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 مواصفات القيادة اإلسالمية
 

 كلمة الناشر
 
 
 

 

ركزت الشريعة اإلسالمية من خالل تعاليمها الغراء على بناء 

اإلنسان بناًء أخالقيًا قوميًا ال مثيل له على وجه األرض، ورمبا 

إمنا بعثت اهلدف من بعثته بقوله:  خلص نيب اإلسالم حممد 

ب العزة واجلالل يف ، بعدما وصفه ر(1)أُلمتم مكارم األخالق

، وقال هو عن نفسه (2)َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق عَِظيمٍ القرآن الكريم: 

 :أّدبين ربي فأحسن تأدييب(3) فقد كان ،  متخلقًا

بأخالق اإلسالم وعلى طبع كريم، وقيل: )مسي خلقه عظيمًا 

 .(4)الجتماع مكارم األخالق فيه(

                

 .12701ح 6ب 187ص 11( مستدرك الوسائل: ج1)

 .4( سورة القلم: 2)

 .17ضمن ح 92ب 382ص 68( حبار األنوار: ج3)

 سورة القلم. 86ص 10( تفسري جممع البيان: ج4)
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ان نفسه من اآلداب، وإمنا إن )حقيقة اخُللق ما يأخذ به اإلنس

مسي ُخلقًا ألنه يصري كاخللقة فيه. فأما ما ُطبع عليه من اآلداب فإنه 

اخليم. فاخُللق هو الطبع املكتسب، واخليم هو الطبع الغريزي. 

وقيل: اخُللق العظيم الصرب على احلق، وسعة البذل، وتدبري 

مل األمور على مقتضى العقل بالصالح والرفق واملداراة، وحت

املكاره يف الدعاء إىل اهلل سبحانه، والتجاوز والعفو، وبذل اجلهد 

 .(1)يف نصرة املؤمنني، وترك احلسد واحلرص، وحنو ذلك(

ولقد تعارفت األمم اليت سبقت اإلسالم على مجلة من 

 األخالق ألزموا أنفسهم بها وتعاهدوها، ولكن نيب اإلسالم 

عل من القوي الشديد جاء ليهذب هذه األخالق ويتممها، فيج

شجاعًا، وهو الذي يسيطر على نفسه وقت الغضب ال الذي يصرع 

القوي، ومن الباذل كرميًا وهو الذي يبذل املال والطعام وقت 

احلاجة إليه ال الذي يبذل املال والطعام تفاخرًا وتطاواًل، ومن 

املطلع على األسرار كتومًا ال الذي يفشيها ويذيعها ويبحث عن 

التهم، ومن احلاكم عاداًل وهو الذي ال تأخذه يف اهلل لومة مواضع 

الئم ال الذي يرى القريب ويتعامى عن البعيد، ومن الناصر أخًا 

                

 سورة القلم. 86ص 10( تفسري جممع البيان: ج1)
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وهو الذي ينصر املظلوم وخيذل الظامل ال الذي ينصر الظامل وخيذل 

 املظلوم وهكذا.

إن مكارم األخالق عديدة وال ميكن عدها وحصرها، وهي 

واخلصال احلميدة، واليت ينبغي األخذ بها  تشمل مجيع الصفات

حتى لو مل يبِغ اإلنسان من عمله جنة وال خيشى نارًا وال يطلب 

عليه ثوابًا وال خياف منه عقابًا؛ ألن اهلل تعاىل حيب مكارم 

األخالق، وألنها تهدي اإلنسان إىل السبيل القويم والطريق 

 الصحيح وجتعل حياته هنيئة وسعيدة.

 : الصادق  يقول اإلمام

 إنا لنحب من كان عاقاًل فهمًا فقيهًا حليمًا مداريًا صبورًا

صدوقًا وفيًا، إن اهلل عزوجل خص األنبياء مبكارم األخالق، فمن 

كانت فيه فليحمد اهلل على ذلك، ومن مل تكن فيه فليتضرع إىل اهلل 

. قلت: جعلت فداك، وما هن؟. قال عزوجل وليسأله إياها

 :ع، والقناعة، والصرب، والشكر، واحللم، هن: الور

واحلياء، والسخاء، والشجاعة، والغرية، والرب، وصدق احلديث، 

 . (1)وأداء األمانة

                

 .3كارم حباب امل 56ص 2( الكايف: ج1)
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 : ويف حديث آخر يقول 

 فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإنها تكون يف الرجل

وال تكون يف ولده، وتكون يف الولد وال تكون يف أبيه، وتكون يف 

 . (1)تكون يف احلر العبد وال

وعليه من باب األوىل أن يتصف القائد ـ ومن يكون أسوة ـ 

مبكارم األخالق ويأخذ بها ويعمل بها ويدعو إليها؛ ألن الناس 

على دين ملوكهم، ال يصدرون عن رأيهم وال يأخذون إال 

بقوهلم، فإن كان امللك صادقًا عاداًل وفيًا فاهمًا حمبًا كانت رعيته 

 أمره كذلك ـ عادة ـ ، والعكس بالعكس.ومن يهمه 

إن قيادة األمة تعترب األخذ بزمام الدين وتوحيد نظام املسلمني 

وصالح الدنيا وعز املؤمنني، فبها تقام معامل الدين وتصان احلقوق 

وحتفظ األموال وحتمى احلدود، وحتليل حالل اهلل وحتريم حرام 

باحلكمة واملوعظة احلسنة اهلل، والذب عن دين اهلل والدعوة إىل اهلل 

 واحلجة التامة. 

 فالقائد مبثابة الوالد الشفيق واألم الربة بولدها. 

وهلذا يلزم على القائد التحلي بالصفات اليت تسمو به ليكون 

                

 .20230ح 4ب 183ص 15( وسائل الشيعة: ج1)
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قائدًا حبق يقود األمة إىل ساحل الرب واألمان ويأخذ بيدها إىل اخلري 

نف والشر اليت والسالم آمنة مطمئنة، ويبتعد عن كل أساليب الع

واألئمة  جتلب عليه وعلى أمته السوء والشر مقتديًا برسول اهلل 

فهم خري قدوة يقتدي بهم  اهلادين املهديني من أهل بيته 

 املقتدون وخري أسوة يتأسى بهم املتأسون.

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن قال تعاىل:  ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

ِ بِاْلَمْعُروِف َوتَ  ، فقد ورد يف (1)ْنَهْوَن عَِن اْلُمْنكَِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

 .(2)حنن هم :تفسري ها قول اإلمام الباقر 

جيد املطالع )مواصفات القيادة اإلسالمية( ويف هذا الكتاب 

أهم الصفات اليت ينبغي أن تتحلى وتتصف بها القيادة واليت 

سئولية الكبرية تصدت إلدارة األمة وتشرفت حبمل هذه امل

واخلطرية، حيث عوجل هذا املوضوع احلساس من مجيع جوانبه 

 مدعمًا بالشواهد واآليات الكرمية والروايات الشريفة.

ومؤسسة اجملتبى إذ يسرها طبع ونشر هذا السفر القيم لتضعه 

بني أيدي القادة واملسئولني ومن هم يف زمام التصدي حلمل هذه 

                

 .110( سورة آل عمران: 1)

 فصل يف املقدمات. 130ص 4( املناقب البن شهر آشوب: ج2)
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نة الكبرية، حتى تنعم األمة بالراحة املسئولية اخلطرية واألما

واألمان، تسأل الباري تعاىل أن مين على اإلمام الشريازي الراحل 

 .باملغفرة والرضوان وعلو الدرجات إنه مسيع جميب 

 واحلمد هلل رب العاملني.

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
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مد وآله احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حم

واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام  ،الطيبني الطاهرين

 يوم الدين.

 

 األسوة الحسنة
 

أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ هللاِ قَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل لَّ قال اهلل تعاىل: 

 .(1)َكثِيرا   ِخَر َوذََكَر هللاَ اْليَْوَم اآلَمن َكاَن يَْرُجو هللاَ وَ ِل  

، يقال: لي يف تباعقتداء واإلي القدوة الصاحلة لإله :األسوة

فالن أسوة، أي: لي به إقتداء. واألسوة من االتساء، كما أن 

                

 .21سورة األحزاب: ( 1)



 
 

13 

 .(1)القدوة من اإلقتداء اسم وضع موضع املصدر

ما يوجب من شأن القيادة الصحيحة أن تهدي الناس إىل فإن 

اني سعادتهم يف الدنيا واآلخرة، وتسوق الناس حنو التكامل اإلنس

فطرة النقية، وهي مع الاليت تتالءم و املنشودة هداف اإلنسانيةواأل

 .مرحلة الكمال الروحي

 تباع الرسلعلى وجوب إاهلل عزوجل أكد ومن هذا املنطلق 

نهم املهديون واهلادون إىل سبيل الرشاد، واختاذهم قادة؛ فإ

 ، فهم أفضل من ُيقتدى به.والعاملون على بناء اجملتمع الفاضل

لقيادة الصحيحة الشرعية اليت توجب السعادة تتمثل برسول فا

من بعده، أما إذا انقلب الناس  واألئمة الطاهرين  اهلل 

على أعقابهم وتركوا التأسي بالقيادة الصحيحة اليت عينها اهلل، 

واألئمة الطاهرين  وتركوا أمري املؤمنني  فرتكوا رسول اهلل 

 عذاب يف اآلخرة.فمصريهم الضنك يف احلياة وال 

وهكذا أصبحت األمة اإلسالمية حيث تركت القيادة الشرعية 

 اليت عينها اهلل سبحانه.

َوَمْن أَْعَرَض عَْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشة  قال تعاىل: 

                

 سورة األحزاب. 144ص 8( تفسري جممع البيان: ج1)
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 .(1)َضْنكا  َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقياَمِة أَْعَمى

                

 .124( سورة طه: 1)
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 الحاجة إلى القيادة

حيث نه، مكون أمرًا مفروغًا يكاد ين احلاجة إىل القيادة ثم إ

نشوء األمم كيفية ريخ اإلنسانية وأمن خالل تذلك واضح 

ضرورية للمجتمع اإلنساني، فاجملتمع واحلضارات، وهي حاجة 

إلدارة العباد  اتلك من الصفات الكمالية ما يؤهلهالبد له من قيادة مت

 ي.وتطوير اجملتمع اإلنسانوالبالد 

أول أسرة كانت على وجه األرض وهي اهلل عزوجل ومل يرتك 

يتبعون خطواته وأقواله وهو  ،إال ونصب هلم قائدًا  عائلة آدم

، وهكذا يف األرض من قبل اهلل تعاىلخليفة فكان ،  آدمالنيب 

املكرمون وأوصياؤهم  ء ابيأخذ يشغل هذا املنصب األن

 تباعًا، إىل أن وصل الدور إىل نبينا اخلامت حممد  

 .املعصومني ئه األئمة الطاهرينوأوصيا

فكانت سلسلة األنبياء والرسل متثل قيادة اهلدى، قال اهلل 

 .(1)فََمْن تَبَِع هُداَي فَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُْم يَْحَزنُونَ تعاىل: 

إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِإِْبراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ  وقال سبحانه:

                

 .38سورة البقرة: ( 1)
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 .(1)َوهذَا النَّبِي  

اتَّبِعُوا ما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكْم َوال تَتَّبِعُوا وقال تعاىل: 

 .(2)ِمْن ُدونِِه أَْوِلياءَ 

 .(3)اَل يا قَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلينَ قَ  وقال عز وجل:

.. ومن مات ال يعرف إمام زمانه مات  :وقال رسول اهلل 

هلل األرض منذ قبض آدم إال وفيها إمام ميتة جاهلية. واهلل، ما ترك ا

 . (4)ُيهتدى به حجة على العباد، من تركه هلك ومن لزمه جنا

: ألعذبن كل (5)قال اهلل تعاىل يف بعض كتبه :وقال 

رعية أطاعت إمامًا جائرًا وإن كانت برة تقية، وألعفون عن كل 

قومًا رعية أطاعت إمامًا هاديًا وإن كانت ظاملة مسيئة، ومن أم 

وفيهم أعلم منه مل يزل أمرهم يف سفال إىل يوم القيامة، ومن صلى 

ومل يذكر الصالة عليَّ وعلى آلي سلك به غري طريق اجلنة، 

وكذلك من ذكرت عنده ومل يصل عليَّ، ومن ادعى اإلمامة وليس 

                

 .68سورة آل عمران: ( 1)

 .3سورة األعراف:  (2)

 .20سورة يس: ( 3)

 باب ما جاء من عقاب األعمال. 400( أعالم الدين: ص4)

 .( أي الكتب السماوية اليت أنزهلا اهلل على األنبياء 5)
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 .(1)بإمام فقد افرتى على اهلل وعلى رسوله

: حدثين عن وعن أبي اليسع قال: قلت ألبي عبد اهلل 

دعائم اإلسالم اليت بين عليها، وال يسع أحدًا من الناس تقصري 

ء منها كبت عليه دينه  ء منها، الذي من قصر عن معرفة شي عن شي

ومل يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح دينه وقبل منه 

 عمله، ومل يضق به ما فيه جبهل شيء من األمور جهله؟

 إله إال اهلل، واإلميان برسول اهلل شهادة أن القال: فقال: 

 واإلقرار مبا جاء به من عند اهلل ـ ثم قال: ـ الزكاة والوالية ،

: ء، فضل يعرف ملن أخذ به، قال رسول اهلل  ء دون شي شي

 من مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، وقال اهلل عزوجل: 

 َسُوَل َوأُوِلي يا أَي َها ال ِذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا هللاَ و أَِطيعُوا الرَّ

، وقال اآلخرون: ال، بل  وكان علي  (2)األَْمِر ِمْنكُمْ 

، وقال اآلخرون:  ثم كان حسني  معاوية، وكان حسن 

 .أزيدك؟. ثم قال: هو يزيد بن معاوية ال سوا

ثم كان علي بن قال بعض القوم: زده جعلت فداك، قال: 

وكانت الشيعة قبله ال يعرفون ما ثم كان أبو جعفر،  احلسني 

                

 باب ما جاء من عقاب األعمال. 400( أعالم الدين: ص1)

 .59( سورة النساء: 2)
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حيتاجون إليه من حالل وال حرام إال ما تعلموا من الناس، حتى 

فتح هلم وبني هلم وعلمهم، فصاروا يعلمون  كان أبو جعفر 

الناس بعد ما كانوا يتعلمون منهم، واألمر هكذا يكون، واألرض 

ية، ال تصلح إال بإمام، ومن مات وال يعرف إمامه مات ميتة جاهل

وأحوج ما تكون إىل هذا إذا بلغت نفسك هذا املكان ـ وأهوى بيده 

 إىل حلقه ـ وانقطعت من الدنيا تقول: لقد كنت على رأي 

 .(1)حسن..

إن قال:  عن أبيه  وعن اإلمام موسى بن جعفر 

قال ألبي ذر وسلمان واملقداد: أشهدوني على  رسول اهلل 

 ـ إىل أن قال ـ وأن علي بن أبي أنفسكم بشهادة أن ال إله إال اهلل

طالب وصي حممد وأمري املؤمنني، وأن طاعته طاعة اهلل ورسوله 

واألئمة من ولده، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل 

 .(2)مؤمن ومؤمنة.. 

إىل غري ذلك من اآليات الكرمية والروايات الشريفة اليت تؤكد 

وأن الناس لو تركوا  . على ضرورة قيادة األنبياء وأوصيائهم

                

 .799ن السري حيف أبي اليسع عيسى ب 426 -424( رجال الكشي: ص1)

 .12695ح 4ب 553ص 9( وسائل الشيعة: ج2)
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أن القيادة هي اليت وألهوائهم التبعوا خطوات الشيطان، ال سيما 

الباطل، وعلى ضوء ذلك تسري طريق احلق وسبيل تبني للناس 

 األمم.

 النبوة ألن وحي السماء؛ ويف عصرنا احلاضر حيث انقطع

املعصومني  وبعده كانت قيادة األئمة  ختمت بالرسول األكرم

لألمة اإلسالمية، بالرغم من أن اخلالفة  البيت من أهل 

 الظاهرية قد اغتصبت من قبل األمويني والعباسيني، ولكن األئمة

  يعملون على حفظ حجج اهلل على اخللق، وكانوا كانوا

وبيان الطريق األمثل هلم، وبث املبادئ  ،األمة من االحنراف

، فكانت قيادة اإلسالمية احلقة اليت سعت بعض االجتاهات حملوها

 .باملرصاد لكل احنراف وبدعة وشبهة وضاللة  األئمة

ويف عصرنا احلاضر )عصر الغيبة( حيث تعددت احلكومات 

خملصة وعادلة حكيمة وقيادة السعي إلجياد وتنوعت، كان البد من 

تقود ركب لكي  تتمثل بالفقهاء املراجع وهم نواب اإلمام 

 وأن تتأسى بقيادة أهل البيتاإلنسانية حنو األهداف السامية، 

 ، الذين مهما اختلفت أدوارهم وأزمانهم، إال أنهم ساروا

 على نهج واحد، وهو خط الرساالت اإلهلية... خط األنبياء

، فالقيادة اليت تهدي بهذا اهلدى تكون حقًا قيادة وإسعاد الناس
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 السامية.إسالمية نقية واعية، قادرة على الوصول إىل األهداف 

ن للقيادة اإلسالمية مواصفات ومقومات وشروط، ثم إ

 باإلضافة إىل لزوم حتليها بالعلم والتقوى، نشري إىل بعضها:
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 الكفاءة

من أهم ما يلزم اتصاف القيادة به هي: الكفاءة. حيث يلزم أن 

 يكون القائد يف أي جمال من اجملاالت اليت يقودها كفًء.

 خمتلف امليادين، يفسرار النجاح أالكفاءة سر كبري من فإن 

ومن أجل ذلك نرى وغريه؛ وعدمها من أسرار الفشل،  السياسي

 واما يزالو واحاولأعداء اإلسالم من مستعمرين وغريهم،أن 

لحكم يف ل التصدي عناألشخاص الكفوئني على إبعاد  ونيعمل

على جتريد القيادات يف منطقة الشرق  ونويركز ،الدول اإلسالمية

عن كل مظهر من شأنه أن حيكي ويدلل  ـ خاصـ بشكل األوسط 

 .على موضوع الكفاءة

أخرى و ،فتارة حياول املستعمرون أن جيعلوا احلكم قبليًا

يأتون ساس الكفاءة، ومرة أعلى ليس  ،وراثيًاوثالثة  ،ملكيًا

العسكرية بعد أن خيتاروا الشخصيات اليت  باحلكام عرب االنقالبات

 ذلك من الصور املتعددة اليت غريإىل ، املطلوب هلم تقوم بالدور

الكفء الذي يستحق ـ فعاًل ـ أن يتصدى تلغي موضوع القائد 

لتنفيذ مطامعهم العمالء ، بل إنهم جيعلون القادة للحكم واحلكومة

 .يف بالدنا اإلسالميةومترير مؤامراتهم وخدمة مصاحلهم 

ومن مشكلة عدم  ،حنن اليوم نعاني من أزمة الكفاءاتلذا 
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بل يف  الكفاءات، يف أصل وجودحلكام، وذلك ليس صالحية ا

مواقعها احلقيقية اليت من املفروض أن حتتلها، متكنها من التواجد يف 

 .إىل ظهور الدكتاتوريات يف أكثر البلدان اإلسالميةوهذا يؤدي 

الصفات املهمة اليت جيب أن تلك الكفاءة واحدة من إذًا، 

ن يكون يف مستوى املنصب البد أحيث يتحلى بها القائد املسلم، 

الذي يشغله، ويف مستوى القرار السياسي، لكي ال تتخبط 

التقدم والرقي حنو واجملتمع يقود الشعب فيتمكن أن سياسته، 

والتطور من خالل تهيئة أجواء احلرية والكرامة اإلنسانية والتقدم 

 العصري.

 

 اإلتقان في العمل

فإنه ألة اإلتقان، أهم مثار الكفاءة هي مسمن أن وال خيفى، 

رعاية النه قادر على فهذا يعين أ، كفءعندما يقال: إن فالنًا 

 ا يقوم به بكل دقة. ملتنفيذ التخطيط والو

النجاح يف املستقبل، وتدل على  ثمرواإلتقان من األمور اليت ت

عندما وارى   اإلخالص يف العمل، وهلذا جند أن رسول اهلل

إذا ثم قال:  ،خلاًل فسواه بيدهيف القرب رأى  ابنه إبراهيم 
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 .(1)عمل أحدكم عماًل فليتقن

إن رسول قال:   ويف حديث عن أبي عبد اهلل الصادق

نزل حتى حلد سعد بن معاذ وسوى اللنب عليه وجعل   اهلل

يقول: ناولين حجرًا، ناولين ترابًا رطبًا، يسد به ما بني اللنب، فلما 

: إني ربه قال رسول اهللأن فرغ وحثا الرتاب عليه وسوى ق

ولكن اهلل حيب عبدًا إذا عمل  ،ألعلم أنه سيبلى ويصل إليه البالء

 .(2)عماًل أحكمه

كان يريد أن يعطي بذلك درسًا   إن الرسول األكرمف

بأن اإلتقان ضروري يف كل عامة وللمسلمني خاصة،  لإلنسانية

ريد يوهو وشد بعضها إىل بعض.. القرب ، حتى يف صف لنب عمل

أن يعلمنا اإلتقان يف كل صغرية وكبرية، فكيف احلال بالنسبة 

 وإدارة البالد والعباد. ملنصب القيادة

، ومتحيص ودقة اختيار القائد بإتقانعملية كون تأن لذا يلزم 

يف ودقيقًا جيب أن يكون متقنًا نفسه وكذلك عمل القائد 

أمام اهلل  فإنه مسئول يعتين بكل ما حتت تصرفهوعليه أن األمور،

                

 .3483ح 60ب 229ص 3وسائل الشيعة: ج( 1)

 .3484ح 60ب 230ص 3عة: جيوسائل الش( 2)
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 ، وبهذا يكون أسوة تتأسى به األجيال.وأمام الشعب

يرى يف نفسه الكفاءة إلدارة األمور،  أما اإلنسان الذي ال

ال ملن هو اجملح سله ولألمة اليت يقودها، أن ينسحب ويف فاألفضل

 بهذا تتقدم الشعوب واألمم حنو الكمال والرقي.فأكفأ منه، 

اس بسيفه ودعا الناس من ضرب الن :قال رسول اهلل 

 .(1)إىل نفسه ويف املسلمني من هو أعلم منه فهو ضال متكلف

من أمَّ قومًا وفيهم من هو أعلم منه مل يزل  :وقال 

 .(2)أمرهم إىل السفال إىل يوم القيامة

من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه، مل يزل  :وقال 

 .(3)أمرهم إىل سفال إىل يوم القيامة

إنَّ َأْبَغَض اْلَخاَلِئِق ِإَلى اللَِّه  :أمري املؤمنني وقال 

 َرُجاَلِن:

َرُجٌل َوَكَلُه اللَُّه ِإَلى َنْفِسِه، َفُهَو َجاِئٌر َعْن َقْصِد السَِّبيِل، 

َمْشُغوٌف ِبَكاَلِم ِبْدَعٍة َوُدَعاِء َضاَلَلٍة، َفُهَو ِفْتَنٌة ِلَمِن اْفَتَتَن ِبِه، َضالٌّ 

                

 .12353ح 8ب 29ص 11( مستدرك الوسائل: ج1)

 .106ح 3ب 56ص 3( تهذيب األحكام: ج2)

 .1102باب اجلماعة وفضلها ح 378ص 1( من ال حيضره الفقيه: ج3)
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َمْن َكاَن َقْبَلُه، ُمِضلٌّ ِلَمِن اْقَتَدى ِبِه ِفي َحَياِتِه َوَبْعَد َوَفاِتِه،  َعْن َهْدِي

 َحمَّاٌل َخَطاَيا َغْيِرِه، َرْهٌن ِبَخِطيَئِتِه.

، ُموِضٌع ِفي ُجهَّاِل اأُلمَِّة، َعاٍد ِفي (1)َوَرُجٌل َقَمَش َجْهاًل

ُهْدَنِة، َقْد َسمَّاُه َأْشَباُه النَّاِس اْلِفْتَنِة، َعٍم ِبَما ِفي َعْقِد اْل (2)َأْغَباِش

َعاِلمًا َوَلْيَس ِبِه، َبكََّر َفاْسَتْكَثَر ِمْن َجْمٍع، َما َقلَّ ِمْنُه َخْيٌر ِممَّا َكُثَر، 

َحتَّى ِإَذا اْرَتَوى ِمْن َماٍء آِجٍن، َواْكَتَثَر ِمْن َغْيِر َطاِئٍل، َجَلَس َبْيَن 

ِلَتْخِليِص َما اْلَتَبَس َعَلى َغْيِرِه، َفِإْن َنَزَلْت ِبِه النَّاِس َقاِضيًا، َضاِمنًا 

ِإْحَدى اْلُمْبَهَماِت، َهيََّأ َلَها َحْشوًا َرّثًا ِمْن َرْأِيِه ُثمَّ َقَطَع ِبِه، َفُهَو ِمْن 

َلْبِس الشُُّبَهاِت ِفي ِمْثِل َنْسِج اْلَعْنَكُبوِت، اَل َيْدِري َأَصاَب َأْم َأْخَطَأ، 

َأَصاَب َخاَف َأْن َيُكوَن َقْد َأْخَطَأ، َوِإْن َأْخَطَأ َرَجا َأْن َيُكوَن َقْد  َفِإْن

َأَصاَب، َجاِهٌل َخبَّاُط َجَهااَلٍت، َعاٍش َركَّاُب َعَشَواٍت، َلْم َيَعضَّ 

َعَلى اْلِعْلِم ِبِضْرٍس َقاِطٍع، َيْذُرو الرَِّواَياِت َذْرَو الرِّيِح اْلَهِشيَم، اَل 

َواللَِّه ِبِإْصَداِر َما َوَرَد َعَلْيِه، َواَل َأْهٌل ِلَما ُقرَِّظ ِبِه، اَل َيْحَسُب َمِليٌّ 

اْلِعْلَم ِفي َشْيٍء ِممَّا َأْنَكَرُه، َواَل َيَرى َأنَّ ِمْن َوَراِء َما َبَلَغ َمْذَهبًا 

ِمْن َجْهِل َنْفِسِه، ِلَغْيِرِه، َوِإْن َأْظَلَم َعَلْيِه َأْمٌر اْكَتَتَم ِبِه، ِلَما َيْعَلُم 

                

 ( قمش جهال: أي مجعه.1)

 ( مجع غبش، وأغباش الليل: بقايا ظلمته.2)
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 َتْصُرُخ ِمْن َجْوِر َقَضاِئِه الدَِّماُء، َوَتَعجُّ ِمْنُه اْلَمَواِريُث.

ِإَلى اللَِّه َأْشُكو ِمْن َمْعَشٍر َيِعيُشوَن ُجهَّااًل، َوَيُموُتوَن ُضاَلاًل، 

، َواَل ِسْلَعٌة َلْيَس ِفيِهْم ِسْلَعٌة َأْبَوُر ِمَن اْلِكَتاِب ِإَذا ُتِلَي َحقَّ ِتاَلَوِتِه

َأْنَفُق َبْيعًا َواَل َأْغَلى َثَمنًا ِمَن اْلِكَتاِب ِإَذا ُحرَِّف َعْن َمَواِضِعِه، َواَل 

 .(1)ِعْنَدُهْم َأْنَكُر ِمَن اْلَمْعُروِف، َواَل َأْعَرُف ِمَن اْلُمْنَكِر

 إمام القوم وافدهم، فقدموا  :وقال رسول اهلل 

 .(2)أفضلكم

 

 ستشارما ضل من ا

إن من أهم الصفات اليت يلزم على القائد التمتع بها: هي 

 صفة املشاورة واالستشارة وتقليب اآلراء املختلفة.

يف الرأي وطلب آراء اآلخرين واالستفادة من  إذ االستشارة

دليل على حنكة القائد وذكائه واتساع أفقه  وعقوهلم، جتاربهم

والعمل بأصحها  الفكري، إذ أن املشورة ومجع وجوه اآلراء

                

يف صفة من يتصدى للحكم بني  من كالم له  17( نهج البالغة، اخلطب:  1)

 األمة وليس لذلك بأهل.

 .1100باب اجلماعة وفضلها ح 377ص 1( من ال حيضره الفقيه: ج2)
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يؤدي باإلنسان إىل التقدم حنو األفضل، والتقليل من وأقومها 

االبتعاد عن حاالت عرب  ،إشارة إىل صحة السياسةوهي ، األخطاء

االستبداد والدكتاتورية اليت يتبعها معظم الساسة املنحرفني. فعلى 

 .ن اخلطأمالقائد اإلسالمي أن ال يستبد بقراراته، ألنه غري معصوم 

باالستشارة  هذا وقد أمر اهلل تعاىل القادة املعصومني 

ْمرِ فكيف بغريهم، قال تعاىل:  ََ  .(1)َوشاِوْرُهْم فِي األْ

  األئمةو وهكذا ورد احلث الكبري عن رسول اهلل 

 قال:أنه   عن اإلمام أمري املؤمننيحيث ورد  على االستشارة،

عني اهلداية االستشارة(2). 

 .(3)النجاح فاملستشري على طرأيضا:   وعنه

 مع المعارضة

ستكشاف ما يف األعداء الرمبا يكون على القائد أن يستشري بل 

فمن دالئل صالح النظام  ؛قلوبهم وما يراودهم من تفكري

والسياسة وعدالة القيادة، هو إعطاء احلرية للمعارضة، وإبداء 

                

 .159( سورة آل عمران: 1)

 .211احلكم:  ( نهج البالغة، قصار2)

 .10069ح 1ف 4ب 6ق 442( غرر احلكم ودرر الكلم: ص3)
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  .يها، وعدم خنقها وتصفيتهاأر

استشر أعداءك تعرف من رأيهم : قال أمري املؤمنني 

 .(1)مقدار عداوتهم ومواضع مقاصدهم

 وأهل بيته األطهار  من خالل سرية النيب األعظمو

  يتعلم القائد اإلسالمي السري الصحيح واملنهج القويم يف

فقد كان سياسته مع املعارضة، واالستفادة منهم، وعدم قهرهم، 

فقال ابن الكواء ـ وكان من يصلي صالة الصبح،  أمري املؤمنني 

َولَقَْد أُوِحَي إِلَيَْك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن املنافقني ـ من خلفه: 

، فأنصت (2)أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنَّ َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلخاِسِرينَ 

 تعظيما للقرآن حتى فرغ من اآلية، ثم عاد يف قراءته.. علي 

 أيضًا ثم قرأ.. ابن الكواء اآلية فأنصت علي ثم أعاد 

فَاْصبِْر ، ثم قال: فأعاد ابن الكواء، فأنصت علي 

ِ َحقٌّ َوال يَْستَِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوقِنُونَ  ثم أمت  (3)إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

 .(4)السورة وركع

                

 .10071ح 1ف 4ب 6ق 442( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)

 .65( سورة الزمر: 2)

 . 60( سورة الروم: 3)

 .1ضمن ح 104ب  49ص 41( حبار األنوار: ج4)
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واحرتام الرأي  االبتعاد عن منهج االستشارة وتعدد اآلراء أما

يعين الركون إىل االستبداد بالرأي، ومصادرة ر وحتمله، فإنه اآلخ

ينسجم مع روح وتعاليم  آراء اآلخرين، وقمع احلريات. وهذا ما ال

واألئمة   اإلسالم احلنيف، الذي أرسى قواعده النيب األعظم

ـ  واإلمام علي   حيث إن النيب األعظم ، األطهار

 .تشارةكانا دائمي االسـ كما يذكر التاريخ 

أصحابه يف حفر اخلندق مشهورة وقد   فاستشارة النيب

 .ذكرتها أغلب كتب التاريخ

َها ال ِذيَن آَمنُواْ اْذكُُرواْ نِعَْمةَ هللاِ َعلَْيكُْم إِْذ يَأَي  قال تعاىل: 

َجآَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا عَلَْيِهْم ِريحا  َوُجنُودا  ل ْم تََرْوَها َوَكاَن هللاُ 
ن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمنكُْم   بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرا   إِْذ َجآُءوُكْم م 

َوإِْذ َزاغَِت األْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَُظن وَن بِاهللِ 
 ُهنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزلِْزلُواْ ِزْلَزاال    الظ نُونَاْ 

 ..(1)َشِديدا  

ذه اآليات املباركات نزلت يف قصة األحزاب من قريش ه

، وذلك أن قريشًا قد والعرب الذين حتزبوا على رسول اهلل 

جتمعت يف سنة مخس من اهلجرة وساروا يف العرب، واستنفروهم 

                

 .11ـ  9( سورة األحزاب: 1)
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فوافوا يف عشرة آالف، ومعهم كنانة وسليم  حلرب رسول اهلل 

به وكانوا واستشار أصحا وفزارة.. فبلغ ذلك رسول اهلل 

سبعمائة رجل، فقال سلمان: يا رسول اهلل، إن القليل ال يقاوم 

 الكثري يف املطاولة.

 . فما نصنع؟قال: 

قال: حنفر خندقًا يكون بيننا وبينهم حجابًا، فيمكنك منعهم 

يف املطاولة وال ميكنهم أن يأتونا من كل وجه، فإنا كنا معاشر 

ن عدونا حنفر اخلنادق، العجم يف بالد فارس إذا دهمنا دهم م

 فيكون احلرب من مواضع معروفة.

 فقال: أشار بصواب. فنزل جربئيل على رسول اهلل 

مبسحه من ناحية أحد إىل راتج، وجعل  فأمر رسول اهلل 

على كل عشرين خطوة وثالثني خطوة قوم من املهاجرين واألنصار 

  حيفرونه، فأمر فحملت املساحي واملعاول، وبدأ رسول اهلل

 وأخذ معواًل فحفر يف موضع املهاجرين بنفسه وأمري املؤمنني 

 وعّي، وقال:  ينقل الرتاب من احلفرة حتى عرق رسول اهلل 

ال عيش إال عيش اآلخرة، اللهم اغفر لألنصار واملهاجرين . 

حيفر اجتهدوا يف احلفر  فلما نظر الناس إىل رسول اهلل 

 يوم الثاني بكروا إىل احلفر ...ونقلوا الرتاب، فلما كان يف ال
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 .(1)القصة

الذي عصمه اهلل تعاىل عن الوقوع يف  فإذا كان املعصوم 

، فكيف حال من هو معرض للوقوع يف باالستشارةاخلطأ يعمل 

له أن جيمع آراء واألصح أليس األجدر  .اخلطأ يف كل عمل يعمله؟

فهي أقرب إن مل تكن صحيحة واآلخرين إىل رأيه، وخيرج بنتيجة، 

 .إىل الصحة؟

من لزم املشاورة مل يعدم عند  :قال أمري املؤمنني 

 .(2)الصواب مادحًا وعند اخلطاء عاذرًا

 

 التواضع

ومن أهم ما يلزم اتصاف القيادة به: التواضع وعدم الغرور 

 والتكرب.

ِذيَن ِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَّ اُر اآلتِْلَك الدَّ قال تبارك وتعاىل: 

ا  فِي األْرِض َوالَ فََسادا  َوالْعَاقِبَةُ ِلْلُمتَّ الَيُرِ   . (3)ِقينَ يُدوَن ُعلُو 

                

 .3ح 17ب 218-216ص 20( حبار األنوار:  ج1)

 .10064ح 1ف 4ب 6ق 442( غرر احلكم ودرر الكلم:  ص2)

 .83( سورة القصص: 3)
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إن من التواضع أن جيلس الرجل :  قال اإلمام الصادقو

 .(1)دون شرفه

أن يرتك كل أمر من شأنه أن يبعده عن الناس، فعلى القائد 

كون وجيعله يعيش العزلة واجلو اخلاص، ويتنازل قلياًل عما بيده لي

إذ مع الناس.. مع الفقراء.. مع املؤمنني، السيما القائد اإلسالمي، 

أن يربي نفسه وأفراده على التواضع هلل عزوجل ولعباد يلزم عليه 

ألن ذلك من أسباب التقدم والتفاف اجلماهري حوله،  ؛اهلل

 .والوقوف معه يف الشدائد والتأسي به

يأتيه املاء من ي مثل البحر الذكمثل القائد املتواضع يكون و

األنهار، ألن البحر تواضع وجعل نفسه دون مستوى مئات 

األنهار، واألنهار رفعت نفسها، بينما لو كان البحر أرفع مستوى 

 .املياه من البحر يف النهر تكان النهر أخفض النصبو

وكم يف التاريخ اإلسالمي من شواهد عظيمة تبني مدى تواضع 

عن جابر بن عبد اهلل قال: غزا ، فللناس مجيعًا النيب األعظم 

إحدى وعشرين غزوة بنفسه، شاهدت منها تسع   رسول اهلل

أنا معه يف بعض غزواته إذ  ابينفعشرة غزوة، وغبت عن اثنتني، 

                

 .9باب التواضع ح 123ص 2الكايف: ج( 1)
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يف أخريات   حتت الليل فربك، وكان رسول اهلل (1)أعيا ناضحي

وأنا  ويدعو هلم، فانتهى إليَّ (2)الناس يزجي الضعيف ويردفه

 .أقول: يا هلف أماه، ما زال لنا ناضح سوء

 . من هذا؟ : فقال

 .فقلت: أنا جابر، بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل

 .وما شأنك؟قال: 

 .قلت: أعيا ناضحي

 .أمعك عصا؟فقال: 

 فقلت: نعم. 

 ركباعلى ذراعه، وقال:  ئفضربه ثم بعثه، ثم أناخه ووط

استغفر لي تلك الليلة فركبت وسايرته، فجعل مجلي يسبقه، ف

 ما ترك عبد اهلل من الولد؟فقال لي:  مخسًا وعشرين مرة،

 يعين: أباه.

 قلت: سبع نسوة.

                

بعري أو الثور أو احلمار الذي يستقى عليه املاء، واألنثى باهلاء الناضح: ال( 1)

 .نضحمادة  619ص 2لسان العرب: ج .ناضحة

 ك، وردفته إذا ركبت خلفه.( الردف: ما تبع الشيء، والراكب خلف2)
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 . أبوك عليه َدين؟قال: 

 قلت: نعم.

فإذا قدمت املدينة فقاطعهم، فإن أبوا فإذا حضر جداد قال: 

 . خنلكم فآذني

 .هل تزوجَت؟فقال: 

 قلت: نعم.

 .مبن؟قال: 

 بفالنة بنت فالن، بأيم كانت باملدينة.  قلت:

 .فهال فتاة تالعبها وتالعبك؟قال: 

قلت: يا رسول اهلل، كن عندي نسوة خرق ـ يعين: أخواته ـ 

 فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أمجع ألمري.

 .أصبت ورشدتقال: 

 . بكم اشرتيت مجلك؟فقال: 

 فقلت: خبمس أواق من ذهب.

 .نيه ولك ظهره إىل املدينةبعقال: 

يا بالل، أعطه مخس فلما قدم املدينة أتيته باجلمل، فقال: 

أواق من ذهب يستعني بها يف َدين عبد اهلل وزده ثالثًا، ورد عليه 
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 .مجله

 .هل قاطعت غرماء عبد اهلل؟قال: 

 قلت: ال، يا رسول اهلل.

 .أ ترك وفاء؟قال: 

 قلت: ال.

 .ضر جداد خنلكم فآذنيال عليك فإذا حقال:

فآذنته، فجاء فدعا لنا فجددنا، واستوفى كل غريم ما كان 

 يطلب مترًا وفاء، وبقي لنا ما كنا جند وأكثر.

ارفعوا وال تكيلوا، فرفعناه وأكلنا منه  :فقال رسول اهلل 

 .(1)زمانًا

هذه القصة تعطينا أكثر من درس، فهي بهيكلها العام تدل 

يتحلى به،   يم الذي كان الرسول األعظمعلى التواضع العظ

ليتفقد رعيته ويرعى القافلة  ،حيث كان مع آخر مقاتل من جيشه

أخذ بأطراف احلديث مع يبأكملها، فيعني ضعيفها وحمتاجها، و

إعانته يقوم ب، وواالقتصادي االجتماعيسأله عن وضعه فيجابر، 

  .على قضاء حوائجه

                

 .يف الرفق بأمته 2ف 1ب 20مكارم األخالق: ص( 1)
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قصة هو أن القائد والدرس اآلخر الذي نستلهمه من ال

 ،انشغاله بكربيات األمورمسؤولياته اجلسام وكثرة اإلسالمي مع 

اجلزئية  األمورال يرتك فإنه يلزم عليه أن احلرب والسياسة،  :أمثال

  .باألمور الكبرية االنشغالحتت ذريعة 

كل واحد منا، فضاًل عن عّلم يريد أن ي  فالرسول األعظم

 البد من االهتمام باألمور الصغريةنه الذين يتصدون للقيادة، أ

مالية أو السؤال عن حال األخ املؤمن، وهل هو يف ضائقة ك، أيضا

أم ال، واالهتمام باألخالقيات واالجتماعيات فضاًل عن معيشية 

البعض إذ أن  ؛بعض العبادات املستحبة مع الفرائض والواجبات

بعض التفاصيل ن االهتمام بيغنيه عيتصور أن قيامه باألمور الكبرية 

 .ومراعاة اجلزئيات

ولكن ترك بعض األمور الصغرية وعدم االهتمام بها رمبا 

تصبح هذه األمور الصغرية أمرًا كبريًا ال ميكن معاجلته، يوجب أن 

لعالقات العامة مع أقرانه من حبجة االنشغال باوفبعض القياديني 

لألسف ـ فإنهم ـ وأمور الدولة املهمة، انشغاله ب وأ، نيالسياسي

يعرضون عن طلبات اجلماهري، ويصفونها باألمور الصغرية، تراهم 

يقوم مقامهم، ال يكون كفًء لبل يف بعض األحيان ينصبون من 

ورمبا يكون سلوك األخري غري سلوك القائد، وتأثريه غري تأثري 
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 القائد، مما يؤدي إىل اتساع اهلوة بني القيادة والقاعدة.

حني واله  (1)ملالك األشرت منني ورد فيما كتب أمري املؤ

                

( هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة ين حذمية بن سعد بن 1)

مالك بن النخع، وكان حارسًا شجاعًا رئيسًا من أكابر الشيعة وعظمائها، 

مام فيه بعد موته: ونصره، وقال اإل شديد التحقق بوالء أمري املؤمنني 

 يرحم اهلل مالكًا فلقد كان لي كما كنت لرسول اهلل ولقد قاتل مع أمري .

يف مجيع حروبه من اجلمل إىل صفني إىل النهروان، وهو  املؤمنني 

أما بعد، له حني واله مصر وقال فيه:   صاحب العهد الذي كتبه اإلمام 

ام أيام اخلوف وال ينكل عن األعداء، فقد وجهت إليكم عبدًا من عباد اهلل ال ين

حذار الدوائر أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن احلارث األشرت 

أخو مذحج، فامسعوا لـه وأطيعوا، فإنه سيف من سيوف اهلل ال نابي الضريبة 

وال كليل احلد، فإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا، 

أن حتجموا فاحجموا؛ فإنه ال يقدم وال حيجم إال بأمري وقد وإن أمركم 

آثرتكم به على نفسي؛ لنصيحته وشدة شكيمته على عدوه، عصمكم اهلل 

 . باحلق وثبتكم باليقني، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

إنا هلل موت األشرت قال:  وعن صعصعة بن صوحان قال: فلما بلغ عليًا 

واحلمد هلل رب العاملني، اللهم إني أحتسبه عندك، فإن موته  وإنا إليه راجعون

من مصائب الدهر، فرحم اهلل مالكًا فقد وفى بعهده وقضى حنبه ولقي ربه، مع 

 أنا قد وطنا أنفسنا على أن نصرب على كل مصيبة بعد مصابنا برسول اهلل 

 خرب قتل األشرت. وانظر حبار 166. الغارات: صفإنها أعظم املصائب

 .35ضمن ح 124ب 176ص 42األنوار: ج
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 مصر، وهو أطول عهد وأمجعه للمحاسن:

  ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالد من ولده، وال..

يعظمن يف نفسك شيء أعطيتهم إياه، وال حتقرن هلم لطفًا تلطفهم 

به؛ فإنه يرفق بهم كل ما كان منك إليهم وإن قل، وال تدعن تفقد 

على نظرك يف جسيمها؛ فإن للطيف موضعًا  لطيف أمورهم اتكااًل

ينتفع به، وللجسيم موضعًا ال يستغنى فيه عنه.. واخصص أهل 

الشجاعة والنجدة بكل عارفٍة، وامدد هلم أعينهم إىل صور 

عميقات ما عندهم، بالبذل يف حسن الثناء وكثرة املسألة عنهم 

؛ فإن رجاًل رجاًل، وما أبلي يف كل مشهٍد، وإظهار ذلك منك عنه

ذلك يهز الشجاع وحيرض غريه.. وال تفسدن أحدًا منهم عندك علٌة 

عرضت له أو َنبَوٌة كانت منه قد كان له قبلها حسن بالٍء؛ فإن العز 

بيد اهلل يعطيه إذا شاء ويكفه إذا شاء، ولو كانت الشجاعة تفتعل 

الفتعلها أكثر الناس، ولكنها طبائع بيد اهلل ملكها وتقدير ما أحب 

ا، وإن أصيب أحٌد من فرسانك وأهل النكاية املعروفة يف منه

أعدائك فاخلفه يف أهله بأحسن ما خيلف به الوصي املوثوق به، يف 

اللطف بهم وحسن الوالية هلم؛ حتى ال يرى عليهم أثر فقده وال 

جيدوا ملصابه، فإن ذلك يعطف عليك قلوب فرسانك ويزدادون به 

الركوب ملعاريض التلف يف تعظيمًا لطاعتك، وتطيب النفوس ب
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  .(1)تسديد أمرك، وال قوة إال باهلل

 جماهيريةال

 ومن أهم ما يلزم اتصاف القيادة به: اجلماهريية.

اجلماهري هم الذين يشكلون جمموع األمة وسدها املنيع، 

ودرعها احلصني، والدولة تعتمد يف أصل وجودها على اجلماهري، 

وعدم االهتمام وجتاهلهم وزهم فال ميكن بأي حال من األحوال جتا

بهم، فالقائد البد أن يكون مجاهرييًا، وأن يالحظ اجلماهري على 

طول اخلط، فإنهم هم الذين ينقذون بالد اإلسالم واملسلمني، 

احمليطة بالقائد أو األقارب أو العشرية أو اصة اخلماعة وليس فقط اجل

اصة فحسب، أو أصحاب الكفاءات اخلاملثقفني النخب من اجملتمع ك

وال خيفى أن هلؤالء مهامًا وأهمية خاصة يف حياة القائد ومسريته 

  ولكنهم ليسوا هم كل شيء.

ن مثل اجلماهري كمثل املاء، إذا انعدم مل يبق شيء حي على إ

فالقائد والدولة مثلهم كمثل السمكة. فعلى القائد أن  ،اإلطالق

ت طويلة، وأن يكون يف خدمة اجلماهري، وأن ال يغيب عنهم فرتا

                

. وشبهه يف نهج 15018ح  42ب 149ص 13( مستدرك الوسائل: ج1)

كتبه لألشرت النخعي ملا واله على  من كتاب لـه  53البالغة، الرسائل: 

 مصر وأعماهلا.
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 .يلهمهم املعنويات، ويبث فيهم األمل وروح التعاون

 أما أصحاب النفسيات السلبية الذين يتصورون أنهم األفضل

وهي غري  ،ن اجلماهري ال تفهمأأكثر فهمًا، و حننويقولون: 

اليت تصدر عن القادة املستبدة من العبارات ذلك  غريإىل واعية، 

جلماهري والساحة، فإن النتيجة تكون اليت تدل على ابتعادهم عن او

انفضاض اجلماهري من حوهلم، وبالتالي ال يستطيع هكذا قائد أن 

اجلماهري سببًا إلسقاط حكمه، ألنه كثريا ما تكون ، ويكون ناجحًا

يشاركهم آالمهم، فال ليس لديه أي نقطة يشرتك فيها مع األمة، 

 عاناتهم.مبيعاني ال و

 
 منين وصايا أمير المؤالتحلي ب

ومن أهم ما يلزم اتصاف القيادة اإلسالمية به: التحلي مبا أمر 

 يف وصاياه لوالته وعماله. به أمري املؤمنني علي 

كثريًا ما يوصي الوالة واألمراء  لقد كان أمري املؤمنني 

بالتعاليم اإلسالمية، إبان خالفته وحكومته، حيث كان يوجههم 

مبينًا صفات الوالي واألمري الذي بالتوجيهات احملمدية والعلوية، 

ملالك األشرت  ، فمما جاء يف كتابه يرضاه اهلل ورسوله

 النخعي ملا واله مصر:
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 وإن الناس ينظرون من أمورك مثل ما كنت تنظر فيه من ...

أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإمنا يستدل 

لسن عباده، فليكن أحب على الصاحلني مبا جيري اهلل هلم على أ

الذخائر إليك ذخرية العمل الصاحل، فاملك هواك وشح بنفسك 

عما ال حيل لك؛ فإنَّ الشح بالنفس اإلنصاف منها فيما أحبت 

وكرهت، وأشعر قلبك الرمحة للرعية واحملبة هلم واللطف بهم، 

وال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أٌخ 

الدين وإما نظرٌي لك يف اخللق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لك يف 

هلم العلل، ويؤتى على أيديهم يف العمد واخلطأ، فأعطهم من 

عفوك وصفحك مثل الذي حتب وترضى أن يعطيك اهلل من عفوه 

وصفحه؛ فإنك فوقهم ووالي األمر عليك فوقك، واهلل فوق من 

 . والك، وقد استكفاك أمرهم وابتالك بهم..

 :ىل أن قال إ

 وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف احلق وأعمها يف العدل

وأمجعها لرضا الرعية؛ فإن سخط العامة جيحف برضا اخلاصة، 

وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحٌد من الرعية 

أثقل على الوالي مئونًة يف الرخاء، وأقل معونًة له يف البالء، وأكره 

ل باإلحلاف، وأقل شكرًا عند اإلعطاء، وأبطأ لإلنصاف، وأسأ
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عذرًا عند املنع، وأضعف صربًا عند ملمات الدهر من أهل 

اخلاصة، وإمنا عماد الدين ومجاع املسلمني والعدة لألعداء العامة 

 هلم وميلك معهم.. (1)من األمة، فليكن صغوك

وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب 

يف الناس عيوبًا الوالي أحق من سرتها، وال تكشفن الناس؛ فإن 

عما غاب عنك منها، فإمنا عليك تطهري ما ظهر لك، واهلل حيكم 

على ما غاب عنك، فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما 

 حتب سرته من رعيتك..

أطلق عن الناس عقدة كل حقٍد واقطع عنك سبب كل وتٍر، 

 .(4)لك.. (3)عن كل ما ال يضح (2)وتغاب

 وفيه أيضًا:

 وأما بعد، فال تطولن احتجابك عن رعيتك؛ فإن ..

احتجاب الوالة عن الرعية شعبٌة من الضيق وقلة علم باألمور، 

                

 .صغومادة  432ص 4( صغوك إليه: ميلك إليه. كتاب العني: ج1)

 ( تغاب: تغافل.2)

 ر.( يضح: يظه3)

كتبه لألشرت النخعي ملا واله  من كتاب لـه  53( نهج البالغة، الرسائل: 4)

 على مصر وأعماهلا.
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واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر 

عندهم الكبري ويعظم الصغري، ويقبح احلسن وحيسن القبيح، 

ا الوالي بشٌر ال يعرف ما توارى عنه ويشاب احلق بالباطل، وإمن

الناس به من األمور، وليست على احلق مساٌت تعرف بها ضروب 

الصدق من الكذب، وإمنا أنت أحد رجلني: إما امرٌؤ سخت نفسك 

بالبذل يف احلق ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه، أو فعل كريم 

ذا أيسوا تسديه أو مبتلى باملنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إ

من بذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما ال مئونة فيه عليك، 

من شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف يف معاملة، ثم إن للوالي خاصة 

وبطانة، فيهم استئثاٌر وتطاوٌل وقلة إنصاف يف معاملة، فاحسم 

مادة أولئك بقطع أسباب تلك األحوال، وال تقطعن ألحد من 

، وال يطمعن منك يف اعتقاد عقدة تضر حاشيتك وحامتك قطيعة

مبن يليها من الناس يف شرب أو عمل مشرتك، حيملون مئونته على 

غريهم فيكون مهنأ ذلك هلم دونك وعيبه عليك يف الدنيا 

واآلخرة، وألزم احلق من لزمه من القريب والبعيد، وكن يف ذلك 

بتغ صابرًا حمتسبًا واقعًا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وا

عاقبته مبا يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك حممودٌة، وإن ظنت 

الرعية بك حيفًا فأصحر هلم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم 
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بإصحارك؛ فإن يف ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقًا برعيتك، 

 .(1)وإعذارًا تبلغ به حاجتك من تقوميهم على احلق

 إىل قثم بن العباس وكان عامله على ومن كتاب له 

 مكة: 

 أما بعد، فأقم للناس احلج  ْرُهْم بِأَيَّ َوذَِك ِ ، (2)اِم َّللاَّ

واجلس هلم العصرين، فأفت املستفيت وعلم اجلاهل وذاكر 

العامل، وال يكن لك إىل الناس سفرٌي إال لسانك، وال حاجٌب إال 

وجهك، وال حتجنب ذا حاجٍة عن لقائك بها، فإنها إن ذيدت عن 

ها مل حتمد فيما بعد على قضائها، وانظر إىل ما أبوابك يف أول ورد

اجتمع عندك من مال اهلل فاصرفه إىل من قبلك من ذوي العيال 

واجملاعة، مصيبًا به مواضع الفاقة واخلالت، وما فضل عن ذلك 

فامحله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا، ومر أهل مكة أن ال يأخذوا من 

 َوآء  اْلعَاِكُف فِيِه سَ ساكٍن أجرًا؛ فإن اهلل سبحانه يقول: 

، فالعاكف املقيم به، والبادي الذي حيج إليه من غري  (3)َواْلبَادِ 

                

كتبه لألشرت النخعي ملا واله  من كتاب لـه  53( نهج البالغة، الرسائل: 1)

 على مصر وأعماهلا.

 .5( سورة إبراهيم: 2)

 .25( سورة احلج: 3)



 
 

45 

 . (1)أهله، وفقنا اهلل وإياكم حملابه والسالم

واخفض للرعية جناحك، وابسط هلم  :وقال 

وجهك، وألن هلم جانبك، وآس بينهم يف اللحظة والنظرة، 

عظماء يف حيفك، وال ييأس واإلشارة والتحية؛ حتى ال يطمع ال

 . (2)الضعفاء من عدلك، والسالم

                

إىل قثم بن العباس وهو عامله  لـه من كتاب  67( نهج البالغة، الكتب: 1)

 على مكة.

 إىل بعض عماله. من كتاب له  46( نهج البالغة، الكتب: 2)
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 قائد ثورة العشرين

ن قائد ثورة العشرين اإلمام الشيخ إ :نقل لي أحد املراجع

التفت حوله اجلماهري بصورة واسعة،  (1) حممد تقي الشريازي

                

هو الشيخ حممد تقي بن املريزا حمب علي بن أبي احلسن املريزا حممد علي ( 1)

 زعيم الثورة العراقية ثورة العشرين، ولد بشرياز عام  ،احلائري الشريازي

األوليات ومقدمات العلوم،  ا، فقرأ فيهربالء املقدسةكهـ( ونشأ يف 1256)

وحضر على أفاضلها حتى برع وكمل، فهاجر إىل سامراء يف أوائل املهاجرين، 

حتى صار من أجالء تالميذه وأركان  الشريازي الكبري فحضر على اجملدد 

حبثه، وبعد أن توفى أستاذه اجلليل تعني للخالفة باالستحقاق واألولوية 

تخاب، فقام بالوظائف من اإلفتاء والتدريس وتربية العلماء. ومل تشغله واالن

مرجعيته العظمى وأشغاله الكثرية عن النظر يف أمور الناس خاصهم وعامهم، 

وحسبك من أعماله اجلبارة موقفه اجلليل يف الثورة العراقية، وإصداره تلك 

من الوقع العظيم يف الفتوى اخلطرية اليت أقامت العراق وأقعدته ملا كان هلا 

النفوس. وهذا نص الفتوى: )مطالبة احلقوق واجبة على العراقيني وجيب 

عليهم يف ضمن مطالبتهم رعاية السلم واألمن، وجيوز هلم التوسل بالقوة 

فدى استقالل العراق   فهو جنليز عن قبول مطالبهم(.الدفاعية إذا امتنع اإل

انتخاب غري املسلم. وكان العراقيون  بنفسه وأوالده وكان أفتى من قبل حبرمة

 كربالءبوكانت اجتماعاتهم تعقد يف بيته  ،طوع إرادته ال يصدرون إال عن رأيه

مسمومًا هـ( 1338يف الثالث عشر من ذي احلجة عام )  . تويفاملقدسة

 الشريف ومقربته فيه مشهورة.احلسيين ودفن يف الصحن 
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ضد  ،سنة وشيعة ،رًااكبارًا وصغ ،من شيوخ وأفراد العشائر

ورغم تصديه ألمور حول املريزا، كبريًا  زدحاماالبريطانيا، وكان 

الثورة واملرحلة احلساسة يف تاريخ العراق واألمة اإلسالمية، مل 

يكن ينسى طلبته ورواد درسه، ونظرًا لضيق وقته نتيجة مسؤولياته 

اجلسام حيث كان ال جيد الوقت الكايف ملداراتهم ومعرفة شؤونهم 

مرة: أيها هلم قال ، ومعاجلة مشاكلهم اليت كانت تعرتضهم

الطلبة، إني قبل الثورة كنت أمتكن من قضاء حوائجكم وألتقي 

للزحام  بكم على انفراد، ولكنكم اآلن ال تتمكنون أن تصلوا إليَّ

الذي حولي، فإذا كانت ألحدكم حاجة فإني أخرج يف كل يوم بعد 

 يف أطراف كربالء، (1)صالة الصبح إىل الشارع املمتد بامتداد النهر

فيتمكن كل طالب علم، أو أي شخص آخر يريد لقائي على انفراد 

 .أن يأتي يف ذلك الوقت

: إني شخصيًا ـ فقالالراوي للقصة ـ هذا العامل أضاف و

كنت أرى اإلمام ، فذهبت إليه مرارًا وتكرارًا وعندي حاجة

ميشي وحده على ضفاف ذلك النهر يف الشارع  الشريازي 

حاجيت وكنت أطلب من اإلمام الشريازي  ، فأعرضاملمتد بامتداده

                

 ت وهو النهر الذي يسقي كربالء املقدسة. ( نهر احلسينية املتفرع من نهر الفرا1)



 
 

48 

 .قضاءها

ذا روح  ،أن يكون القائد اإلسالمييلزم نعم، هكذا 

حيتوي قلبه كل الطبقات يف األمة. ويستوعب كل اآلراء  ،مجاهريية

  والتوجهات. هذا هو خط وسلوك ومنهج أهل البيت

آنذاك، كان كبرية وهو صاحب دولة عاملية   فالرسول األكرم

اإلمام أمري  لكيف األسواق ويتفقد أحوال الناس، وكذميشي 

كان يوصي  حيث كانت دولته أكرب دولة يف العامل،  املؤمنني

، عماله بهذا األمر، وعدم الظلم وعدم االحتجاب عن اجلماهري

 .كما مر

 الدراهم المباركة

.. فنظر ـ رسول اهلل يف حديث:  قال اإلمام الصادق 

  على الطريق تبكي، فقال هلا رسول اهلل ـ إىل جارية قاعدة

.وما شأنِك؟ : 

قالت: يا رسول اهلل، إن أهلي أعطوني أربعة دراهم ألشرتي 

 هلم حاجة فضاعت، فال أجسر أن أرجع إليهم.

أربعة دراهم، وقال: ارجعي إىل  فأعطاها رسول اهلل 

 أهلِك.

إىل السوق فاشرتى قميصًا بأربعة  ومضى رسول اهلل 
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لبسه، ومحد اهلل عزوجل، فرأى رجاًل عريانًا يقول: من دراهم و

قميصه الذي  كساني كساه اهلل من ثياب اجلنة، فخلع رسول اهلل 

إىل السوق فاشرتى باألربعة  اشرتاه وكساه السائل، ثم رجع 

اليت بقيت قميصًا آخر فلبسه ومحد اهلل عزوجل، ورجع إىل 

تبكي، فقال هلا رسول اهلل منزله، فإذا اجلارية قاعدة على الطريق 

  ما لِك ال تأتني أهلك؟!  قالت: يا رسول اهلل، إني قد :

 أبطأت عليهم أخاف أن يضربوني.

: مري بني يدي ودليين على أهلك، فقال رسول اهلل 

حتى وقف على باب دارهم، ثم قال:  وجاء رسول اهلل 

فلم جييبوه! السالم عليكم يا أهل الدار، فلم جييبوه! فأعاد السالم 

فأعاد السالم، فقالوا: وعليك السالم يا رسول اهلل ورمحة اهلل 

 وبركاته.

 : ما لكم تركتم إجابيت يف أول السالم والثاني؟! فقال 

 فقالوا: يا رسول اهلل، مسعنا كالمك فأحببنا أن نستكثر منه.

: إن هذه اجلارية أبطأت عليكم فال فقال رسول اهلل 

 ا رسول اهلل، هي حرة ملمشاك.تؤذوها. فقالوا: ي

: احلمد هلل ما رأيت اثين عشر درهمًا فقال رسول اهلل 
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 . (1)أعظم بركة من هذه، كسا اهلل بها عاريني وأعتق نسمة

 وفي وقت القيظ

إىل داره  أنه رجع علي يف خرب:  عن اإلمام الباقر 

ين يف وقت القيظ، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمين وأخاف

: يا أمة اهلل، اصربي وتعدى علي وحلف ليضربين. فقال 

 حتى يربد النهار، ثم أذهب معِك إن شاء اهلل؟.

فقالت: يشتد غضبه وحرده عليَّ. فطأطأ رأسه ثم رفعه، وهو 

 يقول: ال واهلل، أو يؤخذ للمظلوم حقه غري متعتع، أين منزلِك؟.

ب، إىل بابه، فقال: السالم عليكم. فخرج شا فمضى 

 : يا عبد اهلل اتق اهلل؛ فإنك قد أخفتها وأخرجتها.فقال علي 

 فقال الفتى: وما أنت وذاك، واهلل ألحرقنها لكالمك.

: آمرك باملعروف وأنهاك عن املنكر، فقال أمري املؤمنني

تستقبلين باملنكر وتنكر املعروف؟!  قال: فأقبل الناس من الطرق، 

ؤمنني. فسقط الرجل يف يديه، ويقولون: سالم عليكم يا أمري امل

فقال: يا أمري املؤمنني أقلين عثرتي؛ فو اهلل ألكونن هلا أرضًا 

سيفه، وقال: يا أمة اهلل ادخلي منزلِك،  تطؤني، فأغمد علي

                

 .69أبواب اإلثين عشر ح 490ص 2( اخلصال: ج1)
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 .(1)وال تلجئي زوجِك إىل مثل هذا

 أصلح أمرك

مر بأصحاب التمر فإذا هو جبارية  روي: أن أمري املؤمنني 

 .ا جارية، ما يبكيِك؟يتبكي، فقال: 

فقالت: بعثين موالي بدرهم فابتعت من هذا مترًا، فأتيتهم به 

 فلم يرضوه، فلما أتيته به أبى أن يقبله.

يا عبد اهلل، إنها خادم وليس هلا أمر فاردد إليها  :قال 

 . درهمها، وخذ التمر

 ..(2)فقام إليه الرجل فلكزه

ا الرجل واصفر وأخذ فقال الناس: هذا أمري املؤمنني، فرب

 التمر ورّد إليها درهمها.

 ثم قال: يا أمري املؤمنني، ارض عين.

 .(1)ما أرضاني عنك إن أصلحت أمركفقال: 

                

 يف املسابقة يف التواضع. 106ص 2( املناقب: ج1)

( اللكز: الضرب باجلمع على الصدر، يقال: لكزه لكزًا من باب قتل: ضربه 2)

 ن:  جبمع كفه يف صدره، ويقال: اللكز الضرب جبميع اجلسد. جممع البحري

 .لكز مادة  33ص 4ج
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 .1ح 104ب 48ص 41( حبار األنوار:  ج1)
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 اإلصالح

 ومن أهم ما يلزم اتصاف القيادة به: روح اإلصالح الدائم.

مما الشك فيه أن كل مظاهر احلياة معرضة للهدم والفساد 

 ..ناية وحرص من قبل اإلنسانوالتلف، ما مل تراع بع

 واالحنرافواألمة هي األخرى معرضة ألن يصيبها االحنالل 

واالبتعاد عن القيم، واالنقسام على نفسها إىل عدة انقسامات، 

 وهنا يربز دور القائد اإلسالمي احملنك، واملعبأ بالثقافة اإلسالمية

، وأهل البيت  احلقيقية املستلهمة من سرية رسول اهلل 

واملتنور بنور اإلميان.. حيث يبدأ يف سد الثغور، وردم املواقع اليت 

تستقطب الفساد، وتسعى حنوه، فيعمل على إصالح الوضع 

الالزمة والواقية لألمة، من أن  االحتياطات، وأخذ االجتماعي

  .يصيبها مرض اجتماعي ما

ولإلصالح صور وأشكال متعددة، كل حسب جماله، فيعمل 

على إصالح جهاز الدولة من كل عطب، وتنظيف كافة القائد أواًل 

، لكي تكون من املفاسد واحملسوبيات واملرتشني فروع الدولة

حكومته منتجة وإجيابية، ومن ثم يعمد إىل إصالح أحوال الرعية، 

س من أجل األرض يأي اجلماهري الذين ضحوا بالغالي والنف
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 ول والدين والعرض والرتاث.. ويسري معهم بسرية الرس

الذين كانوا يعملون على  )صلوات اهلل عليهم(وأهل بيته   األكرم

طبقية السد حاجات الرعية، وإجياد فرص العمل هلم، وإلغاء حالة 

تعشعش يف األمة، وتريد أن تفرض نفسها على اجلماهري، اليت 

 .لتمتص أتعابها، وتصادر جهودها

وشاة، على القائد اإلسالمي أن ال يستمع إىل الكما يلزم 

فإنهم أداة التخريب يف اجملتمع، وهم الذين يوسعون اهلوة بني 

القائد واألمة، ويعملون على إجياد الكتل والكيانات السلبية داخل 

 ؛جهاز الدولة، وهم أول من يتآمر على نظام احلكم مع األعداء

 ألن عادتهم التلون وامليل مع املصاحل واألهواء. 

وليكن .. عهده ملالك األشرت: يف  فقد كتب أمري املؤمنني

فإن يف ؛ أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب الناس

وال تكشفن عما غاب عنك ، الناس عيوبًا الوالي أحق من سرتها

فإمنا عليك تطهري ما ظهر لك واهلل حيكم على ما غاب  ؛منها

اسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته من ، فعنك

سبب كل  كواقطع عن، أطلق عن الناس عقدة كل حقد ،تكرعي

وال تعجلن إىل تصديق ساع ، ح لكضوتغاب عن كل ما ال ي ،وتر

وال تدخلن يف مشورتك  ،فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحني
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وال جبانًا يضعفك عن ، يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر خبياًل

فإن البخل واجلنب  ،و ال حريصًا يزين لك الشره باجلور، األمور

 .(1)واحلرص غرائز شتى جيمعها سوء الظن باهلل

 العالقات الدولية

 وهكذا يتوجه القائد إىل إصالح بقية األجهزة يف الدولة

إعالن الدولية، أي العالقات أهمها هي مسألة من ، ولعل وغريها

إرساء السلم والعالقات املتوترة مع مجيع الدول، إصالح الرغبة ب

، السيما املسلمة وغريها والود مع الدول اجلارة والصديقة والسالم

منها، وخلق جو إقليمي ودولي مفعم باألمن واألمان، لكي تعيش 

الرعية يف استقرار، وتأخذ حقها من احلريات، لكي تكون أمة 

  .منتجة ومتطورة وحمافظة على نفسها وحضارتها

واأللفة السّباق إلشاعة احملبة  وقد كان الرسول األعظم 

بني القبائل اليت كانت يف مكة وما جاورها حتى قبل إعالن الرسالة 

جتديد بناء الكعبة ونزاع القبائل مسألة اإلسالمية، كما حدث يف 

  فعمديف مكانه، احلجر األسود على من ينال شرف وضع 

                

كتبه لألشرت النخعي ملا واله  من كتاب لـه  53( نهج البالغة، الرسائل: 1)

 على مصر وأعماهلا.
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مر، واحملافظة على احلجر املقدس، على حل النزاع، وإصالح األ

 فقد ورد يف قصة جتديد بناء الكعبة املشرفة: وعلى دماء القبائل، 

ملا بلغ البناء إىل موضع احلجر األسود تشاجرت قريش يف 

وضعه، فقال كل قبيلة: حنن أوىل به، حنن نضعه، فلما كثر بينهم 

 تراضوا بقضاء من يدخل من باب بين شيبة، فطلع رسول اهلل 

ال بعضهم: فقالوا: هذا األمني قد جاء فحكموه، فبسط رداءه وق

يأتي من كل كساء طاروني كان له، ووضع احلجر فيه ثم قال: 

، فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، ربع من قريش رجل

واألسود بن املطلب من بين أسد بن عبد العزى، وأبو حذيفة بن 

املغرية من بين خمزوم، وقيس بن عدي من بين سهم، فرفعوه 

 .(1)يف موضعه ووضعه النيب 

بني قبيليت األوس باإلصالح  قام رسول اهلل ذا وك

بعدما كان بينهم من شديد احلرب والعدواة واخلزرج يف املدينة 

 من القبيلتني ةيف كل واحد حيث زرع والبغضاء وطوهلا، 

 .بذور اخلري والسالم والصالح

                

باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت .. وهدم قريش  218ص 4( الكايف: ج1)

 . 4الكعبة وبنائهم إياها ح
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 محاسبة القائد نفسه

 ومن أهم ما يلزم اتصاف القيادة به: حماسبة النفس.

فوق  مسئولنيًا يتصور بعض القادة أنهم أصبحوا أحيان

فوقهم، أي إنهم حياسبون ويعاقبون  مسئولاآلخرين، وال 

يقبلون حتى ُيحاَسبون وال ُيعاتبون، فال األفراد، بينما هم ال 

 .نصائح األصدقاء، فضاًل عن حماسبتهمب

وهذا يف الواقع مرض عضال يصيب اإلنسان الذي يشعر 

آلخرين أعلى من ايف كل األحوال واألدوار  ويتصور أنهبالتفوق 

عليه، فيبدأ يتسرب إليه الكرب والتعالي، إىل أن تصبح  مسئولوال 

توجه العقوبة إىل أي فهي حكومته دكتاتورية يف كل معاملها، 

 .شخص تشاء دون أن تقبل من اآلخرين ردًا أو رأيًا

ْنساَن لَيَْطغى قال تعاىل:  َِ أَْن َرآهُ  إِنَّ اإْل

 .(1)اْستَْغنى

لكي ال يقع يف هذا املرض ـ والقائد اإلسالمي لذا فعلى 

أن يراقب نفسه، وحياسبها قبل أن حياسب  ـ النفسي اخلطري

ف نفسه ويعاقبها اآلخرين، ويبدأ مبراقبة كل حركاته وأقواله، ويعّن

                

 .7 -6 ( سورة العلق:1)
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 ، ويركن إىل إمتام ما قصر عنه أو قصر فيه.ريقصتيف موضع ال

)صلوات اهلل ضع خطوطه أئمتنا اهلداة وهذا مبدأ رمسه وو

 املاضي  عن أبي احلسن  فقد جاء يف احلديث املرويعليهم( 

حياسب نفسه يف كل  ليس منا من مل: ـ قال ـ اإلمام الكاظم 

ستغفر اهلل منه استزاد اهلل، وإن عمل سيئًا افإن عمل حسنًا  ،يوم

 .(1)وتاب إليه

قرينًا برًا أو ولدًا اجعل قلبك :  وعن اإلمام الصادق

واصاًل، واجعل عملك والدًا تتبعه، واجعل نفسك عدوًا 

 .(2)جتاهدها، واجعل مالك عارية تردها

 من كل واحد منا وإن   أهل البيت هكذا يريدنعم، 

فكيف بقائد املسلمني الذي يدير شؤون مل يكن يف موقع القيادة، 

أمرها وتنقاد ألمره، اآلالف أو املاليني من اجلماهري اليت تسلمه 

 فكيف ال حياسب نفسه ويؤدبها وحيرص على تربيتها؟ 

كيف يتكلم نيابة عن األمة وال يكون معربًا عنها وعن 

 أهدافها؟ 

                

 .2باب حماسبة العمل ح 453ص 2الكايف: ج( 1)

 .7باب حماسبة العمل ح 454ص 2الكايف: ج( 2)
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يستقبح هذه الظاهرة.. ظاهرة استغالل ـ الشك ـ فإن العقل 

 املنصب للتمرد والتعالي على الضعفاء واملساكني.

احملاسبة واملراقبة للنفس، على مبدأ   أهل البيتأكد وقد 

كي ال يطلق هلا العنان، وبذلك يكون القائد اإلسالمي احملاسب 

لنفسه أسوة حسنة لآلخرين، فينتشر مبدأ الشعور باملسؤولية 

وحماسبة األفراد أنفسهم، قبل أن حتاسبهم الدولة أو القيادة، وهذا 

حلواجز املنهج القويم يقرب الفرد واألمة من اهلل عزوجل، ويهدم ا

 .ربه أو جمتمعهالتقرب من بني الفرد وبني حتول اليت 

ال يسأل ربه ن إذا أراد أحدكم أ:  قال اإلمام الصادق

شيئًا إال أعطاه، فلييأس من الناس كلهم، وال يكون له رجاء إال 

، فإذا علم اهلل تعاىل ذلك من قلبه، مل يسأله عزوجلمن عند اهلل 

م قبل أن حتاسبوا عليها، فإن كنفسشيئًا إال أعطاه، فحاسبوا أ

فِي ـ:  ثم تالـ للقيامة مخسني موقفًا، كل موقف مقام ألف سنة 

 .(1)(2)اُرهُ َخْمِسيَن أَلَْف َسنَةٍ يَْوٍم كاَن ِمْقدَ 

 :فيه أمرانالقائد اإلسالمي أن يراقب نفسه مما يلزم على و

                

 .4سورة املعارج: ( 1)

 .145ص 2( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج2)
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لف تخت الوأن اجلماهري، به وما يعد  هول: أن يراقب ما يقولاأل

تضاد بني األمرين، فتتصور  كيصبح هناحتى ال أفعاله عن أقواله، 

اجلماهري أنه خمادع أو كذاب، أو أن أقواله جمرد وعود لتهدئة 

الوضع العام، فتصبح العالقة بني القائد واألمة عالقة سيئة قائمة 

 على اجلدل واملغالطة وانعدام الثقة.

 احللم وسعة الصدرالثاني: أن يراقب نفسه ويوطنها على 

، لكي هذه األمور، ويظل يتابعها وحيرص على والتحلي بالالعنف

يستوعب اجلماهري، ويتحمل املتاعب والصعوبات وما جيري على 

 أو ما شابه ذلك. ،البالد من بالء أو حروب
 

 الالعنف

ومن أهم ما يلزم اتصاف القيادة به التحلي بالالعنف يف 

 كومات، ويف مجيع جماالت احلياة.التعامل مع الشعب وسائر احل

أما إذا اختذ القائد سياسة خشنة بعيدة عن الرمحة اإلسالمية 

فهذا معناه السقوط، كما نرى يف حكام البالد اإلسالمية حيث 

االعتقاالت والسجون والتعذيب والنفي ومصادرة األموال وقتل 

اورة وما األبرياء، والسب والشتائم، وإثارة الدول اجملاورة وغري اجمل
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 أشبه من مصاديق العنف وعدم التعقل.

 .(1)لَي ِنا   فَقُوالَ لَهُ قَْوال  : تعاىلقال 

يف سؤال حممد بن أبي عمري  عن اإلمام موسى بن جعفر و

أي كّنياه  لَي ِنا   فَقُوالَ لَهُ قَْوال   :أما قولهحول هذه اآلية قال: 

 .(2)با مصعبيا أبا مصعب، وكان كنية فرعون أ :وقوال له

ما ال حتب أن يومًا:  صحابهأل عيسى بن مريم  قالو

 .(3)وإن لطم خدك األمين فأعط األيسر ،يفعل بك فال تفعله بأحد

وإياك يف عهده إىل مالك األشرت:  قال أمري املؤمنني و

والدماء وسفكها بغري حلها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة وال أعظم 

عمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغري لتبعة وال أحرى بزوال ن

حقها، واهلل سبحانه وتعاىل مبتدئ باحلكم بني العباد فيما تسافكوا 

ن إمن الدماء يوم القيامة، فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام، ف

ذلك مما يضعفه ويوهنه ويزيله وينقله وال عذر لك عند اهلل وال 

ابتليت خبطأ وأفرط عندي يف قتل العمد ألن فيه قود البدن، وإن 

                

 .44سورة طه: ( 1)

 .416ـ  415ص 4تفسري نور الثقلني: ج( 2)

 .10ح 21ب 287ص 14حبار األنوار: ج( 3)
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عليك سوطك أو يدك بالعقوبة فإن يف الوكزة فما فوقها مقتلة فال 

 تطمحن بك خنوة سلطانك عن أن تؤدي إىل أولياء املقتول 

 .(1)حقهم

أول ما  :قال: قال رسول اهلل  وعن أبي جعفر 

حيكم اهلل فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف إبنا آدم فيفصل بينهما، ثم 

يلونهما من أصحاب الدماء حتى ال يبقى منهم أحد، ثم  الذين

الناس بعد ذلك حتى يأتي املقتول يقاتله فيتشخب يف دمه وجهه، 

فال يستطيع أن يكتم اهلل  .فيقول: أنت قتلته؟ .فيقول: هذا قتلين

 .(2)حديثًا

ال يدخل اجلنة سافك للدم، قال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(3)بنميموال شارب اخلمر، وال مشاء 

ِمْن أْجِل ذَِلَك َكتَْبنَا َعلَى بَِني إِْسَرائِيَل أَنَّهُ قال تعاىل: و

َمْن قَتََل نَْفسا  بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األْرِض فََكأَنََّما قَتََل 
 النَّاَس َجِميعا  َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس 

                

كتبه لألشرت النخعي ملا واله  ه ـمن كتاب ل 53 :غة، الرسائلنهج البال( 1)

 على مصر وأعماهلا.

 .35026ح 1ب 12ص 29وسائل الشيعة: ج( 2)

 .35029ح 1ب 13ص 29وسائل الشيعة: ج( 3)
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 .(1)َجِميعا  

قتل م بعدحذيفة بن اليمان إىل  املؤمنني اإلمام  وكتب أمري

بسم اهلل الرمحن الرحيم من عبد اهلل علي أمري املؤمنني  عثمان:

إىل حذيفة بن اليمان، سالم عليكم، فإني وليتك ما كنت تليه ملن 

وإني آمرك بتقوى اهلل وطاعته  ـل اإىل أن قـ كان قبل حرف املدائن 

عقابه يف املغيب واملشهد، وأتقدم إليك يف السر والعالنية فاحذر 

مورك ُأباإلحسان إىل احملسن والشدة على املعاند، وآمرك بالرفق يف 

نصاف املظلوم إول عن ذلك، وئواللني والعدل يف رعيتك فإنك مس

 والعفو عن الناس وحسن السرية ما استطعت فاهلل جيزي 

 .(2)احملسنني

 اخلروج إىل لطلحة والزبري حني استأذناه يف  وقال

 .(3)تريدان البصرة لكنال واهلل ما تريدان العمرة والعمرة: 

 .(4)لكن تريدان الغدرةويف بعض الروايات: 

                

 .32 :سورة املائدة( 1)

 .3ح 3ب 88ـ  87ص 28حبار األنوار : ج( 2)

 .2ب 199ص 1( اخلرائج واجلرائح: ج3)

 161ص 1. وانظر االحتجاج: ج5ب 366-365ص 97نوار: ج( حبار األ4)

على الزبري بن العوام وطلحة بن عبد اهلل ملا أزمعا  احتجاج أمري املؤمنني 
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البن عباس وهو خيربه عن استئذانهما له يف   وقال

إنين أذنت هلما مع علمي مبا قد انطويا عليه من الغدر العمرة: 

ىل سريد كيدهما ويظفرني واستظهرت باهلل عليهما، وإن اهلل تعا

 .(1)بهما

وبايعين طلحة والزبري يف خطبة له يف ذي قار:  وقال 

وأنا أعرف الغدر يف وجهيهما والنكث يف عينيهما، ثم استأذنا يف 

العمرة فأعلمتهما أن ليس العمرة يريدان، فسارا إىل مكة واستخفا 

وقتلوا  عائشة وخدعاها وشخص معها أبناء الطلقاء فقدموا البصرة

بها املسلمني وفعلوا املنكر، ويا عجبًا الستقامتهما ألبي بكر وعمر 

وبغيهما عليَّ وهما يعلمان أني لست دون أحدهما ولو شئت أن 

أقول لقلت، ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتابًا خيدعهما 

 .(2)فيه فكتما عين وخرجا يوهمان الطغام أنهما يطلبان بدم عثمان

اهلل بن خلف اخلزاعي  ت صفية بنت احلارث زوجة عبدقالو

بعد واقعة اجلمل: يا قاتل األحبة، يا مفرق  لإلمام علي 

                                                                                                             
 

 على اخلروج عليه.

 .315ص 1: جللشيخ املفيد ،اإلرشاد( 1)

 بذي قار. خطبة أخرى ألمري املؤمنني  268ملفيد: صلشيخ ال ،اجلمل( 2)
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 ،إني ال ألومك أن تبغضيين يا صفية :فقال اإلمام . اجلماعة

وزوجك اآلن، ولو  ،وعمك يوم ُاحد ،وقد قتلت جدك يوم بدر

ش فكان فيها ، ففتكنت قاتل األحبة لقتلت من يف هذه البيوت

 .(1)اهلل بن الزبري مروان وعبد

إذا أراد  كان رسول اهلل نه قال: أ  عن أبي عبد اهللو

 ثم يقول: سريوا  ،أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بني يديه

، ال تغلوا. وعلى ملة رسول اهلل ،ويف سبيل اهلل ،بسم اهلل وباهلل

وال ، وال صبيًا ، ًاوال تقتلوا شيخًا فاني. وال تغدروا، وال متثلوا

وأميا رجل من أدنى  وال تقطعوا شجرًا إال أن تضطروا إليها.. امرأة

املسلمني أو أفضلهم نظر إىل رجل من املشركني فهو جار حتى 

وإن أبى فأبلغوه ، فإن تبعكم فأخوكم يف الدين ، يسمع كالم اهلل

 .(2)مأمنه، واستعينوا باهلل عليه

أوصى بها عسكره قبل لقاء  ويف وصية ألمري املؤمنني 

ال تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإنكم حبمد اهلل على  قال:فالعدو 

فإذا  خرى لكم عليهم.ُأحجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة 

                

 .114ب 310ص 31ج حبار األنوار:( 1)

يف  وأمري املؤمنني  باب وصية رسول اهلل  28ـ  27ص 5الكايف: ج( 2)

 .1السرايا ح



 
 

66 

وال ، وال تصيبوا معورًا، كانت اهلزمية بإذن اهلل فال تقتلوا مدبرًا

ن شتمن إوال تهيجوا النساء بأذى، و. جتهزوا على جريح

نهن ضعيفات القوى واألنفس إراضكم، وسبنب ُامراءكم، فأع

إنا كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن مشركات، وإن كان  .والعقول

الرجل ليتناول املرأة يف اجلاهلية بالقهر أو اهلراوة فيعري بها وعقبه 

 .(1)من بعده

األسرى يوم صفني   وعن الشعيب قال: ملا أسر علي

وقد كان عمرو بن العاص يقول  ،وخلى سبيلهم أتوا معاوية

فما شعروا إال بأسراهم قد خلى  .اقتلهم :ألسرى أسرهم معاوية

لو أطعناك يف هؤالء  ،، فقال معاوية: يا عمروسبيلهم علي 

 .األسرى لوقعنا يف قبيح من األمر، أال ترى قد خلى سبيل أسرانا

  وقد كان علي ، فأمر بتخلية من يف يديه من أسرى علي

أخذ أسريًا من أهل الشام خلى سبيله إال أن يكون قد قتل من إذا 

 .(2)أصحابه أحدًا

 ،إىل اليمن بعثين رسول اهلل  :قال أمري املؤمنني و

                

 بصفني. ولعسكره قبل لقاء العد ه ـمن وصية ل 14 :نهج البالغة، الرسائل( 1)

 .12406ح 21ب 50ص 11مستدرك الوسائل: ج( 2)
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وأيم اهلل  ،ال تقاتل أحدًا حتى تدعوه إىل اإلسالم ،قال: يا علي

خري لك مما طلعت عليه الشمس  لئن يهدي اهلل على يديك رجاًل

 .(1)ؤه يا عليولك وال ،وغربت

وعن الزهري أنه قال: دخل رجال من قريش على علي بن 

تقول: بسم قال: . فسألوه كيف الدعوة إىل الدين؟ احلسني 

ومجاعه  ،أدعوكم إىل اهلل عزوجل وإىل دينه ،اهلل الرمحن الرحيم

وإن  .واآلخر العمل برضوانه ،أمران: أحدهما معرفة اهلل عزوجل

والعزة  ،بالوحدانية والرأفة والرمحة :يعرفمعرفة اهلل عزوجل أن 

نه النافع الضار، القاهر أوالعلو على كل شيء، و ،والعلم والقدرة

لكل شيء، الذي ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار، وهو 

وأن ما جاء به هو احلق  ،وأن حممدًا عبده ورسوله .اللطيف اخلبري

ابوا إىل ذلك فلهم ما من عند اهلل عزوجل وما سواه باطل، فإذا أج

 .(2)للمسلمني وعليهم ما على املسلمني

 مدرسة الدعاء

                

يف السرايا  نني وأمري املؤم باب وصية رسول اهلل  28ص 5الكايف: ج( 1)

 .4ح

 .1باب الدعاء إىل اإلسالم قبل القتال ح 36ص 5الكايف: ج( 2)
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وال ترفعين يف الناس درجة إال هاللهم صل على حممد وآل ،

حططتين عند نفسي مثلها، وال حتدث لي عزًا ظاهرًا إال أحدثت لي 

، اللهم صل على حممد وآل حممد، مثلهاذلًة باطنة عند نفسي 

، ونية وطريقة حق ال أزيغ عنها ،ال أستبدل به صاحل ىومتعين بهد

 .(1)رشد ال أشك فيها

                

يف مكارم األخالق  وكان من دعائه  20( الصحيفة السجادية: الدعاء 1)

 ومرضي األفعال.
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 خاتمة
 روايات في باب القيادة والحكومة

من  أخذنا هذه اجملموعة املباركة من روايات أمري املؤمنني 

 كتاب )غرر احلكم ودرر الكلم( لآلمدي.

 

 الباب األول: في الشؤون السياسية والنظامية

 (1)لرئاسة والسياسةفي االفصل األول: 

 .امللك سياسة ،اجلود رئاسة :أمري املؤمنني  قال

 .الرئاسة عطب : وقال

 .االحتمال زين السياسة : وقال

 .حسن السياسة قوام الرعية : وقال

 .حسن السياسة يستديم الرئاسة : وقال

 .حسن التدبري وجتنب التبذير من حسن السياسة :وقال

 .فضيلة الرئاسة حسن السياسة : وقال

 .من حسنت سياسته وجبت طاعته : وقال

 .من حسنت سياسته دامت رئاسته : وقال

                

 .7630-7613ح 1ف 1ب 4ق 331( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)



 
 

70 

 .من ساس نفسه أدرك السياسة : وقال

 .من بذل معروفه استحق الرئاسة : وقال

 .من مسا إىل الرئاسة صرب على مضض السياسة :وقال

 .ر عن الرئاسةمن قصر عن السياسة صغ : وقال

 .اختذه الناس إمامًا من اختذ احلق جلامًا : وقال

 .مالك السياسة العدل : وقال

 .ال رئاسة كالعدل يف السياسة : وقال

 .نعم السياسة الرفق : وقال

 .أصعب السياسات نقل العادات : وقال

 

 في الحكومة :باب الثانيال

 (1)العادلة في الحاكم والحكومة :الفصل األول

 :الحكومة العادلة و فضيلتها

 .العدل فضيلة السلطان :أمري املؤمنني  قال

                

-7729ح 1ف 2ب 4ق 340-339( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)

7779. 
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 .امللوك محاة الدين : وقال

 .إمام عادل خري من مطر وابل : وقال

 .العدل أفضل السياستني : وقال

 .أفضل امللوك العادل : وقال

 .أجل امللوك من ملك نفسه وبسط العدل : وقال

إن الزهد يف والية الظامل بقدر الرغبة يف والية  : وقال

 .العادل

 .تاج امللك عدله : وقال

والعفو مع  ،مجال السياسة العدل يف اإلمرة : وقال

 .القدرة

 .خري السياسات العدل : وقال

 .دولة العادل من الواجبات : وقال

 .غامنمن أفضل امل (األكارم)دولة األكابر  : وقال

 .دولة العاقل كالنسيب حين إىل الوصلة : وقال

 .زين امللك العدل : وقال

 .زمان العادل خري األزمنة : وقال

 .غريزة العقل حتدو على استعمال العدل : وقال
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ليس ثواب عند اهلل سبحانه أعظم من ثواب  : وقال

 .السلطان العادل والرجل احملسن

 .(املكارم)الغنائم دولة األكارم من أعود  : وقال

واستقصاء  ،لني يف حزم :سياسة العدل ثالث : وقال

 .فضال يف قصدأو ،يف عدل

 :آثارها وفوائدها

 .العدل يصلح الربية :أمري املؤمنني  قال

 .العدل نظام اإلمرة : وقال

 .العدل قوام الرعية : وقال

 .العدل قوام الربية : وقال

 .اإلمامة نظام األمة : وقال

 .الطاعة تعظيم اإلمامة : وقال

 .الرعية ال يصلحها إال العدل : وقال

 .العادل راع ينتظر أحد اجلزاءين : وقال

 .والعدل جنة الدول ،الطاعة جنة الرعية : وقال

 .ومجال الوالة ،العدل قوام الرعية : وقال

عد العدل ودعم بدعائم إذا بنى امللك على قوا : وقال
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 .نصر اهلل مواليه وخذل معاديه ،العقل

 .بالعدل تصلح الرعية : وقال

 .اعدل تدم لك القدرة : وقال

 .ثبات الدول بإقامة سنن العدل : وقال

 .سلطان العاقل ينشر مناقبه : وقال

 .صالح الرعية العدل : وقال

 .صالح الربيةعدل السلطان حياة الرعية و : وقال

 .قتداء بسنة اهلل وثبات الدوليف العدل اإل : وقال

 .كل مستسلم موقى : وقال

 .ليكن مركبك العدل فمن ركبه ملك : وقال

لن تنقطع سلسلة اهلذيان حتى يدرك الثأر من  : وقال

 .الزمان

 .لن حتصن الدول مبثل استعمال العدل فيها : وقال

 .متكنمن عدل  : وقال

 .من عدل نفذ حكمه : وقال

 .من كثر عدله محدت أيامه : وقال

 .من عدل يف البالد نشر اهلل عليه الرمحة : وقال
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 .من عدل يف سلطانه استغنى عن أعوانه : وقال

 .من عمل بالعدل حصن اهلل ملكه : وقال

أعلى اهلل  ،وبذل إحسانه ،من عدل يف سلطانه : وقال

 .وأعز أعوانه ،شأنه

من أحسن إىل رعيته نشر اهلل عليه جناح رمحته  : وقال

 .وأدخله يف مغفرته

 .ما عمرت البلدان مبثل العدل : وقال

 .ما حصن الدول مبثل العدل : وقال

 (1)شرائط الحاكم :الفصل الثاني

ولسان  ،حيتاج اإلمام إىل قلب عقول :أمري املؤمنني  قال

 .على إقامة احلق صئولوجنان  ،قئول

 .الناس بعدله من عمَّ أفضل امللوك سجيًة : وقال

 .أجل األمراء من مل يكن اهلوى عليه أمريًا : وقال

وعدل يف  ،أفضل امللوك من حسن فعله ونيته : وقال

 .جنده ورعيته

                

-7780ح 2ف 2ب 4ق 341-340( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)

7794. 
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من حسن عيش الناس يف  أحسن امللوك حااًل : وقال

 .رعيته بعدله وعمَّ ،عيشه

أعقل امللوك من ساس نفسه للرعية مبا يسقط  : وقال

 .وساس الرعية مبا تثبت به حجته عليها ،عنه حجتها

 .حق على امللك أن يسوس نفسه قبل جنده : وقال

 .خري األمراء من كان على نفسه أمريًا : وقال

خور السلطان أشد على الرعية من جور  : وقال

 .السلطان

وليكن من  ،دق رائد أهله وليحضر عقلهفليص : وقال

 .أبناء اآلخرة فمنها قدم وإليها ينقلب

 .من أحسن الكفاية استحق الوالية : وقال

 .من حق امللك أن يسوس نفسه قبل جنده : وقال

حلراسة  (التيقظ)من أمارات الدولة اليقظة  : وقال

 .األمور

 .من دالئل الدولة قلة الغفلة : وقال

وال تغره  ،وال خيادع ،من ال يصانع :السيد : قالو

 .املطامع
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 (1)وظائف الحكام :الفصل الثالث

استعن على العدل حبسن النية يف  :أمري املؤمنني  قال

 .وكثرة الورع ،وقلة الطمع ،الرعية

وليأمنك  ،أقم الناس على سنتهم ودينهم : وقال

أطراف )أطرافهم وتعاهد ثغورهم و ،وليخفك مريبهم ،برئهم

 .(بالدهم

ومقيم العدل  ،إن السلطان ألمني اهلل يف األرض : وقال

 .يف األرض (و زرعته)ووزعته  ،يف البالد والعباد

وإمنا هو للمسلمني  ،إن هذا املال ليس لي ولك : وقال

وإال فجنا  ،فإن شركتهم يف حربهم شركتهم فيه ،وجلب أسيافهم

 .اههمأيديهم ال يكون لغري أفو

 .إذا وليت فاعدل : وقال

 .إذا أردت أن تطاع فاسأل ما يستطاع : وقال

 .خري امللوك من أمات اجلور وأحيا العدل : وقال

وحط ثغور  ،شرائع الدين (ذر عن)ذد عن  : وقال

وأمانتك بإنصافك من نفسك والعمل  ،وأحرز دينك ،املسلمني

                

 .7813-7795ح 3ف 2ب 4ق 341( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)
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 .بالعدل يف رعيتك

 .لسلطان إغاثة امللهوفزكاة ا : وقال

 .من مل ينصف املظلوم من الظامل عظمت آثامه :وقال

 .من مل ينصف املظلوم من الظامل سلبه اهلل قدرته:وقال

 .ال تؤيس الضعفاء من عدلك : وقال

 ،والعدل يف البالد ،عليكم باإلحسان إىل العباد : وقال

 .تأمنوا عند قيام األشهاد

إلمام أن يعلم أهل واليته حدود اإلسالم على ا : وقال

 .واإلميان

يف محل عباد اهلل على أحكام اهلل استيفاء  : وقال

 .احلقوق وكل الرفق

 .فضيلة السلطان عمارة البلدان : وقال

 .داندين ُتكما ُت : وقال

لو استوت قدماي من هذه املداحض لغريت  : وقال

 .أشياء

 ،تتيقظ إلجياب حق الرعية إليك من النبل أن : وقال

 .وتتغابى عن اجلناية عليك
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 (1)أخالق الحاكم :الفصل الرابع

 .احللم رأس الرئاسة :أمري املؤمنني  قال

 .العفو زين القدرة : وقال

 .اإلنصاف زين اإلمرة : وقال

واعف عنه إذا  ،اضرب خادمك إذا عصى اهلل : وقال

 .عصاك

تكمل  ،وأحسن مع الدولة ،ع القدرةجتاوز م : وقال

 .لك السيادة

 ،ذو الشرف ال تبطره منزلة ناهلا وإن عظمت : وقال

 (نزلة)والدني تبطره أدنى منزلة  ،كاجلبل الذي ال تزعزعه الرياح

 .الذي حيركه مر النسيم كالكأل

إذا قال  ،وال خياف ظلمه ،ذاك ينفع سلمه : وقال

 .وإذا ولي عدل ،فعل

 .زكاة القدرة اإلنصاف : وقال

 .العفو زكاة القدرة : وقال

                

 .7834-7814ح 4ف 2ب 4ق 342( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)
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 .الظفر شافع املذنب : وقال

 .الطمع يذل األمري : وقال

 .آلة الرئاسة سعة الصدر : وقال

 .من عذاب اهلل سبحانه نةالعفو مع القدرة ُج : وقال

 .أفضل امللوك أعفهم نفسًا : وقال

 .شف مساويه ومعايبهدولة اللئيم تك : وقال

 .دولة الكريم تظهر مناقبه : وقال

 .رأس السياسة استعمال الرفق : وقال

 .فضالزين الرئاسة األ : وقال

 .عند كمال القدرة تظهر فضيلة العفو : وقال

 .من جترب على من دونه كسر : وقال

 .من استطال على الناس بقدرته سلب القدرة : وقال

 

 (1)مواعظ للحكام :ل الخامسالفص

                

-7835ح 5ف 2ب 4ق 345-342( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)

7919. 
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 :يستدل على إدبار الدول بأربع :أمري املؤمنني قال

وتأخري  ،وتقديم األراذل ،والتمسك بالغرور ،تضييع األصول

 .األفاضل

 ،ولئن أمهل اهلل تعاىل الظامل فلن يفوته أخذه : وقال

 .من جماز ريقه اوموضع الشج ،وهو له باملرصاد على جماز طريقه

 .القدرة تنسي احلفيظة : وقال

 .الواليات مضامري الرجال : وقال

 .امللك املنتقل الزائل حقري يسري : وقال

 .القدرة تظهر حممود اخلصال ومذمومها : وقال

 .الدولة كما تقبل تدبر : وقال

 .احملاسن يف اإلقبال هي املساوي يف اإلدبار : وقال

 .تؤدي إىل االضطراب الشركة يف امللك : وقال

 .يوازي عز الوالية (العز)الذل بعد العزل  : وقال

 ،القرب من امللوك :املرء يتغري يف ثالث : وقال

مل يتغري يف هذه فهو ذو  فمن .الفقر (بعد)والغناء من  ،والواليات

 .عقل قويم وخلق مستقيم

 (لؤم)التسلط على الضعيف واململوك من لزوم  : وقال

 .درةالق
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 ،تأخذه به اجعل لكل إنسان من خدمك عماًل : وقال

 .فإن ذلك أحرى أن ال يتواكلوا يف خدمتك

 .الزمان (فسد)إذا تغريت نية السلطان تغري  : وقال

إذا رأيت اهلل سبحانه يتابع عليك النعم مع  : وقال

 .املعاصي فهو استدراج لك

نفس الناس إذا نفذ حكمك يف نفسك تداعت أ : وقال

 .إىل عدلك

 .تكربك يف الوالية ذل يف العزل : وقال

 .جود الوالة بفيء املسلمني جور وخرت : وقال

 .حسن الشهرة حصن القدرة : وقال

وداووا الفقر بالصدقة  ،داووا اجلور بالعدل : وقال

 .والبذل

 .رب عادل جائر : وقال

واستبقاء من  ،ةرمحة من ال يرحم متنع الرمح : وقال

 .األمة (تهلك)ال يبقى يهلك 

 .زلة الرأي تأتي على امللك وتؤذن باهللك : وقال

 .زوال الدول باصطناع السفل : وقال
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 .وعلوها سفل ،سلطان الدنيا ذل : وقال

املصاحبة  (الناس)ستة ختترب بها عقول الرجال  : وقال

 .فقرواملعاملة والوالية والعزل والغنى وال

وال ختاطر  ،ساهل الدهر ما ذل لك قعوده : وقال

 .بشيء رجاء أكثر منه

 .ويذهب بذهابها ،صواب الرأي بالدول : وقال

والشكر حرز  ،صري الدين حصن دولتك : وقال

وكل نعمة حيرزها  ،غلبفكل دولة حيوطها الدين ال ُت ،نعمتك

 .سلبالشكر ال ُت

 .اجلرم ظلم املستسلم أعظم : وقال

 .ظلم الضعيف أفحش الظلم : وقال

 .قد يعذر املتحري املبهوت : وقال

 .ظالمة املظلومني ميهلها اهلل سبحانه وال يهملها : وقال

 .قلما يعود اإلدبار إقبااًل : وقال

 .قوة سلطان احلجة أعظم من قوة سلطان القدرة:وقال

 .لدليلكيف يهتدي الضليل مع غفلة ا : وقال

 .لكل دولة برهة : وقال
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 .(حرمة)لكل كبد حرقة  : وقال

لئن قل احلق لرمبا  ،فعل لئن آمر الباطل لقدميًا : وقال

 .لقلما أدبر شيء فأقبل ،ولعل

 .لن يتمكن العدل حتى يزل البخس : وقال

 .لن يهلك من اقتصد : وقال

 .من بذل جاهه استحمد : وقال

 .ن أحسن امللكة أمن اهللكةم : وقال

 .من ضعفت آراؤه قويت أعداؤه : وقال

 .من وثق بإحسانك أشفق على سلطانك : وقال

 .من خاف سوطك متنى موتك : وقال

 .من محد على الظلم مكر به : وقال

 .من شكر على اإلساءة سخر به : وقال

 .من أطاع أمرك أجل قدرك : وقال

 .أساء إىل رعيته سر حسادهمن  : وقال

 .من رفع بال كفاية وضع بال جناية : وقال

 .من أشفق على سلطانه قصر عن عدوانه : وقال

 .من مل يستظهر باليقظة مل ينتفع باحلفظة : وقال
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 .لدينه انقاد له كل سلطان من جعل ملكه خادمًا:وقال

 .ل إنسانمللكه طمع فيه ك من جعل دينه خادمًا : وقال

 .من رباه اهلوان أبطرته الكرامة : وقال

 .من مل حيسن يف دولته خذل يف نكبته : وقال

 .من حق الراعي أن خيتار لرعيته ما خيتاره لنفسه :وقال

 .إال اهلل ال تظلمن من ال جيد ناصرًا : وقال

 .ال تبسطن يدك على من ال يقدر على دفعها عنه : وقال

ال حتارب من يعتصم بالدين فإن مغالب الدين :  وقال

 .حمروب

واجتمعت  ،ال تنقضن سنة صاحلة عمل بها : وقال

 .وصلحت الرعية عليها ،األلفة هلا

 .ال ينجع تدبري من ال يطاع : وقال

 .أين العمالقة وأبناء العمالقة : وقال

 .أين اجلبابرة وأبناء اجلبابرة : وقال

ن أهل مدائن الرس الذين قتلوا النبيني أي : وقال

 .وأطفئوا نور املرسلني

 ،وأعدل أفعااًل ،أين الذين كانوا أحسن آثارًا : وقال
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 .ملكًا (أكثر)وأكرب 

 .من أشد منا قوة وأعظم مجعًا :أين الذين قالوا : وقال

 .أين الذين عسكروا العساكر ومدنوا املدائن : وقال

 .ين هزموا اجليوش وساروا باأللوفأين الذ : وقال

أين الذين شيدوا املمالك ومهدوا املسالك  : وقال

 .وأغاثوا امللهوف وقروا الضيوف

 .أين من سعى واجتهد وأعد واحتشد : وقال

 .أين من حصن وأكد وزخرف وجند : وقال

ونظر  ،واحتقب واعتقد ،أين من مجع فأكثر : وقال

 .بزعمه للولد

ومجع املال على املال  ،أين من ادخر واعتقد : وقال

 .فأكثر

 .وتبع ومحري ،أين كسرى وقيصر : وقال

ومجع  ،وفرش ومهد ،أين من بنى وشيد : وقال

 .دوعّد

 .أو أعظم آثارًا أين من كان منكم أطول أعمارًا : وقال

وأعظم  وأكنف جنودًا أين من كان أعد عديدًا : وقال
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 .آثارًا

 .أين امللوك واألكاسرة : وقال

 .والفراعنة (األصغر)أين بنو األصفر  : وقال

 .أين الذين استذلوا األعداء وملكوا نواصيها : وقال

 .أين الذين بلغوا من الدنيا أقاصي اهلمم : وقال

 .أين الذين دانت هلم األمم : وقال

 .أين الذين ملكوا من الدنيا أقاصيها : وقال

 

 (1)عمال الدولة :الفصل السادس

 .األعمال تستقيم بالعمال :أمري املؤمنني  قال

واحذر أن  ،احرس منزلتك عند سلطانك : وقال

 .حيطك عنها التهاون عن حفظ ما رقاك إليه

وفرق بني  ،وأطل جلفة قلمك ،الق دواتك : وقال

 .فإن ذلك أجدر بصباحة اخلط ؛وقرمط بني حروفك ،سطورك

وأصلح  ،أطع من فوقك يطعك من دونك : وقال

                

 .7931-7920ح 6ف 2ب 4ق 345( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)
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 .سريرتك يصلح اهلل عالنيتك

 .آفة األعمال عجز العمال : وقال

تولي األراذل واألحداث الدول دليل احنالهلا  : وقال

 .وإدبارها

 .ء شر الوالة من خيافه الربي : وقال

 .شر الوزراء من كان لألشرار وزيرًا : وقال

 ،ويفوت املراد ،كذب السفري يولد الفساد : وقال

 .وينقض العزم ،ويبطل احلزم

 .من خانه وزيره فسد تدبريه : وقال

 .وزراء السوء أعوان الظلمة وإخوان األمثة : وقال

 .طلب السلطان من خداع الشيطان : وقال

 

 

 (1)آفات الحكومة :الفصل السابع

                

-7932ح 7ف 2ب 4ق 347-345( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)
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 :البغي

 .االقتدار البغي والعتوآفة  :أمري املؤمنني  قال

 .أألم البغي عند القدرة : وقال

 .البغي يصرع ،األمل خيدع : وقال

 .البغي يسلب النعمة : وقال

 .البغي يوجب الدمار : وقال

 .البغي يصرع الرجال ويدني اآلجال : وقال

 ،وفضحات الغدر ،إياكم وصرعات البغي : وقال

 .موإثارة كامن الشر املذم

 .إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان : وقال

 .للباغي صرعة : وقال

 .من نال استطال : وقال

 .من بغى كسر : وقال

 .من بغى عجلت هلكته : وقال

 .من سل سيف البغي غمد يف رأسه : وقال

 .ما أعظم عقاب الباغي : وقال

 .ما أسرع صرعة الطاغي : وقال
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 .طغىووجترب  ،ما أعظم وزر من ظلم واعتدى : وقال

 .ما أقرب النقمة من أهل البغي والعدوان : وقال

ويل للباغني من أحكم احلاكمني وعامل ضمائر  : وقال

 .املضمرين

 .ال ظفر مع بغي : وقال

 :االنتقام

دع االنتقام فإنه من أسوء أفعال  :أمري املؤمنني  قال

 .وامع الفضل من رفع نفسه عن سوء اجملازاةولقد أخذ جب ،املقتدر

 .أقبح أفعال املقتدر االنتقام : وقال

 .املبادرة إىل االنتقام من شيم اللئام : وقال

 .سوء العقوبة من لؤم الظفر : وقال

من انتقم من اجلاني أبطل فضله يف الدنيا وفاته  : وقال

 .ثواب اآلخرة

 .امال سؤدد مع انتق : وقال

 :التكبر

 .آفة الرئاسة الفخر :أمري املؤمنني  قال

 .اهليبة مقرونة باخليبة : وقال
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 .قرنت اهليبة باخليبة : وقال

 .التكرب يف الوالية ذل يف العزل : وقال

 .من تكرب يف سلطانه صغره : وقال

 .ذلته (غزله)من تكرب يف واليته كثر عند عزله  : وقال

 .من اختال يف واليته أبان عن محاقته : وقال

 :الظلم والجور

 .آفة العمران جور السلطان :أمري املؤمنني  قال

 .بئس السياسة اجلور : وقال

 .القدرة يزيلها العدوان : وقال

 .يف احتقاب املظامل زوال القدرة : وقال

 .زالت قدرته (قضيته)من جارت أقضيته  : وقال

 .من طال عدوانه زال سلطانه : وقال

 .من جارت واليته زالت دولته : وقال

من عامل رعيته بالظلم أزال اهلل ملكه وعجل  : وقال

 .(هالكه)بواره وهلكه 

 .الظلم بوار الرعية : وقال

 .يف اجلور هالك الرعية : وقال
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 .راكب الظلم يدركه البوار : وقال

مور وال أبلغ يف هالك ليس شيء أفسد لأل : وقال

 .اجلمهور من الشر

 .من جار ملكه عظم هلكه : وقال

هدم اهلل  ،من جار يف سلطانه وأكثر عدوانه : وقال

 .بنيانه وهد أركانه

 .من جار يف سلطانه وعد من عوادي زمانه : وقال

 .للظامل انتقام : وقال

 .السلطان اجلائر خييف الربيء : وقال

 .بئس الظلم ظلم املستسلم : وقال

قلوب الرعية خزائن راعيها فما أودعها من  : وقال

 .عدل أو جور وجده

 .من ظلم رعيته نصر أضداده : وقال

 .ما جار شريف : وقال

 

 :االستبداد

 .بئس االستعداد االستبداد :أمري املؤمنني قال
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 .ازعهلل سبحانه حكم بني يف املستأثر واجل : وقال

 .من ملك استأثر : وقال

 .من قنع برأيه فقد هلك : وقال

 .من استغنى بعقله ضل : وقال

 .من استبد برأيه زل : وقال

 .من استبد برأيه خفت وطأته على أعدائه : وقال

 .خاطر وغرر (فقد)من استبد برأيه  : وقال

 :آفات متفرقة

 .سوء السريةآفة امللك  :أمري املؤمنني  قال

 .آفة الوزراء خبث السريرة : وقال

 .آفة الزعماء ضعف السياسة : وقال

 .آفة الرعية خمالفة الطاعة : وقال

 .آفة القوى استضعاف اخلصم : وقال

 .آفة العدول قلة الورع : وقال

 .آفة امللك ضعف احلماية : وقال

 .آفة القدرة منع اإلحسان : وقال

وصواب ضده  ،الدولة ترد خطأ صاحبها صوابًا : لوقا
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 .خطاء

 .فزده إجالاًل إذا زادك السلطان تقريبًا : وقال

وائتمان  ،اجلرأة على السلطان :ثالثة مهلكة : وقال

 .وشرب السم للتجربة ،اخلوان

 

 (1)في الحاكم والحكومة الجائرة :الفصل الثامن

 :ذم الحكومة الجائرة

 .أقبح شيء جور الوالة :ؤمننيأمري امل قال

 .السلطان اجلائر والعامل الفاجر أشد الناس نكاية:وقال

اجلائر ممقوت مذموم وإن مل يصل من جوره إىل  : وقال

 .والعادل ضد ذلك ،ذامه شيء

والعدو  ،أحق الناس أن حيذر السلطان اجلائر : وقال

 .والصديق الغادر ،القادر

 .دل الظامل القادرآفة الع : وقال

                

-8004ح 8ف 2ب 4ق 348-347( غرر احلكم ودرر الكلم: ص1)

8050. 
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 .إذا فسد الزمان ساد اللئام : وقال

 .دولة اجلاهل كالغريب املتحرك إىل النقلة : وقال

 .دولة اجلائر من املمكنات : وقال

 .دولة األوغاد مبنية على اجلور والفساد : وقال

 .دول اللئام من نوائب األيام : وقال

 .نةزمان اجلائر شر األزم : وقال

 .سبع أكول حطوم خري من وال ظلوم غشوم : وقال

 .شر امللوك من خالف العدل : وقال

 .شر األمراء من كان اهلوى عليه أمريًا : وقال

 .شر األمراء من ظلم رعيته : وقال

 .غضب امللوك رسول املوت : وقال

 .فقدان الرؤساء أهون من رئاسة السفل : وقال

وجترب  ،وجارت ملكته ،يل ملن ساءت سريتهو : وقال

 .واعتدى

 .والة اجلور شرار األمة وأضداد األئمة : وقال

 .من جور حاكم (أقطع)ال جور أفظع  : وقال

 .ال خري يف حكم جائر : وقال
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من  (تقاة)جماملة أعداء اهلل يف دولتهم تقية  : وقال

 .ياعذاب اهلل وحذر من معارك البالء يف الدن

جماهدة األعداء يف دولتهم ومناضلتهم مع  : وقال

 .قدرتهم ترك ألمر اهلل وتعرص لبالء الدنيا

لئن قل احلق لرمبا  ،فعل لئن أمر الباطل لقدميًا : وقال

 .لقلما أدبر شيء فأقبل ،ولعل

 .احليل (إنساء)أمارات الدول إنشاء  : وقال

م بكلمة عدل عند رب قادر فليتكل امن آثر رض : وقال

 .سلطان جائر

 :آثار الحكومة الجائرة

يأتي على الناس زمان ال يقرب فيه  :أمري املؤمنني  قال

وال يضعف فيه إال  ،وال يستظرف فيه إال الفاجر ،إال املاحل

والعبادة  ،وصلة الرحم منًا ،يعدون الصدقة غرمًا ،املنصف

 .ى بينهم اهلدىويظهر عليهم اهلوى وخيف ،استطالة على الناس

 .ال مودة له (امللول)امللوك  : وقال

 .األمري السوء يصطنع البذي : وقال

 .الظامل توبقه آثامه (املتجر)املتجرب  : وقال

 .إحدى النقمتني (ينظر)الظامل طاغ ينتظر  : وقال
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يف  (أثره)استكانة الرجل يف العزل بقدر شره  : وقال

 .الوالية

 .إذا ملك األراذل هلك األفاضل : وقال

 .إذا استوىل اللئام اضطهد الكرام : وقال

 .إذا ساد السفل خاب األمل : وقال

 .دولة اللئام مذلة الكرام : وقال

 .دول الفجار مذلة األبرار : وقال

 .دول األشرار حمن األخيار : وقال

 .راكب الظلم يكبو به مركبه : وقال

 .سلطان اجلاهل يبدي معايبه : وقال

 .طاعة اجلور توجب اهللك وتأتي على امللك : وقال

 .ظلم املرء يوبقه ويصرعه : وقال

 .للظامل بكفه عضة : وقال

 .من عمل باجلور عجل اهلل هلكه : وقال

 .من جار ملكه متن الناس هلكه : وقال

 .انمن سل السيف العدوان سلب عز السلط : وقال

 .ال يكون العمران حيث جيور السلطان : وقال
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انتهى ما رويناه من كتاب )غرر احلكم ودرر الكلم( عن موالنا 

 .أمري املؤمنني علي 

 

 من هدي القرآن الحكيم
 

  َ  :قبل كل شيء على القائد أن يكون عادال 

ِت ِإىل َأْهِلها ااَنِإنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأَلَمقال اهلل تعاىل: 

ا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اهلَل ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه َوِإَذ

 .(1)اَن َسِميعًا َبِصريًاِإنَّ اهلَل َك

اَء ِه ُشَهَدلَّا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمنَي ِلَيوقال سبحانه: 

ى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب  َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلِباْلِقْسِط َوال

 .(2)ِللتَّْقوى

اِن َوِإيتاِء ِذي ِإنَّ اهلَل َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَسوقال عزوجل: 

 .(3)اِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِيى َعِن اْلَفْحَشى َوَيْنَهاْلُقْرَب

                

 .58سورة النساء: ( 1)

 .8سورة املائدة: ( 2)

 .90سورة النحل: ( 3)
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 َوُأِمْرُت أَلْعِدَل َبْيَنُكُم اهلُل َربُّنا وقال جل وعال: 

 .(1)َوَربُُّكْم

 

 القائد من الناس وإليهم ومعهم:

َلَقْد َمنَّ اهلُل َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم قال اهلل تعاىل: 

اَب ُم اْلِكَتاِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهَرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَي

 .(2)َواْلِحْكَمَة

 ا َرْحَمٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًاَفِبَموقال سبحانه: 

َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم 

 .(3)َوشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر

َن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن َوِمْنُهُم الَِّذيوقال عز وجل: 

ُقْل ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم ُيْؤِمُن ِباهلِل َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِننَي َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن آَمُنوا 

 .(4)اٌب َأِليٌمِه َلُهْم َعَذِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اللَّ

                

 .15سورة الشورى: ( 1)

 .164سورة آل عمران: ( 2)

 .159ان: سورة آل عمر( 3)

 .61سورة التوبة: ( 4)
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َك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اَحَواْخِفْض َجَنوقال جل وعال: 

 .(1)اْلُمْؤِمِننَي

ا َأْنَت َعَلْيِهْم ا َيُقوُلوَن َوَمَنْحُن َأْعَلُم ِبَموقال اهلل تعاىل: 

 .(2)اُف َوِعيِدِبَجبَّاٍر َفَذكِّْر ِباْلُقْرآِن َمْن َيَخ

 مؤهالت القائد:

 :( اإليمان1

وُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُه َوَرُسا َوِليُُّكُم اللَِّإنََّمقال سبحانه: 

 .(3)اِكُعوَناَة َوُهْم َرَة َوُيْؤُتوَن الزََّكُيِقيُموَن الصَّاَل

 :( الكمال في العلم والجسم2

اَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم اُه َعَلْيُكْم َوَزَه اْصَطَفِإنَّ اللَّقال عزوجل: 

 .(4)َواْلِجْسِم

 ( األمانة:3

                

 .215سورة الشعراء: ( 1)

 .45سورة ق: ( 2)

 .55سورة املائدة: ( 3)

 .247سورة البقرة: ( 4)
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اِئِن اأَلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ ى َخَزاَل اْجَعْلِني َعَلَققال جل وعال: 

 .(1)َعِليٌم

 ( هداية الناس إلى النجاة:4

ا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم َسِبيَل اَل الَِّذي آَمَن َيَوَققال اهلل تعاىل: 

 .(2)اِدالرََّش

 :الكبير( الصبر 5

ْهُدوَن ِبَأْمِرنا َلمَّا َصَبُروا ا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيَوَجَعْلَنقال سبحانه: 

 .(3)ا ُيوِقُنوَناِتَناُنوا ِبآَيَوَك

 ة:من صفات القيادة الباطل

 :( حب النفس1

َه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباإِلْثِم ا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّوِإَذقال عزوجل: 

 .(4)َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمهاُد

                

 .55سورة يوسف: ( 1)

 .38سورة غافر: ( 2)

 .24سورة السجدة: ( 3)

 .206سورة البقرة: ( 4)
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 ( إضالل الناس:2

اُؤُهُم الطَّاُغوُت َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْوِلَيجل وعال:  قال

ا اُب النَّاِر ُهْم ِفيَهِئَك َأْصَحاِت ُأوَلُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَم

 .(1)اِلُدوَنَخ

 :هم بغير حقئوإذالل الناس وسفك دما اإلفساد( 3

ا أَلْرِض َوَجَعَل َأْهَلَهِفي ا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَلقال اهلل تعاىل: 

اَءُهْم ِإنَُّه ْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَسِشَيعًا َيْسَتْضِعُف طاِئَفًة مِّ

 .(2)اَن ِمَن اْلُمْفِسِديَنَك

 :( االستبداد بالرأي4

ا َأْهِديُكْم ى َوَما َأَرا ُأِريُكْم ِإالَّ َماَل ِفْرَعْوُن َمَققال سبحانه: 

 .(3)اِدالَّ َسِبيَل الرََّشِإ

5  َ َ   ( اتخاذ عباد هللا خوال   :وما هللا دوال 

اُر َتْجِري ِذِه اأَلْنَهَأَلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهقال اهلل سبحانه: 

                

 .257سورة البقرة: ( 1)

 .4 سورة القصص:( 2)

 .29سورة غافر: ( 3)
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 .(1)ِمْن َتْحِتي

 
 من هدي السنة المطهرة

 

  َ  :قبل كل شيء على القائد أن يكون عادال 

 تنيخري من عبادة س عدل ساعة:  قال النيب األعظم

قيام ليلها وصيام نهارها، وجور ساعة يف حكم أشد وأعظم  ،سنة

 .(2)عند اهلل من معاصي ستني سنة

العدل ستة أشياء حسن ولكن من ستة أحسن: : وقال 

 . (3)...األمراء أحسنوهو من حسن 

نكم تعيبون إف ؛اتقوا اهلل واعدلوا:  وقال اإلمام الصادق

 .(4)عدلونعلى قوم ال ي

 القائد من الناس وإليهم ومعهم:

                

 .51سورة الزخرف: ( 1)

 يف الظلم. 116ف 154( جامع األخبار: ص2)

 .52ب 193ص 1( إرشاد القلوب: ج3)

 .14باب اإلنصاف والعدل ح 147ص 2الكايف: ج( 4)
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جيلس بني ظهراني   عن أبي ذر قال: كان رسول اهلل

أصحابه فيجئ الغريب فال يدري أيهم هو، حتى يسأل، فطلبنا إىل 

له دكانًا من بنينا أن جيعل جملسًا يعرفه الغريب إذا أتاه، ف  النيب

 .(1)هيكان جيلس عليه، وجنلس جبانبفطني، 

ولكن هيهات أن يغلبين هواي  ..:  أمري املؤمننيوقال 

ويقودني جشعي إىل ختري األطعمة، ولعل باحلجاز أو اليمامة من ال 

طمع له يف القرص وال عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانًا وحولي 

 بطوٌن غرثى وأكباٌد حرى، أو أكون كما قال القائل:

 حتن إىل القدوحولك أكباٌد       وحسبك داء أن تبيت ببطنة 

أقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمري املؤمنني، وال أشاركهم يف أ

 . (2)..مكاره الدهر، أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش

 يف كتابه إىل األشرت النخعي )رضوان اهلل عليه(:  وقال

..  واجعل لذوي احلاجات منك قسمًا تفرغ هلم فيه

اضع فيه هلل الذي خلقك، شخصك! وجتلس هلم جملسًا عامًا فتتو

                

 .2ف 1ب 16( مكارم األخالق: ص1)

إىل عثمان بن حنيف  من كتاب لـه  45: رسائلنهج البالغة، ال( 2)

 األنصاري وكان عامله على البصرة.
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وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك، وشرطك حتى 

يقول  ؛ فإني مسعت رسول اهلل يكلمك متكلمهم غري متتعتع

يف غري موطن: لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من 

 . (1)...القوي غري متتعتع

 :من صفات القائد

بعثه إىل اليمن:  يف وصيته ملعاذ بن جبل ملا قال رسول اهلل 

..  وأوصيك بتقوى اهلل، وصدق احلديث، والوفاء بالعهد، وأداء

، وحفظ اجلار، وبذل السالم ،األمانة، وترك اخليانة، ولني الكالم

ورمحة اليتيم، وحسن العمل، وقصر األمل، وحب اآلخرة، 

 .(2)...واجلزع من احلساب، ولزوم اإلميان، والفقه يف القرآن 

يف كتابه إىل أهل مصر، ملا وىل عليهم   ملؤمننيوقال أمري ا

..أما بعد فقد بعثت إليكم عبدًا من عباد اهلل، ال ينام أيام األشرت: 

 . (3)اخلوف، وال ينكل عن األعداء ساعات الروع..

                

كتبه لألشرت النخعي ملا واله  من كتاب لـه  53( نهج البالغة، الرسائل: 1)

 على مصر وأعماهلا.

 ملعاذ بن جبل ملا بعثه إىل اليمن. وصيته  26( حتف العقول: ص2)

إىل أهل مصر ملا وىل عليهم  من كتاب لـه  38: الرسائلنهج البالغة، ( 3)
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.. وأقم به كتابك وحدودك :  وقال اإلمام زين العابدين

وأحي به ما  (عليه وآله مالله كصلوات)وشرائعك وسنن رسولك 

وألن  ،أماته الظاملون من معامل دينك.. وأحمق به بغاة قصدك عوجًا

 . (1)جانبه ألوليائك، وأبسط يده على أعدائك..

حيقن اهلل عزوجل به الدماء، .. :  وقال اإلمام الصادق

ويصلح به ذات البني، ويلم به الشعث، ويشعب به الصدع، 

 .(2).. ويؤمن به اخلائف ويكسو به العاري، ويشبع به اجلائع،

 يتجنبه: ما يجب على القائد أن

يف كتابه لألشرت النخعي ملا واله مصر:   قال أمري املؤمنني

اهلل يف عظمته، والتشبه به يف جربوته، فإن اهلل  .. إياك ومساماة

 . (3)يذل كل جبار، ويهني كل خمتال..

                                                                                                             
 

 .األشرت

 يف يوم عرفة. وكان من دعائه  47: الدعاء الصحيفة السجادية( 1)

 كتاب احلجة باب اإلشارة والنص على اإلمام الرضا 314ص 1الكايف: ج( 2)

 14ح. 

كتبه لألشرت النخعي ملا واله  من كتاب لـه  53( نهج البالغة، الرسائل: 3)

 على مصر وأعماهلا.
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عجاب .. وإياك واإلأيضًا يف الكتاب املذكور:   وقال

بنفسك، والثقة مبا يعجبك منها، وحب اإلطراء، فإن ذلك من 

 . (1)أوثق فرص الشيطان يف نفسه..

.. وأشعر قلبك الرمحة وقال أيضًا يف الكتاب املذكور: 

للرعية، واحملبة هلم، واللطف بهم، وال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا 

اصة تغتنم أكلهم.. أنصف اهلل وأنصف الناس من نفسك، ومن خ

أهلك ومن لك هوى من رعيتك... وليكن أحب األمور إليك 

إياك  ...الرعية اأوسطها يف احلق وأعمها يف العدل، وأمجعها لرض

لنقمة، وال  عىوالدماء وسفكها بغري حلها، فإنه ليس شيء أد

أعظم لتبعة، وال أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفك 

 . (2)الدماء بغري حقها...

                

ا واله كتبه لألشرت النخعي مل من كتاب لـه  53( نهج البالغة، الرسائل: 1)

 على مصر وأعماهلا.

كتبه لألشرت النخعي ملا واله  من كتاب لـه  53( نهج البالغة، الرسائل: 2)

 على مصر وأعماهلا.
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