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خ�شائ�ص احلاكم العادل يف كلمات 
اأمرياملوؤمنني Q، عهد مالك الأ�شرت

 اأمنوذجا

أ.د كريم شايت الرساجي                     �

جامعة الكوفة / كلية الفقه  �

املقدمة

تعد مسألة الحكومة والدولة والحاكم من املسائل املهمة يف حياة اإلنسان 

نشوء  منذ  البرشي  الفكر  واجهها  التي  األساسية  املسائل  ومن  واملجتمعات، 

من  ومختلفٌة  كثريٌة  وآراء  نظرياٌت  املجال  هذا  يف  طُرحت  وقد  املجتمعات، 

التاريخ  لنا  التاريخ. وقد سجل  قبل مفكرين وأدياٍن ومدارَس فلسفيٍة عىل طول 

االتجاه  هذا  يف  املحاوالت  أقدم  ومن  البرشي،  الجهد  هذا  عىل  كثريًة  شواهَد 

فالسفة  قبل  من  والجمهورية  الدولة  حول  رائعٍ  فكريٍّ  تنظريٍ  من  إلينا  وصل  ما 

اليونان وبالخصوص أفالطون يف جمهوريته التي تحدث فيها عن العدالة والنظام 

وطبيعة الدولة والحكومة وقد تأثر به الفيلسوف اإلسالمي الكبري الفارايب وألف 

التي تحايك جمهورية أفالطون يف نسقها وعدالتها  الفاضلة  عىل نهجه املدينة 

وحاكمها ومثاليتها.

وكان املحور يف هذه املدينة هو الحاكم والرئيس الذي ميثل الضامنة األكيدة 

بباقي أعضاء الجسد فإذا  العادلة وشبهه بقلب اإلنسان وعالقته  الفاضلة  للدولة 

صلح القلب صلح وطاب جميع الجسد وإذا مرض القلب مرض وخبث جميع 

جميع  فسد  فسد  وإذا  املجتمع  جميع  صلح  صلح  إذا  الحاكم  فكذلك  الجسد 

املجتمع وهذا املعنى يشري إليه الحديث الوارد عن النبي P: »صنفان من أمتي 
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عالج  وقد  والقراء«)1).  األمراء  أمتي  فسدت  فسدا  وإذا  أمتي  صلحت  صلحا  إذا 

الترشيع االسالمي من خالل القرآن وسرية النبي األكرم P والسنة النبوية الرشيفة 

العادل  الحاكم  ورشوط  صفات  بيان  خالل  من  الحساسة  املهمة  املسألة  هذه 

وواجباته و حقوقه.

 Q ٍّوقد حضيت مسألة الحكومة والعدالة باهتامٍم كبريٍ من قبل اإلمام عيل

الحكم وإدارة  التاريخ يف  والرائعة واملتفردة عىل طول  الفذة  من خالل تجربته 

الدولة يف عرصه Q. وقد تجسدت هذه التجربة الرائعة يف الحكم من خالل 

وأجمل  وأشمل  واألمراء،  الوالة  إىل  ووصاياه  وخطبه  وكلامته   Q سريته

وأطول هذه النصوص وأجمعها ألصول ومسائل إدارة الدولة والحكم هو العهد 

الذي كتبه إىل واليه عىل مرص مالٍك األشرت.

وحقوق  وواجبات  وخصائص  صفات  العهد  هذا  خالل  من  نتناول  وسوف 

الحاكم واملسؤول العادل وأثرها يف بناء املجتمع والدولة الفاضلة. وقد انتظم 

والسيايس،  اإلداري  )التقوى(،  واألخالقي  اإلمياين  مطالَب:  أربعة  يف  البحث 

االجتامعي والعسكري، واالقتصادي.

املطلب الول: الإمياين والأخالقي )التقوى(:

 إن املتصفح للقرآن الكريم يجد أن كلمة التقوى ومشتقاتها استعملت أكرث 

من مائتَْي مرٍة يف القرآن الكريم وهذا الرتكيز والتأكيد والتكثيف لهذه املفردة يدل 

الدنيا واآلخرة، بل ورد يف بعض  عىل أهميتها  وخطورتها يف حياة اإلنسان يف 

تعاىل:  قال  البكات واستقرار املجتمعات،  لنزول  التقوى هي سبٌب  أن  اآليات 

ۡرِض﴾ 
َ
َوٱۡل َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  بَرََكٰٖت  َعلَۡيِهم  لََفَتۡحَنا  َقۡواْ  َوٱتَّ َءاَمُنواْ  ٱۡلُقَرىٰٓ  ۡهَل 

َ
أ نَّ 

َ
أ ﴿ َولَۡو 

األعراف )9  فالتقوى أصٌل لكلِّ فضيلٍة ولذلك نجد أن القرآن الكريم يف كثريٍ من 

 Q واألمئة P اآليات املباركات يويص بالتقوى، وأيضا ما ورد عن النبي

)1(  الصدوق/ االمايل/ 448/ح 601. 
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البلغاء واملتكلمني مشحونًة بهذه املفردة فال تخلو  فتجد خطب وكلامت سيد 

واستقرار  لسعادة  سببًا  تَُعدُّ  التي  الخصلة  هذه  إىل  اإلشارة  من   Q له  كلمٌة 

وثبات املجتمعات يف الدنيا واآلخرة.

وصية  هي  األشرت  مالك  إىل  عهده  تضمنها   Q لإلمام  وصية  أول  إن 

به يف  أمر  ما  واتباع  وإيثار طاعته  الله  بتقوى  )أمره  العهد  التقوى حيث جاء يف 

كتابه من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحٌد إال باتباعها وال يشقى إال مع جحودها 

وإضاعتها()1).

حيث إن اإلمام Q ربط سعادة اإلنسان وشقاوته باتباع التقوى وتضييعها. 

فام املقصود بالتقوى؟

التقوى يف اللغة من وقى، وكل ما وقى شيئا فهو وقاٌء له وقايًة))).

وأيضا هي حفظ اليشء مام يؤذيه ويرضه، وجعل النفس يف وقايٍة مام يخاف، 

ثم يسمى الخوف تارًة تقوى، والتقوى خوفًا، ثم صار التقوى يف تعاريف الرشع 

حفظ النفس عام يؤثم وذلك برتك املحظور))).

ويف االصطالح: هو االحرتاز بطاعة الله عن عقوبته، وهو صيانة النفس عام 

تستحق به العقوبة من فعٍل أو ترٍك)4).

Q: »أن ال يفقدك حيث أمرك وأن ال يراك حيث  وعرفها اإلمام الصادق 

نهاك«))).

وعليه فالتقوى تعني االلتزام باألوامر اإللهية واالنتهاء عن النواهي اإللهية. 

عن  والخروج  الزيغ  عن  اإلنسان  سلوك  يحفظ  الذي  الداخيل  الرقيب  وهي 

الطريق السوي الذي أمر الله تعاىل به.

)1(  نهج البالغة /450/عهده إىل مالك األشرت.

)2(  ظ:كتاب العني /864 )وقى(.

)3(  ظ: االصفهاين /مفردات غريب القرآن /530.

)4(  الجرحاين /كتاب التعريفات /52.

)5(  ابن فهد /عدة الداعي /285.
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فالتقوى تُعتب صامم أماٍن وضابطًا مهامًّ لكل فرٍد يف املجتمع وبالخصوص 

يتعاىل  وأن  وأهوائه  ومطامعه  شهواته  بتأثري  ينحرف  أن  من  متنعه  ألنها  للحاكم 

عىل نفسه ليستطيع أن يحكم بني الناس بالعدل واإلنصاف فال يجور وال يتعسف 

ويضع نصب عينيه رضا الله تعاىل فينترص للمظلوم من الظامل ويرجع الحقوق 

إىل أهلها.

إن النظام األخالقي والقيمي يف اإلسالم يربط اإلنسان ربطًا أكيًدا بالله تعاىل 

الحياة  هذه  من  أبعَد  إىل  حياته  متتد  متناٍه  غرُي  عمٌر  له  موجوًدا  اإلنسان  ويعتب 

الدنيا املحسوسة إىل حياٍة أخرى ال ميوت فيها وأن االنسان مخلوٌق لله تعاىل ال 

ميلك حواًل وال قًوة إال بإذنه فهو موجوٌد رابٌط فقرٌي غرُي مستقلٍّ يحتاج يف كلِّ آٍن 

إىل املدد اإللهي. وهذه الحقيقة ملن يتشعر بها لها تأثرٌي كبرٌي عىل أخالق وأفعال 

الحاكم، وبهذا الصدد يقول أمري املؤمنني: )أنا وأنتم عبيٌد مملوكون لربٍّ ال رب 

غريه ميلك منا ما ال منلك من أنفسنا()1).

يقوم  سوف  شّك  فال  وربه  خالقه  تجاه  والشعور  االحساس  هذا  يعْش  فمن 

بأعامله عىل أفضل ما يكون وينضبط ضمن أوامر خالقه وربه وهذا بدوره يؤدي 

له  الذي  فالحاكم  الحاكم،  هذا  عدالة  بواسطة  واالنصاف  العدل  دولة  قيام  إىل 

الله تعاىل ال يظلم أحدا قطًعا ولهذا يقول اإلمام عيلٌّ  عالقة بهذا املستوى مع 

Q: »والله لو أُعطيت األقاليم السبعة مبا تحت أفالكها عىل أن أعيص الله 

يف منلٍة أسلبها جلب شعريٍة ما فعلته وإن دنياكم عندي ألهون من ورقٍة يف فم 

جرادٍة تقضمها«))).

ملتزًما  كان  كلام  تعاىل  بالله  وارتباٍط  معرفٍة  عىل  الحاكم  كان  كلام  ولذلك 

باألوامر اإللهية مطيًعا لرشع الله وقوانينه بني الرعية.

النفس عن الهوى والغضب وامليول والرغبات يرتبط ارتباطًا وثيًقا  إن ضبط 

)1(  نهج البالغة /362 /خ 216.

)2(  نهج البالغة /374.
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بالخوف من الله تعاىل وتقواه الذي ينعكس عىل تعامل الحاكم مع رعيته بالعدل 

بها عىل  الترصف  بأموال املسلمني وعدم  االستهتار  والرحمة وعدم  واإلنصاف 

أنها ملٌك خاصٌّ للحاكم يفعل بها كيفام شاء.

وال  »أمرياملؤمنني«  يقال  بأن  نفيس  من  »أأقنع   :Q املؤمنني  أمري  يقول 

فام خلقت  العيش،  لهم يف جشوبة  أسوًة  أكون  أو  الدهر؟  مكاره  أشاركهم يف 

ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة املربوطة همها علفها...«)1).

فالتقوى متثل حصانًة للحاكم واملسؤول عن خيانة األمة يف األموال واألنفس 

واألعراض.

ونجد ذلك يف سرية أمئة العدل ويف مقدمتهم بعد رسول الله P أمرياملؤمنني 

وإمام املتقني الذي كان شديد الحرص عىل حفظ أموال األمة وأعراض وأرواح 

الناس بل تعامل مع أعدائه بالعدل واإلنصاف وهذا ما حصل يف معركة صفني 

Q، وعندما كان املاء تحت  العدو املاء عن جيش اإلمام عيلٍّ  عندما منع 

سيطرتهم وبعد أن دفعهم جيش اإلمام عن املاء مل مينعهم Q من املاء وقال 

أن املاء للجميع، وكذلك ما صنع يف معركة الجمل حيث حّكم رشع الله ومل 

ه فلم يَْسب النساء والذراري وإمنا اقترص عىل أموال الناكثني التي كانت يف  يتعدَّ

ساحة املعركة))). 

وأيضا مقولته املعروفة يف حق الخوارج »ال تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من 

طلب الحق فأخطائه كمن طلب الباطل فأصابه«))).

وما ورد عن سرية الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز حيث رفع السب عن 

Q وأعاد بعض الحقوق إىل أهلها وكان  أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

يقال أن سبب ذلك هو تدينه وتقواه التي متيز بها عن باقي خلفاء بني أمية)4).

)1(  م.ن /441.

)2(  ظ: الشيخ املفيد /الجمل/216.

)3(  محسن االمني /اعيان الشيعة 524/1.

)4(  م.ن.24/1.
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فالتقوى متثل ركًنا أساسيًّا ورشطًا مهامًّ للحاكم العادل التي من خاللها يستطيع 

الحاكم أن يحكم بالقسط والعدل وبهذا الصدد يقول اإلمام الحسني Q من 

كتاٍب له إىل أهل الكوفة: »فلعمري ما اإلمام إال الحاكم بالكتاب القائم بالقسط 

الدائن بدين الحق الحابس نفسه عىل ذات الله تعاىل«)1). فحبْس النفس والهوى 

هو عني التقوى وهو الذي يجعل الحاكم قامئًا بالقسط والعدل ألن أساس الظلم 

هو اتباع الهوى وحب الدنيا وطول األمل ولذلك قال أمري املؤمنني Q: »إين 

أخاف عليكم اثنتني  اتباع الهوى وطول األمل فأما اتباع الهوى فإنه يرد عن الحق 

وأما طول األمل فينيس اآلخرة«))). 

وقد اتفق املسلمون))) عىل أن اإلمام ال بد أن يكون عادالً حتى ال يجور يف 

حكمه، بل اإلمامية)4) اشرتطوا أن يكون معصوًما وذكروا لذلك أدلًة عقليًة ونقليًة.

وعليه فعدالة الحاكم موضع اتفاق جميع املسلمني ولها أثٌر بالٌغ يف تحقيق 

والفساد  االنحراف  من  واألمة  املجتمع  وحفظ  واالقتصادية  االجتامعية  العدالة 

والضياع.

ولذلك كلام كان الحاكم عاداًل متًقيا كان رحياًم رفيًقا شفيًعا عىل ضعاف الناس 

وأهل الحاجة واملسكنة قويًّا يف وجه املستكبين والظلمة، وقد وعد الله املتقني 

ۡعَنٰٗبا﴾.
َ
باملفاز والجنة والرضوان قال تعاىل: ﴿إِنَّ لِۡلُمتَّقِنَي َمَفاًزا 31 َحَدآئَِق َوأ

املطلب الثاين: الداري وال�سيا�سي

   يتضمن عهد اإلمام Q إىل مالك األشرت قواعَد وأصواًل مهمًة للعمل 

اإلداري والسيايس بشكٍل عامٍّ وللحاكم والوايل واملتصدي ألمور الناس بشكٍل 

. خاصٍّ

)1(  الفتال النيسابوري /روضة الواعظني /173.

)2(  الربقي /املحاسن1 /211 ح 84.

)3(  ظ: االيجي /املواقف /398.

)4(  ظ:العالمة الحيل /كشف املراد /492.
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القاعدة األوىل: االعتبار بتجارب الحكام السابقني: 

ومن هذه القواعد النظر والتأمل يف مسرية الحكام السابقني وأن يراقب الحاكم 

نفسه بعني العامة واملحكومني.

وقد عب عنها اإلمام Q بقوله: »إين قد وجهتك إىل بالٍد قد جرت عليها 

دوٌل قبلك، من عدٍل وجوٍر وإن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر 

عىل  يُستدل  وإمنا  فيهم  تقول  كنت  ما  فيك  ويقولون  قبلك  الوالة  أمور  من  فيه 

الصالحني مبا يجري الله لهم عىل ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية 

العمل الصالح«)1).

الحاكم  أن  الحكم وهي  إدارة  لقاعدٍة مهمٍة يف  اإلمام  يؤّصل  النص  يف هذا 

يراقب نفسه من خالل سرية الحكام السابقني ويعتب بها ويجعل نفسه يف صفوف 

املحكومني والعامة يف تقييم أعامله وهذا كالٌم يف غاية الروعة ألن اإلنسان بطبعه 

عندما يكون ضمن العامة ينظر إىل ترصفات الحاكم بطريقٍة مختلفٍة عن الحاكم 

نفسه وبذلك تكون حكومته وقراراته منطلقًة من حاجات الناس ومن رغبة الشعب 

وعامته، وإذا كان الحاكم بهذه الصورة فإن الله تعاىل قد جعل له سنًنا تجري يف 

عباده ومن هذه السنن الذكر الطيب والرضا من قبل عامة الناس عىل هذا الحاكم. 

ألنها  األشرت  مالك  إىل  وعهده  وصاياه  أول  يف  اإلمام  جعلها  الوصية  هذه  إن 

يتناسون  يتصدون للحكم واملسؤولية  الذين  يف غاية األهمية وذلك ألن أغلب 

انتقادهم ألعامل الحاكم واملسؤول عندما كانوا ضمن املحكومني وعامة الناس 

فينفصل متاًما عن تلك املرحلة )مرحلة املحكوم( وميارس دور الحاكم بدون 

وهذه  والشعب  الناس  عامة  وضمن  محكوًما  كان  عندما  تجربته  من  االستفادة 

الصفة تجعل الحاكم بعيًدا عن رغبات وطموح عامة الناس. وهذا ما حصل ملن 

توىل الحكم بعد عام )00) م يف العراق حيث إن الحكام مل يعتبوا من تجربة 

النظام البائد مع الشعب العراقي وتناسوا معاناتهم وآالمهم وانتقاداتهم ومعارضتهم 

)1(  نهج البالغة /449.
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للنظام البائد عندما كانوا يف املعارضة واليوم الكثري منهم يكرر كثريًا من أعامل 

الظلمة وكان جديرًا بهم وبالخصوص أتباع أهل البيت وممن يّدعون بالرجوع إىل 

اإلمام عيلٍّ  Q أن يجعلوا سرية اإلمام وكلامته وعهده ملالٍك األشرت امليلء 

بالوصايا املهمة يف مسألة إدارة الدولة واملجتمع موضعا للتطبيق، وهذه الوصية 

تدعو إىل إعطاء أهميٍة كبريٍة لرأي العامة والشعب. وهي من القوانني املتقدمة يف 

الفكر اإلنساين يف هذا املجال.

القاعدة الثانية: الرحمة واملحبة واللطف بالناس وعامة الشعب:

القائد  حول  الناس  وعامة  الجمهور  التفاف  يف  كبرٌي  أثٌر  لها  القاعدة  وهذه   

والحاكم واملسؤول وقد وضع اإلمام Q مبدأً انسانيًّا وأخالقيًّا عظياًم للتعامل 

مع املجتمع عىل أساس املشرتكات معهم إما بأخّوة الدين وإما بأخّوة اإلنسانية 

Q: »وأشِعر قلبك الرحمة للرعية واملحبة لهم واللطف بهم وال  حيث قال 

تكونن عليهم سبًعا ضاريًا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أٌخ لك يف الدين وإّما 

نظريٌ لك يف الخلق«)1).

فهذه الوصية من اإلمام قبل 1400 سنة حيث كانت املفاهيم القبلية والشعوبية 

مهمٍّ  إنساينٍّ  قانون  وضع  يف  والسبق  الريادة  له  فاإلمام  السائدة  هي  والعنرصية 

يحرتم اإلنسان إلنسانيته ويُعيل من قيم املحبة واإلخاء بني أبناء النوع اإلنساين 

﴾ الحجرات )1،  ۡتَقىُٰكۡمۚ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
وهذا بالواقع هو منطق القرآن: ﴿إِنَّ أ

»وقول الرسول الكريم P: الناس سواسيٌة كأسنان املشط«))).

فاإلمام Q يضع قاعدًة مهمًة لتعامل الحاكم مع أبناء شعبه وإن كان بعضهم 

من أديان أخرى، فاألخّوة الدينية مع أبناء دينه واألخّوة االنسانية مع أبناء األديان 

ا بل  األخرى، فالحاكم يف منطق اإلمام Q أٌب للجميع وليس طاغوتًا ومستبدًّ

بالرحمة والعفو والحب وهذا ما جّسده أمري املؤمنني Q عندما  قلبه ميلء 

)1(  نهج البالغة /450.

)2(  محمد جواد مغنية /التفسري الكاشف7 /115.
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.Q تصدى للحكم إبان خالفته

واإلماُم يويص الحاكَم بأن يُعطي من عفوه وصفحه للميسء من عامة الناس: 

إنسانيٌة  مسؤوليٌة  الحاكم هي  مسؤولية  سبًعا ضاريًا«)1). ألن  عليهم  تكونن  »وال 

قامئٌة عىل العالقة الطيبة بينه وبني عامة الناس فهو كاألب الحنون الحريص عىل 

مصالحهم الذي يأخذ بأيديهم إىل مواطن الخري والصالح، فاذا فعل ذلك فسوف 

يحصل عىل ثقة الناس ومحبتهم وتعاونهم وإن الله تعاىل سوف يُجري له الذكر 

. الطيب عىل ألسنتهم وهذا وعٌد إلهيٌّ

القاعدة الثالثة: إنصاف الناس: 

والتصدي  اإلدارة  قاعدٍة مهمٍة يف  الفقرة إىل  Q يف هذه  اإلمام  يتعرض 

حيث  خاصته  ومن  نفسه  من  الناس  الحاكم  إنصاف  عملية  وهي  للمسؤولية 

قال Q: »أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك وَمن لك 

فيه هًوى من رعيتك فإنك إاّل تفْعل تظلِْم ومن ظلم عباده الله كان الله خصمه«))).

العدال واالنصاف أساس الحكم ودوامه فإّن امللك يدوم مع الكفر وال يدوم 

نفسه ومن  الناس حقهم من  يعطي  الذي  العادل  فالحاكم واملسؤول  الظلم  مع 

وبالتايل سوف  الناس  عامة  عند  ومقدسٌة  مكرمٌة  مكانٌة  له  تكون  خاصته سوف 

الناس  تعاىل ونرصه، وبعكسه سوف يكون مبغوًضا من  الله  يكون موضع رضا 

مبغوًضا من الله تعاىل وكان من خصامء الله تعاىل وأعدائه فيأذن بحرٍب من الله 

تعاىل، ومن دواعي تغيري النعم وزوالها هي ظلم العباد ألن دعوة املظلوم ليس 

دونها حجاٌب بل تخرق الحجب وبهذا الصدد يقول اإلمام Q: »وليس يشٌء 

أدعى إىل تغيري نعمة الله، وتعجيل نقمته، من إقامٍة عىل ظلٍم، فان الله سميع دعوة 

املضطهدين، وهو للظاملني باملرصاد«))).

)1(  نهج البالغة /450.

)2(  م.ن.

)3(  م.ن/451.



142

                 
    
اج
د
ي ال

 ا
يم 
كر
.د 
لن أ

عاد
م ال
حلاك

ص ا
صائ

خ

142

القاعدة الرابعة: مداراة العامة عىل حساب الخاصة: 

اإلمام يف هذا العهد يضع وصيًة مهمًة للحاكم واملسؤول وهي مداراة العامة 

عىل حساب الخاصة من األقارب والوجهاء وأصحاب الرثوة واملناصب.

امتيازاٍت  أصحاب  وألنهم  الحاكم  عىل  عبئًا  يشّكلون  الخاصة  ألن  وذلك 

أعباء الحرب ومقارعة األعداء والبناء والزراعة  الذين تقع عليهم  العامة  بخالف 

والصناعة فهم عامد الدين وجامع املسلمني، فإرضاؤهم عىل حساب الخاصة 

ال يؤثر عىل األمور العامة ومصلحة الدولة والناس بخالف إرضاء الخاصة عىل 

املصالح  وإدامة  الجسام  األعامل  عاتقهم  عىل  تقع  العامة  ألن  العامة  حساب 

العامة من الدفاع عن كيان الدولة ومحاربة األعداء ومن القيام بتوفري الحاجات 

 Q األساسية للدولة من خالل الزراعة والصناعة وأموٍر أخرى وقد عّب اإلمام

سخط  وإن  الخاصة  برضا  يُجحف  العامة  سخط  »فان  بقوله:  القاعدة  هذه  عن 

الخاصة يغتفر مع رضا العامة«)1). 

القاعدة الخامسة: اختيار املستشارين:

يف هذه الوصية اإلمام Q يويص الحاكم والوايل واملسؤول أاّل يدخل يف 

مشورته بخيال وال جبانا وال حريصا. ما ال شك فيه هو أن الحاكم ال يستغني عن 

املستشارين ولذلك عليه أن ينتخب منهم الشجاع والكريم وأهل الحكمة والعقل 

جسيمٍة  أخطاٍء  إىل  تؤدي  وسيئٌة  مذمومٌة  صفاٌت  والحرص  والجنب  البخل  ألن 

وتوقع الحاكم يف أموٍر يذم عليها وقد جاء يف وصيته Q بهذا الصدد: »وال 

تدخلن يف مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر وال جبانا يضعفك 

عن األمور وال حريصا يزيّن لك الرشه بالجور، فان البخل والجنب والحرص غرائُز 

شتى يجمعها سوء الظن بالله تعاىل«))).

إن مركز الخطر يف املستشارين واملقربني من الحاكم هو أنهم يجعلونه ينظر 

)1(  م.ن.

)2(  م.ن.
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ٍة  إىل األمور من وجهة نظرهم وعليه فكلام كانوا يتمتعون بصفاٍت صالحٍة وخريِّ

 Q اإلمام  ولذلك  صحيٌح.  والعكس  وسديدًة  صالحًة  الحاكم  أراء  كانت 

يرتبط  وخريها  األمة  صالح  وإن  والحكامء  العلامء  مبشاورة  الحاكم  يويص 

مبشاورة أهل الخبة وأهل االختصاص من العلامء والحكامء وبهذا الصدد يقول 

اإلمام Q: »وأكرث مدارسة العلامء ومناقشة الحكامء يف تثبيت ما صلح عليه 

أمر بالدك وإقامة ما استقام به الناس قبلك«)1).

الصحيح يف  للحاكم املسار  يرسم  والدقة ألنه  الروعة  النص يف غاية  وهذا 

اتخاذ املستشارين واملقربني اليه.

القاعدة السادسة:  استبعاد أعوان الظَّلَمة من مواقع املسؤولية: 

هذه وصيٌة مهمٌة من اإلمام Q للحاكم العادل يف استبعاد وعدم استوزار 

تاريٍخ  للظلمة ألن هؤالء أصحاب  بطانته من كان وزيرًا  أو جعل يف  تقريب  أو 

سيٍِّئ تجاه عامة الناس ويف رقابهم مظاملُ وآثاٌم كثريٌة وهم أصحاب نفاٍق وليس 

لهم إخالٌص حقيقيٌّ تجاه الحكومة الجديدة وإمنا هم أصحاب مصالَح شخصيٍة 

ال يتوانون يف خذالن الدولة وتخريبها، ثم إن هؤالء ميثلون مرحلًة ظاملًة كانت 

العامة واملظلومني من  ينفر  الناس ولذلك وجودهم  عامة  كثريٌة من  لها ضحايا 

التصدي  من  يستبعدهم  وأن  إليه  هؤالء  يقرّب  أاّل  العادل  الحاكم  فعىل  قبلهم، 

عندهم.  ضمري  وال  لهم  دين  ال  فهم  الظلمة  أعوان  ألنهم  والناس  العامة  ألمور 

وقد جاء يف وصيته Q: »إن رش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزيًرا، ومن 

رشكهم يف اآلثام، فال يكونن لك بطانة فإنهم أعوان األمثة وإخوان الظلمة وأنت 

واجٌد منهم خريَ الخلف«))).

أتباع  من  العراق  يف  للحكم  تصدوا  الذين  أّن  إال  الوصية  هذه  اهمية  عىل 

Q مل يعملوا بها، فقد جعلوا أعوان الظلمة من بطانتهم واستوزروهم  عيلٍّ 

)1(  م.ن /453.

)2(  م.ن/452.
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والسبب  الدولة  إدارة  يف  ومهمة  شتى  مواقَع  يف  الناس  رقاب  عىل  وسلطوهم 

واملسؤول عىل  للمتصدي  األمور  يزينون  متملقون  منافقون  أن هؤالء  ذلك  يف 

حساب الحق والحقيقة فال يواجهونه مبر الحق، وعادًة املسؤول ينسجم نفسيًّا 

 Q مع هؤالء ويبعد من يجاهر بالحق والحقيقة من املخلصني ثم إن اإلمام

عندما يويص الحاكم بعدم استوزار الظلمة يوصيه من جهٍة أخرى يف مكاٍن آخَر 

الصالحة  البيوتات  وأهل  اإلحسان  بأهل  نفسه  ويلصق  منه  يقرّب  بأن  العهد  من 

والسوابق الحسنة وأهل النجدة والشجاعة والسخاء والسامحة)1).

هذه  أهل  من  ومقربيه  بطانته  يجعل  عندما   الحاكم  أن  هو  فيه  شك  ال  وما 

الصفات سوف يكونون له عونًا عىل الخري والصالح وكل ما ينفع األمة ألنهم كام 

عّب عنهم اإلمام عيل Q: »جامٌع من الكرم وشعٌب من العرف«))).

القاعدة السابعة :إعطاء كل ذي حقٍّ حّقه: 

يف هذه الوصية يوجه اإلمام Q الحاكم يف كيفية التعامل مع الناس وأاّل 

يجعل املحسن وامليسء يف كفٍة واحدٍة ومبنزلٍة سواٍء ألن هذا العمل سوف يقتل 

حالة اإلبداع عند املحسن والناس اآلخرين من أهل االحسان يطّمع امليسء يف 

إساءته وتغيب املوازين الحقة يف التمييز بني أهل اإلحسان وأهل الباطل، فعىل 

الحاكم أن يشعر املحسن بإحسانه من خالل أساليَب كثريٍة ال يعدمها الحاكم من 

خالل الشكر والتقدير والهدايا والترصيح بأعامله الحسنة عىل رؤوس األشهاد، 

وأيضا بالنسبة للميسء ال بد من محاسبته عىل قدر إساءته وإشعاره بتقصريه حتى 

Q: »واليكونن املحسن  بقوله  الوصية  القابل ويعب عن هذه  يتجاوزها يف 

وامليسء عندك مبنزلٍة سواٍء فإن يف ذلك تزهيًدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان و 

تدريبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة«))).

)1(  ظ:م.ن/454.

)2(  م.ن.

)3(  م.ن /453.
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باساءته حتى  يُجازى  أن  بد  يكافأ إلحسانه وامليسء ال  أن  بد  فاملحسن ال 

يعتب به غريه.

القاعدة الثامنة: عدم نقض السنن الصالحة السابقة: 

هنا اإلمام Q يويص الوايل باملحافظة عىل السنن الصالحة التي كانت 

سائدًة قبله وعدم نقضها ألّن فيها خريًا لألمة وللصالح العام فيجب إدامتها والعمل 

عىل وفقها وإن كانت من صنع حكاٍم سابقني ظاملني ألن مدار العمل الصالح هو 

»الحكمة ضالة املؤمن«)1)، فال ينبغي عىل الحاكم التفريط بها ما دامت موضع 

اجتامع وصالح االمة، وهذه الوصية تشري إىل احرتام العادات والتقاليد للشعوب 

التي ال تتقاطع مع الرشيعة اإلسالمية، وال شك يف هذه الوصية تؤدي إىل األلفة 

واملحبة بني الحاكم واملحكومني، والحاكم حقيقته أمنٌي عىل مصالح األمة فال 

فينظر نظرًة سيئًة تجاه أعامل الحكام  أنانيته ونزعته الشخصية  يتحرك من خالل 

السابقني وإن كانت صالحًة وخريًة ما دامت ال تحمل اسمه.

القاعدة التاسعة: االتصال املبارش مع الناس  

يضع اإلمام Q قاعدًة مهمًة يف إدارة الدولة وهي تواصل الحاكم واملسؤول 

مع الناس بشكٍل مبارٍش وعدم االحتجاب عنهم ألن االحتجاب عن الناس يؤدي 

إىل القطيعة بني الحاكم واملحكوم بينام التواصل يؤدي إىل حالة املحبة واأللفة 

والتواصل من قبل الحاكم مع شعبه ويطلع بصورٍة مبارشٍة عىل حاجاتهم وأمورهم 

العصيان  أمام  الباب  ويغلق  والوايل  الحاكم  الشعب حول  التفاف  إىل  يؤدي  ما 

والثورات من قبل الشعب عىل الحاكم وهذه الوصية تَُعدُّ من أساسيات الحكومة 

الصالحة العادلة.

فيقول اإلمام Q: »فال تطولن احتجابك عن رعيتك«))).

.Q 1(  م.ن/497 حكم امري املؤمنني(

)2(  نهج البالغة/461.
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القاعدة العارشة: عدم املن عىل الرعية باعامله الصالحة 

وهذه من الوصايا املهمة للحاكم العادل أاّل ميّن عىل رعيته بصالح أعامله 

وينتقصهم من خالل ما يقدم لهم من أعامٍل ويذكرهم دامئًا بأنهم كانوا أصحاب 

عوٍز وحاجٍة وفقٍر وبجهوده أصبحوا أهل خريٍ وغًنى وهذا ما يحصل دامئًا من قبل 

الحكام الظلمة عندما يقومون بأبسط األعامل ميّنون عىل الشعب بها وهذا ما كان 

يردده النظام البائد فكان يذكر الناس بأنهم كانوا حفاًة وأهل فقٍر وحاجٍة وبجهوده 

)إياك واملّن عىل   :Q الجديد فيقول اإلمام  الواقع  بهذا  الشخصية أصبحوا 

رعيتك بإحسانك()1).

ثم إن اإلمام يويص الوايل أاّل يحدث سنًة ترض بالسنن الصالحة السابقة ألنه 

يصدق عليه »من سن سنًة حسنًة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة ومن 

سن سنًة سيئًة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إىل يوم القيامة«)))، وقد جاء يف هذه 

الوصية »وال تنقض سنًة صالحًة عمل بها صدور هذه األمة«))).

املطلب الثالث: الجتماعي والع�سكري: 

االمام Q يف وصيته إىل مالٍك األشرت يقسم ويصنف املجتمع إىل طبقاٍت 

واإلمام Q يستعمل مصطلح الطبقة ويريد منه الذين ينتمون إىل نشاٍط مهنيٍّ 

واحٍد كالجنود والُزّراع والقضاة والتجار... فالتقسيم والتصنيف عىل أساس العمل 

واملهنة ال عىل أساٍس مناطقيٍّ أو عنرصيٍّ أو قوميٍّ أو أسياٍد وعبيٍد، وهذا التقسيم 

ألن  الصغرية  القرية  ال  والكبرية  واملتحرضة  املتنوعة  املدينة  نسق  مع  يتناسب 

مجتمع املدينة مجتمع يتبادل املصالح واملنافع والتخادم يف ما بينهم فالجنود 

يقدمون األمن للمجتمع والزراع يقدمون مزروعاتهم ومنتجاتهم للناس ولوالهم 

لحصل القحط وهكذا كلُّ صنٍف من األصناف يقوم بتقديم خدمٍة للمجتمع تكون 

)1(  م.ن/464.

)2(  الشيخ املفيد /الفصول املختارة /136.

)3(  نهج البالغة/453.



147

هــ
 14

40
ل / 

شوا
رش / 

ن ع
ثام

د ال
عد

ال

147

قوامه ومساِعًدا يف استمراره، فيقول اإلمام Q يف وصيته: »واعلم أن الرعية 

طبقاٌت ال يصلح بعضها إال ببعٍض وال غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله، 

العدل، ومنها عامل اإلنصاف والرفق،  العامة والخاصة ومنها قضاة  ومنها كتاب 

وأهل  التجار  ومنها  الناس،  ومسلمة  الذمة  أهل  من  والخراج  الجزية  أهل  ومنها 

الصناعات، ومنها الطبقة السفىل من ذوي الحاجة واملسكنة«)1).

باملجتمع  اإلمام  علم  إىل  يشري  الذي  النص  هذا  يف   Q عيلٌّ  اإلمام 

ومكوناته ومسؤولياته وما يصلحه فإن اإلمام Q يصنف املجتمع عىل أساس 

املهن واألعامل وإن هذا التصنيف يقتيض التعاون والتالحم والتخادم بني أبناء 

وإن  تصارعهم  يقوم عىل  تعاونهم وهالكهم  يقوم عىل  املجتمع ألن صالحهم 

كل صنٍف من هذه األصناف ال تستقيم أموره إال بالتعاون مع األصناف األخرى، 

تبادل الخدمات واملنافع، ثم إن  القائم عىل  وهذه هي طبيعة املجتمع املدين 

اإلمام عليًّا Q صنف املجتمع إىل هذه األصناف لغايٍة ولغرٍض هامٍّ هو وضع 

مناهج عمٍل ومسؤولياٍت وقواننَي لكل طبقٍة )حقوق وواجبات(.

بني  والتعاون  والتخادم  التداخل  حالة  عن  يتكلم   Q عليًّا  اإلمام  إن  ثم 

الطبقات من الجنود والزراع والقضاة... وأنه ال غنى لصنٍف عن األصناف األخرى 

فالجنود  الطبقات  لتلك  األخرى  متوقفٌة عىل املصالح  متداخلٌة  فإن مصالحهم 

البلد من الداخل والخارج وإن قوام معيشة الجند  يقع عىل عواتقهم حفظ أمن 

والرضائب  الخراج  تستوجب  أعامٍل  من  والتجار  الزراع  به  يقوم  ما  عىل  يعتمد 

وهذه  الرشيحة  لهذه  املعاش  بإعطاء  الدولة  فتقوم  باألموال  الدولة  ميد  الذي 

الدولة واإلرشاف عىل  أمور  لتسيري  والكتبة  القضاة  من  إداريٍّ  إىل جهاٍز  يحتاج 

هذه النشاطات، وحل النزاعات عن طريق القانون ولوال هم لغاب القانون وسيطر 

القوي عىل الضعيف وضاعت الحقوق وغابت الدولة وأصبح الهرج املرج.

كذلك اإلمام Q يويص الحاكم يف كيفية اختبار الجند والقادة ويضع له 

)1(  م.ن.
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والقادة  للجند  واملزايا  الصفات  فأول  الناجح،  االختيار  يف  ورائًعا  دقيًقا  منهًجا 

وللرسول  لله  بالنصيحة  اإلمام  عنها  عب  وقد  تعاىل  الله  من  والخوف  التدين 

ولإلمام.

ويراعي  اآلخرين  أموال  عىل  يتعدى  ال  طاهرًا  أميًنا  يكون  أن  الثانية  والصفة 

حقوقهم فعب عنها )وأطهرهم جيبًا()1)

وأيضا من صفاته أن يكون عونًا وسنًدا للضعفاء والفقراء شديًدا عىل األقوياء 

والظلمة.

وممن  الحسن  التاريخ  وأهل  الصالحة  البيوتات  من  واختيارهم  انتخابهم  ثم 

يتصفون بالنجدة والشجاعة والسخاء والسامحة، وهذه الصفات هي مجمع الخري 

العدل واإلنصاف واملحبة واأللفة بني عموم  أثٌر كبرٌي يف إشاعة  والصالح ولها 

الناس.

ثم إن اإلمام يويص الوايل أن يتفقد ويتعاهد حوائج الجند باستمراٍر ويشعرهم 

أمن  والثقة يف سبيل حفظ  التضحية واإلخالص  يبادلوه  والرعاية حتى  باملحبة 

الدولة وصد العدوان فيقول Q: »ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من 

ولدهام«))).

ا للجند ولغريهم وهي حسن الثناء  ثم إن اإلمام يويص الوايل بوصيٍة مهمٍة جدًّ

عليهم وإبراز محاسنهم وشجاعتهم ونجدتهم فإنها تثري العزمية فيهم وتدفع بقليل 

الهمة إىل االندفاع والتسامي نحو النجدة والشجاعة والبسالة وهذا أسلوٌب رائٌع 

الثناء عىل  من خالل  لكن  عيوبه  وإظهار  لومه  دون  والخامل  الضعيف  لتشجيع 

املحسن فيقول Q: »وواصل يف حسن الثناء عليهم ومتديد ما أبىل ذوو البالء 

منهم فإن كرثة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله«))).

)1(  م.ن/454.

)2(  م.ن.

)3(  م.ن /455.
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اإلمام Q يضع ضوابَط للقائد الذي يكون موضع قرٍب واهتامٍم واستخالٍص 

من قبل الوايل وهي أن يكون مواسيًا لجنوده يف السهر عىل توفري الرضوري من 

باالطمئنان عىل مستقبلهم ومستقبل  يشعروا  حاجاتهم وحاجات عوائلهم حتى 

أوالدهم ليك يقوموا بأداء واجباتهم عىل أفضل ما يكون، وهذه إشارٌة مهمٌة من 

اإلمام Q إلصالح طبقة العسكر.

ثم إن اإلمام Q يستعرض وصاياه للويل يف طبقة القضاة والحكام الذين 

يحكمون بني الناس فيذكر اإلمام Q مجموعًة من الصفات واملميزات التي 

يجب أن يتوافر عليها القايض والحاكم ألن القايض والحاكم تقع عليه مسؤوليٌة 

اإلسالم ميثل  فالقضاء يف  الناس،  بني  واإلنصاف  العدل  إقامة  كبريٌة ومهمٌة يف 

مؤسسًة مستقلًة بذاتها عن الحكومة والسلطة التنفيذية وال تتدخل يف أمورها ومن 

هذه الصفات:

1 - أن يكون عاملًا كثري االطالع والدراية والخبة بحيث ال تضيق عليه األمور قادًرا 

للحكم بني  »اخرت   :Q قال  الخصوم  الحلول واألحكام بني  إعطاء  عىل 

الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق به األمور..«)1).

ا  جدًّ رضوريٌة  الصفة  وهذه  طمعٍ()))،  عىل  نفسه  ترشف  )ال  النفس  عفيف   -  (

للقايض حتى ال مييل يف حكمه ملن يبذل له أو يتوقع منه نفًعا أو مصلحًة.

) - دقيًقا صبوًرا قوي الحجة والبهان ال يترسع يف الشبهات وهذا املعنى يشري 

الشبهات  وأوقفهم يف  أقصاه  دون  فهٍم  بأدىن  يكتفي  »وال   :Q قوله  إليه 

وآخذهم بالحجج«))).

ثم إن اإلمام يويص الوايل بأن يتعهد القايض يف البذل والعطاء ليك ال يقع يف 

الحاجة  والعوز ما قد يُؤدي عند ضعفاء النفوس إىل الجور يف الحكم ملن يبذل 

)1(  م.ن.

)2(  م.ن/456.

)3(  م.ن.
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لهم، ليك يبقى القضاء نزيًها مستقياًم ال يؤثر عليه أحٌد وكذلك، يجب أن يأخذ 

الوايل حتى  من  وتواصٍل  اهتامٍم  يكون موضع  وأن  به  الالئق  االجتامعي  مكانه 

ال يتوسل إىل اآلخرين يف أموره فال يطمع أحٌد فيه من أصحاب الجاه والرثوة، 

فيقول اإلمام Q »ثم أكرث تعاهد قضائه وافسح له يف البذل ما يزيل علته وتقل 

سعة حاجته إىل الناس، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصتك 

ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك«)1).

أمور  إلدارة  عامله  اختيار  كيفية  يف  للوايل   Q عيل  اإلمام  وصايا  ومن   

واليته ودولته أاّل يختارهم عىل أساس القرابة واملحاباة بل عىل أساس املهنية 

الحياء  أهل  من  يكونوا  وأن  ومراقبتهم  اختبارهم  خالل  من  الناجحة  واإلدارة 

الطيبة  البيوتات الصالحة والقدم يف االسالم ومن أصحاب األعراض  ومن أهل 

الرشيفة، وهذه وصايا من اإلمام يف غاية الروعة للحاكم واملسؤول الذي يريد 

أن يدير دولته أو مؤسسته بطريقٍة ناجحٍة وعادلٍة أن يعتمد عىل أشخاص يحملون 

هذه املواصفات التي تؤهلهم للقيام بأعاملهم عىل أتمِّ وجٍه فالحياء كام جاء يف 

الحديث »شعبٌة من شعب االميان«)))، »ولكلِّ ديٍن خلٌق وخلق االسالم الحياء«)))، 

فالحياء صفٌة مهمٌة لالنسان الذي يريد أن يتوىل مسؤوليًة. وأيضا كونه من أهل 

البيوتات الصالحة والقدم يف اإلسالم، فاّن لهام أثرًا كبريًا عىل شخصية املتصدي 

متنعه من االنحراف عن طريق الحق ألن التاريخ املرشق والسمعة الطيبة بال شك 

يكونان حصًنا له إزاء الضغوطات املادية والدنيوية.

 وقد جاء يف هذا الصدد عنه Q: »ثمَّ انظر يف أمور عاّملك فاستعملهم 

اختبارا وال تُولّهم محاباًة وأَثَرًة فإنهم جامٌع من ُشعب الجور والخيانة، وتَوخَّ منهم 

أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم يف اإلسالم..«)4).

)1(  م.ن.

)2(  سنن النسايئ110/8.

)3(  اإلمام مالك /املوطأ 2 /905.

)4(  نهج البالغة /456.
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ثم إن اإلمام يويص الوايل واملتصدي أاّل يعتمد عىل فراسته وحسن ظنه يف 

اختيار رجال الدولة بل يعتمد عىل التجربة واالختبار والتاريخ الطيب والحسن يف 

خدمة الناس ألن الكثري من هؤالء يستطيعون التمويه عىل الوايل وخداعه من خالل 

للحاكم ألنهم أصحاب مصالَح  التقرب  متلقهم وحسن خدمتهم وتصنعهم يف 

للمتصدي  األهمية  غاية  والشعب وهي وصيٌة يف  الدولة  أمر  يهمهم  خاصٍة وال 

فيقول اإلمام Q »ثم ال يكن اختيارك إياهم عىل فراستك واستنامتك وحسن 

الظن منك فإن الرجال يتعرفون لفراسات الوالة بتصنعهم وحسن خدمتهم وليس 

النصيحة واألمانة يشٌء ولكن اختربهم مبا ولوا للصالحني قبلك  وراء ذلك من 

فاعمد الحسنهم كان يف العامة أثرا وأعرفهم باألمانة وجها«)1).

ثم إن اإلمام Q يويص الوايل بوصايا تحفظ سالمة إدارة الحكام وعدم 

االستئتثار مبا تحت أيديهم من أمواٍل وأعامٍل وأعراٍض وحقوق الناس، فيوصيه 

بسد حاجتهم من بيت املال بحيث تخصص لهم رواتب تجعلهم يف غًنى وكفايٍة 

وتضمن لهم حياًة معيشيًة كرميًة وذلك لتحصينهم من خيانة ما تحت أيديهم من 

الناس  وتعدوا عىل حقوق  األمانة  لو خانوا  ما  عليهم يف  الحجة  أمواٍل وإلقامة 

إدارتهم  عىل  والعيون  واملفتشني  الرقباء  بوضع  اإلمام  يويص  وبذلك  والعامة 

وأعاملهم حتى يشعروا مبراقبة الوايل لهم فيكون ذلك مانًعا من الظلم والعدوان 

والتفرد يف أمور إدارتهم وأعاملهم.

وبهذا الصدد يقول اإلمام Q: »ثم أسبغ عليهم األرزاق فإن ذلك قوًة لهم 

إن  أيديهم وحجًة عليهم  ما تحت  تناول  لهم عن  أنفسهم وغًنى  استصالح  عىل 

الصدق  أهل  من  العيون  وابعث  أعاملهم  تفّقد  ثم  أمانتك  ثلموا  أو  أمرك  خالفوا 

والوفاء عليهم«))).

)1(  م.ن.

)2(  م.ن.
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ثم إن اإلمام يويص الوايل يف حال ثبتت خيانٌة عىل عامٍل من عامله أو موظٍف 

يف حكومته فال بد من معاقبته مبا يستحق ليك يكون عبًة لغريه كام جاء يف قوله 

ۡلَبِٰب﴾ البقرة 9)1.
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ تعاىل: ﴿َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ َيٰٓ

املطلب الرابع: القت�سادي

للحاكم  مهمًة  وصايا  يضع   Q اإلمام  فإن  االقتصادي  الجانب  يف  أما 

األرض  وإصالح  الرضائب  وجباية  الخراج  بأمر  يتعلق  ما  منها  املجال  هذا  يف 

وعامرتها، فإن الدولة ال ميكن أن تقوم بدون هذه األمور ألن معيشة الناس من 

عىل  ولذلك  املهم  الرافد  هذا  عىل  يعتمدون  وغريهم  الدولة  وموظفي  الجند 

وتوفري فرص  يعمل عىل إصالح األرض وعامرتها  وأن  إدارته  أن يحسن  الوايل 

العمل ما يؤدي إىل إصالح املجتمع وتقدمه وسعادته ثم إن الوايل عليه ان يتبع 

سياسًة عادلًة يف جباية الرضائب من دون أن تؤدي إىل إفقار الناس واإلرضار بهم 

وتخريب األرايض الزراعية. فعىل الوايل أن يهتم أواًل بإصالح األرض وزراعتها 

يقول  ولذا  الخراج  طلب  يف  التفكري  قبل  األرض  إعامر  مستلزمات  كل  وتوفري 

اإلمام Q يف وصيته: »وتفّقد من أمر الخراج مبا يصلح أهله فإّن يف صالحه 

الناس  ألن  بهم،  إال  سواهم  عن  صالح  وال  سواهم،  ملن  صالًحا  وصالحهم 

كلهم عياٌل عىل الخراج وأهله، وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف 

استجالب الخراج، ألن ذلك ال يُدرك إال بالعامرة ومن طلب الخراج بغري عامرة 

أخرب البالد وأهلك العباد«)1).

نظرٍة  وذاَت  ومنصفًة  عادلًة  كانت  إذا  الرضائب  الوايل يف  سياسة  فإن  وعليه 

بعيدٍة سوف تؤدي إىل إعامر األرض وزراعتها.

أما إذا كانت سياسًة جائزًة قامئًة عىل عدم مراعاة الزراع وفرض رضائب تثقل 

كاهلهم دون النظر إىل واقعهم وظروفهم سوف تؤدي إىل هجران األرض وتركها 

)1(  م.ن 457.
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وبالتايل يصبح البلد ال يجد قُوتَه ألن الزراعة هي أساس اقتصاد الدولة وخرابها 

وّص  ولذلك  والدفاعية،  والتجارية  السياسية  األصعدة  جميع  عىل  ينعكس 

اإلمام Q يف جباية الرضائب بالرفق بأصحاب األرض وعدم إثقال كاهلهم 

بالرضائب املجحفة ألنه سوف يؤدي إىل إعوازهم ثم إىل عدم قدرتهم عىل زراعة 

األرض وهجرانها حيث يقول Q »والثقة منهم مبا عودتهم من عدلك عليهم 

يف رفقك بهم... وإمنا يؤىت خراب األرض من إعواز أهلها«)1).

أما وصية اإلمام Q بخصوص التجار وأصحاب الصناعات فام ال شك فيه 

هو أن التجار وأصحاب الصناعات يشّكالن أركانًا مهمًة يف السياسة ويف اقتصاد 

الدولة حاميتهم  عاتق  تقع عىل  إنه  أي  بهم خريًا  الوايل  يويص  فاإلمام  الدولة، 

مستلزمات  وتهيئة  تجارتهم  حركة  وتيسري  أموالهم  وحامية  لهم  األمن  وتوفري 

بهم  وأْوِص  الصناعات  وذوي  بالتجار  استوص  »ثم   :Q فيقول  أعاملهم، 

خريًا«))).

ومن جهٍة أخرى اإلمام Q يويص الوايل مبراقبتهم ليمنع االحتكار الذي 

الشأن ألن االحتكار ميثل  النفوس وأصحاب  التجار من ضعاف  به بعض  يقوم 

االحتكار  َحرّمت  املقدسة  الرشيعة  فإن  العامة ولذلك  كبريًا عىل مصالح  خطرًا 

ا  Q بهذا الصدد: »واعلم أن يف كثريٍ منهم ضيًقا فاحًشا وشحًّ ومنعته فقال 

قبيًحا، واحتكاًرا للمنافع وتحكُّاًم يف البياعات وذلك باُب مضٍة للعامة، وعيٌب 

عىل الوالة فامنع من االحتكار فان رسول الله P منع منه«))).

وأخريا اإلمام Q يويص الوايل بالطبقة الضعيفة من املجتمع وهم الفقراء 

مسؤولٌة  الدولة  ألن  املال  بيت  من  نصيبًا  لهم  يجعل  بأن  واأليتام  واملساكني 

عن توفري الحياة الكرمية لهؤالء وهو تأسيٌس من قبل اإلمام ملؤسسات الرعاية 

)1(  م.ن 458.

)2(  م.ن.

)3(  م.ن/459.
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أمر   Q اإلمام  إن  حيث  املتحرضة  الدولة  عند  اآلن  املوجودة  االجتامعية 

الكريم  العيش  مستلزمات  وتوفري  أمورهم  وتدبري  ورعايتهم  هؤالء  بتعهد  الوايل 

لهم من قبل الدولة وهذا واجٌب عليها.

فيقول Q »ثّم الله الله يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة لهم واملساكني 

واملحتاجني وأهل البؤس والزمنى فإن يف هذه الطبقة قانًعا ومعرتًّا))) واحفظ لله ما 

استحفظك من حقه فيهم واجعل لهام قساًم من بيت مالك«))).

ثم إن اإلمام Q يف وصيته يعتب هذا العمل من أفضل األعامل ألّن هذه 

الطبقة محرومٌة وتحتاج إىل اإلنصاف من قبل الوايل أكرث من غريها »فإن هؤالء 

من بني الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم«))).

الخاتمة والنتائج 

واملسؤول  للحاكم  متكاماًل  عمٍل  وبرنامَج  مهمًة  وثيقًة  ميثل  العهد  هذا  إن 

تضع  والروعة  الدقة  غاية  يف  وصايا  يتضمن  فإنه  واملسؤولية  الدولة  مواقع  يف 

معالجاٍت من قبل شخصيٍة عمالقٍة يف املجال السيايس واالداري واالجتامعي 

مدينة  باب  وهو  والحرب  واإلدارة  الحكم  مارست  قد  والعسكري  واالقتصادي 

العلم، الرسول P وهو أعلم الناس بعد النبي P فام جاء من قواننَي وبنوٍد يف 

هذه الوصية متثل الفكر النري الوهاج واملتميز لإلمام عيلٍّ Q يف مسائل إدارة 

الدولة والحكم حيث يسجل فيها صفات الحاكم واملسؤول العادل ويضع فيها 

قواعَد وأصواًل ادارة الدولة عىل كافة االصعدة.

أما بخصوص النتائج 

فإن اإلسالم من خالل عهد أمري املؤمنني قد أسس ملجموعٍة من املؤسسات 

الفكر  يف  سابقًة  متثل  كانت  وهي  والسياسية  واالقتصادية  واالجتامعية  الرقابية 

)1(  القانع: الذي يسأل الناس، واملعرت: الذي يتعرض للعطاء وال يسأل. ظ: ابن منظور /لسان العرب 202/12.

)2(  نهج البالغة/459.

)3(  م.ن/460.



155

هــ
 14

40
ل / 

شوا
رش / 

ن ع
ثام

د ال
عد

ال

155

اإلنساين حيث إن هذه األفكار واملالحظات مل يكن لها حضوٌر يف دساتري الدول 

واأليتام  واملساكني  بالفقراء  تعنى  التي  االجتامعية  الرعاية  كمؤسسة  متأخرًا  إال 

كتاب  و  ووزراء  قضاة  من  الدولة  ألجهزة  الرقابة  ومؤسسة  الحاجة،  وأصحاب 

وجند وتجار، ومؤسسة النزاهة التي تتابع مؤسسات الدولة وتحفظ املال العام.

وأيضا ما ورد من وصايا للحاكم بالتواصل مع رعيته وشعبه باستمراٍر تعطي 

إشاراٍت مهمًة عىل أن الحاكم ليس إال خادًما لشعبه ورعيته فليس له حق االستبداد 

والتفرد والظلم. وأيضا ما ورد من وصايا يف ثنايا العهد من تقديم مصالح العامة 

العامة يف اإلسالم هي تحقيق  السياسة  أن  فيه داللٌة واضحٌة عىل  الخاصة  عىل 

الغربية  الدساتري  تضمنته  قد  وهذا  الخاصة،  دون  الشعب  من  األغلبية  مصالح 

ا. متأخرًا عن عهد اإلمام Q مبدٍة طويلٍة جدًّ

وإن الحاكم ال بد أن يعتمد يف قراراته عىل مجموعٍة من املستشارين من أهل 

الخبة واالختصاص والصالح وال تكون عشوائيًة بدون تنسيٍق وتخطيٍط.

أشار اإلمام عيلٌّ Q إىل أن املجتمع يتكون من أصناٍف مختلفٍة كالقضاة 

والجنود والتجار...

وإن صالح املجتمع ال يتم إال بتعاون هذه الطبقات واألصناف يف ما بينها.
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