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 جا  لمالك األشتر النخعي أنموذ عهد أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب)ع(

Authority and dealing with the other in the Islamic heritage 

The era of the Commander of the Believers "Ali bin Abi Talib of the mallek Al-Ashtar Al-
Naqa'I" as an ideal 
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Prof. Dr Qahtan Hameed Kadhim 

 ملخص البحث

تبو دلالك األشًت أفضل من ذكر أسس كضوابط العبلقة مع اآلخر ىو أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب)ع(، كذلك ُب عهد لو ك      
كعبلقتها مع األمة كاحلقوؽ كالواجبات كقد ضٌمنو اخلطوط العاٌمة كاألمور ادلفصلٌية للحكم كإدارة الدكلة ، النخعي دلٌا كالٌه على مصر، 

اف اإلماـ علي)ع( أراد أف بضع  كتوصل البحث اىل نتائج مهمة من أمهها:.  ادلًتتبة على احلاكم ذباه األمة، ككاجبات األمة ذباه احلاكم
أسسنا كاضحة إلدارة احلكم كتطبيق العدالة كايصاؿ احلقوؽ ألصحأّا، كمنع الظلم عن الناس بفئاهتم كآفة ، كأكد العهد أف احلاكم ديثل 

عنف أك تسلط ، آّموع كيعمل لصاّب الرعية كحفظ مصاحلها كربقيق العدالة ، كاالستقرار االقتصادم كاالجتماعي دكف حركب أك 
ًن كألـز العهد كل حاكم يدعي بأنو مسلم االلتزاـ بتحقيق العدالة بُت أفراد آّتمع صبيعهم كفق القيم كادلثل اليت أسس ذلا القرآف الكر 

لى احلكومات كالسَتة احملمدية العطرة، كعدـ االستئثار بالسلطة كمنافعها الزائلة، كبُت العهد كبشكل تفصيلي ماىية الواجبات كاحلقوؽ ع
ت كاألفراد، كطبيعة العبلقة بينهما السٌيما ُب الدكؿ اإلسبلمية كاحًتاـ اآلخرين كخصوصياهتم االعتقادية كالقومية كالدينية ؛ لذلك قرر 

كمثل تؤسس  األمم ادلتحدة ُب بداية االلفية اجلديدة توصية عادلية من قبل))كوُب عناف((لؤلنظمة ُب العامل باألخذ بو دلا كرد فيو من قيم
 للعدالة اإلنسانية، كادلساكاة، كالتوزيع العادؿ للثركة، كالرأفة بآّتمع، كتنظيم العبلقات احلكومية.

.: السلطة كالتعامل مع اآلخرالكلمة المفتاحية

                                                           
 العراؽ -كلٌية الًتبٌية األساسٌية/جامعة دياىل  - 1
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Abstract 

Ali bin Abi Talib"AS" is the best Person who established the bases and rules of the relationships 

among the people.He once has written promise to Mallek   Al-Ashtar when he has given him the 

order to rule Egypt. He taught him the general and detail informations or how to rule the 

government and its relationships with the Society.He even taught him the rights and duty he has to 

have towards his Society.and even the Society duty Towards the ruler. 

     The research has reached to a certain results: 

     Ali bin Abi Talib wanted to establish avery dew biases to rule the government and have Justice 

and give rights to the victimized people .and to prevent the injustic on all the dill event levels of 

the people.  

     Ali bin Abi Talibs promise that the ruler represents al the people and work hand to save their 

rights and make Justic among them.He also has to make the Social and the economical sectors 

stable without any war or harsh dealing with others.The promise also makes the ruler must follow 

all the biases of Holy Qur'an and the correct concepts of the profets Mohammad and Ahel Al-

Bait"may peace &God be upon then and their spirits ever"and never be affected negatively by the 

authority.The promise also makes the duties and the rightes of all the people and the governments 

clear to all the members in the Society by putting in consider atooys all the costumer ,traditions 

,believes of the religious concepts in the Islamic countries So,the United Nations decided to 

recommend universally by "Kufy Anan" to follow all what this promes include such as rules 

,system,believes,..etc which make agreat human Justic and equalitr,the distribution of the money 

,the nice dealing with the people in this Society and to organize the governmental relation ship.     

Keywords: Authority and dealing with other 

 المقدمة

من دكف أف  دديومتهاُب مسألة العبلقة مع اآلخر ككيفية التعامل معو، إذ ال ديكن صلاح العبلقة مع اآلخر ك  أمهية كبَتةإف للسلطة       
عن مع اآلخر  تعاملدكر السلطة ُب مسألة الديكن تصور ، ك عبلقة مع اآلخر كترسيخ جذكرىايكوف للسلطة دكر كبَت ُب تنظيم ىذه ال

كىذه العبلقة ذلا األثر البالغ على الشعوب ُب عبلقتهم مع ، عبلقة احلاكم الذم بيده زماـ األيمور مع سائر احلكاـ ُب العامل: طريق
عبلقة فضبلن عن على عبلقة الرعية فيما بينها  بناأك إجيا احلاؿ تنعكس سلبناكىي بضركرة  ،توعبلقة احلاكم مع أفراد حكوم، ك اآلخر

كأفضل من ذكر أسس كضوابط العبلقة مع اآلخر للحاكم  ذلا أسسها كضوابطها،كلها ىذه العبلقات   احلاكم كأفراد حكومتو مع الرعية.
 .الك األشًت النخعي دلٌا كالٌه على مصركتبو دل (، كذلك ُب عهد لوعكالسلطة ىو أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب)

عهد اإلماـ عليٍّ )ع(، الذم عهد بو إىل كاليو على مصر مالك األشًت، كقد ضٌمنو اخلطوط العاٌمة كاألمور  البحثىذا يتناكؿ    
دبا ،  ككاجبات األمة ذباه احلاكمكعبلقتها مع األمة كاحلقوؽ كالواجبات ادلًتتبة على احلاكم ذباه األمة، ، دكلةادلفصلٌية للحكم كإدارة ال

، فهو حبقٍّ دستور رصُت، كقانوف متكامل، يقضي على احلاكم أف جيعل كصاياه نصب فظ حقوؽ الرعية دبختلف طبقاهتا، كحي يرضي اهلل
  .عينيو، كمفاىيمو ال تفارؽ سليلتو؛ حىت ال تغرؽ سفينة حكمو كيؤكؿ أمره إىل تباب

ألنو كاالستقامة، كالفركسية، كالشجاعة؛  النموذج اإلنساين ُب التقول، كالزىد، كالعدؿ،)ع(بأنو اإلماـ علي بن ايب طالبعرؼ  
كالعلم، ىذا احلكيم كالفيلسوؼ الزاىد الذم تشرب بالعلم كاحلكمة من ابن عمو  رجل اإلنسانية الذم تدفقت منو احلكمة ، كالفلسفة ،

كيده  ادلسلم من سلم الناس من لسانو))ك ،((خَت الناس من نفع الناس)) لذم قاؿ:ا(صسيد االنبياء كادلرسلُت الرسوؿ االعظم زلمد)
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ا ُب أفعالو كأقوالو، كيقدـ لنا كللتأريخ كالببلغة كالفركسية ُب كنف كأحضاف النبوة، ليًتجم ذلك عملين  ،سيد الفصاحة لقد ترىب ،((
 .(1)ّٔاقناديل مضيئة كمشاعل يقتدل  البشرم

كأنت أيتها الطبيعة ليتك ذبمعُت كل قواؾ كمواىبك  تيت من قوة..ا الدىر ،ليتك كنت ذبمع كل ما أك :))أيهجورج جرداؽ يقوؿ     
اإلنساين  كىذا النحو من التعامل .(2)كعلي((  رجبلن كمن ٍب ليمنح الوجود مرة ثانية  بطل عظيم.. خللق إنساف عظيم..نبوغ عظيم..

علي )يقوؿ جورج جرداؽ ُب كتابو ك . (3)(اإلماـ علي)عُب طليعتها ، يأٌب إاٌل عند صباعة قليلة من الناس ادلنقطع النظَت مل يكن موجودنا
كقاؿ ُب .(4)((، سبتد ذلا ُب األرض جذكر كتعلو ذلا فركعلب ُب حقوؽ اإلنساف أصوالن كآراءإفَّ لعلي بن أيب طا)):(كحقوؽ اإلنساف

باإلسبلـ يومذاؾ ، كىي تدكر  تتَّصل اتصاالن كثَتنالو شأفه أمي شأفو ، كآراؤه فيها )حقوؽ اإلنساف( )): نفسو مكاف آخر من الكتاب
على زلور من رفع االستبداد كالقضاء على التفاكت الطبقي . كمىن عرؼ علي بن أيب طالب كموقفو من قضايا آّتمع ، أدرؾ أنَّو 

 .(5)((، كأنَّو الساعي ُب تركيز العدالة االجتماعية بآرائو كأدبو كحكومتو كسياستو السيف ادلسلَّط على رقاب ادلستبدّْين الطُّغاة

كزعت مادة البحث على مقدمة كمبحثُت كخاسبة، تناكؿ ادلبحث األكؿ مالك األشًت حملات من حياتو كمنزلتو عند اإلماـ      
كنيظمها بُت احلاكم كاآلخرين ُب عهد أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب أسس العبلقة  علي)ع(كادلصادر اليت ذكرت العهد، كبُت ادلبحث الثاين

  طالب)ع( دلالك األشًت النخعي.

 المبحث األول 

 والمصادر التي ذكرت العهد مالك األشتر لمحات من حياته ومنزلته عند اإلمام علي)ع(

 أوًًل: لمحات من سيرة مالك األشتر ومنزلته عند اإلمام علي)ع(

أدرؾ رسوؿ  ،)ع( كمن أثبتهمعليىو مالك بن احلارث بن عبد يغوث الكوٌُب، ادلعركؼ باألشًت، من أصحاب أمَت ادلؤمنُت      
يثق بو كيعتمد  )ع(ككاف اإلماـ عليٌ  ،ككاف رئيس قومو ،كىو من ثقاة التابعُت.(6)كقد كلد قبل بعثة الرسوؿ بسنوات قليلة ،)ص(اهلل

 معركةكبصَتتو كعظمتو، كيفتخر بذلك. أٌكؿ حضور فاعل لو كاف ُب فتح دمشق ك  ،كبطولتو ،كخربتو ،عليو، كطادلا كاف ييثٍت على كعيو

                                                           

 ـ(:8/8/2010الراعي كالرعية كاحلاكم كاحملكـو ُب عهد االماـ علي)ع( دلالك األشًت ، صباح زلسن كاظم ، مركز النور للدراسات، مقاؿ بتاريخ )(.1)
http://www.alnoor.se/article 

 االماـ علي صوت العدالة اإلنسانية، جورج جرداؽ، دار األندلس،)بَتكت،لبناف(. (.2)
 http://www.haydarya.co؛ 117ـ(ص2003علي كعصره ، باب: كجهاء الزماف ، جورج جرداؽ ،)البحرين،(.3)
 . 105ـ(،ص2012علي كحقوؽ اإلنساف ، جورج جرداؽ، الدار العربية للموسوعات،)بَتكت،(.4)
   http://www.haydarya.com ؛  الرعية  ُب عهد اإلماـ علي)عليو السبلـ( دلالك األشًت، فايز علي شكر ؛106نفسو، ص ادلصدر (.5)
http://aafaqcenter.comأعياف الشيعة، السيد زلسن األمُت، ربقيق السيد حسن األمُت ، دار التعارؼ للمطبوعات ؛ مركز آفاؽ للدراسات كالبحوث: (.6)
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ك ُب كقيل ُب األشًت أيضنا أنو يعٍت اختبلؿ ُب العُت كقد حدث بضربة جاءتو من عد .(2)، كفيها أيصيبت عينو فاشتيهر باألشًت(1)الَتموؾ
 .(3)حد ميادين القتاؿأ

 ،كمىنعتو ،كمركءتو ،ككاف دلزاياه األخبلقٌية، الصدر، عدًن ادلثيل ُب الفركسٌيةككاف طويل القامة، عريض  ،عاش مالك ُب الكوفة     
 بن عفاف)رض( عثمافاخلليفة نيفي مع عدد من أصحابو إىل ضبص ُب أيٌاـ .(4)ثَت عجيب ُب نفوس الكوفٌيُتكأئٌّتو كحياتو، تأ ،كىيبتو

اٌلذم كاف قد اد إىل الكوفة، كمنع كايل عثماف بسبب اصطدامو بسعيد بن العاص كايل عثماف . كدلٌا اشتٌدت نربة ادلعارضة لعثماف ع
لرسوؿ  كيٍنتي )) كاف مالك يل كما  ـ مدل تعاطفو كإخبلصو لو بقولو:كقد بُت اإلماـ عليو السبل.(5)من دخوذلاذىب إىل ادلدينة آنذاؾ 
  .(6) اهلل صلى اهلل عليو كآلو((

،كأرسل معو ىػ( ألداء مهامو ادلوكلة إليو38)كعندما حصلت بعض االضطرابات ُب مصر عينو االماـ علي )ع( كالينا عليها عاـ     
كىو ُب  (ق39عاـ) ، كذلك ُب(7)كصايا مسيت بعهد األشًت، كلكن مالك مل يصل إىل مصر؛ ألنو قتل مسمومنا قبل أف يصل اليها

 .(9)فتأثر اإلماـ علي)ع( لوفاتو كثَتنا حىت ظن بعض النخعيُت أف اإلماـ فقط ىو صاحب ادلصيبة (8)طريقو إىل مصر،

مصر حينما كاله عليهم جاء عن مسو شخصية مالك كعظيم شأنو ُب رسالتو اليت بعثها ألىل  علي)ع(كقد ربدث اإلماـ      
ا أما بعد: فقد بعثت إليكمفيها:)) من عباد اهلل تعاىل ال يناـ أياـ اخلوؼ، كال ينكل عن األعداء ساعات الركع ، أشد على الكفار  عبدن

سيوؼ اهلل تعاىل ال كليل الظبة  من حريق النار كىو مالك بن احلارث أخو مذحج فامسعوا لو كأطيعوا أمره فيما طابق احلق فإنو سيف من
انفركا ، كإف أمركم أف تقيموا فأقيموا فإنو ال يقدـ ، كال حيجم ، كال يؤخر ، كال يقدـ إال عن أمرم كال نايب الضريبة فإف أمركم أف تنفركا ف

عليو  كدلا انتهى النبأ ادلفجع بشهادة مالك ذابت نفسو .(10)، كقد آثرتكم بو على نفسي لنصيحتو لكم كشدة شكيمتو على عدككم((
إنا هلل كإنا إليو راجعوف، احلمد هلل رب العادلُت اللهم إين احتسبتو عندؾ فإف )) قائبلن : أسى كحسرات ، كأخذ يذرؼ الدموع السبلـ

                                                           

 . 379ص لبناف، د.ت، ،56تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار احياء الًتاث العريب، ج .(1)
؛ 594، ص3ق، ج1424لبناف،  تاريخ اإلسبلـ ككفيات ادلشاىَت كاألعبلـ، زلمد بن أضبد بن عثماف الذىيب ،ربقيق بشار عواد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي،(.2)

 http://ar.wikishia.netيت: ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل الب
زلمد مهدم مشس الدين ، ؛ عهد األشًت،  ـ 2001لبناف ، -، بَتكت1ادلؤسسة الدكلية للدراسات كالنشر ،ط،  مالك األشًت حياتو كجهاده ، زلمد تقي احلكيم(.3)

 http://aafaqcenter.comـ؛ مركز آفاؽ للدراسات كالبحوث:  2000-ىػ 1421 لبناف،،2ادلؤسسة الدكلية للدراسات كالنشر، ط
؛ ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت:  332،ص4ج ،،ربقيق أبو صهيب الكرمي تاريخ األمم كادللوؾ، زلمد بن جرير الطربم ، بيت االفكار  (.4)

http://ar.wikishia.net 
 . 448َت كاألعبلـ ، ادلصدر السابق، ص تاريخ اإلسبلـ ككفيات ادلشاى(.5)
كين : .شرح العهد الدكيل لئلماـ علي عليو السبلـ لواليو مالك األشًت على مصر، الشيخ باقر شريف القرشي ، موقع ُب رحاب هنج الببلغة االلكًت (6)

http://arabic.balaghah.net   
 aafaqcenter.comـ( على ادلوقع: 5/6/2011إلسبلمي، قاسم قصَت ، مقالة حررت ُب )عهد األشًت كالتأسيس لنظاـ إدارم كحقوقي على الصعيد ا(.7)
 -263ص   ،ـ1987، لبناف ،،1، ج1طالغارات أك االستنفار كالغارات، إبراىيم بن زلمد الثقفي ، ربقيق السيد عبدالزىراء احلسيٍت، دار األضواء للطباعة كالنشر،(.8)

263- 264 . 
 http://ar.wikishia.net؛ ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت:  266 -265.ادلصدر نفسو، ص (9)
   .ادلصدر  السابق نفسو.   (10)
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، كإنا قد كطنا أنفسنا أف فقد كَب بعهده، كقضى ضلبو، كلقي ربو رحم اهلل تعاىل مالكنا، كأضاؼ قائبلن: ))((موتو من مصائب الدىر
 .(1)فإهنا من أعظم ادلصائب((كآلو(،  )صلى اهلل عليوكل مصيبة بعد مصابنا برسوؿ اهلل  نصرب على

 ثانًيا: المصادر التي ذكرت العهد 

كقد ركل ،)ع(أكيد نسبو إىل أمَت ادلؤمنُت علياعتٌت الباحثوف كاحملققوف ّٔذا العهد بشكل كبَت سواء من ناحية السند أك الشرح أك ت    
سن عن احلمَتم عن أخربنا بالعهد ابن أيب حديد عن زلمد بن احل، فقد ءىذا العهد كأشار إليو غَت كاحد من احملدثُت كادلؤرخُت كالعلما

كاحلسن بن ظريف صبيعنا عن احلسُت بن علواف الكليب عن سعد بن طريف عن األصبغ بن نباتة عن أمَت ادلؤمنُت ىاركف بن مسلم،
)معادف ،كُبُب)الفهرست(اىل العهد  سيكأشار الشيخ الطو  ،(2)(53إذ كرد نصو ُب)هنج الببلغة، قسم الكتب، الكتاب رقم علي)ع(

من الكتب اليت ك التارخيية،  العديد من كتب األحاديث كادلصادرفضبلن عن  ،(126)ربف العقوؿ،ص كُب (،109،ص1احلكمة،ج
 أشارت إىل العهد:

 . (ىػ1326) عاـلمَتزا رفيع الدين الطباطبائي التربيزم ادلعركؼ باسم نظاـ العلماء ادلتوَب آداب ادللوؾ: ل.1

 . (ىػ1353) عاـعيل الكجورم الطهراين، ادلتوَب اأساس السياسة ُب تأسيس الرياسة: للشيخ زلمد بن ادلوىل إمس.2

تأليف علي بن مَتزا أضبد ، من أعبلـ القرف الثالث عشر، تاريخ  ،(فارسي) ،شرح عهد مالك اشًتبيعة االناخم: ترصبو ك .3
 .(3) (ىػ1235)التأليف

 تأليف السيد ماجد بن زلمد حسُت البحراين، من أعبلـ القرف احلادم عشر(،فارسي،)شرح عهد مالك اشًتترصبو ك  ربفو سليمانيو:.4
 .(4)اذلجرم

تخلص باألديب، أضبد بن حافظ عقيل الكرماىن ادل تأليف(،فارسي،): ترصبة عهد مالك اشًت(دستور حكومت)دستور حكمت .5
 .(5) (ىػ1329عاـ)ادلتوَب 

ملك األشًت حُت كالٌه  ي عليو السبلـ إىل ل ع  اـ د اإلم ه من ع ((كؿ عن رعيتوكلكم مسؤ ))كلكم راع ك : شرح فقرة  ة ي رع ال ك  ي راع ال.6
 . ي ك ي ك ف ال  ق ي وف مصر، تأليف ت

 .(1) (ىػ1298) عاـتأليف كقار الشَتازم ادلتوَب (،فارسي)عهد مالك اشًت بالنظم. ةترصبمارة: شرح ك رموز اال.7

                                                           

 .ادلصدر السابق نفسو.(1)
 .  38.الفهرست، الشيخ الطوسي، أيب جعفر زلمد بن احلسن بن علي، منشورات الشريف الرضي، قم، ص (2)
http://ar.wikishia.n؛ ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت:  11ق، ص 1359غو، الشيخ رضا االستادم، ايرانساؿ نشر، طهراف،.كتابنامو هنج الببل(3)
  
 . 11.كتابنامو هنج الببلغو ، ادلصدر السابق نفسو ، ص (4)
 . 27 - 26.ادلصدر السابق نفسو، ص (5)
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سلوؾ الوالة، سلوؾ كالة العدؿ، آداب الوالة، رسالو َب سلوؾ الوالة، ترصبو أحاديث ُب سلوؾ الوالة )فارسي( ، ترصبو عهد مالك .8
 .(2)من تأليف العبلمة آّلسياشًت )فارسي( . 

 .ىػ(1310) عاـتأليف الشيخ عبد الواحد بن أضبد آؿ مظفر ادلولود  ،السياسة العلوية َب شرح عهد مالك األشًت.9

ياستنامو: ترصبة كشرح عهد مالك األشًت بالنظم، )فارسى( . اللمَتزا جهانگَت خاف احلسيٍت ادلرندم ادلعركؼ بػناظم ادللك .10
 .(3) (ىػ1327عاـ)، نظمها  (ىػ1352عاـ) الضيائي، ادلتوَب 

 .(4) (ىػ1094عاـ)، للمبل زلمد صاّب الركغٍت . تاريخ تأليفو شرح عهد مالك اشًت،)فارسي(.11

  .ىػ(1320كادلتوَب عاـ)مقتبس السياسة كسياج الرياسة: كىو شرح للعهد مأخوذ من شرح الشيخ زلمد عبده على هنج الببلغة .12

 شرح عهد مالك اشًت، )فارسي( ، للمبل زلمد كاظم مهدل ادلدرس كاخلادـ ُب احلـر الرضوم، من علماء القرف احلادم عشر.13
 .(5)اذلجرم

 .(6)التنكابٍت مؤلف كتاب قصص العلماءشرح عهد مالك األشًت: للمَتزا زلمد بن سليماف .14

 .(7)لگلپايگاين العامة ُب قم ادلقدسة، رلهوؿ ادلؤلف، نسختو ناقصو، موجودة ُب مكتبة السيد اشرح عهد مالك اشًت، )فارسي(.15

 .(8)(ما ىو هنج الببلغة)عهد األشًت: رسالة للسيد ىبة الدين الشهرستاين مؤلف كتاب .16

طهراف، اجلمهوريٌة اإلسبلمٌية اإليرانٌية،  -عهد اإلماـ علي إىل مالك األشًت: لػ علي األنصارم، دار سركش للطباعة كالنشر .17
 .(ـ1983/ىػ 1403،)1ط

 .إلماـ لؤلشًت، للسيد مهدم السويج)معاصر(القانوف األكرب ُب شرح عهد ا.18

، للسيد زلمد حسن بن السيد علي ادلوسوم القزكيٍت (الثاين من كتاب )تاريخ مصر قدديناكىو اجلزء و الرعاة،قانوف الوالة َب سياست.19
 .(1)(ىػ1358)النجفي، ادلتوَب

                                                                                                                                                                      

 http://ar.wikishia.net؛ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت 28.ادلصدر السابق نفسو، ص (1)
 . 30.كتابنامو هنج الببلغو ، ادلصدر السابق نفسو ، ص(2)
 http://ar.wikishia.net.ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت: (3)
 . 35ص.كتابنامو هنج الببلغو ، ادلصدر السابق نفسو ، (4)
  http://ar.wikishia.net.ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت: (5)
 . 35.كتابنامو هنج الببلغو ، ادلصدر السابق نفسو ، ص (6)
 http://ar.wikishia.net.ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت: (7)
 http://ar.wikishia.netة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت: ؛ ادلوسوع 53.كتابنامو هنج الببلغو ، ادلصدر السابق نفسو ، ص (8)
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 مع اإلماـ علي عليو السبلـ ُب عهده دلالك األشًت: للشيخ زلمد باقر الناصرم )معاصر( ..20

كما صدرت كتب . (2)ىػ(1138عاـ)، تأليف أبو احلسن الشريف العاملي الفتوين، ادلتوَب .نصايح ادللوؾ كآداب السلوؾ،)فارسى(21
من  )ع(أخرل ربدثت عن العهد كسبت ترصبتو للفارسية كالًتكية كغَتىا من غَت ما ذكرناه، كًب التأكد من سنده كنسبو لئلماـ علي 

 خبلؿ دراسات كأحباث عديدة .

 المبحث الثاني

 لمالك األشتر النخعي في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)ع( آلخرينبين الحاكم وا اونُظمه أسس العالقة

، فقد كضع فيو الك االشًت كاليو على مصر كضعو ألنظمة احلكم كاإلدارة ُب عهده دلعلي)ع(كمن بُت العلـو اليت انفرد ّٔا اإلماـ      
، ، كعاِب فيو بصورة موضوعية، كاالقتصادية كاإلداريةكاالجتماعية ،السياسيةُب اجلوانب: أدؽ األنظمة كأمهها إصبلحنا حلياة اإلنساف 

، كأّٔى ألواف التطور كالتقدـ الفكرم ، فقد بلغ من عظيم ما كقد شرع اإلماـ أركع صور احلضارةقضايا احلكم كاإلدارة صبيعها، كشاملة، 
صور العدالة اليت ، كقد أقاـ بذلك أمسى قات الشعب حىت ُب اللحظة كالنظرةصبيع طبسنو اإلماـ ُب عهده أنو أمر احلكاـ أف يساككا بُت 

( إسلوب احلكم كالرأفة بالرعية ُب نسق علمي كمعرُب رض) للعامل ُب عهده دلالك االشًت علي)ع( قنن االماـ .ينشدىا اإلسبلـ
قامو العدؿ كادلساكاة، إستقاىا أمَت الببلغة كسيد الفصاحة من ادلنهج القرآين كالنبوم إُب  تأرخييةىم كثيقة العهد أيعد . (3)كحضارم

 . (4)نساف ادلستل من الشرع ادلقدساإلالشريف، فالعهد العلوم صك حلقوؽ 

السبلـ أمامو كتابنا  فأتى رحلو كهتيأ للخركج إىل مصر،كقدَّـ أمَت ادلؤمنُت عليو(رض)خرج مالك األشًتانو عندما  يذكر الشيخ ادلفيد    
اكإين قد بعثتي إليكم )).. : يبُت ذلم فيو انو أرسل ذلم حاكمنا عادالن ككجوب طاعتو إىل أىل مصر من عباد اهلل اليناـ أياـ اخلوؼ  عبدن

، كصرب صبيلرزين ُب احلرب، ذك رأم أصيل، ..،  حسبنا، كأكرمهم  بأسنا، كال ينكل عن األعداء حذار الدكائر، من أشد عبيد اهلل 
اليت سبثل صورنا من األنظمة ادلشرقة اليت سبؤل النفوس إكبارنا  مضامُت العهدكعلى أم حاؿ، فإنا نعرض . (5)((..فامسعوا لو كأطيعوا أمره

 كتعظيمنا كديكن تبيينها كفق الًتتيب اآلٌب :

  

                                                                                                                                                                      

 . 54.كتابنامو هنج الببلغو ، ادلصدر السابق نفسو ، ص (1)
 http://ar.wikishia.net؛ ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت:  61.ادلصدر السابق نفسو ،ص (2)
 http://ar.wikishia.net.ادلوسوعة االلكًتكنية دلدرسة أىل البيت: (3)
 . ادلصدر السابق نفسو.(4)
 .81دار ادلرتضى،د.ت، ص -.ينظر: ،االمايل، الشيخ ادلفيد ، دار التيار(5)
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 أهداف العهد وأهم موضوعاتهأوًًل: 

ـ(، كىو أطوؿ 658ق/ 38عاـ) الك بن احلارث األشًت ُب عهده اليو حُت كاله مصردل )ع(جاء ُب مقدمة عهد أمَت ادلؤمنُت علي     
تعد من مهاـ احلاكم ككاجباتو الرئيسة ذباه الرعية اليت حيكمها كالبلد الذم أربعة أىداؼ ، (1)عهد كتبو عليو السبلـ كأصبعو للمحاسن

، )الدفاع كاألمن( جهاد عدكىا، ك )مالية الدكلة اليت تنفق على ىذه األبواب أك األىداؼ( جباية خراجهاىي: يدير شؤكنو ادلختلفة، ك 
كتقدًن طاعتو على طاعة ، فضبلن عن تقول اهلل  )التنمية االقتصادية( عمارة ببلدىا،ك )االصبلح االجتماعي(استصبلح أىلهاك 

ا مىا أى )):كاتباع ما أمر بو كاالبتعاد عن ما هني عنوادلخلوؽ، ٍشتػىرى ًُب عىٍهًدًه ، مىاًلكى ٍبنى احلٍىاًرًث األمىرى بًًو عىٍبدي اهلًل عىًليه أىمَتي اٍلميٍؤًمًنُتى ىذى
: ًجٍبوةى خىرىاًجهىا، كىًجهىادى عىديكّْىىاًإلىٍيًو، كىإًيثىاًر طىاعىًتًو، كىاتػّْبىاًع مىا أىمىرى ، كىاٍسًتٍصبلىحى أىٍىًلهىا، كىًعمىارىةى ًببلىًدىىا.أىمىرىهي بًتػىٍقوىل اهلًل،  ًحُتى كىالَّهي ًمٍصرى

 .(2)((..بًوً 

كىو تطلع الرعية إىل عدؿ الوالة، فقد مرت عليهم كالة ُب  علي)ع( كشيء بالغ األمهية عند اإلماـ: تطلع الرعية إلى عدل الوًلةثانًيا: 
كيسوسهم سياسة ـ إىل مالك أف يريهم صنوؼ العدؿ احلكومات الظادلة قبل حكومتو فأمعنوا ُب ظلم الناس كإرىاقهم، فعهد اإلما

، ًمٍن عىٍدؿ كىجى نص  قوامها احلق احملض كىذا  ، أىينّْ قٍد كىجٍَّهتيكى ًإىلى ًببلىد قىٍد جىرىٍت عىلىيػٍهىا ديكىؿه قػىبػٍلىكى ٍور، كىأىفَّ كبلمو :))ٍبيَّ اٍعلىٍم يىا مىالكي
، كىيػىقيوليوفى ًفيكى مىا كيٍنتى تػىقيوؿي ًفيًهٍم،ًإَّنَّىا ييٍستىدىؿُّ النَّاسى يػىٍنظيريكفى ًمٍن أيميورًؾى ًَب ًمٍثًل   عىلىى الصَّاحًلًُتى مىا كيٍنتى تػىٍنظيري ًفيًو ًمٍن أيميوًر اٍلويالىًة قػىبػٍلىكى

 .(3)دبىا جييٍرًم اهللي ذلىيٍم عىلىى أىٍلسيًن ًعبىاًدًه((

ال زعيمنا فَتجو  عترب مالك نفسو مواطننابسط العدؿ كإشاعتو بُت الناس ، كأف ي أكد فيها علىعلي)ع(ىذه ادلثل العليا ُب سياسة اإلماـ 
 .و من العدؿ كدبا تسعد بو الرعية من الوايل ربقيق ما يصبو إلي

موارد  ُبعنها  ُب عهده دلالك إىل ضركرة الرضبة بالرعية كاإلحساف اليها كالرفق ّٔا، كالعفوعلي)ع( عرض اإلماـ: الرحمة بالرعيةثالثًا: 
كىأىٍشًعٍر قػىٍلبىكى الرَّضٍبىةى )):قاؿ عليو السبلـ ،، كأف ال يفرؽ بُت رعيتو بسبب الدين أك العرؽ أك اللوف..، مهما استطاع لذلك سبيبلن الزلل

ٌما نىًظَته لىكى ًُب أىٍكلىهيٍم، فىًإنػَّهيٍم ًصنػٍفىاًف: ًإمَّا أىخه لىكى ًُب الدّْيًن، كىإ لًلرًَّعيًَّة، كىالٍػمىحىبَّةى ذلىيٍم، كىاللٍُّطفى ًًٍّٔم، كىالى تىكيونىنَّ عىلىٍيًهٍم سىبيعان ضىارًيان تػىٍغتىًنمي 
 .(4)((اخٍلىٍلًق..

                                                           

 - 545، ص53لرقم .ينظر النص الكامل للعهد ُب: هنج الببلغة، الشريف الرضي أيب احلسن زلمد بن احلسُت ، باب ادلختار من كتب أمَت ادلؤمنُت كرسائلو ، ا(1)
شورات احملبُت، مطبعة:  ميثاؽ إدارة الدكلة ُب عهد أمَت ادلؤمنُت )ع( إىل مالك األشًت، زين العابدين قرباين، ترصبة قاسم البيضاين،مركز اذلدؼ للدراسات، من ؛ 572

 . 152-121ـ، ص 2012ىػ/ 1،1433كوثر/ ط
ق(، باب ادلختار من كتب أمَت ادلؤمنُت 1414ة للطباعة كالنشر كالتوزيع، )بَتكت،.هنج الببلغة، أيب احلسن زلمد بن احلسُت )الشريف الرضي( ،الدار اإلسبلمي(2)

 53كرسائلو، الرقم 
كين : .شرح العهد الدكيل لئلماـ علي عليو السبلـ لواليو مالك األشًت على مصر، الشيخ باقر شريف القرشي ، موقع ُب رحاب هنج الببلغة االلكًت (3)

http://arabic.balaghah.net 
 . ادلصدر  السابق نفسو.(4)
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ليس ُب قواميس األدياف كمذاىب السياسة مثل الرفق بالرعية على : واتباع العفو واًلحسان وعدم التفاخر والتباهيرابًعا: الخضوع هلل 
، كعليو أف ال عليهم  يشمخ عليهم بواليتو كيكوف سبعنا ضارينا، كأف اليس للوايل إال اللطف كادلربة ّٔافل ،ؼ ميوذلا كأدياهنااختبل

كاالبتعاد ، ـ التبجح بعقوبة انزلوىا على أحدكعددـ الندـ على عفوا صدر على مواطن،،كعزلل حياسبهم على ما صدر منهم من علل أك
كالغركر باحلكم، فإف ُب ذلك مفسدة للدين كمفسدة للمواطنُت، كعليهم أف ينظركا إىل قدرة اهلل كاالعتزاؿ بالسلطة عن التجرب كاالختياؿ 
ًتًو، كىالى ًغٌتى ًبكى عىٍن عىٍفوًًه كىرىضٍبىًتوً )):عليهم فإنو ادلالك ذلم َّ نػىٍفسىكى حًلىٍرًب اهلًل، فىًإنٍَّو الىيىدىٍم لىكى بًًنٍقمى عىلىى عىٍفو، كىالى  . كىالى تػىٍندىمىنَّ كىالى تػىٍنًصَبى

ري فىأيطىاعي، فىًإفَّ ذًلكى ًإٍدغىاؿه ُب اٍلقىٍلًب، كىمىنػٍهىكىةه تػىٍبجىحىنَّ بًعيقيوبىة، كىالى تيٍسرًعىنَّ ًإىلى بىاًدرىة كىجىٍدتى ًمنػٍهىا مىٍنديكحىةن، كىالى تػىقيولىنَّ: ًإينّْ ميؤىمَّره آمي 
يًن، كىتػىقىرُّبه ًمنى اٍلًغَتىً، كىًإذى  ، كىقي لًلدّْ يلىةن، فىاٍنظيٍر ًإىلى ًعظىًم ميٍلًك اهلًل فػىٍوقىكى ٍدرىتًًو مىٍنكى عىلىى ا أىٍحدىثى لىكى مىا أىٍنتى ًفيًو ًمٍن سيٍلطىاًنكى أيبػَّهىةن أىٍك سلًى

، فىًإفَّ ذًلكى ييطى  ،مىا الى تػىٍقدري عىلىٍيًو ًمٍن نػىٍفًسكى ، كىيىكيفُّ عىٍنكى ًمنٍ اًمني إًلىٍيكى ًمٍن ًطمىاًحكى ! إًيَّاؾى  غىٍرًبكى يىًفيءي إًلىٍيكى دبىا عىزىبى عىٍنكى ًمٍن عىٍقًلكى
ًتًو، كىالتَّ  بَّار، كىييًهُتي كيلَّ سليٍتىاؿشىبُّوى بًًو ُب جىبػىريكتًًو،كىميسىامىاةى اهلًل ُب عىظىمى  .(1)((فىًإفَّ اهللى ييًذؿُّ كيلَّ جى

للناس من نفسو  )ع(على أمهية أف يكوف احلاكم منصفناأكد االماـ علي: انصاف اآلخرين والتعامل بعدل مع عامة الناس خامًسا: 
كذبنيبو دعوة الناس ادلظلومُت،كأف يكوف  كخاصتو كأف يكوف سباقنا لرفع الظلم عنهم؛ ألف ُب ذلك دكاـ لرضا اهلل عليو كاستمرار حلكمو،

الرعية كاحقاؽ احلق حىت لو اغضب ذلك خاصتو كمقربيو فأف سخط اخلاصة يغتفر برضا عامة  أحب شيء اىل احلاكم انصاؼ
: تسعد األمم كالشعوب كتكوف آمنة من الظلم كاالعتداءكبو  ،فإف ذلك من أمسى ألواف العدؿ الذم تبناه اإلماـ ُب حكومتو،الناس

، كىًمنٍ )) ، فىًإنَّكى ًإالَّ تػىٍفعىٍل تىٍظًلٍم، كىمىٍن ظىلىمى ًعبىادى اهلًل   أىٍنًصًف اهللى كىأىٍنًصًف النَّاسى ًمٍن نػىٍفًسكى ، كىمىٍن لىكى ًفيًو ىىولن ًمٍن رىًعيًَّتكى خىاصًَّة أىٍىًلكى
سى شىٍيءه أىٍدعىى ًإىلى تػىٍغًيًَت نًٍعمىًة اهلًل لىيٍ  .كىافى اهللي خىٍصمىوي ديكفى ًعبىاًدًه، كىمىٍن خىاصىمىوي اهللي أىٍدحىضى حيجَّتىوي، كىكىافى هلل حىٍربان حىىتَّ يػىٍنزعى كىيػىتيوبى 

ا ًُب ميوًر ًإلىٍيكى أىٍكسىطيهى الٍ كىٍليىكيٍن أىحىبَّ ا كىىيوى لًلظَّاًلًمُتى بًاٍلًمٍرصىاًد.ًيعه دىٍعوىةى اٍلمىٍظليوًمُتى،فىًإفَّ اهللى مسى ًتًو ًمٍن ًإقىامىة عىلىى ظيٍلم،كىتػىٍعًجيًل نًٍقمى 
، الرًَّعيًَّة، فىًإفَّ سيٍخطى اٍلعىامًَّة جييًٍحفي بًًرضىى اخٍلىاصًَّة، كىًإفَّ سيٍخطى اخٍلىاصًَّة يػيٍغتػىفىري مىعى رًضىى كىأىعىمُّهىا ًُب اٍلعىٍدًؿ، كىأىصٍبىعيهىا لًرًضىى احلٍىقّْ

اٍلعىامًَّة((
(2). 

)ع(على مالك االشًت بأمهية كسب عامة الناس كادليل ضع آخر من العهد يشَت االماـ عليكُب مو : كسب رضا عامة الناسسادًسا:  
كاحلق ُب رضاء العامة الذين يشكلوف األكثرية الساحقة من الشعب من ، لقتاؿ االعداءليهم إذ اهنم عمود الدين كالعدة ذلم كاالصغاء ا

ة العامة عند اإلماـ كأف رضاىم موجب ذكم ادلهن كاحلرؼ كغَتىم فإف احلكومة مدعوة إلرضائهم كتنفيذ رغباهتم ادلشركعة، كمدل أمهي
عند  شكرنا، كأف العامة ىم الذخَتة للدكلة خببلؼ اخلاصة الذين ىم أكره لئلنصاؼ كأقل جاح احلكومة كسخطهم موجب لدمارىالن

لى عىلىى اٍلوىايل مىؤيكنىةن ًُب الرَّخىاًء، كىأىقىلَّ كىلىٍيسى أىحىده ًمنى الرًَّعيًَّة، أىثٍػقى : ))العطاء، كإف عماد الدين كقواـ السلطة إَّنا ىو بالعامة دكف اخلاصة 
ٍنًع، كىأىٍضعىفى صىرٍبان ًعٍندى ميًلمَّاًت ، كىأىقىلَّ شيٍكران ًعٍندى االٍ باإلحلٍىاؼً  اٍلبىبلىًء، كىأىٍكرىهى لئلنصاؼ، كىأىٍسأىؿى مىعيونىةن لىوي ُب  ٍعطىاًء، كىأىٍبطىأى عيٍذران ًعٍندى اٍلمى

يًن، كىصًبىاعي الٍ  الدٍَّىًر ًمنٍ   .(3)((مًَّة، فػىٍليىكيٍن ًصٍغويؾى ذلىيٍم، كىمىيػٍليكى مىعىهيمٍ ميٍسًلًمُتى، كىاٍلعيدَّةي لؤلعداء، اٍلعىامَّةي ًمنى األأىٍىًل اخٍلىاصًَّة، كىًإَّنَّىا عىميودي الدّْ

                                                           

 .139-138ص  ،نفسو ، ادلصدر السابق.ادلصدر السابق نفسو؛ ميثاؽ إدارة الدكلة ُب عهد أمَت ادلؤمنُت )ع( إىل مالك األشًت (1)
 عهد أمَت ادلؤمنُت )ع( إىل مالك األشًت ، ؛ ميثاؽ إدارة الدكلة ُب نفسو .شرح العهد الدكيل لئلماـ علي عليو السبلـ لواليو مالك األشًت على مصر ، ادلصدر السابق(2)

 .139ادلصدر السابق نفسو ، ص
 .177-176.ميثاؽ إدارة الدكلة ُب عهد أمَت ادلؤمنُت )ع( إىل مالك األشًت ، ادلصدر السابق نفسو ،ص(3)



 السمطة والتعامل مع اآلخر في التراث اإلسالمي

 ر النخعي أنموذجا  عهد أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب)ع(لمالك األشت

 أ.د.قحطان حميد كاظم

      Route Educational and Social Science Journal    

986          Volume 5(7), May 2018 
 

، كطردىم ، كلزـك سًت إبعاد الساعُت لذكر معائبهملناس باعلي)ع( كاف من رضبة اإلماـ: إبعاد الساعين لذكر معائب الناسسابًعا: 
 ، إف من مناىج سياسة اإلماـ إبعاد السعادة ُب ذكر مثالب الناس األمر الذم يؤدم إىلنُت ، كىذا جزء من سياستو العامةمعائب ادلواط

كىٍليىكيٍن : ))كىذا نص كبلمو ،سلوكو، كىذا شلا يرفضو اإلماـ الذم جهد على هتذيب آّتمع كحسن إسقاط كرامتهم ، كربطيم منزلتهم
، أىٍطلىبػيهيٍم ًلمىعىاًئًب النَّاًس، فإفَّ ُب النَّاًس عيييوبان، اٍلوىايل  ، كىأٍشنىأىىيٍم ًعٍندىؾى أىحىقُّ مىٍن سىتػىرىىىا، فىبلى تىٍكًشفىنَّ عىمَّا غىابى عىٍنكى  أىبٍػعىدى رىًعيًَّتكى ًمٍنكى

، فىاٍسًتيً اٍلعىٍورىةى مىا اٍستىطىٍعتى يىٍسًتيً اهللي ًمٍنكى ما ًمنػٍهىا، فىإَّنَّىا عىلىٍيكى تىٍطهً  ، كىاهللي حيىٍكيمي عىلىى مىا غىابى عىٍنكى تػٍرىهي ًمٍن َتي مىا ظىهىرى لىكى بُّ سى ربًي
 .(1)((رىًعيًَّتكى 

 عن فضبلن  كالعطب لوالة األمور، لبوف الويلألهنم جي ؛من مزاملة بعض األشخاصعلي)ع( حٌذر األماـ: اًلبتعاد عن بعض الناسثامًنا: 
صلحتو الذاتية كادلتشبو باعتماد مشورة الناس الصاحلُت كتدقيق أقواؿ الناس لتمييز احلاقد منها كالساعي دلذلك أكصاه أمَت ادلؤمنُت)ع(

أىٍطًلٍق عىًن )) باهلل تعاىل:معهم غَت سوء الظن ؛ ألف ىذه األصناؼ من الناس بعيدكف عن احلق كالجيكالبخيل ،كاجلباف كاحلريص بالناصح،
، كىالى تػىٍعجىلىنَّ  ، النَّاًس عيٍقدىةى كيلّْ ًحٍقد، كىاٍقطىٍع عىٍنكى سىبىبى كيلّْ ًكٍتر، كىتػىغىابى عىٍن كلّْ مىا الى يىًضحي لىكى  ًإىلى تىٍصًديًق سىاع، فىًإفَّ السَّاًعيى غىاشه

، كىالى كىالى تيٍدًخلىنَّ  كىًإٍف تىشىبَّوى بًالنَّاًصًحُتى. يبلن يػىٍعًدؿي ًبكى عىًن اٍلفىٍضًل، كىيىًعديؾى اٍلفىٍقرى بىاننا ُب مىشيورىًتكى خبًى ميوًر، كىالى حىرًيصان ييضعّْفيكى عىًن األ جى
 .(2) ((بًاهللً فىًإفَّ اٍلبيٍخلى كىاجلٍيٍَبى كىاحلًٍٍرصى غىرىائًزي شىىتَّ جيىٍمىعيهىا سيوءي الظَّنّْ ني لىكى الشَّرىهى بًاجلٍىٍوًر،يػيزىيّْ 

كعن دكر العلماء كاحلكماء حثو أمَت ادلؤمنُت)ع( على التشاكر مع العلماء، كمناقشة احلكماء : والحكماء اًلتصال بالعلماءتاسًعا : 
ارىسىةى  الىعيلىمىاًء، كىمينىافػىثىةى احلٍيكىمىاًء، ًُب لصبلح أمر الببلد كالعباد، كلتثبيت األعماؿ الصاحلة كإقامة ما استقاـ عليو الناس قبلو: )) كىأىٍكًثٍر ميدى

)) ـى بًًو النَّاسي قػىبػٍلىكى ، كىًإقىامىًة مىا اٍستػىقىا  .(3)تػىٍثًبيًت مىا صىلىحى عىلىٍيًو أىٍمري ًببلىًدؾى

)ع(ادلواصفات كالشركط اليت بُت أمَت ادلؤمنُت: واختيار الصالحين واقصاء الوزراء الفاسدين الوزراء والمستشارينمواصفات عاشًرا: 
 ،كيعينوىم على ظلمهم لآلخرين ،بأف يكونوا من الذين مل يعملوا مع احلكاـ الفاسدين على احلاكم مراعاهتا بالوزير كادلستشارين لو

لحاكم ثر ادلدح لألف كيقبل االطراء كادلدح ُب غَت استحقاقو لو ؛ ال كأف  كأف ال يكثر ادلساعدة ذلم، كالذين امتازكا بالصدؽ كالورع،
. كبُت ىذا ادلقطع أمسى ما تصل إليو احلكومة من التطور ُب خدمة الشعب السٌيما ابعاد كزراء احلكومة اليت يزيده زىونا كيقلل من عزتو

، فىبلى يىكيونىنَّ لىكى ًبطىانى ، كىمىٍن شىرًكىهيٍم ًُب زًيرناٍشرىاًر قػىبػٍلىكى كى كيزىرىاًئكى مىٍن كىافى ًلؤل شىرُّ هد ُب ظلم الشعب كهنب ثركاتو:))تذب ةن، فىًإنػَّهيٍم ااٍلثىاـً
يػٍرى اخٍلىلىًف شلٍَّن لىوي ًمٍثلي آرىائًًهٍم كىنػىفىاًذًىٍم، كىلى أىٍعوىافي األ  آثىاًمًهٍم،آصىارًًىٍم كىأىٍكزىارًًىٍم كى  ٍيسى عىلىٍيًو ًمٍثلي شبىىًة، كىًإٍخوىافي الظَّلىمىًة، كىأىٍنتى كىاًجده ًمنػٍهيٍم خى

لىكى مىعيونىةن، كىأىٍحٌتى عىلىٍيكى عىٍطفان، كىأىقىلُّ لًغىٍَتًؾى إًٍلفان، شلٍَّن ملٍى يػيعىاًكٍف ظىاًلمان عىلىى ظيٍلًمًو، كىالى آشبان عىلىى ًإشٍبًًو، أيكلًئكى أىخىفُّ عىلىٍيكى مىؤيكنىةن، كىأىٍحسىني 
ٍذ أيكلًئكى خىاصَّةن خًلىلىوىاًتكى كىحىفىبلىًتكى  ، كأىقػىلَّهيٍم ميسىاعىدىةن ًفيىما يىكيوفي فىازبًَّ ًمٍنكى شلَّا كىرًهى اهللي  ، ٍبيَّ ٍليىكيٍن آثػىريىيٍم ًعٍندىؾى أىقٍػوىذلىيٍم دبيرّْ احلٍىقّْ لىكى
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ثٍػرىةى ٍكلًيىائًًو، كىاًقعان ذًلكى ًمٍن ىىوىاؾى حىٍيثي كىقىعى.كىاٍلصىٍق بًأىٍىًل اٍلوىرىًع كىالصٍّْدًؽ، ٍبيَّ ريٍضهيٍم عىلى أل ى أىالَّ ييٍطريكؾى كىالى يػيبىجّْحيوؾى بًبىاًطل ملٍى تػىٍفعىٍلوي، فىًإفَّ كى
، كىتيٍدين ًمنى اٍلًعزَّةً    .(1)((ااٍلٍطرىاًء ربيًٍدثي الزٍَّىوى

احلاكم بالتفريق بضركرة أف يقـو عليو السبلـ ُب ىذا العهد  أشار أمَت ادلؤمنُت: تفريق المعاملة بين المحسن والمسيءحادي عشر: 
وىالى يىكيونىنَّ الٍػميٍحًسني كىاٍلميًسيءي بُت معاملة أىل اإلحساف كأىل اإلساءة من الناس، كأف حيسن الظن برعيتو دلن حسن ببلؤه عنده: ))كأن

ـى نػىٍفسىوي.ٍىل اإلسىاءىًة عىلىى اإلٍحسىاًف ُب اإلٍحسىاًف، تىٍدرًيبان ألًإفَّ ًُب ذًلكى تػىٍزًىيدان ألٍىًل اإلًعٍندىؾى دبىٍنزًلىة سىوىاء، فى   سىاءىًة، كىأىٍلًزـٍ كيبلِّ ًمنػٍهيٍم مىا أىٍلزى
اىيٍم عىلىى مىا لىٍيسى ؤيكنىاًت عىلىٍيًهٍم، كىتػىٍرًؾ اٍسًتٍكرىاًىًو ًإيَّ اٍعلىٍم أىنَّوي لىٍيسى شىٍيءه بًأىٍدعىى ًإىلى حيٍسًن ظىنّْ كىاؿ ًبرىًعيًَّتًو ًمٍن إٍحسىانًًو إًلىٍيًهٍم، كىزبىًٍفيًفًو اٍلمى 

، فىًإفَّ حيٍسنى الظَّنّْ   يػىٍقطىعي عىٍنكى نىصىبان طىوًيبل، كىًإفَّ أىحىقَّ مىٍن حىسينى لوي ًقبػىلىهيٍم، فػىٍليىكيٍن ًمٍنكى ًُب ذًلكى أىٍمره جيىىتىًمعي لىكى بًًو حيٍسني الظَّنّْ ًبرىًعيًَّتكى
 .(2)((هي، كىًإفَّ أىحىقَّ مىٍن سىاءى ظىنُّكى بًًو لىمىٍن سىاءى بىبلىؤيؾى ًعٍندىهي ظىنُّكى بًًو لىمىٍن حىسينى بىبلىؤيؾى ًعٍندى 

كأمر بأمهية  ،هنى االماـ عليو السبلـ نقض السنن الصاحلة: ثاني عشر: العمل بالسنن الصالحة وتجنب استحداث السنة السيئة
ًملى ًّٔىا صيديكري ىًذًه األمة، كىالى تػىنػٍقيٍض سينَّةن صىاحًلىةن عى )):احلاكم الذم سنهاعلى اليت يكوف كزرىا  كاالبتعاد عن السنن السيئة، ّٔاالعمل 

اٍلوًٍزري عىلىٍيكى ٍجري دبىٍن سىنػَّهىا، كى ٍلكى السُّنىًن، فػىيىكيوفى االٍ فىةي، كىصىلىحىٍت عىلىيػٍهىا الرًَّعيَّةي،الى ربيًٍدثىنَّ سينَّةن تىضيرُّ ًبشىيء ًمٍن مىاًضي تً كىاٍجتىمىعٍت ًّٔىا األل
 .(3)((دبىا نػىقىٍضتى ًمنػٍهىا

كأعماذلم ،الناس للحاكم مهما كانت طبقاهتم ةيوضح أمَت ادلؤمنُت أمهي:  جميعها الناس بطبقاتهم حاجة الحاكم إلىثالث عشر: 
طىبػىقىاته الى يىٍصليحي بػىٍعضيهىا إالَّ بًبػىٍعض، كىالى  كىاٍعلىٍم أىفَّ الرًَّعيَّةى ))رؾ بواجبو ُب خدمة ببلده كأىلها:كيشا ،ككظائفهم فبعضهم يكمل اآلخر

ٍنصىاًؼ كىالرٍّْفًق، كىًمنػٍهىا أىٍىلي ، كىًمنهىا عيمَّاؿي االٍ ًغٌتى بًبػىٍعًضهىا عىٍن بػىٍعض: فىًمنػٍهىا جينيودي اهلًل،ًمنػٍهىا كيتَّابي اٍلعىامًَّة كىاخٍلىاصًَّة، كىًمنػٍهىا قيضىاةي اٍلعىٍدؿً 
ًة النَّاًس، كىًمنػٍهىا التُّجَّاري كىأىٍىلي الصّْنىاعىاًت، كىًمنهىا الطَّبػىقىةي الاجلًٍٍزيىًة كى  سٍُّفلىى ًمٍن ذىًكم احلٍىاجىًة كىاٍلمىٍسكىنىًة، كىكيلّّ قىٍد اخٍلىراًج ًمٍن أىٍىًل الذّْمًَّة كىميٍسًلمى

ًه كىفىرًيضىًتًو ُب ًكتىابً  نىا زلىٍفيوظان.مسىَّى اهللي سىٍهمىوي، كىكىضىعى عىلىى حىدّْ فىاجلٍينيودي، بًًإٍذًف اهلًل، حيصيوفي  ًو أىٍك سينًَّة نىًبيًّْو)صلى اهلل عليو كآلو(عىٍهدان ًمٍنوي ًعٍندى
ـى  ٍمًن، كىلىٍيسى تػىقيوـي الرًَّعيَّةي ًإالَّ ًًٍّٔم.كًعزُّ الدّْيًن، كىسيبيلي االٍ  الرًَّعيًَّة، كىزىٍيني اٍلويالىًة، لًٍلجينيوًد ًإالَّ دبىا خييٍرًجي اهللي ذلىيٍم ًمنى اخٍلىرىاًج الًَّذم يػىٍقوىٍكفى ٍبيَّ الى ًقوىا

ًتًهٍم. ًكًىٍم، كىيػىٍعتىًمديكفى عىلىٍيًو ًفيىما أٍصلىحهيٍم، كىيىكيوفي ًمٍن كىرىاًء حىاجى ٍيًن الصّْنػٍفىٍُتً ًإالَّ بًالصٍّْنًف الثَّ  بًًو ًُب ًجهىاًد عىدي ـى ذًلذى اًلًث ًمنى ٍبيَّ الى ًقوىا
نىاًفًع، كىيػيٍؤسبىىني  يعان هىا.ميوًر كىعىوىامّْ وفى عىلىٍيًو ًمٍن خىوىاصّْ األاٍلقيضىاًة كىاٍلعيمَّاًؿ كىاٍلكيتَّاًب، ًلمىا حييًٍكميوفى ًمنى اٍلمىعىاًقًد، كىجيىٍمىعيوفى ًمٍن اٍلمى ـى ذلىيٍم صبًى كىالى ًقوىا

يػىبػٍليغيوي رًٍفقي  ٍيًديًهٍم شلٌا الى ، ًفيىما جيىٍتىًمعيوفى عىلىٍيًو ًمٍن مىرىاًفًقًهٍم، كىييًقيميونىوي ًمٍن أىٍسوىاًقًهٍم، كىيىٍكفيونػىهيٍم ًمنى التػَّرىفًُّق بًأى ًإالَّ بًالتُّجَّاًر كىذىًكم الصّْنىاعىاتً 
ًة كىاٍلمىٍسكىنىًة الًَّذينى حيىً غىٍَتًًىٍم.   حىقه بًقىٍدًر مىا كىُب اهلًل ًلكيٌل سىعىةه، كىًلكيلٍّ عىلىى اٍلوىايل  قُّ رًٍفديىيٍم كىمىعيونػىتػيهيٍم.ٍبيَّ الطَّبػىقىةي السٍُّفلىى ًمٍن أىٍىًل احلٍىاجى
عىلىى ليزيكـً احلٍىقّْ، كىالصَّرٍبً عىلىٍيًو  ماـً كىاالٍسًتعىانىًة بًاهلًل، كىتػىٍوًطًُت نػىٍفًسوً ًمٍن ذًلكى ًإالَّ بًااٍلٍىتً كىلىٍيسى خيىٍريجي اٍلوىايل ًمٍن حىًقيقىًة مىا أىٍلزىمىوي اهللي ييٍصًلحيوي.

، كنظر اإلماـ جبميع ما حيتاج إليو طبقات الشعبكىذا أَّنوذج من سياسة اإلماـ اذلادفة إلصبلح آّتمع   .(4)((ًفيىما خىفَّ عىلىٍيًو أىٍك ثػىقيلى 
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أىل ، ك التجار ك  ،عماؿ اإلنصاؼ كالرفقك  ،قضاة العدؿك ،الكتاب : بعمق إىل طبقات الشعب اليت يرتبط بعضها ببعض كىي
 الصناعات.

 كعهد األماـ دلالك بتكرًن ادلخلصُت من اجلند فإف ذلك مدعاة: تكريم المخلصين من الجندرابع عشر: بناء المؤسسة العسكرية ب
فإف ذلك يهز عواطف كتكرديهم كقد أكصى اإلماـ عليو السبلـ بإشاعة ذكر ادلخلصُت من اجلند ،  إىل إخبلصهم للحكومة كالذب عنها

الشجعاف منهم، كحيرض الناكل على الطاعة كاإلخبلص لدكلتو، كأنو ليس لو أف يعظم األشراؼ على ما صدر منهم من خدمات ما  
ًمٍن  فػىوىؿّْ ))ة ّٔم كذكرىم بأطيب الذكر كأنداه:كاف قليبلن كيستهُت بالفقراء ما صدر منهم من خدمات جليلة كأف الواجب عليو اإلشاد

، ]كىأىنٍػقىاىيمٍ ٍفًسكى هلل كىلًرىسيولًًو كىالً جينيوًدؾى أىٍنصىحىهيٍم ًُب نػى  ٍيبان، كىأىٍفضىلىهيٍم ًحٍلمان شلٍَّن يػيٍبًطىءي عىًن اٍلغىضىًب، [مىاًمكى ًيحي ًإىلى  جى كىيىٍسًتى
.ٍبيَّ اٍلصىٍق بىذىًكم اٍلميري  ٍقوًيىاًء، كىشلٍَّن الى عىفىاًء، كىيػىٍنبيو عىلىى االٍ كىيػىٍرأىؼي بًالضُّ اٍلعيٍذًر، ، كىالى يػىٍقعيدي بًًو الضٍَّعفي ٍحسىاًب، كىأىٍىًل كءىاًت كىاألييًثَتيهي اٍلعيٍنفي

ًة كىالشَّجىاعىًة، كىالسَّخىاًء كىالسَّماحىًة،  ، كىشيعىبه ًمنى اٍلعيٍرًؼ. فىًإنػَّهيٍم صًبىاعه اٍلبػيييوتىاًت الصَّاحًلىًة، كىالسَّوىاًبًق احلٍىسىنىًة، ٍبيَّ أىٍىًل النٍَّجدى
ـً
ٍبيَّ  ًمنى اٍلكىرى

اًف ًمٍن كىلىًدمًهىا، كىالى يػىتػىفىاقىمىنَّ ًُب نػىٍفًسكى شىٍيءه قػىوَّيػٍ  ٍدتػىهيٍم بًًو كىًإٍف قىلَّ، فىًإنَّوي تػىفىقٍَّد ًمٍن أيميورًًىٍم مىا يػىتػىفىقَّديهي اٍلوىاًلدى  تػىهيٍم بًًو، كىالى ربىًٍقرىفَّ ليٍطفان تػىعىاىى
. ، كىحيٍسًن الظَّنّْ ًبكى كىالى تىدىٍع تػىفىقُّدى لىطًيًف أيميورًًىمي اتّْكىاالن عىلىى جىًسيًمهىا، فىًإفَّ لًٍليىًسًَت ًمٍن ليٍطًفكى مىٍوًضعان  دىاًعيىةه ذلىيٍم ًإىلى بىٍذًؿ النًَّصيحىًة لىكى

تًًو دبىا  وي.يػىٍنتىًفعيوفى بًًو، كىلًٍلجىًسيًم مىٍوًقعان الى يىٍستػىٍغنيوفى عىنٍ  كىٍليىكيٍن آثػىري ريؤكًس جيٍنًدؾى ًعٍندىؾى مىٍن كىاسىاىيٍم ًُب مىعيونىًتًو، كىأىٍفضىلى عىلىٍيًهٍم ًمٍن ًجدى
، اًد اٍلعىديكّْ ٌان كىاًحدان ًُب ًجهى .فىًإفَّ عى  يىسىعيهيٍم يىسىعي مىٍن كىرىاءىىيٍم ًمٍن خيليوًؼ أىٍىًليًهٍم، حىىتَّ يىكيوفى مهىُّهيٍم مهى  ٍطفىكى عىلىٍيًهٍم يػىٍعًطفي قػيليوبػىهيٍم عىلىٍيكى

كىالى تىًصحُّ ،  الى تىٍظهىري مىوىدَّتػيهيٍم ًإالَّ بىسىبلىمىًة صيديكرًًىٍم[ ]كىًإفَّ أىٍفضىلى قػيرًَّة عىٍُتً اٍلويالىًة اٍسًتقىامىةي اٍلعىٍدًؿ ًُب اٍلًببلىًد، كىظيهيوري مىوىدًَّة الرًَّعيًَّة، كىإًنَّوي 
تػيهيٍم ًإالٌ حًبًيطىًتًهٍم عىلىى كيالىًة أيميورًًىٍم، كىًقلًَّة اٍسًتثٍػقىاًؿ ديكىذلًًٍم، كىتػىٍرًؾ اٍسًتٍبطىاًء اٍنًقطىاًع نىصً  هًتًٍم.يحى فىاٍفسىٍح ُب آمىاذلًًٍم، كىكىاًصٍل ُب حيٍسًن الثػَّنىاًء  ميدَّ

ٍبيَّ اٍعًرٍؼ ًلكيلّْ  ، فىًإفَّ كىثٍػرىةى الذٍّْكًر حًليٍسًن أىفٍػعىاذلًًٍم تػىهيزُّ الشُّجىاعى، كىربيىرّْضي النَّاًكلى، ًإٍف شىاءى اهللي.اٍلبىبلىًء ًمنػٍهيمٍ  عىلىٍيًهٍم، كىتػىٍعًديًد مىا أىبٍلى ذىكيك
ئًًو، كىالى يىٍدعيوىنَّكى شىرىؼي اٍمرًلء ًإىلى أىٍف تػيٍعًظمى ًمٍن بىبلىئًًو اٍمرًلء ًمنػٍهيٍم مىا أىبٍلى، كىالى تىضيمَّنَّ بىبلىءى اٍمرًلء ًإىلى غىٍَتًًه، كىالى تػيقىصّْرىفَّ بًًو ديكفى غىايىًة بىبلى 

  .(1) ((..مىا كىافى صىًغَتان، كىالىضىعىةي اٍمرًلء ًإىلى أىٍف تىٍستىٍصًغرى ًمٍن يىبلىئًًو مىاكىافى عىظًيمان 

كىو أف يكوف انتخاب احلكاـ)القضاة( غَت  كشيء بالغ األمهية ُب عهد اإلماـ: خامس عشر: القضاء ومواصفات القاضي العادل
خاضع للمؤثرات التقليدية، كإَّنا يكوف عن دراسة جادة للحاكم نفسينا كفكرينا كإدارة كمعرفة بشؤكف احلكم كاإلدارة على ضوء الشريعة 

 :(2)، منهااألمهية جيب توافرىا ُب القاضي اإلسبلمية. تكلم ىذا ادلقطع عن شركط بالغة

احلاكم أفضل الرعية ُب تقواه ككرعو ، كأف تتوفر فيو الصفات : أف يكوف كاسع الصدر ال تضيق بو زلاكمات الناس، كديل . أف يكوف 1
 منها ، كأف ديعن كينظر جبد ُب القضايا اليت ترفع إليو، كيتبع سبيل احلق فيما حيكم بو،كأف ال يتمادل ُب الزلل كاخلطأ فإنو يكوف ضاالن 

 .(3)ن بذلك ،كأف يتبع احلق فيما حيكم بو،كأف يكوف شديدان ُب حكمو إذا اتضح لو احلقعن الطريق إذا مل يع

 .أف يتعاىد الوايل قضاء احلاكم خشية الزلل فيما حكم بو .2
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 .كضماف ذلم من أخذ الرشوة. أف يوفر لو العطاء كال جيعلو زلتاجنا ألحد حىت خيلص فيما حيكم بو 3

 عند الوايل ال يطمع ّٔا غَته. . أف تكوف للحاكم منزلة كردية4

 أف جيعل عليهم العيوف كالرقباء خشية اضلرافهم عن احلق .. 5

كىذا نص قوؿ االماـ عليو السبلـ:)) ٍبيَّ اٍختػىٍر لًٍلحيٍكًم بػىٍُتى النَّاًس  .إذا بدت منهم خيانة فعلى الوايل أف يأخذىم بالعقاب الصاـر. 6
، كىالى سبيىحّْكيوي اخٍليصيوـي، كىالى يػىتىمادىل ًُب الزَّلًَّة، كىالى حيىٍصىري ًمنى اٍلفىٍيًء ًإىلى احلٍىقّْ إذىا عىرىفى شلٍَّن الى تىًضيقي بًًو األ ،أىٍفضىلى رىًعيًَّتكى ًُب نػىٍفًسكى  وي، كىالى ميوري

ُب الشُّبػيهىاًت، كىآخىذىىيٍم بًاحلٍيجىًج، كىأىقػىلَّهيٍم تػىبػىرُّمان دبيرىاجىعىًة اخٍلىٍصًم، تيٍشًرؼي نػىٍفسيوي عىلىى طىمىع، كىالى يىٍكتىًفي بًأىٍدىنى فػىٍهم ديكفى أىقصىاهي، أىٍكقػىفىهيٍم 
.ٍبيَّ أىٍكًثٍر تػىعىاىيدى قىضىائًًو، ًليله ميوًر، كىأىٍصرىمىهيٍم ًعٍندى اتّْضىاًح احلٍيٍكًم، شلٍَّن الى يػىٍزدىًىيًو إٍطرىاءه، كىالى يىٍستىًميليوي ًإٍغرىاءه،أيكلًئكى قى ٍصبػىرىىيٍم عىلىى تىكىشًُّف األكىأى 

، لًيىٍأمىنى ًبذلىكى عىوي حىاجىتيوي ًإىلى النَّاًس، كاٍفسىٍح لىوي ًُب اٍلبىٍذًؿ مىا ييزًيلي ًعلَّتىوي، كىتىًقلُّ مى  ٍيكى مىا الى يىٍطمىعي ًفيًو غىيػٍريهي ًمٍن خىاصًَّتكى ٍنزًلىًة لىدى كىأىٍعًطًو ًمنى اٍلمى
.اٍغًتيىاؿى الرّْجى  ا الدّْينى قىٍد كىافى أى ٍر ُب ذًلكى نىظىران بًًليغان، فىاٍنظي  اًؿ لىوي ًعٍندىؾى يػيٍعمىلي ًفيًو بًاذٍلىوىل، كىتيٍطلىبي بًًو ًسَتان ًُب أىٍيًدم األٍشرىاًر، فىًإفَّ ىذى

نٍػيىا((  .(1)الدُّ

كأكالىم ادلزيد من لعماؿ ُب جهاز الدكلة بعمق إىل اعلي)ع( نظر اإلماـ: وشروط اختيارهم ومؤهالتهم العمالس عشر: ساد
من البحث عنهم الختيارىم ُب ىذا اجلهاز كأف يكوف انتخأّم غَت خاضع للمؤثرات اخلارجية، بل البد  فوضع منهجنااالىتماـ، 

 :ألهنم العصب ُب الدكلة، ككاف شلا أكالىم بوكالفحص عن سَتهتم؛ 

 .اره كمعرفة سلوكو كإدارتوعد اختبإف الوظيفة ال سبنح ألم شخص إال ب .1

 .ثرة، كإَّنا يكوف عن استحقاؽ كدرايةأ ف منح الوظيفة جيب أف ال يكوف زلاباة أكإ .2

 من اجلور كُب عهده جيب أف يكونوا أمثلة للنزاىة كالشرؼ . ُب احلكومات السابقة كانوا شعبنا إف العماؿ .3

ٍبيَّ اٍنظيٍر ًُب ))كىذا نص قولو: عن ادلطامع كأبلغ ُب عواقب األمور.نوف بعيدين أف يكوف العماؿ من ذكم البيوتات الشريفة فإهنم يكو  .4
ٍم زليىابىاةن كأىثػىرىةن، فىًإنػَّهيمىا صًبىاعه ًمٍن شيعىًب ا ، فىاٍستػىٍعًمٍلهيمي اٍخًتبىاران، كىالى تػيوىذلًّْ التٍَّجرًبىًة كىاحلٍىيىاًء، ًمٍن كىتوىخَّ ًمنػٍهيٍم أىٍىلى ٍوًر كىاخٍلًيىانىًة.جلٍى أيميوًر عيمَّاًلكى

ـً ًُب االٍ أىٍىًل اٍلبػيييوتىاًت الصَّ  كىأىبٍػلىغي ًُب عىوىاًقًب ٍسبلىـً اٍلميتػىقىدّْمىًة، فىًإنػَّهيٍم أىٍكرىـي أىٍخبلىقان، كىأىصىحُّ أىٍعرىاضان، كىأىقىلُّ ًُب اٍلمىطىاًمًع ًإٍشرىافان، احًلىًة، كىاٍلقىدى
، فىًإفَّ ذًلكى قػيوَّةه ذلىيٍم عىلىى اٍسًتٍصبلىًح أىنٍػفيًسًهٍم، كىًغٌتن ذلىيٍم عىٍن تػىنىاكيًؿ مىا ربىٍتى أىٍيًديًهٍم، أىٍسًبٍغ عىلىٍيًهمي األٍبيَّ ميوًر نىظىران.األ كىحيجَّةه عىلىٍيًهٍم ًإٍف ٍرزىاؽى

. خىالىفيوا أىٍمرىؾى أىٍك ثػىلىميو   ميورًًىٍم حىٍدكىةه الً ًإفَّ تػىعىاىيدىؾى ًُب السّْرّْ عىًث اٍلعيييوفى ًمٍن أىٍىًل الصٍّْدًؽ كىالوىفىاًء عىلىٍيًهٍم، فى ٍبيَّ تػىفىقٍَّد أىٍعمىاذلىيٍم، كىابػٍ ا أىمىانػىتىكى
 .(2) ((..ًة، كىالرٍّْفًق بًالرًَّعيًَّة. مىانى ذلىيٍم عىلىى اٍسًتٍعمىاًؿ االٍ 
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اقتصاد األمة حكومة كشعبنا ُب عصورىا األكىل، كقد أمر اإلماـ  أما اخلراج فهو شرايُت: وعمران األرض اًلهتمام بالخراجعشر:  بعسا
حى كىتفىقٍَّد أىٍمرى اخٍلىرىاًج دبىا ييٍصًلحي أىٍىلىوي، فىًإفَّ ًُب صبلىًحًو كىصبلىًحًهٍم صىبلىحان ًلمىٍن ًسوىاىيٍم، كىالى صىبلى ُب عهده دبراقبتو كتفقده كاالىتماـ بو: ))

كأكىل اإلماـ ادلزيد من اىتمامو بعمراف األرض، كما ربتاجو من ادلاء .(1)((فَّ النَّاسى كيلَّهيٍم ًعيىاؿه عىلىى اخٍلىرىاًج كىأىٍىًلوً ٍم، ألٍن ًسوىاىيٍم ًإالَّ ًًّٔ ًلمى 
ٍرًض ًعمىارىًة األ ٍن نىظىريؾى ًُب كىٍليىكي ))دىل بذلك بقولو:كقد أ كغَته، كتوفَت صبيع الوسائل إلصبلحها ألهنا مصدر احلياة االقتصادية ُب األمة.

بىادى، كىملىٍ فَّ ذًلكى الى ييٍدرىؾي ًإالَّ بىاٍلًعمىارىًة، كىمىٍن طىلىبى اخٍلىرىاجى بًغىٍَتً ًعمىارىة أىٍخرىبى اٍلًببلىدى، كىأىٍىلىكى اٍلعً  اٍسًتٍجبلىًب اخٍلىرىاًج، ألأىبٍػلىغى ًمٍن نىظىرًؾى ًُب 
 .(2)((يىٍستىًقٍم أىٍمريهي ًإالَّ قىًليبلن 

، ديقهم فيما يقولوف ُب شأف اخلراج، كتصعُت فأكصى برعايتهم كالعناية ّٔمبادلزار  علي)ع( اىتم اإلماـ: وصيته بالمزارعينعشر: ثامن 
الذم ديثلو قطاع الفبلحُت فقد أكصى بعمارة  وطٍتمدل اىتماـ اإلماـ بتنمية االقتصاد ال كبُت ،اء كل لوف من ألواف الضغط عنهمكإقص

، كإصبلحها فيما إذا غمرهتا ادلياه كغَت ذلك من كسائل اإلصبلح ، كمراعاة حياهتم االقتصادية دبا مل َت ما ربتاجو من ادلياهرض، كتوفاأل
الىةى أىٍرض )):. كىذا قولويألفوا مثلو ُب احلكومات السابقة ، أىٍك فىًإٍف شىكىٍوا ثًقىبلن أىٍك ًعلَّةن، أىًك اٍنًقطىاعى ًشٍرب أىٍك بىالَّة، أىٍك ًإحى اٍغتىمىرىىىا غىرىؽه

، خىفٍَّفتى عىنػٍهيٍم دبا تػىٍرجيو أىٍف يٍصليحى بًًو أىٍمريىيٍم، كىالى يػىثٍػقيلىنَّ عىلىٍيكى شىٍيءه خىفَّفٍ  تى بًًو اٍلمىؤيكنىةى عىنػٍهيٍم، فىًإنَّوي ذيٍخره يػىعيوديكفى بًًو أىٍجحىفى ًّٔىا عىطىشه
، كىتػىٍزيً  ، مىعى اٍسًتٍجبلىًبكى حيٍسنى ثػىنىائًًهٍم، كىتػىبىجًُّحكى بًاٍسًتفىاضىًة اٍلعىٍدًؿ ًفيًهٍم، ميٍعتىًمدان فىٍضلى قػي عىلىٍيكى ًُب ًعمىارىًة ًببلًدؾى وَّهًتًٍم، دبىا ًُت كالىيىًتكى

ميوًر مىا ًإذىا عىوٍَّلتى ًفيًو ٍم، فػىريدبَّىا حىدىثى ًمنى األ رًٍفًقكى ًًّٔ ذىخىٍرتى ًعٍندىىيٍم ًمٍن ًإصٍبىاًمكى ذلىيٍم، كىالثػّْقىةى ًمنػٍهيٍم دبىا عىوٍَّدتػىهيٍم ًمٍن عىٍدًلكى عىلىٍيًهٍم ُب 
ا يػيٍعوًزي أىٍىليهىا ًإَّنَّى ٍرًض ًمٍن ًإٍعوىاًز أىٍىًلهىا،كىًإَّنَّىا يػيٍؤتىى خىرىابي األعىلىٍيًهٍم ًمٍن بػىٍعدي اٍحتىمىليوهي طىيّْبىةن أىنٍػفيسيهيٍم بًًو، فىًإفَّ اٍلعيٍمرىافى زليٍتىًمله مىا ضبىٍَّلتىوي، 

 .(3) ((ٍشرىاًؼ أىنٍػفيًس اٍلويالىًة عىلىى اجلٍىٍمًع، كىسيوًء ظىنًّْهٍم بًاٍلبػىقىاًء، كىًقلًَّة انًٍتفىاًعًهٍم بًاٍلًعربىً إل

قرارات  كىم من أىم ادلوظفُت ُب جهاز الدكلة، فهم يتولوف كتابة ما يصدر من الوايل من: وكيفية اختيارهم الكّتابعشر:  تاسع
كالبد أف ، ادلزيد من االىتماـ عليو السبلـ كقد أكالىم اإلماـ ،كغَت ذلك شلا يتعلق بأمور الدكلة كادلواطنُتكشؤكف اقتصادية كعسكرية، 

، سة، فبل يصح االعتماد على الفراأعماذلم كأف يكوف اختبارىم كثيقنا، كعدـ التهاكف ُب لصفات الفاضلة من األمانة كالضبطتتوفر فيهم ا
غَت خاضع للرغبات  ، فبل بد أف يكوف االختبار كثيقناكحسن الظن كال على ما يبدكنو من اخلدمات جللب مودة الوايل

،فالكاتب الورع كالعامل الناصح صوت للشعب كالرعية ،أما أديب السلطاف كبوقو فهو مضلل كمنتفع من الفتات الذم يغدؽ الشخصية
احلاكم بغيو كديارس االستبداد لتتوـر عقدة الذات كبالتايل يصبح دكتاتورنا ماردنا.كذلذا ذبد أمَت ادلؤمنُت عليو كبالتايل تغيب احلقيقة كيضل 

أف التيطره الكرامة كادلركز الذم حيصل ك يؤكد اىتمامو ُب اف يكوف كتاب كالتو حاكين ألفضل الصفات ، كادللكات الثقافية، كادلعرفية، 
كادلخالفة كالتشدؽ كالتباىي بل التواضع يسمو بالكاتب ، كيرل )عليو السبلـ( أىم صفة ُب الكاتب  عليو من الوايل فيجاىر بالعصياف

ٍبيَّ ))قاؿ عليو السبلـ:.، فمن جيهل قدر نفسو فهو بقدر الغَت أجهلف عاقبلن متزننا الجيهل قدر نفسوكادلوظف القريب من احلاكم أف يكو 
، فػىوىؿّْ  يػٍرىىيٍم، كىاٍخصيٍص رىسىائًلىكى الَّيًت تيٍدًخلي ًفيهىا مىكىائًدىؾى كأىٍسرىارىؾى بًأىصٍبى اٍنظيٍر ُب حىاًؿ كيتَّاًبكى ٍخبلىًؽ ًعًهٍم ًلويجيوًد صىاًلًح األعىلىى أيميورًؾى خى

اًر شلٍَّن الى تػيٍبًطريهي اٍلكىرىامىةي، فػىيىٍجًتىًلءى ًّٔىا عىلىٍيكى ُب ًخبلىؼ لىكى حًبىٍضرىًة مىبلى، كىالى تػيقىصّْ  ، كىًإٍصدى اتػىبىاًت عيمَّاًلكى عىلىٍيكى ري بًًو اٍلغىٍفلىةي عىٍن ًإيرىاًد ميكى
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، كىالى  هي لىكى ، كىالى ييضًعفي عىٍقدان اٍعتػىقىدى ، كىًفيىما يىٍأخيذي لىكى كىيػيٍعًطي ًمٍنكى ، كىالى جىوىابىاهًتىا عىلىى الصَّواًب عىٍنكى يػىٍعًجزي عىٍن ًإٍطبلىًؽ مىا عيًقدى عىلىٍيكى
لىغى قىٍدًر نىفًسًو ًُب األجيىٍهىلي مى  ٍبيَّ الى يىكيًن اٍخًتيىاريؾى ًإيَّاىيٍم عىلىى ًفرىاسىًتكى كىاٍسًتنىامىًتكى وفي بػىقىٍدًر غىٍَتًًه أىٍجهىلى. ميوًر، فىًإفَّ اجلٍىاًىلى بًقىٍدًر نػىٍفًسًو يىكي بػٍ

، فىًإفَّ الرّْجىاؿى كىحيٍسًن الظَّ  نىًة شىٍيءه، كىلًكًن ذًلكى ًمنى النًَّصيحىًة كىاألمالًًفرىاسىاًت اٍلويالىًة بًتىصىنًُّعًهٍم كىحيٍسًن ًخٍدمىًتًهٍم، لىٍيسى كىرىاءى يػىتػىعىرَّفيوفى نّْ ًمٍنكى
، فىاٍعًمٍد الً اٍختىربٍىيٍم دبىا كىليوا لًلصَّا ًنًهٍم كىافى ًُب اٍلعىامَّةً حًلًُتى قػىبػٍلىكى مىانىًة كىٍجهان، فىًإفَّ ذًلكى دىلًيله عىلىى نىًصيحىًتكى هلل كىًلمىٍن أىثىران، كىأىٍعرىًفًهٍم بًاأل ٍحسى

ًثَتي  كىلًيتى أىٍمرىهي. ٍيب ىىا، كىمىٍهمىا كىافى ُب كيتَّاًبكى ًمٍن عى كىاٍجعىٍل لًرىٍأًس كيلّْ أىٍمر ًمٍن أيميورًؾى رىٍأسان ًمنػٍهيٍم، الى يػىٍقهىريهي كىًبَتيىىا، كىالى يػىتىشىتَّتي عىلىٍيًو كى
ُب  -، كتتعدد فإنو يعمدصوص:))حُت تتنوع مسؤكليات الوايلكيذكر ادلفكر عزيز السيد جاسم ّٔذا اخل .(1)((فػىتػىغىابػىٍيتى عىٍنو أيٍلزًٍمتىوي 

البَتكقراطية داريُت كادلسؤكلُت الثانويُت، الذين يكونوف اإلإىل استخداـ أدكاتو السياسية كالوظيفية، فتنشأ شبكة من  -عبلقاتو بالناس
تحرفو كما تشاء اجلديدة احمليطة بالوايل ،فتحٌل مراكز جديدة بادلعٌت السياسي كاالقتصادم تؤثر على التوجو السياسي العاـ للوايل، ف

 .(2)ىي آفة السلطة..((ادلصلحية،ادلنتفعة ببل مشركعية،فالبَتكقراطية إرادهتا كمصاحلها.

كقد أكصى اإلماـ  ،ُب إدارة الشؤكف االقتصادية ُب الببلد التجار كذكم الصناعات دكرنا مهمنايشكل التجار وذوو الصناعات: : عشرون
برعايتهم كاالىتماـ بشؤكهنم، كعرض اإلماـ عليو السبلـ إىل دكر التجار ُب جلب ما ربتاج إليو الناس من ادلناطق البعيدة كاألماكن 

ٍبيَّ اٍستػىٍوًص بًالتُّجَّاًر احلياة، كالواجب على الوايل رعايتهم كتسهيل أمورىم . كىذا قولو: ))النائية ليوفركا ذلم ما حيتاجوف إليو من ضركريات 
نًًو،  أىٍسبىابي اٍلمىرىاًفًق، كىجيبلَّبػيهىا فىًإنػَّهيٍم مىوىادُّ اٍلمىنىاًفًع، كى كىذىًكم الصّْنىاعىاًت، كىأىٍكًص ًًٍّٔم خىٍَتان: اٍلميًقيًم ًمنػٍهيٍم، كىاٍلميٍضطىًرًب دبىالًًو، كىاٍلميتػىرىفًّْق بًبىدى

، كىحىٍيثي الى يػىٍلتىًئمي النَّاسي ًلمىوىاًضًعهى  بىًلكى ، كىسىٍهًلكى كىجى باًعًد كىاٍلمىطىارًًح، ُب بػىرّْؾى كىحبىٍرًؾى ًئيوفى عىلىيػٍهىا، فىًإنػَّهيٍم ًسٍلمه الى زبيىاؼي ًمنى اٍلمى ا، كىالى جيىًٍتى
 .(3)((شىى غىائًلىتيوي، كىتػىفىقٍَّد أيميورىىيٍم حًبىٍضرىًتكى كىُب حىوىاًشي ًببلىًدؾى بىائًقىتيوي، كىصيٍلحه الى زبيٍ 

عمالو يهدده بالقتل دلا بلغو من انو  أحدىل إ )ع( االماـ عليكتب المال العام وسرقته والمساواة في العطاء:: احدى وعشرون
 إىل ىؤالء القـو أمواذلم فأنك إف مل تفعل ٍب أمكنٍت اهلل منك العذرف إىل اهلل فيك كال كأردد))..فاتق اهلل  :اختلس من بيت ادلاؿ

 )ع(،علياالماـ فاخليانة االقتصادية ُب االمواؿ العامة حكمها القتل عند .(4)اال دخل النار(( أحدناضربت بو  ضربنك بسيفي الذم ما
كاف التساكم ُب   )ع(علياالماـ كيذكر العبلمة ىادم ادلدرسي إنو ُب عهد  كإجتماعية. حقوقية، ك اقتصادية، ك هنا مسألة فقهيةأل

العدكؿ عن سبييز  -عليو السبلـ-))كمن ىنا كاف قرار االماـ علي :االستهبلؾ كما كاف التساكم ُب العطاء، كاجلميع شركاء ُب بيت ادلاؿ
بكل ما تعنيو الكلمة.. كما كاف رٌد فعل مؤل قريش  اجتماعيِّا انقبلبناف يعٍت ، ألىنو كاىامِّا قرارناالناس ُب العطاء كالعودة إىل نظاـ ادلساكاة 

 . (5) ..((كأبنائهم ضد اإلماـ كقراره ىذا بداية الثورة ادلضاٌدة ضٌد حكمو، كاٌليت قادىا ابن أيب سفياف ))معاكية((من موقعو

ا البشرية رلبولة على حب ادلاؿ، كالسلطة؛ لذلك يقع احملذكر دكمن إٌف سيكولوجية النفس  التجارة والحياة اًلقتصادية:ن: و وعشر  اثنان
 ،اخبلقيةك  ة،كفكري ة،معرفيك  ة،كثيقة العهد العلوم ىي زلاكلة تأسيسيكأف  ،ك سواهأمن خبلؿ االصلراؼ كراء ادلغريات ادلادية عند احلاكم 
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دارة الشؤكف االقتصادية حبنكة كدراية كإدارتو ، كىي كصايا بالرفق بالتجار، كاالغنياء، كالفقراء، إلتجنيب احلاكم اذلفوات ُب ، .. ةكركحي
كتوفَت ادلواد كادلستلزمات  ،كإشباع رغباهتم ،ساس ُب تلبية حاجات الناساالدكف التفريط بأم حقوؽ. فالعامل االقتصادم لو الدكر 

 لو كاف الفقر رجبلن ))ث كراء اجلشع ككاف االماـ يقوؿ:حتكار كالتبلعب باألسعار كاللهاالضركرية إلدامة  احلياة، كقد أكد على منع اال
نظر اإلماـ بعمق إىل شؤكف بعض التجار الذين يبلغ ّٔم الطمع إىل احتكار بعض السلع ك  .(1)((لقتلتو!!..كما جاع فقَت اال دبا ميتع غٍت

االحتكار الذم يفر بالعامة، كعلى الوايل أف دينع احملتكر فإف أصر على احتكاره كمنعهم عنو، كعرض اإلماـ إىل مراقبة السوؽ خشية من 
كىاٍعلىٍم االقتصادية ُب الببلد كيلقي الناس ُب ضائقة اقتصادية، كىذا قولو: ))االحتكار يودم إىل شل احلركة  ألف ؛فيعاقبو من غَت إسراؼ

نىاًفًع، كىربىىكُّمان ًُب اٍلًبيىاعىاًت، كىذًلكى بىابي مىضىرَّة لًٍلعىامًَّة، كىعىٍيبه عىلىى ا، كىشيحِّا قىًبيحناأىفَّ ًُب كىًثَت ًمنػٍهيٍم ًضيقنا فىاًحشن  كػ مىعى ذلً  ، كىاٍحًتكىاران لًٍلمى
ٍيعان مسىٍحان: دبىوىازًيًن عىٍدؿ، كىأىٍسعىار الى ذبيًٍحفي كىٍليىكيًن اٍلبػىٍيعي بػى اهلل عليو كآلو( مىنىعى ًمٍنوي.  اٍلويالىًة، فىاٍمنىٍع ًمنى ااٍلٍحًتكىاًر، فىًإفَّ رىسيوؿى اهلًل)صلى

 .(2)((ٍَتً ًإٍسرىاؼبًاٍلفىرًيقىٍُتً ًمنى اٍلبىائًًع كىاٍلميٍبتىاًع، فىمىٍن قىارىؼى حيٍكرىةن بػىٍعدى نػىٍهًيكى ًإيَّاهي فػىنىكٍّْل، كىعىاًقٍب ُب غى 

ُب اىتمامو بالفقراء، فقد  علي)ع(ليس ُب تأريخ اإلسبلـ كغَته مثل اإلماـ : واًلهتمام بها الطبقة السفلىرعاية ن: و وعشر  ثالث
طف كاحلناف على الفقراء ، كىذا العكصديق احملركمُت كمبلذ البائسُت،الفقراء أبو فهو،هم ُب جشوبة العيش كخشونة اللباسشارك

 عليو السبلـ الفقراء كالرب ّٔم كاإلحساف إليهم عند اإلماـ، فقد احتضنهم اإلماـ كجعلهم من أىم مسؤكلياتو ككاجباتو إف رعاية كالضعفاء
ٍبيَّ الفقر كإزالة شبحو، كنشر السعة كالرخاء بُت ادلسلمُت. كىذا نص حديثو ُب عهده:)) جزء من رسالة اإلسبلـ اليت أكدت على زلو

، فًإفَّ ًُب ىًذًه الطَّبػىقىًة قىانًعان كىميٍعتػىرٌان، اهللى اهللى ُب الطَّبػىقىًة السٍُّفلىى ًمنى الًَّذينى الى ًحيلىةى ذلىيٍم كىاٍلمى  سىاًكُت كىالٍػميٍحتىاًجُتى كىأىٍىًل اٍلبػيٍؤسىى كىالزٍَّمٌتى
، كىًقس ُب كيلّْ بػىلىد، فًإفَّ  ٍسبلىـً مان ًمٍن غىبلًَّت صىوىاًُب اإلكىاٍحفىٍظ هلل مىا اٍستىٍحفىظىكى ًمٍن حىقًّْو ًفيًهٍم، كىاٍجعىٍل ذلىيٍم ًقسٍمان ًمٍن بػىٍيًت مىاًلكى

، فىًإنَّكى الى تػيعٍ ى ًمنػٍهيٍم ًمٍثلى الًَّذم ًلبلٍ ٍقصى ًلبلٍ  ، كىكيلّّ قىًد اٍستػيٍرًعيتى حىقَّوي، فىبلى يىٍشغىلنَّكى عىنػٍهيٍم بىطىره كىاًمكى اٍلكىًثَتى حٍ ذىري بًتىٍضًييًع التَّاًفوى الً ٍدىنى
، فػىفىرٍّْغ في، كىربىًٍقريهي الرّْ عىنػٍهيٍم، كىالى تيصىعٍّْر خىدَّؾى ذلىيٍم، كىتػىفىقٍَّد أيميورى مىٍن الى يىًصلي إًلىٍيكى ًمنػٍهيٍم شلٍَّن تػىٍقتىًحميوي اٍلعيييو فىبلى تيٍشًخٍص مهىَّكى اٍلميًهمَّ.  جىاؿي

ٍل ًفيًهٍم بىاالٍ ، كلًئكى ثًقىتىكى ًمٍن أىٍىًل اخٍلىٍشيىًة كىالتػَّوىاضيع، فػىٍليػىٍرفىٍع إًلىٍيكى أيميورىىيمٍ إل اًر ًإىلى اهلًل تػىعىاىلى يػىٍوـى تػىٍلقىاهي، فىًإفَّ ىؤيالىًء ًمٍن بػىٍُتً ٍبيَّ اٍعمى ٍعذى
 .(3)((ً ُب تىٍأًديىًة حىقًّْو إًلىيونصىاًؼ ًمٍن غىٍَتًًىٍم، كىكيلّّ فىأىٍعًذٍر ًإىلى اهلًل تػىعىاىلى لرًَّعيًَّة أىٍحوىجي ًإىلى االٍ ا

ُت ُب السن من الذين ال أكد اإلماـ ُب عهده على ضركرة تفقد األيتاـ كالطاعن: األيتام والمتقدمين في السنرعاية وعشرون:  أربع
، كأثرت ، ككاف من ذاتياتو كعظيم أخبلقو، ككاف شديد العناية ّٔم كالرعاية ذلم كالعطف عليهماـلؤليت حيلة ذلم، إذ كاف اإلماـ أبنا عطوفنا

كىتػىعىهٍَّد ، كتذكر ما أعد من األجر اجلزيل للقائم بذلك. قاؿ عليو السبلـ : ))على رعاية اليتيم كالرب بوث ربث عنو كوكبة من األحادي
قُّ كيلُّوي ثىًقيله، كىقىٍد خييىفّْفيوي اهللي عىلىى لىى اٍلويالىًة ثىًقيله، كىاحلٍى أىٍىلى اٍلييٍتًم كىذىًكم الرّْقًَّة ُب السّْنّْ شلٍَّن الى ًحيلىةى لىوي، كىالى يػىٍنًصبي لًٍلمىٍسأىلىًة نػىٍفسىوي، كىذًلكى عى 

 .(4) ((أىقٍػوىاـ طىلىبيوا اٍلعىاًقبىةى فىصىبػىريكا أىنٍػفيسىهيٍم، كىكىثًقيوا ًبًصٍدًؽ مىٍوعيوًد اهلًل ذلىيمٍ 
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احلاجات كقتنا لينظر ث على أف جيعل لذكم كمن بنود عهد اإلماـ عليو السبلـ أنو ح: تفريغ وقت لذوي الحاجات وعشرون:  خمس
، فكاف يأخذ حبق الضعيف من القوم كحبق ادلظلـو من الظامل ، ككذلك عهد إىل كالتو مثل ذلك ، كقد أمر عليو السبلـ ُب عهده فيها

 .سبلـبتنحية الشرطة كاجلنود حىت يتكلم ذك احلاجة غَت متعتع كال خائف، كىذا منتهى العدؿ الذم أسسو رائد احلضارة كالعدالة ُب اإل
، كىذبىًٍلسي ذلىيٍم رلىًٍلسان عىاٌمان، فػىتىتىواضىعي قاؿ عليو السبلـ :)) ، كىاٍجعٍل ًلذىًكم احلٍىاجىاًت ًمٍنكى ًقٍسمان تػيفىرّْغي ذلىيٍم ًفيًو شىٍخصىكى  ًفيًو هلل الًَّذم خىلىقىكى

، حىىتَّ  ٍعتي رىسيوؿى اهلًل)عليو السبلـ(يػىقيوؿي ًُب كىتيقًعدي عىنػٍهيٍم جيٍندىؾى كىأىٍعوىانىكى ًمٍن أىٍحرىاًسكى كىشيرىًطكى  ييكىلّْمىكى ميتىكىلّْميهيٍم غىيػٍرى ميتػىٍعًتع، فىًإينّْ مسًى
كىنىحّْ عىٍنكى الضّْيقى  اٍلًعيَّ،ًمًل اخٍليٍرؽى ًمنػٍهيٍم كى غىٍَتً مىٍوًطن: "لىٍن تػيقىدَّسى أيمَّةه الى يػيٍؤخىذي لًلضًَّعيًف ًفيهىا حىقُّوي ًمنى اٍلقىًومّْ غىيػٍرى ميتػىٍعًتع". ٍبيَّ اٍحتى 

ًنيئان كىاالٍ  ، يػىٍبسيًط اهللي عىلىٍيكى بىذًلكى أىٍكنىاؼى رىضٍبىًتًو، كىييوًجبي لىكى ثػىوىابى طىاعىًتًو، كىأىٍعًط مىا أىٍعطىٍيتى ىى ار!نىفى  .(1) ((، كىاٍمنىٍع ُب ًإصٍبىاؿ كىًإٍعذى

والة بعض القضايا بأنفسهم ربقيقنا للعدؿ، أف يتوىل ال علي)ع( عهد اإلماـككاف من بنود : لي كالمهامباشرة الو وعشرون:  ست
، كىي إما إجابة العماؿ فيما إذا عجز الكتاب عن القياـ ّٔا: يتعُت على الوايل القياـ بنفسو ُب مباشرهتا منها كيوضح ىذا ادلقطع أمورنا
ألف التأخَت يضر  ؛من أعماؿ الدكلة بنفس اليـو من دكف تأخَت إىل مصلحة العماؿ تنفيذ كل عملك  ،العامةأهنا ترجع إىل الشؤكف 

ٍبيَّ أيميوره ًمٍن أيميورًؾى الى بيدَّ لىكى ًمٍن ميبىاشىرىهًتىا: ًمنػٍهىا نص كبلمو :))كىذا لبلتصاؿ باهلل.  كأف خيصص الوايل لنفسو كقتنا ،بادلصلحة العامة
اري حىاجىاًت النَّاًس ًعٍندى كىريكًدىىا عىلىٍيكى شلَّا ربىٍرىجي بًًو صيديكري أىٍعوىاًنكى ًإجىابىةي عيمَّاًلكى دبىا يػىٍعيىا عىٍنوي كيتَّا ، كىًمنػٍهىا ًإٍصدى كىأىٍمًض ًلكيلّْ يػىٍوـ عىمىلىوي،  بيكى

نىكى كىبػىٍُتى اهلًل تعاىل أىٍفضىلى تًٍلكى  ، كىًإٍف كىانىٍت كيلُّهىا هلل ًإذىا اًقيًت، كىأىٍجزىؿى تًٍلكى األاٍلمىوى فًإفَّ ًلكيلّْ يػىٍوـ مىا ًفيًو، كىاٍجعىٍل لًنػىٍفًسكى ًفيىما بػىيػٍ ٍقسىاـً
 .(2) ((صىلىحىٍت فيهىا النػّْيَّةي، كىسىًلمىٍت ًمنػٍهىا الرًَّعيَّةي 

يبلحظ  كعهد اإلماـ دلالك أف يقيم فرائض اهلل تعاىل بإخبلص ، كإذا أقيمت صبلة اجلماعة فعليو أف: إقامة الفرائضوعشرون:  بعس
على الصبلة ، كإذا مشلت تعاليم اإلماـ عليو السبلـ للوالة احلث كإَّنا يصلي كما يصلي أضعف الناس ادلصلُت فبل يطيل ُب صبلتو

: ًإقىامىةي فػىرىاًئًضًو الَّيت ًىيى لىوي :))كىذا حديث اإلماـ .ككيفية أدائها صباعة خىاصَّةن، فىأىٍعًط اهللى ًمن  كىٍليىكيٍن ُب خىاصًَّة مىا زبيًٍلصي هلل بًًو ًدينىكى
، كىكىؼّْ مىا تػىقىرٍَّبتى ًبًو ًإىلى اهلًل ًمٍن ذًلكى كىامبلن غىيػٍرى مىثٍػليـو كىالى مىنػٍقيوص نً بىدىًنكى ُب لىٍيًلكى كىنػىهىارًؾى كىًإذىا قيٍمتى ًُب كى مىا بػىلىغى.، بىالًغان ًمٍن بىدى

كآلو( ًحُتى  ان كىالى ميضىيّْعان، فىًإفَّ ُب النَّاًس مىٍن بًًو اٍلًعلَّةي كىلىوي احلٍىاجىةي. كىقىٍد سىأىٍلتي رىسيوؿى اهلًل)صلى اهلل عليوصبلىًتكى لًلنَّاًس، فىبلى تىكيونىنَّ مينػىٌفرً 
: "صىلّْ ًًٍّٔم كىصىبلىًة أىٍضعىًفًهٍم، كىكيٍن بًاٍلميٍؤًمًنُتى   .(3) ((رىًحيمان  كىجَّهىًٍت ًإىلى الىيمًن كىٍيفى أيصىلّْي ًًٍّٔم؟ فػىقىاؿى

دلالك أف ال حيتجب عن الرعية كأف يكوف على  عليو السبلـ ككاف من كصايا اإلماـ: عدم اًلحتجاب عن الرعيةوعشرون:  ثمان
ىذا اخلطاب ضركرة االنفتاح مع الشعب كعدـ  يبُتك ، ماـ اعفاتو السيئة اليت ربدث عنها االاتصاؿ دائم ّٔم فإف االحتجاب لو مض

االحتجاب عنو، فإف الوايل الذم يدافع عن شعبو كيكوف دبعزؿ عنهم يعود باألضرار البالغة عليو، كاليت منها فتح أبواب ادلعارضة عليو، 
، فىًإفَّ اٍحًتجىابى اٍلويالىًة عىًن كىأىمَّا بػىٍعدى ىذا، فىبلى تيطىوّْلى كنقمة آّتمع منو، ككراىيتهم حلكمو، كسلطانو. بقولو: )) نَّ اٍحًتجىابىكى عىٍن رىًعيًَّتكى

ًغَتي، ٍحًتجىابي ًمنػٍهيٍم يػىٍقطىعي عىنػٍهيٍم ًعٍلمى مىا اٍحتىجىبيوا دكينىوي فػىيىٍصغيري ًعندىىيٍم اٍلكىًبَتي، كىيػىٍعظىمي الصَّ لضّْيًق، كىًقلَّةي ًعٍلم بًاألميوًر، كىاالٍ الرًَّعيًَّة شيٍعبىةه ًمنى ا
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ميوًر، كىلىٍيسىٍت عىلىى احلٍىقّْ عىٍنوي النَّاسي بًًو ًمنى األ وىارىلكىيػىٍقبيحي احلٍىسىني، كىحيىٍسيني اٍلقىًبيحي، كىييشىابي احلٍىقُّ بًاٍلبىاًطًل، كىًإَّنَّىا اٍلوىايل بىشىره الى يػىٍعًرؼي مىا تػى 
، فىًفيمى اٍحًتجىابيكى ًمٍن ا أىٍنتى أىحىدي رىجيلىٍُتى ًب، كىًإَّنَّى مًسىاته تػيٍعرىؼي ًّٔىا ضيريكبي الصٍّْدًؽ ًمنى اٍلكىذً  : ًإمَّا اٍمريؤه سىخىٍت نػىٍفسيكى بًاٍلبىٍذًؿ ًُب احلٍىقّْ

نًع، فىمىا أىٍسرىعى كىفَّ النَّاًس عىٍن مىٍسأىلى  ! مىعى أىفَّ أىٍكثػىرى ًتكى إً كىاًجًب حىقٍّ تػيٍعًطيًو، أىٍك ًفٍعل كىرًن تيٍسًديًو، أىٍك ميٍبتػىلىىن بًاٍلمى ذىا أىًيسيوا ًمٍن بىٍذًلكى
اًة مىٍظًلمىة، أىٍك طىلىًب إًٍنصاؼ ُب ميعىامىلىة ، ًمٍن شىكى  .(1) ((حىاجىاًت النَّاًس إًلىٍيكى ما الى مىؤيكنىةى ًفيًو عىلىٍيكى

الوايل خاصة لو فإف فيهم  الذين يتخذىمحذر اإلماـ ُب عهده من إتباع بعض : والتزامه الحق بطانة الوالي وخاصتهوعشرون:  تسع
ٍبيَّ ًإفَّ كقلة انصاؼ ، كعليو أف حيسم شركرىم كأطماعهم، كال يقطعهم قطيعة أرض فيكوف ادلهنأ ذلم كالوزر عليو، كىذا كبلمو: )) تطاكالن 

، كىقً  بًقىٍطًع أىٍسبىاًب تًٍلكى ااٍلٍحوىاًؿ، كىالى تػيٍقًطعىنَّ  [ فىاٍحًسٍم مىادَّةى أيكلًئكى ميعىامىلىةلَّةي إًٍنصىاؼ ]ًُب لًٍلوىايل خىاصَّةن كًبطىانىةن، ًفيًهمي اٍسًتٍئثىاره كىتىطىاكيؿه
رىؾ، حيىًٍمليوفى اًس، ُب ًشٍرب أىٍك عىمىل ميٍشتػى حىد ًمٍن حىاًشيًتكى كىحىامًَّتكى قىًطيعةن، كىالى يىٍطمىعىنَّ ًمٍنكى ُب اٍعًتقىاًد عيٍقدىة، تىضيرُّ دبىٍن يىًليهىا ًمنى النَّ أل

نٍػيىا كىااٍلًخرىةً  ، كىعىٍيبيوي عىلىٍيكى ُب الدُّ  .(2) ((مىؤيكنػىتىوي عىلىى غىٍَتًًىٍم، فػىيىكيوفى مىٍهنىأي ذًلكى ذلىيٍم ديكنىكى

لة كأضاؼ ُب شؤكف خاصة الوالة كبطانتهم ، فقد سد عليهم صبيع ألواف الطمع كالتبلعب بأمواؿ الدك  لقد كاف أمر اإلماـ حامسنا     
رىابىًتكى كىأىٍلزًـً احلٍىقَّ مىٍن لىزًمىوي ًمنى اٍلقىرًيًب كىاٍلبىًعيًد، كىكيٍن ُب ذًلكى صىاًبران زليٍتىًسبان، كىاًقعان ذًلكى ًمٍن قػى اإلماـ يأمر الوالة بإتباع احلق قائبلن: ))

 .(3) ((ًمٍنوي، فىًإفَّ مىغىبَّةى ذًلكى زلىٍميودىةه  خىاصًَّتكى حىٍيثي كىقىعى، كىابٍػتىًغ عىاًقبىتىوي دبىا يػىثٍػقيلي عىلىٍيكى 

سفك الدماء كإزالة صبيع كسائل اخلوؼ كاإلرىاب، كقد أكد اإلماـ عليو اىل السلم كربرًن إف اإلسبلـ يدعو : الصلح مع العدو: ثالثون
ؾى هلل ًفيًو ديكُّ الى تىدعىنَّ صيٍلحان دىعىاؾى إًلىٍيًو عى : ))ى  السبلـ على ضركرة االستجابة إىل الصلح إذا دعا إليو العدك، ككاف ىذا قولو عليو السبلـ

، كىلىًكًن احلٍىذىرى كيلَّ احلٍى  ، كأىٍمنان لًًببلىًدؾى ، كىرىاحىةن ًمٍن مهييوًمكى ، فًإفَّ ُب الصٍُّلًح دىعىةن جًلينيوًدؾى ًر ًمٍن عىديكًّْؾ بػىٍعدى صيٍلًحًو، فىًإفَّ اٍلعىديكَّ ريدبَّىا ًرضىن ذى
نىكى كىبػىٍُتى عىديٌك لىكى عي قى  ٍم ُب ذًلكى حيٍسنى الظَّنّْ.كىًإٍف عىقىٍدتى بػىيػٍ ، كىاهتًَّ

ٍقدىةن، أىٍك أىٍلبىٍستىوي ًمٍنكى ًذمَّةن، فىحيٍط عىٍهدىؾى ارىبى لًيىتػىغىفَّلى، فىخيٍذ بًاحلٍىٍزـً
،  مىانىًة، كىاٍجعىٍل نػىٍفسىكى جينَّةن فىاًء، كىارٍعى ًذمَّتىكى بًاألبًاٍلوى  ىذا اخلطاب ادلناىج العسكرية ،كىذه شذرات  بُت. كما ي(4) ((..ديكفى مىا أىٍعطىٍيتى

 منها:

 ف اإلماـ أكد على ضركرة قبوؿ الصلح إذا دعا إليو العدك، كذكر فوائده: إف فيو راحة للجيش ألنو يسًتيح من اجلهد العسكرم .إ .1

 للببلد كعدـ تعرضها لؤلزمات . العسكرية. ُب الصلح أمنناعمليات احة للوايل من اذلمـو اليت تنشأ من ال.ر 2

 منو للكيد من ادلسلمُت. عد الصلح خشية أف يكوف ذلك تصنعناعلى الوايل أف يراقب بيقظة العدك كب.3

لغدر كنكث العهد إذا أبـر الوايل الصلح فعليو أف حييط باإلسبلـ، بالوفاء كاألمانة فإف الوفاء بالعهد كالوعد من صميم اإلسبلـ، كا .4
 ل اهلل تعاىل الوفاء بالعهد حصننا كثيقنا من حصونو ليس ألحد أف يقتحمو.يتجاَب مع اإلسبلـ فقد جع
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 القاتلإذ إف سفك أكد اإلماـ ُب عهده على كجوب احًتاـ الدماء كحرمة سفكها بغَت حق، : حرمة سفك الدماءوثالثون:  احدى
كقاؿ عليو السبلـ : ، يقول سلطاف كالتو بإراقة الدماء ، كحذر أفكمن أفحش ادلوبقات ُب اإلسبلـ  من أعظم اجلرائم يعد، للدماء الربيئة

كىاٍنًقطىاًع ميدَّة، ًمٍن سىٍفًك أىٍحرىل ًبزىكىاًؿ نًٍعمىة،  يَّاؾى كىالدَّمىاءى كىسىٍفكىهىا بًغىٍَتً ًحلّْهىا، فىًإنَّوي لىٍيسى شىٍيءه أىٍدعىى لًًنٍقمىة، كىالى أىٍعظىمى لًتىًبعىة، كىالى ))إ
مىا مىاًء بًغىٍَتً حىقّْهىا، كىاهللي سيٍبحىانىوي ميٍبتىًدلءه بًاحلٍيٍكًم بػىٍُتى اٍلًعبىاًد، ًفيىما تىسىافىكيوا ًمنى الدّْ ًء يػىٍوـى اٍلًقيىامًة، فىبلى تػيقىوّْيىنَّ سيٍلطىانىكى ًبسىٍفًك دىـ حىرىاـ، الدّْ

 .(1) (( قػىٍتًل اٍلعىمًد..ٍضًعفيوي كىييوًىنيوي، بىٍل ييزيًليوي كىيػىنػٍقيليوي، كىالى عيٍذرى لىكى ًعٍندى اهلًل كىالى ًعٍنًدم ًُب فىًإفَّ ذًلكى شلَّا يي 

كأكصى اإلماـ ُب عهده بأف ال يعجب الوايل بنفسو ككاليتو ، كأف ال حيب اإلطراء ،كحكى ىذا : اإلعجاب بالنفسوثالثون:  اثنان
أكالن : أف دين على رعيتو دبا يسديو من إحساف عليهم فإف ذلك كاجب عليو كال رلاؿ  –اإلماـ لواليو من أمرين ، كمها ادلقطع ربذير 

.كىذا نص  للتبجح بأداء الواجب ، كثانيان: أف يعدىم باإلحساف ٍب خيالف ما كعده فإف ذلك شلا يوجب مقت اهلل تعاىل كمقت الناس
، كىالثػّْقىةى دبىا يػي ٍعجى كىإًيَّاؾى كىاالٍ :))حديثو ٍطرىاًء، فىًإفَّ ذًلكى ًمٍن أىٍكثىًق فػيرىًص الشٍَّيطىاًف ًُب نػىٍفًسًو، لًػيىٍمحىقى مىا ٍعًجبيكى ًمنػٍهىا، كىحيبَّ االٍ ابى بًنػىٍفًسكى
، أىًك التػَّ ًمٍن ًإٍحسىاًف الٍػميٍحًسًنُتى. يىكيوفي  ،كىًإيَّاؾى كىاٍلمىنَّ عىلىى رىًعيًَّتكى بًًإٍحسىاًنكى ، أىٍك أىٍف تىًعدىىيٍم فػىتيٍتًبعى مىٍوًعدىؾى خًبيٍلًفكى  زىيُّدى ًفيىما كىافى ًمٍن ًفٍعًلكى

، كىاخليٍلفى ييوًجبي اٍلمىٍقتى ًعٍندى فىًإفَّ اٍلمىنَّ يػيٍبًطلي االٍ  بػيرى  ٍحسىافى، كىالتػَّزىيُّدى يىٍذىىبي بًنيوًر احلٍىقّْ مىٍقتان ًعٍندى اهلًل أىٍف اهلًل كىالنَّاًس، قىاؿى اهللي سبحانو: )كى
 .(2) (تػىقيوليوا مىا الى تػىٍفعىليوفى(

حذر اإلماـ من العجلة باألمور قبل أكاهنا فإف ذلك شلا ال يليق بالوايل ، لقد أكصى اإلماـ بعهده : العجلة في األموروثالثون:  ثالث
فإنو يتم عن عدـ  ول الوايل شعبيناعجلة فإهنا هتبط دبستأف يضع الوايل كل شيء من أموره االجتماعية أك السياسية ُب موضعو من دكف 

ميوًر قػىٍبلى أىكىاهًنىا، أىًك التَّسىاقيطى ًفيهىا ًعٍندى ًإٍمكىاهًنىا، أىًك الَّلجىاجىةى ًفيهىا ًإذا تػىنىكَّرىٍت، أىًك إيَّاؾى كىاٍلعىجىلىةى بًاألتوازنو ُب سلوكو. قاؿ عليو السبلـ : ))ك 
 . (3) ((ذىا اٍستػىٍوضىحىٍت، فىضىٍع كيلَّ أىٍمر مىٍوًضعىوي، كىأىٍكًقٍع كيلَّ عىمىل مىٍوًقعىوي اٍلوىٍىنى عىنػٍهىا إ

حذر اإلماـ عليو السبلـ الوايل من االستئثار دبا فيو الناس سواء ، لقد عهد اإلماـ عليو السبلـ إىل كاليو : اًلستئثاروثالثون:  أربع
فىًإنَّوي  كىإيَّاؾى كىااٍلٍسًتٍئثىارى دبىا النَّاسي ًفيًو أيٍسوىةه، كىالتػَّغىايبى عىمَّا تػيٍعٌتى بًًو شلَّا قىٍد كىضىحى لًٍلعيييوًف،السبلـ: ))قاؿ عليو  .التحلي دبكاـر األخبلؽ

، كىعىمَّا قػىلىيل تػى  ، ميوًر، كىيػيٍنتىصىفي ًمٍنكى لًٍلمى ٍنكىًشفي عىٍنكى أىٍغًطيىةي األمىٍأخيوذه ًمٍنكى لًغىٍَتًؾى ، كىسىٍطوىةى يىًدؾى ، كىسىٍورىةى حىدّْؾى يَّةى أىنًٍفكى ، اٍمًلٍك ضبًى ٍظليوـً
، كىاٍحًتىًٍس ًمٍن كيلّْ ذًلكى ًبكىفّْ اٍلبىاًدرىًة، كىتىٍأًخًَت السٍَّطوىًة، حىىتَّ يىٍسكينى غىضىبيكى فػىتى  ، كىلىٍن ربىٍكيٍم ذًلكى ًمٍن كىغىٍربى ًلسىاًنكى ٍمًلكى ااٍلٍخًتيىارى

 .(4) ((ٍكًر اٍلمىعىاًد ًإىلى رىبّْكى كى حىىتَّ تيٍكًثرى مهييومىكى ًبذً نػىٍفسً 

ّٔا إىل أرقى درجات  كختم اإلماـ حديثو ُب عهده دلالك ّٔذه الوصية القيمة اليت يسمو: بالحكومات العادلة وثالثون: اًلقتداء خمس
: ًمٍن حيكيومىة عىاًدلىة، أىٍك سينَّة فىاًضلىة، أىٍك أىثىر عىٍن نىًبيػّْنىا)صلى اهلل عليو  كىاٍلوىاًجبي عىلىٍيكى أىٍف تػىتىذىكَّرى مىا مىضىى: ))الكماؿ قائبلن  ًلمىٍن تػىقىدَّمىكى

مىا عىًهٍدتي إًلىٍيكى ُب عٍهًدم ىذىا، فىرًيضىة ًُب ًكتىاًب اهلًل، فػىتػىٍقتىًدمى دبىا شىاىىٍدتى شلَّا عىًمٍلنىا بًًو ًفيهىا، كىذبىٍتىًهدى لًنػىٍفًسكى ُب اتػّْبىاًع ك كآلو(أ
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، ًلكىٍيبلى تىكيوفى لىكى ًعلَّةه ًعنٍ  لًٍلخىٍَتً إالَّ دى تىسىرًُّع نػىٍفًسكى ًإىلى ىىوىاىىا، فػىلىٍن يػىٍعًصمى ًمنى السُّوًء كىالى يػيوىفّْقى كىاٍستػىٍوثػىٍقتي بًًو ًمنى احلٍيجًَّة لًنػىٍفًسي عىلىٍيكى
ضيضان عىلىى الصَّبلًة كىالزَّكىاًة كىمىا مىلىكىٍت أىدٍيىانيكيٍم"، فى )عليو السبلـ( ُب كىصىايىاهي: كىقىٍد كىافى ًفيىما عىهدى إيلَّ رىسيوليوي اهللي تػىعىاىل. ًبذىًلكى أىٍخًتمي لىكى ربى

 .(1) ((وَّةى إالَّ بًاهلًل العىًظيمً مىا عىًهدى، كىالى قػي 

،كصبيل األثر ُب الببلد، لك األشًت حبسن الثناء ُب العبادبدعاء االماـ بالتوفيق لو كدلاكانتهى ىذا العهد :  خاتمة العهدوثالثون:  ست
كىأىنىا أىٍسأىؿي اهللى ًبسىعىًة رىضٍبىًتًو، )):اليو راغبوف،كختم قولو بالسبلـ على رسوؿ اهلل)ص(كأف تكوف خاسبة حياهتما السعادة كالشهادة فإهنما 

ًُب  ٍلًقًو، مىعى حيٍسًن الثػَّنىاءً قىامىًة عىلىى اٍلعيٍذًر اٍلوىاًضًح إًلىٍيًو كىًإىلى خى فيًو ًرضىاهي ًمنى االٍ كىعىًظيًم قيٍدرىتًًو عىلىى ًإٍعطىاًء كيلّْ رىٍغبىة، أىٍف يػيوىفػّْقىًٍت كىًإيَّاؾى ًلمىا 
يًل األ عىلىى ، إًنَّا إًلىٍيًو رىاًغبيوفى، كىالسَّبلىـي ثىًر ًُب اٍلبىبلىًد، كىسبىىاـً النػٍّْعمىًة، كىتىٍضًعيًف اٍلكىرىامىًة، كىأىٍف خيىًٍتمى يل كىلىكى بالسَّعىادىًة كىالشَّهىادىةً اٍلًعبىاًد، كىصبًى

 .(2) ((رىسيوًؿ اهلًل كثَتان 

، كلكن مل كوُب عناف  كصل عهد أمَت ادلؤمنُت )عليو السبلـ( إىل أذف األمُت العاـ لؤليمم ادلتحدة: صدى العهد في األمم المتحدة
إٌَّنا كصل إليو، كما ينقل بعض ادلتتٌبعُت عرب زكجتو السويدية: ))إٌف ُب السويد يعتمدكف ُب  اإلسبلمييكن ىذا التوصيل بفعل اإلعبلـ 

دستورىم ُب أيمور كثَتة على هنج الببلغة، فالسويديوف ذلم صلة ثقافية بنهج الببلغة، كزكجة كوُب عناف ذكرت لو ىذه الفقرة من عهد 
كقد قاؿ األمُت العاـ لؤلمم ادلتحدة: ))إٌف ىذه العبارة من عهد اإلماـ علي)عليو السبلـ(  ،(3) أمَت ادلؤمنُت)عليو السبلـ( دلالك األشًت((

ف ))كأشعر قلبك الرضبة للرعية، كاحملٌبة ذلم، كاللط، كالعبارة ىي:(4) دلالك األشًت جيب أف تعٌلق على كٌل ادلؤسسات احلقوقية ُب العامل((
، كىذه العبارة من (5) (( الدين، كإٌما نظَت لك ُب اخللقتغتنم أكلهم، فإهٌنم صنفاف: إٌما أخه لك ُب ّٔم، كال تكوننَّ عليهم سىبػيعنا ضارينا

ينادم بأف تدرس األجهزة احلقوقية كالقانونية عهد اإلماـ  وجعلتك ضمن ادلقاطع النظمية القانونية استهوت األمُت العاـ لؤلمم ادلتحدة 
يحو لكي يكوف أحد مصادر التشريع للقانوف الدكيل، كبعد مداكالت استمٌرت دلٌدة سنتُت ُب علي)عليو السبلـ( دلالك األشًت، كترش

األمم ادلتحدة صٌوتت غالبية دكؿ العامل على كوف عهد أمَت ادلؤمنُت)عليو السبلـ( دلالك األشًت كأحد مصادر التشريع للقانوف الدكيل، 
. كىذا التصويت مل ينجزه العرب كال (6))القانوف بعد مضي أربعة عشر قرننا السبلـ(ُبكىذا إقرار من البشرية لعملقة أمَت ادلؤمنُت)عليو 

 . (7)ادلسلموف ، بل أصلزه كوُب عناف، كىو ليس دبسلم كال عريب

  الخاتمة

سسنا أف بضع أراد أ )ع(سنة ديكن القوؿ اف اإلماـ علي  (1400)كثر من أمن خبلؿ استعراض ىذا العهد كالذم مضى عليو .1
كىذه ىي أىم شليزات ما يسمى  بفئاهتم كآفة، كمنع الظلم عن الناس ألصحأّا،كاضحة إلدارة احلكم كتطبيق العدالة كايصاؿ احلقوؽ 

                                                           

 .619-618سو،ص.ادلصدر السابق نف(1)
    http://arabic.balaghah.net؛ موقع: ُب رحاب هنج الببلغة :  572 - 545، صنفسو  .هنج الببلغة ، ادلصدر السابق(2)
 http://almenbar.org.ينظر: ،حبوث معاصرة ُب الساحة الدكلية ، الشيخ زلمد سند ، ادلركز اإلسبلمي للتبليغ: (3)
  .ادلصدر السابق نفسو.(4)
 .572 – 545.هنج الببلغة ، ادلصدر السابق نفسو، ص(5)
 .ينظر: حبوث معاصرة ُب الساحة الدكلية ،ادلصدر السابق نفسو.(6)
 .13797، احلديث 2074،ص 5ىػ. ج 1422قم، –.، ميزاف احلكمة ، زلمد الريشهرم ،  دار احلديث (7)
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كالصحيح، كلو اف الصاّب سس احلكم أىم من أ دكاليت تع ،كالشفافية كاحملاسبة ،كالعدالة، ك مبادئ النزاىة أاليـو "احلكم الرشيد" 
كردبا االنقبلبات  ىل الثورات كاالنتفاضاتإدت أاليت  كبلتكالقادة يلتزموف ّٔذه ادلبادئ لعاجلنا الكثَت من ادلش ،كاحلكاـ ،ادلسؤكلُت
 .العسكرية

أك استغبلؿ بل يعمل لصاّب الرعية كحفظ مصاحلها كربقيق العدالة ،  ديكتاتوريةاحلاكم ديثل آّموع ببل استئثار أك .أكد العهد أف 2
لعهد أرقى األطر اإلنسانية حلياة يسودىا الرخاء كينعم ّٔا اإلنساف بالسعادة  ،كاالستقرار االقتصادم كاالجتماعي دكف حركب كجيسد ا

 أك عنف أك تسلط.

، الباىظةكمنها الضرائب  ،... جبميع النواحي االقتصادية، كاالجتماعية، كالتشريعية كتطويره أكد اإلماـ علي)ع(على الرفق بآّتمع.3
 .كاالتاكات، كنظاـ االكراه، كما تفعلو النظم الفاشية كالدكتاتورية اليت تستعبد البشر، فالرضبة كاللُت كالصفح من مسات احلاكم الرؤكؼ

 سس ذلا القرآف الكرًنأكفق القيم كادلثل اليت صبيعهم فراد آّتمع أكل حاكم يدعي بأنو مسلم االلتزاـ بتحقيق العدالة بُت .ألـز العهد  4
 .كعدـ االستئثار بالسلطة كمنافعها الزائلة كالسَتة احملمدية العطرة،

 السٌيما ُب الدكؿ اإلسبلمية كاألفراد، كطبيعة العبلقة بينهما على احلكوماتبُت العهد كبشكل تفصيلي ماىية الواجبات كاحلقوؽ  .5
 قادية كالقومية كالدينية.شعارات العدالة كادلساكاة كاحًتاـ اآلخرين كخصوصياهتم االعت تبٌتاليت ت

من ىنا قررت األمم ادلتحدة ُب بداية  .إف عهد االماـ علي)ع( يعد من أركع التشريعات اليت سنت للعبلقة بُت احلاكم كاحملكومُت،6
 للعدالة اإلنسانية،يم كمثل تؤسس االلفية اجلديدة توصية عادلية من قبل))كوُب عناف(( لؤلنظمة ُب العامل باألخذ بو دلا كرد فيو من ق

 كادلساكاة، كالتوزيع العادؿ للثركة ،كالرأفة بآّتمع، كتنظيم العبلقات احلكومية.
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