤدم الى الغنى الفاحش كمضايقة الناس كيتحكـ بالسكؽ كاالقتصاد بما يصب
بمصمحتو الشخصية ضاربا بمصمحة العامة مف الناس كالدكلة.

(ٙٔ )1ط اٌثالغح  ,ص.433
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.312/1 ,
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .315/1,

142

الفصل الرابع :اس ـ ـتراتيجية بن ـ ـ ـاء المـ ـنظومة اإلادايةة للـ ـدولة
المبحث الثالث :استراتيجية الرقابة الحكومية واثرىا في بناء الدولة

اكد االماـ عمي ( )عمى اىمية الرقابة كالمحاسبة لمجياز االدارم ,كاثرىا الكبير في استقامة
مخرجات كتطكر العمؿ االدارم ,كتطبيؽ العدالة ,كالحيمكلة دكف استغالؿ بعض االفراد لمناصبيـ
كمسؤكلياتيـ لمصالحيـ الخاصة .كال يتحقؽ ىذا اليدؼ االمف خالؿ تشكيؿ جياز مراقبة كاشراؼ
لعماؿ الكظائؼ في النظاـ االدارم .عمى اف يتصؼ ىذا الجياز الرقابي بالصدؽ كاالمانة ليرفع
التقارير المكثكقة بشأف الكالة كالعماؿ كمكظفي النظاـ االدارم كافة .كىي مسؤكلية الدكلة كالجياز
الحاكـ في تشكيؿ الييئة الرقابية كتفعيميا لتمارس مياـ المراقبة كاالشراؼ

(ُ)

كالييئة الرقابية تنقسـ الى

قسميف كىما :رقابة ذاتية ,كرقابة عامة كسنأتي عمى بياف كؿ منيما ككاالتي-:
 .1الرقابة الذاتية
عرفت الرقابة الذاتية بأنيا عممية استشعار المسمـ رقابة ا﵀ تعالى عمى نفسو كما يصدر عنيا
(ِ)

مف االقكاؿ كاالفعاؿ لقكؿ االماـ عمي ":اجعؿ مف نفسؾ عمى نفسؾ رقيبان "

فمراقبة المرء نفسو ىي

جزء مف المحاسبة الذاتية باف يراقب االنساف اقكالو كافعالو كتصرفاتو كنكازعو حتى يعيش اليقظة
الدائمة .كالحؽ اف في كتاب امير المؤمنيف الى مالؾ االشتر تتجمى اىمية الرقابة الذاتية كتركيز
ات  ,كي ىزعيا ًع ٍن ىد اٍلجمح ً
الشيك ً
ىف ىي ٍك ًسر ىن ٍف ىسو ًم ىف َّ
ات ,فىًإ َّف َّ
الن ٍف ىس أ َّ
ىم ىارةه
االماـ عمييا فقد اكصاه " أ ٍ
ىى ى
ى ىى
ى
ىى
َّ (ّ)
ً
الذ ىخائً ًر إًلى ٍي ى ً
ً
ب َّ
َّ
ً
ىح َّ
اممً ٍؾ
بًالسكًء إًال ىما ىرح ىـ المو" ,كفي مقطع اخر " ىفٍم ىي يك ٍف أ ى
ؾ ىذخ ىيرةي اٍل ىع ىمؿ الصَّال ًح  ,فى ٍ
اؾ ك يش َّح بًىن ٍف ًس ىؾ ىع َّما ىال ىي ًحؿ لى ىؾ "(ْ).
ىى ىك ى
كيؤسس االماـ بذلؾ لمكعي كالرقابة الذاتية لدل االنساف مما يدفعو إلتقاف عممو كميماتو

االدارية

(ٓ)

( ٔ)

كاشار االماـ الى ىذا بقكلو ":مف كاف لو مف نفسو يقظة  ,كاف عميو مف ا﵀ حفظة "

فنجده يؤكد عمى كالتو كقادة جنده اف يستشعركا تقكل ا﵀ دائمان في تطبيؽ مياميـ كتنفيذ مسؤكلياتيـ
كمراقبة انفسيـ فمف كصيتو لمعقؿ بف قيس الرياحي حيث انفذه الى الشاـ قائالن  ":اتؽ ا﵀ الذم البد
لؾ مف لقائو كال منتيى لؾ دكنو ,كال تقاتمف اال مف قاتمؾ  ,)ٕ("...ككذلؾ كصيتو لزياد بف النضر
حيف جعمو عمى مقدمتو في صفيف ":اتؽ ا﵀ في كؿ ممسى كمصبح كخؼ عمى نفسؾ الضرك كال
( )1إٌٍىشأ , ٟاٌذٌٚح االعالِ١ح  ,ص.130
( )2اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط, ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع  ,ص. 35
(ٙٔ )3ط اٌثالغح ,ص.427
(ٙٔ )4ط اٌثالغح ,ص.427
( )5اٌشت١ؼ , ٟظّ , ً١دساعاخ اخالل١ح ف ٟضٛء اٌىراب ٚاٌغٕٗ  ,ص .34-32
( )6اٌٍ١ص ٟاٌٛاعط, ٟػ ْٛ١اٌؽىُ ٚاٌّٛاػع  ,ص.433
(ٙٔ )7ط اٌثالغح ,ص.372
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(ُ)

تأمنيا عمى حاؿ مف البالء  ...فكف لنفسؾ مانعا كازعان عف الظمـ كالغي كالبغي كالعدكاف"
رسكؿ ا﵀ (
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لقكؿ

) ":عكدكا قمكبكـ الترقب كاكثركا التفكر كاالعتبار "(ِ) ,كقكؿ االماـ مكسى بف جعفر

الكاظـ ( ":)ليس منا مف لـ يحاسب نفسو كؿ يكـ فاف عمؿ حسنان استزاد ا﵀ كاف عمؿ سيئان
استغفر ا﵀ منو كتاب اليو"(ّ) فالمحاسبة كنقد النفس الذاتي ىي مف ثقافة كادبيات التربية االسالمية
تشكؿ ادكات تصحيح لألفكار كالسمكؾ فاذا اليدؼ مف المراقبة الذاتية يؤدم الى ما ياتي-:
ُ .عممية تصحيح مستمرة لمنفس كتعديؿ اعكجاجيا كاالستقامة في عمميا.
ِ .اف محاسبة االنساف نفسو عمى تقصيره كخطئو ييجنبو سخط ا﵀ تعالى كعدـ الكقكع في قفص
االتياـ القانكني كاالجتماعي كحينيا ال يممؾ لنفسو ض انر كال نفعان.

كرغـ تأكيد االماـ( )بتفعيؿ الرقابة الذاتية بصكرة عامة كلمفرد االدارم بصكرة خاصة  ,اال
اف االماـ لـ يغفؿ اف النفس امارة بالسكء اال ما رحـ ا﵀  ,لذا عمد الى تفعيؿ جياز الرقابة الحككمي
لمدكلة حتى تككف الدكلة العيكف الساىرة بما تتممكو مف قكة لحفظ االمف كالنظاـ كاالزدىار الذم
سنتأتي عميو ضمف القناة الثانية .

 .2الرقابة العامة
كتنقسـ الى :رقابة الجياز الحككمي ك الرقابة الشعبية ,كسنأتي عمى تكضيحيا تباعا:
اوال :رقابة الجياز الحكومي .
فرض االماـ عمي ( )الرقابة الحككمية عمى العامميف في المؤسسات االدارية كافة كلـ يستثف
أحدان ضمف اليرـ االدارم فكانت رقابة االماـ لممكظفيف عمى رأس سياستو االدارية  ,النو يرل نفسو
أف الحصانة الدبمكماسية كاالدارية ال مفيكـ ليا عند االماـ عمي
مسؤكالن عمييـ اماـ ا﵀ كالشعب  .ام ٌ

( )اذا خرج المكظؼ ايان كاف مكقعو االدارم عف اطار كمعايير كضكابط عممو اك اخؿ بيا ,كىذا
ما يؤكده جممة مخاطباتو ككتبو الى كالتو كعمالو عمى االقاليـ مف بمكغ أخبارىـ إًليو مع بعد المسافة
بيف البالد  ,حيث إً ٌف كسائؿ اإلعالـ كاالخبار المكجكدة في عصرنا لـ تكف كما ىي عميو اليكـ في

العماؿ حتٌى مثؿ شركة بعضيـ في
تمؾ الفترة  ,كمع ذلؾ كاف يبمغو ( )كؿ جز ٌئيات أعماؿ ٌ

شدة عنايتو بذلؾ كبعثو عيكنان ترصد أعماليـ كتخبره بيا كىذا ما نفيمو
مجمس ضيافة  ,فيظير بذلؾ ٌ

( )1اٌّؽّٛدٙٔ ,ٞط اٌغؼادج فِ ٟغرذسن ٔٙط اٌثالغح .117/2,
( )2اٌغٛ١ط ,ٟاٌعاِغ اٌظغ١ش ,ص.372
( )3اٌىٍ , ٟٕ١اٌىاف.453/2 , ٟ
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(ُ)
أف رجال
أما بعد يا بف حنيؼ  ,فد بمغني ٌ
مف كتابو ًإلى عثماف بف حنيؼ عاممو عمى البصرة ٌ ":
مف فتية أىؿ البصرة دعاؾ إًلى مأدبة فأسرعت إًلييا ,تستطاب لؾ األلكاف كتنقؿ إًليؾ الجفاف ,كما

مدعك"
كغنييـ
ظننت ٌأنؾ تجيب إًلى طعاـ قكـ عائميـ
مجفك ٌ
ٌ
ٌ
كيؤنبو بشدة  ,ليس عمى ما أضاع مف أمكاؿ المسمميف ,بؿ ألنو قىبًؿ
يقرع عامموٌ ,
المؤمنيف (ٌ )
و
لكليمة كاف الفقير فييا غائبا ,كالغني حاض ار  ,فما أراد لعاممو أف يككف حاض ار بيف
دعكة رجؿ ثرم
(ِ)

 ,كاذا تأممنا ىذا النص نجد أف أمير

األثرياء كي ال َّ
تيتز صكرتو بيف الرعية التي يجميا مف البسطاء الضعفاء ,ككاف أمير المؤمنيف يسعى

مف ذلؾ إلى أف يككف الكالي قدكة يقتدم بيا الناس ,ال أف يككف ممثال لمنخبة (ّ) ,كىذا ما أكده كتاب

أمير المؤمنيف بقكلو ":أال كاف لكؿ مأمكـ إماما يقتدل بو كيستضئ بنكر عممو "(ْ).
أما بعد فقد بمغني عنؾ أمر إًف كنت فعمتو فقد أسخطت رٌبؾ
كفي كتابو إًلى ابف عباسٌ ":

جردت األرض فأخذت ما تحت قدميؾ كأكمت ما تحت
كعصيت إمامؾ كأخزيت أمانتؾ  ,بمغني ٌأنؾ ٌ
(ٓ)
ً
لما كتب ًإليو معاكية يريد استمحاقو ":كقد
لى حسابؾ " كفي كتابو إًلى زياد بف أبيو ٌ
يديؾ فارفع إ ٌ
(ٔ)
كلما استدرؾ عمى ابف ىرمة
عرفت ٌ
أف معاكية كتب إًليؾ يستزٌؿ ٌلبؾ كيستف ٌؿ غربؾ  ,فاحذره " ٌ ,
فنح ابف ىرمة عف السكؽ ,
خيانة  ,ككاف عمى سكؽ األىكاز  ,فكتب إلى رفاعة  :إذا قرأت كتابي ٌ
كأكقفو لمناس  ,كاسجنو كناد عميو  ,كاكتب إلى أىؿ عممؾ تعمميـ رأيي فيو  ,كال تأخذؾ فيو غفمة كال

تفريط  ,فتيمؾ عند ا﵀  ,كأعزلؾ أخبث عزلة  ,كأيعيذؾ با﵀ مف ذلؾ (ٕ).
كالزـ االماـ الكالة عمى تفعيؿ الرقابة مف خالؿ نصكصو التي يكجو بيا كالتو كعمالو كمنيا قكلو
الحد كالتو  " :ثـ انظر في امكر عمالؾ ثـ تعقد اعماليـ كابعث العيكف مف اىؿ الصدؽ كالكفاء
عمييـ فاف تعاىدؾ في السر ألمكرىـ عدكة ليـ عمى استعماؿ االمانة كالرفؽ بالرعية كتحفظ مف
األعكاف  ,فإف أحد منيـ بسط يده إلى خيانة اجتمعت بيا عميو عندؾ أخبار عيكنؾ اكتفيت بذلؾ
شاىدا  ,فبسطت عميو العقكبة في بدنو كأخذتو بما أصاب مف عممو ,ثـ نصبتو بمقاـ المذلة ككسمتو

( ٛ٘ )1ػصّاْ تٓ ؼٕ١ف تٓ ٚا٘ة األٔظاس ٞاألٚعٚ ,ٟالٖ اإلِاَ ػٍ ٝاٌثظشج فٍُ ٠ضي ؼر ٝلذَ ػٍ ٗ١طٍؽح ٚاٌضت١ش,
ذٛف ٝف ٟأ٠اَ ِؼا٠ٚح ٕ٠ .ظش :اٌز٘ث ,ٟشّظ اٌذِ ٓ٠ؽّذ تٓ اؼّذ ,ع١ش أػالَ إٌثالء ,ذؽم١ك :شؼ١ة االسٔؤٚط ,
.323-320/2
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.416
( )3طثاغ :سؼ ُ١ػٍ ٚ ٟاٌشّش: ٞػثذ اٌؽّ١ذ ؼّٛد ,ٞاٌفىش اٌشلات ٟػٕذ اإلِاَ ػٍ )( ٟتؽس ِٕشٛس فِ ٟعٍح
ظاِؼح تاتً  ,اٌؼٍ َٛاالٔغأ١ح اٌّعٍذ  ,22اٌؼذد.2014 :1
(ٙٔ )4ط اٌثالغح ,ص.417
(ٙٔ )5ط اٌثالغح ,ص.412
(ٙٔ )6ط اٌثالغح ,ص.415
( )7اٌّغشت , ٝدػائُ االعالَ .532/2 ,
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ثانيا  :الرقابة الشعبية.
قامت دكلة االماـ عمي ( )مف اجؿ الشعب كتحقيؽ مصالحو كحرص ( )عمى فعالية
مشاركة الجماىير في بناء الدكلة كالمحافظة عمييا ما دامت تحافظ عمى حقكقيـ كترعى مصالحيـ,
فمف باب اكلى اف يؤدم الييا الشعب ايضان ماعميو مف كاجبات كيركز االماـ عمي مدل قدرة المجتمع
اف يككف عكنان كسندان لمقيادة كالحككمة في سعييا إلقامة الحؽ كالعدؿ بقكلو (" : )كاعظـ ما
افترض سبحانو مف تمؾ الحقكؽ حؽ الكالي عمى الرعية كحؽ الكالي عمى الرعية  ...كحسف التعاكف
عميو"(ِ) ,كمنيا خطابو( )مع رعيتو  ":كال تتحفظكا مني بما يتحفظ بو عند أىؿ البادرة  .كال
تخالطكني بالمصانعة  .كال تظنكا بي استثقاال في حؽ قيؿ لي كال التماس إعظاـ لنفسي  .فإنو مف
استثقؿ الحؽ أف يقاؿ لو أك العدؿ أف يعرض عميو كاف العمؿ بيما أثقؿ عميو  .فال تكفكا عف مقالة
بحؽ أك مشكرة بعدؿ  ,فإني لست في نفسي بفكؽ أف أخطئ  ,كال آمف ذلؾ مف فعمي إال أف يكفي
ا﵀ مف نفسي ما ىك أممؾ بو مني .فإنما أنا كأنتـ عبيد مممكككف لرب ال رب غيره"

(ّ )

 ,كقكلو

( ":)مف لو حاجة فميرفقيا في كتاب ألصكف كجكىكـ عف المسألة" (ْ ) .كيمكف تمخيص دكر
الرقابة الشعبية فيما ياتي-:
 .1ركز االماـ عمى الشرائح الكاعية في المجتمع ألداء دكرىا الفعاؿ في االصالح العاـ كاشراكيا في
الرقابة االدارية مف خالؿ تكجيياتو المباشرة كالمتكررة الى الرعية باف يراقبكا كؿ مكظفي الدكلة
كيرفعكف اليو بظالماتيـ اف صدر منيـ ام تقصير بحقيـ .
 .2حرص مف االماـ عمي( )لنشر ثقافة الرقابة الشعبية تجاه مؤسسات الدكلة .
 .3تساعد في تشخيص الخمؿ فييا كنقمو الى الجيات المختصة لعمؿ االجراء كالعالج الالزـ .
 .4اف اشراؾ الجماىير في العممية الرقابية يدلؿ عمى انعداـ الحكاجز السمطكية التي تحجز كتحجب
الجماىير عف قيادتيا .كالتي تحكؿ دكف كصكؿ المعمكمة االستخبارية لجيات الدكلة المختصة .
 .5اف الشعب ىـ الميداف التطبيقي لكؿ االعماؿ االدارية كاف تطبيقاتيا تمس حياتيـ بصكرة مباشرة
فيـ يعدكف صكرة نقؿ كنقد حية كمباشرة لكؿ مكظفي الدكلة كخصكصا اف االماـ عمي بف ابي
طالب( )شجع الناس كعمٌميـ عمى أف ال يسكتكا عف حقكقيـ ,كال َّ
أدؿ عمى ذلؾ مف قكؿ معاكية
(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص.436
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.333
(ٙٔ )3ط اٌثالغح ,ص.335
( )4اٌذٕٛ٠س , ٞاٌّؼاسف  ,ص.553
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كحؽ قكميا إلييا فرد عمييا بما
برد حقٌيا
ٌ
بف أبي سفياف لسكدة بنت عمارة اليمدانية حيف طالبتو ٌ
(ُ)

نصو  " :لقد لى َّمظكـ

ابف أبي طالب الجرأة عمى السمطاف"(ِ) ,أم عمٌمكـ الجرأة في طمب الحقكؽ.

كفي ضكء جميع ما تقدـ نجد اف حينما يقكـ المجتمع الكاعي بدكره الشرعي كاالخالقي فإٌنو سيشكؿ

سندا كعامؿ قكة لمدكلة في تحقيؽ استراتيجيتيا المستقبمية كاىدافيا العامة.

ضد الكالة كالح ٌكاـ إذا
ككاف االماـ ( )ينظر في الشكاكل كالتقارير التي يرفعيا المكاطنكف ٌ
الحؽ كجاركا عمى الرعية .كيعالج االمر مف دكف تمكأ كمنو ما ركت سكدة بنت
انحرفكا عف طريؽ
ٌ
عمارة اليمدانية ما نصو" :لقد جئتو في رجؿ كاف قد كاله صدقاتنا فجار عمينا فصادفتو قائما يريد
صالة فمما رآني انفتؿ ,ثـ أقبؿ عمي بكجو طمؽ كرحمة كرفؽ ,كقاؿً :
ألؾ حاجة؟ فقمت :نعـ ,كأخبرتو
باألمر ,فبكى ثـ قاؿ :الميـ أنت الشاىد أني لـ آمرىـ بظمـ خمقؾ ,كال بترؾ حقؾ ,ثـ اخرج مف جيبو
قطعة جمد ,ككتب فييا بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ ﴿ قى ٍد ىجاءتٍ يكـ ىبي ىِّنةه

ِّمف َّرِّب يك ٍـ
ىخ ٍيهر لَّ يك ٍـ

ً
اف ىكالى
فىأ ٍىكفيكٍا اٍل ىكٍي ىؿ ىكاٍلم ىيز ى
ً
يف ﴾)ّ( ,
إًف يكنتيـ م ٍؤ ًمن ى

اءى ٍـ كالى تي ٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
تىٍب ىخ يسكٍا َّ
صالى ًحيىا ىذلً يك ٍـ
ض ىب ٍع ىد إً ٍ
الن ى
اس أى ٍش ىي ي ى
كاذا قرأت كتابي ىذا فاحتفظ بما في يدؾ مف عممؾ حتى يقدـ عميؾ مف يقبضو ,كالسالـ ,ثـ دفع
إلي الرقعة ,فجئت بالرقعة إلى صاحبو فانصرؼ عنا معزكال " )ْ(.
ادرؾ اإلماـ ()اىمية الشرائح االجتماعية الكاعية كاسياميا في بناء الدكلة كاقامة العدؿ فييا
كمحاربة الظمـ فكجكدىـ سيككف عامؿ قكة لمدكلة كيزيد مف فاعميتيا.
ككاف نجاح عمؿ الجياز الرقابي يرتكز عمى اساسيف ميميف كىما  :مصداقية المعمكمة
االستخبارية كدقتيا .فمصداقيتيا كدقتيا ىي نتيجة لمصداقية المخبريف ككفاءة المبمغيف كامانتيـ

,فالمالحظ اف عيكف االماـ عمي ( )المراقبة المنتشرة في مفاصؿ الدكلة كمؤسساتيا كانت تتميز
معمكماتيا المنقكلة بدقة ال متناىية في طبيعة المعمكمة االستخبارية التي تصؿ االماـ عمي ( )فمـ
تكف مجرد اشارة اك خبر يحمؿ صفة العمكـ فيتحمؿ الصكاب اك الخطأ في الكقت ذاتو  ,بؿ نجد اف
المعمكمة تككف بتفاصيؿ كاشارات دقيقة كىذا يرتكز الى المراقبة كالمتابعة المركزة كالمكثفة لكؿ
حركات الكالة كالعامميف كتصرفاتيـ في الجياز االدارم مف قبؿ العيكف الرقابية  ,فنقمت الصكرة
(َّ ٌَ )1عَ  :ذرثّغ تٍغأٗ تمّ١ح اٌطؼاَ تؼذ األوً ٕ٠ظش :اٌخٍ ً١اٌفشا٘١ذ, ٞاٌؼ164/3, ٓ١؛ اٌع٘ٛش , ٞاٌظؽاغ
.1172/3,
( )2اتٓ ط١فٛس  ,تالغاخ إٌغاء,ص .37
( )3عٛسج األػشاف  ,ا٠ح. 35
( )4اتٓ اٌظثاؽ  ,ػٍ ٟتنٓ ِؽّنذ تنٓ اؼّنذ اٌّناٌى ,ٟاٌفظنٛي اٌّّٙنح فنِ ٟؼشفنح األئّنح ,ص135- 134؛ ٕ٠ظنش :اتنٓ
ط١فٛس ,تالغاخ إٌغاء  ,ص.37
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كالمعمكمة بكؿ دقة كامانة كحرص شديد في الكتماف حتى تصؿ المعمكمة الى الجيات المختصة
كمعالجتيا فالعيكف التي بثيا أمير المؤمنيف ( )لمراقبة العماؿ ,كنقؿ أخبارىـ كانت تقكـ بعمميا
بشكؿ دقيؽ ,كمنضبط بحيث ال تغيب عنو ( )دقائؽ األمكر ,فقد بمغو ( )أف عاممو عمى
بعد يا ٍابف ح ىن و
يؼ فىقى ٍد ىبمى ىغنًي أ َّ
صرًة
البصرة قد يدعي لكليمة ,فكتب إليو  " :أ َّ
ىف ىريجالن ًم ىف ًفتٍىي ًة أ ٍ
ىى ًؿ ى
ىما ي ى ى ي
الب ٍ
و
اف.)ُ(" ...
ىد ىع ى
ىس ىرٍع ى
ت ًإلىييىا تي ٍستىطى ي
اب لى ىؾ األىلك ي
اؾ إًلىى ىمأ ىٍد ىبة فىأ ٍ
كلكي نفيـ طبيعة المعمكمة االستخباراتية كدقتيا البد مف الكقكؼ عمى بعض المفردات التي

كردت في ىذا النص الدالة عمى ذلؾ كبعدىا يتبيف لنا العمة التي مف اجميا استعمؿ االماـ ()
ىذه المفردات ,منيا مفردة  ( :بمغني ) ك كردت مفردة بمغني في المعاجـ المغكية بعديد مف المعاني
(ِ)

منيا " :بالغ كتبميغ  ,ام كفاية"
"

(ْ)

ك" شيء بالغ  :أم جيد "(ّ) كالمبالغة  ":أف تبمغ مف العمؿ جيدؾ
(ٓ)

كتقكؿ " بمغت المكاف  ,اذا كصمت اليو "

.

كلعؿ معنى البالغة اصطالحان ال يختمؼ عف ىذه التعريفات كيحمؿ المعاني ذاتيا  ,قاؿ
(ٔ)

الشريؼ الجرجاني

" :البالغة في المتكمـ :ممكة يقتدر بيا الى تأليؼ كالـ بميغ ك فعمـ أف كؿ بميغ

بميغ كالمان كاف اك متكممان فصيح  ,الف الفصاحة مأخكذة في تعريؼ البالغة  ,كليس كؿ فصيح
(ٕ)

بميغان"

كفي الكالـ :مطابقتو لمقتضى الحاؿ ,كالمراد بالحاؿ  :االمر الداعي الى التكمـ عمى كجو

مخصكص مع فصاحتو  ,ام فصاحة الكالـ

(ٖ )

كقيؿ البالغة ":تنبىء عف الكصكؿ اك االنتياء,

يكصؼ بيا الكالـ كالمتكمـ فقط دكف المفرد"(ٗ).
كمف خالؿ بياف الدالالت التي حممتيا كتضمنتيا مفردة ( بمغني) ىك اف اختيار ىذه المفردة مف
قبؿ امير المؤمنيف( )مف دكف غيرىا مف المفردات انما يحمؿ فمسفة عميقة تتناسب كاالستراتيجية
الرقابية التي انتيجيا ( ,)كىذا ما يمكف االستدالؿ عميو كبيانو مف كجكه عدة نبينيا بالشكؿ

(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص.416
( )2اٌفشا٘١ذ , ٞاٌؼ , ٓ١ص 33؛ٕ٠ظش:اتٓ فاسط ِ ,ؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح  ,ص.137
( )3اٌفشا٘١ذ , ٞاٌؼ , ٓ١ص 33؛ٕ٠ظش :اٌف١شٚص آتاد , ٞاٌماِٛط اٌّؽ١ظ  ,ص. 720-712
( )4اٌفشا٘١ذ , ٞاٌؼ , ٓ١ص.33
( )5اتٓ فاسط ِ ,ؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح  ,ص 13؛ٕ٠ظش:اٌف١شٚص آتاد , ٞاٌماِٛط اٌّؽ١ظ  ,ص. 720-712
( )6اٌرؼش٠فاخ  ,ص .33-37
( )7اٌشش٠ف اٌعشظأ , ٟاٌرؼش٠فاخ  ,ص .33-37
( )3اٌشش٠ف اٌعشظأ , ٟاٌرؼش٠فاخ  ,ص .33-37
( )2اٌشش٠ف اٌعشظأ , ٟاٌرؼش٠فاخ  ,ص .33-37
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:

ُ  .دلت ىذه المفردة عمى الجيد المبذكؿ في سبيؿ االحاطة باالخبار كاستقصائيا بدقو كصدؽ .
ِ  .اف جميع ىذه المعاني تدؿ عمى الكماؿ في الشيء كتمامو ككصكلو الى اعمى مراحمو ميما كاف
ىذا الشيء ماديان اك نفسيان اك كالميان  ,كىذا ما يدفعنا الى االعتقاد بأف عممية اختيار ىذه المفردة
دكف غيرىا انما ينطمؽ مف قاعدة رصينة تيدؼ الى بياف قكة الدكلة كفاعمية جيازىا الرقابي .
ّ  .اف استعماؿ ىذه المفردة يشير الى اف عممية المراقبة كتتبع الحدث (الخمؿ اك الخرؽ اك الفساد)
االدارم  ,قد مر بمراحؿ عديدة يمكف تكصيفيا بمرحمة التشخيص ثـ مرحمة الغربمة ثـ مرحمة التدقيؽ
ثـ مرحمة التمحيص  ,حتى كصمت الى مرحمة التكامؿ كاالستكاء كالتيقف  ,لتأخذ بعد ذلؾ إطارىا
نحك طريؽ االجراء (العقكبة) االدارم المناسب .
ْ  .اف مجمكع ىذه المعاني يدؿ عمى اف الدكلة (الجياز الحاكـ) قد اكجد جيا انز رقابيان دقيقان بمغ
منتيى الدقة يمكف االعتماد عميو في تطبيؽ ىذه االستراتيجية الرقابية.
ٓ  .اف المعاني التي تدؿ عمى اف الجياز االدارم كاف عمى درجة عالية مف الحكمة كالحمـ كالرشد ,
كابعد ما يككف عف التسرع اك اتباع االىكاء كالرغبات  ,اذ كاف باالمكاف مف االماـ ( )اف
يستعمؿ مفردات اخرل مثؿ  ( :اخبرني  ,كصمني  ,سمعت  ,قيؿ لي  ,طرؽ سمعي ,نقؿ لي
,حدثني  )...فميا مف المعاني ما يكصؿ المعنى الى المتمقي  ,كلكف ىذه المفردات تحتمؿ كتحمؿ
كتتحمؿ اكثر مف معنى كداللة في كقت كاحد ,فيي تجمع بيف الصدؽ كالكذب  ,كالحؽ كالباطؿ ,
كالشؾ كاليقيف ,كىذا ماال يتفؽ مع جكىر شخصية امير المؤمنيف ( )الذم عرؼ عنو الصبر
كالتأني كالتعقؿ كالقدرة عمى حسـ االمكر بمستكل عاؿ مف الحرفية السياسية كاالدارية.
لـ يمتفت ابف خمدكف الى اىمية ىذا الجياز االدارم كلـ يفرد لو مكضكعا كما فعؿ في غيره
مف المكاضيع كذلؾ لضعؼ اىتماـ الحككمات العصبية بيكذا امكر تفتح عمييا مكاضيع تيدد امنيا
فعمت الجانب الرقابي
كنظاميا ,فكانت تريد اف تسير االمكر كفؽ مصالحيا غير مكترثة برعيتيا ,ك ى

لمتابعة مصالح السمطة الحاكمة فقط ,كالتحرؾ لممعالجة اف كجد فانو ليس مف اجؿ الرعية كانما

( )1شىشٔ ٞاطش ػثذ اٌؽغٓ ,اعرشاذ١ع١ح اٌّشالثح ٚفاػٍ١ح إٌظاَ اٌشلات ٟػٕذ االِاَ ػٍ )( ٟدساعح ف ٟوراتٗ
ٌٛاٌ ٗ١ػٍ ٝاٌثظشج ػصّاْ تٓ ؼٕ١ف  ,تؽس ِمثٛي ٌٍٕشش فِ ٟعٍح ذشاز اٌثظشجِ ,شوض ذشاز اٌثظشج  ,ص.16
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مصالح السمطة تتطمب ىذا التحرؾ  ,كاف عدـ كجكد الجياز الرقابي الفعاؿ لصد الظالـ عف ظممو
كحفظ حقكؽ الرعية يرجع الى اسباب عدة منيا -:
ُ .انعداـ ثقافة النقد كمحاربتيا في دكلة القكة العصبية كتكميـ االفكاه كتعميـ كسيادة ثقافة الخنكع
كعدـ االعتراض عمى الجكر كالظمـ مف خالؿ التركيج لذلؾ بنشر بعض االحاديث النبكية التي تدعك
الى الصبر عمى جكر الكالة كالحكاـ كعدـ االعتراض عمييـ التي يبثيا كعاظ كفقياء السالطيف عمى
المنابر كىي كثير منيا :قكلو(

بسنتي كسيقكـ
يستنكف ٌ
أئمة ال ييتدكف بيدام كال ٌ
) ":يككف بعدم ٌ

فييـ رجاؿ قمكبيـ قمكب الشياطيف في جثماف إنس ,قاؿ :قمت كيؼ أصنع يا رسكؿ ا﵀ إف أدركت
ذلؾ ؟ قاؿ :تسمع كتطيع لألمير  ,كاف ضرب ظيرؾ كأخذ مالؾ فاسمع كأطع "(ُ) ,كعنو (

)

أئمتكـ الذيف
تحبكنيـ
ٌ
أئمتكـ الذيف ٌ
كيحبكنكـ كيصمٌكف عميكـ كتصمٌكف عمييـ ,كشرار ٌ
قاؿ ":خيار ٌ
تبغضكنيـ كيبغضكنكـ كتمعنكنيـ كيمعنكنكـ  .قيؿ :يا رسكؿ ا﵀ ,أفال ننابذىـ بالسيؼ ؟ فقاؿ :ال ,

ما أقامكا فيكـ الصالة  .كاذا رأيتـ مف كالتكـ شيئان تكرىكنو فاكرىكا عممو كال تنزعكا يدان مف طاعة
"(ِ).
ِ .اف مبدأ بناء ىذه الدكؿ ىك عامؿ القكة كالغمبة الذم ال ييتـ لحقكؽ االخريف ايان كانكا كالذم ال
يرل سكل مصالح سمطانيا كتأميف ممذاتيا عمى حساب حقكؽ الرعية كمصالحيا .
ّ .االىماؿ الممنيج كعدـ رغبة الحككمة لسماع شككل الرعية كىذا ما يدؿ عميو قكؿ معاكية بف أبي
كحؽ قكميا إلييا " :لقد لى َّمظكـ ابف أبي
برد حقٌيا
ٌ
سفياف لسكدة بنت عمارة اليمدانية حيف طالبتو ٌ
(ّ)

طالب الجرأة عمى السمطاف فبطيأن ما تفطمكف "

كىك رفض كاضح لمعاكية لجرأة الناس عمى قكؿ

الحؽ كبث معاناتيـ كالمطالبة بحقكقيـ مف حكاميـ كمحاكلتو القضاء عمى الحؽ الطبيعي لمشعب
كسمبيـ اياه بكؿ كسيمة.
ْ .حصانة الجياز االدارم لدكلة القكة كالغمبة عف القكد كاالقتصاص عند اعتدائو عمى حقكؽ
الرعية ,كىذا ماصرح بو معاكية بف ابي سفياف عندما جاءه كفد بني ضبة يشككف مف عبد ا﵀ بف
عمرك بف غيالف كاليو عمى البصرة عندما خطب عمى منبر البصرة فحصبو رجؿ مف بنى ضبة
فأتتو بنك ضبة فقالكا إف صاحبنا جنى ما جنى عمى نفسو كقد بمغ األمير في عقكبتو كنحف ال نأمف
(ِ )1غٍُ  ,طؽ١ػ .436/3,
(ِ )2غٍُ  ,طؽ١ػ .433/3,
( )3اتٓ ط١فٛس  ,تالغاخ إٌغاء  ,ص.37
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أف يبمغ خبره أمير المؤمنيف(ام معاكية بف ابي سفياف) فيأتي مف قبمو عقكبة تخص أك تعـ فاف رأل
األمير أف يكتب لنا كتابا يخرج بو أحدنا إلى أمير المؤمنيف يخبره أنو قطعو عمى شبية كأمر لـ
يضح فكتب ليـ بعد ذلؾ إلى معاكية ,ككافاه الضبيكف فقالكا يا أمير المؤمنيف إنو قطع صاحبنا ظمما
كىذا كتابو إليؾ كق أر الكتاب فقاؿ  :أما القكد مف عمالي فال يصح كال سبيؿ إليو كلكف إف شئتـ كديت
صاحبكـ قالكا  :فده فكداه مف بيت الماؿ كعزؿ عبد ا﵀ "

(ُ)

.

فاف ضعؼ اك انعداـ ثقافة الرقابة االدارية سكاء كاف مف قبؿ الجيات الرسمية الحككمية أـ
الرصد كالمراقبة المجتمعية االدارم الدكلة يعكس استبداد الجياز االدارم بالعسؼ بحقكؽ الرعية كاف
ىذا الضعؼ اك االنعداـ الرقابي الذم يككف فعاالن اال عندما ييدد مصمحة السمطة الحاكمة اما عندما
تككف مصالح الحاكـ كاسرتو مؤمنة الجانب مف اثره فحينيا نجد السككت المطبؽ ككأف شيئان لـ يكف.
ككذلؾ نجد ابف خمدكف يتنكر لمرقابة كيكجو جيكده نحك االستغالؿ مف المناصب االدارية
ً
ً
الزي ى ً
ؽ ىما ىي ٍن ىب ًغي "(ِ),
ضرًع فى ٍك ى
بالتممؽ ليا .كالتممؽ مف الممؽ ك" اٍل ىممى ي
ادةي في التَّىكدد ىكالد ىعاء ىكالتَّ ى
ؽ ِّ :ى
دؾ كيي ٍخمًفؾ ..كيتزيف بما
الممًؽ الذم ىي ًع ى
كذلؾ ال يجكز لغير ا﵀ ٌ
عز كج ٌؿ " ,ك ٍ
اإلمالؽ يعني اإلفساد ,ك ى

ليس عنده"(ّ) " ,كرجؿ ىمًمؽ :يعطي بمسانو ما ليس في قمبو "(ْ) ,كلمتى ىممؽ اساليب ,منيا :الخضكع
المتى ىممَّؽ لو
المتى ىممٌؽ ,لمفت انتباه ي
كالتذلؿ كالمداىنة ,كالثناء الكاذب ,كالغيبة كالنميمة  ,...يستعيف بيا ي
ككسب رضاه ,ككسيمة لمتسمؽ لمكصكؿ الى المناصب السياسية اك االدارية الميمة في الدكلة اك
لمتسمؽ االجتماعي ,كتحقيؽ المآرب الشخصية ,متجاك انز بذلؾ القيـ كالمبادئ االسالمية كالثكابت
الخمقية فابف خمدكف يدعك الى التممؽ ام المجاممة عمى حساب اظيار الحقيقة فبيذا ىك يدعكا الى
تبني مرض خطير مف االمراض االجتماعية كالتعامؿ بو بيف الناس الف سمـ كطريؽ قصير لمكصكؿ
الى الغايات فيك ييعمٌـ التى ىممؽ كالمداىنة! إذ يقكؿ" :إف التعاكف بيف الناس ال يحصؿ إال بإكراه البعض
عمى التى ىممؽ ,ممف يمتنعكف ,مف ذكم األنفة كاالستعالء الفطرم ,لجيؿ حكمة ا﵀ في ىذا التعاكف
لبقاء النكع البشرم"! كيستشيد بقكلو تعالى ﴿:أَهُمْ يَقْسِمُىنَ سَحْمَتَ سَبِّكَ وَحْهُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

( )1اٌطثش , ٞذاس٠خ  223/4 ,؛ ٕ٠ظش :اتٓ ِغىٛتح  ,ذعاسب االُِ  202/2 ,؛ اتٓ اٌعٛص , ٞإٌّرظُ ف ٟذاس٠خ
األُِ ٚاٌٍّٛن .273/5 ,
( )2اتٓ ِٕظٛس ٌ ,غاْ اٌؼشب .234/4,
( )3اتٓ ِٕظٛس ٌ ,غاْ اٌؼشب .234/4,
( )4اٌمشطث , ٟاٌعاِغ الؼىاَ اٌمشاْ .132/7,
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الذُّوْيَا وَسَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَىْقَ بَعْضٍ دَسَجَاتٍ لِيَتَّخِزَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْشِيًّا﴾ (ُ)" (ِ) ,فذيؿ ابف خمدكف مقكلتو بيذه اآلية
الكريمة ,إلعطاء التى ىممؽ صبغة الشرعية الدينية ,اال انو حمؿ اآلية عمى غير كجيتيا فاآلية مكجية
)
المتى ىممِّقيف المداىنيف الصاديف عف الفطرة ,العتراضيـ عمى نبكة الرسكؿ محمد (
لكفار قريش ,ي
إذ ارتأكا أف النبكة يجب أف تككف في رجؿ ذم ماؿ ,فالماؿ عندىـ ىك الشرؼ كالمكانة! كا﵀ يقكؿ

ليـ في ىذه اآلية :أما تستحكف! كقد قسمنا بينكـ ما تأكمكف كتشربكف كتسكنكف ثـ ,تعترضكف عمى
ا﵀ في اختياره مف ىك أىؿ لنبكتو كرسالتو؟!(ّ).
(ْ)

كلـ يكتؼ ابف خمدكف بشرعنة التممؽ بؿ دعا الى " إكراه البعض "

عمى التى ىممؽ ألىميتو في

جمب السعادة حسب كجية نظره بقكلو ":أف الجاه متفرع كأف السعادة كالخير مقترناف بحصكلو عممت
أف بذلو كافادتو مف أعظـ النعـ كأجميا كأف باذلو مف أجؿ المنعميف كانما يبذلو لمف تحت يديو فيككف
بذلو بيد عالية عزة فيحتاج طالبو كمبتغيو إلى خضكع كتممؽ كما يسأؿ أىؿ العز كالممكؾ كاال فيتعذر

ً
ً
ً
لمسعادة ك ً
ً
حصكلو فمذلؾ قمنا َّ
الكسب ,كًاف
المحص ًؿ
الجاه
حصكؿ
أسباب
ؽ مف
ع كالتمم ى
إف الخضك ى
ٌ
أىؿ الثركًة كالس ً
أكثر ً
ؽ بالترف ًع ك َّ
يحص يؿ ليـ
الش ىمًـ ,ال
نجد الكثير ممف يتخمَّ ي
الخميؽ .كليذا ي
عادة بيذا ي
ي
ى
ى
ى
ً (ٓ) .
ً
كيصيركف إلى الفى ٍق ًر كالخصاصة! "
ركف في التكس ًب عمى أعمالً ًيـ,
ه
ى
غرض مف الجاه ,فيقتص ى
فتحصؿ الجاه كالكسب ,ال بؿ
ميَّز ابف خمدكف ىنا بيف فئتيف :فئة تبرع في الخضكع كالتى ىممؽ,
ٌ
كالسعادة أيضان! كالفئة المقابمة ,البارعة في األنفة كالطباع الحميدة ,ستصير إلى الفى ٍقر ,كيذـ الفئة
المحافظة عمى قيميا كاخالقيا العتمادىـ عمى اعماليـ في كسبيـ كتحصيؿ رزقيـ كالذم يعده
مخالفة لحكمة ا﵀ في خمقو!؟ حسب قكلو :أف " ىذا ً
الك ٍب ىر كالترفٌّ ىع – عف التى ىممؽ كالمداىنة  -مف

األخالؽ المذمكمة إنما يحصؿ مف تكىـ الكماؿ كأف الناس يحتاجكف إلى بضاعتو مف عمـ أك
صناعة كالعالـ المتبحر في عممو كالكاتب المجيد في كتابتو أك الشاعر البميغ في شعره ككؿ محسف
في صناعتو يتكىـ أف الناس محتاجكف لما بيده فيحدث لو ترفع عمييـ بذلؾ"!

(ٔ)

فالمتى ىممٌؽ ,في رأم
ي

ابف خمدكف ,ىك الشخص الناجح كالمكتسب كالسعيد كالمحقؽ لعمارة األرض كحكمة ا﵀ في الخمؽ!
باإلطراء الكاذب ,كالكالـ المنمؽ لمكصكؿ إلى الغاية كاليدؼ المادم الذم يخسر االنساف انسانيتو

( )1عٛسج اٌضخشف  ,ا٠ح 32.
( )2اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش .307/1,
( )3اٌطثش ,ٞظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذأ ً٠ٚآ ٞاٌمشآْ.33/25,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.307/1,
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.307/1,
( )6اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.307/1,
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في قباؿ تحصيمو .
يظير ىنا التكجو المادم لفكر ابف خمدكف بصكرة كاضحة كالذم يطغي عمى القيـ االسالمية
كاألخالؽ الحميدة كالفطرة الحسنة .مف أجؿ كسب الماؿ كالنفكذ غير مكترث باآلثار االجتماعية ليذا
الخمؽ الفتاؾ الذم يركج لو في مقدمتو كبالعناكيف العريضة ليصبح ثقافة مجتمع يمارسيا األفراد
كالجماعات ,برغبة كربما باإلكراه كما يذىب ىك الى ذلؾ ,لينشر بذلؾ الزمف آفة اجتماعية خطيرة,
تككف سببان مف أسباب تردم أكضاع المجتمع كالتي حاربيا االسالـ كدعا لمقضاء عمييا.

ثالثا  :الرقابة االقتصادية .
تتـ الرقابة االقتصادية مف خالؿ تفعيؿ الدكر الرقابي لمدكلة في متابعة االسكاؽ كحالة العرض
كالطمب كتنظيميا كضبط االسعار مف خالؿ ما ياتي-:
(ُ)

اكال :منع االحتكار

يعد االحتكار مف الخطكرة االقتصادية نظ انر لما يطرحو حرية المنتج كالبائع مف

عبء كبير يظمـ كيستغؿ كاىؿ المستيمؾ النيائي ,كيسرؼ جيده كعممو كقدراتو كدخمو  ,كيرفع
المستكل العاـ لألسعار كيخفض مف مستكل القدرة الشرائية لمنقكد

(ِ )

كقد كجو االماـ عمي الدكلة

كالجيات المختصة الى مراقبة نظاـ العرض كالطمب في االسكاؽ لضماف التكازف االقتصادم بيف
المنتج كالمستيمؾ  ,ككضع ( )استراتيجية منع االحتكار كالحفاظ عمى تكازف السكؽ كعرض ىذا
مف خالؿ تكصياتو االقتصادية في عيده الى مالؾ االشتر بقكلو ( " )ثـ استكص بالتجار كذكم
الصناعات كأكص بيـ خي ار  :المقيـ منيـ ,كالمضطرب بمالو ,كالمترفؽ ببدنو ,فإنيـ مكاد المنافع
كأسباب المرافؽ ,كجالبيا مف المباعد كالمطارح ,في برؾ كبحرؾ ,كسيمؾ كجبمؾ ,كحيث ال يمتئـ
الناس لمكاضعيا ,كال يجترئكف عمييا ,فإنيـ سمـ ال تخاؼ بائقتو ,كصمح ال تخشى غائمتو كاعمـ مع
ذلؾ أف في كثير منيـ ضيقا فاحشا كشحا قبيحا ,كاحتكا ار لممنافع  ,كتحكما في البياعات ,كذلؾ باب
مضرة لمعامة كعيب عمى الكالة فامنع مف االحتكار فإف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كآلو منع منو,
كليكف البيع بيعا سمحا ,بمكازيف عدؿ كأسعار ال تجحؼ بالفريقيف مف البائع كالمبتاع .فمف قارؼ
()1

االحتكار  :حكره  -حك ار  :ظممو كتنقصو أساء معاشرتو فيك حكر اما اصطالحا فيك حبس السمعة كاالمتناع عف

بيعيا بقصد إغالء السعر .ينظر  :إعداد مركز المعجـ الفقيي ,المصطمحات,صْٖ؛ سعدم أبك حبيب ,القامكس

الفقيي,صٓٗ.
( )2اٌّؽٕه  ,ػٍُ االلرظاد فٙٔ ٟط اٌثالغح  ,ص. 23
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حكرة بعد نييؾ إياه فنكؿ بو ,كعاقب في غير إسراؼ"(ُ).
ككاف عميو السالـ يمارس بنفسو دكر المراقب عمى االسكاؽ كقد كردت نصكص بذلؾ منيا :
انو كاف بالككفة يغتدم كؿ يكـ بكرة مف القصر يطكؼ في أسكاؽ الككفة سكقا سكقا  ,كمعو الدرة
عمى عاتقو  ,فيقؼ عمى أىؿ كؿ سكؽ فينادم ":يا معشر التجار ! اتقكا ا﵀ عز كجؿ ! " فإذا سمعكا
صكتو ألقكا ما في أيدييـ كأرعكا إليو بقمكبيـ كتسمعكا بآذانيـ  ,فيقكؿ ":قدمكا االستخارة  ,كتبرككا
بالسيكلة  ,كاقتربكا مف المبتاعيف  ,كتزينكا بالحمـ  ,كجانبكا الكذب  ,كتجافكا عف الظمـ ,كأنصفكا
المظمكميف  ,كال تقربكا الربا  ,كأكفكا الكيؿ كالميزاف  ,كال تبخسكا الناس أشياءىـ ,كال تعثكا في األرض
(ِ)

مفسديف "

.

ككذلؾ عرض ابف خمدكف لالحتكار مف ناحية رفضو احتكار التجارة في السكؽ مف قبؿ الحاكـ
كتسمطو عمى النشاط االقتصادم ,فيكضح ابف خمدكف في مقدمتو فصالن بعنكاف " في أف التجارة مف
(ّ)

السمطاف مضرة بالرعايا كمفسدة لمجباية "

كتفسير ىذا الفصؿ مفاده استغالؿ النفكذ السياسي في

أعماؿ التجارة كالزراعة كالميف االخرل كقد كصؼ ابف خمدكف ىذا السمكؾ بأنو كسيمة معيشية غير
طبيعية كغمط عظيـ ألنو يدخؿ " الضرر عمى الرعايا مف كجكه متعددة فأكالن مضايقة الفالحيف
كالتجار في شراء الحيكاف كالبضائع كتيسير أسباب ذلؾ"

(ْ)

ألثر رأس ماؿ الدكلة في السكؽ كخكؼ

الناس مف بطشيا كظمميا فيككف عرضو لمسمع كبي انر كقكيان فيرغـ االخريف عمى شراء سمع الدكلة
بالقكة فيمحؽ الضرر بالفالح كالتاجر " فاف الرعايا متكافئكف في اليسار متقاربكف كمزاحمة بعضيـ
بعضا تنتيي إلى غاية مكجكدىـ أك تقرب كاذا رافقيـ السمطاف في ذلؾ كمالو أعظـ كثي ار منيـ فال
يكاد أحد منيـ يحصؿ عمى غرضو في شيء مف حاجاتو كيدخؿ عمى النفكس مف ذلؾ غـ كنكد"
(ٓ).
ككذلؾ عند شراء السمع مف قبؿ الحككمة فإنيا تبتاعيا بالقكة كتفرض عمى البائع الشراء منو
بالسعر الذم يناسبيا غير مكترثة باألضرار التي تسببيا لو كعدـ اعتراض االخير خكفان مف السمطاف
" ثـ إف السمطاف قد ينتزع الكثير مف ذلؾ إذا تعرض لو غضا أك بأيسر ثمف أك ال يجد مف يناقشو
(ٙٔ )1ط اٌثالغح  ,ص.433
( )2الطكسي  ,النياية في مجرد الفقو كالفتاكل ,ص ُّٕ
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.317/1 ,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.315/1 ,
( )5اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.315/1 ,
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في شرائو فيبخس ثمنو عمى بائعو ثـ إذا حصؿ فكائد الفالحة كمغميا كمو مف زرع أك حرير أك عسؿ
أك سكر أك غير ذلؾ مف أنكاع الغالت كحصمت بضائع التجارة مف سائر األنكاع فال ينتظركف بو
حكالة األسكاؽ كال نفاؽ البياعات لما يدعكىـ إليو تكاليؼ الدكلة فيكمفكف أىؿ تمؾ األصناؼ مف
تاجر أك فالح بشراء تمؾ البضائع كال يرضكف في أثمانيا إال القيـ كأزيد فيستكعبكف في ذلؾ ناض
(ُ)

أمكاليـ "

.

كاشار ايضان ابف خمدكف الى ابتزاز الحاكـ كبعض المسؤكليف ألمكاؿ الدكلة (الضرائب) ذلؾ
مف خالؿ االستيالء عمى كمية كبيرة مف االنتاج الزراعي اك الصناعي اك التجارم كاحتكارىا اما عف
طريؽ القكة اك شرائيا بأبخس ثمف كالتحكـ باسعار بيعيا كىذا يمثؿ سيطرة الحككمة عمى االسكاؽ
يجعؿ االخريف في حذر مف منافسة الحاكـ في المزايدة اك مناقصة كبيذا يتمكف مف اجبارىـ عمى
بيع بضائعيـ لو بأسعار منخفضة كقد يجبر التجار كالفالحيف عمى شراء البضائع منو مباشرة (بأرفع
االثماف) كتمؾ البضائع التي اشتركىا مف الحاكـ يضطركا الى بيعيا بأثماف بخسة السيما في اكقات
(ِ)

كساد االسكاؽ

(ّ)

مما يدفع ىذا االمر بذىاب " :رأس مالو –التاجر اك الفالح – فيقعد عف سكقو"

كما اف ىذا "العنت كالمضايقة كفساد االرباح ما يقبض اماليـ"

(ْ)

كىي اعماؿ في رام ابف خمدكف

ام غير شرعية .
كيقدـ االماـ بيذا النص خطة اقتصادية لمعالجة حاالت االحتكار كما يترتب عميو مف مستكل
بناء البيئة كالمناخ االقتصادم الصالح لمتنمية االقتصادية كاحتكاء انعكاساتيا االنية كالمستقبمية بال
خسارة في القكل االقتصادية كمنو ما ينجر عمى كبتييئة المناخ كالبيئة االقتصادية الصحية يمكف
السيطرة عمى االحتكار كأسبابو مف خالؿ :
ُ .مداراة التجار ألىميتيـ االقتصادية في جمب السمع التي يحتاجيا السكؽ مف خارج حدكد الدكلة
"كاكص بيـ خي انر  :المقيـ منيـ كالمضطرب بمالو كالمترفؽ ببدنو"

( ٓ)

 ,كخكفا مف تيديدات ىركب

االمكاؿ المستثمرة كالمدخرة اك تجميد ذكم العالقة ألمكاليـ كاالضرار باالقتصاد االسالمي بقكلو :
"فانيـ مكاد المنافع كاسباب المرافؽ كجالبيا مف المباعد كالمطارح في برؾ كبحرؾ كسيمؾ كجبمؾ
( )1اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.315/1 ,
( )2اٌؼث١ذ , ٞاٌذٌٚح ف ٟفىش تٓ خٍذ , ْٚص.136
( )3اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش.322/1 ,
( )4اتٓ خٍذ , ْٚاٌؼثش. 322/1 ,
(ٙٔ )5ط اٌثالغح ,ص.433
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كحيث ال يمتئـ الناس لمكاضعيا كال يجترؤكف عمييا فانيـ سمـ ال تخاؼ بائقتو كصمح ال تخشى
(ُ)

غائمتو كتفقد امكرىـ بحضرتؾ كفي حكاشي بالدؾ "

.

ألف اف في كثير منيـ "ضيقان فاحشان كشحان قبيحان كاحتكا انر لممنافع
ِ .مراقبة التجار كضبط نشاطيـ ٌ
كتحكمان في المبيعات كذلؾ باب مضرة لمعامة كعيب عمى الكالة "

(ِ )

كىذه الثقافة التنظيمية

كاالجتماعية كاالقتصادية الكاسعة المضاميف اف تككف الرافد بالكعي لمشخص القيادم لمطالع عمى
احكاليـ فاف نتيجة االحتكار باب مضرة لمعامة كعيب عمى الكالة النو يعكس ضعؼ الكالة في
القضاء عمى ىذه الظاىرة كمنعيا كتأميف االستقرار االقتصادم .
ّ .تعميـ ثقافة منع االحتكار كرفضو أيف ما كاف في الحمقات المتأثرة باالحتكار ليككف المنع العادؿ
ألف ذلؾ مف االسس السميمة لبناء اقتصاد اسالمي قكم كعادؿ كقد نيى الرسكؿ منو
لكؿ االطراؼ ٌ
كالدليؿ ما يتضمنو قكلو( ":)فامنع مف االحتكار فاف رسكؿ ا﵀ (

) منع منو"(ّ) ,كىك التشريع

الداعـ لالستقامة المانع مف انحراؼ المحتكل الفكرم كالنفسي كالسمككي.
ّ .الحرص عمى التكازف العادؿ كاالخالقي كاالنساني كالكيفية التي يقكـ عمييا العرض في السكؽ؛
( ْ)

بقكلو( ":)كليكف البيع بيعان سمحان بمكازيف عدؿ كأسعار ال تجحؼ بالفريقيف مف البائع كالمبتاع"
 ,كبيذه المنظكمة االقتصادية التجارية يتكقؼ االحتكار.

ْ .تكفير حماية االمف االجتماعي االقتصادم المبني عمى الكعي كالثقافة التنظيمية كمكازيف نظاـ
عقكبة المحتكر " فمف قارؼ حكرة بعد نييؾ اياه فنكؿ بو كعاقبو في غير اسراؼ"

(ٓ)

كحتى العقكبة

ليا أبعادىا االنسانية التأديبية المنتجة سبيؿ عدـ االسراؼ في العقكبة كاالبتعاد عف العقكبة االنتقامية
التي قد تسبب االضرار الجامح مف ردكد االفعاؿ كما ينجـ عف العزة في االثـ أك الخطأ أك االنحراؼ
في السمكؾ االقتصادم كتعكير المناخ االقتصادم كانسيابية حمقات دكرتو كاالضرار في المناخ
الساسي كاداء مياـ الدكلة.

(ٙٔ )1ط اٌثالغح ,ص.433
(ٙٔ )2ط اٌثالغح ,ص.433
(ٙٔ )3ط اٌثالغح ,ص.433
(ٙٔ )4ط اٌثالغح ,ص.433
(ٙٔ )5ط اٌثالغح ,ص.433
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كلـ نجد في مقدمة ابف خمدكف برنامجان حككميان اك طرحان ابف خمدكني كمؤشر لكجكد جياز رقابي
لمقضاء عمى االحتكار  ,كنالحظ اف ابف خمدكف يكتفي باالستنكار فقط .
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ٕٙٛ

المبحث الرابع :استراتيجية بناء المنظومة االمنـية واثرها في بناء الدولة
اف تحقيؽ االمف العاـ (الداخمي والخارجي) مف المتطمبات الحيوية لنجاح بناء الدولة وتقدميا عند
شر البالد بمد ال أمف فيو  ،وال خصب "(ٔ) ،فقدـ االماـ الضرورة االمنية
عمي ( )وذلؾ بقولوّ ":
اإلماـ ّ
التي ىي سبب لتقدـ وتطور الدولة في المجاالت االخرى منيا االقتصادية ،فكانت فمسفة االماـ عمي ()
بناء يسيـ في توطيد االمف العاـ لتحفظ ىيبة الدولة وتؤمف حدودىا.
تقوـ عمى بناء المنظومة االمنية ً
وكانت لإلماـ استراتيجية خاصة لتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ وضع اسس ومرتكزات بناء سميمة وقوية تقوـ عمييا
ىذه المؤسسة الحساسة والميمة واىـ ىذه المرتكزات ما يأتي -:

اوال :المرتكز البشري
اف االساس االوؿ في استراتيجية بناء المنظومة االمنية عند االماـ عمي( )ىو اعداد التنظيـ
البشري مادة القوات االمنية واساس تركيبتيا والذي تتكوف حسب مبدأ االماـ( )مف مكونات مجتمع
الدولة (الرعية) ذاتو ويراعي فييا التوازف والتماثؿ دوف اقصاء او تمييز وذلؾ في نص كتاب لو (" :)
(ٕ)

اعمـ اف الرعية طبقات فمنيـ جنود اهلل"...

فمـ يحدد فئة او قبيمة خاصة بؿ قاؿ الرعية بصورة عامة ،

فكانت تركيبة جيش دولة االماـ عمي ( )مف عامة المجتمع مف الصحابة والتابعيف وكذلؾ تمثيؿ
العنصر القبمي(ٖ) ،اال انو ( )لـ يجعمو تعميماً مفتوحاً فقرف ىذا التعميـ في تشكيمة الجند اف يكونوا مف
جممة المؤمنيف المناصريف لديف اهلل بقولو حص اًر (جنود اهلل) ،اي يكوف والئيـ وجيادىـ ألجؿ الحكـ والحاكـ
العادؿ االمر بحكـ اهلل سبحانو وعدلو  .وىذا يؤكد لنا امتالؾ االماـ عمي( )وجية نظر اجتماعية عميقة
ِ
بتأكيده عمى اف الشعب مادة ومحور المنظومة االمنية .
في استراتيجية بناء القوات االمنية يكشؼ عنيا
ومف جممة الصحابة الذيف كانوا في تركيبة جيش االماـ كاف في مقدمتيـ ائمة اىؿ البيت ()
ومنيـ الحسف والحسيف (عمييما السالـ)

(ٗ)

 ،ومف غير اىؿ البيت عمار بف ياسر وعدي بف حاتـ  ،وقد

ذكرت المصادر اعداد كبيرة مف الصحابة كانت في جيش االماـ عمي( )فذكر اف عددىـ اربعمائة مف

( )1اٌٍٍثً اٌٛاعطً  ,ػٍ ْٛاٌسىُ ,ص.432
(ٙٔ )4ح اٌجالغخ ,ص.231
( )3شىشي ٔبصش ػجذ اٌسغٓ ,االِبَ ػًٍ ( )دساعخ فً فىشٖ اٌؼغىشي  ,ص.151
( )2اٌطجشي ,ربسٌخ اٌشعً ٚاٌٍّٛن .514/3 ,

الفصل الرابع:اسـ ـ ـ ـتراتيجية بن ـ ـ ـ ـاء الم ـ ـ ـ ـنـظومة اإلدارية للـ ـدولة
المياجريف واالنصار منيـ سبعوف بدرياً

(ٔ)

ٕٜٙ

وقد كاف جممة مف شيد صفيف مف الصحابة ممف شيد ببعة

الشجرة ومف سائر المياجريف واالنصار كذلؾ ثمانوف رجالً

(ٕ)

.

اما فيما يتعمؽ بالتابعيف فكاف مف جممتيـ زيد بف صوحاف وكاف صاحب موقؼ ثابت مع االماـ عمي
( )استشيد في موقعة الجمؿ
(

(ٖ)

 ،ومنيـ ايضاً اويس القرني وىو خير التابعيف بشيادة الرسوؿ محمد

) (ٗ) .
واستعاف( )االماـ بالعنصر القبمي ضمف مادة الجيش وتشكيمتو  .وانو مف االمور الطبيعية اف

يكوف لمقبائؿ نسبة كبيرة في جيش االماـ عمي ( )وذلؾ لطبيعة الظروؼ السياسية والعسكرية التي
تفرض االستعانة بيذه القبائؿ وخاصة قبائؿ الكوفة التي طالما عرفت بوالئيا لو (٘) ،وىذا ما ندركو مف
كتاب لو يخاطبيـ فيو قائالً  ":فاني اخترتكـ والنزوؿ بيف اظيركـ لما اعرؼ مف مودتكـ وحبكـ هلل عز وجؿ
ولرسوؿ (

()ٙ

) فمف جاءني ونصرني فقد اجاب الحؽ وقضي الذي عميو"

وكذلؾ لطبيعة نظاـ المجتمع

الذي كانت القبمية شبو مستحكمة فيو وال نبالغ اف قمنا ىي الطابع السائد والذي تعامؿ معيا االماـ بذكاء
وحكمة في امتصاص عصبيتيا وتيذيبيا وتوجيييا نحو العدو إلدراؾ اإلماـ ( )ألثار التنافس القبمي
الذي يشؽ صؼ الجند ووحدتو  ،وكانت لو معالجاتو الخاصة بما تميز بو مف فكر عسكري رائد لمحد مف
اثارىا وازالتيا في جممة معالجات تنوعت حسب متطمبات الظروؼ ومنيا االتي-:
المعالجة االولى  :مواجية التنافس القبمي والتقميؿ مف حدة الصراع مف خالؿ ما تميز بو االماـ مف ذكاء
وسرعة بديية وحكمة في معالجة ىكذا مواقؼ .ومف جممة معالجات االماـ ( )ليذه الصرعات القبمية
منيا ما ظير مف تنافس مف اجؿ القيادة بيف زياد بف النضر الحارثي وشريح بف ىاني الحارثي ،المذيف
ارسميما االماـ امامو الى صفيف ،فامر االماـ ( )زياد بف النضر عمييـ ،مما اثار منافسة شريح لو
فارسؿ لإلماـ ( )كتاب عبر فيو عف انزعاجو مف أمرة زياد عمييـ  ،وجاء فيو " تنكر و ستكبر  ،وماؿ
بو العجب والخيالء والزىو الى ماال يرضاه الرب تبارؾ وتعالى مف القوؿ والفعؿ  ،فاف أرى امير المؤمنيف
()ٚ

اف يعزلو عنا ويثبت مكانو مف يحب و فأنا لو كارىوف "

فكتب اليو االماـ عمي (":)اني وليت

( )1اٌٍؼمٛثً  ,ربسٌخ 111/4,؛ ٌٕظش  :اثٓ ػغبوش  ,ربسٌخ ِذٌٕخ دِشك .6/6 ,
(ِ )4شٚج اٌز٘ت  361/4 ,؛ ٌٕظش  :اثٓ االثٍش  ,اٌجذاٌخ ٚإٌٙبٌخ .455/1 ,
( )3اثٓ ػغبوش  ,ربسٌخ ِذٌٕخ دِشك .16/6 ,
( )2اٌّفٍذ  ,االخزصبص  ,ص.31
( )5شىشي ٔبصش ػجذ اٌسغٓ  ,االِبَ ػًٍ ( )دساعخ فً فىشٖ اٌؼغىشي  ,ص. 151
( )6اٌطجشي  ,ربسٌخ . 211/2,
( )1إٌّمشي  ,صفٍٓ ,ص.431

ٕٓٚ
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مقدمتي زياد بف النضر وامرتو عمى الناس  ،وشريح بف ىاني عمى طائفة منيا امير ....وليناه امرىا "

(ٔ)

.

وىذا الحؿ مف اإلماـ ()البد منو في ىكذا موقؼ الف الجيش مقبؿ عمى مواجية حتمية مع العدو
(ٕ)

ويتطمب توحيد القيادة  ،الف تعدد القيادات يشتت التوجييات ويعددىا وبالتالي تشتت جيود وقوة الجند

.

ومف ابرز التنافسات القبمية ىو ما حدث بيف ىمداف وربيعة  ،فبعد اف صدت ىمداف غارات جيش
معاوية وىجماتو مف الشاـ  ،اصبحت ليا مكانة عند االماـ عمي ( )فتعصب بعض مف رجاؿ ربيعة
لربيعة فقاؿ احدىـ  ":الست الزاعـ لئف لـ تنتو ربيعة ربيعة  ،وىمداف ىمداف فما اغنت عنؾ ىمداف البارحة
(ٖ)

فنظر اليو عمي نظر منكر"

فكانت نظرة االماـ عمي ( )دوف الرد عميو ىي عالج سريع ومتناسب مع

مع عقمية المتكمـ وموقفو الشخصي مف القبيمة االخرى(ٗ).
المعالجة الثاني  :ايجاد حالة مف التوازف في مواقفو تجاه القبائؿ مف حيث المدح واالشادة بالمواقؼ وذكر
(٘)

بطوالتيـ ونصرتيـ لدولة الحؽ ،منيا مدحو لربيعة بقولو ( )يصؼ راياتيا  ":ىي رايات اهلل "
ويصؼ ىمداف بالثناء والمدح بقولو  ":يا معشر ىمداف انتـ درعي ومجني

()ٙ

،

يا ىمداف ما نصرتـ اال اهلل

وال احببتـ غيره "(.)ٚ
اما تركيبة القوات االمنية عند ابف خمدوف ولكوف العصبية اساس نظريتو في بناء الدولة فانو اعتمد في
بناء تركيبة ىذا المرتكز البشري عمى العصبية اعتماد اساسي؛ الف العصبية القبمية ىي الطابع العاـ لنظاـ
المجتمع والذي ال يمكف تغييره حسب اعتقاد ابف خمدوف ،وكذلؾ ال يمكف بناء اي قوة اال بالعصبية بما
تشكمو مف قوة لمحماية والمدافعة لقولو ":أف العصبية بيا تكوف الحماية والمدافعة والمطالبة وكؿ أمر يجتمع
()ٛ

عميو"

()ٜ

،وقولو ايضاً ":أف المطالبات كميا والمدافعات ال تتـ إال بالعصبية "

ويتَكئ عمى العصبية لما
ُ

تتميز ِ
ِ
ِ
القتاؿ ،ولما يتوفر فييا مف العدة واالعداد الكبيرة بقولو ":أف
خصائص النصرِة و الحض عمى
بو مف
الممؾ والدولة العامة انما يحصالف بالقبيؿ والعصبية و  ....أف المغالبة والممانعة إنما تكوف بالعصبية لما

( )1اثٓ اثً اٌسذٌذ اٌششذ .134/3 ,
( )4شىشي ٔبصش  ,االِبَ ػًٍ ( )دساعخ فً فىشٖ اٌؼغىشي  ,ص.165
(ٔ )3صش ثٓ ِضازُ ٚ ,لؼخ صفٍٓ  ,ص.331
( )2شىشي ٔبصش  ,االِبَ ػًٍ ( )دساعخ فً فىشٖ اٌؼغىشي  ,ص.165
(ٔ )5صش ثٓ ِضازُ ٚ ,لؼخ صفٍٓ  ,ص.422
(ِ )6دًٕ :اٌزشط ا ٚاٌذسع ٌٕ .ظش  :اثٓ ِٕظٛس ٌ ,غبْ اٌؼشة .424/3 ,
( )1اثٓ اثً اٌسذٌذ  ,اٌششذ .12/2 ,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 111/1,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 122/1,
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(ٔ)

فييا مف النعرة و التذامر

ٕٔٚ

واستماتة كؿ واحد منيـ دوف صاحبو " واف النصرة طبيعية في العصبية الواحدة

الممؾ فانو ينزؿ منزلة
الواحدة لرابطة النسب ( القرابة ) بينيـ ،وكذلؾ الوالء بالرؽ والحمؼ الذي يكوف قبؿ ُ
النسب مما يخمؽ فييـ التعصب لنصرة بعضيـ بعض فيشكموف بذلؾ قوة لممطالبة والمدافعة ".أف المقصود
في العصبية مف المدافعة والمغالبة إنما يتـ بالنسب ألجؿ التناصر في ذوي األرحاـ والقربى والتخاذؿ في
األجانب والبعداء كما قدمناه والوالية والمخالطة بالرؽ أو بالحمؼ تتنزؿ منزلة ذلؾ الف أمر النسب واف كاف
طبيعيا فإنما ىو وىمي والمعنى الذي كاف بو االلتحاـ "(ٕ).
والمالحظ اف المادة البشرية لتركيبة القوات االمنية لدولة العصبية في تغير مستمر وذلؾ ألسباب منيا
ما يأتي -:
السبب االول –:نتيجة الحكم االستبدادي  :اف مقتضيات مصمحة الحاكـ االعمى بما اف تأسيس وبناء
القوات االمنية ىو نصرة لمممؾ بالدرجة االولى فنالحظ التغير في مادة الجند فعندما تدخؿ الدولة طور
الممؾ فاف مقتضيات مصمحة الحاكـ االعمى تقتضي االستبداد بالممؾ واالنفراد بو حسب ما يراه ابف خمدوف
؛ لذا فاف تركيبة الجيش تختمؼ حينيا ويعتمد عمى عصبية جديدة يسمييـ ابف خمدوف بالمصطنعيف اي
الممؾ
تكويف عصبية جديدة مصطنعة إلقصاء عصبية النسب او العصبية المناصرة االولى؛ بسب استبداد َ
بالحكـ والسمطنة فيتـ اقصائيـ عف المشاركة في مؤسسات الدولة بما فييا الجيش فيعيد تركيبتو بعصبية

مصطنعة مف المرتزقة الذيف يشتري والئيـ باألمواؿ.
السبب الثاني –:نتيجة ضعف قوة العصبية المكونة لمجيش :كذلؾ يتـ تغيير مادة عصبية الجيش عندما
تضعؼ عزيمة الجند نتيجة عيشيـ بالترؼ عندما تدخؿ الدولة طور الحضر والترؼ الذي يسمب الجند
بأسيـ وشجاعتيـ التي الفوىا وىـ في طور البداوة وىذا ما نفيمو مف قوؿ ابف خمدوف ":أف طبيعة الممؾ
تقتضي الدعة كما ذكرناه واذا اتخذوا الدعة والراحة مألفا وخمقا صار ليـ ذلؾ طبيعة وجبمة شأف العوائد
كميا وايالفيا فتربى أجياليـ الحادثة في غضارة العيش ومياد الترؼ والدعة وينقمب خمؽ التوحش وينسوف
عوائد البداوة التي كاف بيا الممؾ مف شدة البأس وتعود االفتراس وركوب البيداء  ...فتضعؼ حمايتيـ
ويذىب بأسيـ وتنخضد شوكتيـ ويعود وباؿ ذلؾ عمى الدولة "

()3

فيستمزـ لذلؾ اف تكوف حمايتيـ مف قبؿ

قوات جديده اخرى " وىـ في ذلؾ يبعدوف عف البداوة والخشونة وينسمخوف عنيا شيئا فشيئا وينسوف خمؽ
( )1اٌززاِش  :اٌسض ػً اٌمزبي .اٌفٍشٚص اثبدي  ,اٌمبِٛط اٌّسٍظ . 36/4,
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 125/1,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .134-131/1,
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البسالة التي كانت بيا الحماية والمدافعة حتى يعودوا عياال عمى حامية أخرى "

()1

ٕٕٚ

؛ لذا تستبدليـ الدولة

ٍ
بجند ُجدد وىذا ما يراه ابف خمدوف بقولو  ":وربما يحدث في الدولة إذا طرقيا ىذا اليرـ بالترؼ والراحة أف

يتخير صاحب الدولة أنصا ار وشيعة مف غير جمدتيـ ممف تعود الخشونة فيتخذىـ جندا يكوف أصبر عمى
الحرب وأقدر عمى معاناة الشدائد مف الجوع والشظؼ ويكوف ذلؾ دواء لمدولة مف اليرـ الذي عساه أف
يطرقيا حتى يأذف اهلل فييا بأمره "( ، )2ويذكر ابف خمدوف اف ىذا وقع في دولة الترؾ فغيروا جيشيـ بعناصر
جدد بقولو  ":وىذا كما وقع في دولة الترؾ بالمشرؽ فإف غالب جندىا الموالي مف الترؾ فتتخير مموكيـ مف
أولئؾ المماليؾ المجموبيف إلييـ فرسانا وجندا فيكونوف أج ار عمى الحرب وأصبر عمى الشظؼ مف أبناء
المماليؾ الذيف كانوا قبميـ وربوا في ماء النعيـ والسمطاف وظمو "( ، )3وكذلؾ ذكر ابف خمدوف اف ىذا حدث "
في دولة الموحديف بأفريقية فإف صاحبيا كثي ار ما يتخذ أجناده مف زنانة والعرب ويستكثر منيـ ويترؾ أىؿ
الدولة المتعوديف لمترؼ فتستجد الدولة بذلؾ عم ار آخر سالما مف اليرـ واهلل "(.)4

ثانيا :المرتكز العقائدي
اىتـ االماـ عمي بف ابي طالب ( )ببناء جيش عقائدي تربط اواصر افراده مبدأ العقيدة مف االيماف
باهلل ورسولو والتضحية في سبيؿ نشر رسالة الرحمة االنسانية والدفاع عنيا وىذه العقيدة تخمؽ الروح
الرسالية وىي التي يعوؿ عمييا االماـ في تماسؾ الجند وقوتيـ فيي تسمو عمى االواصر المادية التي تجمع
جيش العصبية والتي يمكف ىزىا والقضاء عمييا نتيجة الحمية او شراء ذمـ بعضيـ بالماؿ .فأكد االماـ
عمى اف يكوف انتساب االفراد لمقوات االمنية ممف يخمص هلل تعالى ورسولو بعقيدتو بقولو ":فوؿ ِم ْف ُجُن ِ
ؾ
ود َ
َ
 ،أ َْنصحيـ ِفي َن ْف ِس َؾ لِمَّو ولِرسولِو وِإلم ِ
ام َؾ "(٘)  ،فحرص( )عمى تعبئة الجنود بنفس الروحية التي كاف
َُ
َ َ ُْ
َ
عمييا جيش االسالـ في عيد رسوؿ اهلل (

) واكد دائما عمى زرع تمؾ المعنوية العالية في نفوسيـ

بتذكيرىـ بالخطب اليامة في ىذا المجاؿ قائالً " :أيف القوـ الذيف دعوا إلى اإلسالـ فقبموه ،و ق أروا القرآف
وسمبوا السيوؼ أغمادىا ،وأخذوا بأطراؼ
فأحكموه  ،وِىيجوا إلى القتػاؿ فوليوا ولو المقاح إلى أوالدىاَ ،
األرض زحفاً زحفاً وصفاً صفاً ،بعض ىمؾ وبعض نجا ،ال ُيب ّشروف باألحياء وال يعزوف بالموتىُ ،مره
صفر األلواف مف السَّير  ،عمى
العيوف مف البكاءُ ،خمص البطوف مف الصياـُ ،ذبؿ الشفاه مف الدعاءُ ،

( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .134-131/1,
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .134-131/1,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .134-131/1,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .134-131/1,
(ٙٔ )5ح اٌجالغخ ,ص .234
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فحؽ لنا أف نظمأ إلييـ ونعض األيادي عمى فراقيـ "(ٔ)،
وجوىيـ غبرة الخاشعيف  ،أولئؾ إخواني الذاىبوفُ ،

وقد اثبت قوة البناء العقائدي في القوات االمنية منيا تشارط االماـ مع قواتو الخاصة (شرطة الخميس)
عمى ثبات الموقؼ والعقيدة اذ اف االماـ عمي ( )قاؿ ليذه الطائفة  ":تشرطوا فإنما أشارطكـ عمى
الجنة ،ولست أشارطكـ عمى ذىب وال فضة  ،اف نبيا مف األنبياء  .فيما مضى ،قاؿ ألصحابو تشرطوا
فإني لست أشارطكـ اال عمى الجنة "(ٕ) ،وقاؿ األصمعي" :ومنو ُسمي َّ
الش َرط ألنيـ جعموا ألنفسيـ عالمة
(ٖ)

ُيعرفوف بياو الشرط سموا شرطا ،ألف شرطة كؿ شيء خياره  ،وىـ نخبة السمطاف مف جنده

 ،و"

الخميس الجيش  ،وسمي بو ألنيـ خمس طوائؼ  :المقدمة  ،والساقة  ،والميمنة  ،والميسرة  ،والقمب
والشرط األقوياء الذيف يتقدموف الجيش ،فيـ أخص مف المقدمة  ،كأنيـ شرطوا أف ال يرجعوا حتى يفتحوا أو
يقتموا "

(ٗ)

.وتدلؿ النصوص اعاله بصورة عامة وخاصة عمى البناء العقائدي لمجيش وبياف اثار ىذا البناء

كما ياتي-:
ٔ .بناء عقيدة عف وعي فكري وديني وقناعة ال عف اكراه إلعداد جند مؤمنة برسالتيا االمنية وقادرة عمى
تحقيقيا.
ٕ  .البناء العممي والفكري باالطالع عمى االحكاـ والقوانيف والمبادئ االسالمية لاللتزاـ بيا وتطبيقيا ألنو
جيش الرسالة االسالمية وناقؿ مبادئيا الى الخارج والمحافظ عمييا في الداخؿ.في حيف نجد ابف خمدوف
(٘)

يعفي المنضميف ليذه المؤسسة مف العمـ بقولو ":فإما رتبة السيؼ فتستغني عف معاناة العمـ"

الف

المطموب القوة في الرجاؿ فقط ال شيء اخر.
ٖ .خمؽ الروحية العالية واالستعدادات الكبيرة لدى المقاتؿ كي يخوض المعركة باستبساؿ وتضحية بدوف
مقابؿ.
ٗ  .الحفاظ عمى الشعائر الدينة مف صالة وصياـ لما تخمقو مف حالة االتصاؿ الدائـ باهلل سبحانو وتعالى
وتعطي الجيش دعـ روحي ومعنوي الف االنتصار في محراب الصالة التي ىي وقوؼ لحرب الشيطاف ىو
مقدمة كبرى لحصوؿ االنتصار االصغر في ساحة الجياد.

(ٙٔ )1ح اٌجالغخ  ,ص.112
( )4اثٓ إٌذٌُ ِ ,سّذ ثٓ اعسبق  ,اٌفٙشعذ ,ص.443
( )3اٌدٛا٘شي  ,اٌصسبذ.1134/1,
( )2اٌّدٍغً ِ ,الر األخٍبس فً ف ُٙرٙزٌت األخجبس .3421/11,
( )5اٌؼجش.133/1,
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٘ .استواء فمسفة الموت والحياة عندىـ لخمؽ الثبات القوي عند المواجية ليقينيـ وعمؽ ايمانيـ .
اما جيش دولة القوة والشوكة العصبية فمعطيات بناء ىيكميتو تؤكد بأنو ال يعتمد مبدأ او عقيدة ثابتة
في تأسيسو ويرجع سبب ذلؾ لكوف صيرورة قوتو موجية دائماً وفي جميع المراحؿ لخدمة الفئة الحاكمة
المسيطرة لتحقيؽ رغبتيا في القوة والنفوذ والتممؾ واإلستحواذ  ،لذا فأنو وفؽ فمسفة دولة القوة ُيشكؿ بأي
وسيمة كانت لتحقيؽ الغاية المطموبة منو  .فتباينت مبادىء تأسيسو مف اسس العقيدة في طور التأسيس

وبيف الروابط المعنوية ( العصبية القبمية ) طو ار مف عمر الدولة وبيف الروابط المادية والمصالح المشتركة
في ٍ
طور اخر ،وىي مبادئ ىشو وضعيفة قابمة لمتمزؽ السريع قبالة أي رياح تغيير قادمة ،او فتنة وفوضى
عارمة ،فال يمكف ليا اف تثبت وتستمر طويالً .
حيث اعتمدت في طور التأسيس عمى العقيدة في جمع االفراد وشد العصبيات الى بعضيـ وازالة
الفوارؽ بينيـ وروح االنفة في عدـ انصياع بعض القبائؿ العصبية لمبعض االخر وىذا االجتماع ال يحصؿ
اال بفضؿ عقيدة الديف بقولو ":في أف الدوؿ العامة االستيالء العظيمة الممؾ اصميا الديف اما مف نبوة أو
دعوة حؽ وذلؾ الف الممؾ إنما يحصؿ بالتغمب والتغمب إنما يكوف بالعصبية واتفاؽ األىواء عمى المطالبة
وجمع القموب وتأليفيا إنما يكوف بمعونة مف اهلل في إقامة دينو قاؿ تعالى لو أنفقت ما في األرض جميعا ما
ألفت بيف قموبيـ وسره أف القموب إذا تداعت إلى أىواء الباطؿ والميؿ إلى الدنيا حصؿ التنافس وفشا
الخالؼ واذا انصرفت إلى الحؽ ورفضت الدنيا والباطؿ وأقبمت عمى اهلل اتحدت وجيتيا فذىب التنافس وقؿ
الخالؼ وحسف التعاوف والتعاضد واتسع نطاؽ الكممة لذلؾ فعظمت الدولة كما نبيف لؾ بعد إف شاء اهلل
سبحانو وتعالى وبو التوفيؽ ال رب سواه "(ٔ).
أي اف ابف خمدوف يرى بأف دولة العصبية تعتمد الرابطة العصبية في بناء الجيش؛ في اوؿ بناء الدولة
بقولو ":أنو إذا استقرت الدولة وتميدت فقد تستغني عف العصبية والسبب في ذلؾ أف الدوؿ العامة في أوليا
(ٕ)

يصعب عمى النفوس االنقياد ليا إال بقوة قوية مف الغمب لمغرابة وأف الناس لـ يألفوا ممكيا وال اعتادوه "

وكذلؾ الف اساس بناء الدولة ىو العصبية القبمية ذات الشوكة الغالبة لذا تكوف القبيمة واحالفيا ىـ مادة
الممؾ والدولة العامة انما يحصالف بالقبيؿ والعصبية  ...وأف الُمغالبة
جيشيا لقوؿ ابف خمدوف سابقاً ":أف ُ
والممانعة إنما تكوف بالعصبية لما فييا مف النعرة والتذامر واستماتة كؿ واحد منيـ دوف صاحبو "(ٖ).

( )1اثٓ خٍذ ,ْٚاٌؼجش.145-142/1,
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش.154/1 ,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش.154/1 ,
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ِ
لعصبيتو مادة قوتو االولى فيؤسس لو قوات
واما الروابط المادية فيتكئ عمييا عنما يتنكر الحاكـ
جديدة بمادة جيش يشتري رجالو باألمواؿ مف خارج حدود الدولة او مف خارج عصبيتو االولى ويكوف والءه
لحاكـ الدولة خاصة وىـ ما يسموف باألُجراء المرتزقة مف الموالي والصنائع  ،وىذا ما ذكره ابف خمدوف بأنو
عندما تتالشى العصبية بعوائد الترؼ او االستغناء عنيـ مف قبؿ حاكـ الدولة " ولـ ير إال سمطانا مستبدا
بالممؾ عف عشائره فقد استحكمت لو صبغة االستبداد منذ عيد الدولة وبقية العصبية فيو لذلؾ ال ينازع فيو
ويستعيف عمى أمره باألُجراء مف المرتزقة "

(ٔ)

ِ
لصالحو دائماً.
حتى يتمكف مف معادلة القوة

وذكر ابف خمدوف شواىد تاريخية عديدة تثبت قرأتو لمتغيير الشكمي لييكمية القوات االمنية لدولة القوة
والشوكة ومنيا قولو ":ما وقع لبني العباس فإف عصبية العرب كانت فسدت لعيد دولة المعتصـ وابنو الواثؽ
واستظيارىـ بعد ذلؾ إنما كاف بالموالي مف العجـ والترؾ والديمـ والسمجوقية وغيرىـ ثـ تغمب العجـ األولياء
عمى النواحي وتقمص ظؿ الدولة فمـ تكف تعدو أعماؿ بغداد حتى زحؼ إلييا الديمـ وممكوىا وصار الخالئؽ
في حكميـ ثـ انقرض أمرىـ وممؾ السمجوقية مف بعدىـ فصاروا في حكميـ ثـ انقرض أمرىـ وزحؼ آخر
(ٕ)

التتار فقتموا الخميفة ومحوا رسـ الدولة "

.

ومف نتائج ىذ الروابط انيا غير مضمونة الوالء بؿ يتحوؿ والئيا مع تحوؿ وتبدؿ موازيف القوى فيي
تابعة لمف يبذؿ الماؿ الكثير ،فعجزت دولة العصبية عف غرس العقيدة في روحية جيشيا لذا كاف دائـ
التعرض لالنشقاقات واالنقالبات نتيجة لو ِ
الئو المتقمب.

ثالثا -:المرتكز االخالقي
ركز االماـ عمي( )عمى اف يكوف عنصر القوات االمنية مف ذوي االخالؽ االجتماعية الحسنة
ِ
ِ
ِ
بقولو ":فَوؿ ِم ْف ُجُن ِ
يح إِلَى اْل ُع ْذ ِر ،
ود َؾ  ... ،أ َْنقَ ُ
وي ْستَِر ُ
ض ِب َ
ضمَيُ ْـ حْمماً ،م َّم ْف ُي ْبطئُ َع ِف اْل َغ َ
اى ْـ َج ْيباً وأَ ْف َ
َ
ؼ ،ثَُّـ اْلص ْؽ بِ َذ ِوي اْلمروء ِ
اء وي ْنبو عمَى األَ ْق ِوي ِ
َؼ بِالض ِ
ات
َّع ُ
اء  ،و ِم َّم ْف َال ُيثِ ُيره اْل ُع ْن ُ
وي ْأر ُ
َ
ُّعفَ َ ُ َ
َ
ؼ وَال َي ْق ُع ُد بِو الض ْ
ُُ َ
َ
َ
الشجاع ِة والس َ ِ
َى ِؿ َّ ِ
َى ِؿ اْلبيوتَ ِ
َح َس ِ
ات الصَّالِ َح ِة والسَّوابِ ِ
اح ِة ،
ؽ اْل َح َس َن ِة  ،ثَُّـ أ ْ
واأل ْ
َّم َ
الن ْج َدة و َّ َ َ
اب  ،وأ ْ ُ ُ
َّخاء والس َ
َ

ب ِمف اْلعر ِ
ِ
ِ
ؼ "(ٖ) ،وجماع ىذه االخالؽ ىي خالصة االخالقيات الراقية
فَِإَّنيُ ْـ ج َماعٌ م َف اْل َك َرِـ و ُش َع ٌ َ ُ ْ
المطموبة في التعامؿ االجتماعي وىي التفاتو واعية مف االماـ اف يتخمؽ عناصره االمنية بيذه االخالقيات

إلحتكاكيـ الدائـ مع افراد المجتمع في الداخؿ فيتطمب منيـ رقي في التعامؿ االنساني ،وكذلؾ انيـ رسؿ
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش.156/1 ,
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش.155/1,
(ٙٔ )3ح اٌجالغخ ,ص .233-234
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الدولة والمجتمع االسالمي الى بقية المجتمعات حينما يؤدوا واجبيـ االمني وخاصة في صد العدواف
الخارجي ،بأف يرأفوا بالضعيؼ وال تغرىـ قوتيـ ،واف ال يكوف اندفاعيـ عف غضب وانما عف حمـ وتروي.
اما البناء االخالقي الذي تبناه ابف خمدوف فيي اخالقيات عصبية العمراف البدوي مف التوحش واالنفة
والتي ىي اصؿ االخالؽ حسب منطقو وليا اثر في تركيبة وقوة الجيش  ،بقولو ":إف عمر الدولة ال يعدو
في الغالب ثالثة أجياؿ الف الجيؿ األوؿ لـ يزالوا عمى خمؽ البداوة وخشونتيا وتوحشيا مف شظؼ العيش
والبسالة واالفتراس واالشتراؾ في المجد فال تزاؿ بذلؾ سورة العصبية محفوظة فييـ فحدىـ مرىؼ وجانبيـ
مرىوب والناس ليـ مغموبوف"  ،ويمكف ادراج اخالقيات اقوات االمنية لدولة العصبية حسب طور التأسيس
بما يأتي-:
 .1خمق التوحش :احدى الصفات التي اعتمد عمييا في جيش دولة العصبية واشاد ابف خمدوف بو بقولو":
فمف كاف مف ىذه االجياؿ أعرؽ في البداوة واكثر توحشاً كاف اقرب الى التغمب عمى سواه اذا تقاربا في
(ٔ)

العدد وتكافآ في القوة والعصبية "

 ،وقولو ايضا" :اىؿ البدو لتفردىـ عف المجتمع وتوحشيـ في الضواحي

 ،وبعدىـ عف الحامية  ،وانتباذىـ عف االسوار واالبواب قائموف بالمدافعة عف انفسيـ  ...وينفردوف في
القفر والبيداء  ،مدليف ببأسيـ واثقيف بأنفسيـ قد صار ليـ البأس خمقا والشجاعة سجية يرجعوف إلييا متى
(ٕ)

دعاىـ داع أو أستنفرىـ صارخ"

وانو ركز عمى عنصر التوحش لما فيو فيو جرد المقاتؿ ىنا مف كؿ

اخالقيات الديف االسالمي وقيـ االنسانية وركز عمى خمؽ التوحش الذي يعيشو البدوي ويستغمو لموصوؿ الى
اىدافو وغاياتو  ،ألنو بالتوحش يكوف اكثر فتكاً بعدوه واعنؼ فيتمكف مف التغمب عميو حتى لو تكافأ في
العدد العنصري لمجيش " لقدرتيـ عمى محاربة االمـ سواىـ النيـ ينزلوف مف االىميف منزلة المفترس مف
الحيوانات العجـ "(ٖ).
وقد ساىمت اخالؽ التوحش والقسوة والتنافس وروح المناصرة بيف ابناء العصبية ظالماً او مظموماً
كؿ ىذا ساىـ في بناء قوة استغميا رئيس القبيمة حتى يتمكف مف تحقيؽ مطامعو لموصوؿ الى الحكـ التي
ىي مطمب النفس ومطمعيا  ،ففتح الحرب عمى العصبيات الضعيفة وتوسيع نطاؽ سيطرتو وىذا كمو

 ) 1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 111/1,
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .111-33/1 ,
 ) 3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 112/1,
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بفضؿ صفو وخمؽ التوحش البدوي وفي ذلؾ بقوؿ بف خمدوف " اف االمـ الوحشية اقدر عمى التغمب ممف
(ٔ)

سواىا  ...فيـ اقدر عمى التغمب وانتزاع ما في ايدي سواىـ مف االمـ "

.

وىذا العنصر الخمقي لمبدوي يعوؿ عميو ابف خمدوف كثي اًر في بناء قاعدة قويو لمدولة العصبية ،
والذي يتحوؿ فيما بعد الى عنصر ضعؼ عندما تدخؿ الدولة طور العمراف الحضري "فكمما نزلوا االرياؼ
وتفتقوا النعـ وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنعيـ نقص مف شجاعتيـ بمقدار ما نقص مف توحشيـ
(ٕ)

وبداوتيـ"

.

 .2خمق الطمع  :تندفع افراد العصبية لغرض الحروب ضد االخريف مف اجؿ الوصوؿ الى الممؾ ألنو ممؾ
وسمطة ومنصب دنيوي كبير ويفصح ابف خمدوف عف ذلؾ بقولو " اف الغاية التي تجري الييا العصبية ىي
الممؾ "

(ٖ)

فيعد الطمع العامؿ الميـ الذي يدفع قبائؿ العصبية في خوض الحروب وىزيمة العصبيات

االخرى .
 .3خمق النعرة :ىي روح المناصرة ووصرخة استماتة بعضيـ عف االخر سواء ظالـ او مظموـ ال لشيء
سوى لقرابة الدـ والعصبية التي تربطيـ  .وىي صفو تدؿ عمى خمؽ الكبر واالنفة والجيؿ تعتمدىا عمييا
حكومة دولة العصبية عمى وجودىا في العنصر المقاتؿ حتى يتمكف بما يمتمؾ مف اندفاع بفضميا اف
ينتصر عمى غيره ،فيشكؿ بذلؾ منعة لمدولة وتحقيؽ التغمب الذي ينشده في الحرب  ،فيتـ التركيز عمى
اخالؽ العصبية وتفعيميا والمحافظة عمى استمرارىا في النفوس لتتمكف الحكومة مف توسعة الدولة بيؤالء "
اف المغالبة والممانعة انما تكوف بالعصبية لما فييا مف النعرة والتذامر واستماتة كؿ واحد منيـ دوف صاحبو
"

(ٗ)

وىذه االخالقيات التي اعتمدتيا الدولة الخمدونية اخالقيات بعيدة كؿ البعد عف اخالؽ االسالـ

واالنسانية .
واف ىذه االخالقيات ال تبقى عمى نا ىي عميو في ىذا الجيؿ بؿ تنقمب اخالقياتيـ رأساً عمى عقب
عند دخوليـ عصر او طور الترؼ في العمراف الحضري ":تحوؿ حاليـ بالممؾ والترفو مف البداوة إلى
الحضارة ومف الشظؼ إلى الترؼ والخصب ومف االشتراؾ في المجد إلى انفراد الواحد بو وكسؿ الباقيف عف
السعي فيو ومف عز االستطالة إلى ذؿ االستكانة فتنكسر سورة العصبية بعض الشئ وتؤنس منيـ الميانة
 ) 1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 113/1,
 ) 4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 113/1,
 ) 3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 111/1,
 ) 2اثٓ ِٕظٛس ٌ ,غبْ اٌؼشة . 444/5 ,
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والخضوع ويبقى ليـ الكثير مف ذلؾ بما أدركوا الجيؿ األوؿ وباشروا أحواليـ وشاىدوا اعتزازىـ وسعييـ إلى
المجد ومرامييـ في المدافعة والحماية فال يسعيـ ترؾ ذلؾ بالكمية واف ذىب منو ما ذىب ويكونوف عمى
رجاء مف مراجعة األحواؿ التي كانت لمجيؿ األوؿ أو عمى ظف مف وجودىا فييـ وأما الجيؿ الثالث فينسوف
عيد البداوة والخشونة كأف لـ تكف ويفقدوف حالوة العز والعصبية بما ىـ فيو مف ممكة القير ويبمغ فييـ
الترؼ غايتو بما تبنقوه مف النعيـ وغضارة العيش فيصيروف عياال عمى الدولة"(ٔ).
وايضا اشار ابف خمدوف الى ىذا االختالؿ والتحوؿ باألخالقيات بنص اخر قاؿ فيو ":الجيؿ الواحد
تختمؼ أحوالو في ذلؾ باختالؼ االعصار فكمما نزلوا األرياؼ وتفنقوا النعيـ وألفوا عوائد الخصب في
المعاش والنعيـ نقص مف شجاعتيـ بمقدار ما نقص مف توحشيـ وبداوتيـ واعتبر ذلؾ في الحيوانات العجـ
بدواجف الظباء والبقر الوحشية والحمر إذا زاؿ توحشيا بمخالطة اآلدمييف وأخصب عيشيا كيؼ يختمؼ
حاليا في االنتياض والشدة حتى في مشيتيا وحسف أديميا وكذلؾ اآلدمي المتوحش إذا أنس وألؼ وسببو
أف تكوف السجايا والطبائع إنما ىو عف المألوفات والعوائد "(ٔ).
ونتيجة ليذه النصوص لمنطؽ االخالؽ عند ابف خمدوف يمكف اف ترسـ بعض الصور او المضاميف
لمقيـ االخالقية لمقوات العصبية وكاالتي-:
ٔ .اف صورة الشجاعة تتمثؿ في التوحش وقدرة اليجوـ عمى االخر والتغمب عميو في حيف اف صورة
الشجاعة عند االماـ عمي ىي قوة الصبر عمى المباديء والتضحية في سبيميا  .واف الشجاعة عند ابف
خمدوف وقتيو مرحمية في فترة التأسيس فقط ألنيا يفقد قوتو وطاقتو التي كاف يتمتع بيا في البدو ،عندما
يدخؿ مرحمة الحضر .
ٕ .اخالؽ مادية بحتو ال تنيض بنفس الفرد وروحيتو فيي ال تولد قوة وطاقو يسيطر فييا الفرد عمى جماح
شيواتو ونفسو االمارة بالسوء ،بؿ تتجو بو ىذه االخالقيات الى السيطرة عمى االخريف والتحكـ بيـ لكنيا
عاجزة مف اف تجعؿ الفرد يتحكـ بنفسو االمارة بالسوء ويتمكف مف لجميا والسيطرة عمييا.
ٖ .انيا صورة مادية بحتو ألنيا تصب جميعاً في خمؽ القوة المادية التغمب بيا عمى االخر
ٗ .انيا اخالؽ غير بانية لمفرد ال تظير فاعميتيا اال عند االجتماع بالعصبيات االخرى.
٘ .انيا تفتقد التكاممية في صياغة الفرد او الجماعة العصبية ألف صورتيا االيجابية مرحمية منقطعة تبدأ
او تظير في مرحمة العمراف البدوي وتضمحؿ عند الوصوؿ الى مرحمة العمراف الحضري وىو ما يسميو ابف
خمدوف باإلفساد اي فساد االخالقيات البدوية عند دخوليا االجواء الحضرية في المدف.
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .132/1 ,
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 .ٙتنعدـ فييا طاقة الرقي الروحي والنفسي فاف مثالية االخالؽ اف ترفع االنساف لما ىو افضؿ ال اف تنزؿ
بو وتدفع بو نحو االنحالؿ فالرقي الروحي منعدـ فييا بؿ ىو تحوؿ وتبدؿ خمقي اقتضتو الطبيعة العمرانية
الف صورة الحضر التي يصورىا ابف خمدوف انو يتوجب الترؼ واالنحالؿ
٘ .اف تأسيسيا ومعاييرىا مادية بحتو تتمثؿ بنمط مادي لحياة عمراف البداوة والحضر.
 .ٙاف الصورة االيجابية ليذه االخالؽ حسب فمسفة ابف خمدوف المادية غير قادرة عمى االستمرار لعدـ
(ٔ)

تحوليا الى ممكات

تترسخ في نفوس افراد العصبية المكونيف لمقوات االمنية الدولة بؿ اقصى ما يمكف اف

تمتد فاعميتيا انيا توصؿ الفرد الى العمراف الحضري وينتيي اثرىا وىو وصوؿ مادي ومف ثـ تنحؿ وينتيي
دورىا عند الرقي االقتصادي مف الترؼ واالسراؼ في ظروؼ ونظاـ العمراف الحضري ألنيا ال يمكف اف
تصمد اما المتغيرات الزمانية والمكانية وذلؾ ألنيا باألساس اعتمد تأسيسيا عمى اساس ىذه المتغيرات فيي
لـ تكف موجودة قبؿ البدو بؿ وجدت بعده وىي لـ تكف موجوده قبؿ الحضر بؿ وجدت بوجوده ومنيا اتخذىا
ابف خمدوف كصور اخالقية حكمت طبيعة االنساف في مراحؿ عمر الدولة والتي اثرت عمى صورة قوة جيش
دولة العصبية.
 .ٚاف ايجابية ىذه الخالؿ او القيـ تكمف في خمقيا " وجود اجتماعي رفعتو الى مستوى القوة والنجاعة
والقدرة عمى التحكـ في االخريف عف جدارة "

(ٕ)

اما قيميا السمبية فتكمف في كونيا " مؤشر عمى سير سريع

الى الفساد واالندثار"(ٖ).

رابعا :المرتكز المالي
عد االماـ عمي ( )المرتكز المالي اىـ االسس التي تقوـ عمييا استراتيجية بناء القوات االمنية والذي
ِ
ِ
ِ
الج ِند وضماف مؤنتيـ ومؤنة
ال قواـ ليذه المنظومة إِال بو لضرورتو الحيوية في تأميف العدة الكافية لتقوية ُ
َّ
وف
أُسرِىـ حتى يتفرغوا لتأدية واجبيـ في مواجية العدو وحفظ االمف بقولو(":)فَاْل ُجُن ُ
ص ُ
ود بِِإ ْذ ِف المو ُح ُ

الرِعي ِ
وزْي ُف اْلوَال ِة  ...ثَُّـ َال ِقواـ لِْم ُجُن ِ
ود  ،إِ َّال بِ َما ُي ْخ ِرُج المَّو لَيُ ْـ
َّ
َّة َ
ََ
ُ
ِ
ع ُدوِىـ  ،ويعتَ ِم ُدوف عمَ ْيو ِفيما يصمِحيـ  ،وي ُك ِ
اجتِ ِي ْـ
وف م ْف َوَراء َح َ
َ َ
َ ُ ْ ُ ُْ َ ُ
َ ْ َْ

اج  ،الَِّذي َي ْق َوْو َف بِو َعمَى ِجيَ ِاد
ِم َف اْل َخ َر ِ
 ،ثَُّـ َال ِقواـ لِي َذ ْي ِف الص ْنفَْي ِف إِ َّال بِالص ْن ِ
ؼ
ََ َ

( )1اٌٍّىخ  ً٘" :صفخ ساعخخ فً إٌفظ ٚ ,رسمٍمٗ أٗ رسصً ٌٍٕفظ ٍ٘ئخ ثغجت فؼً ِٓ االفؼبي ٌٚ ,مبي ٌزٍه اٌٍٙئخ وٍفٍخ
ٔفغبٍٔخ ٚ ,رغّى زبٌخ ِب داِذ عشٌؼخ اٌضٚاي  ,فإرا رىشسد ِٚب سعزٙب إٌفظ ززى رشعخذ رٍه اٌىٍفٍخ فٍٙب ٚصبسد ثطٍئخ
اٌضٚاي فزصٍش ٍِىخ " ٌٕظش  :اٌششٌف اٌدشخبًٔ  ,اٌزؼشٌفبد  ,ص.133
(ٔ )4بخٍٗ اٌٛسًٌّ ث ٛػدٍٍخ  ,زفشٌبد فً اٌخطبة اٌخٍذ , ًٔٚص. 136
(ٔ )3بخٍٗ اٌٛسًٌّ ث ٛػدٍٍخ  ,زفشٌبد فً اٌخطبة اٌخٍذ , ًٔٚص.136
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ِ
اؿ واْل ُكتَّ ِ ِ
ِِ ِ
ض ِاة واْلع َّم ِ
وف"
الثَّالث  ،م َف اْلقُ َ
اب  ،ل َما ُي ْحك ُم َ
ُ
تكوف مف الحقوؽ المالية التي فرضيا اهلل وال غصب في تحصيميا .وىذه التفاتو فمسفية مميزة مف
(ٔ)

وىنا اكد االماـ عمى نزاىة امواؿ عطاء الجند بأف

االماـ( )باف تكوف رواتب الجند ومادة تجييز عدتيـ مف الماؿ الحالؿ الذي ال شبية لمحراـ فيو حتى ال
يؤثر في روحيتيـ ومعنوياتيـ وبالتالي يؤثر في ىمتيـ وجيادىـ نص اًر لمحؽ(ٕ).
وحرص االماـ عمي( )عمى ايصاؿ العطاء المالي الى الجند  ،وكذلؾ التوسعة ليـ فيو بما يسد
حوائجيـ ومف ىـ في رعايتيـ ،و تأكيده ىذا في وصيتو لمالؾ االشتر بما نصو  ":وْل َي ُك ْف آثَُر ُرُء ِ
وس ُج ْنِد َؾ
ونتِو  ،وأَ ْفض َؿ عمَ ْي ِيـ ِمف ِج َدتِو  ،بِما يسعيـ ويسع مف وراءىـ ِمف ُخمُ ِ
ِ
َىمِي ِي ْـ ،
وؼ أ ْ
اى ْـ ِفي َم ُع َ
َ َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ
َ َ ْ ْ
اس ُ
ع ْن َد َؾ َم ْف َو َ
حتَّى ي ُكوف ى ُّميـ ىماً و ِ
احداً ِفي ِجيَ ِاد اْل َع ُدو "(ٖ) حتى يتفرغوا الجند وال ينشغموا بسوى الجياد " الف ثبات
َ َ َ َ ُْ َ ّ َ
المستوى المعاشي لمجند مف االمور التي توجب االىتماـ بيا ألنيا االساس الذي يحفظ تماسؾ الجيش

واستقرارىـ النفسي والمعنوي "

(ٗ)

وكذلؾ لصفاء اذىانيـ لتأدية مياميـ االمنية فقط  ،مما يوجب نجاح الدولة

وىيبتو في أعيف االعداء(٘).
فكاف االماـ عمي يوزع العطاء بيف الجند بالتسوية ال يفرؽ في اعطياتيـ عمى الرغـ مف اقتراح بعض
قادتو ومنيـ األشتر عندما رأى تخا ُذؿ أصحابو وفرار بعضيـ إلى معاوية بأف يميز في عطاء بعض زعماء
القبائؿ حتى يضمف والئيـ وقوفيـ الى جانبو االمر الذي يضاعؼ قوتو بوجو اعدائو ،اال انو عميو السالـ
أما ما ذكرت مف
رفض ذلؾ المقترح لكونو يخالؼ مبادىء الشريعة االسالمية برده عمى االشتر قائالًّ ":

عز وجؿ قاؿ  (:مَهْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَهْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالَّم لِّلْعَبِيدِ )
فإف اهلل ّ
عممنا وسيرتنا بالعدؿ ّ ،

()ٙ

الحؽ ثقؿ عمييـ ففارقونا لذلؾ  ،فقد عمـ
إف
وأنا مف أف أكوف
ّ
مقص اًر فيما ذكرت أخوؼ وأما ما ذكرت مف ّ
ّ

اهلل ّإنيـ لـ يفارقونا مف جور  ،وال لجأوا إذ فارقونا إلى عدؿ ولـ يمتمسوا إالّ دنياً زائمة عنيـ كاف قد فارقوىا

ألمدنيا أرادوا أـ هلل عممُوا ؟ .وأما ما ذكرت مف بذؿ األمواؿ واصطناع الرجاؿ  ،فإنو
،
وليسألف يوـ القيامة ّ ،
ّ
الحؽ َ ( :كـ مف ِف َئة
ال يسعنا أف نؤتى امرءاً مف الفيء أكثر مف حقّو  ،وقد قاؿ اهلل سبحانو وتعالى وقولو
ّ
(ٙٔ )1ح اٌجالغخ  ,ص .234
( )4الْ اوً اٌسشاَ ٌٌمغً اٌمٍت ٌٚسٍطٗ ثبٌظٍّخ ٚ,ال ٌؤثش فٍٗ أي رسزٌش اٚ ٚػع  ٚزٍٕٙب ال ٌزٛسع آوً اٌسشاَ ا ٚاٌّبي
اٌّغصٛة ِٓ اسرىبة اٌدٕبٌخ ٚاٌّٛثمبد ٘ٚ ,زا ظب٘ش خًٍ فً لٛي االِبَ اٌسغٍٓ ( )ضّٓ خطجزٗ ٌدٍش اثٓ عؼذ ٌَٛ
اٌطف  ":فمذ ٍُِئذ ثطٔٛىُ ِٓ اٌسشاَ ٚطجغ ػٍى لٍٛثىٌٍُٚ ,ىُ اال رٕصز ْٛ؟ اال رغّؼ ْٛ؟ " ٌٕ .ظش :اٌّدٍغً  ,ثسبس
االٔٛاس . 2/ 25,
(ٙٔ )3ح اٌجالغخ ,ص.233
( )2شىشي ٔبصش ,االِبَ ػًٍ ( )دساعخ فً فىشٖ اٌؼغىشي  ,ص.112
(ِ )5سّذ اٌسغًٍٕ اٌشٍشاصي ,رٛضٍر ٔٙح اٌجالغخ.162/2,
( )6عٛسح فصٍذ ,اٌخ .26

الفصل الرابع:اسـ ـ ـ ـتراتيجية بن ـ ـ ـ ـاء الم ـ ـ ـ ـنـظومة اإلدارية للـ ـدولة

ٕٔٛ

ِ
َقمِيمَة َغمَب ْ ِ ِ
يف )
َ
ت ف َئةً َكث َيرةً بِِإ ْذ ِف المّو َوالمّوُ َم َع الصَّابِ ِر َ
أعز فئتو بعد الذلّة واف يرد اهلل أف يولينا ىذا األمر يذلّؿ لنا صعبو ويسيّؿ لنا حزنو  ،وأنا
فكثّره بعد القمّة و ّ
(ٔ)

محمداً صمّى اهلل عميو وآلو وسمّـ وحده
وقد بعث اهلل ّ

إف
قابؿ مف رأيؾ ما كاف هلل ّ
عز وجؿ رضا  ،وأنت مف آمف الناس عندي  ،وأنصحيـ لي وأوثقيـ في نفسي ّ
شاء اهلل "(ٕ).

خامسا -:مرتكز محور مهام المنظومة االمنية
ِ
بتأكيده عمى اف الشعب مادة
يمتمؾ االماـ عمي( )وجية نظر اجتماعية عميقة يكشؼ عنيا
ومحور المنظومة االمنية واف الميمة االولى لمجيش كونو الحصف الحامي لمشعب ال لمحكومة مف جية
وربط مصير وجود الجيش وبقائو وقوتو بصالح المجتمع ورفاىيتو بقولو( ":)فالجنود بإذف اهلل حصوف
الرعية  ،وزيف الوالة  ،وعز الديف  ،وسبؿ األمف  ،وليس تقوـ الرعية إال بيـ  .ثـ ال قواـ لمجنود إال بما
يخرج اهلل ليـ مف الخراج الذي يقووف بو في جياد عدوىـ  ،ويعتمدوف عميو فيما يصمحيـ  ،ويكوف مف وراء
(ٖ)

حاجتيـ"

أي باف الجيش يجب اف ُيكرس لخدمة الشعب وراحتو بتوفير االمف واالماف الالزـ لالستقرار

لبناء الدولة اجتماعيا وسياسيا و اقتصاديا وتطورىا فينعكس ىذا االمر عمى قوة الجيش وبقاءه ألنو يسيـ
في توفير ما يمزـ الجيش مف عطاء وعدة عسكرية.
اما في دولة العصبية فاف الجيش يكوف حصف لممجتمع في طور تأسيس الدولة وىذا ما اكده ابف
خمدوف بقولو  ":وأما أحياء البدو فيزع بعضيـ عف بعض مشائخيـ وكبراؤىـ بما وفر في نفوس الكافة ليـ
مف الوقار والتجمة وأما حمميـ فإنما يذود عنيا مف خارج حامية الحي مف أنجادىـ وفتيانيـ المعروفيف
بالشجاعة فييـ وال يصدؽ دفاعيـ وذيادىـ إال إذا كانوا عصبية وأىؿ نسب واحد ألنيـ بذلؾ تشتد شوكتيـ
ويخشى جانبيـ "(ٗ).
اما في طور االستبداد فاف الجيش يصبح حصف وعضد لمحكومة او ما يسميو ابف خمدوف بػ( الُممؾ )
ويوضح ىذا بقولو ":العالـ بستاف سياجو الدولة ،الدولة سمطاف تحيا بو السنة ،السنة سياسة يسوسيا الممؾ
،الممؾ نظاـ يعضده الجند ،الجند أعواف يكفميـ الماؿ ،الماؿ رزؽ تجمعو الرعية ،الرعية عبيد يكنفيـ
العدؿ ،العدؿ مألوؼ وبو قواـ العالـ ،العالـ بستاف ثـ ترجع إلى أوؿ الكالـ  .فيذه ثماف كممات حكمية
( )1عٛسح اٌجمشح  ,اٌخ .423
 ) 4اٌثمفً  ,اثشاٍُ٘ ثٓ ِسّذ ,اٌغبساد13-11/1,؛ ٌٕظش :اثٓ اثً اٌسذٌذ ,اٌششذ .132-131/4,
(ٙٔ )3ح اٌجالغخ  ,ص .234
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .111-33/1,
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سياسية ارتبط بعضيا ببعض وارتدت أعجازىا إلى صدورىا واتصمت في دائرة ال يتعيف طرفيا فخر بعثوره
(ٔ)

عمييا وعظـ مف فوائدىا "

اما الشعب فيـ عبيد لمممؾ وعمييـ تقع ميمة توفير عطاء الجند وارزاقيـ اما

الجيش فأنو جيش الحكومة وعميو اف يكوف في خدمتيا واعوانيا .ويدلؿ ما ذىبنا اليو ىو التبديؿ المستمر
في مادة الجيش البشرية مف رجاؿ العصبية الى المرتزقة الذيف يتـ شراؤىـ باألمواؿ حتى يتـ توجيييـ
لخدمة الحاكـ وتنفيذ مصالحو ،وحتى يكوف ىذا الجيش الغريب عف الشعب والمجتمع قادر عمى ضرب
الشعب حيف ثورتيا عمى الحاكـ باي وقت دوف تردد .

( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .31-31/1,
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المبحث الخامس :استراتيجية بناء المؤسسة القضائية واثرها في بناء الدولة
يعد القضاء مف المؤسسات الحيوية الميمة في بناء الدولة لما لو مف اىمية في ترسيخ تنفيذ القوانيف
العادلة ،لذلؾ فقد أولى اإلماـ ( )القضاء عناية خاصة ،إلدراكو أىمية القضاء في تقوية بناء الدولة
بقولو بحؽ القضاة  ":لما يحكموف مف المعاقد ويجمعوف مف المنافع  ،ويؤتمنوف عميو مف خواص األمور
وعواميا"(ٔ).
اما ابف خمدوف فركز ىو االخر عمى اىمية القضاء مبيناً دور القضاء ورتبتو بقولو ":وأما القضاء فيو
مف الوظائؼ الداخمة تحت الخالفة ألنو منصب الفصؿ بيف الناس في الخصومات حسما لمتداعي وقطعا
(ٕ)

لمتنازع "

.

.1معايير اختيار القضاة
لتولي منصب القضاء معايير عدة عند اإلماـ عمي( , )اما ابف خمدوف فإّنو اكتفى فقط بالتذكير

بالمصادر التي ذكرت ىذه المعايير وىو بيذا ناقؿ لما ورد في ىذا المجاؿ ولـ يأت بشيء جديد.

وقد عرض ىذه المعايير في كتب وخطب عديدة لو كاف يوجو بيا والتو عمى االقاليـ لتنظيـ امر ادارة
البالد فييا وىي كما يأتي -:
اوال  :الكفاءة العممية
اكد االماـ ( )عمى اف يكوف المتولي لمنصب القضاء عمى مستوى عاؿ مف الكفاءة العممية مف
االحاطة بعمـ الشريعة واالطالع عمى مواد القوانيف فييا ،ويتبيف ىذا مف خالؿ ذمو ( )لمذيف يتسنموف
مناصب القضاء وليسوا ليا بأىؿ ،فيتحولوف بيذا المنصب إلى أداة لمشر واالفساد بقولو عميو السالـ
":وآخر قد تسمى عالما وليس بو  ،فاقتبس جيائؿ مف جياؿ  ،وأضاليؿ مف ضالؿ  ،ونصب لمناس شركا
مف حبائؿ غرور وقوؿ زور  ،قد حمؿ الكتاب عمى آرائو  ،وعطؼ الحؽ عمى أىوائو  ،يؤمف مف العظائـ
وييوف كبير الجرائـ  ،يقوؿ  :أقؼ عند الشبيات وفييا وقع  .ويقوؿ :وأعتزؿ البدع وبينيا اضطجع ،
فالصورة صورة انساف  ،والقمب قمب حيواف "(ٖ) .وقاؿ ( ":)ورجؿ قمش جيال  ،موضع في جياؿ األمة
(ٙٔ )1ح اٌجالغخ  ,ص.234
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 113/1 ,
(ٙٔ )3ح اٌجالغخ ,ص.113
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 ،عاد في أغباش الفتنة  ،عـ بما في عقد اليدنة  ،قد سماه أشباه الناس عالما وليس بو  ،فاستكثر مف
جمع ما قؿ منو خير مما كثر  ،حتى إذا ارتوى مف ماء آجف  ،واكتنز مف غير طائؿ  ،جمس بيف الناس
قاضيا ضامنا تخميص ما التبس عمى غيره  ،فاف نزلت بو إحدى المبيمات ىيأ حشوا رثا مف رأيو ثـ قطع
بو  ،فيو مف لبس الشبيات في مثؿ نسج العنكبوت  ،ال يدري أصاب أـ أخطأ ؟ فإف أصاب خاؼ اف
يكوف قد أخطأ  ،واف أخطأ رجا اف يكوف قد أصاب  ،جاىؿ خباط جياالت  ،عاش ركاب عشوات  ،لـ
يعض عمى العمـ بضرس قاطع "(ٔ).
وألجؿ تفادي ىذا المصير السيء لسمطة القضاء  ،وضع ( )نظاما يجب أف يتبع في اختيار ىذه
الفئة  ،يضمف أف تكوف عمى مستوى عاؿ مف الكفاءة لمميمات المناطة بيا  .صفات أخرى فصميا االماـ
وعيد بيا في انتخاب طبقة القضاة بتوفرىا  ،اف فاقد ىذه الصفات ليس جدي ار بيذا المنصب الحساس
.بقولو عميو السالـ " :ثـ اختر لمحكـ بيف الناس أفضؿ رعيتؾ في نفسؾ  :ممف ال تضيؽ بو األمور  ،وال
تمحكو الخصوـ  ،وال يتمادى في الزلة  ،وال يحصر مف الفئ إلى الحؽ إذا عرفو  ،وال تشرؼ نفسو عمى
طمع  ،وال يكتفي بأدنى فيـ دوف أقصاه  ،وأوقفيـ في الشبيات  ،وآخذىـ بالحجج  ،وأقميـ تبرما بمراجعة
الخصوـ  ،وأصبرىـ عمى تكشؼ األمور  ،وأصرميـ عند اتضاح الحكـ  ،ممف ال يزدىيو إطراء  ،وال
يستميمو إغراء "

(ٕ)

،ويمكف تمخيص ىذه الصفات بما يأتي -:

ٔ .يجب أف يكوف القاضي واسع الصدر كريـ الخمؽ  ،الف منصبو يقتضيو أف يخالط صنوفا مف الناس ،
وألوانا مف الخمؽ  ،وال يستقيـ لو أف يؤدي ميمتو عمى وجييا إال إذا كاف عمى مستوى أخالقي عاؿ يمسكو
عف التورط فيما ال تحمد عقباه .
ٕ .يجب أف يكوف مف الورع  ،وثبات الديف  ،وتأصؿ العقيدة  ،والوعي لخطورة ميمتو وقيمة كممتو  ،بحيث
يرجع عف الباطؿ إذا تبيف لو انو حاد عف شريعة العدؿ في حكمو  ،ولـ يصبيا اجتياده ولـ يؤده إلييا نظره
 ،فال يمضي حكما تبيف لو خطأه خشية قالة الناس .
ٖ .يجب أف يكوف مف شرؼ النفس  ،ونقاء الجيب  ،وطير الضمير  ،بحيث " ال تشرؼ نفسو عمى طمع "
في حظوة أو كرامة أو ماؿ ،وذلؾ الف القاضي يجب أف يجمس لمحكـ ضمي ار نقيا  ،وروحا طاى ار  ،وعقال

(ٙٔ )1ح اٌجالغخ  ,ص. 61
(ٙٔ )4ح اٌجالغخ  ,ص . 232
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صافيا  ،ونفسا متعالية عف مساؼ األغراض  ،وأال يشغؿ نفسو بعرض مف أعراض الدنيا  ،الف ذلؾ ربما
انحرؼ بو مف حيث ال يدري فأداف مف لو الحؽ  ،وب أر مف عميو الحؽ(ٔ).
ٗ .يجب أف يكوف مف الوعي لميمتو بحيث ال يعجؿ في الحكـ  ،وال يسرع في إبرامو  ،وانما عميو أف
يمضي في دراسة القضية ويقتميا بحثا ويستعرض وجوىيا المختمفة  ،فإف ذلؾ أحرى أف ييديو إلى وجية
الحؽ وسنة الصواب  ،فإذا ما استغمؽ االمر واشتبو عميو فال يجوز لو أف يمفؽ لمقضية حكما مف عند نفسو
 ،وانما عميو أف يقؼ حتى ينكشؼ لو ما غمض عنو  ،وينجمي لو ما اشتبو عميو (ٕ).
وبيذه الصفات يضمف الحاكـ أال يشغؿ منصب القضاء إال األكفاء في عمميـ  ،ودينيـ  ،وبصرىـ
باألمور الذي يسيـ في ضبط تطبيؽ القوانيف المعبرة عف قوة بناء الدولة.
. 2استقاللية السمطة القضائية
سنبحث في ىذا المجاؿ اثر اىمية فصؿ السمطة القضائية عف السمطات االخرى وانعكاس ذلؾ في
بناء الدولة  ،وكذلؾ نحاوؿ تسميط الضوء عمى اثار انعكاس تدخؿ الحكومة في السمطة القضائية في بناء
الدولة .
اف الناظر في تاريخ القضاء يجد اف القضاء استمر بعممو جنباً الى جنب مع السمطة الحاكمة ولـ
يتمكف اف يستقؿ عنيا و" اف االماـ اقر مبدأ فصؿ السمطة القضائية عف السمطة التنفيذية واعطى لمقضاء
شخصية مستقمة ومنفصمة عف شخصية الحاكـ السياسي أو الحاكـ االداري  ،وىذه خطوة متقدمة في تنظيـ
(ٖ)

الدولة واالجتماع السياسي في االسالـ

 ،وىي تحصيف لمسمطة القضائية ضد ضغوط السمطة السياسية
(٘)

حينما بيف بأنو " ال ينبغي لإلماـ اف يعطؿ الحدود"(ٗ) ،و" ال شفاعة وال كفالة وال يميف في حد "
االماـ ( )بحكـ السمطة القضائية اذ يروي ( )عف الرسوؿ (
يعفو عف الحدود"

()ٙ

ويسمو

) قولو  ":ذاؾ سمطاف سوء الذي

اف يتعاىد الحاكـ قضاء قاضيو  ،وينظر فيما يصدره مف االحكاـ فاف ذلؾ " :كفيؿ

اف يمسؾ القاضي عف االنحراؼ ويستقيـ بو عمى السنف الواضحة ألنو حينئذ يعمـ اف المراقبة ستكشؼ امر

(ِ )1سّذ ِٙذي شّظ اٌذٌٓ ,دساعبد فً ٔٙح اٌجالغخ  ,ص.63
( )4شّظ اٌذٌٓ ,دساعبد فً ٔٙح اٌجالغخ  ,ص.62
( )3شّظ اٌذٌٓ  ,دساعبد فً ٔٙح اٌجالغخ  ,ص.62
( )2اٌّزمً إٌٙذي  ,وٕض اٌؼّبي .522/5, ,
( )5اٌسش اٌؼبًٍِ  ,اٌفصٛي اٌّّٙخ فً ِؼشفخ االئّخ .513/4,
( )6اٌّزمً إٌٙذي  ,وٕض اٌؼّبي .522/5,
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الحكـ الجائر ووراء ذلؾ ما وراءه مف عار الدنيا وعذاب االخرة "(ٔ) ،ومف الواضح اف االماـ انشأ عممية
توازف بيف السمطة السياسية والسمطة القضائية مف جية فبيف اىمية اف يخضع جميع ابناء االمة لمسمطة
القضائية بما فييـ الحاكـ نفسو  ،كما فعؿ االماـ ( )ذلؾ عممياً عندما وقؼ اماـ القضاء وىو الخميفة
مع شخص مف اىؿ الذمة غير مسمـ ولكنو مواطف حوؿ ممكية درع ومف ثـ كاف الحكـ لغير صالحو بسبب
(ٕ)

انعداـ البينة

وىذ دعوة إلى المساواة القضائية بيف الخصوـ بغض النظر عف منصبيـ السياسي وقدـ

االماـ( )المثاؿ العممي لذلؾ وكاف ( )يقوؿ ":مف افضؿ االختيار واحسف االستظيار  ،اف تعدؿ
في القضاء وتجريو في الخاصة والعامة عمى السواء"

(ٖ)

.

وأبرز مصداؽ لفصؿ القضاء عف السمطات االخرى  ،نرى اإلماـ عمياً ( )وىو رئيس السمطة
التنفيذية وقائد الدولة اإلسالمية ،يمتثؿ أماـ القضاء وبكؿ تواضع ،كأحد افراد الرعية !! و أشاع ذلؾ
الوقوؼ لمقائد مف أمف وأماف بيف الرعية وىـ يروف إماميـ وقائد دولتيـ يقؼ موقؼ المتيـ المدافع عف نفسو
أماـ المؤسسة القضائية!
فأمير المؤمنيف ( )قرف النظرية بالتطبيؽ ،واال فما قيمة النظرية مف دوف تطبيؽ في الواقع؟
ِ
َِّ
وف)
وف ما ال تَ ْف َعمُ َ
آمُنوا ل َـ تَقُولُ َ
!والقرآف الكريـ ينادي( :يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
عمي أقضاكـ "(٘) ،ومع ىذا وقؼ اإلماـ ( )كأي فرد مف أفراد
(صمّى اهلل عميو وآلو) قد قاؿّ " :
(ٗ)

اف الرسوؿ األعظـ
ىذا مع العمـ ّ

ألف الناس
المجتمع ،.فاكتسب القضاء في زمف اإلماـ أمير المؤمنيف ( )قداسةً واحتراماً ومصداقية؛ ّ

أف رئيس ىذه الدولة يقؼ أماميا ويمتثؿ أوامرىا ويقبؿ بما تصدره مف أحكاـ.
وثقوا بيذه المؤسسة بعدما أروا ّ
واما القضاء عند ابف خمدوف " فيو مف الوظائؼ الداخمة تحت الخالفة ألنو منصب الفصؿ بيف
الناس في الخصومات حسما لمتداعي وقطعا لمتنازع إال أنو باألحكاـ الشرعية المتمقاة مف الكتاب والسنة
فكاف لذلؾ مف وظائؼ الخالفة ومندرجا في عموميا وكاف الخمفاء في صدر االسالـ يباشرونو بأنفسيـ وال
يجعموف القضاء إلى مف سواىـ وأوؿ مف دفعو إلى غيره وفوضو فيو عمر رضي اهلل عنو فولى أبا الدرداء
معو بالمدينة وولى شريحا بالبصرة وولى أبا موسى األشعري بالكوفة "(.)ٙ

( )1وبظُ ِذٌش ,اٌسىُ ِٓ والَ اٍِش اٌّؤٍِٕٓ ( ,)ص.21
(ِ )4سّذ طً ,االِبَ ػًٍ ٔٚظبَ اٌسىُ  ,ص.61
( )3اٌٍٍثً اٌٛاعطً ,ػٍ ْٛاٌسىُ ٚاٌّٛاػع  ,ص.211
( )2عٛسح اٌصف ,اٌخ.4
( )5اٌىًٍٍٕ  ,اٌىبفً .243/1,
( )6اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .112/1 ,
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لم يشر ابن خمدون ادارياً الى فصل واستقالل القضاء في عيد الحكاـ الثالثة االوائؿ أبو بكر وعمر
قاض في المدينة
وعثماف بف عفاف  ،فاف عمر كاف يتولى القضاء بنفسو  ،وكذلؾ ىناؾ ً

(ٔ)

 ،وكاف ما

يتعسر عميو مف القضايا يمتجأ فييا الى االماـ عمي( " )وقد تكرر قوؿ عمر بف الخطاب :ال أبقاني اهلل
(ٕ)

لمعضمة ليس ليا أبو الحسف  ،وقولو  :لوال عمي ليمؾ عمر"

وىذا يؤشر عدـ استقاللية القضاء عف

السمطات الحاكمة التنفيذية  ،فكاف الحكاـ تارة ىـ مف يقاضوف الناس وتارة يتركوف االمر لقضاتيـ كما فعؿ
عمر بف الخطاب ولى قاضي المدينة ابي ادريس الخوالني وولى المأموف العباسي يحيى بف اكتـ(ٖ)  .ىذا
ولـ يسمـ القضاء مف تدخالت القضاء مف قبؿ الحكاـ بؿ كانت تعطى بعض القضايا ليبت بيا صاحب
الشرطة بقوؿ ابف خمدوف ":صاحب الشرطة وىي وظيفة  ...دينية كانت مف الوظائؼ الشرعية في تمؾ
الدوؿ توسع النظر فييا عف أحكاـ القضاء قميال فيجعؿ لمتيمة في الحكـ مجاال ويفرض العقوبات الزاجرة
قبؿ ثبوت الجرائـ "(ٗ) .وىذا تدخؿ واضح في اعماؿ القضاء مف قبؿ مف ىـ في رتبة دوف رتبة القضاء
ادارياً.
وجاءت في فترة مف الفترات الزمنية فصؿ لمقضاء عف اعماؿ الحكاـ ال ألجؿ استقاللية القضاء ولكف
نشغاؿ حاكـ الدولة ِ
ِإل ِ
ٍ
اعماؿ أُخرى ،وحتى يتفرغ لمسؤوليات اخرى مف سياسة الدولة وتنظيـ امر االمف
بعدة
وسد الثغور وغيره  ،وىذا ما اشار اليو ابف خمدوف بقولو ":وانما كانوا يقمدوف القضاء لغيرىـ واف كاف مما
يتعمؽ بيـ لقياميـ بالسياسة العامة وكثرة أشغاليا مف الجياد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة ولـ يكف
ذلؾ مما يقوـ بو غيرىـ لعظـ العناية فاستحقوا القضاء في الواقعات بيف الناس واستخمفوا فيو مف يقوـ بو
(٘)

تخفيفا عمى أنفسيـ "

 ،و " الف االمر لما كاف خالفة دينية وىذه الخطة مف مراسـ الديف فكانوا ال يولوف

فييا إال مف أىؿ عصبيتيـ مف العرب وموالييـ بالحمؼ أو بالرؽ أو باالصطناع ممف يوثؽ بكفايتو أو
غنائو فيما يدفع إليو  ،وال انقرض شاف الخالفة وطورىا وصار االمر كمو ممكا أو سمطانا صارت ىذه
الخطط الدينية بعيدة عنو بعض الشيء ألنيا ليست مف ألقاب الممؾ وال مراسمو "(.)ٙ
ولـ يكف القضاء قبؿ عيد االماـ عمي( )قد حصؿ عمى استقاللو التاـ كما في فترة حكـ االماـ
عمي فكاف الوالة يمارسوف القضاء والوالية معاً في معظـ االحياف  ،وبقي االمر كذلؾ فترة حكـ ابي بكر
( )1اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .112/1 ,
( )4اٌطجشي  ,اٌّغزششذ ,ص.44
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .112/1 ,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .136/1,
( )5اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .112/1 ,
( )6اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .113/1 ,
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وفي مطمع حكـ عمر بف خطاب ولـ يوجد فصؿ بيف القضاء والوالية في الغالب  ،لكف التغيير والتطور
الجديد في الدولة واتساع اعماؿ ومسؤوليات الواليات الكبيرة كاف باعثاً لحاكـ المسمميف عمر بف خطاب اف
يعمد الى توزيع االعماؿ  ،فاصدر ام اًر بفصؿ انواع الواليات بعضيا عف بعض وخص كؿ والية بشخص
يتولى شؤونيا  ،فاصبح لمقضاة والية خاصة  ،وسمطة مستقمة تقريباً في بعض المدف والبمداف  ،واصدر
امره بفصؿ اعماؿ القضاة عف اعماؿ الوالة  ،وعيف ابا الدرداء في المدينة وشريح بف الحارث قضاء الكوفة
وعبادة بف الصامت قضاء فمسطيف والشاـ(ٔ) ،اي اف دواعي الفصؿ لـ يكف الستقالؿ القضاء وانما لكثرة
مسؤوليات الوالة وتزاحـ اعماليـ ولي القضاء لغيرىـ .
ولضماف تحقيؽ العدالة اعطى االماـ عمي ( )القضاء استقاللية خاصة عف جميع مؤسسات
الدولة بما فييا السمطة الحاكمة لضماف نزاىة القضاء و حياديتو تجاه الخصوـ لحماية عدالة احكاـ القضاء
وذلؾ مف خالؿ ما يأتي-:
ٔ.توفير االمن الوظيفي :القاضي إنساف يخاؼ عمى مالو أف ينيب  ،ويخاؼ عمى مكانتو أف تذىب ،
ويخاؼ عمى كرامتو أف تناؿ  ،ويخاؼ عمى حياتو أف يعتدي عمييا بعض مف حكـ عمييـ مف األقوياء ،
فإذا لـ تكف لديو ضمانات تؤمنو مف كؿ ذلؾ اضطره الخوؼ إلى أف يصانع القوي لقوتو  ،والشرير لشره ،
وحينئذ يط بؽ القانوف مف جية واحدة  .يطبؽ عمى الفقراء والضعفاء الذيف يؤمف جانبيـ  .ىذا الخوؼ ينشأ
مف عدـ تأميف مركز القضاء وصيانتو ضد الشفاعات  ،وينشأ مف زجو في المساومات السياسية وغيرىا ،
وحينئذ تكفي كممة مف قوي أو غني ليسمب القاضي مركزه ومكانتو (ٕ).وىذا ينعكس بالضعؼ عمى الدولة
وعدـ قدرتيا عمى توفير الثقة واالماف لمعامالت افرادىا وحقوقيـ العامة.
و ىذه الحالة وعاىا اإلماـ ( )وأعد ليا عالجيا بأف القاضي لكي يأمف ذلؾ كمو  ،يجب اف يتمتع
مف الحاكـ بمكانة ال يطمع فييا أحد غيره  ،اي اف تكوف لمقاضي منزلة رفيعة عند السمطة التنفيذية حتى ال
يستطيع احد اعاقة عممو وحتى يامف مف الوشاة ،ومف غدر القتؿ مف بعض الخصوـ(ٖ) .وىذا ما اشار اليو
االماـ في وصيتو لمالؾ يوصيو بالقضاة " واعطو مف المنزلة لديؾ ماال يطمع فيو غيره مف خاصتؾ ،
(ٗ)

ليأمف بذلؾ اغتياؿ الرجاؿ لو عندؾ فانظر في ذلؾ نظ اًر بميغاً "
( )1اٌىٕذي  ,اٌمضبء فً االعالَ  ,ص. 13
( )4شّظ اٌذٌٓ ,دساعبد فً ٔٙح اٌجالغخ  ,ص.62
( )3شّظ اٌذٌٓ ,دساعبد فً ٔٙح اٌجالغخ  ,ص.62
(ٙٔ )2ح اٌجالغخ  ,ص.235

.
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ٕ.التأمين المعيشي لمقاضي :حتى ال يضطر القاضي الى االنحراؼ نتيجة العوز االقتصادي فيتجو
بحاجتو أو بطمع الى الناس فيزيؿ بعدالة االحكاـ  ،لذلؾ الزـ االماـ عمي ( )السمطة العميا في البالد
باف توسع عمى القاضي حتى ال يطمع برشوة او منفعة تحرفو عف الحؽ " :وافسح لو في البذؿ ما يزيؿ
عمتو وتقؿ معو حاجتو الى الناس "(ٔ) .مما يمنع اخذ الرشوة مف قبؿ القضاة وتنجح الدولة بذلؾ في بناء
مؤسسة قضائية غير مخترقة مف قبؿ ضعاؼ النفوس وتضمف عدالة احكاـ قضاء الدولة ونزاىتو .
اما ابف خمدوف فمـ ييتـ ألىمية القضاء واثره الكبير في استقرار أوضاع الدولة وتقييـ العدالة فيحجـ
مف تأثيرىا وال يعدىا مف الوظائؼ الضرورية وانو ال يحتاج الى القضاء " اال في حاالت خاصة وقميمو
وليس حاجتيـ اليو مف الضرورات العامة اال الى الفتي والقضاء في الخصومات  ،فميس عمى وجو
االضطرار والعموـ فيقع االستغناء عف ىؤالء في االكثر "

(ٕ)

وال تحتاج الى خدماتيـ سوى الدولة فتخصص

ليـ مرتبات ويشير ابف خمدوف الى انو عمى نسبة الحاجة الييـ تكوف مرتباتيـ ويكوف اصاحب العصبية
والقوة اعمى منيـ في التخصيصات المالية التي تقرىا الدولة بقولو " أف الكسب كما قدمناه قيمة االعماؿ
وأنيا متفاوتة بحسب الحاجة إلييا فإذا كانت االعماؿ ضرورية في العمراف عامة البموى بو كانت قيمتيا
أعظـ وكانت الحاجة إلييا أشد وأىؿ ىذه الصنائع الدينية ال تضطر إلييـ عامة الخمؽ وانما يحتاج إلى ما
عندىـ الخواص ممف أقبؿ عمى دينو واف احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فميس عمى وجو
االضطرار والعموـ فيقع االستغناء عف ىؤالء في األكثر وانما ييتـ بإقامة مراسميـ صاحب الدولة بما نالو
مف النظر في المصالح فيقسـ ليـ حظا مف الرزؽ عمى نسبة الحاجة إلييـ عمى النحو الذي قررناه ال
يساوييـ بأىؿ الشوكة وال بأىؿ الصنائع مف حيث الديف والمراسـ الشرعية لكنو يقسـ بحسب عموـ الحاجة
وضرورة أىؿ العمراف فال يصح في قسميـ إال القميؿ"(.)3
فحسب النص اعاله فأف البف خمدوف وجية نظر تختمؼ عف االماـ عمي( )في اثر القضاء في
استراتيجية بناء الدولة وانو ليس باألثر الكبير لذلؾ ال يكترث حكاـ دولة العصبية بالقضاء كثي ار ويقوؿ
ابف خمدوف ىذا القميؿ مف المرتبات تكفييـ وال تؤثر بعمميـ لما نصو ":وىـ ايضاً لشرؼ بضاعتيـ أعزة
عمى الخمؽ وعند نفوسيـ ؛ فال يخضعوف ألىؿ الجاه ،)ٗ(" ..وىذا قراءة خاطئة البف خمدوف فيو إما اف
اغفؿ او تغافؿ عف العديد مف قضايا القضاء الذيف نقمت لنا التجربة التاريخية اخبارىـ انيـ سقطوا في وحؿ
(ٙٔ )1ح اٌجالغخ  ,ص.235
( )4اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش . 311/1,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .311/1,
( )2اثٓ خٍذ , ْٚاٌؼجش .311/1,
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الجاه والمناصب وباعوا امانة وظيفتيـ لما قدـ ليـ العطايا المجزية واليدايا المادية في بيع ذمميـ وتسميميا
ألصحاب الجاه والسمطة مقابؿ عطيات مالية او مادية وىناؾ الكثير مف ىذه الشواىد التاريخية عمى ذلؾ
واحد منيـ شريح القاضي

(ٔ)

الذي انساؽ وراء اطماعو  ،فكاف ابرز بطائف السمطة في بواكيرىا ؛ اذ شيد

عمى االتيامات التي لفقيا الوالي زياد بف أبيو (ٖ٘ٗ٘-ىػ) بحؽ حجر بف عدي واصحابو  ،وانيـ ىـ مف
اشعؿ نار الفتنة وحرض عمى السمطاف  ،في الالئحة االتيامية التي رفعيا زياد والي الكوفة الى معاوية في
(ٕ)

الشاـ

والتي تسببت بقتؿ الصحابي حجر واصحابو.

وىذه الشواىد التاريخية تكشؼ عف غفمة ابف خمدوف ألىمية مؤسسة القضاء ودورىا في الحد مف
استشراء الظمـ وسفؾ دماء االبرياء ،فيذا اما انو تزييؼ لمحقائؽ التاريخية مف ابف خمدوف او انو ضعيؼ
الخبرة في امور القضاء وخبر اعماليـ وتأثيرىـ وىذا مستبعد الف ابف خمدوف كاف شخصاً قاضياً في
عاصمة دولة المماليؾ في مصر قد تولى منصب القضاء لسالطيف المموكية في مصر ثالث او اربع مرات
(ٖ).
اال اف ما يفسر ما ذىب اليو ابف خمدوف ىو انو كاف ناقالً لما ىو كائف مف الوقائع وىذا ما كاف
يتعامؿ بو الحكاـ والسالطيف  ،فقد يكونوا انيـ يتركوف مرتباتيـ ليست مف الكثرة لسد احتياجاتيـ وعدـ
تسوليـ لمرشوة  ،بؿ ىو ربما قصد مف قبميـ حتى يجعموف بحاجة الييـ دائماً حتى يرضخوا الرادة واساليب
الحكاـ الظممة واالنتيازييف وىذا يؤدي الى تعميـ الظمـ مف قمة ىرـ الدولة .
ٖ  .مراقبة القضاء مف خالؿ السمطة العميا الحاكمة في البالد  :بأف يتعاىد الحاكـ قضاء قاضيو  ،وينظر
فيما أصدره مف االحكاـ  ،فاف ذلؾ كفيؿ بأف يمسؾ القاضي عف االنحراؼ  ،ويستقيـ بو عمى السنف
الواضح ألنو حينئذ يعمـ أف المراقبة ستكشؼ أمر الحكـ الجائر  ،ووراء ذلؾ ما وراءه مف عار الدنيا وعذاب
اآلخرة

(ٗ)

(٘)

بقولو( )موصيا مالؾ االشتر لمراقبة القضاء  ... ":ثـ أكثر تعاىد قضائو "

بعدـ استثناء

جية او شخص معيف مف تطبيؽ عدالة االحكاـ وىذا يشد مف روابط الثقة بيف الحاكـ والشعب مف جية
وايماف الشعب بعدالة القضاء وثقتو بو مف جية اخرى " وال شئ ادعى إلى ثقة الناس بالقضاء مف نفوذ
( ٛ٘ )1اٌفمٍٗ اث ٛأٍِخ  ,ششٌر ثٓ اٌسبسس ثٓ لٍظ ثٓ اٌد ُٙاٌىٕذي  ,لبضً اٌىٛفخ  ,اعٍُ فً زٍبح إٌجً (ص) أُخزٍِفَ فً
صسجزٗ  ًٌٚ ,اٌمضبء صِٓ ػّش ثٓ اٌخطبة  ,وبْ ػبٌّب ً ثبٌفمٗ ٚاٌمضبء ٚ ,اعزّش ثزٌه طٛاي ػٙذ ثٓ اٍِٗ ززى ٚفبرٗ فً
ػٙذ اٌسدبج عٕخ ٘21ـ ٌٕ .ظش :اٌز٘جً  ,عٍش اػالَ إٌجالء .231-235 / 3 ,
( )4اٌطجشي  ,ربسٌخ اٌشعً ٚاٌٍّٛن.411/5 ,
( )3اثٓ خٍذ , ْٚسزٍخ اثٓ خٍذ ْٚػجذ اٌشزّٓ ثٓ ِسّذ اٌسضشًِ االشجًٍٍ  ,ص. 311-433
( )2شّظ اٌذٌٓ ,دساعبد فً ٔٙح اٌجالغخ ,ص.62
(ٙٔ )5ح اٌجالغخ ,ص.235
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حكـ القاضي عمى جميع الناس  ،حتى عمى مف تربطيـ بالحاكـ االعمى قرابة قريبة أو صداقة حميمة ،
فاف ذلؾ خميؽ بأف يطمئف الرجؿ العادي  ،ويدخؿ في روعو انو حينما يدخؿ مجمس القضاء ال يواجو
بنظرة احتقار  .واف الحاكـ االعمى ألحرى الناس بالمحافظة عمى ذلؾ والحرص عميو  ،فإذا ما اعتدى
بعض خاصتو عمى بعض الناس وجب عميو أف يرده إلى الحؽ حيف يروغ عنو  ،ويرده إلى الجادة حيف
يؤثر العصياف "واشار الى ذلؾ ( )بقولو  ":وألزـ الحؽ مف لزمو مف القريب والبعيد  ،وكف في ذلؾ
صاب ار محتسبا  ،واقعا ذلؾ مف قرابتؾ وخاصتؾ حيث وقع  ،وابتغ عاقبة ذلؾ بما يثقؿ عميؾ منو  ،فإف
مغبة ذلؾ محمودة "(ٔ).
وقد كاف مف نتائج المراقبة اف عزؿ االماـ بعض القضاة الذيف تخمفوا عف اآلداب القضائية فقد ولى
ثـ عزلو فقاؿ لو  ":لِـ عزلتني وما جنيت وما خنت ؟ فقاؿ
االماـ عمي ( )ابو األسود الدؤلي القضاء ّ ،
(ٕ)

(ّ : )إني رأيت كالمؾ يعمو عمى كالـ الخصـ"

.

و نظ اًر " الف موقع القضاء يتميز بحساسية بالغة  .فقياـ ىذه المؤسسة بعمميا يتطمب قد اًر كبي اًر مف
(ٖ)

االستقالؿ والحصانة ألعضائيا "

فاستقالؿ القاضي يجعمو يتمتع بالحرية التامة في اصدار االحكاـ في

المسائؿ المعروفة استناداً الى الواقع وبموجب القانوف بعيداً عف أي تدخؿ أو مضايقة أو تأثير مف جانب
حكومي أو أي جية اخرى أي تحصيف السمطة القضائية مف التدخؿ في احكاميا .
اف طبيعة القضاء قائمة عمى تحقيؽ اساس العدالة في الدولة وحماية حقوؽ االفراد وحرياتيـ واحتراـ
القوانيف فاف أي تدخؿ يحوؿ دوف أف يؤدي القضاء ممارسة ميامو يؤدي الى حدوث االضطراب في
المجتمع وزعزعة الثقة لقانوف وقضاء الدولة مما ينعكس باألثر السمبي عمى ضعؼ بناء الدولة.
اف استقاللية القضاء تعزز ثقة المواطف بقانوف الدولة لكوف القضاء الحيادي يمثؿ وسيمة لممواطف
لمجوء اليو في عرض ظالمتو والمطالبة في حقوقو لذا فاف استقاللو يعزز الحيادية فيو ويولد شعور
الطمأنينة لدى افراد المجتمع تجاه قضاء الدولة لوجود جية مستقمة قادرة وضامنة لحمايتيـ وىي تعكس
صورة عف قوة الدولة في حفظ حقوؽ االفراد وممتمكاتيـ مف االعتداء .

(ٙٔ )1ح اٌجالغخ ,ص.221
( )4اثٓ أثً خّٛٙس األزغبئً ,ػٛاًٌ اٌٍئبًٌ.323/4,
( )3ششٌف ٌٔٛظ  ,اعزمالي اٌمضبء ,ص. 42
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واستعدى رجال عمى االماـ عمي ( )وطمبو لمقضاء في عيد حكـ عمر بف الخطاب  ،فالتفت عمر
الى االماـ وقاؿ لو  ":يا أبا الحسف  ،قـ فاجمس مع خصمؾ  ،فقاـ فجمس مع خصمو فتناظ ار  ،وانصرؼ
متغي اًر
التغير في وجيو  ،فقاؿ  :يا أبا الحسف  ،ما لي أراؾ ّ
فتبيف عمر ّ
عمي إلى مجمسو ّ ،
الرجؿ  ،فرجع ّ
؟ ِ
عمي ،
أكرىت ما كاف ؟ قاؿ  :نعـ .قاؿ  :وما ذاؾ ؟ قاؿ ّ :
كنيتني بحضرة خصمي  ،فأالّ قمت لي  :يا ّ

ثـ قاؿ  :بأبي أنتـ  ،بكـ ىدانا اهلل  ،وبكـ
عمي ّ
فقبؿ بيف عينيو ّ ،
قـ فاجمس مع خصمؾ ؟فأخذ عمر برأس ّ
أخرجنا مف الظممات إلى النور"(ٔ) .
وايضا جمس ( )مع خصمو النصراني اما القاضي ولـ يفضؿ نفسو في الجموس لكونو حاكـ الدولة

عمي
 ،فقاؿ النصراني " :ما الدرع إالّ درعي  ،وما أمير المؤمنيف ( )عندي بكاذب  .فالتفت شريح إلى ّ
ثـ أقبؿ
( )فقاؿ  :يا أمير المؤمنيف  ،ىؿ مف ّبينة ؟ قاؿ  :ال  .فقضى بيا لمنصراني  ،فمشى ّ
ىنية ّ
النبييف  ،أمير المؤمنيف يمشي بي إلى قاضيو  ،وقاضيو يقضي عميو !
أف ىذه أحكاـ ّ
أما أنا فأشيد ّ
فقاؿ ّ :
أشيد أف ال إلو إالّ اهلل  ،وحده ال شريؾ لو  ،وأف محمداً عبده ورسولو  ،الدرع و ِ
اهلل درعؾ يا أمير المؤمنيف
ّ
ّ

أما إذا أسممت فيي لؾ ،
فخرت مف بعيرؾ
؛ انبعث الجيش وأنت منطمؽ إلى صفّيف ّ ،
األورؽ  ،فقاؿ ّ :
َ
(ٕ)

وحممو عمى فرس"

.

يعد أعظـ
أوالً :اف وقوؼ القائد االعمى لمدولة
ٍ
كمدع ضد مواطف عادي سرؽ منو حاجة ،اماـ القاضيّ ،
مصداؽ مف مصاديؽ لبناء دولة القانوف والعدالة .ذلؾ الف الحاكـ لو استغؿ االمتيازات الكبيرة لسمطتو
الحاكمة  ،لما احتاج الى القضاء في ح ّؿ الخصومات .بؿ إف سطوتو وسمطتو تجعمو ينتزع أي حؽ يريد،
ظمماً كاف او عدالً .ولكف دولة االماـ ( )أبت اال اف تسمؾ طريؽ الحؽ والعدالة والتحضر.
ثانيا :ادرؾ النصراني عدالة قوانيف االسالـ فدخؿ االسالـ عف قناعة عقمية وفكرية بما استوعبو مف شفافية
ونزاىة االحكاـ االسالمية.
اف القضاء الذي مف ميمتو ضبط قضايا النػزاع والتخاصـ بيف االفراد ،يخضع لضوابط عميا ايضاً.
حده فاف ىناؾ قانوناً اعمى منو يحدد لو
أي اف القاضي يستعمؿ القانوف لتثبيت الحؽ ،ولكف اذا تجاوز ّ
تصرفاتو ايضاً .وقد تمثّؿ ذلؾ بعزؿ ابي االسود الدؤلي عف القضاء ألنو كاف يرفع صوتو عمى صوت
الخصـ.
( )1اٌضِخششي  ,سثٍغ االثشاس .535/3 ,
( )4اٌثمفً ,اٌغبساد  142/1 ,؛ ٌٕظش :اثٓ وثٍش  ,اٌجذاٌخ ٚإٌٙبٌخ 11/2,؛ اٌّدٍغً  ,ثسبس األٔٛاس .431/111,
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إف الجياز القضائي بدرجة مف
واف مف نتائج استقالؿ القضاء تساوى الناس جميعاً أماـ القانوف َّ .
ثـ ّ

خاصة تمكنو مف إجراء القانوف عمى أفراد المجتمع بصيغة متساوية  .فالمجتمع
االستقالؿ  ،ويحظى بمنزلة
ّ
بجميع طبقاتو سواسية أماـ القاضي والجياز القضائي ،يستوي في ذلؾ حتى اإلماـ والقائد الذي نصب

وخولو ممارسة القضاء (.)1
القاضي في موقعو ّ
لقد كاف اإلماـ أمير المؤمنيف ( )خاضعاً لمجياز القضائي في حكومتو برغـ ك ّؿ ما يحظى بو مف
مكانة مرموقة عمى الصعيد العممي والعممي والسياسي ،وقد حضر إلى المحكمة لإلجابة عف أسئمة القاضي
الذي نصبو بنفسو  .وبيذا السموؾ كاف اإلماـ يدلّؿ عممياً عمى الموقع الذي يحظى بو القضاء  ،ويدافع عف
حقوؽ الناس(ٕ).
 .3مراقبة القضاء
عمي ( )والتو بضرورة مراقبة احكاـ القضاء ومتابعتيا ومف ما عيد بو إلى مالؾ
وجو اإلماـ ّ
ثـ حممة األخبار ألطرافؾ قضاة تجتيد فييـ نفسو  ،ال يختمفوف وال يتدابروف في حكـ اهلل
األشتر ّ ... ":
وغرة في الديف وسبب
ّ
وسنة رسوؿ اهلل ( صمى اهلل عميو وآلو ) ؛ ّ
فإف االختالؼ في الحكـ إضاعة لمعدؿ ّ

برد ما ال يعمموف إلى مف استودعو اهلل عمـ كتابو  ،و
مف الفرقة  .وقد ّبيف اهلل ما يأتوف وما ينفقوف  ،وأمر ّ

فإنما اختالؼ القضاة في دخوؿ البغي بينيـ واكتفاء ك ّؿ امرئ منيـ برأيو دوف مف
استحفظو الحكـ فيو ّ ،
فرض اهلل واليتو  ،ليس يصمح الديف وال أىؿ الديف عمى ذلؾ  .ولكف عمى الحاكـ أف يحكـ بما عنده مف

رد الحكـ إلى أىمو  ،فإف غاب أىمو عنو ناظر غيره مف فقياء المسمميف ليس
السنة  ،فإذا أعياه ذلؾ ّ
األثر و ّ

لو ترؾ ذلؾ إلى غيره  .وليس لقاضييف مف أىؿ الممّة أف يقيما عمى اختالؼ في الحكـ دوف ما َرْفع ذلؾ

ثـ يجتمعاف عمى حكمو فيما وافقيما أو خالفيما ،
ولي األمر فيكـ فيكوف ىو الحاكـ بما عمّمو اهلل ّ ،
إلى ّ
فإف ىذا الديف قد كاف أسي اًر بأيدي األشرار ُ ،يعمؿ فيو باليوى  ،وتطمب بو
فانظر في ذلؾ نظ اًر بميغاً ؛ ّ
ثـ تصفّح تمؾ األحكاـ ؛
الدنيا  .واكتب إلى قضاة بمدانؾ فميرفعوا إليؾ ك ّؿ حكـ اختمفوا فيو عمى حقوقو ّ .

نبيو واألثر مف إمامؾ فأمضو واحمميـ عميو  .وما اشتبو عميؾ فاجمع لو الفقياء
فما وافؽ كتاب اهلل ّ
وسنة ّ

فإف كؿ أمر
ثـ أمض ما يجتمع عميو أقاويؿ الفقياء بحضرتؾ مف المسمميف ؛ ّ
بحضرتؾ فناظرىـ فيو ّ ،

(ِ )1سّذ اٌشٌشٙشي ِٛ ,عٛػخ اإلِبَ ػًٍ ثٓ أثً طبٌت ( )فً اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚاٌزبسٌخ .33/2,
(ِ )4سّذ اٌشٌشٙشي ِٛ ,عٛػخ اإلِبَ ػًٍ ثٓ أثً طبٌت ( )فً اٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚاٌزبسٌخ .33/2,
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عية مردود إلى حكـ اإلماـ  ،وعمى اإلماـ االستعانة باهلل  ،واالجتياد في إقامة الحدود  ،وجبر
اختمؼ فيو الر ّ

قوة إالّ باهلل "(ٔ).
الر ّ
عية عمى أمره  ،وال ّ

وكاف االماـ ( )حريصاً عمى نزاىة القضاء وتعفؼ القضاة ،واىـ ما نذكره في ىذا الصدد استدعاء
لالستجواب عندما شريح بف الحارث القاضي في دولة االماـ عمي ( )اشترى عمى عيده دا اًر بثمانيف
وكتبت ليا كتاباً،
بثمانيف دينا اًر،
ابتعت دا اًر
دينا اًر ،فبمغ ذلؾ االماـ فاستدعى شريحاً وقاؿ لوَ :بمَ َغني ّأن َؾ
َ
َ
َ
َ ِ
غض ِب ثـ قاؿ
و
الم َ
فنظر اليو َ
اشيدت فيو ُشيوداً .فقاؿ لو شريح :قد كاف ذلؾ يا امير المؤمنيف .قاؿَ :
نظر ُ
كتابؾ ،وال يسألُ َؾ عف بي َنتِ َؾ ،حتى ُي ِ
خر َج َؾ منيا شاخصاً،
سيأتيؾ مف ال ينظُُر في
اما انو
َ
َ
لو" :يا شريحّ ،
َ ِ
الدار مف ِ
سمم َؾ الى ِ
الثمف مف
قدت
تكوف
قبر َؾ خالصاً .فانظُر يا ُشريح ال
غير مالِ َؾ ،أو َن َ
ُ
َ
ُ
ابتعت ىذه َ
وي َ
الدنيا ودار ِ
ِ
لكتبت
يت
نت أتيتني عند شر َ
رت دار ُ
ُ
ائؾ ما اشتر َ
اآلخ َ ِرة! اما َّإن َؾ لو ُك َ
أنت َخ ِس َ
غير َحاللِ َؾ! فإذاً َ
َ
اء ِ
النسخة .فمـ ترغب في شر ِ
ِ
لؾ كتاباً عمى ِ
ىذه الدار بدر ٍ
النص يدؿ عمى اف امير
ىـ فما فوؽ "(ٕ) وىذا
ىذه
َ
ّ

المؤمنيف ( )كاف يرى اف القضاء ،مف مسؤولية الدولة  ،واف عمييا مراقبة القضاة حتى ال يتميزوا عف
عامة الناس فرغـ التوصية مف قبمو الى والتو بالتوسعة عمى القضاة اال انو كاف مراقبا ليـ " ولذلؾ فانو

اداف شريحاً عمى شرائو تمؾ الدار الغالية الثمف ،واعطاه ( )درساً في اخالقية تعفؼ القضاة وزىدىـ في
الدنيا وعدـ اىتماميـ بزخارفيا

(ٖ)

 .وحتى ال تذىب بو نفسو المذاىب بالطمع الى الدنيا والركوف الييا والميؿ

عف الحؽ .
ذـ اختالؼ العمماء في الفتيا ":ترد عمى
رفع االختالؼ في احكاـ القضاة النيا مفرقة عنو ( )في ّ

القضية بعينيا عمى غيره فيحكـ فييا
ثـ ترد تمؾ
أحدىـ
ّ
ّ
القضية في حكـ مف األحكاـ فيحكـ فييا برأيو ّ ،
فيصوب آراءىـ جميعاً والييـ واحد !
ثـ يجتمع القضاة بذلؾ عند اإلماـ الذي استقضاىـ ،
بخالؼ قولو ّ ،
ّ
أفأمرىـ اهلل سبحانو باالختالؼ فأطاعوه ! أـ نياىـ عنو فعصوه ! أـ أنزؿ اهلل
ّ
ونبييـ واحد ! وكتابيـ واحد ! َ
سبحانو ديناً ناقصاً فاستعاف بيـ عمى إتمامو ! أـ كانوا شركاء لو  ،فميـ أف يقولوا  ،وعميو أف يرضى ! أـ
ط َنا ِفي
) عف تبميغو وأدائو  ،واهلل سبحانو يقوؿ َّ ( :ما فََّر ْ

فقصر الرسوؿ (
تاماً ّ
أنزؿ اهلل سبحانو ديناً ّ
(ٗ)
تبياف لك ّؿ شيء  ،وذكر َّ
يصدؽ بعضو بعضاً  ،و َّأنو ال اختالؼ فيو
أف الكتاب
ّ
اْل ِكتَ ِب ِمف َش ْىء ) وفيو ٌ
( )1اثٓ شؼجخ اٌسشأً  ,رسف اٌؼمٛي ػٓ آي اٌشعٛي صٍى هللا ػٍٍ, ُٙص 131 -136؛ ٌٕظش  :اٌّدٍغً  ,ثسبس االٔٛاس
451/12,؛ اٌّسّٛدي ٙٔ,ح اٌغؼبدح فً ِغزذسن ٔٙح اٌجالغخ . 24-21/5,
(ٙٔ )4ح اٌجالغخ ,ص.365
( )3صٍ٘ش االػشخً  ,االِبَ ػًٍ ثٓ اثً طبٌت اٌصذٌك االوجش .256/4,
( )2عٛسح ألٔؼبَ  ,اٌخ . 32
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وا ّف القرآف ظاىره أنيؽ وباطنو عميؽ  ،ال
(ٕ)

تفنى عجائبو  ،وال تنقضي غرائبو  ،وال تُكشؼ الظممات إالّ فيو"

اف ىذا االختالؼ يضعؼ تطبيؽ

القوانيف واقامة الحدود وبالتالي االخالؿ بعمؿ احدى مؤسسات الدولة الميمة والتي تؤثر عمى ىيكمية
واستراتيجية ىذا البناء واضعافو ِألنو يذىب بعيداً لما خطط لو مف بناء استراتيجية دولة العدالة ويمكف
تمخيص ىذه االثار بما يأتي-:
ٔ .ضرورة وحدة االحكاـ القضائية في الواقعة الواحدة في كافة انحاء الدولة التي تعكس قوة مصادر
التشريع االسالمي في بناء مؤسسات الدولة الف االختالؼ يدعو الى التناقض في االحكاـ عمى الرغـ مف
قصور
وحدة ثبات المصدر المتمثؿ بالقراف الكريـ والسنة النبوية واف ىذا االختالؼ يعكس سفياً وضعفاً او
اً
في مصادر القضاء

(ٖ)

وىذا نوع مف االساءة لمصادر الحكـ في الدولة االسالمية وبالتالي ضعؼ بنائيا.

ٕ .اف االختالؼ يعكس نقصاف مصادر التشريع االسالمي وىذا يعني " إما أف يكوف ديف االسالـ ناقصا
أو تاما  ،فإف كاف األوؿ  ،كاف اهلل سبحانو قد استعاف بالمكمفيف عمى إتماـ شريعة ناقصة أرسؿ بيا رسولو
 ،إما استعانة عمى سبيؿ النيابة عنو  ،أو عمى سبيؿ المشاركة لو  ،وكالىما كفر واف كاف الثاني  ،فإما أف
يكوف اهلل تعالى أنزؿ الشرع تاما فقصر الرسوؿ عف تبميغو  ،أو يكوف الرسوؿ قد أبمغو عمى تمامو وكمالو ،
فإف كاف األوؿ فيو كفر أيضا  ،واف كاف الثاني فقد بطؿ االجتياد  ،الف االجتياد إنما يكوف فيما لـ يتبيف
فأما ما قد بيف فال مجاؿ لالجتياد فيو "

(ٗ)

وىذا يعطي صورة عمى انعداـ الحكمة والكماؿ في االحكاـ

القضائية ألنيا مف تدخؿ البشر فيكوف فييا ظمـ وابتعاد عف الحؽ والعدالة اىـ اىداؼ القضاء في الدولة
االسالمية .
ٗ .إقامة الحدود وتنفيذ القصاص
ُّ
تعد مسألة اقامة وتنفيذ الحدود مف مياـ السمطة العميا في الدولة والتي تعكس ىيبة وقوتيا الدولة في
تطبيؽ القواني ف العادلة  ،واقامة الحدود بالجناة ،افضؿ اشكاؿ اقامة العدالة الجنائية في المجتمع .فإقامة
عز وج ّؿ ،ىو تطيير لممجتمع مف آثار االنحراؼ
الحد في الجاني فيما يخص حقوؽ الناس او حؽ اهلل ّ
وحمؿ الجميع الى جادة الصالح .واكد االماـ ذلؾ في عدة توجييات لو بيذا الخصوص منيا قولو ()
( )1عٛسح إٌغبء  ,اٌخ .24
(ٙٔ )4ح اٌجالغخ  ,ص.61
( )3اثٓ اثً اٌسذٌذ  ,ششذ ٔٙح اٌجالغخ .423/1 ,
( )2اثٓ اثً اٌسذٌذ  ,ششذ ٔٙح اٌجالغخ .423/1 ,
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الجد في طاعة اهلل واالجتياد في إقامة األحكاـ
 ":إف كنتـ تؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر فإف االيماف يقتضي ّ
"(ٔ)  ،وكذلؾ قاؿ  ":ال يسعد أحد إالّ بإقامة حدود اهلل وال يشقى أحد إالّ بإضاعتيا"

(ٕ)

 ،وذكر االماـ عمي

( )عف رسوؿ اهلل ( صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ) انو قاؿ ":إدرؤوا الحدود  ،وال ينبغي لإلماـ أف يعطّؿ
الحدود"(ٖ).ومف خالؿ ىذه النصوص يمكف ادراج اىمية اقامة الحدود في بناء الدولة بما يمي :
ٔ  .اف اقامة الحدود وتنفيذىا مف قبؿ الحكومة القائمة بامر الدولة تعكس صورة مف صور الطاعة وااليماف
باهلل وتنفيذ حدوده ،ويؤشر ىذا عمى اف الدولة تسير بالمسار الصحيح لبناء دولة العدالة.
ٕ .يعد مصدر مف مصادر اسعاد المجتمع لما يؤدي اقامتيا مف معاقبة الجاني واالقتصاص منو لما
ويسبب التياوف في تنفيذىا الشقاء لممجتمع واالعتداء عمى حقوؽ االخريف وعدـ احتراميا ويعكس بذلؾ قدرة
بناء دولة قادرة عمى حفظ االمف االجتماعي وتحقيؽ الطمأنينة ألفراده.
ٖ .يعد عامؿ اصالح لمجاني و ردع لألخريف عف االعتداء وبالتالي تقميؿ الجرائـ في المجتمع .
ٗ  .ارجاع الحقوؽ الى اصحابيا واعادة كرامة المجني عميو وحفظ حقوقو ما يعكس جو الثقة بيف الحكومة
وافراد الشعب فيخمؽ مجتمع مترابط قوي تنعكس قوتو عمى قوة بناء الدولة.
فعالة في
وكؿ الدالئؿ التأريخية تُشير الى اف العقوبات في زمف امير المؤمنيف ( )كانت آلية ّ

تنظيـ السموؾ االجتماعي العاـ و ىذا ما تأكده احدى الروايات التي تضمنت رسالة معاوية الى ابي موسى
االشعري زمف االماـ ( )فقد كتب معاوية اف ابف ابي الجسرى وجد عمى بطف امرأتو رجالً فقتمو ،وقد
عمياً ( ،)فأجاب االماـ  :واهلل ما ىذا في
اشكؿ حكـ ذلؾ عمى القضاة .فسأؿ ابو موسى امير المؤمنيف ّ

الي معاوية اف
ىذه البالد _ يعني الكوفة وما يمييا _ وما ىذا بحضرتي ،فمف أيف جاءؾ ىذا؟ قاؿ :كتب َّ

ابف ابي الجسرى وجد مع امرأتو رجالً فقتمو ،وقد اشكؿ ذلؾ عمى القضاة (ٗ) .
اما في دولة العصبية فاف اقامة الحدود كانت تعترييا الشبو وذلؾ ألنو استيفاء الحدود وتنفيذىا كاف
موكوؿ لممصمحة السياسية اف شاءت نفذ الحد واف كاف يضر بمصالحيا توقفت فيو وىذا ما شار اليو ابف
خمدوف ولـ ينقده قائالً ":الحدود بعد استيفائيا فإف التيـ التي تعرض في الجرائـ ال نظر لمشرع إال في
( )1اٌفٍض اٌىبشبًٔ  ,اٌزفغٍش اٌصبفً  216 / 3 ,؛ ٌٕظش  :اٌّدٍغً ,ثسبس . 146 / 63,
( )4اٌّزمً إٌٙذي  ,وٕض اٌؼّبي .313/ 5 ,
( )3اٌمبضً إٌؼّبْ  ,دػبئُ االعالَ . 224 / 4
( )2اٌصذٚق  ِٓ,ال ٌسضشٖ اٌفمٍٗ .114/2,
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استيفاء حدودىا ولمسياسة النظر في استيفاء موجباتيا بإقرار يكرىو عميو الحاكـ إذا احتفت بو القرائف لما
توجبو المصمحة العامة في ذلؾ فكاف الذي يقوـ بيذا االستبداد وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنو القاضي
"(ٔ).وىذا امر يدعو الى الجور واالستبداد بأحكاـ الشرع االسالمي الذي ينعكس بالظمـ والجور النعداـ
العدالة في التطبيؽ.
 .5ضوابط إقامة الحدود
اكد االماـ عمي ( )ضوابط تنفيذ الحدود إلعطاء القوة والييبة لمؤسسات الدولة القانونية إلقامة
وبناء دولة العدالة ولضماف بناء دولة العدالة والنزاىة وحددىا بما يأتي :
ٔ  .العدالة في اقامة الحدود  :فالعدالة تنفذ عمى الجميع بدوف استثناء احد في تنفيذ واقامة الحدود لمكانتو
او منصبو او قربو مف الحاكـ وىذا يعكس صورة العدالة والمساواة لحكومة امير المؤمنيف التي تجعؿ الناس
سواسية اماـ تطبيؽ الحؽ والعدالة وقد اكد االماـ ذلؾ بقولو (" : )عميؾ بإقامة الحدود عمى القريب
(ٕ)

والبعيد  ،والحكـ بكتاب اهلل في الرضا والسخط والقسـ بالعدؿ بيف االحمر واالسود "

فقد نفذ االماـ الحد

حد  ،وىو احد اقرباء الحاكـ عثماف بف عفاف في فترة حكمو فقاؿ عثماف
بالوليد بف عقبة ،وقد وجب عميو ّ
فكاع الناس عنو وعمموا رأيو فيو  ،فقاـ إليو االماـ
ليحده ،
أف ىذا الحد قد وجب عميو  ،فميقـ و ّ
َ
 ":مف رأى ّ
الحد بيده" (ٖ) ،وىذا االمر حصؿ مف االماـ ولـ تكف مقاليد الحكـ بيده
السوط وجمده ّ
عمي ( )وتناوؿ ّ

فكيؼ في اثناء فترة حكـ دولتو ( )فحتما اف العدالة طبقت عمى الجميع مف دوف استثناء.

ويرى االماـ اف تطبيؽ العدالة واقامة الحدود عمى القريب ىي عامؿ ردع لمبعيد عف الجريمة او الجناية
بقولو ( ":)أقـ الحدود في القريب يجتنبيا البعيد "(ٗ).
ٕ .ال شفاعة في تنفيذ الحدود  :يرفض االماـ الشفاعة في الحدود عند الحاكـ او القاضي وذلؾ الف اقامة
الحد ىو ليس مف ممؾ الحاكـ ليتنازؿ عنو وقت شاء؛ بؿ ىو حكـ هلل سبحانو وتعالى وتنفيذه واجب وال تُقبؿ
فيو شفاعة بقولو (" : )ال يشفعف احد في ٍ
حد اذا بمغ االماـ  ،فانو ال يممكو واشفع فيما لـ يبمغ اذا رأيت
الندـ واشفع عند االماـ في غير الحد مع الرضا مف المشفوع لو  ،وال تشفع في حؽ امرىء مسمـ اال

( )1اٌؼجش136/1,
( )4اٌمبضً اثٓ اٌجشاج  ,اٌّٙزة .511/4,
( )3اٌمبضً إٌؼّبْ  ,دػبئُ االعالَ . 224/4 ,
( )2اٌمبضً إٌؼّبْ  ,دػبئُ االعالَ 224/4 ,
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بأذنو"
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وىذا يعطي جانباً حضارياً مف حفظ الحقوؽ القانونية ألفراد المجتمع في دولة االماـ عمي واف

حقوؽ المواطنيف مقدمة عمى كؿ شيء حتى قرنيا االماـ بانيا مف حقوؽ اهلل تعالى التي ال يمكف التفريط
بيا .
ٖ .عدـ تجاوز اقامة الحد الى االعتداء  :اكد االماـ عمي ( )اف يكوف تنفيذ الحدود ضمف ضوابطيا
الصحيحة وعدـ االعتداء في تنفيذىا حتى تحفظ الحقوؽ ويأمف الناس عمى ارواحيـ وتعـ الطمأنينة لمعدالة
القائمة في االحكاـ .
ٗ .عدـ جواز تأخير تنفيذ الحد واقامتو  :وىي صورة عميقة مف صور السرعة في تطبيؽ العدالة وعدـ
التأخير في ذلؾ او التواني الف التياوف بيا او تأخيرىا ىو تياوف بأرواح وحقوؽ افراد المجتمع واعطاء
الفسحة لمجاني اف يأخذ مف الحرية مجاالً بعد تنفيذ جريمتو او اعتدائو واكد االماـ بذلؾ بقولو ":مف و ِجب
عميو الحد اقيـ ليس في الحدود نظرة"(ٕ)،وقولو( ":)ادرؤوا الحدود وال ينبغي لإلماـ اف يعطؿ الحدود"
(ٖ).
٘ .الحد ال يورث وينفذ عمى صاحب الجرـ حص اًر فاذا مات ال يجوز طمبو في ورثتو قاؿ ( ":)الحد ال
يورث "(ٗ) ،وىذا القانوف يمنع الفوضى االجتماعية في االعتداء عمى االخريف ويضمف اقامة الحد عمى
صاحب الجرـ حص اًر ويحوؿ دوف تحميؿ قصاص الذنب في غير مستحقيو حفاظاً لألرواح والحقوؽ العامة.
اما في دولة العصبية فاف ال توجد ضوابط ثابتو لضبط اقامة الخدود وانما كانت تقاـ ضوابطيا حسب
ضوابط المصحمة السياسية لمحاكـ وىذا ضرب ألستقاللية القضاء مف جية وانيا تحكميا المصمحية
والوصولية مف جية اخرى .

( )1اٌىًٍٍٕ  ,اٌىبفً .452/1 ,
( )4اٌمبضً إٌؼّبْ  ,دػبئُ االعالَ . 224/4 ,
( )3اٌمبضً إٌؼّبْ  ,دػبئُ االعالَ . 224/4 ,
( )2اٌمبضً إٌؼّبْ  ,دػبئُ االعالَ . 224/4 ,
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في الختام نورد نتائج التي توصمت الييا الدراسة
.1ان ىناك خطين لبناء استرايجية الدولة مثل الخط االليي االمام عمي بن ابي طالب ( (التي
القرني لتخطيط استراتيجية بناء الدولة من حيث اختيار القيادة المعصومة
اعتمدت التأسيس االليي آ
وتحديد الية االختيار بالنص االليي ومزايا ىذا االختيار واثاره االيجابية والنافعة لممجتمع والدولة عمى
النقيض والطرح الوضعي البشري المادي العصبي الذي تحدث عنو ابن خمدون والذي كان اساس
افكار نظريتو في بناء الدولة الذي تضمنت دراسة ظاىره قيام الدول وزواليا فوجد ان مبدأ القوة
العصبية االساس لبناء الدولة واختيار حكاميا لتمكنيم من التغمب عمى شعوبيم والسيطرة عمييا .
.2قدمت اطروحة امير المؤمنين( (انموذجاً النتقال السمطة عمى اساس الكفاءة العممية والعصمة
من االخطاء وىو نموذج مثل التميز والرقي السياسي بكل معنى الكممة ألثاره االيجابية في حكم وقيادة
الدولة وتنظيم استراتيجية بنائيا .وعمى النقيض منو جاء الطرح البشري العصبي الختيار وانتقال
السمطة حسب مبدأ القوة والغمبة العصبية.
.3ان اختيار القيادة الناجحة تأتي بنتائج ناجحة وقوية في منيج استراتيجية بناء الدولة ,ألنيا تعمل
لمجميع ولمصمحة الجميع  ,وال تسخر منصبيا لمنافعيا الخاصة بل ىي مسؤولية وامانة بيد الحاكم
يسخرىا وينتفع من صالحياتو لخدمة المجتمع ,وىذا ال يتم اال اذا كان اعداد القائد اعدادا يتالءم
وميمتو والمسؤولية الممقاة عميو مسبقا بقيم ومبادئ االسالم ومؤمنا حتى يكون قاد ار عمى ترجمتيا الى
قوانين لبناء استراتيجية دولة عادلة ت ؤمن العيش الكريم لممجتمع وتحافظ عمى قيم االسالم ومبادئو
وتعمل بيا وتعمل عمى صيانة دستوريتيا من التالعب بيا او طمسيا بعكس دولة ابن خمدون الذي
حكم الناس بالقير والقوة والتغمب لكونو الحاكم االعمى لمدولة يؤمن بأسموب التغمب اساسا لمحكم
وخضوع الناس اليو من باقي العصبيات ,وجعل الدين وسيمة لموصول الى الحكم وتنكر أحكامو في
قوانين بناء الدولة التي تفتقد لمتمثيل الديني في تشريعاتيا واعتمدت سياساتيا لألىواء وردت الفعل تجاه
االحداث والمستجدات.
.4اوضحت الدراسة قوة البناء االداري لمؤسسات الدولة ورصانتيا العتماد عامل الثقة والكفاءة العممية
في ادارتيا ,بخالف دولة ابن خمدون التي اعتمدت عنصر المحسوبية والمنسوبية والقرابة لمحاكم في
تولية الموظفين واالداريين في الدولة ,الذين استغموا قربيم من الحاكم االعمى لمدولة سخروا المناصب
والوظائف لخدمة مصالحيم وتسخيرىم الرعية لخدمتيم .
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.5اوضحت الدراسة التاثير الجانبي االقتصادي في استراتيجية بناء الدولة وان منيج ادارة الموارد
يتناسب طرديا مع قوة الدولة وعمرانيا وصالح رعيتيا فكمما كان االقتصاد مزدى ار كان ذلك عامل
استقرار اقتصادي وامني لمبالد وكذلك بين ابن خمدون االثر االقتصادي في بناء الدولة لما لو من دافع
يدفع العصبية بالسعي لموصول الى السمطة والممك لالستفادة من ىذا المنصب والتالعب بمقدرات
الدولة االقتصادية لصالح الحاكم وحاشيتو .
.6اوضحت الدراسة االسس االستراتيجية في بناء المنظومة االمنية الرصينة غير المتطرفة من ضعاف
النفوس حتى ال تؤثر باختالل االمن العام لممجتمع باعداد العناصر النزيية والكفوءة  ,اما عند ابن
خمدون فقد الحظ ان الدولة العصبية تسمم ىذه المناصب ألبناء عصبيتيا سواء او لمن يبادليا الوالء .
.7اسس االمام عمي( (الستقالل القضاء حتى تاخذ العدالة مجراىا من دون تأثير أي جية تنفيذية
اخرى حتى لو كان القائد االعمى لمدولة .بخالف دولة العصبية التي سيست القضاء واخضعتو
لمصالحيا ونفوذىا.
 .8اوضحت الدراسة اىمية المجتمع وقيمتو واثره في بناء الدولة لما في اعداد بنيتو من القيم والمبادئ
المعنوية والروحية التي تسيم في اعداد قاعدة اجتماعية مؤمنة بمشروع دولتيا وتسيم في بنائيا بعكس
نظرية العصبية التي جعمت المجتمع وسيمة لوصول الحاكم الى الممك واداة لخدمتو بعد تسممو السمطة
 .وينتيي دور العصبيات االخرى في المجتمع حال وصول الحاكم الى السمطة ,ويتم اقصاء الجميع
عن المشاركة في إدارة الدولة اال عصبية الحاكم فان ليا جميع االمتيازات والمناصب ,بعكس نظريو
االمام عمي بن ابي طالب( (التي جعمت المجتمع ومشاركتو في بناء الدولة المادة االساسية
االستراتيجية بناء الدولة ونجاحيا .
 .9ضمن االمام لمشعب حقوقو جميعيا وعدىا قوانين ثابتة يجب عمى الحكومة ان تؤدييا لممجتمع في
مقابل ذلك فرض عمى المجتمع بعض الواجبات  ,بخالف دولة العصبية التي كانت ترفع شعارات
الحقوق وتطبق بعضيا في بداية حكميا لجذب قاعدة شعبية تؤيدىا لموصول الى السمطة ,ثم بعد فترة
تنكر بعض من ىذه الحقوق وتقصر في تأديتيا ,ومنيا غمق الباب مبك ار في وجو الشعب فتضع
الحاجب بينيا وبينو .
.11قدم االمام طرحا اداريا فعاالً  ,يتميز بالقوة والتنظيم واالصالة االسالمية والنزاىة العامة بفضل
القوانين االدارية والرقابية التي قامت عمييا المؤسسة االدارية واالقتصادية بعكس دولة العصبية التي
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يكون طرحيا االقتصادي معتدل في بداية حكميا ثم عندما تصل الدولة مرحمة الترف واالسراف االمر
الذي يزيد من نفقات السمطة االمر ولكي تؤمن نفقاتيا التي ال تفي بيا الضرائب المعتدلة تقوم بفرض
ضرائب جديدة او زيادة معدالت الضرائب االمر الذي يرىق الشعب ويخمق ازمات اقتصادية نتيجة
لترك بعض اصحاب المين واالعمال اعماليم تحاشيا لدفع الضرائب المرىقة.
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قائمة المصادر
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-1القراف الكريـ
*ابف االثير ,عمي بف ابي الكرـ بف محمد بف عبدالكاحد (ت636ىػ1131/ـ).
-1اسد الغابة في معرفة الصحابة  ,دار الكتب العربي  ,بيركت ( ,د .ت) .
 -3الكامؿ في التاريخ  ,بيركت (ت 1385ق1965 /ـ) .
*إخكاف الصفاء (مجمكعة عمماء)(ت ؽ /4ؽ16ـ)
-4رسائؿ إخكاف الصفاء كخالف الكفاء  ,دار بيركت  ,بيركت 1376 ( ,ق1975 /ـ) .
*االربمي,عمي بف عيسى (ت693ق1193/ـ)
-5كشؼ الغمة في معرفة االئمة ,ط,1دار االضكاء ,بيركت1465,ق1985/ـ.
*ابف أعثـ الككفي  ,احمد (ت314ىػ 916/ـ) .
-6الفتكح  ,تحقيؽ :عمي شيرم  ,ط , 1دار االضكاء  ,بيركت1411 ( ,ق 1991 /ـ) .
*اآلمدم  ,عبد الكاحد (مف اعالـ ؽ5ق 11/ـ).
-7غرر الحكـ كدرر الكمـ  ,ط , 1مؤسسة االعممي لممطبكعات  ,بيركت 1411(,ق1661/ـ).
*البحراني ,ىاشـ بف سميماف(ت1167ق1619/ـ).
-8عمدة النظر في بياف عصمة االثنى عشر (عمييـ السالـ) تحقيؽ :مرتضى اؿ شبر ,ط,1
مطبعة ثامف الحجج(,د.ـ  ,د.ت).
*البخارم  ,اباعبداهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ (ت 156ىػ 869/ـ) .
-9صحيح البخارم ,دار الفكر (,د.ـ)  1461(,ىػ 1981 /ـ ) .
*ابف البراج  ,عبد العزيز الطرابمسي (ت 481ق 1688/ـ) .
-16الميذب  ,تحقيؽ :مؤسسة سيد الشيداء العممية( ,د.مط) (د.ـ)1466 ,ق .
*ابف البطريؽ  ,يحيى بف الحسف(666ىػ1163/ـ)
 -11عمدة عيكف صحاح االخبار في مناقب إماـ األبرار  ,مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة المدرسيف بقـ 1467,ق.
*البالذرم  ,احمد بف يحيى بف جابر ( ت  179ق891 /ـ) .
-11انساب االشراؼ ,تحقيؽ :محمد باقر المحمكدم  ,ط ( , 1د.ـ)  1394 (,ق  1974/ـ ).
- 13فتكح البمداف,تحقيؽ :صالح الديف المنجد  ,مطبعة لجنة البياف العربي  ,القاىرة 1956 ,ـ.
*البييقي ,احمد بف الحسيف (ت 458ىػ 1665/ـ ) .
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 - 14السنف الكبرل  ,دار الفكر  ,د .ـ  ,د .ت
*الترمذم  ,بف محمد بف عيسى بف سكرة ( ت 179ق 891/ـ) .
- 15سنف الترمذم ,تحقيؽ عبد الكىاب عبد المطيؼ  ,ط  ,1دار الفكر  ,بيركت ( 1463ق/
1983ـ ) .
*ابف تغرم بردم ,جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ (ت874ىػ1469/ـ).
 -16النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة  ,مطابع كستاسكماس كشركاه (,د.ـ) ( ,د,ت).
*ابف تيمية  ,احمد بف عبد الحميـ الحراني ( ت 718ق 1317/ـ) .
-17منياج السنة  ,دار الكتب العممية  ,بيركت (,د.ت).
*الثعمبي ,احمد ابك اسحاؽ(ت417ق1635/ـ)
-18الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ( تفسير الثعمبي) ,تحقيؽ :أبي محمد بف عاشكر,ط,1
دار إحياء التراث العربي ,بيركت  -لبناف 1411 ,ق1661 /ـ.
*الثقفي  ,ابي اسحاؽ ابراىيـ بف محمد الككفي ( ت183ق 896/ـ) .
-19الغارات  ,تحقيؽ :جالؿ الديف الحسيني األرمؤم المحدث (,د.مط)( ,د.ـ)( ,د .ت) .
*ابك جعفر االسكافي  ,محمد بف عبداهلل (ت 116ق835/ـ)
-16المعيار كالمكازنة في فضائؿ اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ( صمكات اهلل عميو )
كبياف أفضميتو عمى جميع العالميف بعد األنبياء كالمرسميف  ,تحقيؽ  :محمد باقر المحمكدم,ط, 1
(د.ـ) 141( ,ىػ 1981/ـ)
*ابف الجعد,عمي بف الجعد بف عبيد(ت136ق931/ـ).
- 11مسند ابف الجعد ,تعميؽ:عامر احمد حيدر,ط,1دار الكتب العممية ,بيركت
1417,ق1996/ـ.
*ابف أبي جميكر  ,محمد بف عمي بف إبراىيـ األحسائي (ت نحك 886ق1475/ـ)
- 11عكالي المئالي العزيزية في األحاديث الدينية ,تحقيؽ  :شياب الديف النجفي المرعشي /
مجتبى العراقي ,ط ,1مطبعة سيد الشيداء ,قـ  1463 (,ق 1983/ـ).
*الجكىرم  ,ابك نصر اسماعيؿ بف حماد ( ت  393ق1661 /ـ ) .
- 13الصحاح تاج المغة كصحاح العربية,تحقيؽ :احمد عبد الغفكر عطار ,ط  ,4دار العمـ
لممالييف ,بيركت 1467(,ق 1956/ـ ) .
*الحاكـ النيسابكرم  ,محمد بف عبد اهلل ( ت 465ىػ1614/ـ ) .
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-13المستدرؾ عمى الصحيحيف  ,تحقيؽ :يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي ,دار المعرفة  ,بيركت,
(د.ت).
*ابف حجر العسقالني  ,احمد بف عمي (ت 851ىػ1448/ـ ) .
-14تقريب التيذيب  ,تحقيؽ:مصطفى عبد القادر عطا  ,ط , 1دار المكتبة العممية  ,بيركت,
(1415ق 1995/ـ ) .
*ابف ابي الحديد ,المعتزلي (ت 656ق1158/ـ) .
- 15شرح نيج البالغة  ,تحقيؽ :محمد ابك الفضؿ ابراىيـ  ,ط  , 1دار احياء الكتب العربية
(,د.ـ) 1378(,ق 1959/ـ) .
*الحر العاممي  ,محمد بف الحسف ( ت 1164ق1691/ـ) .
-16الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة ,تحقيؽ :محمد بف محمد الحسيف القائيني,ط ,1مطبعة
نگيف ,قـ1418 ,ىػ
-17كسائؿ الشيعة  ,تحقيؽ :مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث  ,ط , 1مطبعة
مير  ,قـ (1414ق)
*ابف حزـ ,عمي بف أحمد بف سعيد (ت456ق 1663/ـ) .
-18جميرة أنساب العرب ,تحقيؽ  :لجنة مف العمماء ,ط ,1مطبعة دار الكتب العممية ,
بيركت 1463( ,ق 1983 /ـ) .
*الحمي  ,الحسف بف يكسؼ (ت  716ق1315/ـ ) .
-19األلفيف في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السالـ ,مكتبة األلفيف ,الككيت,
 1465ى 1985 /ـ.
-36تذكرة الفقياء ,تحقيؽ :مؤسسة آؿ البيت (عمييـ السالـ ) ألحياء التراث  ,ط ,1مطبعة
مير ,قـ  1371 ,ق .
 -31خالصة االقكاؿ  ,تحقيؽ :جكاد القيكمي ,ط ,1مؤسسة النشر االسالمي( ,د.ـ)1417 ,ق
-31كشؼ المراد في شرح تجريد االعتقاد,تحقيؽ :جعفر السبحاني(,د.ت ,د.ـ).
-33منتيى المطمب  ,تحقيؽ قسـ الفقو في مجمع البحكث االسالمية  ,ط , 1مؤسسة الطبع
كالنشر في اآلستانو الرضكية المقدسة  ,مشيد1411 ,ق.
*الحمبي  ,عمي بف برىاف الديف ( ت1644ق1634/ـ) .
-34السيرة الحمبية المسمى بمساف العيكف في سيرة االميف كالمأمكف ,دار المعرفة ,بيركت,القاىرة
(1466ق 1971 /ـ ) .
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* ابف حنبؿ ,أحمد (ت141ىػ819/ـ)
- 35مسند أحمد ( ,د.مط) ( ,د.ـ) ( ,د.ت) .
*الخزاز القمي ,أبي القاسـ عمي بف محمد بف عمي (ت466ق1669/ـ)
-36كفاية األثر في النص عمى االئمة االثنى عشر(عمييـ السالـ)  ,تحقيؽ :عبد المطيؼ
الحسيني الككىكمرم الخكئي  ,مطبعة الخياـ ,قـ 1461 ,ىػ .
*الخصيبي ,الحسيف بف حمداف ( ت 334ق945/ـ ) .
-37اليداية الكبرل ,ط , 4مؤسسة البالغ لمطباعة كالنشر  ,بيركت1411 ( ,ق 1991/ـ ) .
*الخطيب البغدادم  ,احمد بف عمي ( ت  463ق1676/ـ )
- 38تاريخ بغداد ,تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ,ط ,1دار الكتب العممية ,بيركت
(1417ق 1997/ـ ) .
*ابف خمدكف  ,عبد الرحمف بف محمد الخضرمي االشبيمي (ت868ق1465/ـ).
-39رحمة ابف خمدكف عبد الرحمف الحضرمي االشبيمي  ,تحقيؽ :محمد بف تاكيت
الطنجي(,د.مط) (,د.ت)
-46العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبرر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف
االكبر  ,تحقيؽ :عادؿ بف سعد  ,ط , 1دار الكتب العممية  ,بيركت  1616 ,ـ .
*ابف خمكاف ,أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر (ت 681ىػ1181/ـ) .
- 41كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ,تحقيؽ:إحساف عباس ,مطبعة دار الثقافة ,لبناف,
(د.ت).
*خميفة بف خياط  ,ابي عمرك خميفة العصفرم ( ت 146ق854/ـ ) .
-41تاريخ خميفة بف خياط  ,تحقيؽ :سييؿ زكار  ,دار الفكر  ,بيركت1414( ,ق 1193/ـ) .
*ابك داكد  ,سميماف بف االشعث السجستاني ( ت  175ق888ـ ) .
-43سنف ابي داكد  ,تحقيؽ  :سعيد محمد المحاـ  ,ط  , 1دار الفكر (,د.ـ)( ,د .ت) .
*الذىبي  ,شمس الديف محمد بف احمد (ت  748ىػ 1347/ـ) .
-44تذكرة الحفاظ  ,دار احياء التراث العربي  ,بيركت ( ,د .ت) .
-45سير اعالـ النبالء ,تحقيؽ:حسيف االسد,ط,9مؤسسة الرسالة ,بيركت1413 (,ق1993/ـ)
*الرازم ,محمد بف أبي بكر بف عبد القادر(ت 711ىػ1311/ـ)
-46مختار الصحاح,تحقيؽ:احمد شمس الديف,ط,1دار الكتب العممية ,لبناف1415,ى1994 /ـ
*الراغب االصفياني ,الحسيف بف محمد ( ت 561ق1168/ـ) .

ق ائمة المصادر والمراجع

323

-47المفردات في غريب ألفاظ القراف الكريـ,تحقيؽ :محمد خميؿ عيتاني ,ط,3دار المعرفة
,بيركت 1661,ـ.
*الزبيدم ,محمد مرتضى الحسيني (ت 1165ق1168/ـ) .
-48تاج العركس مف جكاىر القامكس ,تحقيؽ:عمي شيرم,دار الفكر,بيركت 1414(,ق
1994/ـ).
*الزبير بف بكار  ,ابك عبداهلل الزبير (ت  156ق869/ـ) .
 -49االخبار المكفقيات  ,تحقيؽ  :د 6سامي مكي العاني  ,مطبعة العاني ,بغداد1971 ,ـ .
*الزمخشرم  ,ابي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر بف احمد (ت  538ق1143/ـ) .
 -56اساس البالغة  ,تحقيؽ :محمد باسؿ  ,دار الكتب العممية  ,بيركت  1998,ـ .
 -51ربيع االبرار كنصكص االخبار  ,تحقيؽ :سميـ النعيمي ,مطبعة العاني ,بغداد 1976,ـ .
*زيد بف عمي (111ق739/ـ)
-51مسند زيد بف عمي,منشكرات دار مكتبة الحياة  ,بيركت – لبناف ,د.ت
*السرخسي ,ابك بكر محمد بف ابي سيؿ( ت 483ق1696/ـ)
-53المبسكط  ,مطبعة دار المعرفة ,بيركت 1466(,ق1986-ـ)
*ابف سعد  ,محمد بف منيع البصرم الزىرم (ت 136ىػ 941/ـ) .
-54الطبقات الكبرل  ,تحقيؽ :احساف عباس  ,ط ,1دار صادر  ,بيركت 1968,ـ .
*السمرقندم  ,ابك الميث (ت 383ق993/ـ ) .
-56تفسير السمرقندم  ,تحقيؽ :محمكد مطرجي  ,دار الفكر  ,بيركت ( ,د .ت) .
*السيكطي  ,جالؿ الديف ابي بكر( ت 911ق1565/ـ ) .
-57تاريخ الخمفاء,تحقيؽ:محمد محي الديف عبد الحميد,مطبعة أكفيست منير  ,بغداد,
1986ـ.
-58الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير  ,دار الفكر ,بيركت  1461 (,ق 1981 /ـ)
-59الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ,الناشر دار البفكر  ,بيركت د .ت .
*سميـ بف قيس الياللي(ت 96ق768/ـ)
- 66كتاب سميـ بف قيس الككفي ,ط,1دار المصطفى,بيركت –لبناف1431,ق.1616/
*الشافعي  ,ابي عبد اهلل محمد بف ادريس ( ت164ق819/ـ) .
-61االـ  ,ط ,1دار الفكر(,د.ـ) 1463( ,ق1983/ـ) .
*الشافعي :محمد بف أحمد( ت376ق986/ـ)
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-61الزاىر في غريب ألفاظ  ,تحقيؽ :د .محمد جبر األلفػي ,ك ازرة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػالمية
 ,الككيت, ,ط1399 ,1ىػ .
*ابف شاذاف  ,محمد بف أحمد بف عمي(ت 411ق1611/ـ)
 - 63مئة منقبة مف مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كاألئمة مف كلده (عمييـ السالـ)
مف طريؽ العامة  ,تحقيؽ  :مدرسة اإلماـ الميدم (ع)  /إشراؼ  :السيد محمد باقر بف المرتضى
المكحد األبطحي ,ط,1مطبعة امير ,قـ 1467,ق.
*الشريؼ الجرجاني,عمي بف محمد(ت816ق1413/ـ).
- 64معجـ التعريفات,تحقيؽ:محمد صديؽ المنشاكم ,دار الفضيمة  ,مصر (,د.ت)
الشريؼ الرضي ابك الحسف محمد بف الحسيف (ت466ق1615/ـ)
-65خصائص االئمة  ,جمع البحكث اإلسالمية  -اآلستانة الرضكية المقدسة  -مشيد –
إيراف1466,ق.
*ابف شعبة الحراني  ,الحسف بف عمى بف الحسيف (ت ؽ/4ؽ16ـ) .
-66تحؼ العقكؿ عف آؿ الرسكؿ ( ص ) ,تحقيؽ  :ترجمو محمد باقر كمره ال ,ط , 6مطبعة
چاپخانو اسالميو  ,ايراف  1376 ,ش.
*ابف شير آشكب  ,محمد بف عمي المازندراني (ت 588ىػ1191/ـ) .
 -67مناقب آؿ ابي طالب  ,تحقيؽ  ,لجنة مف اساتذة النجؼ  ,المطبعة الحيدرية  ,النجؼ ,
(1376ق1956 /ـ) .
*الشيرستاني (ت548 :ىػ1153/ـ)
- 68الممؿ كالنحؿ  ,تحقيؽ  :محمد سيد كيالني  ,مطبعة دار المعرفة  ,بيركت ( ,د.ت) .
*ابف ابي شيبة  ,عبد اهلل بف محمد بف ابي شيبة بف ابراىيـ بف عثماف العبسي (ت135ق849/ـ) .
- 69مصنؼ بف ابي شيبة  ,تحقيؽ :سعيد المحاـ  ,ط ,1دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,
بيركت1469( ,ق1989/ـ) .
*الصدكؽ  ,محمد بف عمي بف الحسيف القمي (ت381ىػ991/ـ) .
-76االمالي ,تحقيؽ :قسـ الدراسات االسالمية  -مؤسسة البعثة,ط,1مركز الطباعة كالنشر في
مؤسسة البعثة,طيراف1417,ق.
-71عمؿ الشرائع  ,تحقيؽ السيد محمد صادؽ بحر العمكـ  ,الناشر  ,منشكرات المكتبة –
الحيدرية كمطبعتيا في النجؼ (1385ق1966/ـ) .
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- 71عيكف اخبار الرضا(عميو السالـ),تحقيؽ :حسيف االعممي ,مطابع مؤسسة االعممي,
بيركت 1464,ق1984/ـ.
-73كماؿ الديف كتماـ النعمة ,تحقيؽ :محمد باقر كمره أم  ,ط,3مطبعة چاپخانو
اسالميو,ايراف 1377 ,ش.
- 74مف ال يحضره الفقيو ,تحقيؽ:عمي اكبر الغفارم ,ط,1مؤسسة النشر االسالمي,قـ(,د .ت).
*الصفار  ,أبك جعفر محمد بف الحسف بف فركخ(ت 196ق961/ـ)
-75بصائر الدرجات الكبرل في فضائؿ آؿ محمد (عمييـ السالـ),تحقيؽ :مر از حسف ككچو
باغي,مطبعة األحمدم  ,طيراف1464 , ,ق .
*ضامف بف شدقـ (ت1681ىػ1671/ـ)
- 76كقعة الجمؿ ,تحقيؽ:تحسيف آؿ شبيب المكسكم,مطبعة محمد(,د.ـ)1416 (,ىػ/
1999ـ).
*الطبراني ,أبي القاسـ سميماف بف أحمد (ت366ق976/ـ)
-77المعجـ األكسط  ,تحقيؽ  :أبك معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد – أبك الفضؿ عبد
الحسف بف إبراىيـ الحسبني  ,دار الحرميف ( ,د.ـ) 1415( ,ىػ1995/ـ).
*الطبرسي  ,احمد بف عمي بف ابي طالب (ت 548ق1153/ـ) .
-78االحتجاج,تحقيؽ:محمد باقر الخرساف,دار النعماف لمطباعة كالنشر,النجؼ االشرؼ
(1386ق 1966/ـ) .
- 79مجمع البياف في تفسير القراف  ,تحقيؽ لجنة مف العمماء كالمحققيف  ,ط ,1مؤسسة
األعمى  ,بيركت (1415ق1995/ـ) .
*الطبرسي ,الحسف بف الفضؿ (ت 548ىػ1153/ـ)
-86اعالـ الكرل باعالـ اليدل,تحقيؽ مؤسسة اؿ البيت(عمييـ السالـ) الحياء
التراث,ط,1مطبعة ستارة ,ايراف1417,ق.
-81مكارـ األخالؽ  ,ط( , 6د.مط)( ,د.ـ) 1391(,ىػ1971 /ـ) .
*الطبرم  ,محمد بف جرير بف رستـ (ت ؽ4ق/ؽ16ـ).
-81المسترشد  ,في إمامة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السالـ ,تحقيؽ :احمد
المحمكدم  ,ط , 1مطبعة سمماف الفارسي  ,قـ 1415,ق .
- 83دالئؿ االمامة  ,تحقيؽ  :قسـ الدراسات االسالمية س ,ط ,1مؤسسة البعثة  ,قـ
1413,ق.
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*الطبرم  ,ابك جعفر محمد بف جرير (ت 316ق911/ـ) .
-85تاريخ الرسؿ كالممكؾ ,ط, 4مؤسسة األعممي لممطبكعات ,بيركت (1463ىػ1983/ـ ).
-86جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  ,تحقيؽ  :خميؿ الميس ,دار الفكر ,بيركت1415( ,
ق1995 /ـ) .
*الطكسي  ,محمد بف الحسف (ت466ق1667/ـ)
 -87األمالي  ,تحقيؽ :قسـ الدراسات االسالمية ,ط(,1د.مط)  ,قـ 1414,ىػ.
-88االستبصار فيما اختمؼ مف االخبار  ,تحقيؽ  :حسف المكسكم الخرساف  ,مطبعة
خكرشيد  ,ط ,4طيراف  1396ق.
*ابف طيفكر ,أبي الفضؿ بف أبي طاىر (ت386ىػ996/ـ)
 - 89بالغات النساء ( ,د.مط)(,د.ـ)(,د.ت).
ابف ابي عاصـ ,الضحاؾ بف مخمد(ت187ق966/ـ).
-96السنػ ػ ػ ػػة ,ط(,3د.مط)  ,بيركت 1413,ق1993/ـ.
*الصنعاني  ,عبد الرزاؽ بف ىماـ ( ت 111ق816/ـ ) .
- 91المصنؼ  ,تحقيؽ الشيخ المحدث حبيب الرحمف األعظمي  ,ط , 1بيركت  ,د .ت .
*الصفار ,محمد بف الحسف (ت196ىػ961/ـ)
- 91بصائر الدرجات  ,تحقيؽ  :مير از حسف ككچو باغي :,مطبعة األحمدم – طيراف
1464,ق.
*العاممي  ,يكسؼ بف حاتـ (مف اعالـ القرف السابع)
- 93الدر النظيـ في مناقب األئمة اللهاميم,مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف
بقـ (,د).
*ابف عبد ربو  ,احمد بف محمد االندلسي (ت 318ق939/ـ) .
-94العقد الفريد  ,تحقيؽ كتعميؽ بركات يكسؼ ىبكد  ,دار االرقـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,
بيركت 1999 ,ـ .
*ابف عبد البر  ,يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد (ت 463ق1676/ـ) .
-95االستيعاب في معرفة االصحاب  ,تحقيؽ عمي محمد البجاكم  ,ط , 1دار الجيؿ ,
بيركت (1411ق ) .
*ابف عساكر  ,ابك القاسـ عمي بف الحسف (ت 571ىػ1175/ـ) .
- 96تاريخ مدينة دمشؽ  ,تحقيؽ :عمي شيرم  ,دار الفكر  ,بيركت1415( ,ىػ 1995/ـ) .
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*العسكرم  ,أبي ىالؿ( ,ت 395ق1664/ـ)
-97الفركؽ المغكية ,تحقيؽ  :مؤسسة النشر اإلسالمي  ,ط( , 1د.مط) ( ,د.ـ) 1411 ,ق.
*عمي ابف ابي طالب (عميو السالـ)(ت 46ق666/ـ).
-98نيج البالغة  ,مجمكعة خطب االماـ عمي ( جمع الشريؼ الرضي ابك الحسف محمد بف
الحسيف المكسكم) ,تحقيؽ :صبحي الصالح,ط( ,1د .مط) ,بيركت 1387 ,ق1967/ـ.
-99نيج البالغة  ,مجمكعة خطب االماـ عمي ( جمع الشريؼ الرضي أبك الحسف محمد بف
الحسيف المكسكم) ,تحقيؽ:محمد عبده ,ط,1مطبعة النيضة,قـ1411 ,ق.
*أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيدة (ت 458ىػ1656/ـ)
 -166المحكـ كالمحيط األعظـ ,تحقيؽ :د .عبد الحميد ىنداكم ,منشكرات دار الكتب العممية –
بيركت ,الطبعة األكلى1411 ,ىػ1666/ـ .
*العياشي ,محمد بف مسعكد (ت  316ق931/ـ) .
- 161تفسير العياشي  ,تحقيؽ :ىاشـ الرسكلي المحالتي ,سكؽ الشيرازم ,طيراف( ,د.ت) .
*الغزالي  ,أبي حامد محمد بف محمد بف محمد (ت سنة 565ق1111/ـ).
- 161المستصفى في عمـ األصكؿ  ,تحقيؽ :محمد عبدالسالـ عبد الشافي  ,دار الكتب
العممية  ,بيركت 1417( ,ىػ1996/ـ).
*ابف فارس  ,ابي الحسيف احمد ابف زكريا( ت 395ق1664/ـ) .
-163معجـ مقاييس المغة ,تحقيؽ:عبد السالـ محمد ىاركف ,مكتبة االعالـ االسالمي
(د.ـ)1464,ق.
*الفتاؿ النيسابكرم  ,زيف المحدثيف محمد ( ت  568ق1114/ـ) .
-164ركضة الكاعظيف,تحقيؽ :محمد الميدم السيد حسف الخرساف,منشكرات الرضي ,قـ (,د.
ت) .
*الفخر الرازم  ,أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي (ت 666ق1169/ـ).
 -165مفاتيح الغيب  ,ط( , 3د.مط)(,د .ت) .
*الفراىيدم  ,الخميؿ بف احمد (ت176ق786/ـ) .
-166العيػ ػ ػف,تحقيؽ :ميدم المخزكمي ,ابراىيـ السامرائي,ط ,1مؤسسة دار اليجرة(,د.ـ)
1469,ق.
*ابك الفرج االصفياني  ,عمي بف الحسيف (ت356ق967/ـ) .
-167مقاتؿ الطالبييف  ,تحقيؽ  :كاظـ المظفر  ,ط( ,1د.مط)(,د.ـ)1385(,ىػ1965/ـ).
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*الفيركز آبادم  ,محمد بف يعقكب بف محمد بف ابراىيـ (ت 817ق1414/ـ) .
- 168القامكس المحيط ( ,د .مط )(,د .ـ)(,د.ت) .
*الفيض الكاشاني  ,محسف (ت1691ىػ1681/ـ).
- 169تفسير الصافي  ,ط ,3تحقيؽ :حسيف االعممي  ,مؤسسة اليادم  ,قـ 1416 ,ق.
- 116الكافي  ,تحقيؽ :ضياء الديف الحسيني االصفياني  ,ط ,1مطبعة طباعة أفست نشاط
أصفياف  ,أصفياف1466( ,ىػ .ؽ65/3/19ىػ.ش).
*ابف الصباغ ,عمي بف محمد أحمد المالكي (ت 855ق1451/ػ)
-111الفصكؿ الميمة في معرفة األئمة  ,تحقيؽ  :سامي الغريرم  ,ط ,1مطبعة  :سركر ,
(د.ـ)1411 ,ىػ .
*القاضي النعماف ,النعماف بف محمد بف منصكر(ت363ق973/ـ) .
-111دعائـ االسالـ  ,تحقيؽ :آصؼ بف عمي أصغر فيضي  ,دار المعارؼ  ,القاىرة ,
(1383ق1963 /ـ ) .
-113شرح االخبار في فضائؿ االئمة االطيار  ,تحقيؽ :محمد الحسيني الجاللي  ,ط , 1
مؤسسة النشر االسالمي  ,قـ ( ,د .ت) .
*ابف قتيبة,ابي محمد عبداهلل بف مسمـ (ت 176ىػ889/ـ) .
 -114االمامة كالسياسة  ,تحقيؽ :طو محمد الزيني  ,مؤسسة الحمبي ( ,د.ـ) (,د .ت) .
-115المعارؼ  ,تحقيؽ  :ثركت عكاشة  ,دار المعارؼ بمصر  ,ط ,1مصر – القاىرة ,
 1969ـ.
 -116عيكف االخبار  ,مطبعة دار الكتب المصرية  ,القاىرة 1936 ,ـ .
*قطب الديف الراكندم أبي الحسيف سعيد بف ىبة اهلل (ت 573ىػ1177/ـ)
- 117منياج البراعة في شرح نيج البالغة  ,تحقيؽ  :عبد المطيؼ الككىكمرم ,مطبعة الخياـ
 ,قـ 1466 ,ىػ .
*ابف قدامو  ,شمس الديف أبي الفرج عبد الرحمف (ت681ق1183/ـ) .
- 118الشرح الكبير  ,ط جديدة باألكفست ( ,د.مط) ( ,د.ـ) ( ,د.ت) .
*القرطبي  ,ابك عبد اهلل محمد بف احمد االنصارم (ت 671ق1173/ـ) .
 -119الجامع ألحكاـ القرآف  ,دار احياء التراث العربي  ,بيركت 1985 ,ـ .
*القمقشندم أحمد بف عمي (ت 811ىػ1418/ـ).
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-116صبح االعشى في صناعة االنشا  ,تحقيؽ :محمد حسيف شمس الديف  ,دار الكتب
العممية ,بيركت –لبناف(,د.ت).
- 111مآثر االنافة في معالـ الخالفة ,تحقيؽ :عبد الستار أحمد فراج ( ,د.مط)(,د.ـ)1964,ـ
*ابف كثير  ,اسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ( ت 774ىػ1371/ـ) .
-111البداية كالنياية,تحقيؽ :عمي شيرم  ,دار احياء التراث العربي  ,بيركت1468( ,ىػ /
1988ـ) .
*ابف الكمبي ,أبك المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب (ت164ىػ819/ـ ) .
-113جميرة النسب  ,تحقيؽ  :عبد الستار فراج  ,الككيت 1983 ,ـ .
*الكميني  ,محمد بف يعقكب بف اسحاؽ (ت 319ىػ946/ـ) .
 - 114االصكؿ مف الكافي  ,تحقيؽ :ىاشـ رسكلي (,د.مط)  ,طيراف 1388 ,ىػ .
*الكندم ,محمد بف يكسؼ بف يعقكب ( ت 353ق964/ـ)
-115كالة مصر  ,تحقيؽ :د .حسيف نصار  ,دار صادر  ,بيركت ( ,د.ت) .
* الككفي محمد بف سميماف (366ق911/ـ)
-133مناقب االماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السالـ ,تحقيؽ الحاج الشيخ محمد
باقر المحمكدم ,ط,1مطبعة النيضة إيراف  -قـ1411 ,ىػ ,.طيراف1464,ق.
*الميثي الكاسطي,عمي بف محمد(ت ؽ 6ىػ/ؽ11ـ) .
- 116عيكف الحكـ كالمكاعظ,تحقيؽ :حسيف الحسيني البيرجندم ,ط,1مطبعة دار
الحديث(,د.ـ) ( ,د .ت).
*ابف ماجو  ,ابي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ( ت 173ق886/ـ) .
- 117سنف ابف ماجو  ,تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي  ,دار الفكر ( .د .ت) .
*الماكردم ,عمي بف محمد البغدادم (ت 456ىػ1658/ـ) .
-118األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية ,ط ,1مطبعة  :مصطفى البابي الحمبي كأكالده
بمصر .عباس كمحمد محمكد الحمبي كشركاءىـ( ,د.ـ)1386 ( ,ىػ 1966 /ـ ).
*المتقي اليندم  ,عالء الديف عمي بف حساـ (ت 975ىػ1567/ـ) .
- 119كنز العماؿ في سنيف االقكاؿ كاالفعاؿ ,تحقيؽ :بكرم حياتي كصفكه السقا ,مؤسسة
الرسالة بيركت1469( ,ىػ 1988 /ـ) .
*المجمسي  ,محمد باقر (ت  1111ىػ1699/ـ) .
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 -136بحار االنكار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطيار  ,ط , 1مؤسسة الكفاء  ,بيركت,
(1463ىػ1983 /ـ ) .
- 131مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ ,تحقيؽ:مرتضى العسكرم,ط,1دار الكتب
اإلسالمية.
 - 131مالذ األخيار في فيـ تيذيب األخبار ,تحقيؽ  :ميدم الرجائي ,مطبعة الخياـ  ,قـ,
1466ق.
* محب الديف الطبرم  ,احمد بف عبد اهلل (ت694ق1194/ـ).
- 84ذخائر العقبى (,د.مط)( ,د.ـ)( ,د.ت).

*أبك مخنؼ األزدم (ت 157ىػ791/ـ) .
- 134مقتؿ الحسيف ( عميو السالـ )  ,تحقيؽ  :حسيف الغفارم  ,مطبعة العممية,قـ (,د.ت) .
*ابف مزاحـ المنقرم ,نصر (ت 346ق957/ـ) .
- 135كقعة صفيف  ,تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف  ,ط , 1مطبعة المدني  ,القاىرة -

مصر1381 ,ىػ.
*المسعكدم  ,عمي بف الحسيف ( ت 346ق957/ـ) .
- 136مركج الذىب كمعادف الجكىر ,ط (, 1د.مط)  ,بيركت ( ,د .ت) .
*مسككيو أبك عمي (ت 411ق1636/ـ) .
-137تجارب األمـ كتعاقب اليمـ ,تحقيؽ :أبك القاسـ امامي  ,دار سركش  ,طيراف .1379 ,
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*مسمـ  ,ابك الحسيف ( ت 161ىػ874/ـ) .
 - 138صحيح مسمـ ,دار الفكر  ,بيركت ( ,د .ت ).
*كأبك المعالي الجكيني ( ت 478ق1685/ـ)
 - 139االرشاد الى قواطع االدلة في اصول االعتقاد ,د.مط 11369,ق1959/ـ.
*المفيد  ,محمد بف محمد(ت 413ق1611/ـ) .
-146االختصاص  ,تحقيؽ :عمي اكبر الغفارم –محمكد الزرندم,ط ,1دار المفيد لمطباعة
كالنشر  ,بيركت 1414 (,ق 1993/ـ ) .
- 141االرشاد في معرفة حجج اهلل عمى العباد,تحقيؽ:مؤسسة اؿ البيت عمييـ السالـ
,ط,1دار المفيد لمطباعة كالنشر ,بيركت 1414,ق.1993/
*المقداد السيكرم (ت816ق1411/ـ)
-141النافع يكـ الحشر في شرح الباب الحادل عشر ,تحقيؽ  :المقداد السيكرم ,ط( , 1د.ـ)
 1417 ( ,ق 1996 /ـ).
*ابف ميثـ البحراني (ت679ق1186/ـ) .
- 143شرح نيج البالغة ,تحقيؽ :عني بتصحيحو عدة مف األفاضؿ ,ط 1مطبعة مكتبة
االعالـ االسالمي ,ايراف  1361 ,ش.
*ابف منظكر ,ابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ (ت 711ىػ1311/ـ) .
- 144لساف العرب (,د.مط)  ,قـ  1465 ,ىػ .
*النسائي ,ابي عبد الرحمف احمد بف عمي بف شعيب (ت 363ق915/ـ) .
- 145السنف الكبرل  ,تحقيؽ د .عبد الغفار سميماف البندارم ك كسركم حسف  ,ط  , 1دار
الكتب العممية  ,بيركت1411( ,ق 1991/ـ) .
- 146فضائؿ الصحابة  ,دار الكتب العممية  ,بيركت  ,د .ت .
*ابف ىشاـ ,عبد الممؾ (ت 118ق833/ـ) .
-147السيرة النبكية ,تحقيؽ:محمد محيي الديف عبد الحميد ,مطبعة المدني,القاىرة1383( ,ق
196/ـ) .
*ككيع ,محمد بف خمؼ بف حياف (ت366ىػ918/ـ) .
 - 148أخبار القضاة ,مطبعة عالـ الكتب ,بيركت (,د.ت) .
*ياقكت الحمكم  ,شياب الديف ابك عبد اهلل ( ت  616ق1118/ـ) .
-149معجـ البمداف  ,دار احياء التراث العربي  ,بيركت1399 ( ,ق 1979 /ـ ) .
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*اليعقكبي ,احمد بف ابي يعقكب بف كاضح ( ت 191ق897/ـ) .
-156تاريخ اليعقكبي  ,دار صادر  ,بيركت ( ,د.ت) .
*ابك يعمي الفراء (ت458ق1666/ـ)
- 151االحكاـ السمطانية  ,بيركت 11463 ,ق1984/ـ

قائمة المراجع الثانوية
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*اإلبراىيمي  ,عبد الجكاد
- 151نظرة حكؿ دركس في العقيدة اإلسالمية ,تحقيؽ  :إعداد عبد الجكاد اإلبراىيمي  ,ط,1
مطبعة بيمف ,قـ – ايراف 1417,ىػ .
*االعرجي ,زىير
- 153االماـ عمي ابف ابي طالب الصديؽ االكبر  ,ط( , 1د .مط) ( ,د .ـ) 1666 ,ـ .
*انصارياف  ,عمي
 - 154شرح نيج البالغة  ,مطبعة ستاره  ,ايراف ( ,د.ت) .
*بكعجيمة ,ناجية الكريمي
- 155حفريات في الخطاب الخمدكني االصكؿ السمفية  ,ككىـ الحداثة العربية ,ط( , 1د.مط),
دمشؽ 1668 ,ـ
*البيادلي ,عبد الرضا ناصر
- 156بحكث في عقائد اإلمامية ,ط ,1دار القارئ لمطباعة كالنشر ,بيركت,
(1431ىػ1611/ـ)
*الجابرم  ,محمد عابد
-157فكر ابف خمدكف العصبية كالدكلة معالـ نظرية خمدكنية في التاريخ االسالمي  , ,ط ,5
مركز دراسات الكحدة العربية  ,لبناف –بيركت1991 ,ـ .
*جرداؽ ,جكرج
 - 158االماـ عمي صكت العدالة االنسانية (,د..مط) (,د.ـ) ( ,د.ت) ,
- 159ركائع نيج البالغة ,ط , 1مطبعة باقرم (,د.ـ) 1417( ,ىػ 1997/ـ) .
*جغمكؿ,عبد القادر
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-166اإلشػػكاليات التاريخيػػة فػػي عمػػـ االجتمػػاع السياسػػي ,ترجمة:فيصػػؿ عبػػاس ,ط,1دار المنػػار
اإلسالمي ,بيركت 1666,ـ.
*حبيب اهلل الخكئي
 -161منياج البراعة في شرح نيج البالغة  ,تصحيح  :السيد إبراىيـ الميانجي ,ط , 4مطبعة
االسالمية  ,طيراف ,إيراف – قـ ( ,د.ت).
*حسيف ,طو
 -161فمسفة ابف خمدكف االجتماعية ,ط ,1دار المعارؼ ,القاىرة 1999,ـ .
الحسيني ,إدريس
*
ّ
 -163الخالفة المغتصبة أزمة تاريخ أـ أزمة مؤرخ ؟,ط(,1د.مط  ,د.ـ  ,د.ت )
*حمكد  ,خضير كاظـ
-164السياسية االدارية في فكر االماـ عمي (ع) بيف االصالة كالمعاصرة .ط( ,1د.ت) (,د.ـ).
*حكل  ,سعيد
-165فصكؿ في األمرة كاألمير,ط ,1دار السالـ لمطباعة كالنشر ,مصر1451,ق.1994/
*خبراء بيمؾ

-ادارة االزمات ,ترجمة تكفيؽ عبد الرحمف ,ط ,1القاىرة,مركز خبراء الييئة االدارية بيمؾ

1664,ـ .

*ربيع ,محمد محمكد
-166النظرية السياسية البف خمدكف دراسة مقارنة في النظريات االسالمية كالفكر السياسي

االسالمي( ,د.ط) 1986,ـ.
*رسالف  ,صالح بسيكني
- 167السياسة كاالقتصاد عند ابف خمدكف  ,مطبعة كمية االداب  ,جامعة القاىرة( ,د.ت).
*الريشيرم  ,محمد
 - 168مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب ( ع ) في الكتاب كالسنة كالتاريخ  ,تحقيؽ  :مركز
بحكث دار الحديث كبمساعدة محمد كاظـ الطباطبائي  ,محمكد الطباطبائي نژاد ,ط , 1دار الحديث
 ,قـ –ايراف 1415,ىػ .
*الزركمي  ,خير الديف
- 169األأعالـ  ,ط( , 5د.مط ) ( ,د.ـ)1986 ,ـ .
*الزبيدم ,عبد الرضا
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- 176ف ػ ػػي الفك ػ ػػر االجتم ػ ػػاعي عن ػ ػػد االم ػ ػػاـ عم ػ ػػي (عمي ػ ػػو الس ػ ػػالـ) د ارس ػ ػػة ف ػ ػػي ض ػ ػػكء ني ػ ػػج
البالغة,مكتبة فدؾ( ,د.ـ)( ,د.ت) .
*سراج  ,حميد
-171الفكر االختبارم في نيج البالغة,ط,1دار كمكتبة البصائرلمطباعة كالنشر,العراؽ-البصرة
1433,ق1613 /ـ.
*السعد  ,غساف
-171حقكؽ االنساف عند االماـ عمي(عميو السالـ) رؤية عممية ,ط( , 1د .مط) ,بغداد ,
(1418ىػ 1668/ـ).
*سعدم أبك حبيب
 -173القامكس الفقيي,ط,1دار الفكر  ,دمشؽ – سكريا 1988 / 1468 ,ـ
*الشاكرم ,حسيف
-174نشكء المذاىب كالفرؽ اإلسالمية  ,ط , 1مطبعة ستارة (,د.ـ) 1418 ,ىػ .
*شريؼ  ,يكنس
-175استقالؿ القضاء  ,ط ,1مركز القاىرة لدراسات حقكؽ االنساف  ,القاىرة 1667 ,ـ .
*شريط عبد اهلل
- 176الفكر االخالقي عند ابف خمدكف  ,ط , 1الدار العربية لمكتاب  ,تكنس -ليبيا 1984,ـ .
*الشرىاني ,حسيف عمي
- 177التغير في الساسة المالية لمدكلة اإلسالمية في خالفة اإلماـ عمي بف ابي طالب  ,ط1
(,د.مط) (,د.ـ) 1613 ,ـ .
*شمس الديف  ,محمد ميدم
- 178دراسات في نيج البالغة ,ط  ,1دار الزىراء ( عمييا السالـ ) لمطباعة  ,بيركت
لبناف1391(,ىػ1971 /ـ).
*الشيخ  ,حسف محمد
 -179مالمح مف الفكر االدارم عند االماـ ,ط ,1دار البياف العربي ,بيركت
1414,ق1993/ـ.
*الشيرازم ,محمد الحسيني
- 186تكضيح نيج البالغة  ,دار تراث الشيعة  ,طيراف – إيراف ( ,د.ت) .
*ابف عاشكر,محمد الطاىر
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-181التحرير كالتنكير (المعركؼ بتفسير ابف عاشكر التكنسي),ط,1مؤسسة التاريخ ,
لبناف1416,ق.
*عبد المنعـ  ,محمكد عبد الرحمف
- 181معجـ المصطمحات كااللفاظ الفقيية  ,دار الفضيمة لمنشر  ,القاىرة ( ,د.ت) .
*العريض ,جميؿ منصكر
-183فكراالماـ عمي كما يبدك في نيج البالغة ,ط,1دارالمحجة البيضاء,بيركت1435( ,ق
ػ 1614/ـ)
*فكزم  ,فاركؽ عمر كاخركف
-184النظـ السياسية  ,منشكرات دار الحكمة  ,بغداد 1987 ,ـ .
*القبانجي ,حسف
-185مسند اإلماـ عمي (عميو السالـ)  ,تحقيؽ :طاىر السالمي ,ط( , 1د.مط)( ,د.ـ),
(1411ىػ 1666/ـ) .
*قباني ,عبد العزيز
-186العصبية في بنية المجتمع العربي ,ط ,دار االفاؽ الجديدة  ,بيركت1417 ( ,ىػ1997 /
ـ) .
*القرشي ,باقر
 - 187حياة االماـ الحسيف بف عمي(عمييما السالـ) ,مطبعة اآلداب ,النجؼ األشرؼ1398 ,ق
1974/ـ.
كاشؼ الغطاء ىادم
-188مستدرؾ نيج البالغة  ,منشكرات مكتبة األندلس  ,بيركت – لبناف( ,د.ت) .
*البيكا,جكرج
 -189السياسة كالديف عند ابف خمدكف,ترجمة:مكسػي كىبػي ك شػكقي دكييػي,ط,1دار الفػارابي,
بيركت.1986,
*المحمكدم ,محمد باقر
- 196نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة  ,تحقيؽ :المير از محمد باقر الزنجاني(,د.مط),
(د.ـ) (,د.ت).
*المحنؾ ,ىاشـ حسيف ناصر
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- 191االدارة كاالسمكب القيادم في نيج البالغة ,ط , 1دار انباء لمطباعة كالنشر ,النجؼ -
العراؽ 1991 ,ـ .
*المدرسي,ىادم
-191أخالقيات أمير المؤمنيف  ,ط , 1مؤسسة األعمـ لممطبكعات  ,بيركت1411( ,ىػ/
1911ـ)* .المرسي  ,سيد حجازم
-193النظـ الضريبية  ,دار القاىرة لمطباعة كالنشر ,مصر 1666 ,ـ .
المرعشي ,شػرح احقػاؽ الحػؽ  ,تحقيؽ:شػياب الػديف المرعشػي النجفػي ك إبػراىيـ الميػانجي ,منشػكرات
مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي ,قـ – ايراف.
*مزياف,عبد المجيد
-194الت ػكازف بػػيف الفكػػر الػػديني كالفكػػر العممػػي عنػػد ابػػف خمػػدكف,ط ,1المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة
كالثقافة كالعمكـ في جامعة الدكؿ العربية ,القاىرة,د.ت.
*مصطفى ,ابراىيـ  ,احمد الزيات  .كاخركف.
- 195المعجـ الكسيط  ,تحقيؽ :مجمع المغة العربية (,د.مط)( ,د.ـ)( ,د .ت) .
*مغنية ,محمد جكاد.
-196في ضالؿ نيج البالغة ,ط  ,1مطبعة ستار ( ,د.ـ)( ,د.ت) .
*المنتظرم
 -197دراسات في كالية الفقيو ك فقو الدكلة االسالمية,مطبعة مكتب االعالـ االسالمي,
ط,1قـ – إيراف 1468 ,ىػ .
*المكي,عبد الرزاؽ
-198الفكر الفمسفي عند ابف خمدكف ,ط ,1دار المعارؼ ,القاىرة 1976 ,ـ.
*المنيؼ ,ابراىيـ عبد اهلل
-199استراتيجية االدارة اليابانية  ,ط ,1مكتبة العبيكاف لمنشر ,الرياض –السعكدية,
(1419ىػ1998/ـ)
*المكسكم ,محسف باقر
- 166اإلدارة كالنظ ػػاـ اإلدارم عن ػػد اإلم ػػاـ عم ػػي ب ػػف أب ػػي طال ػػب  ,مؤسس ػػة الغ ػػدير  ,بي ػػركت ,
1469ىػ .
*المياحي ,شكرم ناصر
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 -161االماـ عمي دراسة في فكره العسكرم ,ط,1مؤسسة التاريخ العربي لمطباعة كالنشر,
بيركت 1434,ق13-1/ـ.
*الميرجياني .
-163مصباح البالغة (مستدرؾ نيج البالغة)  (,د.مط)(,د.ـ)1388 ,ق .
*نصار,ناصيؼ
-164الفكر الكاقعي عند ابف خمدكف ,ط ,1دار الكتب العممية ,بيركت1985 ,ـ
*النشار ,مصطفى
-165تطػ ػػكر الفكػ ػػر السياسػ ػػي القػ ػػديـ مػ ػػف صػ ػػكلكف إلػ ػػى ابػ ػػف خمػ ػػدكف ,ط,1دار قبػ ػػاء لمطباعػ ػػة
كالنشر,القاىرة 1999 ,ـ.
*النكرم  ,مير از حسيف (ت1316ق)
 - 166مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ  ,تحقيؽ  :مؤسسة آؿ البيت (ع) إلحياء التراث ,
ط( ,1د.مط)  ,بيركت –لبناف 1468( ,ىػ1987/ـ).
*الكائمي  ,احمد
 -167ىكية التشيع ,دار الصفكة,ط,1بيركت – لبناف1414,ى 1994 /ـ
*الكردم ,عمي
- 168منطؽ ابف خمدكف في ضكء حضارتو كشخصيتو  ,ط , 1بيركت –لبناف (,د.ت).
*المكسكم ,السيد عباس
- 169شرح نيج البالغة ,ط ,1دار الرسكؿ المحجة البيضاء  ,بيركت1418 ,ىػ .
قائمة الرسائل واالطاريح
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*ابك حمد ,رضا صاحب
- 116االماـ عمي بف ابي طالب كسياستو في الخراج لمعالجة السكف كاالعمار  ,مجمة الغرم
لمعمكـ االقتصادية كاإلدارية  ,المجمد العاشر .
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-111الفكر الرقابي عند اإلماـ عمي (عميو السالـ) ,بحث منشكر في مجمة جامعة بابؿ ,
العمكـ االنسانية ,المجمد . 11
* المياحي ,شكرم ناصر
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الم ـ ـ ـ ـ ـ ـالحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
الممحق رقم ()1

عيد االمام عمي بن ابي طالب عميو السالم كتبو لألشتر النخعي لما واله عمى مصر
وأعماليا
"من كتاب لو ( عميو السالم ) كتبو لألشتر النخعي  ,لما واله عمى مصر وأعماليا حين اضطرب
الرِح ِيم ,
الر ْح َم ِن َّ
أمر أميرىا محمد بن أبي بكر  ,وىو أطول عيد كتبو وأجمعو لممحاسن  .بِ ْسِم المَّو َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ين َوَّاله
ين َ ,مالِ َ
ك ْب َن اْل َح ِارث األَ ْشتََر في َع ْيده إِلَ ْيو  ,ح َ
َم َر بِو َع ْب ُد المو َعم ّّي أَم ُير اْل ُم ْؤ ِمن َ
َى َذا َما أ َ
ِ ِ
اد َ ُد ّْوىا  ,و ِ
َّ
اجيا ِ
ِ
ِم ْ ِ
ص َال َح أ ْ ِ ِ
اعتِو ,
وجيَ َ
َ
َم َره بِتَ ْق َوى المو وِا ْيَ ِار طَ َ
است ْ
ْ
ص َر ج َب َايةَ َخ َر َ
َىميَا وع َم َارةَ ب َالد َىا  ,أ َ
ضو وس َننِو  ,الَّتِي َال يسع ُد أ ِ َّ ِ ِ
اع ما أَمر بِو ِفي ِكتَابِو ِمن فَرائِ ِ
ِ َّ
ََْ َ
ُ
ْ َ
واتَّْب ِ َ َ َ
َح ٌد إال باتَّْباعيَا  ,وَال َي ْشقَى إال َمعَ

ِ
ودىا وِاضاعتِيا  ,وأَن ي ْنصر المَّو س ْبح َانو بِ َقْمبِو ِ
ص ِر َم ْن
ُج ُح ِ َ
َ
ُ َ
اس ُمو قَ ْد تَ َك َّف َل بَِن ْ
ويده ولِ َسانو  ,فَِإَّنو َج َّل ْ
ْ َ َُ
َ َ َ
ات  ,وي َزعيا ِع ْن َد اْلجمح ِ
الشيو ِ
ِ
ِ
َّ
ات  ,فَِإ َّن النَّ ْف َس أ َّ
َم َارةٌ
َع َّزه  ,وأَ َم َره أ ْ
ََ َ
ص َره وِا ْع َزِاز َم ْن أ َ
َن َ
َ ََ
َن َي ْكس َر َن ْف َسو م َن َ َ
ت َعمَ ْييَا ُد َو ٌل قَْبمَ َك ِ ,م ْن
اعمَ ْم َيا َمالِ ُ
َّيتُ َك إِلَى بِ َالٍد قَ ْد َج َر ْ
بِالسُّوِء إِ َّال َما َرِح َم المَّو ََُّ ,م ْ
ك  ,أَّْني قَ ْد َوج ْ
ِ ِ
الناس ي ْنظُر ِ
ُم ِ
ُم ِ
وج ْوٍر  ,وأ َّ
ور اْل ُوَال ِة قَْبمَ َك ,
ور َك ِ ,في ِم َْ ِل َما ُك ْن َ
َع ْد ٍل َ
َن َّ َ َ ُ َ
ت تَْنظُُر فيو م ْن أ ُ
ون م ْن أ ُ
ِِ
ِ
ين  ,بِ َما ُي ْج ِري المَّو لَيُ ْم َعمَى أَْل ُس ِن ِع َب ِاده
ون ِفي َ
ك َما ُك ْن َ
َ
ت تَقُو ُل في ِي ْم  ,وِاَّن َما ُي ْستَ َد ُّل َعمَى الصَّالح َ
ويقُولُ َ

ِ
الذ َخائِ ِر إِلَ ْي َ ِ
ب َّ
ِ
َح َّ
اك و ُش َّح بَِن ْف ِس َك َع َّما َال َي ِح ُّل لَ َك  ,فَِإ َّن
اممِ ْك َى َو َ
َ ,فْم َي ُك ْن أ َ
ك َذخ َيرةُ اْل َع َمل الصَّال ِح  ,فَ ْ
الر ْحمةَ لِ َّمرِعي ِ
ِ
اإل ْنص ُ ِ ِ
ُّ
الش َّح بِالنَّ ْف ِ
ف
َّة  ,واْل َم َحَّبةَ لَيُ ْم والمُّ ْ
ط َ
َّت أ َْو َك ِرَى ْ
َحب ْ
يما أ َ
س ِ َ
ت وأَ ْشع ْر َقْم َب َك َّ َ
اف م ْنيَا ف َ
ون َّن عمَ ْي ِيم سبعاً ض ِارياً تَ ْغتَنِم أَ ْكمَيم – فَِإَّنيم ِ
الد ِ
َخ لَ َك ِفي ّْ
ص ْنفَ ِ
ين  ,وِا َّما َن ِظ ٌير لَ َك
ان إِ َّما أ ٌ
َ
بِ ِي ْم  ,وَال تَ ُك َ َ ْ َ ُ
ُْ
ُ ُْ

ِ
ق – َي ْف ُرطُ ِم ْنيُم َّ
ِفي اْل َخْم ِ
َع ِط ِي ْم ِم ْن
وي ْؤتَى َعمَى أ َْيِدي ِي ْم ِفي اْل َع ْمِد واْل َخطَِإ  ,فَأ ْ
ض لَيُ ُم اْلعمَ ُل ُ ,
الزلَ ُل وتَ ْع ِر ُ
ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وص ْف ِح َك ِ ,م َْ ِل الَِّذي تُ ِح ُّ
وواِلي
ضى أ ْ
ب وتَْر َ
َن ُي ْعط َي َك المو م ْن َع ْف ِوه َ
َع ْف ِو َك َ
وص ْفحو  ,فَإَّن َك فَ ْوقَيُ ْم َ
اك أَمرىم و ْابتَ َال َك بِ ِيم  ,وَال تَْن ِ
ِ
َّ
ص َب َّن َن ْف َس َك لِ َح ْر ِب
األ َْم ِر َعمَ ْي َك فَ ْوقَ َك  ,والمَّو فَ ْو َ
ق َم ْن َوال َك  ,وقَد ْ
ْ
استَ ْكفَ َ ْ َ ُ ْ
ِ
ِِ ِ
َّ
ِ ِ
ِ
وب ٍة ,
ور ْح َمتو  ,وَال تَْن َد َم َّن َعمَى َع ْف ٍو وَال تَْب َج َح َّن بِ ُعقُ َ
المو  ,فَإَّنو َال َي َد لَ َك بن ْق َمتو  ,وَال غ َنى ب َك َع ْن َع ْف ِوه َ
وَال تُس ِرع َّن إِلَى ب ِاد ٍرة وج ْد َ ِ
ِ
طاعُ  ,فَِإ َّن َذلِ َك إِ ْد َغا ٌل ِفي
آم ُر فَأُ َ
ت م ْنيَا َم ْن ُد َ
َ َ ََ
ْ َ
وحةً  ,وَال تَقُولَ َّن إّْني ُم َؤ َّمٌر ُ
ِ
وم ْنيَ َكةٌ لِ ّْمد ِ
ت ِفيو ِم ْن ُسْمطَانِ َك أُبَّيَةً أ َْو َم ِخيمَةً ,
َح َد َ
ين وتَقَُّر ٌ
ث لَ َك َما أ َْن َ
ب ِم َن اْل ِغ َي ِر  ,وِا َذا أ ْ
اْل َقْمب َ ,
فَ ْانظُر إِلَى ِعظَِم مْم ِك المَّو فَوقَ َك  ,وقُ ْدرتِو ِم ْن َك عمَى ما َال تَ ْقِدر عمَ ْيو ِمن َن ْف ِس َك  ,فَِإ َّن َذلِ َك يطَ ِ
ام ُن إِلَ ْي َك
ْ
ُ
ُ َ
ْ
َ
َ َ
ْ
ُ
ف ع ْن َك ِمن َغربِ َك ِ ,
ِ ِ ِ
اماةَ المَّو ِفي
ب َع ْن َك ِم ْن َع ْقِم َك  ,إِي َ
يء إِلَ ْي َك بِ َما َع َز َ
َ
وي ُك ُّ َ
م ْن ط َماح َك َ ,
ويف ُ
ْ ْ
وم َس َ
َّاك ُ
ص ِ
ف المَّو وأَ ْن ِ
ص ِ
ال أ َْن ِ
ين ُك َّل م ْختَ ٍ
ظ َمتِو والتَّ َشبُّو بِو ِفي َج َب ُروتِو  ,فَِإ َّن المَّو ُيِذ ُّل ُك َّل َجب ٍ
ف َّ
اس
َع َ
َّار ُ
وي ِي ُ
الن َ
ُ
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َىمِ َك  ,ومن لَ َك ِفيو ىوى ِمن رِعيَّتِ َك  ,فَِإَّن َك إِ َّال تَ ْفع ْل تَ ِْ
ِمن َن ْف ِس َك  ,و ِمن َخاص ِ
اد
وم ْن ظَمَ َم ِع َب َ
َّة أ ْ
َْ
ْ
ْ
َ
ْ َ
ظم ْم َ ,
ًَ
المَّو َكان المَّو َخصمو ُد ِ ِ
َّ
ع أ َْو
ان لِمَّو َح ْرباً َحتَّى َي ْن ِز َ
اص َمو المو أ َْد َح َ
ض ُحجَّتَو  ,و َك َ
َ
َ
وم ْن َخ َ
ون ع َباده َ ,
َْ
َّ ِ
يل نِ ْقمتِو ِ ,من ِإقَ ٍ
ٍ
ير نِ ْعم ِة المَّو وتَ ْع ِج ِ
ِ
ِ
َيتُ َ
امة َعمَى ظُْمم  ,فَِإ َّن المو َسميعٌ
ْ َ
َ
وب  ,ولَ ْي َس َش ْي ٌء أ َْد َعى إلَى تَ ْغي ِ َ
ضطَيِدين  ,وىو لِمظَّالِ ِمين بِاْل ِمر ِ
ور ِإلَ ْي َك أ َْو َسطُيَا ِفي اْل َح ّْ
ُم ِ
َح َّ
َع ُّميَا
ق  ,وأ َ
صاد  ,وْل َي ُك ْن أ َ
َ
َد ْع َوةَ اْل ُم ْ َ َ
ْ َ
ب األ ُ
َُ
ط اْل َخاص ِ
ف بِ ِرضى اْل َخاص ِ
الرِعي ِ
ِ
َّة
ضى َّ
َّة  ,فَِإ َّن ُس ْخطَ اْل َع َّ
َّة  ,وِا َّن ُس ْخ َ
ام ِة ُي ْج ِح ُ
ِفي اْل َع ْد ِل وأ ْ
َ
َج َم ُعيَا ل ِر َ
الر َخ ِ
الرِعي ِ
ي ْغتَفَر مع ِرضى اْلع َّ ِ
ونةً لَو ِفي
ونةً ِفي َّ
َح ٌد ِم َن َّ
اء  ,وأَ َق َّل َم ُع َ
َّة أَََْق َل َعمَى اْل َوالِي َمُئ َ
امة  ,ولَْي َس أ َ
ُ ُ ََ َ
َ
اإل ْعطَ ِ
اإلْلح ِ
إل ْن ِ
ِ
ِ
اف  ,وأَ َق َّل ُش ْك اًر ِع ْن َد ِ
ف
َسأ َ
َض َع َ
اء وأ َْبطَأَ ُع ْذ اًر ِع ْن َد اْل َم ْن ِع – وأ ْ
َل بِ ِ َ
صاف وأ ْ
اْل َب َالء  ,وأَ ْك َره ل ِ َ

َع َد ِ
ِِ
َى ِل اْل َخاص ِ
ص ْب اًر ِع ْن َد ممِ َّم ِ
ين ِ
ات َّ
اد ال ّْد ِ
اء
َّة  ,وِاَّن َما ِع َم ُ
الد ْى ِر ِ ,م ْن أ ْ
ين  ,واْل ُع َّدةُ لِأل ْ
وج َماعُ اْل ُم ْسمم َ
َ
ُ
ِ
امةُ ِمن األ َّ ِ
طمَُبيُ ْم
َى ْم ِع ْن َد َك  ,أَ ْ
ومْيمُ َك َم َعيُ ْم وْل َي ُك ْن أ َْب َع َد َرِعيَّتِ َك ِم ْن َ
ك وأَ ْش َنأ ُ
اْل َع َّ َ
ُمة َ ,فْم َي ُك ْن ص ْغ ُو َك لَيُ ْم َ
ِ
ِ
َح ُّ
الن ِ
الن ِ
اس  ,فَِإ َّن ِفي َّ
لِ َم َعايِ ِب َّ
اب َع ْن َك ِم ْنيَا  ,فَِإَّن َما
ق َم ْن َستََرَىا  ,فَ َال تَ ْكشفَ َّن َع َّما َغ َ
اس ُعُيوباً اْل َوالي أ َ
َّ
ت َ ,ي ْستُِر المَّو
َعمَ ْي َك تَ ْ
استَطَ ْع َ
ط ِي ُير َما ظَيَ َر لَ َك  ,والمو َي ْح ُك ُم َعمَى َما َغ َ
استُِر اْل َع ْوَرةَ َما ْ
اب َع ْن َك  ,فَ ْ
طمِ ْق َع ِن النَّ ِ
ِم ْن َك َما تُ ِح ُّ
اب
ب َستْ َره ِم ْن َرِعيَّتِ َك  ,أَ ْ
اس ُع ْق َدةَ ُك ّْل ِح ْقٍد  ,وا ْق َ
ب ُك ّْل ِوتْ ٍر  ,وتَ َغ َ
ط ْع َع ْن َك َس َب َ
اش وِان تَ َشبَّو بِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
صِدي ِ
ين ,
ق َسا ٍع  ,فَِإ َّن السَّاع َي َغ ّّ ْ
الناصح َ
َع ْن ُك ّْل َما َال َيض ُح لَ َك – وَال تَ ْع َجمَ َّن إِلَى تَ ْ
ض ِل  ,وي ِع ُد َك اْلفَ ْقر  ,وَال جباناً ي ْ ِ
ِ ِ
ُم ِ
ور ,
ورتِ َك َب ِخ ً
يال َي ْعِد ُل بِ َك َع ِن اْلفَ ْ
ََ ُ
َ
َ
وَال تُ ْدخمَ َّن في َم ُش َ
ضعفُ َك َع ِن األ ُ
ِ
ِ
ّْن لَ َك َّ
وء الظَّ ّْن بِالمَّو
وَال َح ِريصاً ُي َزي ُ
ص َغ َرائ ُز َشتَّى َ ,ي ْج َم ُعيَا ُس ُ
الش َره بِاْل َج ْوِر  ,فَِإ َّن اْلُب ْخ َل واْل ُج ْب َن واْلح ْر َ
إِ َّن َش َّر وَزرائِ َك من َك ِ
ون َّن لَ َك بِطَا َنةً  ,فَِإَّنيُ ْم
وم ْن َش ِرَكيُ ْم ِفي اآلَ ِام فَ َال َي ُك َ
َْ َ
ُ َ
ان لألَ ْش َرِار قَْبمَ َك َوِزي اًر َ ,

اج ٌد ِم ْنيم َخ ْير اْل َخمَ ِ
َّ ِ
ِ
ت وِ
ونفَ ِاذ ِى ْم  ,ولَْي َس
ف ِ ,م َّم ْن لَو ِم َْ ُل َآرائِ ِي ْم َ
أْ
ان األَ َ َمة وِا ْخ َو ُ
َع َو ُ
ُْ َ
ان الظمَ َمة  ,وأ َْن َ َ
عمَ ْيو ِم َْ ُل آص ِارِىم وأَوَزِارِىم وآَ ِ
َخ ُّ
ف
ام ِي ْم ِ ,م َّم ْن لَ ْم ُي َع ِاو ْن َ
ظالِماً َعمَى ظُْم ِمو وَال آَِماً َعمَى إَِْ ِمو  ,أُولَئِ َك أ َ
َ
َ ْ ْ ْ

ك
طفاً وأَ َق ُّل لِ َغ ْي ِر َك إِْلفاً  ,فَاتَّ ِخ ْذ أُولَئِ َك َخ َّ
َح َنى َعمَ ْي َك َع ْ
اصةً لِ َخمَ َواتِ َ
ونةً  ,وأ ْ
َح َس ُن لَ َك َم ُع َ
ونةً وأ ْ
َعمَ ْي َك َمُئ َ
ِ
َّ
وحفَ َالتِ َك ََُّ ,م ْل َي ُك ْن آ َُرُى ْم ِع ْن َد َك أَ ْق َولَيُ ْم بِ ُمّْر اْل َح ّْ
ون ِم ْن َك ِم َّما َك ِره المَّو
ق لَ َ
ك  ,وأَ َقميُ ْم ُم َس َ
َ
يما َي ُك ُ
اع َدةً ف َ
ّْد ِ
وك ,
ضيُ ْم َعمَى أ ََّال ُي ْ
ط ُر َ
أل َْولَِيائِو َ ,و ِاقعاً َذلِ َك ِم ْن َى َو َ
اك َح ْي ُ
َى ِل اْل َوَرِع والص ْ
ص ْق بِأ ْ
ق ََُّ ,م ُر ْ
ث َوقَ َع واْل َ
طر ِ
وَال َي ْب َج ُح َ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ث َّ
ون َّن اْل ُم ْح ِس ُن
اء تُ ْحِد ُ
الزْى َو وتُ ْدنِي ِم َن اْل ِع َّ ِزة  ,وَال َي ُك َ
وك ب َباطل لَ ْم تَ ْف َعْمو  ,فَإ َّن َكََْرةَ اإل ْ َ
واْلم ِسيء ِع ْن َد َك بِم ْن ِزلَ ٍة سو ٍ
ان  ,وتَ ْد ِريباً ألَ ْى ِل ِ
ان ِفي ِ
َى ِل ِ
اإل ْح َس ِ
اإل ْح َس ِ
اء ِة
اء  ,فَِإ َّن ِفي َذِل َك تَْزِىيداً أل ْ
اإل َس َ
ُ ُ
َ
ََ

ِّ
َعمَى ِ
اع بِ َرِعيَّتِو ,
ظ ّْن َر ٍ
اعمَ ْم أََّنو لَ ْي َس َش ْي ٌء بِأ َْد َعى  ,إِلَى ُح ْس ِن َ
اء ِة  ,وأَْل ِزْم ُكال ِم ْنيُ ْم َما أَْل َزَم َن ْف َسو و ْ
اإل َس َ
ات عمَ ْي ِيم  ,وتَرِك ِ ِ
ون ِ
ك
َّاى ْم َعمَى َما لَ ْي َس لَو ِقَبمَيُ ْم َ ,فْم َي ُك ْن ِم ْن َ
ِم ْن إِ ْح َسانِو إِلَ ْي ِي ْم وتَ ْخ ِف ِيفو اْل َمُئ َ
است ْك َراىو إِي ُ
ْ
ْ
َ ْ
يال  ,وِا َّن
صباً طَ ِو ً
ك  ,فَِإ َّن ُح ْس َن الظَّ ّْن َي ْقطَعُ َع ْن َ
ِفي َذلِ َك أ َْمٌر َ ,ي ْجتَ ِمعُ لَ َك بِو ُح ْس ُن الظَّ ّْن بِ َرِعيَّتِ َ
ك َن َ
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ِ
َح َّ
اء َب َال ُؤ َك ِع ْن َده ,
َح ُس َن َب َال ُؤ َك ع ْن َده  ,وِا َّن أ َ
اء ظَُّن َك بِو لَ َم ْن َس َ
ق َم ْن َس َ
الرِعيَّةُ  ,وَال
ت َعمَ ْييَا َّ
ور َىِذه األ َّ
وصمَ َح ْ
اجتَ َم َع ْ
ُم ِة  ,و ْ
ت بِيَا األُْلفَةُ َ
بِيَا ُ
ص ُد ُ
ِ ِ
ت
ضَ
َج ُر لِ َم ْن َسَّنيَا  ,واْل ِوْزُر َعمَ ْي َك بِ َما َنقَ ْ
ون األ ْ
َماضي تْم َك الس َُّن ِن  ,فََي ُك َ

َح َّ
ق َم ْن َح ُس َن ظَُّن َك بِو لَ َم ْن
أَ
صالِ َحةً َع ِم َل
وَال تَْنقُ ْ
ض ُسنَّةً َ
ِ
ض ُّر بِ َش ْي ٍء ِم ْن
تُ ْحدَ َّن ُسنَّةً تَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة َما
وم َناقَ َشةَ اْل ُح َك َماء  ,في تََْبِيت َما َ
صمَ َح َعمَ ْيو أ َْم ُر ب َالد َك  ,وِاقَ َ
م ْنيَا  ,وأَ ْكَ ْر ُم َد َار َسةَ اْل ُعمَ َماء ُ
ض – وَال ِغ َنى بِبع ِ
ضيَا إِ َّال بَِب ْع ٍ
ام بِو َّ
اعمَ ْم أ َّ
ضيَا َع ْن
َن َّ
الرِعَّيةَ طَ َبقَ ٌ
اس قَْبمَ َك و ْ
صمُ ُح َب ْع ُ
َْ
ات َ ,ال َي ْ
ْ
الن ُ
استَقَ َ
َّة  ,و ِم ْنيا قُضاةُ اْلع ْد ِل و ِم ْنيا ع َّما ُل ا ِإل ْنص ِ
ام ِة واْل َخاص ِ
ض  ,فَ ِم ْنيا جُن ُ َّ
َب ْع ٍ
اف
اب اْل َع َّ
َ ُ
َ َ
ود المو و ِم ْنيَا ُكتَّ ُ
َ ُ
َ
َ
ّْناع ِ
اج ِمن أ ْ ِ ّْ ِ
ِ
ِ
الن ِ
الرْف ِ
وم ْسمِ َم ِة َّ
ات,
و ّْ
َّار وأ ْ
ق  ,و ِم ْنيَا أ ْ
َى ُل اْل ِج ْزَية واْل َخ َر ِ ْ
َى ُل الص َ َ
اس  ,وم ْنيَا التُّج ُ
َىل الذ َّمة ُ

ِ
الس ْفمَى ِمن َذ ِوي اْلح ِ
َّ
ّّ
ض َع َعمَى َح ّْده
و ِم ْنيَا الطََّبقَةُ ُّ
ْ
وو َ
َ َ
اجة واْل َم ْس َك َنة  ,و ُكل قَ ْد َس َّمى المو لَو َس ْي َمو َ ,
ود بِِإ ْذ ِن
يضةً ِفي ِكتَابِو أ َْو ُسَّن ِة َنبِيّْو (صمى اهلل عميو والو وسمم) َع ْيداً ِ ,م ْنو ِع ْن َد َنا َم ْحفُوظاً  ,فَاْل ُجُن ُ
فَ ِر َ
الرِعي ِ
َّ
وزْي ُن اْلوَال ِة ِ ,
الد ِ
وع ُّز ّْ
الرِعيَّةُ إِ َّال بِ ِي ْم ََُّ ,م َال ِق َو َام
وم َّ
ون َّ
َّة َ
ص ُ
ين ُ
المو ُح ُ
وسُب ُل األ َْم ِن  ,ولَ ْي َس تَقُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ود  ,إِ َّال بِما ي ْخ ِرج المَّو لَيم ِمن اْل َخر ِ َِّ
لِْم ُجُن ِ
يما
اج  ,الذي َي ْق َوْو َن بِو َعمَى ِجيَاد َع ُد ّْوِى ْم َ ,
َ ُ ُ
وي ْعتَم ُد َ
ُْ َ َ
ون َعمَ ْيو ف َ
ِ
الص ْنفَْي ِن إِ َّال بِ ّْ ِ ِ ِ
ِ
يصمِحيم  ,وي ُك ِ
ض ِاة
اجتِ ِي ْم ََُّ ,م َال ِق َو َام لِيَ َذ ْي ِن ّْ
الص ْنف الََّالث  ,م َن اْلقُ َ
ون م ْن َوَراء َح َ
َ ُ
ُ ْ ُ ُْ
ِ
اب  ,لِما ي ْح ِكمون ِمن اْلمع ِاقِد وي ْجمع ِ
واْلع َّم ِ
ال واْل ُكتَّ ِ
ُم ِ
ور
ون َعمَ ْيو ِم ْن َخ َو ّْ
ون م َن اْل َم َناف ِع ُ ,
وي ْؤتَ َمُن َ
َ َُ َ
َ ُ ُ َ َ ََ
ُ
اص األ ُ
ِ
ِ
ّْن ِ
اميَا  ,وَال ِق َو َام لَيُ ْم َج ِميعاً إِ َّال بِالتُّج ِ
ون َعمَْيو ِم ْن َم َرِاف ِق ِي ْم ,
وع َو ّْ
َّار وَذ ِوي الص َ َ
َ
يما َي ْجتَم ُع َ
اعات  ,ف َ
ونو ِمن أ ِ
ِ
ونيُ ْم ِم َن التََّرفُّ ِ
ق بِأ َْيِدي ِي ْم َ ,ما َال َيْبمُ ُغو
وي ْكفُ َ
َس َواق ِي ْم َ ,
ُ
يم َ ْ ْ
ويق ُ
ِ َِّ
َى ِل اْلح ِ
ين َي ِح ُّ
ونتُيُ ْم  ,وِفي المَّو
أْ
وم ُع َ
َ َ
اجة واْل َم ْس َك َنة  ,الذ َ
ق ِرْف ُد ُى ْم َ
صمِ ُحو  ,ولَْي َس َي ْخ ُرُج اْل َوالِي ِ ,م ْن َح ِقيقَ ِة َما أَْل َزَمو المَّو
بِقَ ْد ِر َما ُي ْ

الس ْفمَى ِم ْن
ق َغ ْي ِرِى ْم ََُّ ,م الطََّبقَةُ ُّ
ِرْف ُ
لِ ُك ٍّل َس َعةٌ  ,ولِ ُك ٍّل َعمَى اْلوالِي َح ّّ
ق
َ
ِم ْن َذلِ َك  ,إِ َّال بِ ِاال ْىتِ َم ِام و ِاال ْستِ َع َان ِة

ِ
ف َعمَ ْيو أَو َ ُق َل  :فَو ّْل ِم ْن ُجُن ِ
ين َن ْف ِسو َعمَى لُُز ِ
يما َخ َّ
وم اْل َح ّْ
بِالمَّو  ,وتَ ْو ِط ِ
ود َك ,
ق  ,والص ْ
ْ
َّب ِر َعمَْيو ف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ك لِمَّو ولِرسولِو وِإلم ِ
ض ِب
ام َ
ص َحيُ ْم ِفي َن ْف ِس َ
ك  ,وأ َْنقَ ُ
ضمَيُ ْم حْمماً  ,م َّم ْن ُي ْبطئُ َع ِن اْل َغ َ
اى ْم َج ْيباً وأَ ْف َ
َُ
أ َْن َ
َ
َف بِالضُّعفَا ِء وي ْنبو عمَى األَ ْق ِوي ِ
ف
َّع ُ
اء  ,و ِم َّم ْن َال ُيَِ ُيره اْل ُع ْن ُ
وي ْأر ُ
َ
َُ َ
يح إِلَى اْل ُع ْذ ِر َ ,
وي ْستَِر ُ
َ
ف وَال َي ْق ُع ُد بِو الض ْ
َ
َى ِل اْلبيوتَ ِ
َح َس ِ
ات الصَّالِ َح ِة والسَّوابِ ِ
َى ِل َّ
الن ْج َد ِة
ق اْل َح َس َن ِة ََُّ ,م أ ْ
واأل ْ
اب  ,وأ ْ ُ ُ
َ
َّ ِ
ِ
 ,فَِإَّنيم ِجماعٌ ِمن اْل َكرِم و ُشع ٌ ِ
ُم ِ
ورِى ْم َما َيتَفَقَّ ُد
َ
َ َ
ب م َن اْل ُع ْرف ََُّ ,م تَفَق ْد م ْن أ ُ
ُْ َ

ََُّ ,م اْلص ْق بِ َذ ِوي اْلمروء ِ
ات
ُُ َ
َ
الشجاع ِة والس َ ِ
اح ِة
َّم َ
و َّ َ َ
َّخاء والس َ
اْل َوالِ َد ِ
اى ْدتَيُ ْم بِو وِا ْن َق َّل ,
ان ِم ْن َولَِد ِى َما  ,وَال َيتَفَاقَ َم َّن ِفي َن ْف ِس َك َش ْي ٌء قَ َّوْيتَيُ ْم بِو  ,وَال تَ ْح ِق َرَّن لُ ْ
طفاً تَ َع َ
صيح ِة لَ َك وحس ِن الظَّ ّْن بِ َك  ,وَال تَ َد ْ ُّ ِ ِ
اعيةٌ لَيم إِلَى ب ْذ ِل َّ ِ
ِ
ِ
ُم ِ
اال َعمَى
ورِى ُم اتّْ َك ً
الن َ
َ
ُْ
فَإَّنو َد َ ُ ْ
ع تَفَق َد لَطيف أ ُ
ِ
ِ
ير ِمن لُ ْ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ون َع ْنو  ,وْل َي ُك ْن آَ ُر
َجسيميَا  ,فَِإ َّن لْم َيس ِ ْ
ون بِو  ,ولِْم َجسيم َم ْوِقعاً َال َي ْستَ ْغُن َ
طف َك َم ْوضعاً َي ْنتَف ُع َ
ِ
ِ
وس ج ْنِد َك ِع ْن َد َك من واساىم ِفي مع َ ِ
اء ُى ْم
ض َل َعمَ ْي ِي ْم م ْن ِج َدتو  ,بِ َما َي َس ُعيُ ْم َ
ونتو  ,وأَ ْف َ
ُرُء ِ ُ
وي َسعُ َم ْن َوَر َ
َُ
َ ْ َ َ ُْ
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َىمِي ِيم  ,حتَّى ي ُكون ى ُّميم ىماً و ِ
ِ
ِ
وبيُ ْم
احداً ِفي ِجيَ ِاد اْل َع ُد ّْو  ,فَِإ َّن َع ْ
طفَ َك َعمَ ْي ِي ْم َي ْع ِط ُ
ف ُقمُ َ
م ْن ُخمُوف أ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ
الرِعي ِ
ِ ِ ِ ِ
عمَ ْي َك  ,وِا َّن أَ ْفض َل قَُّرِة ع ْي ِن اْلوَال ِة ِ
ظيَُر َم َوَّدتُيُ ْم
ور َم َوَّد ِة َّ
َّة وِانَّو َال تَ ْ
َ
َ
َ
ْ
امةُ اْل َع ْدل في اْلب َالد وظُيُ ُ
استقَ َ
ُ
َّ ِ
ِ
ص ُّح َن ِ
ورِىم وَال تَ ِ
ِ
َّ
استَِْقَ ِ
ص َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ُم ِ
ال ُد َولِ ِي ْم – وتَْرِك
ور  ,وِقمة ْ
إِال بِ َس َال َمة ُ
ص ُد ِ ْ
يحتُيُ ْم إال بحيطَتي ْم َعمَى ُوَالة األ ُ
اص ْل ِفي حس ِن الَََّن ِ
اع م َّدتِ ِيم  ,فَا ْفس ْح ِفي آمالِ ِيم وو ِ
ِ ِ ِ
اء َعمَ ْي ِي ْم  ,وتَ ْعِد ِيد َما أَْبمَى َذ ُوو اْل َب َال ِء
ُْ
ْ
َ
است ْبطَاء ْانقطَ ِ ُ ْ
َ ْ َ
الن ِ
ِم ْنيم  ,فَِإ َّن َكَْرةَ ّْ
الذ ْك ِر لِ ُح ْس ِن أَ ْف َعالِ ِيم تَي ُّز ُّ
ض َّ
اك َل
الش َج َ
اع  ,وتُ َحّْر ُ
ْ ُ
َ
ُْ
ام ِر ٍ ِ
ام ِر ٍ
ص َرَّن بِو
ئ إِلَى َغ ْي ِره  ,وَال تُقَ ّْ
ئ م ْنيُ ْم َما أَْبمَى  ,وَال تَ ُ
ض َّم َّن َب َال َء ْ
ْ
ئ  ,إِلَى أَن تُع ِظم ِمن ب َالئِو ما َكان ِ
ام ِر ٍ
ام ِر ٍ
ئ
َش َر ُ
صغي اًر  ,وَال َ
ْ ْ َ ْ َ
َ َ َ
ض َعةُ ْ
ف ْ

ف لِ ُك ّْل
اع ِر ْ
اء المَّو ََُّ ,م ْ
إِ ْن َش َ
ك
ون َغ َاي ِة َب َالئِو  ,وَال َي ْد ُع َوَّن َ
ُد َ
ص ِغ َر ِم ْن َب َالئِو َما
إِلَى أ ْ
َن تَ ْستَ ْ

ِ
ِ
َّ
ضمِ ُع َك ِم َن اْل ُخطُ ِ
وب ِ َ ,
ِ
ُم ِ
ور  ,فَقَ ْد قَا َل
ور ُسولِو َما ُي ْ
َك َ
ان َعظيماً  ,و ْارُد ْد إلَى المو َ
وي ْشتَبو َعمَ ْي َك م َن األ ُ
ِ
ِ
َِّ
ِ
َّ
َح َّ
ول  ,وأُولِي األ َْم ِر
يعوا َّ
الر ُس َ
ب إِ ْر َش َ
المو تَ َعالَى لقَ ْوٍم أ َ
اد ُى ْم  ( * ,يا أَيُّيَا الذ َ
يعوا اهلل وأَط ُ
آمُنوا أَط ُ
ين َ

ٍ
ِم ْن ُكم – فَِإن تَ َ ِ
الرس ِ
الرُّد
َخ ُذ بِ ُم ْح َكِم ِكتَابِو  ,و َّ
ول ) *  ,فَ َّ
الرُّد إِلَى المَّو األ ْ
ْ
نازْعتُ ْم في َش ْيء فَُرُّدوه إِلَى اهلل و َّ ُ
ْ
َخ ُذ بِسنَّتِو اْلج ِ
إِلَى َّ ِ
الن ِ
اختَْر لِْم ُح ْكِم َب ْي َن َّ
ض َل َرِعيَّتِ َك ِفي َن ْف ِس َك ,
ام َع ِة َغ ْي ِر اْل ُمفَّْرقَ ِة ََُّ :م ْ
اس أَ ْف َ
َ
الر ُسول األ ْ ُ
ادى ِفي َّ َّ ِ
ِم َّمن َال تَ ِ
ض ُ ِ
ص ُر ِم َن اْلفَي ِء ِإلَى اْل َح ّْ
ق
وم  ,وَال َيتَ َم َ
ْ
الزلة  ,وَال َي ْح َ
ور وَال تُ َم ّْح ُكو اْل ُخ ُ
ُم ُ
يق بو األ ُ
ص ُ
ْ
الشبي ِ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ات
إِ َذا َع َرفَو  ,وَال تُ ْش ِر ُ
ف َن ْف ُسو َعمَى طَ َم ٍع  ,وَال َي ْكتَفي بِأ َْد َنى فَ ْيم ُد َ
ون أَ ْق َ
صاه  ,وأ َْوقَفَيُ ْم في ُ َ
ُّ ِ
وآخ َذ ُىم بِاْلحج ِج  ,وأَ َقمَّيم تَب ُّرماً بِمراجع ِة اْل َخ ِ
ُم ِ
َص َرَميُ ْم ِع ْن َد
ُْ َ
َ ْ َُ
ور  ,وأ ْ
صم  ,وأ ْ
ْ
َُ َ َ
َص َب َرُى ْم َعمَى تَ َكشف األ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ضائِو ,
ض ِ
اح اْل ُح ْكِم ِ ,م َّم ْن َال َي ْزَد ِىيو ِإ ْ
اء  ,وأُولَئ َك َقمي ٌل ََُّ ,م أَ ْكَ ْر تَ َع ُ
اى َد قَ َ
اتّْ َ
اء وَال َي ْستَميمُو ِإ ْغ َر ٌ
ط َر ٌ
ِ
ِ
ِ َّ
الن ِ
اجتُو ِإلَى َّ
َع ِطو ِم َن اْل َم ْن ِزلَ ِة لَ َد ْي َك َما َال َي ْ
اس  ,وأ ْ
وا ْف َس ْح لَو في اْل َب ْذ ِل َما ُي ِزي ُل عمتَو  ,وتَق ُّل َم َعو َح َ
ط َمعُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َج ِ
ال لَو ِع ْن َد َك  ,فَ ْانظُ ْر ِفي َذلِ َك َنظَ اًر َبمِيغاً  ,فَِإ َّن َى َذا
ال ّْ
اغتَِي َ
ْم َن بِ َذلِ َك ْ
فيو َغ ْي ُره م ْن َخاصَّت َك  ,ل َيأ َ
ِ
الدين قَ ْد َكان أ ِ
ب بِو ُّ
ُم ِ
ور ُع َّم ِال َك
َسي ًار ِفي أ َْيِدي األَ ْش َرِار ُ ,ي ْع َم ُل ِفيو بِاْليَ َوى وتُ ْ
طمَ ُ
َ
ّْ َ
الد ْن َيا ََُّ :م ْانظُ ْر في أ ُ

َى َل
استَ ْع ِمْميُ ُم ْ
اختَِبا اًر  ,وَال تَُولّْ ِي ْم ُم َح َاباةً وأََ َرةً  ,فَِإَّنيُ َما ِج َماعٌ ِم ْن ُش َع ِب اْل َج ْوِر واْل ِخ َي َان ِة  ,وتَ َو َّخ ِم ْنيُ ْم أ ْ
فَ ْ
َى ِل اْلبيوتَ ِ
ِ ِ
ِ
ات الصَّالِ َح ِة واْلقَ َدِم ِفي ِ
َص ُّح
اإل ْس َالِم اْل ُمتَقَ ّْد َم ِة  ,فَِإَّنيُ ْم أَ ْك َرُم أ ْ
التَّ ْج ِرَبة واْل َح َياء  ,م ْن أ ْ ُ ُ
َخ َالقاً وأ َ

ِ
ِِ
أَ ْعراضاً  ,وأَ َق ُّل ِفي اْلم َ ِ ِ
ُم ِ
اق  ,فَِإ َّن
ور َن َ
َسبِ ْغ َعمَْي ِي ُم األ َْرَز َ
ظ اًر ََُّ ,م أ ْ
َ
طام ِع إ ْش َراقاً  ,وأَْبمَغُ في َع َواقب األ ُ
َ
وغًنى لَيم عن تََناو ِل ما تَ ْح َ ِ
َذلِ َك قُ َّوةٌ لَيم عمَى ِ
ص َال ِح أ َْنفُ ِس ِيم ِ ,
وح َّجةٌ َعمَ ْي ِي ْم إِ ْن َخالَفُوا
ت أ َْيدي ِي ْم ُ ,
ُْ َ
است ْ
ْ
ْ
ُْ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ّْد ِ
اى َد َك
َى ِل الص ْ
ون ِم ْن أ ْ
َم َانتَ َك ََُّ ,م تَفَقَّ ْد أ ْ
ق واْل َوفَاء َعمَْي ِي ْم  ,فَِإ َّن تَ َع ُ
َع َمالَيُ ْم  ,و ْاب َعث اْل ُعُي َ
أ َْم َر َك أ َْو َمَ ُموا أ َ

الرِعي ِ
ِ
استِ ْعم ِ
ّْر ألُم ِ ِ
الرْف ِ
َع َو ِ
َح ٌد
ق بِ َّ
ال األ ََم َان ِة و ّْ
َّة  ,وتَ َحفَّ ْ
ظ ِم َن األ ْ
ان  ,فَِإ ْن أ َ
ورى ْم َ ,ح ْد َوةٌ لَيُ ْم َعمَى ْ َ
في السّْ ُ
ت بِ َذلِ َك َش ِ
ت
اىداً  ,فََب َس ْ
ِم ْنيُ ْم َب َس َ
ت بِيَا َعمَْيو ِع ْن َد َك أ ْ
اجتَ َم َع ْ
طَ
َخ َب ُار ُعُيونِ َك  ,ا ْكتَفَْي َ
ط َي َده إِلَى ِخ َي َان ٍة ْ ,
َّ ِ
ِ
عمَ ْيو اْلعقُوبةَ ِفي ب َدنِو  ,وأَ َخ ْذتَو بِما أَص ِ
ِ ِ
وو َس ْمتَو بِاْل ِخ َي َان ِة ,
َ َ َ
َ
ُ َ
َ
اب م ْن َع َممو ََُّ ,م َن َ
ص ْبتَو ب َمقَام اْل َم َذلة َ
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ِ
ِ
ِ
ص َالحاً لِ َم ْن
وَقمَّ ْدتَو َع َار التُّيَ َم ِة  :وتَفَقَّ ْد أ َْم َر اْل َخ َر ِ
صمِ ُح أ ْ
اج بِ َما ُي ْ
وص َالح ِي ْم َ
ص َالحو َ
َىمَو  ,فَِإ َّن في َ
ِ ِ
ِ
َن َّ
اى ْم إِ َّال بِ ِي ْم  ,أل َّ
َىمِو  ,وْل َي ُك ْن َنظَ ُر َك ِفي
اس ُكمَّيُ ْم ِع َيا ٌل َعمَى اْل َخ َر ِ
اج وأ ْ
ص َال َح ل َم ْن س َو ُ
س َو ُ
الن َ
اى ْم  ,وَال َ
ض  ,أَْبمَ َغ ِمن َن َ ِ
َن َذلِ َك َال ُي ْدر ُ ِ َّ ِ ِ ِ
ِعم ِ
ارة األ َْر ِ
اج  ,أل َّ
ب
استِ ْج َال ِب اْل َخ َر ِ
وم ْن َ
ْ
طمَ َ
ظ ِر َك في ْ
َ
ََ
ك إال باْلع َم َارة َ ,
اج بِ َغ ْي ِر ِعم ٍ
يال  ,فَِإ ْن َش َك ْوا َِقَ ًال أ َْو ِعمَّةً أ َِو
اد ولَ ْم َي ْستَِق ْم أ َْم ُره ِإ َّال َقمِ ً
ارة أ ْ
َىمَ َك اْل ِع َب َ
ب اْلبِ َال َد  ,وأ ْ
َخ َر َ
اْل َخ َر َ
ََ
اع ِش ْر ٍب أ َْو َبالَّ ٍة  ,أ َْو ِإ َحالَةَ أ َْر ٍ
ت َع ْنيُ ْم بِ َما تَْرُجو
اغتَ َم َرَىا َغ َر ٌ
ض ْ
ف بِيَا َعطَ ٌ
َج َح َ
ْان ِقطَ َ
ش َ ,خفَّ ْف َ
ق  ,أ َْو أ ْ

ون بِو َعمَْي َك ِفي
ونةَ َع ْنيُ ْم  ,فَِإنَّو ُذ ْخٌر َي ُع ُ
ت بِو اْل َمُئ َ
صمُ َح بِو أ َْم ُرُى ْم  ,وَال َيَُْقمَ َّن َعمَ ْي َك َش ْي ٌء َخفَّ ْف َ
أْ
ود َ
َن َي ْ
ُّح َك بِ ِ
ين ِوَاليتِ َك مع استِ ْج َالبِ َك حسن َ َنائِ ِيم  ,وتَبج ِ
ِعم ِ ِ
اض ِة اْل َع ْد ِل ِفي ِي ْم ُ ,م ْعتَ ِمداً
استفَ َ
َ
ُ َْ
ْ
ارة بِ َالد َك  ,وتَْزيِ ِ َ َ َ ْ
ْ
ََ
ت ِع ْن َدىم ِمن إِ ْجم ِ
ك لَيُ ْم  ,والَّْقَةَ ِم ْنيُ ْم بِ َما َع َّوْدتَيُ ْم ِم ْن َع ْدلِ َك َعمَ ْي ِي ْم ِ
ورْف ِق َك
ام َ
ض َل قُ َّوتِ ِي ْم  ,بِ َما َذ َخ ْر َ
فَ ْ
ُْ ْ َ
بِ ِيم  ,فَربَّما ح َد َ ِ
ُم ِ
طي َّْبةً أ َْنفُ ُسيُ ْم بِو  ,فَِإ َّن
احتَ َممُوه َ ,
ت ِفيو َعمَ ْي ِي ْم ِم ْن َب ْع ُد ْ
ور َ ,ما ِإ َذا َع َّوْل َ
ُ َ َ
ْ
ث م َن األ ُ
َىمُيا ِإل ْشر ِ
ض ِمن إِ ْعو ِاز أ ْ ِ
ِ
اب األ َْر ِ
اف
ان ُم ْحتَم ٌل َما َح َّمْمتَو  ,وِاَّن َما ُي ْؤتَى َخ َر ُ
اْل ُع ْم َر َ
َ
َىميَا  ,وِاَّن َما ُي ْع ِوُز أ ْ َ
ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
اع ِيم بِاْل ِع َب ِر ََُّ :م ْانظُر ِفي َح ِ
أ َْنفُ ِ
ال ُكتَّابِ َك  ,فَ َو ّْل
س اْل ُوَالة َعمَى اْل َج ْم ِع ُ ,
ْ
وسوء ظَّْني ْم باْل َبقَاء وقمة ْانتفَ ْ
اخصص رسائِمَ َك الَّتِي تُ ْد ِخ ُل ِفييا م َكايِ َد َك وأَسرار َك  ,بِأ ْ ِ ِ
ُم ِ
صالِ ِح
َج َمع ِي ْم ل ُو ُجوه َ
ور َك َخ ْي َرُى ْم  ,و ْ ُ ْ َ َ
َْ َ
َ َ
َعمَى أ ُ
ِ ِ ٍ
ِ
َخ َال ِ ِ
ض ِرة م ٍ
ِ
ِ
ص ُر بِو اْل َغ ْفمَةُ
األ ْ
إل  ,وَال تَ ْق ُ
امةُ  ,فََي ْجتَِرئَ بيَا َعمَْي َك في خ َالف لَ َك ب َح ْ َ َ
ق م َّم ْن َال تُْبط ُره اْل َك َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َد ِار َجو َاباتِيا َعمَى الص ِ
وي ْع ِطي ِم ْن َك ,
يما َيأ ُ
ْخ ُذ لَ َك ُ
َع ْن إِ َيراد ُم َكاتََبات ُع ّْمال َك َعمَْي َك  ,وِا ْ
َ َ
َّواب َع ْن َك  ,ف َ
َ

ط َال ِ
ق َما ُع ِق َد َعمَ ْي َك  ,وَال َي ْجيَ ُل َمْبمَ َغ قَ ْد ِر َن ْف ِسو ِفي
ك  ,وَال َي ْع ِج ُز َع ْن إِ ْ
اعتَقَ َده لَ َ
ض ِع ُ
ف َع ْقداً ْ
وَال ُي ْ
ِ
َجي َل ََُّ ,م َال ي ُك ِن ْ ِ
ور  ,فَِإ َّن اْلج ِ
اى َل بِقَ ْد ِر َن ْف ِسو َي ُك ُ ِ
ُم ِ
استِ َك ,
اخت َي ُار َك إِي ُ
َ
َ
َّاى ْم َعمَى ف َر َ
ون بقَ ْد ِر َغ ْي ِره أ ْ َ
األ ُ
ات اْلوَال ِة  ,بِتَ ِ
ال يتَع َّرضون لِ ِفراس ِ
و ِ
وح ْس ِن ِخ ْد َمتِ ِي ْم ,
وح ْس ِن الظَّ ّْن ِم ْن َك  ,فَِإ َّن ّْ
امتِ َ
صُّنع ِي ْم ُ
ك ُ
ْ
َ
الر َج َ َ َ ُ َ َ َ
است َن َ
ُ
ُّ ِ ِ ِ
ِ
ولَ ْيس ور ِ ِ
اع ِم ْد
يح ِة واأل ََم َان ِة َش ْي ٌء  ,ولَ ِك ِن ْ
ين قَْبمَ َك  ,فَ ْ
اء َذل َك م َن ال َّنص َ
اختَبِ ْرُى ْم بِ َما ُولوا لمصَّالح َ
َ ََ َ
ِ
ِ ِ
ِ
أل ْ ِ
يت
ان ِفي اْل َع َّ
يحتِ َك لِمَّو ولِ َم ْن ُولّْ َ
ام ِة أََ اًر  ,وأ ْ
َع َرِف ِي ْم بِاأل ََم َانة َو ْجياً  ,فَِإ َّن َذل َك َدلي ٌل َعمَى َنص َ
َح َسن ِي ْم َك َ

ِ
ِ
اج َع ْل لِ أر ِ ّْ
ُم ِ
وم ْي َما
ور َك َأرْساً ِم ْنيُ ْم َ ,ال َي ْقيَُره َكبِ ُيرَىا وَال َيتَ َشتَّ ُ
أَ ْم َره  ,و ْ
َ
ت َعمَْيو َكَ ُيرَىا َ ,
ْس ُكل أ َْم ٍر م ْن أ ُ
الص َناع ِ
ات وأ َْو ِ
استَ ْو ِ
ص بِالتُّج ِ
ص بِ ِي ْم َخ ْي اًر
ان ِفي ُكتَّابِ َك ِم ْن َع ْي ٍب فَتَ َغ َاب ْي َ
َّار وَذ ِوي ّْ َ
َك َ
ت َع ْنو أُْل ِزْمتَو ََُّ :م ْ
ِ
ط ِر ِب بِمالِو واْلمتَرفّْ ِ ِ
اب اْل َم َرِاف ِ
وج َّالُبيَا ِم َن
ضَ
 ,اْل ُم ِق ِيم ِم ْنيُ ْم واْل ُم ْ
ق ُ ,
َس َب ُ
ق بَِب َدنو  ,فَِإَّنيُ ْم َم َو ُّاد اْل َم َناف ِع وأ ْ
َُ
َ
الن ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ون
وجَبمِ َك  ,و َح ْي ُ
وس ْيم َك َ
اْل َم َباعد واْل َمطَ ِارِح  ,في َبّْر َك َ
اس ل َم َواضعيَا  ,وَال َي ْجتَِرُء َ
ث َال َيْمتَئ ُم َّ ُ
وب ْح ِر َك َ
ضرتِ َك وِفي حو ِ
ِ
عمَ ْييا  ,فَِإَّنيم ِسْمم َال تُ َخ ُ ِ
َّ
ِ
اشي
اف َبائقَتُو ُ ,
ُْ ٌ
ورُى ْم ب َح ْ َ
ُم َ
َ َ
وصْم ٌح َال تُ ْخ َشى َغائمَتُو  ,وتَفَق ْد أ ُ
ََ
ضيقاً فَ ِ
ير ِم ْنيم ِ
اعمَم مع َذلِ َك أ َّ ِ ِ
ِ ِ
احتِ َكا اًر لِْم َم َن ِاف ِع وتَ َح ُّكماً ِفي
احشاً  ,و ُش ّحاً قَبِيحاً  ,و ْ
َن في َكَ ٍ ُ ْ
ب َالد َك  ,و ْ ْ َ َ
ِ
ات  ,وَذلِ َك باب مض َّرٍة لِْمع َّ ِ
اْلبِياع ِ
ول المَّو (صمى
ام َن ْع ِم َن ِاال ْحتِ َك ِار  ,فَِإ َّن َر ُس َ
وع ْي ٌ
امة َ ,
َ ُ َ َ
َ َ
َ
ب َعمَى اْل ُوَالة فَ ْ
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اهلل عميو والو وسمم) َم َن َع ِم ْنو  ,وْل َي ُك ِن اْل َب ْيعُ َب ْيعاً َس ْمحاً بِ َم َو ِاز ِ
ف بِاْلفَ ِريقَْي ِن ِم َن
َس َع ٍار َال تُ ْج ِح ُ
ين َع ْد ٍل  ,وأ ْ
ف ح ْكرةً بع َد َنييِ َك إِيَّاه فََن ّْك ْل بِو  ,وع ِاق ْبو ِفي َغ ْي ِر إِسر ٍ
اف ََُّ :م المَّو المَّو ِفي
اْل َبائِ ِع واْل ُم ْبتَ ِ
َ
اع  ,فَ َم ْن قَ َار َ ُ َ َ ْ ْ
َْ
الس ْفمَى ِمن الَِّذين َال ِحيمَةَ لَيم ِ ,من اْلمس ِ
َى ِل اْلُب ْؤ َسى و َّ
اك ِ
الزْم َنى  ,فَِإ َّن ِفي َىِذه
الطََّبقَ ِة ُّ
ين وأ ْ
ين واْل ُم ْحتَا ِج َ
َ
َ
َ ََ
ُْ
الطَّبقَ ِة قَانِعاً ومعتَ اًر  ,و ْ ِ َِّ
اج َع ْل لَيُ ْم ِق ْسماً ِم ْن َب ْي ِت َمالِ ِك  ,وِق ْسماً
استَ ْحفَظَ َك ِم ْن َحقّْو ِفي ِي ْم  ,و ْ
َ
احفَظ لمو َما ْ
ُْ ّ
ِ
ِ َِّ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِمن َغ َّال ِت صو ِافي ِ ِ ِ
يت
استُْرِع َ
ْ
صى م ْنيُ ْم م َْ َل الذي لأل َْد َنى – و ُك ّّل قَد ْ
اإل ْس َالم في ُك ّْل َبمَد  ,فَِإ َّن لألَ ْق َ
ََ

ِ
ِ
ِ
ِ
حقَّو  ,وَال ي ْش َغمََّن َك ع ْنيم بطَر  ,فَِإَّن َك َال تُع َذر بِتَ ْ ِ
ص
َ
َ
ضيِيع َك التَّافو ِإل ْح َكام َك اْل َكَ َير اْل ُم ِي َّم  ,فَ َال تُ ْشخ ْ
َ ُْ َ ٌ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ون وتَ ْح ِق ُره
صع ّْْر َخ َّد َ
ور َم ْن َال َيص ُل إِلَ ْي َك م ْنيُ ْم  ,م َّم ْن تَ ْقتَح ُمو اْل ُعُي ُ
َى َّم َك َع ْنيُ ْم وَال تُ َ
ُم َ
ك لَيُ ْم  ,وتَفَق ْد أ ُ
ِ
اعم ْل ِفي ِيم بِ ِ
ِ
اإل ْع َذ ِار
ّْ
الر َجا ُل  ,فَفَّْر ْ
غ ألُولَئِ َك َِقَتَ َ
ك ِم ْن أ ْ
َى ِل اْل َخ ْش َية والتََّو ُ
ْ
ُم َ
ورُى ْم ََُّ ,م ْ َ
اض ِع َ ,فْم َي ْرفَ ْع إلَ ْي َك أ ُ
اإل ْنص ِ
الرِعي ِ
َعِذ ْر إِلَى المَّو
إِلَى المَّو َي ْوَم تَْمقَاه  ,فَِإ َّن َى ُؤَال ِء ِم ْن َب ْي ِن َّ
اف ِم ْن َغ ْي ِرِى ْم  ,و ُك ّّل فَأ ْ
َّة أ ْ
َح َو ُج إِلَى ِ َ
ِ
ِ
الرقَّ ِة ِفي الس ّْ ِ
ب لِْم َم ْسأَلَ ِة َن ْف َسو
َى َل اْلُيتِْم وَذ ِوي ّْ
ِفي تَأِْد َي ِة َحقّْو إِلَ ْيو  ,وتَ َعيَّ ْد أ ْ
ّْن  ,م َّم ْن َال حيمَةَ لَو وَال َي ْنص ُ
ِ
 ,وَذلِ َك عمَى اْلوَال ِة َِقي ٌل  ,واْلح ُّ ُّ ِ
َّ
ٍ
صب َُّروا أ َْنفُ َسيُ ْم ,
َ
َ
ق ُكمو َقي ٌل وقَ ْد ُي َخفّْفُو المو َعمَى أَ ْق َوام  ,طَمَُبوا اْل َعاق َبةَ فَ َ
ُ
ِ
اجع ْل لِ َذ ِوي اْلح ِ ِ ِ
ِ
ق موع ِ َّ
ص َك  ,وتَ ْجِم ُس لَيُ ْم
َ َ
ووَِقُوا بِص ْد ِ َ ْ ُ
اجات م ْن َك ق ْسماً تُفَّْرغُ لَيُ ْم فيو َش ْخ َ
ود المو لَيُ ْم  :و ْ َ
َ
َحر ِ
ِ
ِ
اس َك و ُش َر ِط َك َ ,حتَّى
اضعُ ِفيو لِمَّو الَِّذي َخمَقَ َك  ,وتُ ْق ِع ُد َع ْنيُ ْم ُج ْن َد َك وأ ْ
اماً  ,فَتَتََو َ
َم ْجمساً َع ّ
َع َو َان َك م ْن أ ْ َ
ول المَّو (صمى اهلل عميو والو وسمم) َيقُو ُل ِفي َغ ْي ِر
ت َر ُس َ
ُي َكمّْ َم َك ُمتَ َكمّْ ُميُ ْم َغ ْي َر ُمتَتَ ْعتِ ٍع  ,فَِإّْني َس ِم ْع ُ
َّع ِ
ُمةٌ َال يؤ َخ ُذ لِمض ِ
ق ِم ْنيُ ْم
يف ِفييَا َحقُّو ِم َن اْلقَ ِو ّْ
َم ْو ِط ٍن  ,لَ ْن تُقَ َّد َس أ َّ
احتَ ِم ِل اْل ُخ ْر َ
ي َ ,غ ْي َر ُمتَتَ ْعتِ ٍع ََُّ ,م ْ
ُْ
ِ
وي ِ
ون ّْح َع ْنيُ ُم ّْ
اعتِو ,
ف َ ,ي ْب ُس ِط المَّو َعمَ ْي َك بِ َذلِ َك أَ ْك َن َ
يق واأل ََن َ
الض َ
وج ْ
واْل ِع َّي َ ,
اب طَ َ
ب لَ َك َ َو َ
اف َر ْح َمتو ُ ,
ال وِا ْع َذ ٍار ََُّ ,م أُم ِ
ت َىنِيئاً وام َنع ِفي إِ ْجم ٍ
ُم ِ
ور َك َال ُب َّد لَ َك ِم ْن ُم َبا َش َرتِيَا ِ ,م ْنيَا
َعطَ ْي َ
َع ِط َما أ ْ
وأ ْ
ُ ٌ
ْ ْ
ور م ْن أ ُ
َ
إِجابةُ ع َّمالِ َك بِما يعيا ع ْنو ُكتَّاب َك  ,و ِم ْنيا إِص َدار حاج ِ
اس َيوم ور ِ
ات َّ
ود َىا َعمَ ْي َك  ,بِ َما تَ ْح َرُج بِو
َ ْ ُ َ َ
ُ
َ َ َْ َ
ََ ُ
الن ِ ْ َ ُ ُ
ض لِ ُك ّْل يوٍم عممَو فَِإ َّن لِ ُك ّْل يوٍم ما ِفيو  :و ْ ِ ِ ِ
َعوانِ َك  ,وأ َْم ِ
وب ْي َن المَّو ,
يما َب ْي َن َك َ
ُ
ص ُد ُ
اج َع ْل ل َن ْفس َك ف َ
َْ َ
َْ َ َ
ور أ ْ َ

أَ ْفض َل تِْم َك اْلمو ِاق ِ
َج َز َل تِْم َك األَ ْقس ِام  ,وِا ْن َك َان ْ ُّ َِّ
ت ِفييَا ّْ
ت ِم ْنيَا
وسمِ َم ْ
صمَ َح ْ
يت وأ ْ
َ
النَّيةُ َ ,
ت ُكميَا لمو إِ َذا َ
َ
ََ
َّة ما تُ ْخمِص بِو لِمَّو ِد َين َك إِقَامةُ فَرائِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
اصةً  ,فَأَ ْع ِط المَّو ِم ْن
ضو  ,الَّتِي ِى َي لَو َخ َّ
ُ
َ َ
الرعَّيةُ  ,وْل َي ُك ْن في َخاص َ
ت بِو إِلَى المَّو ِ ,من َذلِ َك َك ِ
ام ًال َغ ْي َر م َْمُ ٍ
وم وَال َم ْنقُ ٍ
وو ّْ
وص َ ,بالِغاً
ف َما تَقََّرْب َ
َب َدنِ َك ِفي لَْيمِ َك َ
ْ
َ
ونيَ ِار َك َ ,
ِمن ب َدنِ َك ما بمَ َغ  ,وِا َذا قُم َ ِ
الن ِ
ك لِ َّمن ِ
ضيّْعاً  ,فَِإ َّن ِفي َّ
اس َم ْن بِو
ص َالتِ َ
اس  ,فَ َال تَ ُك َ
ون َّن ُم َنفّْ اًر وَال ُم َ
َ َ
ْ َ
ت في َ
ْ

ِ
ت رس َ َّ
ِ َّ
ف
ين َوجَّيَنِي إِلَى اْل َي َم ِن َ ,ك ْي َ
اْلعمةُ ولَو اْل َح َ
ول المو (صمى اهلل عميو والو وسمم) ح َ
اجةُ  ,وقَ ْد َسأَْل ُ َ ُ
ِ
ال ص ّْل بِ ِيم َكص َال ِة أ ْ ِ
أ ّْ
ك
ين َرِحيماً  :وأ َّ
َما َب ْع ُد فَ َال تُ َ
احتِ َج َاب َ
ط ّْولَ َّن ْ
َض َعف ِي ْم  ,و ُك ْن بِاْل ُم ْؤ ِمن َ
ْ َ
ُصمي بِ ِي ْم  ,فَقَ َ َ
َ
ِ ِ
الرِعي ِ
عن رِعيَّتِ َك  ,فَِإ َّن ْ ِ
الضي ِ ِ َّ ِ ٍ ِ
ُم ِ
َّة ُش ْع َبةٌ ِم َن ّْ
اب ِم ْنيُ ْم
ب اْل ُوَال ِة َع ِن َّ
ور  ,واال ْحت َج ُ
احت َجا َ
َْ َ
ق  ,وقمةُ عْمم باأل ُ
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ِ
ِ
وي ْح ُس ُن
وي ْقُب ُح اْل َح َس ُن َ
وي ْعظُ ُم الصَّغ ُير َ ,
ع ْن َد ُى ُم اْل َكبِ ُير َ
ف ما تَوارى ع ْنو النَّ ِ ِ
ُم ِ
ور ,
َب َشٌر َ ,ال َي ْع ِر ُ َ َ َ َ
ُ
اس بو م َن األ ُ

ص ُغ ُر
احتَ َجُبوا ُد َ
َي ْقطَعُ َع ْنيُ ْم ِعْم َم َما ْ
ونو  ,فََي ْ
ق بِاْلب ِ
اط ِل  ,وِاَّن َما اْل َوالِي
اب اْل َح ُّ َ
وي َش ُ
يح ُ ,
اْلقَبِ ُ
ّْد ِ
ت َعمَى اْل َح ّْ
ام ُرٌؤ
وب الص ْ
ق ِس َم ٌ
ات  ,تُ ْع َر ُ
ولَ ْي َس ْ
ق ِم َن اْل َكِذ ِب  ,وِاَّن َما أ َْن َ
ت أَ
ض ُر ُ
ف بِيَا ُ
َح ُد َرُجمَ ْي ِن  ,إِ َّما ْ
ك بِاْلب ْذ ِل ِفي اْلح ّْ ِ
احتِ َج ُاب َك ِم ْن َوا ِج ِب َح ٍّ
ق تُ ْع ِطيو  ,أ َْو ِف ْع ٍل َك ِر ٍيم تُ ْسِديو أَ ْو ُم ْبتَمًى
َس َخ ْ
يم ْ
َ
ت َن ْف ُس َ َ
ق  ,فَف َ
َن أَ ْك َر حاج ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
الن ِ
َس َرعَ َك َّ
ات َّ
ف َّ
اس إِلَْي َك ,
اس َع ْن َم ْسأَلَت َك  ,إِ َذا أَيِ ُسوا م ْن َب ْذل َك َ ,م َع أ َّ َ َ َ
بِاْل َم ْن ِع  ,فَ َما أ ْ

طمَ ِب إِ ْن ٍ ِ
اممَ ٍة ََُّ :م إِ َّن لِْم َو ِالي َخ َّ
ونةَ ِفيو َعمَ ْي َك ِ ,م ْن َش َك ِاة َم ْ
اصةً وبِ َ
ظمِ َم ٍة أ َْو َ
ط َانةً
ِم َّما َال َمُئ َ
َ
صاف في ُم َع َ
ط ِع أ ِ ِ
ِ
ِ ,في ِيم استِ ْئَار وتَطَاو ٌل وِقمَّةُ إِ ْن ٍ ِ
َحو ِ
اح ِس ْم َم َّ
ال  ,وَال
اممَ ٍة  ,فَ ْ
ادةَ أُولَئ َك بِقَ ْ ْ
َ
ُ ْ ٌ
صاف في ُم َع َ
َس َباب تْم َك األ ْ َ
ُ
ٍ
طمع َّن ِم ْن َك ِفي ْ ِ ِ
اشيتِ َك وح َّ ِ ِ
ِ
تُ ْق ِطع َّن أل ٍ ِ
ض ُّر بِ َم ْن َيمِييَا ِم َن
اعتقَاد ُع ْق َدة  ,تَ ُ
َ
َحد م ْن َح َ
َ
يعةً  ,وَال َي ْ َ َ
امت َك قَط َ
َ

ِ
ٍ
الن ِ ِ ِ
َّ
وع ْيُبو
ون َم ْي َنأُ َذِل َك لَيُ ْم ُد َ
ون َمُئ َ
ون َك َ ,
ونتَو َعمَى َغ ْي ِرِى ْم  ,فََي ُك َ
اس  ,في ش ْر ٍب أ َْو َع َم ٍل ُم ْشتََرك َ ,ي ْحممُ َ
ِ ِ
ِِ
ق م ْن لَ ِزمو ِم َن اْلقَ ِر ِ
ِِ
ِ
َعمَ ْي َك ِفي ُّ
صابِ اًر ُم ْحتَ ِسباً ,
يب واْل َبعيد  ,و ُك ْن في َذل َك َ
َ
الد ْن َيا واآلخ َرة  ,وأَْل ِزم اْل َح َّ َ
وخاصَّتِ َك َح ْي ُ
ودةٌ
ث َوقَ َع  ,و ْابتَ ِغ َع ِاق َبتَو بِ َما َيَُْق ُل َعمَْي َك ِم ْنو  ,فَِإ َّن َم َغَّبةَ َذلِ َك َم ْح ُم َ
َو ِاقعاً َذلِ َك ِم ْن قَ َرَابتِ َك َ

ص َح ِار َك  ,فَِإ َّن ِفي َذلِ َك
ظَّن ِت َّ
 ,وِا ْن َ
اعِد ْل َع ْن َك ظُُن َ
َص ِح ْر لَيُ ْم بِ ُع ْذ ِر َك  ,و ْ
ونيُ ْم بِِإ ْ
الرِعَّيةُ بِ َك َح ْيفاً فَأ ْ
ورْفقاً بِرِعيَّتِ َك وِا ْع َذا اًر  ,تَْبمُغُ بِو حاجتَ َك ِمن تَ ْق ِو ِ
ِ ِ ِ
يم ِي ْم َعمَى اْل َح ّْ
صْمحاً
ْ
َ َ
ِرَي َ
ق  :وَال تَ ْدفَ َع َّن ُ
اضةً م ْن َك ل َن ْفس َك ِ َ
َّ ِ
ِ ِ
احةً ِم ْن ُى ُمو ِم َك وأ َْمناً لِبِ َالِد َك ,
ضا  ,فَِإ َّن ِفي ُّ
َد َع َ
ور َ
اك إِلَ ْيو َع ُد ُّو َك ولِمو فيو ِر ً
الصْم ِح َد َعةً ل ُجُنود َك َ ,
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ب ِل َيتَ َغ َّف َل  ,فَ ُخ ْذ بِاْل َح ْزِم واتَّ ِي ْم ِفي
َّما قَ َار َ
ولَك ِن اْل َح َذ َر ُكل اْل َح َذ ِر م ْن َع ُد ّْو َك َب ْع َد ُ
صْمحو  ,فَإ َّن اْل َع ُد َّو ُرب َ
َّ
ط عي َد َك بِاْلوفَ ِ
ِ ِ
اء و
َذلِ َك ُح ْس َن الظ ّْن  ,وِا ْن َعقَ ْد َ
ت َب ْي َن َك َ
وب ْي َن َع ُد ّْو َك ُع ْق َدةً  ,أ َْو أَْل َب ْستَو م ْن َك ذ َّمةً  ,فَ ُح ْ َ ْ
َ
ت  ,فَِإَّنو لَْي َس ِم ْن فَ َرائِ ِ
ض المَّو َشي ٌء َّ ,
اس أَ َش ُّد
ْار َ
َعطَ ْي َ
ون َما أ ْ
ع ِذ َّمتَ َك بِاأل ََم َان ِة  ,و ْ
اج َع ْل َن ْف َس َك ُجَّنةً ُد َ
الن ُ
ْ
ِ
ق أَ ْىوائِ ِيم  ,وتَ َشتُّ ِت آرائِ ِيم ِ ,من تَع ِظ ِيم اْلوفَ ِ
عمَ ْيو ْ ِ
اء بِاْل ُعي ِ
ون
َ
ود  ,وقَ ْد لَ ِزَم َذل َك اْل ُم ْش ِرُك َ
ْ ْ
ُ
َ ْ
اجت َماعاً َم َع تَفَُّر ِ َ ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يس َّن بِ َع ْيِد َك  ,وَال
ون اْل ُم ْسمم َ
يما َب ْي َنيُ ْم ُد َ
ين  ,ل َما ْ
استَ ْوَبمُوا م ْن َع َواق ِب اْل َغ ْد ِر  ,فَ َال تَ ْغد َرَّن بِذ َّمت َك وَال تَخ َ
فَ
تَ ْختِمَ َّن ع ُد َّو َك  ,فَِإَّنو َال ي ْجتَِرئ عمَى المَّو إِ َّال ج ِ
ي  ,وقَ ْد َج َع َل المَّو َع ْي َده ِ
ضاه َب ْي َن
اى ٌل َش ِق ّّ
وذ َّمتَو أَ ْمناً أَ ْف َ
َ
َ ُ َ
َ

ِ
اع
ون إِلَى ِج َو ِاره  ,فَ َال ِإ ْد َغ َ
ال وَال ُم َدالَ َسةَ وَال ِخ َد َ
وي ْستَف ُ
َ
يض َ
تُع ّْولَ َّن عمَى لَ ْح ِن قَو ٍل بع َد التَّأ ِ
ك
ْك ِيد والتَّْوَِقَ ِة  ,وَال َي ْد ُع َوَّن َ
َ
ْ َْ
َ
ق  ,فَِإ َّن ص ْبر َك عمَى ِ
ْان ِفس ِ
ضي ِ
اخو بِ َغ ْي ِر اْل َح ّْ
ق أ َْم ٍر تَْرُجو
ََ َ
َ

ِ
ِ ِ
ون إِلَى َم َن َعتِو
اْلع َباد بِ َر ْح َمتو َ ,
وح ِريماً َي ْس ُكُن َ
ِفيو  ,وَال تَ ْع ِق ْد َع ْقداً تُ َج ّْوُز ِفيو اْل ِعمَ َل  ,وَال
ِ
يق أ َْم ٍر  ,لَ ِزَم َك ِفيو َع ْي ُد المَّو إِلَى طَمَ ِب
ض ُ
ِ
ط بِ َك ِم َن المَّو ِفيو ِطْم َبةٌ َ ,ال تَ ْستَ ْقبِ ُل
َن تُ ِحي َ
ض َل َع ِاق َبتِو َ ,خ ْيٌر ِم ْن َغ ْد ٍر تَ َخ ُ
اجو وفَ ْ
اف تَبِ َعتَو  ,وأ ْ
ْانف َر َ
اك وَال ِ
ك و ّْ
َعظَ َم لِتَبِ َع ٍة
ك ِ :إيَّا َ
آخ َرتَ َ
ِفييَا ُد ْن َي َ
وس ْف َكيَا بِ َغ ْي ِر ِحمّْيَا  ,فَِإَّنو لَْي َس َش ْي ٌء أ َْد َعى لِنِ ْق َم ٍة وَال أ ْ
اء َ
الد َم َ
الدم ِ
ِ
ال نِعم ٍة و ْان ِقطَ ِ ٍ ِ
 ,وَال أ ْ ِ ِ
اء بِ َغ ْي ِر َحقّْيَا  ,والمَّو ُس ْب َح َانو ُم ْبتَِدئٌ بِاْل ُح ْكِم َب ْي َن
اع ُم َّدة  ,م ْن َس ْفك ّْ َ
َح َرى ب َزَو ْ َ
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ِ
اْل ِعب ِاد ِ ,فيما تَسافَ ُكوا ِمن ّْ ِ
ض ِعفُو
ام ِة  ,فَ َال تُقَ ّْوَي َّن ُسْمطَ َان َك بِ َس ْف ِك َدٍم َح َرٍام  ,فَِإ َّن َذلِ َك ِم َّما ُي ْ
َ
َ
َ َ
الد َماء َي ْوَم اْلق َي َ
وي ْن ُقمُو  ,وَال ُع ْذ َر لَ َك ِع ْن َد المَّو وَال ِع ْنِدي ِفي قَ ْت ِل اْل َع ْمِد  ,أل َّ
َن ِفيو قَ َوَد اْل َب َد ِن  ,وِا ِن
ويوِىُنو َب ْل ُي ِزيمُو َ
ُ
وب ِة  ,فَِإ َّن ِفي اْل َو ْك َ ِزة فَ َما فَ ْوقَيَا َم ْقتَمَةً  ,فَ َال
يت بِ َخطٍَإ  ,وأَ ْف َر َ
ْابتُمِ َ
ط َعمَ ْي َك َس ْوطُ َك أ َْو َس ْيفُ َك أ َْو َي ُد َك بِاْل ُعقُ َ

ك  ,عن أَن تُؤّْدي إِلَى أَولِي ِ
ِ
اء اْلم ْقتُ ِ
َّاك و ِ
تَ ْ
اب بَِن ْف ِس َك  ,والَّْقَةَ
ول َحقَّيُ ْم  :وِاي َ
ط َم َح َّن بِ َ
اإل ْع َج َ
َْ
ك َن ْخ َوةُ ُسْمطَان َ َ ْ ْ َ َ
َ
طر ِ
ِ
ص َّ
وح َّ ِ
ق فَُر ِ
اء  ,فَِإ َّن َذِل َك ِم ْن أ َْوَ ِ
الش ْيطَ ِ
ون ِم ْن
ان ِفي َن ْف ِسو  ,لِ َي ْم َح َ
بِ َما ُي ْع ِجُب َك م ْنيَا ُ
ق َما َي ُك ُ
ب اإل ْ َ
ُّد ِفيما َك ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
إِ ْح َس ِ
َن تَ ِع َد ُى ْم
ين  ,وِاي َ
ان م ْن ف ْعم َك  ,أ َْو أ ْ
َّاك واْل َم َّن َعمَى َرِعيَّت َك بِِإ ْح َسان َك  ,أ َِو التََّزي َ َ َ
ان اْل ُم ْحسن َ
ف ُي ِ
فَتُتْبِع مو ِع َد َك بِ ُخْم ِف َك  ,فَِإ َّن اْلم َّن ُي ْب ِط ُل ِ
ور اْل َح ّْ
ب بُِن ِ
ت ِع ْن َد
ق  ,واْل ُخْم َ
ان والتََّزي َ
ب اْل َم ْق َ
وج ُ
ُّد َي ْذ َى ُ
اإل ْح َس َ
َ
َ َْ
ِ
الن ِ
المَّو و َّ
َّاك واْل َع َجمَةَ
ون ) *  ,وِاي َ
اس  ,قَ َ
ال المَّو تَ َعالَى َ ( * ,كُب َر َم ْقتاً ع ْن َد اهلل أ ْ
َن تَقُولُوا ما ال تَ ْف َعمُ َ
ِ
ور قَْب َل أَوانِيا  ,أ َِو التَّسقُّ َ ِ ِ
َّ
ِ
ُم ِ
ت  ,أ َِو اْل َو ْى َن َع ْنيَا ِإ َذا
اجةَ ِفييَا إِ َذا تََن َّك َر ْ
ط فييَا ع ْن َد إِ ْم َكانيَا  ,أ َِو الم َج َ
َ
َ َ
باأل ُ
الن ِ
ضعو وأَوِقع ُك َّل أَم ٍر موِقعو  ,وِاي َ ِ ِ
ِ
َّ
ُس َوةٌ ,
ض َح ْ
ت  ,فَ َ
استَ ْو َ
اس فيو أ ْ
ْ
َّاك واال ْست ْئَ َار بِ َما َّ ُ
ْ َْ َ
ض ْع ُكل أ َْم ٍر َم ْو َ ْ ْ
ون  ,فَِإَّنو مأ ُ ِ ِ
ِ
وع َّما َقمِ ٍ
ض َح لِْم ُعُي ِ
ك
ف َع ْن َ
يل تَْن َك ِش ُ
ْخوٌذ م ْن َك ل َغ ْي ِر َك َ ,
والتَّ َغابِ َي َع َّما تُ ْع َنى بِو م َّما قَ ْد َو َ
َ
ِ
ِ
وم ِ ,
أِْ
ُم ِ
ب لِ َسانِ َك ,
وس ْ
ف ِم ْن َك لِْم َم ْ
ط َوةَ َيِد َك َ
ص ُ
وغ ْر َ
ور ُ ,
وس ْوَرةَ َح ّْد َك َ ,
امم ْك َحمَّيةَ أ َْنف َك َ
وي ْنتَ َ
ظمُ ِ ْ
َغط َيةُ األ ُ
ف اْلب ِاد ِرة وتَأ ِ
ِ
ّْ ِ ِ
ْخ ِ
ضُب َك فَتَ ْممِ َك ِاال ْختَِي َار  ,ولَ ْن تَ ْح ُك َم
ير َّ
الس ْ
وْ
ط َوِة َ ,حتَّى َي ْس ُك َن َغ َ
احتَِر ْس م ْن ُكل َذل َك ب َك ّْ َ َ

ِ
ِ
ِ ِ
ّْك  ,واْلو ِ
َّ
ضى لِ َم ْن
وم َك بِِذ ْك ِر اْل َم َع ِاد إِلَى َرب َ
ب َعمَ ْي َك أ ْ
َن تَتَ َذ َّك َر َما َم َ
اج ُ
َذل َك م ْن َن ْفس َك َ ,حتى تُ ْكَ َر ُى ُم َ
َ
ٍ ِ ٍ
تَقَ َّدم َك ِ ,من ح ُك ٍ ِ ٍ
يض ٍة
ومة َعادلَة أ َْو ُسَّنة فَاضمَة  ,أ َْو أََ ٍر َع ْن َنبِي َّْنا (صمى اهلل عميو والو وسمم) أ َْو فَ ِر َ
ْ ُ َ
َ
ِ
ِفي ِكتَ ِ َّ
ت ِإلَ ْي َك ِفي
ت ِم َّما َع ِمْم َنا بِو ِفييَا  ,وتَ ْجتَ ِي َد لِ َن ْف ِس َك ِفي اتَّْب ِ
اع َما َع ِي ْد ُ
اى ْد َ
ي بِ َما َش َ
اب المو  ,فَتَ ْقتَد َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اىا :
استَ ْوَ ْق ُ
ون لَ َك عمَّةٌ ع ْن َد تَ َس ُّرِع َن ْفس َك إِلَى َى َو َ
ت بِو م َن اْل ُحجَّة ل َن ْفسي َعمَْي َك  ,ل َك ْي َال تَ ُك َ
َع ْيدي َى َذا  ,و ْ
اء ُك ّْل رْغب ٍة  ,أَن يوفّْقَنِي وِاي َ ِ ِ
طِ
ِ
ِ
َّ
ضاه ,
وع ِظ ِيم قُ ْد َرتِو َعمَى إِ ْع َ
َّاك ل َما فيو ِر َ
َ َ
َسأَ ُل المو بِ َس َعة َر ْح َمتو َ ,
وأ ََنا أ ْ
ْ َُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اإلقَ ِ
وج ِم ِ
ِم َن ِ
يل األََ ِر ِفي اْلبِ َالِد ,
امة َعمَى اْل ُع ْذ ِر اْل َواض ِح إِلَ ْيو وِالَى َخْمقو َ ,م َع ُح ْس ِن الَََّناء في اْلع َباد َ
َ
ِ ِ
يف اْل َكر ِ
ض ِع ِ
اد ِة و َّ
اد ِة  ( ,إَِّنا إِلَ ْيو ر ِ
وتَ َم ِام ّْ
َّال ُم
ون )  ,والس َ
الشيَ َ
َّع َ
الن ْع َم ِة وتَ ْ
امة  ,وأ ْ
اج ُع َ
َن َي ْخت َم لي ولَ َك بِالس َ
ََ
ول المَّو  ,صمَّى المَّو عمَيو وآلِو َّ َّ
َّ ِ
َعمَى رس ِ
َّال ُم "(.)1
وسمَّ َم تَ ْسمِيماً َكَِي اًر والس َ
َْ
ين الطاى ِر َ
وسم َم الطّْيبِ َ
ين َ
َ
َ
َُ

 ) 1نهج البالغة ,ص.445-426
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الممحق رقم()2
(رسالة عبد الحميد الثاني في مؤىالت الكتاب وميماتيم)

"وأما الشروط المعتبرة في صاحب ىذه الرتبة التي يالحظيما السمطان في اختياره وانتقائو من
أصناف الناس فيي كَيرة وأحسن من استوعبيا عبد الحميد الكاتب في رسالتو إلى الكتاب وىي أما بعد
حفظكم اهلل يا أىل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم فان اهلل عز وجل جعل الناس بعد األنبياء
والمرسمين صموات اهلل وسالمو عمييم أجمعين ومن بعد المموك المكرمين أصنافا وان كانوا في الحقيقة
سواء وصرفيم في صنوف الصناعات وضروب المحاوالت إلى أساب معاشيم وأبواب أرزاقيم فجعمكم
معشر الكتاب في أشرف الجيات أىل األدب والمروءات والعمم والرزانة بكم ينتظم لمخالفة محاسنيا
وتستقيم أمورىا
وبنصحائكم يصمح اهلل لمخمق سمطانيم وتعمر بمدانيم ال يستغني الممك عنكم وال يوجد كاف إال منكم
فموقعكم من المموك موقع أسماعيم التي بيا يسمعون وأبصارىم التي بيا يبصرون وألسنتيم التي بيا
ينطقون وأيدييم التي بيا يبطشون فأمتعكم اهلل بما خصكم من فضل صناعتكم وال نزع عنكم ما أضفاه
من النعمة عمكيم وليس أحد من أىل الصناعات كميا أحوج إلى اجتماع خالل الخير المحمودة
وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أييا الكتاب إذا كنتم عمى ما يأتي في ىذا الكتاب من صفتكم
فان الكاتب يحتاج في نفسو ويحتاج منو صاحبو الذي يَق بو في ميمات أموره أن يكون حميما في
موضع الحمم فييما في موضع الحكم مقداما في موضع االقدام محجما في موضع االحجام مؤَ ار
لمعفاف والعدل واالنصاف كتوما لالسرار وفيا عند الشدائد عالما بما يأتي من النوازل يضع األمور
مواضعيا والطوارق في أماكنيا قد نظر في كل فن من فنون العمم فأحكمو وان لم يحكمو أخذ منو
بمقدار ما يكتفي بو يعرف بغريزة عقمو وحسن أدبو وفضل تجربتو ما يرد عميو قبل وروده وعاقبة ما
يصدر عنو قبل صدوره فيعد لكل أمر عدتو وعتاده ويييئ لكل وجو ىيئتو وعادتو فتنافسوا يا معشر
الك تاب في صنوف اآلداب وتفقيوا في الدين وابدأوا بعمم كتاب اهلل عز وجل والفرائض َم العربية فإنيا
َقاف ألسنتكم َم أجيدوا الخط فإنو حمية كتبكم وارووا االشعار واعرفوا غريبيا ومعانييا وأيام العرب
والعجم وأحاديَيا وسيرىا فإن ذلك معين لكم عمى ما تسمو اليو ىممكم وال تضيعوا النظر في الحساب
فإنو قوام كتاب الخراج وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنييا ودنييا وسفساف األمور ومحاقرىا فإنيا
مذلة لمرقاب مفسدة لمكتاب ونزىوا صناعتكم عن الدناءة واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيو
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أىل الجياالت واياكم والكبر والسخف والعظمة فإنيا عداوة مجتمبة من غير إحنة وتحابوا في اهلل عز
وجل في صناعتكم وتواصوا عمييا بالذي ىو أليق ألىل الفضل والعدل والنبل من سمفكم وان نبا الزمان
برجل منكم فاعطفوا عميو وآسوه حتى يرجع إليو حالو ويَوب إليو أمره وان أقعد أحدا منكم الكبر عن
مكسبو ولقاء إخوانو فزوروه وعظموه وشاوروه واستظيروا بفضل تجربتو وقديم معرفتو وليكن الرجل
منكم عمى من اصطنعو واستظير بو ليوم حاجتو إليو أحوط منو عمى ولده وأخيو فان عرضت في
الشغل محمدة فال يصفيا إال إلى صاحبو وان عرضت مذمة فميحمميا ىو من دونو وليحذر السقطة
والزلة والممل عند تغير الحال فان العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منو إلى القراء وىو لكم أفسد منو
ليم فقد عممتم أن الرجل منكم إذا صحبو من يبذل لو من نفسو ما يجب لو عميو من حقو فواجب عميو
أن يعتقد لو من وفائو وشكره واحتمالو وخيره ونصيحتو وكتمان سره وتدبير أمره ما ىو جزاء لحقو
ويصدق ذلك بفعالو عند الحاجة إليو واالضطرار إلى ما لديو فاستشعروا ذلك وفقكم اهلل من أنفسكم في
حالة الرخاء والشدة والحرمان والمؤاساة واالحسان والسراء والضراء فنعمت السيمة ىذه من وسم بيا من
أىل ىذه الصناعة الشريفة واذا ولي الرجل منكم أو صير إليو من أمر خمق اهلل وعيالو أمر فميراقب اهلل
عز وجل وليؤَر طاعتو وليكن عمى الضعيف رفيقا ولممظموم منصفا فان الخمق عيال اهلل وأحبيم إليو
أرفقيم بعيالو َم ليكن بالعدل حاكما ولألشراف مكرما ولمفيئ موف ار ولمبالد عم ار ولمرعية متألفا وعن
أذاىم متخمفا وليكن في مجمسو متواضعا حميما وفي سجالت خراجو واستقضاء حقوقو رفيقا واذا
صحب أحدكم رجال فميختبر خالئقو فإذا عرف حسنيا وقبحيا أعانو عمى ما يوافقو من الحسن واحتال
عمى صرفو عما ييواه من القبح بألطف حيمة وأجمل وسيمة وقد عممتم أن سائس البييمة إذا كان
بصي ار بسياستيا التمس معرفة أخالقيا فان كانت رموحا لم ييجيا إذا ركبيا وان كانت شبوبا اتقاىا من
بين يدييا وان خاف منيا شرودا توقاىا من ناحية رأسيا وان كانت حرونا قمع برفق ىواىا في طرقيا
فإن استمرت عطفيا يسي ار فيسمس لو قيادىا وفي ىذا الوصف من السياسة دالئل لمن ساس الناس
وعامميم وجربيم وداخميم والكاتب بفضل أدبو وشريف صنعتو ولطيف حيمتو ومعاممتو لمن يحاوره من
الناس ويناظره ويفيم عنو أو يخاف سطوتو أولى بالرفق لصاحبو ومداراتو وتقويم أوده من سائس
البييمة التي ال تحير جوابا وال تعرف صوابا وال تفيم خطابا إال بقدر ما يصيرىا إليو صاحبيا الراكب
عمييا أال فارفقوا رحمكم اهلل في النظر واعمموا ما أمكنكم فيو من الروية والفكر تأمنوا بإذن اهلل ممن
صحبتموه النبوة واالستَقال والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة وتصيروا منو إلى المؤاخاة والشفقة إن
شاء اهلل وال يجاوزن الرجل منكم في ىيئة مجمسو وممبسو ومركبو ومطعمو ومشربو وبنائو وخدمو وغير
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ذلك م ن فنون أمره قدر حقو فإنكم مع ما فضمكم اهلل بو من شرف صنعتكم خدمة ال تحممون في
خدمتكم عمى التقصير وحفظة ال تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير واستعينوا عمى عفافكم بالقصد
في كل ما ذكرتو لكم وقصصتو عميكم واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف فإنيما يعقبان الفقر
ويذالن الرقاب ويفضحان أىميما وسيما الكتاب وأرباب اآلداب ولألمور أشباه وبعضيا دليل عمى
بعض فاستدلوا عمى مؤتنف أعمالكم بما سبقت إليو تجربتكم َم اسمكوا من مسالك التدبير أوضحيا
محجة وأصدقيا حجة وأحمدىا عاقبة واعمموا أن لمتدبير آفة متمفة وىو الوصف الشاغل لصاحبو عن
إنفاذ عممو ورويتو فميقصد الرجل منكم في مجمسو قصد الكافي من منطقو وليوجز في ابتدائو وجوابو
وليأخذ بمجامع حججو فإن ذلك مصمحة لفعمو ومدفعة لمتشاغل عن إكَاره وليضرع إلى اهلل في صمة
توفيقو وامداده بتسديده مخافة وقوعو في الغمط المضر ببدنو وعقمو وأدبو فإنو إن ظن منكم ظان أو
قال قائل إن الذي برز من جميل صنعتو وقوة حركتو إنما ىو بفضل حيمتو وحسن تدبيره فقد تعرض
بظنو أو مقالتو إلى أن يكمو اهلل عز وجل إلى نفسو فيصير منيا إلى غير كاف وذلك عمى من تأممو
غير خاف وال يقل أحد منكم إنو أبصر باألمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقو في صناعتو
ومصاحبو في خدمتو فإن أعقل الرجمين عند ذوي األلباب من رمى بالعجب وراء ظيره ورأى أن
أصحابو أعقل منو وأحمد في طريقتو وعمى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم اهلل جل َناؤه
من غير اغترار برأيو وال تزكية لنفسو وال يكاَر عمى أخيو أو نظيره وصاحبو وعشيره وحمد اهلل واجب
عمى الجميع وذلك بالتواضع لعظمتو والتذلل لعزتو والتحدث بنعمتو وأنا أقول في كتابي ىذا ما سبق بو
المَل من تمزمو النصيحة يمزمو العمل وىو جوىر ىذا الكتاب وغرة كالمو بعد الذي فيو من ذكر اهلل
عز وجل فمذلك جعمتو آخره وتممتو بو توالنا اهلل واياكم يا معشر الطمبة والكتبة بما يتولى بو من سبق
عممو بإسعاده وارشاده فإن ذلك إليو وبيده والسالم عميكم ورحمة اهلل
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Abstract
The study included a study entitled "Building the State between the
Thought of Imam Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) and Ibn Khaldun's
Method (808 AH) Analytical Study." The curriculum and the strategy of
state building were studied by Imam Ali Ibn Abi Talib and Ibn Khaldun at
all levels The selection of leadership qualities and conditions of
leadership qualifications as well as the methods of selecting the leader
and the impact on the building of the state and touched on the study of
the value of the community and its impact on state building and was also
briefed on the issue of employment religious image and moral impact in
the construction of the state. As well as the study of the strategy of
building state administrative, security, judicial and supervisory
institutions and referring to the characteristics of both approaches in
building institutions.
The first chapter, entitled Leadership and its Impact on the Strategy
of State Building, was presented. The first discussion included the
necessity of the existence of the ruling leadership of the state. The
second topic is the names of the leadership in the thought of Imam Ali
and thought Ibn Khaldun, and the third topic, the qualifications and
qualities of the leader and its impact on the strategy of building the
state. The fourth topic is the methods of selecting leadership and its
impact on the strategy of building the state from being a choice in the
divine text of Imam Ali and Ibn Khaldun.
The second chapter deals with the value of the society and its impact
on the strategy of state building. The first topic deals with the building of
the society and its impact on the strategy of state building. The second
topic is the role of the society and its impact on building the state. Fifth,
the intellectual foundation of the concept of opposition and its impact
on state building.
And the impact of religion on the building of the state, and included
the study of the impact of religion and its centrality in the sources of
legislation to build the institutions of the state, and the extent of the
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state's commitment to them, and the implementation of the priority of
the preservation of Islamic teachings in the construction strategy, And
the stability of intellectual reference. The second topic is the impact of
ethics in building the state, which includes a statement of the impact of
ethics in the policy of building the state and the ratio of the symbiosis
between construction and ethics in terms of the fact that this correlation
is constant and continuous or temporary.
The fourth chapter is the strategy of building the administrative
system of the state in three aspects. The first is the structure of the
administrative system and the building of its institutions and its work
system and its impact on the strategy of building the state in terms of
states, state administration, ministry and writers. And the development
of production from agriculture, industry and trade. The third topic is the
strategy of government control and its impact on state building and the
results produced by this institution which lead to the implementation of
duties and the performance of rights and the integrity of the work of
administrators in the state. Fourth Study of building the security system
in terms of building the foundations and the foundations of these pillars,
and the statement of the security functions of the system axis and fifth
section building the judicial system in terms of the importance of the
judiciary in the state system and the conditions of the judge and the
extent of ensuring the independence of the judiciary and the
implementation of its provisions strategy strategy.
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