


المحتويات

4 	 	 تمهيد	

6 	 	 الفصل	األّول:	الطبقية	والمجتمع	

6 	 	 أّوالً:	نشوء	الطبقات	

7 	 	 ثانياً:	معايير	التمييز	الطّبقي	

9 	 	 ثالثاً:	الموقف	اإلسالمي	

10 	 	 الفصل	الثاني:	الصراع	الطبقي	

10 	 	 النظرية	الماركسية	

13 	 	 مناقشة	النّظرية	

14 	 	 الّصراع	في	النظام	الرأسمالي	

16 	 	 موقف	اإلسالم	من	الّصراع	الطبقي	

22 	 	 الفصل	الثّالث:	التّقسيم	الرئيسي	لطبقات	المجتمع	اإلسالمي	

23 	 	 إنسجام	الطّبقتين	

27 	 	 الفصل	الّرابع:	التّقسيم	الثانوي	للطّبقات	

30 	 	 طبقات	الرعيّة	

30 	 	 ضرورة	الطّبقات	

33 	 	 الطّبقة	األولى:	الّجند	

38 	 	 الطّبقة	الثانية:	القُضاة		

42 	 	 الطّبقة	الثالثة:	العّمال	

45 	 	 الطّبقة	الّرابعة:	الوزراء	

49 	 	 الطّبقة	الخامسة:	الزّراع		

52 	 	 الطّبقة	الّسادسة:	التّجار	والّصناع	

55 	 	 الطّبقة	الّسابعة:	الطّبقة	الّسفلى	

59 	 	 الفهرس	الموضوعي		



بحوث	في	نهج	البالغة

)3(

الطّبقات	اإلجتماعيّة

علي	الّشيخ	سليمان	يحفوفي

النّاشر

جمعية	العالّمة	الّشيخ	سليمان	يحفوفي

)قّدس	سّره(



تمهيد

ِحيِم	 ِن	الرَّ ـٰ ْحَم ِه	الرَّ بِْسِم	اللّـَ

األديــان	الســماوية	كلهــا	متشــابهة	فــي	النهايــة	مــن	حيــث	اعترافهــا	بإلــه	واحــد	لــه	أوامــر	وزواجــر	قــد	فــرض	علــى	النــاس	التقيـّـد	

بهــا.	واإلســالم،	واحــد	مــن	تلــك	االديــان	ال	يفتــرق	عنهــا	فــي	هــذه	الحقيقــة،	ولكنــه	يتميـّـز	عنهــا	بفــارق	هــام	ورئيســي،	وهــو	انــه	

خــاٍل	مــن	التشــويه	والتّحريــف	بخالفهــا،	وانّــه	حافــظ	علــى	حقيقتــه	وطبيعتــه	التــي	نــزل	عليهــا	طيلــة	اربعــة	عشــر	قرنــاً،	مــع	

ضمــان	قابليتــه	لإلســتمرار	والبقــاء	علــى	مــا	هــو	عليــه،	بالّرغــم	مــن	تغيـّـر	وانحــراف	الكثيــر	مــن	معتنقيــه	والمؤمنيــن	بــه،	وهــذا	

بخــالف	بقيــة	األديــان	التــي	مــا	إن	غــاب	المبّشــرون	بهــا	حتــى	أخــذت	فــي	اإلنحــراف	عّمــا	رســموه	لهــا.

هــذا	الفــارق	الــذي	يمتــاز	بــه	اإلســالم	عــن	بقيـّـة	األديــان	يرجــع	الفضــل	فيــه	الــى	القــرآن،	إذ	لــواله	لمــا	حصــل	علــى	هــذه	الميــزة،	

ولنســتمع	إلــى	علــّي	عليــه	الّســالم	حيــث	يّحــدث	عــن	القــرآن	وأهميتــه،	فمــن	جملــة	مــا	قالــه:

ــةُ	اللــِه	َعلـَـى	َخْلقِِه،	أََخــَذ	َعلَْيِهــْم	ِميثاقَهُ،	َواْرتََهــَن	َعلَْيِه	أَْنفَُســُهْم، فَاْلقـُـرآُن	آِمــٌر	َزاِجــٌر،	َوَصاِمــٌت	نَاِطــٌق،	ُحجَّ
	نـُـوَرهُ،	َوأْكــَرَم	بـِـِه	ِدينـَـهُ	)خطبة	183(  أَتـَـمَّ

وفــي	نهــج	البالغــة	كالم	كثيــر	لإلمــام	يــدور	حــول	أهميــة	القــرآن	وفضلــه	و	منزلتــه،	ولــن	نطيــل	هنــا	باســتعراضه،	ولكــن	نقــول:	

إن	هــذا	القــرآن	قــد	عايشــه	أنــاس	وعاشــوا	معــه،	وواكبــوا	نزولــه	آيــة	فآيــة،	وعلــّي	عليــه	الّســالم	مــن	هــؤالء،	بــل	هــو	أّولهــم،	

وال	مبالغــة	فــي	ذلــك	فإنــه	تربـّـى	فــي	مهــد	النبــّوة	وعــاش	فــي	كنــف	الّرســالة،	فــكان	مــن	الطبيعــي	أن	يعيــش	القــرآن	بــكل	كيانــه	

وجوارحه.

ومــن	هنــا	فــإن	عليــاً	عليــه	الّســالم	عندمــا	يتكلـّـم	فإنمــا	يتكلـّـم	بلســان	القــرآن،	وعندمــا	ينطــق	فإنــه	ينطــق	بوحــي	مــن	القــرآن،	وهــو	

القائل:

ذلَِك	اْلقُْرآُن	فَاْستَْنِطقُوهُ،	َولَْن	يَْنِطَق،	َولَِكْن	أُْخبُِرُكْم	َعْنهُ	)خطبة	158( 

وليــس	المقصــود	مــن	كل	مــا	تقــدم	مــدح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وإبــراز	فضائلــه،	فليــس	هــذا	موضــوع	بحثنــا	فــي	هــذا	الكتــاب،

ولكــن	نريــد	أن	نتوّصــل	الــى	أمــر	هــام	هــو	مــن	صميــم	بحثنــا،	وهــو	أن	رأي	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فيمــا	يتعلــق	بموضوعنــا	الــذي	

نطرحــه	فــي	هــذا	الكتــاب	ال	يختلــف	إطالقــا	عمــا	جــاء	بــه	القــرآن	وقــد	قلنــا	أنــه	عليــه	الّســالم	ينطــق	عــن	القــرآن،	القــرآن	الجامــع	

لمــا	جــاء	بــه	اإلســالم	والمحافـِـظ	عليــه.

ومــن	هنــا،	فعندمــا	نتحــدث	عــن	الطّبقــات	االجتماعيــة	مــن	خــالل	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	نهــج	البالغــة،	نكــون	فــي	

الواقــع	نتحــّدث	عــن	وجهــة	نظــر	اإلســالم،	فليــس	فــي	نهــج	البالغــة	كلمــة	واحــدة	خــارج	النّطــاق	الــذي	جــاء	بــه	اإلســالم،	ومــا	



دور	نهــج	البالغــة	إال	دور	الناطــق	عمــا	جــاء	بــه	اإلســالم.

وســوف	نســتعرض	خــالل	البّحــث	بشــكٍل	مقتضــب	أهــّم	المذاهــب	والنظريــات	التــي	تتنــاول	موضــوع	الطبقــات	االجتماعيــة،	

وبالطبــع	ليســت	هــي	الهــدف	األساســي	مــن	الكتــاب،	بــل	هدفنــا	هــو	توضيــح	نظريــة	اإلســالم	حــول	موضــوع	الطبقــات،	وذلــك	

مــن	خــالل	نهــج	البالغــة.

علي	الشيخ	سليمان	يحفوفي	

بيروت،	1981



 الفصل	األّول:	
الطبقية	والمجتمع

الطبقــات	اإلجتماعيــة	تشــّكل	زمــراً	ذات	منزلــة	متفاوتــة،	ويعتبــر	أعضــاء	كل	طبقــة	أنفســهم	كمــا	يُعتبــرون	مــن	قبــل	الّزمــر 	

األخــرى،	وكأنهــم	يتمتعــون	بقيمــة	متســاوية	نســبياً	وبدونيــة	مشــتركة،	أو	بتفــّوق	مشــترك	فــي	عالقاتهــم	مــع	الّزمــر	األخــرى )1( 

فعلــى	هــذا	التعريــف	يقــوم	اإلنقســام	الطّبقــي	علــى	أســاس	التفــاوت	فــي	المنزلــة،	ثــم	إن	كل	طبقــة	مــن	الطّبقــات	تشــّكل	زمــرة	

تــكاد	تكــون	مغلقــة،	بحيــث	يكــون	إنتقــال	الفــرد	الــى	طبقــة	أخــرى	غيــر	طبقتــه	متعــّذر	جــداً،	ســواء	كانــت	هــذه	الطبقــة	األخــرى	

ذات	مســتوًى	أعلــى	مــن	طبقتــه	او	أدنــى	منهــا.	وعليــه	تبــرز	عــدة	اســئلة	مهمــة	تتطلــب	اإلجابــة،	فيقــال:	

أّوالً:	متــى	ظهــر	االنقســام	الطبقــي	ألول	مــرة؟	ثانيــاً:	مــا	هــي	معاييــر	التمييــز	بيــن	طبقــة	وأخــرى؟	وثالثــاً:	مــا	هو	موقف	اإلســالم	

مــن	كل	ذلــك؟	هــذه	األســئلة	نجيــب	عنهــا	ضمــن	الفقــرات	التالية.

أّوالً:	نشوء	الطبقات

ال	يســتطيع	الباحــث	اإلجتماعــي	أن	يحــّدد	الفتــرة	التــي	نشــأت	فيهــا	فكــرة	المجتمــع	فــي	التّاريــخ	اإلنســاني،	ولعــّل	هــذه	الفكــرة

غريزيــة	فــي	اإلنســان،	فيكــون	اإلنســان	منــذ	أن	ُوجــد	وهــو	يحمــل	فــي	ذهنــه	فكــرة	المجتمــع،	ال	أنــه	اهتــدى	إليهــا	فيمــا	بعــد	

ــا	ال	نســتطيع	أن	نتصــّور	اإلنســان	وهــو	يعيــش	منفــردا،	بــل	ال	بــد	مــن	 نتيجــة	التّجربــة	أو	إعمــال	الفكــر	مثــال.	نقــول	ذلــك	النّ

وجــوده	ضمــن	جماعــة	تضمــن	لــه	إســتمرار	وجــوده.

فالطبقيــة	دخلــت	فــي	تركيــب	المجتمــع	اإلنســاني	منــذ	أن	ُوجــد،	فالمجتمعــات	الســابقة	بأكملهــا	كانــت	تعــرف	الطبقيّــة	وتعتــرف

بهــا،	حتــى	أنّــا	ال	نســتطيع	أن	نتصــور	مجتمعــا	مــن	المجتمعــات	ُوجــد	ثــم	بــاد،	ولــم	يكــن	يعــرف	الطبقيــة.

وتعــارض	الماركســية	فــي	ذلــك،	حيــث	تّدعــي	أن	المجتمــع	البدائــي	القديــم	كان	مجتمعــا	شــيوعياً	ال	يعتــرف	بالطبقيــة،	ولنســتمع	

فيمــا	يلــي	للروايــة	التــي	تســردها	الماركســية	عــن	المجتمــع	الّشــيوعي	الالطبقــي	القديــم،	تقــول:

»	كانــت	قــوى	اإلنتــاج	فــي	ذلــك	العصــر	ضعيفــة	فــي	نموهــا،	ولــم	تكــن	اآلالت	الحجريــة	والوتــر	والقــوس،	التــي	ظهــرت	فيمــا	

بعــد	وأصبحــت	الّســالح	القاطــع،	قويــة	بالقــدر	الــذي	يســمح	لإلنســان	بالنّضــال	لوحــده	ضــد	قــوى	الطبيعــة	والحيوانات	المفترســة،	

فحــاول	النــاس	إذن	مجابهــة	هــذا	الوضــع	بتوحيــد	قواهــم.	كان	علــى	النــاس	كــي	يجنــوا	الثّمــار	فــي	الغابــات،	ويصطــادوا	الّســمك

)1(	الطبقات	االجتماعية.بيار	الروك.	ص5



ــل ــة	أو	القبائ ــات	المفترس ــة	للحيوان ــوا	فريس ــاً،	أو	أن	يصبح ــوت	جوع ــدوا	الم ــم	يري ــويّة	إذا	ل ــوا	س ــكن،	أن	يعمل ــوا	المس 	ويبن

المجــاورة« )1( 

ويمكــن	اإلعتــراض	هنــا	بــأن	إنخــراط	اإلنســان	البدائــي	ضمــن	جماعــة	تؤّمــن	لــه	تحصيــل	قوتــه	وتضمــن	إســتمرار	وجــوده،	ال

يعنــي	بحــال	مــن	األحــوال	عــدم	اعترافــه	بالطبقيــة.	

وتُجيــب	الماركســية	علــى	هــذا	االعتــراض	إســتنادا	الــى	طريقتهــا	الخاّصــة	فــي	تفســير	حقيقــة	التمايـُـز	الطّبقــي،	فهــي	تّدعــي	أن	

ملكيــة	وســائل	اإلنتــاج	وعــدم	ملكيتهــا	هــي	التــي	تســتدعي	اإلنقســام	الطّبقــي،	وفــي	ذلــك	المجتمــع	البدائــي	كانــت	وســائل	اإلنتــاج	

غيــر	متقّدمــة	إطالقــاً،	فمــا	تُنتجــه	هــذه	الوســائل	كان	بالــكاد	يكفــي	األفــراد	الُمنتجيــن،	فلــم	يكــن	هنــاك	فائــض	فــي	النّتــاج	حتــى	

يُحتكــر	مــن	قِبــل	البعــض،	بــل	كان	اإلحتــكار	يعنــي	المــوت	جوعــاً	لبعــض	األفــراد،	وذلــك	لــم	يكــن	فــي	مصلحــة	احــد.

فإنعــدام	الطبيقــة	فــي	المجتمــع	البدائــي	يتوقــف	علــى	عــدم	زيــادة	النتــاج	عــن	حاجــات	الُمنتجيــن،	ونحــن	نريــد	أن	نناقــش	فــي	هــذه	

النقطــة	بالــذات،	فهــل	كان	النّتــاج	بالفعــل	ال	يزيــد	عــن	حاجــة	األفــراد	الُمنتجيــن،	أم	كان	هنــاك	فائــٌض	يمكــن	إحتــكاره؟

الجــواب	نأخــذه	مــن	الماركســية	نفســها.	فهــي	تناقــض	نفســها	فــي	هــذه	النقطــة	-	دون	أن	تــدرك	-	وذلــك	عندمــا	تتحــّدث	عــن	

ــة	مــا	تســرده	عــن	هــذا	المجتمــع: ــدي	األميركــي،	إذ	مــن	جمل المجتمــع	الهن

»اّن	كل	فــرد	مــن	القريــة	الهنديّــة،	رجــالً	كان	او	امــرأة،	او	طفــال،	كان	لــه	الحــق	فــي	أن	يدخــل	إلــى	أي	مســكن	مــن	المســاكن	

ويــأكل	إن	كان	جائعــا	« )2( 

وهــذا	يعنــي	أنــه	كان	يوجــد	دائمــا	فائــض	فــي	اإلنتــاج،	بحيــث	كان	الجائــع	يســتطيع	أن	يجــد	قوتــه	فــي	كثيــر	مــن	البيــوت	التــي	

ــن،	 ــراد	الُمنتجي ــح	فائضــاً	عــن	حاجــة	األف ــث	تتي ــة	بعــض	الشــيء	بحي ــت	متقّدم ــاج	كان ــي	أن	أدوات	اإلنت ــذا	يعن ــا،	وه يطرقه

وهــذا	الفائــض	يمكــن	اســتغالله	مــن	قِبــل	بعــض	األفــراد،	وهــو	أمــر	كاٍف	فــي	ســبيل	وجــود	الطّبقــات	فــي	المجتمــع،	بإعتــراف	

الماركســية	نفســها.	

ــدم	 ــو	أق ــذي	ه ــي،	ال ــع	البدائ ــى	المجتم ــي،	حت ــام	الطبق ــت	اإلنقس ــد	عرف ــات	بأســرها	ق ــول	أن	المجتمع ــى	الق ــص	ال ــذا	نخل وبه

ــان. ــا	اإلنس ــي	عرفه ــات	الت المجتمع

ثانياً:	معايير	التمييز	الطّبقي

يمكــن	إرجــاع	المبــادئ	التــي	يقــوم	علــى	أساســها	اإلنقســام	الطبقــي	إلــى	العناصــر	التاليــة	-	وذلــك	بإختــالف	المذاهــب	وتعّددهــا	-

فالبعــض	يــرى	أن	المهنــة،	أو	الــدور	الــذي	يؤديــه	الفــرد	فــي	المجتمــع	هــو	الــذي	يحــّدد	إنتمــاءه	الطّبقــي،	وآخــر	يــرى	أنــه	أســلوب

)1(	اصول	الفلسفة	الماركسية.	ج	2	-	ص	57
)2(	تطور	الملكية	الفردية	ص	18



	المعيشــة	الــذي	يتوقـّـف	علــى	مقــدار	دخــل	الفــرد،	وثالــث	يذهــب	الــى	أن	العامــل	اإلقتصــادي	هــو	الــذي	يحــّدد	اإلنتمــاء	الطبقــي.

وفيمــا	يلــي	نتحــدث	عــن	كل	واحــد	مــن	هــذه	العناصــر.

1-	الدور	في	العمليات	االجتماعية:

بالرغــم	مــن	أن	الــّدور	الــذي	يؤديــه	الفــرد	فــي	المجتمــع	هــو	مــن	عناصــر	التمييــز	بيــن	الطبقــات،	فــإن	هــذا	ال	يعنــي	أن	المهنــة

المعيّنــة	الواحــدة	تســتلزم	مركــزاً	إجتماعيــاً	واحــداً	فــي	المجتمعــات	المختلفــة.	فقــد	تســتلزم	المهنــة	الواحــدة	أو	الــدور	الواحــد	الــذي	

يلعبــه	الفــرد	فــي	المجتمــع	مراكــز	إجتماعيــة	مختلفــة	بإختــالف	المجتمعــات.	وذلــك	مرجعــه	الــى	إختــالف	نظرتهــا	إلــى	هــذه	

المهنــة	أو	تلــك،	فبينمــا	تضــع	بعضهــا	المهــن	الحربيــة	مثــال	فــي	المقدمــة،	وتعطيهــا	مركــزا	خاصــا،	فــإن	مجتمعــات	أخــرى	ال	

تعيــر	هــذه	الِمهــن	كل	هــذه	االهميــة،	بــل	تعطــي	األولويــة	للوظائــف	السياســية	مثــالً	وتقدّمهــا	عليهــا.

ففــي	المجتمــع	األوروبــي	مثــالً،	كان	التمييــز	الطبقــي	تابعــا	إلمتيــازات	عســكرية	وسياســية	لصالــح	الجرمــان	الفاتحيــن،	وبذلــك

بفضــل	المهام نشــأت	الطبقــة	اإلقطاعيــة	فــي	أوروبــا.	بينمــا	فــي	المجتمــع	الهنــدي	كانــت	طبقــة	»الراهمــة«	تحتكــر	أعلــى	المراكز

ــى	مهارتهــا ــة	التــي	تؤديهــا.	ونجــد	فــي	المجتمــع	اليابانــي	أن	طبقــة	»الســاموراي«	تعتمــد	فــي	مركزهــا	اإلجتماعــي	عل الديني

وبراعتهــا	فــي	الفروســية	وإســتخدام	الّســيف.	وأمــا	فــي	المجتمعــات	الحديثــة	فــإن	ممارســة	بعــض	المهــن	تمنــح	أيضــا	مركــزا

إجتماعيــا	مميــزا،	وذلــك	كمهنــة	الطبابــة	والهندســة	ومــا	شــاكل	ذلــك،	فــإن	مــن	يمــارس	هــذه	الِمهــن	يحظــى	بنفــوذ	يقصــر	عنــه	

مــن	يمتهــن	بعــض	األعمــال	اليدويــة	كالنّجــارة	والحــدادة	مثــال.

2-	أسلوب	المعيشة:

إن	أســلوب	معيشــة	الفــرد	يرتبــط	بشــكل	واضــح	بالّدخــل	الــذي	يحّصلــه	مــن	وظيفتــه	التــي	يشــغلها	فــي	المجتمــع.	إذ	أن	كل	وظيفــة

ــذي	 ــا	للدخــل	ال ــرد	يتقــرر	أســلوب	معيشــته	وفق ــإن	الف ــي	ف ــل	الوظائــف	األخــرى،	وبالتال ــن	يختلــف	عــن	مداخي لهــا	دخــل	معيّ

يحصــل	عليــه.

ولعــل	أهــم	مــا	يميــز	أســلوب	معيشــة	فــرد	عــن	اخــر،	هــو	طــراز	التغذيــة	والملبــس	والمســكن،	ووســائل	اللّهــو	والرياضــة.	فــإن	

طــراز	التغذيــة	يختلــف	مــن	طبقــة	الــى	اخــرى،	وهــذا	االختــالف	يظهرفــي	إنتقــاء	األطعمــة،	وتوقيــت	مواعيــد	تنــاول	الطّعــام،	

واإللتــزام	بــآداب	معينــة	علــى	المائــدة،	وهكــذا..

ونفــس	الشــيء	يقــال	بالنســبة	الــى	اللّبــاس،	صحيــح	أنــه	فــي	بعــض	المجتمعــات	الحديثــة	لــم	يعــد	لطــراز	اللّبــاس	كل	هــذا	اإلعتبار،	

ولكنــه	مــع	ذلــك	فقــد	اســهم	ولمــدة	طويلــة	فــي	تحديــد	إنتمــاء	الشــخص	الــى	طبقــة	دون	اخــرى،	هــذا	علــى	أن	بعــض	المجتمعــات	

الحديثــة	مــا	تــزال	تتقيـّـد	بذلــك.	



وفــي	الوقــت	الحاضر،يأخــذ	طــراز	الســكن	أهميــة	كبيــرة	فــي	تحديــد	المرتبــة	اإلجتماعيــة،	إن	مــن	حيــث	الشــارع	الــذي	يقــع	فيــه

المســكن،	او	مــن	حيــث	طــراز	البنــاء،	او	اي	مــن	المواصفــات	االخــرى.

كمــا	أن	بعــض	أدوات	اللّهــو	والترفيــه	والرياضــة	كانــت	وال	تــزال	تاخــذ	دورهــا	فــي	تمييــز	طبقــة	إجتماعيــة	عــن	طبقــة	أخــرى،	

فبعــض	الرياضــات	مثــل	كــرة	القــدم	تعتبــر	شــعبية	تمارســها	العامــة،	بينمــا	هنــاك	رياضــات	أخــرى	كالغولــف	هــي	ِحكــر	علــى	

طبقــة	معينــة	مــن	النــاس.

٣-	المركز	االقتصادي:

ترى	الماركسية	أن	التمييز	بين	الطبقات	مرجعه	الى	ملكية	وسائل	اإلنتاج	وعدم	ملكيتها.	كتب	لينين:

»الطبقــات	جماعــة	كبيــرة	مــن	النــاس	تختلــف	إحداهــا	عــن	األخــرى	مــن	حيــث	المــكان	الــذي	تشــغله	فــي	النظــام	المحــّدد	تاريخيــاً	

لالنتــاج	االإجتماعــي،	ومــن	حيــث	عالقتهــا	بوســائل	اإلنتــاج،	ومــن	حيــث	دورهــا	فــي	التنظيــم	اإلجتماعــي	للعمــل« )1( 
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ولكــن	طريقــة	التمييــز	بيــن	الطبقــات	هــذه،	إذا	كانــت	صحيحــة	فــي	منتصــف	القــرن	التّاســع	عشــر،	وفــي	المجتمــع	الصناعــي	

بالــذات،	فإنهــا	ال	تنطبــق	بحــال	علــى	المجتمعــات	الحديثــة،	هــذا	علــى	أنهــا	غيــر	صحيحــة	علــى	االطــالق،	وذلــك	أنهــا	تفتــرض	

ــاج	 ــة	وســائل	اإلنت ــع	أن	ملكي ــا	الواق ــاج	أو	عــدم	ملكيتهــا،	بينم ــة	وســائل	اإلنت ــى	ملكي ــان	االجتماعــي	مرجعــه	ال ــد	الكي أن	تحدي

وعدمهــا	ترجــع	الــى	الكيــان	االجتماعــي	الُمميــز	لطبقــة	دون	أخــرى.

ثالثاً:	الموقف	اإلسالمي

لقــد	أقــّر	االســالم	وجــود	الطّبقــات	فــي	المجتمــع	اإلســالمي،	واعتبــر	أن	تصنيــف	المجتمــع	وتقســيمه	الــى	طبقــات	تــؤدي	كل	طبقــة

منهــا	عمــالً	مغايــراً	للطبقــات	االخــرى	أمــٌر	ال	بــّد	منــه،	وذلــك	مــن	أجــل	بقــاء	المجتمــع	واســتمرار	وجــوده.	وكمــا	يقــر	اإلســالم	

الطّبقيــة	علــى	أســاس	المهنــة	فإنــه	كذلــك	يقّرهــا	علــى	أســاس	طــراز	المعيشــة	الــذي	يقــّرره	َدخــل	الفــرد،	إذ	ليــس	مــن	المنطقــي	أن	

يقــّر	الطّبقيــة	علــى	أســاس	المهنــة	دون	أن	يقّرهــا	علــى	اســاس	إختــالف	المداخيــل	وبالتالــي	الــى	االختــالف	فــي	طــراز	المعيشــة.	

يقــول	االمــام:

ِعيَّةَ	طَبَقَاٌت	الَ	يَْصلُُح	بَْعُضَها	إالَّ	بِبَْعض،	َوالَ	ِغنَى	بِبَْعِضَها	َعْن	بَْعُض	)كتاب	53(  	الرَّ َواْعلَْم	أَنَّ

فهــو	عليــه	الّســالم	يقــرر	اّن	الطبقــات	أمــر	ضــروري	فــي	المجتمــع،	وكل	طبقــة	تحتــاج	فــي	وجودهــا	الــى	الطّبقــات	األخــرى،

فــال	بــّد	مــن	وجــود	طبقــة	تملــك	رؤوس	األمــوال،	وأخــرى	تحتــرف	العمــل	اليّــدوي،	وثالثــة	تمتهــن	الطبابــة،	وهكــذا...	وبذلــك	

يتكامــل	المجتمــع	ويســتمر	وجــوده.



 الفصل	الثاني:	
الصراع	الطبقي

ــات	يســتدعي ــث	عــن	الطّبق ــن	الحدي ــا	البشــريّة.	ولك ــي	عرفته ــات	الت ــدم	المجتمع ــي	كان	معاصــراً	ألق ــأن	التّقســيم	الطبق ــا	ب قلن

الحديــث	عــن	الّصــراع	بينهــا،	إذ	غالبــاً	مــا	تعانــي	المجتمعــات	الطّبقيــة	مــن	هــذا	الّصــراع.	وقــد	قلنــا	بــأن	اإلســالم	قــد	أقــّر	وجــود	

الطبقــات،	فهــل	هــذا	يعنــي	أنــه	يعانــي	مــن	الصراعــات	الطبقيــة؟	هــذا	مــا	ســوف	نُجيــب	عنــه	بعــد	أن	نســتعرض	الّصراعــات	

الطبقيــة	بيــن	الماركســية	والرأســمالية،	ونســتوضح	الحلــول	التــي	وضعتهــا	لحــّل	الّصراعــات	وإيقافهــا،	لنــرى	مــدى	توفّقهــا	فــي	

هــذا	الســبيل.

النظرية	الماركسية

إن	مشــكلة	الطبقــات	والصــراع	فيمــا	بينهــا،	كانــت	موضــع	اهتمــام	الباحثيــن	قبــل	الماركســية	بزمــٍن	طويــل،	وهــذا	مــا	يعتــرف	بــه

ماركــس	نفســه،	حيــث	كتــب:	»ليــس	لــي	فضــل	فــي	اكتشــاف	وجــود	الطّبقــات	فــي	المجتمــع	الحديــث،	او	الصــراع	بينهــا،	فقبلــي	

بزمــن	طويــل	َوصــف	البرجوازيــون	تشــريحاً	اقتصاديــاً	للطبقــات« )1( 

)1(	مراسالت	مختارة.	ص64

الجديــد	الــذي	جــاءت	بــه	الماركســية	هــو	تفســيرها	لنشــوء	الطبقــات،	فهــي	تّدعــي	اّن	منشــأ	الطبقــات	هــو	تطــّور	قِــوى	اإلنتــاج	

وبالتالــي	تفّســر	الّصــراع	الطّبقــي	علــى	أســاس	ُملكيــة	هــذه	القــوى	مــن	قِبــل	طبقــة	وعــدم	ملكيتهــا	مــن	طبقــة	أخــرى.	وفيمــا	يلــي	

نســتعرض	تفصيــالت	هــذه	النظريــة.	تقــول	الماركســية:

ــم	يكــن	هنــاك	 إن	أولــى	المجتمعــات	التــي	عرفهــا	تاريــخ	اإلنســان	هــو	المجتمــع	البدائــي،	أو	الشــيوعي،	وفــي	هــذا	المجتمــع	ل

صــراع	طبقــي،	إذ	كانــت	الطّبقــات	معدومــة	فيــه	ألن	قــوى	اإلنتــاج	لــم	تكــن	متطــّورة	بحيــث	تتيــح	ملكيتهــا	إســتغالل	طبقــة	لطبقــة	

أخــرى،	ولكــن	أتــى	وقــت	تطــورت	فيــه	قــوى	االنتــاج،	وكانــت	المراحــل	االساســية	هــي:

ــى	الزراعــة	 ــال	ال ــم	اإلنتق ــن،	ث ــن	البدائيي ــن	الّرعــاة	والصيّادي ــهم،	وتقســيم	العمــل	بي ــات	بفضــل	القــوس	والّس »	تأليــف	الحيوان

بفضــل	اآلالت	المعدنيــة	كفــأس	الحديــد	وســّكة	المحــراث،	ثــم	التفريــق	بيــن	المهــن	والزراعــة،	يضــاف	الــى	ذلــك	ان	صناعــة	

ــاظ	بالمــؤن« )1(  ــى	االحتف الخــزف	كانــت	تســاعد	عل

وهــذا	كلـّـه	جعــل	تبــادل	المنتوجــات	بيــن	الجماعــات	أمــراً	إعتياديــاً،	ممــا	أتــاح	لفئــة	قليلــة	مــن	النــاس	إمكانيــة	تجميــع	الثــروات.	

فالعمــل	الــذي	يؤديــه	األفــراد	أصبــح	فائضــاً	عــن	مقــدار	حاجتهــم،	كمــا	زاد	مقــدار	العمــل	الــذي	يؤديــه	كل	فــرد	مــن	أفــراد

)1(	اصول	الفلسفة	الماركسية.	ج	2	-	ص	60



	الجماعــة،	وكان	ال	بــّد	مــن	البحــث	عــن	مزيــد	مــن	قــوة	العمــل،	وبذلــك	نشــأت	فكــرة	اســتعباد	أســرى	الحــرب،	وكانــت	بدايــة

المجتمــع	العبــودي.

ــة	الســادة ــان	رئيســتان:	طبق ــة،	وُوجــدت	طبقت ــودي،	ظهــرت	الطبقي ــى	مجتمــع	عب وبتحــّول	المجتمــع	مــن	مجتمــع	شــيوعي	ال

المالكــة	لوســائل	اإلنتــاج،	وطبقــة	العبيــد	التــي	ال	تملــك	مــن	هــذه	الوســائل	شــيئا.	ومــع	ظهــور	الطبقــات	بــدأ	الّصــراع	الطبقــي	إذ

ال	نســتطيع	أن	نتصــور	مجتمعــاً	طبقيــاً	خــاٍل	مــن	الّصــراع،	إذ	تعتقــد	الماركســية	»	اّن	تاريــخ	المجتمعــات	القائمــة	حتــى	اليــوم	

الطبقــي	« )1(	.	وهــذا	يعنــي	أنــه	لــوال	الّصــراع	الطّبقــي	لمــا	كان	هنــاك	مجتمعــات	متعــددة. هــو	تاريــخ	الّصــراع

ولكــن	المجتمــع	العبــودي	لــم	يُكتــب	لــه	اإلســتمرار،	ألن	قــوى	اإلنتــاج	فــي	نمــّو	مســتمر،	وعالقــات	النّظــام	العبــودي	تقــف	حائــالً

دون	نمّوهــا،	فبــدأ	الّصــراع	بينهمــا،	مثــال	ذلــك:

»أن	هيــرون	االســكندري	اكتشــف	فــي	القــرن	الثانــي	بعــد	المســيح	مبــدأ	اآللــة	البخاريــة،	ولكــن	لــم	يكــن	لهــذا	االكتشــاف	نتائــج	

عمليــة،	النــه	كان	مــن	األفضــل	الحصــول	علــى	أرقّــاء	جــدد	بــدالً	مــن	إدخــال	التقنيــات	الجديــدة	التــي	يجعلهــا	عمــل	الّســخرة	ال	

فائــدة	منهــا،	وأخيــرا	حــّل	محــّل	األفضليــة	التقنيــة	جمــود	التقنيــات	وتقهقرهــا«	)2( 

وكان	نتيجــة	هــذا	الصــراع	أن	انهــار	النّظــام	العبــودي	ليخلفــه	النظــام	اإلقطاعــي.	ولكــن	هــذا	النظــام	الجديــد	ال	يختلــف	كثيــرا	عــن	

ســابقه	مــن	حيــث	اســتغالل	طبقــة	تملــك	وســائل	االنتــاج	لطبقــة	أخــرى	تفتقــد	هــذه	الملكيــة،	فالطبقتــان	الرئيســتان	فــي	المجتمــع	

العبــودي	قــد	انتقلتــا	بحالهمــا	الــى	المجتمــع	اإلقطاعــي	ولكــن	مــع	تغيـّـر	العناويــن	واألســماء	ففــط،	فاالقطاعــي	حــَل	محــّل	الســيّد،	

والقيــن	حــّل	محــل	العبــد.	

وهنــا	أيضــا	تأخــذ	قــوى	االنتــاج	فــي	النمــو،	بينمــا	تقــف	عالقــات	اإلنتــاج	االقطاعيــة	فــي	طريــق	نمّوهــا،	فيبــدأ	الصــراع	ويظهــر	

التناقــض،	وال	ينتهــي	األمــر	إال	بســقوط	النظــام	االقطاعــي	وظهــور	النظــام	الراســمالي	مكانــه.	»لقــد	خــرج	النظــام	اإلقتصــادي	

الرأســمالي	مــن	أحشــاء	النظــام	االقتصــادي	االقطاعــي« )3( 

ومــن	هنــا	تعــاد	األســطوانة	مــن	جديــد،	فقــوى	اإلنتــاج	تتابــع	نموهــا	دون	توقـّـف،	بينمــا	تقــف	عالقــات	اإلنتــاج	الرأســمالي	حائــالً	

ــام	النظــام	االشــتراكي	 ــام	الرأســمالي	وقي ــار	النّظ ــا	وال	ينتهــي	إال	بانهي ــك	الصــراع	بينهم ــدأ	بذل ــق	نموهــا،	فيب ــي	طري وســّدا	ف

الماركســي	مكانــه.	

والــذي	تالحظــه	الماركســية	بالنســبة	الــى	هــذا	الصــراع	الدائــم	بيــن	نمــو	قــوى	االنتــاج	وبيــن	عالقــات	اإلنتــاج	القائمــة،	هــو	أن	

قــوى	اإلنتــاج	الجديــدة	تظهــر	دائمــا	داخــل	النظــام	القديــم	وليــس	خارجــه	وبعــد	زوالــه،	والجيــل	الــذي	يقــوم	بتنميــة	قــوى	اإلنتــاج	

ال	يَعــي	فــي	البدايــة	النتائــج	اإلجتماعيــة	الهامــة	التــي	ســوف	تترتــب	علــى	عملــه،	بــل	إن	تفكيــره	ينحصــر	فــي	مصالحــه	اليوميــة

)1(	االعمال	الكاملة	مجلد	7	-	ص	428 
)2(	اصول	الفلسفة	الماركسية.	ج	2	-	ص	71

)3(	راس	المال.كارل	ماركس.	ج	3	-	ص	1053



تعّجــل	في	أســباب وحتــى	الطبقــة	الحاكمــة	قــد	تســاعد	علــى	نمــو	قــوى	اإلنتــاج	طمعــاً	فــي	الربــح	الزائــد	دون	أن	تــدرك	أنهــا	بذلــك

إنهيارهــا.	مثــال	ذلك:

»حينمــا	أخــذت	البورجوازيــة	الفتيــة	فــي	أوروبــا	فــي	النظــام	اإلقطاعــي	ببنــاء	المصانــع	الكبيــرة	الــى	جانــب	مصانــع	العمــال	

اليدوييــن	الصغيــرة،	فســاعدت	بذلــك	علــى	تقــّدم	قــوى	االنتــاج	فــي	المجتمــع،	كانــت	تجهــل	حقــا	النتائــج	اإلجتماعيــة	التــي	يــؤدي	

اليهــا	هــذا	التجديــد،	ولــم	تكــن	تفكــر	بهــذه	النتائــج،	كمــا	أنهــا	لــم	تكــن	تعــي	ولــم	تكــن	تفهــم	أن	هــذا	التجديــد	الصغيــر	ســيؤدي	الــى	

تجّمــع	جديــد	للقــوى	اإلجتماعيــة،	وســوف	ينتهــي	بثــورة	ضــد	الســلطة« )1( 

»وعلــى	ســبيل	المثــال:	فــإن	نضــال	العّمــال	مــن	أجــل	ســاعات	عمــل	أقــل،	أرغــم	الرأســماليين	علــى	اســتخدام	تكنولوجيــا	أكثــر	

تطــورا	كــي	يحصلــوا	علــى	فائــض	قيمــة	أكبــر« )2( 	ومــن	هــذا	العــرض	الــذي	أوجزنــاه	تســتنتج	الماركســية	أن	الصــراع	بيــن	

الطّبقــات	يشــّكل	قــوة	دافعــة	لتطويــر	المجتمــع.

امــا	بالنســبة	لكيفيــة	إنهــاء	الّصــراع،	فقــد	خلصــت	الماركســية	الــى	أن	الصــراع	بيــن	الطبقــات	ُمــالزم	للمجتمــع	الطبقــي	بشــتى	

أشــكاله،	وحيــث	أنــه	ال	يمكــن	ان	نتصــور	إطالقــا	مجتمعــا	خــال	مــن	الصــراع،	فــان	الطريقــة	الوحيــدة	-	بنظــر	الماركســية	طبعــا-	

إليقــاف	هــذا	الصــراع	هــي	بإلغــاء	الطبقــات	وإنشــاء	مجتمــع	ال	طبقــي،	أي	مجتمــع	يتكــون	مــن	طبقــة	واحــدة،	وهــو	مــا	يســمى	

بالمجتمــع	الشــيوعي.

ولكن	كيف	تتصور	الماركسية	طريقة	إنشاء	هذا	المجتمع؟

مــن	خــالل	عرضنــا	للتفســير	الماركســي	عــن	كيفيــة	نشــوء	الطبقــات،	يمكــن	إســتفادة	جــواب	هــذا	التســاؤل.	فقــد	ســبق	وقلنــا	أن	

الماركســية	تــرى	أن	أســاس	اإلنقســام	الطّبقــي	هــو	ملكيــة	وســائل	اإلنتــاج	لــدى	فئــة	مــن	النــاس	وعــدم	ملكيتهــا	لــدى	فئــة	أخــرى،	

وبذلــك	يحــدث	االنقســام	الطبقــي	الــى	فئــة	مالكــة	مســتِغلّة،	وفئــة	معدومــة	مســتَغلّة.	والقضــاء	علــى	هــذا	اإلنقســام	يكــون	بتجريــد	

الفئــة	المالكــة	مــن	ملكيتهــا	ووضــع	جميــع	القــوى	والوســائل	فــي	خدمــة	المجتمــع	ككل،	بــأن	تعطــى	الفــرص	المتكافئــة	ألفــراد	

المجتمــع	كلــه	لإلســتفادة	مــن	هــذه	القــوى	والوســائل.

كتــب	لينيــن:	»إن	إلغــاء	الطبقــات	يعنــي	وضــع	كل	المواطنيــن	علــى	قـَـَدم	المســاواة	بالنســبة	لوســائل	االنتــاج	التــي	يملكهــا	المجتمع	

ككل.	ويعنــي	إعطــاء	كل	المواطنيــن	فرصــاً	متكافئــة	فــي	العمــل	علــى	وســائل	اإلنتــاج	المملوكــة	ملكيــة	عامة« )3( 

ــه،	وهــو	 ــّد	مــن	انضمــام	شــرط	آخــر	الي ــاء	المجتمــع	الشــيوعي.،	بــل	ال	ب ــاج	وحــده	ال	يكفــي	فــي	بن ــم	وســائل	االنت ولكــن	تأمي

محــو	الســلطة	السياســية	مــن	المجتمــع،	وتحريــره	مــن	أي	شــكل	مــن	اشــكال	الحكومــة،	فــإذا	مــا	تــم	هــذان	االمــران	فقــد	تــم	بنــاء	

المجتمــع	الشــيوعي	المنشــود.

)1(	اصول	الفلسفة	الماركسية.	ج	2	-	ص80
)2(	النظرية	العلمية:في	الطبيعة	والمجتمع	والمعرفة	ص198

)3(	االعمال	الكاملة.	مجلد	20	-	ص	146



مناقشة	النّظرية

حديثنــا	مــع	الماركســية	ينحصــر	فــي	نقــاط	ثــالث	قــد	مــّرت	معنــا	خــالل	عرضنــا	لنظريIتهــا	عــن	أصــل	الطّبقــات	والّصــراع

فيمــا	بينهــا	وهــي:

النقطة	األولى:	في	تعليل	الماركسية	ألصل	الطّبقات	بملكية	وسائل	االنتاج.	

النقطة	الثّانية:	في	إرجاع	الّصراع	الطّبقي	الى	التّعارض	بين	نُمو	قوى	اإلنتاج	وبين	العالقات	القائمة.

النقطــة	الثّالثــة:	فــي	حــّل	التناقــض	الطّبقــي	عــن	طريــق	إقامــة	المجتمــع	الشــيوعي.	وفيمــا	يلــي	نتنــاول	كالً	مــن	هــذه	النّقــاط	علــى	

ــا	للّصــراع	الطّبقــي	وإقامــة	المجتمــع	 ــق	الماركســية	فــي	تصّورهــا	ألصــل	الطّبقــات،	وفــي	طريقــة	حلّه حــدة	لنــرى	مــدى	توفّ

الشــيوعي	الخالــي	مــن	الطبقــات.

حاكمــة	مســتِغلّة،	وطبقــة	محكومــة	مســتَغلّة،	مرجعــه	 بالنســبة	للنقطــة	األولــى	تفتــرض	الماركســية	أن	انقســام	المجتمــع	الــى	طبقــة

الــى	ملكيــة	وســائل	اإلنتــاج	مــن	قِبــل	الطبقــة	االولــى،	وإنعــدام	هــذه	الملكيــة	مــن	الطبقــة	الثانيــة.	ولكــن	الواقــع	التاريخــي	ومنطــق	

االحــداث	يــدّل	فــي	كثيــر	مــن	األحيــان	علــى	عكــس	ذلــك،	أي	اّن	وجــود	الطبقــات	هــو	الســبب	فــي	اوضاعهــا	اإلقتصاديــة	التــي	

تتميــز	بهــا	فالوضــع	اإلقتصــادي	لطبقــة	مــا	يتحــّدد	تبعــاً	لكيانهــا	الطبقــي،	وليــس	العكــس	

نعــم،	يمكــن	أن	يصــح	مــا	تذهــب	اليــه	الماركســية	مــن	أن	المركــز	الطبقــي	يتحــّدد	وفقــاً	للوضــع	اإلقتصــادي،	بالنســبة	للمجتمــع	

الرأســمالي	فــي	اوائــل	تكوينــه،	وإمــا	بالنســبة	لبقيــة	المجتمعــات	فالُمالحــظ	خالفــه.

أمــا	بالنســبة	للنقطــة	الثانيــة	فــي	إرجــاع	الصــراع	الطبقــي	الــى	التعــارض	بيــن	نمــو	قــوى	االنتــاج	وبيــن	العالقــات	االجتماعيــة	

القائمــة،	فإنـّـا	نجــد	أن	منطــق	التاريــخ	يكــّذب	ذلــك.	فالمجتمــع	البدائــي	مثــال،	قــد	عــرف	عــدة	تطــورات	مهمــة	فــي	وســائل	اإلنتاج،	

ولكنــه	مــع	ذلــك	قــد	حافــظ	علــى	تركيبتــه.	»	فقــد	كانــت	هــذه	الوســائل	فــي	أّول	األمــر	عبــارة	عــن	حجــارة	ضخمــة	بدايــة،	ثــم	

اصبحــت	ِســهاما	ممــا	ســاعد	علــى	اإلنتقــال	الــى	تطــّور	الّزراعــة،	وبعــد	ذلــك	حدثــت	اختراعــات	جديــدة	ســاعدت	علــى	صنــع	

المــواد،	كصناعــة	الخــزف« )1( 

فــكل	هــذا	التطــور	قــد	حصــل	فــي	المجتمــع	البدائــي	ولكنــه	مــع	ذلــك	إســتمر	فــي	الحفــاظ	علــى	كيانــه	وتركيبتــه.	بينمــا	نجــد	فــي	

المقابــل	أن	مجتمعــا	آخــر،	كالمجتمــع	العبــودي،	قــد	انهــار	وظهــر	على	أنقاضه	مجتمــع	غيره،	وهــو	المجتمع	اإلقطاعــي،	وبالرغم	

مــن	هــذا	فــإن	وســائل	اإلنتــاج	فــي	كال	الُمجتمعيــن	كانــت	واحــدة،	وكانــت	تنحصــر	فــي	الزراعــة	وبعــض	المهــام	اليدويــة.	وبهــذا	

يظهــر	عــدم	صحــة	تفســير	الصــراع	الطبقــي	بالتناقــض	بيــن	تطــور	قــوى	االنتــاج،	وبيــن	العالقــات	االجتماعيــة	القائمــة.

وننتقــل	الــى	النقطــة	الثالثــة،	حيــث	تعتقــد	الماركســية	أن	حــّل	التناقــض	اإلجتماعــي	يكــون	بإقامــة	المجتمــع	الشــيوعي.	ولكــن	يحــق	

لنــا	أن	نتســاءل:	هــل	إن	نظريــة	المجتمــع	الشــيوعي	أمــر	يمكــن	تحقيقــه؟.

)1(	اصول	الفلسفة	الماركسية	ج	2	-	ص	15 



قّدمنــا	أن	اقامــة	المجتمــع	الشــيوعي	تعتمــد	علــى	ركنيــن:	أحدهمــا:	تأميــم	وســائل	اإلنتــاج.	واآلخــر:	إلغــاء	الســلطة	السياســية.

وفيمــا	يلــي	نناقــش	كالً	مــن	هذيــن	الركنيــن	لنــرى	مــدى	صحتهمــا،	وصمودهمــا	امــام	النّقــض.

ــام	لينيــن	أن	يكــون	كل	شــيء	شــائعا	بيــن	المجمــوع،	فانتزعــت	األرض	مــن	 بالنســبة	للركــن	االول:	فقــد	حاولــت	الماركســية	أيّ

أصحابهــا،	وجــّردت	الفالحيــن	مــن	وســائل	اإلنتــاج	الفرديــة.	ممــا	دفــع	الفالحــون	الــى	اإلضــراب	عــن	العمــل	واإلنتــاج،	فنشــأت

المجاعــة	الهائلــة	التــي	زعزعــت	كيــان	البــالد،	وأرغمــت	الســلطة	علــى	العــدول	عــن	تصميمهــا	فــرّدت	للفــالح	حــّق	التملــك،

واســتعادت	البــالد	حالتهــا	الطبيعيــة	

وبعــد	ســنوات	عديــدة	حاولــت	الســلطة	مــن	جديــد	تأميــم	وســائل	االنتــاج	وإلغــاء	الملكيــة	الخاصــة،	ولكــن	عــاد	الفالحــون	الــى	

إضرابهــم	وتحّركهــم	الثــوري،	وحدثــت	مجابهــة	دمويــة	ذهــب	ضحيتهــا	جمــوع	كثيــرة،	فاضطــرت	الســلطة	فــي	النهايــة	الــى	

تســوية	األمــر	مــع	الفالحيــن	بمنحهــم	شــيئا	مــن	األرض	لإلســتفادة	منهــا،	مــع	منــزل	متواضــع	وبعــض	الحيوانــات	للتربيــة.

وبذلــك	يظهــر	أن	نظريــة	محــو	الملكيــة	الخاصــة	ال	تصمــد	عنــد	التطبيــق،	وهــذا	يعنــي	انهيــار	الّركــن	األول	الــذي	تعتمــد	عليــه	

الماركســية	مــن	أجــل	إقامــة	المجتمــع	الشــيوعي.

وأمــا	الركــن	الثّانــي،	أي	إلغــاء	الســلطة	السياســية،	فــإن	فكرتــه	تقــوم	علــى	أســاس	اّن	الحكومــة	السياســيّة	هــي	هيئــة	ذات	ســلطة	

تخلقهــا	طبقــة	معينــة	فــي	المجتمــع	مــن	أجــل	تدعيــم	موقفهــا	وإخضــاع	الطّبقــات	األخــرى.	هكذا	تفّســر	الماركســية	فكــرة	الحكومة،	

فــاذا	مــا	زالــت	الطبقيــة	مــن	المجتمــع	فإنــه	ال	تبقــى	هنــاك	ضــرورة	لهــا،	إذ	ال	يبقــى	وجــود	أصــالً	لطبقــات	متناحــرة،	بــل	طبقــة	

واحــدة	تجــد	جميــع	متطلباتهــا	دون	مزاحمــة	أحــد،	فيكفــي	أن	يمــّد	الشــخص	يــده	ويتنــاول	حاجتــه.

ولعــل	هــذا	هــو	أغــرب	جــزء	مــن	النّظريــة،	إذ	أقــل	مــا	يمكــن	أن	يقــال	فيــه	أنــه	كيــف	يمكــن	تحديــد	هــذه	االحتياجــات	لــكل	فــرد؟	

ــد	 ــاج	تحدي ــال	يحت ــف	يمكــن	حــّل	هــذا	التناقــض	وتســوية	األمــر؟	أف ــن	هــذه	االحتياجــات،	كي ــوع	التناقــض	بي ــي	حــال	وق ــم	ف ث

اإلحتياجــات	وحــّل	التناقضــات	الــى	ســلطة	تتولــى	ذلــك؟

ــة	 ــا	مــن	عــرض	النظري ــد	انتهين ــا	نكــون	ق ــه	فكــرة	المجتمــع	الّشــيوعي.	والــى	هن ــذي	تقــوم	علي وبهــذا	ينهــار	الركــن	الثّانــي	ال

الماركســية	ومناقشــتها	حــول	أســاس	الطبقــات	فــي	المجتمــع	والصــراع	بينهــا	وكيفيــة	حلـّـه.	وقــد	ظهــر	أنهــا	لــم	تنجــح	فــي	إعطــاء	

التبريــر	الصحيــح	للصــراع	وبالتالــي	لــم	تتمكــن	مــن	وصــف	الــدواء	المالئــم.

الّصراع	في	النظام	الرأسمالي

ــمالي ــع	الرأس ــن	المجتم ــى	الّذه ــا	يحضــر	ال ــإن	أول	م ــمالي،	ف ــام	الرأس ــل	النظ ــي	ظ ــي	ف ــن	الصــراع	الطبق ــث	ع ــد	الحدي عن

االميركــي،	والمجتمــع	الراســمالي	االوروبــي،	حيــث	أن	هذيــن	المجتمعيــن	همــا	قمــة	االنظمــة	الرأســمالية	فــي	العالــم.	فمــا	هــي	

ــة	الصــراع	فيهمــا؟	 أحــوال	الطبقــات	فــي	هذيــن	المجمعيــن،	ومــا	هــي	حقيق



يبــدو	-	للوهلــة	االولــى	-	أن	هذيــن	المجتمعيــن	قــد	تخلّصــا	تمامــاً	مــن	الّصراعــات	الطبقيــة	فيهمــا،	فبالنســبة	للمجتمــع	االمريكــي

فــال	تشــغل	العــداءات	الطبقيــة	مكانــاً	هامــاً	بــل	أصبحنــا	نــرى	العامــل	العــادي	يعيــش	حيــاة	إســترخاء	ورفــاه	تــام،	وأصبحــت	فكــرة	

الثــورة	علــى	النظــام	القائــم	أمــرا	ال	يخطــر	علــى	بــال	العامــل	االميركــي،	بــل	صــار	هّمــه	الحفــاظ	علــى	الوضــع	القائــم	ألنــه	يــرى	

فيــه	مصلحتــه.	كمــا	يظهــر	أّن	المنظمــات	العالميــة	ال	تنــوي	مطلقــا	تغييــر	النظــام	االقتصــادي	واالجتماعــي،	بــل	تحســين	وضــع	

أعضائهــا	فــي	إطــار	هــذا	النظــام	فقــط	.

ولمــاذا	يريــد	العامــل	االمريكــي	قلــب	النظــام	طالمــا	أنــه	يحصــل	علــى	جميــع	حاجاتــه	الضروريــة	وكثيــر	مــن	األشــياء	الكماليــة	

التــي	تجعــل	عيشــه	رغيــداً	؟

وفــي	المجتمــع	األوروبــي	فــال	يختلــف	الوضــع	كثيــرا	عــن	مثيلــه	األمريكــي.	ففــي	بريطانيــا	مثــال،	كتــب	»	بيــار	الروك«	-	بعــد	

الحديــث	عــن	الهيئــات	الممثّلــة	للطبقــات	اإلجتماعيــة	-	قــال:»	وينتــج	هــذا	الوضــع	عــن	غيــاب	الصــراع	العميــق	بيــن	الطّبقــات

اإلجتماعيــة،	فقــد	تكــون	الطبقــة	العاملــة،	التــي	اكتســبت	وضعــاً	ماديــاً	ومعنويــاً	مرتفعــا	نســبيا	فــي	المجتمــع،	ممتنـّـة	مــن	األوضاع

القائمــة،	كمــا	قــد	تخشــى	التغييــر	اكثــر	ممــا	تتمنــاه	« )1(	.

ــا	تُطــرح	عــدة	 فيظهــر	مــن	ذلــك	وكأن	هــذه	المجتمعــات	الرأســمالية	قــد	تخلّصــت	تمامــا	مــن	الصراعــات	بيــن	الطبقــات.	وهن

أســئلة	مهمــة،	فيقــال:	كيــف	تمّكنــت	هــذه	المجتمعــات	مــن	التوفيــق	بيــن	رّب	العمــل	الرأســمالي	وبيــن	مســتخدميه؟	وكيــف	تّمــت	

المصالحــة	بيــن	الطبقــة	المســتِغلّة	والطبقــة	المســتَغلّة؟	هــل	توقـّـف	الُمســتغل	عــن	اســتغالله؟	أم	أن	المســتََغل	قــد	رضــي	بمــا	هــو	

فيــه؟	إن	العامــل	ال	يرضــى	بحــال	أن	يكــون	ُمســتغال،	ومــا	ســكوته	إال	النــه	يحيــا	مــن	عملــه	حيــاة	مرهفــة	مقنعــة	نتيجــة	األجــور	

العاليــة	التــي	يتقاضاهــا،	وهنــا	يقــال:	مــا	الــذي	جعــل	رب	العمــل	المســتَّغل	يتنــازل	عــن	جــزء	مــن	أرباحــه	فــي	ســبيل	عّمالــه؟

لقــد	نجــح	المجتمــع	األوروبــي	واألمريكــي	فــي	حــل	الصــراع	بيــن	الطبقــات	وإيقــاف	التناقــض	بيــن	الرأســمالي	واألجيــر،	ولكــن	

ــر	 هــذا	الحــل	كان	علــى	حســاب	صــراع	آخــر	وتناقــض	أكبــر.	فــي	المجتمــع	األوروبــي	واألمريكــي	إتحــد	الرأســمالي	واألجي

ليشــكال	قطبــاً	موّحــداً	فــي	تناقــض	اكبــر،	اّمــا	القطــب	اآلخــر	فــي	هــذا	التناقــض	فهــم	الشــعوب	الفقيــرة	فــي	العالــم،	أي	مــا	يســمى	

بالعالــم	الثالــث	،	مــن	آســيا	وإفريقيــا	وأمريــكا	الالتينيــة.	فشــعوب	هــذه	الــّدول	تمثـّـل	القطــب	الثانــي	فــي	هــذا	التناقــض،	واإلنســان	

األوروبــي	بطبقتيــه	تحالـَـف	مــن	أجــل	اســتغالل	هــذه	الشــعوب	الفقيــرة.	

ــه	الرأســمالية	لصــراع	الطّبقــات	وإيقــاف	التّناقــض	بينهــا،	كان	علــى	حســاب	صــراع	آخــر	وتناقــض	 ــذي	وضعت إذن	فالحــل	ال

ــه	أخطــر	مــن	ســابقه	النــه	أوســع	وأكبــر. اكبــر،	وبالطبــع	فــإن	حــّل	التّناقــض	بتناقــض	أكبــر	ليــس	حــاّلً	مقبــوالً،	بــل	انّ

)1(	الطبقات	االجتماعية	ص	91



موقف	اإلسالم	من	الّصراع	الطبقي

بعــد	أن	رأينــا	أشــكال	الصــراع	الطّبقــي	فــي	المجتمــع	االشــتراكي	والمجتمــع	الرأســمالي،	يأتــي	دور	الحديــث	عــن	موقــف	اإلســالم

مــن	كّل	ذلــك،	وذلــك	ضمــن	المســائل	التاليــة:

األولى:	في	إيضاح	رأي	اإلسالم	حول	أساس	الطبقات.	

الثّانية:	في	كيفية	نشوء	الصراع	بين	الطبقات،	برأي	االسالم.

الثّالثة:	في	الطريقة	التي	يضعها	اإلسالم	إليقاف	الّصراع.

أّوالً:	أساس	الطّبقات

ــا	بــأن	اإلســالم	يعتــرف	بالطّبقــات	فــي	المجتمــع	ويقــّر	بوجودهــا،	ولكــن	كيــف	يفّســر	اإلســالم	نشــوء	الطبقــات؟	لقــد	ُســئل قلن

اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	عــن	ذلــك	حيــث	ُذكــر	عنــده	إختــالف	النــاس	فقــال:

	)خطبة	233(  َق	بَْينَُهْم	َمبَاِدُئ	ِطينِِهْمُ إِنََّما	فَرَّ

أي	أصــل	خلقتهــم،	فالتّركيــب	الفيزيولوجــي	لإلنســان	يختلــف	مــن	شــخص	آلخــر،	فــال	يولــد	النــاس	جميعهــم	متســاوين	مــن	هــذه

ــه	 ــره	الهــام	فــي	تقريــر	وتخطيــط	المركــز	اإلجتماعــي،	ويشــير	اإلمــام	علي ــه	أث ــإن	العامــل	الفيزيولوجــي	ل ــع	ف الجهــة،	وبالطب

الّســالم	الــى	تأثيــر	هــذا	العامــل	بقولــه:

تِِهُ	)حكمة	42(  ُجِل	َعلَى	قَْدِر	ِهمَّ قَْدُر	الرَّ

	)حكمة	166(  ْدِرُ يَاَسِة	َسَعةُ	الصَّ آلَةُ	الرِّ

ــدر ــعة	الّص ــة،	وَس ــز	اإلجتماعي ــى	المراك ــى	أعل ــاء	ال ــى	اإلرتق ــه	وعل ــع	ل ــر	المجتم ــى	كســب	تقدي ــة	اإلنســان	تســاعده	عل فهّم

ــعة	الصــدر	-	وغيرهمــا	مــن	العوامــل	الســيكولوجية ــّو	الهمــة	وَس ــى	ســّدة	الرئاســة.	فهــذان	العامــالن	-	عل ــه	للوصــول	ال تؤهّل

ــرد،	 ــاءات	الشــخصية	للف ــرد،	ألن	هــذه	العوامــل	تحــّدد	الكف ــد	المركــز	اإلجتماعــي	للف ــة،	تشــترك	كلهــا	فــي	تحدي والفيزيولوجي

ــي. ــي	المجــال	العمل ــه	مســيرته	ف وتوّج

ــك،	وإال	 ــي	ذل ــردان	ف ــي	أنهمــا	ينف ــرد،	فهــذا	ال	يعن ــي	للف ــد	المركــز	اإلجتماعي ــي	تحدي ــن	يســاهمان	ف ــن	العاملي ــا	أن	هذي وإذ	قلن

ألصبــح	مصيــر	اإلنســان	ُمقــّررا	منــذ	اللحظــة	التــي	يولــد	فيهــا،	فــال	يملــك	بعــد	ذلــك	مــن	أمــر	تخطيــط	مســتقبله	شــيئا.	ولهــذا	قلنــا	

بــأن	دورهمــا	ينحصــر	فــي	المســاهمة	ال	اإلنفــراد.	وهنــاك	عوامــل	أخــرى	تشــارك	أيضــا	فــي	تحديــد	المركــز	االجتماعــي	للفــرد،	

يتمكــن	االنســان	مــن	تحصيلــه	بنفســه،	ويذكــر	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بعضهــا	بقولــه:



الَِعْلِم	ِديٌن	يَُداُن	بِِه،	بِِه	يَْكِسُب	اإلْنَساُن	الطَّاَعةَ	فِي	َحيَاتِِهُ	)حكمة	139( 

	اْمِرىء	َما	يُْحِسنُهُُ	)حكمة	76(  قِيَمةُ	ُكلِّ

فالعلــم	يكســب	صاحبــه	مركــزاً	يكــون	فيــه	مطاعــا	مــن	قِبــل	بقيــة	النــاس،	وهــذا	يعنــي	مركــز	القيــادة	الفكريــة	للمجتمــع،	وبمقــدار

مــا	يُحســن	الفــرد	مــن	أعمــال	فــان	ذلــك	يرفــع	مــن	قيمتــه	اإلجتماعيــة.

ــة.	وهــذان	 ــد	المراكــز	اإلجتماعي ــداع	فــي	العمــل،	همــا	مــن	العوامــل	التــي	تســاهم	ايضــاً	فــي	تحدي ــم	واإلب إذن،	فاكتســاب	الِعل

العامــالن	يتمّكــن	الفــرد	مــن	إكتســابهما	فــي	كثيــر	مــن	األحيــان	وليــس	دائمــاً،	الن	هنــاك	بعــض	الحــاالت	التــي	ال	يملــك	اإلنســان	

أن	يفعــل	حيالهمــا	أي	شــيء،	فحينئــذ	يكــون	التأثيــر	الوحيــد	للعوامــل	الســيكولوجية	والفيزيولوجيــة.	فمثــال:	قــد	يولــد	االنســان	فاقــد	

العقــل	وحينئــذ	ال	يتمّكــن	مــن	التعلــم،	وقــد	يُولــد	معاقــا	جســديا	فــال	يتمكــن	مــن	إمتهــان	عمــل	يفيــده،	وهكــذا..

ومــن	هنــا	يتبيــن	خطــأ	الماركســية	فــي	تفســيرها	ألســاس	الطبقــات	بُملكيــة	وســائل	اإلنتــاج	وإهمالهــا	للعوامــل	األخــرى،	إذ	أول	

مــا	تُســال	عنــه	هــو:	كيــف	تمــت	ُملكيــة	هــذه	الوســائل	لطبقــة	مــن	النــاس	ولــم	تتمّكــن	طبقــة	أخــرى	مــن	إمتالكهــا؟.	إذا	غضضنــا	

النّظــر	عــن	العوامــل	التــي	ذكرناهــا،	فإنـّـا	ال	نجــد	جوابــاً	عــن	هــذا	التســاؤل.

ثانياً:	كيفية	نشوء	الّصراع

ــأن	تاريــخ	المجتمعــات ــه	ال	يعتــرف	ب ــو	مــن	الصــراع،	كمــا	ان ــأن	المجتمــع	الطبقــي	يســتحيل	أن	يخل ــّر	اإلســالم	القــول	ب ال	يق

المختلفــة	هــو	تاريــخ	الصــراع	بيــن	الطبقــات،	بــل	يــرى	إمكانيــة	تعايــش	طبقــات	المجتمــع	وتعاونهــا	معــاً	دون	حــدوث	أي	شــكٍل

مــن	أشــكال	الّصــراع.

ومــن	هنــا	فــإن	اإلســالم	يعتــرف	بالطبقــات	ولكنــه	ال	يــرى	أي	مالزمــة	بيــن	اعترافــه	هــذا	وبيــن	إقــرار	الّصــراع	بينهــا،	ومــا	ذلــك	

اال	للنظــرة	الواعيــة	التــي	ادرك	بهــا	اإلســالم	حقيقــة	ومنشــأ	الصــراع	فــي	المجتمع.يقــول	االمــام:

	)خطبة	112(  مائِِرُ َرائَِر،	َوُسوُء	الضَّ َق	بَْينَُكْم	إاِلَّ	ُخْبُث	السَّ َوإنََّما	أَْنتُم	إِْخَواٌن	َعلَى	ِديِن	اللِه،	َما	فَرَّ

مــن	هــذه	الفقــرة	مــن	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	نعــرف	منشــأ	الصــراع	وأساســه.	الّســبب	الرئيســي	والمنشــأ	للصــراع	هــو:	األنانيــة

وحــب	الــّذات.	فُخبــث	الســرائر	وســوء	الضمائــر	مرجعهمــا	الــى	عــدم	حــّب	الخيــر	لالخريــن،	وعــدم	بــذل	المســاندة	والنّصــح	

وعــدم	المبادلــة	والمــواّدة،	كل	ذلــك	مرجعــه	الــى	عــدم	االســتعداد	لبــذل	أي	جهــد	مــن	أجــل	االخريــن.	وهــذا	هــو	معنــى	االنانيــة	

وحــب	الــذات.

وإذا	مــا	دققنــا	النظــر	فــي	العبــارة	االخيــرة	مــن	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فمــاذا	نجــد؟	نجــد	أنــه	عليــه	الّســالم	يقــف	باإلنســان	

موقــف	الموازنــة	بيــن	الّربــح	والخســارة،	الّربــح	فــي	الدنيــا	يقابلــه	الخســارة	فــي	اآلخــرة،	وبالطبــع	فــإن	المقصــود	بهــذا	الّربــح	



هــو	ربــح	الحــرام	الــذي	ال	يكــون	مــن	طرقــه	المشــروعة،	وإبــراز	تلــك	الطــرق	غيــر	المشــروعة	هــي	اإلســتيالء	علــى	أمــوال

اآلخريــن	و	ممتلكاتهــم	بالقــوة	واإلكــراه،	وبذلــك	ينشــأ	صــراع	بيــن	القــوّي	والّضعيــف،	القــوّي	الــذي	يريــد	االســتيالء	علــى	مــا

فــي	يــد	الضعيــف،	والضعيــف	الــذي	يســتميت	مــن	أجــل	االحتفــاظ	بمــا	يملكــه.

وهــذا	الصــراع	بيــن	القــوي	والضعيــف،	مــرّده	أيضــا	الــى	األنانيــة	وحــّب	الــذات،	وذلــك	ان	القــوي	إنمــا	يطمــع	بمــا	تحــت	يــد	

الفقيــر	مــن	أجــل	مصلحتــه	الذاتيــة،	وتحقيــق	مآربــه	االنانيــة.	والضعيــف	يســتميت	فــي	الدفــاع	عــن	ممتلكاتــه	النــه	أيضــا	يحــب	

ذاتــه	ويجاهــد	مــن	أجلهــا،	وحينئــذ	ينشــأ	الصــراع.	ومــن	هنــا	يظهــر	أن	الصــراع	بيــن	القــوي	والضعيــف	مــرّده	الــى	االنانيــة	

وحــب	الــذات،	واال	فلمــاذا	يتصــارع	القــوي	والضعيــف،	ومــا	هــو	المبــّرر	لذلــك؟	هــل	هــي	مجــرد	غريــزة	لــدى	الطرفيــن	بــان	

يتصارعــا؟	هــل	أن	هــذا	الصــراع	بــال	معنــى؟	التفســير	الوحيــد	الــذي	نجــده،	هــو	أن	الصــراع	مــن	أجــل	إرضــاء	الــذات.

كمــا	أن	الّصــراع	بيــن	الغنــّي	والفقيــر	مــرّده	ايضــاً	الــى	األنانيــة	وحــّب	الــذات،	الن	الغنــي	يريــد	اســتغالل	الفقيــر	الــذي	يعمــل	

تحــت	امرتــه	ليجنــي	المزيــد	مــن	األربــاح	باقصــر	مــّدة،	وهــو	يقصــد	مــن	وراء	ذلــك	تحقيــق	الســعادة	لنفســه	وإرضــاء	أنانيتــه.	

والفقيــر	يرفــض	إســتمرار	اســتغالل	الغنــي	لــه،	النــه	يتطلــع	الــى	البحبوحــة	مــن	أجــل	إســعاد	نفســه	وعائلتــه.	اذن،	فالغنــي	والفقيــر	

يبحــث	كل	منهمــا	عــن	مصالحــه	الشــخصية	ليرضــي	حبــه	لذاتــه.

وبهــذا	نكــون	قــد	وضعنــا	ايدينــا	علــى	المنشــأ	الحقيقــي	للصــراع	كمــا	يــراه	اإلســالم،	يبقــى	أن	نبحــث	عــن	طريقــة	العــالج	التــي	

يتبعهــا،	وذلــك	فــي	الفقــرة	التاليــة.

ثالثاً:	حّل	الصراع	الطبقي

ــه،	فكيــف ــص	المجتمــع	مــن	ويالت ــه	ويخلّ ــم	ل ينطلــق	اإلســالم	مــن	تصــوره	عــن	منشــأ	الّصــراع	الطبقــي	ليضــع	الحــّل	المالئ

ــة	الحــل؟ يتصــّور	اإلســالم	طريق

إن	منشــأ	الصــراع	-	كمــا	تقــدم	-	هــو	حــب	الــذات	الــذي	هــو	غريــزة	متأصلــة	فــي	اإلنســان	،	بمعنــى	أنــه	يولــد	عليهــا.	وهــذه	

الغريــزة	هــي	التــي	قادتــه	منــذ	أقــدم	العصــور	الــى	التحّضــر	والتطــور،	وذلــك	إرضــاًء	لذاتــه	واشــباعاً	لرغباتــه،	فهــي	التــي	قــادت	

ــة	الحــادة،	فالقــوس	و	الســهم	وهكــذا..	ومــا	ذلــك	اال	 اإلنســان	الــى	تطويــر	أســلحة	صيــده	مــن	الحجــارة	الــى	الهــراوة	الــى	اآلل

لتســهيل	أمــر	الّصيــد	عليــه	والحصــول	علــى	الوفيــر	منــه	بأقــل	مجهــود	ارضــاًء	لذاتــه.	وهكــذا	الحــال	بالنســبة	لســائر	اإلختراعــات	

فــي	العصــر	القديــم	أو	الحديــث،	ولــم	يكــن	اإلنســان	ليتوّصــل	اليهــا	لــوال	غريــزة	حــّب	الــذات.

إذن	فهــذه	الغريــزة	المتأصلــة	هــي	عامــل	تطــّور	هــام	فــي	حيــاة	اإلنســان،	ومــن	هنــا	فــإن	محاولــة	القضــاء	عليهــا	للتخلـّـص	مــن	

الصــراع	هــي	أمــٌر	غيــر	منطقــي	وال	مقبــول.	أمــا	أّوالً	فــأن	األمــر	الغريــزي	ال	يمكــن	القضــاء	عليــه،	ومــن	جهــة	ثانيــة	فــإن	

اإلســالم	ديــن	التطــّور	والحضــارة	فيســتحيل	أن	يقــف	فــي	وجــه	التطــّور	بمحاولتــه	التخلــص	مــن	هــذه	الغريــزة،	فكيــف	يحــّل	

الصــراع	إذن؟



الحــّل	الــذي	يضعــه	اإلســالم	يتمثـّـل	فــي	تهذيــب	هــذه	النزعــة	الذاتيــة	لــدى	اإلنســان،	بحيــث	تبقى	عامــل	دفــع	وتطوير	فــي	المجتمع

ولكــن	دون	أن	تــؤدي	الــى	النـّـزاع	والّصــراع.	فلنتحــّدث	كيــف	يتــم	ذلك؟	

أعطــى	اإلســالم	أهميــة	كبــرى	فــي	تهذيــب	النزعــة	الذاتيــة	لــدى	اإلنســان	ألــى	العوامــل	التاليــة:	الّزهــد	والقناعــة	والتّقــوى.	وال	

يَعجــل	علينــا	البّعــض	بالقــول:	اّن	الّدعــوة	الــى	الزهــد	والقناعــة	معناهــا	القضــاء	علــى	غريــزة	حــّب	الــذات	التــي	نتكلــم	عنهــا،	

وقــد	ســبق	واتفقنــا	علــى	اســتحالة	ذلــك.	فالجــواب:	اّن	الّزهــد	والقناعــة	ليــس	معناهمــا	ذلــك،	ألن	اإلســالم	عندمــا	يدعــو	اليهمــا	

فهــو	ال	يطلــب	مــن	الفــرد	أن	يعمــل	بهمــا	مــن	أجــل	اآلخريــن،	كمــا	ال	يطلــب	اليــه	فعلهمــا	كمجــّرد	تنــازل	عــن	بعــض	طموحاتــه	

وآمالــه.	كال،	فــإن	اإلســالم	يدعــو	الــى	الّزهــد	والقناعــة	واعــداً	الفــرد	بأنــه	ســيؤّمن	لــه	مقابــل	زهــده	وقناعتــه	عوضــا	أكبــر	ممــا	

تركــه.	وبهــذا	يقنــع	الفــرد	ويزهــد	إرضــاًء	لذاتــه	وانســجاماً	مــع	مقتضــى	غريزتــه،	فهــو	يريــد	الخيــر	لنفســه،	واإلســالم	يُوضــح	

لــه	اّن	مطلبــه	لــن	يتحقّــق	إال	عــن	طريــق	الّزهــد	والقناعــة.

وفيمــا	يلــي	نســتعرض	بعــض	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	التــي	يدعــو	فيهــا	الــى	الزهــد	والقناعــة	ليتّضــح	مــا	ذكرنــاه	بصــورة	

جليــة.	يقــول	عليــه	الّســالم	داعيــا	الــى	الّزهــد:	

ْنيَــا:	فََكــْم ــا	نَقَــَص	ِمــَن	ااْلِخــَرِة	َوَزاَد	فِــي	الدُّ ْنيَــا	َوَزاَد	فــي	ااْلِخــَرِة	َخْيــٌر	ِممَّ 	َمــا	نَقَــَص	ِمــَن	الدُّ َواْعلَُمــوا	أَنَّ
ِمــْن	َمْنقُــوص	َرابــح	َوَمِزيــد	َخاِســُر	)خطبــة	113( 

ْنيَــا	فــي	َعْينِــِه،	َوَكبُــَر	َمْوقُِعَهــا	ِمــْن	قَْلبِــِه،	آثََرَهــا	َعلَــى	اللــِه،	فَاْنقَطَــَع	إِلَْيَهــا،	َوَصــاَر	َعْبــداً	 َمــْن	َعظَُمــِت	الدُّ
لََهــاُ	)خطبــة	160( 

ْنيـَـا	َداُر	بَلِيَّــة	لـَـْم	يَْفــُرْغ	َصاِحبَُهــا	قـَـطُّ	فِيَهــا	َســاَعةً	إاِلَّ	َكانـَـْت	فَْرَغتـُـهُ	َعلَْيــِه	َحْســَرةً	يـَـْوَم	اْلقِيَاَمــِةُ	)كتــاب 	الدُّ أَنَّ
 )59

اِغبِيَن	فِي	ااْلِخَرِةُ	)كتاب	99(  ْنيَا،	الرَّ اِهِديَن	فِي	الدُّ طُوبَى	لِلزَّ

وإلــى	غيــر	ذلــك	مــن	النصــوص	الكثيــرة	التــي	توضــح	حقيقــة	هاّمــة	مفادهــا	وجــود	تــالزم	أكيــد	بيــن	الدنيــا	واآلخــرة،	بيــن	زهــد

قليــل	فــي	الدنيــا	يقابلــه	ربــح	عظيــم	فــي	اآلخــرة،	وبيــن	ربــح	زائــد	فــي	الّدنيــا	-عــن	غيــر	طريــق	الحــالل-	يقابلــه	الخســارة	الفادحة	

فــي	اآلخــرة.	فالدنيــا	ليســت	بشــيء	قياســاً	الــى	اآلخــرة،	واإلســالم	يعطــي	اإلنســان	الحريـّـة	التامــة	ليختــار	لنفســه	مــا	يشــاء.	ولكــن

بعــد	أن	يُوضــح	لــه	اّي	الخياريــن	فيــه	مصلحتــه	وأيهمــا	فيــه	خســارته،	ثــم	بعــد	ذلــك	يحّملــه	مســؤولية	اختيــاره.	واذا	مــا	أدرك

اإلنســان	مصلحتــه	أيــن	تقــع	فانــه	يختــار	بــال	شــك	طريــق	اآلخــرة،	إرضــاءا	لنزعتــه	الذاتيــة،	فهــو	يقبــل	التضحيــة	بهــذا	القليــل	

العاجــل	طمعــاً	فــي	ذلــك	الكثيــر	اآلجــل	الموعــود	بــه.	وبهــذا	يتّضــح	أن	اإلســالم	ال	يأمــر	بالّزهــد	مــن	أجــل	اآلخريــن	بــل	إن	كل	

إنســان	يجنــي	نتيجــة	زهــده.

وهــذا	أشــبه	مــا	يكــون	بصاحــب	رأس	المــال	الــذي	يوظـّـف	جميــع	اموالــه	فــي	مصلحــة	مــا،	ويعيــش	حيــاة	بالكاد	تبلــغ	حــّد	الكفاف،	



ومــا	ذلــك	إال	طمعــاً	فــي	أن	يحقــق	الّربــح	الكثيــر	بعــد	مــدة	مــن	الزمــن.	وباإلضافــة	الــى	الِعــوض	فــي	اآلخــرة	الــذي	ينالــه	الزاهــد

نتيجــة	زهــده،	فــإن	هنــاك	منفعــة	عاجلــة	ينالهــا	فــي	الدنيــا،	يشــير	إليهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

	)حكمة	27(  ْنيَا	اْستََهاَن	بِاْلُمِصيبَاِتُ ََمْن	َزِهَد	فِي	الدُّ

فمــا	أكثــر	المصيبــات	التــي	تنــزل	باإلنســان	خــالل	حياتــه	الدنيويـّـة،	ولــوال	النّســيان	لعــاش	حياتــه	فــي	حــزن	دائــم،	والّزهــد	يهــّون

عليــه	مصيبتــه،	وهــو	أمــر	مطلــوب	مــن	أجــل	ســعادته.

وأما	القناعة،	فلقد	أكثر	اإلمام	عليه	الّسالم	في	الدعوة	اليها،	ومن	جملة	ما	نجده	في	نهج	البالغة:

	)حكمة	52(  اْلقَنَاَعةُ	َماٌل	الَ	يَْنفَُدُ

َكفَى	بِاْلقَنَاَعِة	ُمْلكاًُ	)حكمة	219( 

	)حكمة	360(  َضى	بِاْلقُوِتُ الَ	َكْنَز	أَْغنَى	ِمَن	اْلقَنَاَعِة،	َوالَ	َماَل	أَْذَهُب	لِْلفَاقَِة	َمَن	الرِّ

وُسئل	عليه	الّسالم	عن	قوله	تعالى:	فَلَنُْحيِيَنَّهُ	َحيَاةً	طَيِّبَةً	فَقَاَل:	ِهَي	اْلقَنَاَعةُ	ُ)حكمة	220( 

النّزعــة	الّذاتيــة	لإلنســان	تقــوده	الــى	البحــث	عــن	ســعادته	أينمــا	كانــت.	ولكــن	مــا	أدراه	أنّهــا	ســعادته	الحقيقيــة،	إذ	نجــد	كل	فــرد

يبحــث	عنهــا	فــي	جهــة	مختلفــة،	كمــا	نجــد	كّل	فــرد	يعيــش	إســلوباً	مختلفــاً،	وإذا	مــا	ســألناه	لمــاذا	بهــذه	الطريقــة؟	ألجــاب:	ألنــي

أشــعر	بــأن	ســعادتي	ال	تكــون	إال	عــن	هــذا	الطريــق.	والســؤال	هنــا:	أي	األفــراد	أصــاب	الحــّق؟	والجــواب:	انّهــم	جميعــا	مصيبــون	

وعلــى	حــّق،	فالســعادة	مــن	األمــور	النســبيّة	التــي	تختلــف	مــن	فــرد	آلخــر،	ولكــن	الحقيقــة	التــي	يشــترك	فيهــا	الجميــع	-	الحقيقــة	

المــّرة	-	هــي	أن	أحــداً	منهــم	لــم	يصــل	الــى	ســعادته	المطلوبــة	ومــا	ذلــك	إال	إلنعــدام	القناعــة،	إذ	كلمــا	وصــل	اإلنســان	الــى	المرحلة	

التــي	كان	يظــن	فيهــا	ســعادته،	إنفتحــت	لــه	ابوابــاً	جديــدة	يبــدأ	علــى	الفــور	بطرقهــا،	بعنــوان	البحــث	عــن	الســعادة	النهائيــة	والتــي	

يســتحيل	أن	ينالهــا	أو	يصــل	اليهــا،	وتلــك	هــي	المشــكلة.

نعــم،	حــّل	هــذه	المشــكلة	يكــون	بالقناعــة	والتــي	يعبـّـر	عنهــا	القــرآن	-علــى	حــّد	تفســير	االمــام-	بأنهــا	الحيــاة	الطّيبــة،	فالقناعــة	إذن	

عامــل	هــام	فــي	ســبيل	ســعادة	اإلنســان،	وليســت	عامــل	إعاقــة	عــن	التقــدم	كمــا	يحــاول	أن	يثبــت	البعــض،	بــل	هــي	عبــارة	عــن	

محطّــة	تأمــل	يقــف	اإلنســان	عندهــا	ليتأمــل	فــي	حقيقــة	موضعــه،	ويَســعد	بمــا	هــو	فيــه،	ثــم	يخطّــط	نحــو	األفضــل،	نقــول	نحــو	

االفضــل،	النــه	يعتقــد	جازمــاً	-	كمــا	تدعــو	قناعتــه	-	بأنــه	فــي	مركــز	جيـّـد	يُحســد	عليــه،	ولكــن	هنــاك	مراكــز	أخــرى	أفضــل	مــن	

مركــزه	عليــه	أن	يحــاول	الوصــول	اليهــا.

وأمــا	العامــل	الثّالــث	الــذي	يعتمــد	عليــه	اإلســالم	فــي	تهذيــب	غريــزة	حــّب	الــذات،	فهــو	التّقــوى.	وذلــك	أن	أنانيتــه	تحملــه	علــى	

الّجــد	فــي	ســبيل	إرضائهــا	وبشــتى	الطّــرق	حتــى	ولــو	كانــت	غيــر	مشــروعة.	ودور	التقــوى	هــو	تهذيــب	هــذه	الغريــزة	بحيــث	

يقــف	اإلنســان	عنــد	الحــّد	الــذي	يجــب	أن	ال	يتعــّداه.	وفيمــا	يلــي	ننقــل	بعــض	نصــوص	اإلمــام	عليــه	الّســالم	حــول	تعريــف	التقــوى	



وبيــان	أهميتهــا،	يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	وصــف	المتقيــن:

	)خطبة	193(  فَاْلُمتَّقُوَن	فِيَها	-	أي	في	الدنيا	-	ُهْم	أَْهُل	اْلفََضائِِلُ

مــن	هــذا	النــص	فــي	وصــف	المتّقيــن	نعــرف	حقيقــة	التّقــوى.	إنهــا	الفضيلــة	بأســمى	معانيهــا،	فالخيــر	فضيلــة،	والحــّق	فضيلــة،

يتخلــص	مــن	الباطــل	 والعــدل	فضيلــة،	فالتقــوى	إذن	هــي	فــي	الخيــر	والحــق	والعــدل،	وإذا	مــا	عمــل	اإلنســان	بالتّقــوى	فانــه	بذلــك

ــر	والصــالح	وال	يدعهــا	 ــه	ويوّجههــا	نحــو	الخي ــم	بغريزت ــي	يتحّك ــوى	وتنافيهــا.	فالّمتق ــف	التق ــم	ألنهــا	كلهــا	تخال والشــّر	والظّل

تتحكــم	فيــه	ليعتــدي	علــى	حقــوق	االخريــن.	ولنســتعرض	بعــض	نصــوص	اإلمــام	عليــه	الّســالم	حــول	أهميــة	الــدور	الــذي	تلعبــه	

التقــوى	فــي	حيــاة	اإلنســان	وتوجيــه	ســلوكه،	يقــول	عليــه	الســالم:

ــاِد ــالَُح	فََس ــاِدُكْم،	َوَص ــَرِض	أَْجَس ــفَاُء	َم ــْم،	َوِش ــى	أَفِئَِدتُِك ــُر	َعَم ــْم،	َوبََص ــِه	َدَواُء	َداِء	قُلُوبُِك ــَوى	الل 	تَْق ــإِنَّ فَ
ُصُدوِرُكــْم،	َوطُُهــوُر	َدنـَـِس	أَْنفُِســُكْم،	َوِجــالَُء	َعَشــا	أَْبَصاِرُكــْم،	َوأَْمــُن	فـَـَزِع	َجأِْشــُكم	َوِضيـَـاُء	َســَواِد	ظُْلَمتُِكــْمُ	

ــة	198(  )خطب

ــُح ــا	يَْنَج ــة	بَِه 	َهلََك ــْن	كلِّ ــاةٌ	ِم ــة	َونََج 	َملََك ــٌق	مــْن	كلِّ ــاد،	َوِعْت ــَرةُ	َمَع ــَداد،	َوَذِخي ــاُح	َس ــِه	ِمْفتَ ــَوى	الل 	تَْق ــإِنَّ فَ
ــة	229(  ــُب	ُ	)خطب َغائِ ــاُل	الرَّ ــاِرُب،	َوتُنَ ــوا	اْلَه ــُب،	َويَْنُج الطَّالِ

وبعــد	هــذا	فــأي	شــيء	هــو	أفضــل	مــن	التّقــوى،	إنهــا	الطّــرف	الصالــح	مــن	كل	نقيضيــن	،	فهــي	دواء	الــداء،	وبََصــر	العمــى،

	َملََكــة«،	كمــا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	وهــو	 وشــفاء	المــرض،	وصــالح	الفســاد،	وهكــذا...	والخالصــة	إنهــا	»ِعْتــٌق	مــْن	كلِّ

يعنــي	بالَملَكــة	الّشــهوات	التــي	تســتعبد	اإلنســان	وتُوّجــه	مســيرته	فيعتــدي	علــى	اآلخريــن،	ولكــن	التّقــوى	تعتقــه	مــن	العبوديــة	

لتلــك	الشــهوات	وتوّجهــه	نحــو	مــا	فيــه	الصــالح.

ــه	 إن	التقــوى	هــي	الترويــض	الكامــل	للنفــس	البشــرية	كــي	تتخلــص	مــن	رذائلهــا،	ولهــذا	ال	نســتغرب	عندمــا	نجــد	اإلمــام	علي

الّســالم	قــد	أعارهــا	كل	هــذه	األهميــة،	بحيــث	ال	نــكاد	نجــد	خطبــة	فــي	نهــج	البالغــة	إال	ويتطــّرق	فيهــا	الــى	موضــوع	التقــوى	

والحــّث	عليهــا،	فكانــت	أهــم	مــا	يُوصــي	بــه	أصحابــه،	فمــن	جملــة	مــا	قالــه	عليــه	الســالم:	

اُد	َوبَِها	اْلَمَعاُذ	)خطبة	113(  أُوِصيُكْم،	ِعبَاَد	اللِه،	بَتَْقَوى	اللِه	الَّتي	ِهَي	الزَّ

أُوِصيُكْم	بَتَْقَوى	اللِه،	فَإنَّهـ	ا	َخْيُر	َما	تََواَصى	اْلِعبَاُد	بِِه،	َوَخْيُر	َعَواقِِب	األُُموِر	ِعْنَد	اللِه	)خطبة	173( 

	اللِه	َعلَْيُكْم،	َواْلُموِجبَةُ	َعلَى	اللِه	َحقَُّكْم	)خطبة	191(  أُوِصيُكْم	ِعبَاَد	اللِه	بِتَْقَوى	اللِه،	فَإِنََّها	َحقُّ

وهكــذا	يســتمّر	عليــه	الّســالم	بالحــّث	علــى	التقــوى	وإيصــاء	أصحابــه	بهــا،	إلدراكــه	ومعرفتــه	بأهميتهــا	وســمّو	مرتبتهــا،	حتــى

كان	آخــر	مــا	تلفّــظ	بــه	وأوصــى	بــه	ولــده	الحســن	عليــه	الّســالم	هــو	تقــوى	اللــه،	فقــال	موصيــاً	لــه:

	ِمْن	َوِصيَّتِي	تَْقَوى	اللِه	)خطبة	31(  	َما	أَْنَت	آِخٌذ	بِِه	إِلَيَّ 	أََحبَّ ،	أَنَّ َواْعلَْم	يَا	بُنَيَّ



 الفصل	الثّالث:	
التّقسيم	الرئيسي	لطبقات	المجتمع	اإلسالمي

يقّســم	اإلســالم	المجتمــع	الــى	طبقتيــن	رئيســيتين:	طبقــة	الحــكام	وطبقــة	المحكوميــن	والتــي	يعبّــر	عنهــا	بالرعيّــة.	وبيــن	هاتيــن

الطبقتيــن	إنســجام	رائــع	ووفــاق	تــام،	فنــرى	الطّبقــة	الحاكمــة	تنظــر	إلــى	الّرعيــة	نظــرة	ملؤهــا	الحــّب	واإلشــفاق،	وتضــع	نصــب

عينيهــا	هدفــاً	واحــداً،	وهــو	تحقيــق	الســعادة	لهــذه	الطبقــة،	بــل	اّن	هــذا	بذاتــه	هــو	الّداعــي	لهــا	لتولّــي	منصــب	الحكــم،	وليســت	

تبغــي	مــن	وراء	ذلــك	تحقيــق	أي	مكســب	شــخصي	أو	مصلحــة	ذاتيــة.

ولنستمع	الى	اإلمام	علّي	عليه	الّسالم	وهو	يَسرد	ما	كان	من	أحداث	َغصبه	حقّه	في	الخالفة	وتبرير	قعوده	عن	الُمطالبة:

ــد فَأَْمَســْكُت	يَــِدي	َحتَّــى	َرأْيــُت	َراِجَعــةَ )1( النَّــاِس	قَــْد	َرَجَعــْت	َعــِن	اإلْســالَِم،	يَْدُعــوَن	إِلَــى	َمْحــِق	ِديــِن	ُمَحمَّ
صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	فََخِشــيُت	إِْن	لـَـْم	أَْنُصــِر	اإلْســالََم	أَْهلـَـهُ	أَْن	أََرى	فِيــِه	ثَْلمــاً )2( أَْو	َهْدماً،	تَُكــوُن	اْلُمِصيبَةُ	

	أَْعظَــَم	ِمــْن	فـَـْوِت	ِوالَيَتُِكــُم	)كتــاب	62(  بـِـِه	َعلـَـيَّ

فنــرى	كيــف	أنــه	عليــه	الّســالم	قــد	ســكت	عــن	المطالبــة	بحقــه	مــن	أجــل	مصلحــة	العاّمــة،	وأكثــر	مــن	ذلــك	فإنــه	عندمــا	رأى

ــه ــو	كان	الهــدف	مــن	تولّي ــي	إصــالح	األمــور،	ول ــه	ســرعان	مــا	نهــض	للمشــاركة	ف ــدق	باإلســالم	والمســلمين	فإن الخطــر	يُح

الخالفــة	أمــراً	شــخصياً	لــكان	الوضــع	يقتضــي	عليــه	أن	يقعــد	فــي	بيتــه	وال	يحــّرك	ســاكنا	الــى	أن	يــرى	كيــف	تــؤول	األمــور

فيحــاول	اســتغاللها،	ولكــن	علــى	العكــس	مــن	ذلــك	نــراه	يُجاهــد	مــن	أجــل	إصالحهــا.

وفــي	مــكان	آخــر	مــن	النّهــج،	نــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يتمنــى	جهــاد	أعدائــه	حتــى	يلقــى	اللــه،	ولكنــه	يأســف	علــى	شــيء	واحــد،	

وهــو	أن	يتــرك	هــذه	االمــة	مــن	بعــده	بيــن	أيــدي	طبقــة	ال	تأبــه	لمصلحــة	الّرعيــة	وال	يهمهــا	إال	مصالحهــا	الّشــخصية،	يقــول	عليــه	

الّسالم:

ــِة َوإِنِّــي	إِلَــى	لِقَــاِء	اللــِه	لَُمْشــتَاٌق،	َولُِحْســِن	ثََوابِــِه	لَُمْنتَِظــٌر	َراج،	َولِكنَّنِــي	آَســى )3( أَْن	يَلِــَي	أَْمــَر	هــِذِه	األُمَّ
الِِحيــَن	َحْربــاً	َواْلفَاِســقِيَن	ِحْزبــاً	 اُرَهــا،	فَيَتَِّخــُذوا	َمــاَل	اللــِه	ُدَوالً )4( َوِعبـَـاَدهُ	َخــَوالً )5( َوالصَّ ُســفََهاُؤَها	َوفُجَّ

)كتــاب	62( 

)1(	َراِجَعة	الناس:	الراجعون	منهم.
ً )2(	ثَْلماً:	أي	خرقا

)3(	آسى	مضارع	أِسيت	عليه	كَرِضيت	أي:	حزنت.	
)4(	ُدَوالً	بضم	ففتح:	جمع	ُدولَة	بالضم	أي:	شيئاً	يتداولونه	بينهم.

)5(	الَخَول	محركة:	العبيد.



هــذه	هــي	النظــرة	العطوفــة	التــي	تمنحهــا	الطبقــة	الحاكمــة	للّرعيــة،	وفــي	المقابــل	فــإن	الرعيــة	تقابلهــا	ِغيرتهــا	وتتطلـّـع	اليهــا	على

أنهــا	مخلّصــة	لهــا	فتنظــر	اليهــا	نظــرة	ملؤهــا	المحبـّـة	واإلكبــار.

ثــم	إن	الشــيء	الــذي	يجــب	أن	ال	يفوتنــا	االشــارة	اليــه	هــو:	أن	الطبقــة	الحاكمــة	ليســت	عبــارة	عــن	أســرة	واحــدة	أو	أَســر	متعــددة	

تتــوارث	الحكــم	أبـّـا	عــن	جــّد،	فالطبقــة	الحاكمــة	تتمثــل	بالخليفــة	ووالتــه	الذيــن	يعيّنهــم	حكامــاً	علــى	مختلــف	األقطــار،	وكــم	مــن	

مــرة	رأينــا	الخليفــة	يعــزل	بعــض	هــؤالء	تبعــاً	لرغبــة	الرعيــة	فــي	ذلــك.

والخالصــة	أن	المجتمــع	اإلســالمي	ينقســم	الــى	طبقتيــن	رئيســتين،	طبقــة	حــّكام	وطبقــة	رعيــة،	ووجــود	هاتيــن	الطبقتيــن	أمــر	

ضــروري	فــي	المجتمــع،	إذ	ال	نتصــور	إمــكان	وجــود	الطبقــة	الثانيــة	دون	الطبقــة	الحاكمــة	-	كمــا	تزعمــه	الماركســية	-	ويوِضــح	

عليــه	الّســالم	ضــرورة	هــذه	الطبقــة	بقولــه:

	لِلنَّــاِس	ِمــْن	أَِميــر	بـَـّر	أَْو	فَاِجــر،	يَْعَمــُل	فـِـي	إِْمَرتـِـِه	اْلُمْؤِمــُن،	َويَْســتَْمتُِع	فِيَهــا	اْلَكافـِـُر،	َويُبَلِّــُغ	اللــهُ	فِيَهــا الَ	بـُـدَّ
،	َحتَّــى	 ِعيــِف	ِمــَن	اْلقـَـِويِّ ــبُُل،	َويُْؤَخــُذ	بـِـِه	لِلضَّ ،	َوتَأَْمــُن	بـِـِه	السُّ ااْلَجــَل،	َويُْجَمــُع	بـِـِه	اْلفـَـيُء،	َويُقَاتـَـُل	بـِـِه	اْلَعــُدوُّ

،	َويُْســتََراَح	ِمــْن	فَاِجــر	)خطبــة	40(  يَْســتَِريَح	بـَـرٌّ

فالطبقــة	الحاكمــة	ضــرورة	إجتماعيــة	ال	يقــوم	المجتمــع	إال	بهــا،	وحتــى	لــو	كانــت	هــذه	الطبقــة	جائــرة	وغيــر	عادلــة	فإنهــا	تبقــى

أفضــل	مــن	انعدامهــا	علــى	االطــالق.

إنسجام	الطّبقتين

بيــن	طبقتــي	المجتمــع	اإلســالمي	إنســجام	تــام	وتفاعــل	رائــع،	إذ	أن	كل	طبقــة	لهــا	حقــوق	علــى	الطّبقــة	األخــرى	وعليهــا	واجبــات

تجاههــا،	يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	هــذا	المعنــى:

:	فَالنَِّصيَحــةُ	لَُكــْم،	َوتَْوفِيــُر	فَْيئُِكــْم )1(  ــا	َحقُُّكــْم	َعلـَـيَّ ،	فَأَمَّ 	َحــقٌّ 	لـِـي	َعلَْيُكــْم	َحقـّـاً،	َولَُكــْم	َعلـَـيَّ أَيَُّهــا	النَّــاُس،	إِنَّ
ــا	َحقِّــي	َعلَْيُكــْم:	فَالَوفـَـاُء	بِالبَْيَعــِة،	َوالنَِّصيَحــةُ	 َعلَْيُكــْم،	َوتَْعلِيُمُكــْم	َكْيــال	تَْجَهلـُـوا،	َوتَأِْديبُُكــْم	َكْيمــا	تَْعلَُمــوا.	َوأَمَّ

فــي	اْلَمْشــَهِد	َواْلَمِغيــِب،	َواإلَجابـَـةُ	ِحيــَن	أَْدُعوُكــْم،	َوالطَّاَعــةُ	ِحيــَن	آُمُرُكــْم	)خطبــة 34( 

ومن	خطبة	له	عليه	السالم:

ــْم  ــي	َعلَْيُك ــُل	الَّــِذي	لِ 	مْث 	ِمــَن	اْلَحــقِّ ــيَّ ــْم	َعلَ ــِة	أَْمِرُكــْم،	َولَُك ــاً	بِِوالَيَ ــي	َعلَْيُكــْم	َحقّ ــْد	َجَعــَل	اللــهُ	لِ ــُد،	فَقَ ــا	بَْع أَمَّ
ــة	216(  )خطب

فالحقــوق	والواجبــات	متبادلــة	بيــن	الطبقتيــن،	وذلــك	كلــه	مــن	أجــل	مصلحــة	الّرعيــة	إذ	ليــس	للحــّكام	وراء	ذلــك	مصلحــة.	وهــذه	

الحقــوق	والواجبــات	تســتمّد	شــرعيتها	مــن	التّشــريع	اإللهــي،	إذ	أن	المشــّرع	يــدرك	تمامــا	أن	المجتمــع	ال	يمكــن	أن	تتحقــق	لــه

)1(	الفَْيء:	الَخَراج	وما	يحويه	بيت	المال.



	السعادة	دون	فرض	الحقوق	والواجبات	المتبادلة،	وبهذا	يقول	االمام:

ِعيَّــِة،	َعلـَـى	اْلَوالـِـي، 	الرَّ ِعيَّــِة،	َوَحــقُّ 	اْلَوالـِـي	َعلـَـى	الرَّ َوأَْعظَــُم	َمــا	اْفتـَـَرَض	ُســْبَحانَهُ	ِمــْن	تِْلــَك	اْلُحقـُـوِق	َحــقُّ
ــُح	 ــْت	تَْصلُ ــْم،	فَلَْيَس ــّزاً	لِِدينِِه ــْم،	َوِع ــاً	ألُْلفَتِِه ــا	نِظَام ــى	ُكّل،	فََجَعلََه ــُكّل	َعلَ ــْبَحانَهُ	لِ ــهُ	ُس ــا	الل فَِريضــةً	فََرَضَه

ــِة	)خطبــة	216(  ِعيَّ ــُوالَةُ	إاِلَّ	بِاْســتِقَاَمِة	الرَّ ــُح	اْل ــُوالَِة،	َوالَ	تَْصلُ ِعيَّــةُ	إاِلَّ	بَِصــالَِح	اْل الرَّ

ويقول	أيضا	عليه	الّسالم	في	النتائج	المترتبة	على	تأدية	كل	طبقة	واجباتها	تجاه	الطبقة	االخرى،	أو	عدم	تأديتها:

يــِن، 	بَْينَُهــْم،	َوقَاَمــْت	َمنَاِهــُج	الدِّ 	اْلَحــقُّ ِعيَّــةُ	إِلـَـى	اْلَوالـِـي	َحقَّــهُ،	َوأَدَّى	اْلَوالـِـي	إِلَْيَهــا	َحقََّهــا،	َعــزَّ فـَـإِذا	أَدَِّت	الرَّ
ْولـَـِة،	 َمــاُن،	َوطُِمــَع	فـِـي	بَقـَـاِء	الدَّ ــنَُن	فََصلـَـَح	بِذلـِـَك	الزَّ َواْعتََدلـَـْت	َمَعالـِـُم	اْلَعــْدِل،	َوَجــَرْت	َعلـَـى	أَْذالَلَِهــا )1( السُّ
ِعيَّــةُ	َوالِيََهــا،	أَْو	أَْجَحــَف	اْلَوالـِـي	بَِرِعيَّتـِـِه	اْختَلَفـَـْت	ُهنَالـِـَك	اْلَكلَِمــةُ،	 َويَئَِســْت	َمطَاِمــُع	األَْعــَداِء.	َوإَِذا	َغلَبـَـِت	الرَّ
ــنَِن	فَُعِمــَل	بِاْلَهــَوى،	َوُعطِّلَــِت	 	السُّ يــِن،	َوتُِرَكــْت	َمَحــاجُّ َوظََهــَرْت	َمَعالِــُم	اْلَجــْوِر،	َوَكثُــَر	اإلْدَغــاُل )2( فِــي	الدِّ
	 	ُعطِّــَل،	َوالَ	لَِعِظيــِم	بَاِطــل	فُِعــَل!	فَُهنَالِــَك	تَــِذلُّ األَْحــَكاُم،	َوَكثـُـَرْت	ِعلَــُل	النُّفـُـوِس،	فَــالَ	يُْســتَْوَحُش	لَِعِظيــِم	َحــقٍّ

	األَْشــَراُر،	َوتَْعظـُـُم	تَبَِعــاُت	اللــِه	ِعْنــَد	اْلِعبـَـاِد.	)خطبــة	216(  األَْبــَراُر،	َوتَِعــزُّ

وبإختصــار	فــإن	احتــرام	الرعيــة	للحاكــم	يعنــي	صــالح	المجتمــع	وإنتشــار	العــدل،	وعصيــان	الّرعيــة	او	إجحــاف	الحاكــم	يعنــي

ــة	قــد	َخبِرهــا	اإلمــام ــا	حقيقــة	واقعي خــراب	المجتمــع	ودمــاره.	وهــذه	ليســت	مجــرد	نظريــة	تحتمــل	الصحــة	والخطــأ،	بــل	انّه

عليــه	الّســالم	وعاشــها	بالفعــل،	فهــو	قــد	عــاش	فتــرة	حكــم	الخليفتيــن	األّول	والثّانــي	ورأى	صــالح	المجتمــع	وعمــوم	الخيــر	علــى

الجميــع،	ومــا	ذلــك	اال	الحتــرام	الّرعيــة	لهمــا	وإطاعتهمــا	بــكل	مــا	يأمــران،	وبالمقابــل	فإنهمــا	قــد	اّديــا	الــى	الرعيــة	حقوقهــا	وقامــا	

بمهمتهمــا	أجمــل	قيــام.

وفــي	المقابــل	فانـّـه	عليــه	الّســالم	عايـَـش	فتــرة	حكــم	الخليفــة	الثّالــث	ورأى	مــا	حــّل	بالمجتمــع	اإلســالمي	علــى	عهــده،	وذلــك	أنــه	

ــه،	ومــا	عــادت	الرعيــة	تــرى	لــه	حــق	الطاعــة	واالمتثــال،	ألنــه	أجحــف	بحقهــا،	ولــم	 فقــد	هيبتــه	وإحترامــه	فــي	نفــوس	رعيّت

يراعــي	مصالحهــا.	لقــد	كان	حكــم	الخليفــة	الثالــث	كارثــة	علــى	المجتمــع	اإلســالمي	مــا	زال	يحصــد	ويالتهــا	حتــى	اآلن.

وحيــن	تولّــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	منصــب	الخالفــة	فإنــه	َخبــر	بنفســه	نتيجــة	عصيــان	الّرعيــة	وعــدم	إطاعتهــا	لــه.	والحــق	أن	

الفقــرة	الســابقة	التــي	نقلناهــا	مــن	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	إنمــا	كانــت	فــي	معــرض	اإلخبــار	عمــا	ســيؤول	اليــه	حــال	المجتمــع	

ككل	اذا	مــا	اســتمّرت	الّرعيــة	فــي	عصيانــه،	وعلــى	أيــة	حــال	فــان	ذلــك	كلــه	لــم	يمنــع	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مــن	االســتمرار	فــي	

ســيرته	العادلــة	الحكيمــة	بيــن	الّرعيــة.

وفيمــا	يلــي	نبــدأ	بتفصيــل	حقــوق	وواجبــات	كل	طبقــة.	أمــا	بالنســبة	لحقــوق	الرعيــة	علــى	حكامهــا	فنجدهــا	فــي	النصــوص	التاليــة	

مــن	كالم	االمــام:

)1(	أْذالل	الطريق:	جمع	ِذّل	بكسر	الذال:	مجراه	ووسطه	وجرت	أمور	الله	أذاللها،	وعلى	أذاللها،	أي:	وجوهها.
)2(	االدغال	في	االمر:	إدخال	ما	يفسده	فيه.



:	فَالنَِّصيَحــةُ	لَُكــْم،	َوتَْوفِيــُر	فَْيئُِكــْم	َعلَْيُكــْم،	َوتَْعلِيُمُكــْم	َكْيــال	تَْجَهلـُـوا،	َوتَأِْديبُُكــْم	َكْيمــا	تَْعلَُمــوا ــا	َحقُُّكــْم	َعلـَـيَّ فَأَمَّ
)خطبــة	34( 

ــَل	ِمــْن	أَْمــِر	َربِّــِه:	اإلْبــالَُغ	فـَـي	اْلَمْوِعظَــِة،	َواالْجتَِهــاُد	فـِـي	النَِّصيَحــِة،	َواإلْحيَاُء لَيــَس	َعلـَـى	اإل	َمــاِم	إاِلَّ	َمــا	ُحمِّ
ــْهَماِن )1( َعلَى	أَْهلَِهــا	)خطبة	104(  ــنَِّة،	َوإِقَاَمــةُ	اْلُحــُدوِد	َعلـَـى	ُمْســتَِحقِّيَها،	َوإِْصــَداُر	السُّ لِلسُّ

َلَُكْم	َعلَْينَا	اْلَعَمُل	بِِكتَاِب	اللِه	َوِسيَرِة	َرُسولِِه،	َواْلقِيَاُم	بَِحقِِّه،	َواْلنَّْعُش	)2(	لُِسنَّتِِه	)خطبة 169( 

أَيَُّهــا	النَّــاُس،	إِنِّــي،	َواللــِه،	َمــا	أَُحثُُّكــْم	َعلـَـى	طَاَعــة	إاِلَّ	َوأَْســبِقُُكْم	إِلَْيَهــا،	َوالَ	أَْنَهــا	ُكْم	َعــْن	َمْعِصيـَـة	إاِلَّ	َوأَتَنَاَهى	
قَْبلَُكــْم	َعْنَهــا	)خطبة	175(.

ُروا	أَْنفَُســُهْم	بَِضَعفـَـِة	النَّــاِس،	َكْيــالَ	يَتَبَيَّــَغ )3( بِاْلفَقِيــِر	فَْقــُرهُ ــِة	اْلَعــْدِل	أَْن	يُقـَـدِّ 	اللــهَ	تََعالـَـى	فـَـَرَض	َعلــى	أَئِمَّ إِنَّ
 )209 )خطبة 

	بـِـِه،	َوأَْن	يَِزيــَدهُ 	َحقـّـاً	َعلـَـى	اْلَوالـِـي	أاَلَّ	يَُغيِّــَرهُ	َعلـَـى	َرِعيَّتـِـِه	فَْضــٌل	نَالـَـهُ،	َوالَ	طـَـْوٌل )4( ُخــصَّ ــا	بَْعــُد،	فـَـإِنَّ أَمَّ
	لَُكــْم	ِعْنــِدي	أاَلَّ	أَْحتَِجــَز	ُدونَُكــْم	 َمــا	قََســَم	اللــهُ	لـَـهُ	ِمــْن	نَِعِمــِه	ُدنـُـّواً	ِمــْن	ِعبـَـاِدِه،	َوَعْطفــاً	َعلـَـى	إِْخَوانـِـِه.	أاَلَ	َوإِنَّ
ــَر	لَُكــْم	َحقّــاً	َعــْن	َمَحلِّــِه،	َوالَ	أَقــَف	 ِســّراً	إاِلَّ	فِــي	َحــْرب،	َوالَ	أَْطــِوَي )5( ُدونَُكــْم	أَْمــراً	إاِلَّ	فِــي	ُحْكــم،	َوالَ	أَُؤخِّ

	َســَواًء	)كتــاب	50(  بـِـِه	ُدوَن	َمْقطَِعــِه )6( َوأَْن	تُُكونـُـوا	ِعنــِدي	فـِـي	اْلَحــقِّ

هــذه	الفقــرات	تظهــر	مــدى	احتــرام	اإلســالم	للفــرد	حيــث	جعــل	لــه	حقوقــاً	مقّدســة	ال	تُهضــم،	وجعــل	الحــّكام	فــي	خدمــة	مصالــح

األفــراد،	كمــا	لــم	يعــِط	الحاكــم	أيــة	امتيــازات	خاصــة	علــى	رعيتــه،	فالحــرام	حــرام	علــى	الحاكــم	قبــل	الرعيــة،	وعليــه	اإللتــزام	

بــه	قبــل	إلــزام	الرعية.والنقطــة	األساســية	التــي	التفــت	اليــه	اإلســالم	هــي	أن	الحاكــم	يجــب	ان	ال	يمنعــه	مركــزه	مــن	تفقّــد	حــال

الّرعيــة	باســتمرار،	فيجــب	أن	يكــون	قريبــاً	منهــا	دائمــا	ال	معتــزالً	عنهــا	فــي	برجــه	العاجــي،	ومــا	ذلــك	إال	ليتفهّم	حقيقة	مشــاعرها	

ويحــّس	بمــا	تعانيــه	عــن	قــرب	حتــى	يتمّكــن	مــن	الحكــم	فيهــا	بمــا	يصلحهــا.

ثــم	إذا	مــا	أّدى	الحاكــم	الواجبــات	المفروضــة	عليــه	تجــاه	رعيتــه،	فــإن	لــه	حينئــذ	مطالبتهــا	بالقيــام	بواجباتهــا	نحــوه	وتأديــة	حقوقه،	

وأمــا	قبــل	أن	ينجــز	ذلــك	فليــس	لــه	المطالبــة	بشــيء.	وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم	بعد	اســتعراض	حقــوق	الرعيــة	وواجباتــه		نحوها:

)1(	الُسْهَماُن	بضم	السين:	جمع	سهم	بمعنى	الحظ	والنصيب.وإصدار	الُسْهماِن	إعادتها	إلى	أهلها	المستحقين	لها	ال	ينقصهم	
منها	شيء.

)2(	النَْعش:	مصدر	نعشه،	إذا	رفعه.
)3(	يَتَبَيّغ:	يهيج	به	االلم	فيهلكه.

)4(	الطّْول	بفتح	الطاء:	عظيم	الفضل
)5(	طواه	عنه:	لم	يجعل	له	نصيباً	فيه.

)6(	دون	مْقطَِعه:	دون	الحد	الذي	قطع	به	أن	يكون	لكم.



فَإَِذا	فََعْلُت	ذلَِك	َوَجبَْت	لله	َعلَْيُكُم	النِّْعَمةُ،	َولِي	َعلَْيُكُم	الطَّاَعةُ	)كتاب	50( 

وبعد	هذا	ننتقل	الى	استعراض	حقوق	الحاكم	على	الرعية،	وبهذا	يقول	االمام:

ــا	َحقِّــي	َعلَْيُكــْم:	فَالَوفـَـاُء	بِالبَْيَعــِة،	َوالنَِّصيَحــةُ	في	اْلَمْشــَهِد	َواْلَمِغيــِب،	َواإلَجابـَـةُ	ِحيَن	أَْدُعوُكــْم،	َوالطَّاَعةُ َوأَمَّ
ِحيــَن	آُمُرُكــْم	)خطبة	34( 

طـُـوا	فـِـي	َصــالَح،	َوأَْن	تَُخوضــوا	اْلَغَمــَراِت )2(  َولـِـي	َعلَْيُكــُم	الطَّاَعــةُ،	َوأاَلَّ	تَْنُكُصــوا )1( َعــْن	َدْعــَوة،	َوالَ	تُفَرِّ
	)كتــاب	49(  إِلـَـى	اْلَحــقِّ

فالحــّق	الرئيســي	للحاكــم	علــى	رعيتــه	هــو	حــق	الطّاعــة.	فعلــى	الرعيــة	أن	تســمع	مــن	الحاكــم	وتطيعــه	دون	اعتــراض	أو	ممانعة.

نعــم	للّرعيــة	أن	تُبــدي	رأيهــا	فــي	المواضيــع	التــي	تتعلّــق	بهــا	بشــكل	مباشــر،ولكن	الكلمــة	النهائيــة	للحاكــم.	ونجــد	شــاهداً	علــى

هــذا	فــي	نهــج	البالغــة	حيــن	قــال	عليــه	الّســالم	لعبــد	اللــه	بــن	العبـّـاس	وقــد	أشــار	عليــه	فــي	شــيء	لــم	يوافــق	رأيــه:

	وأََرى،	فَإِْن	َعَصْيتَُك	فَأَِطْعنِي	)حكمة	312(  لََك	أَْن	تُِشيَر	َعلَيَّ

نعــم	إن	طاعــة	الّرعيــة	للحاكــم	ال	يجــوز	ان	تكــون	إطاعــة	عميــاء	علــى	الحــّق	والباطــل،	فعلــى	الّرعيــة	أن	تنظــر	فــي	أمرهــا،

هــل	أن	مــا	أمرهــا	بــه	الحاكــم	يوافــق	الموازيــن	الشــرعية	والخلقيــة	ام	ال؟	فلــو	خالــف	تلــك	الموازيــن	لــم	يجــب	عليهــا	اإلطاعــة،

بــل	ال	يجــوز	لهــا	ذلــك.	وبهــذا	يقــول	االمــام:

الَ	طَاَعةَ	لِمْخلُوق	فِي	َمْعِصيَِة	اْلَخالِِق	)حكمة	155( 

وبهــذا	تظهــر	تلــك	العالقــة	الرائعــة	بيــن	طبقتــي	المجتمــع	اإلســالمي	الرئيســتين،	واإلســالم	مــن	خــالل	تنظيمــه	لتلــك	العالقــة،

وبيــان	حقــوق	كل	طبقــة	وواجباتهــا	تجــاه	الطبقــة	االخــرى،	يكــون	قــد	أنهــى	صراعــاً	خطيــراً	فــي	المجتمــع.

)1(	ال	تنكصوا:	ال	تتأخروا	إذا	دعوتكم.	
)2(	الغمرات:	الشدائد.



 الفصل	الّرابع:	
التّقسيم	الثانوي	للطّبقات

قّدمنــا	بــأن	المجتمــع	االســالمي	يعتــرف	بطبقتيــن	رئيســتين:	طبقــة	الحــّكام	وطبقــة	الّرعيــة.	وكل	واحــدة	مــن	هاتيــن	الطّبقتيــن

تشــتمل	علــى	تقســيم	آخــر.	فطبقــة	الحــّكام	تتكــّون	مــن	الخليفــة	العــام	ومــن	الــوالة.	وطبقــة	الرعيــة	تحتــوي	علــى	ســبع	طبقــات	

نذكرهــا	تفصيــالً	عندمــا	نتكلــم	عــن	هــذه	الطبقــة.	وأمــا	اآلن	فنتحــدث	عــن	الطبقــة	االولــى.

هــذه	الطبقــة	-	كمــا	ســبق	-	تتكــون	مــن	الخليفــة	والــوالة.	أمــا	الخليفــة	فقــد	ســبق	لنــا	فــي	كتابنــا	»الخالفــة	والخلفــاء«	أْن	فّصلنــا	

الــكالم	عــن	كيفيــة	تعيينــه	وعــن	مواصفاتــه	التــي	يجــب	أن	يتمتـّـع	بهــا	وعــن	مهامــه	وغيــر	ذلــك	مــن	المســائل،	ولــذا	ال	نجــد	داعيــاً	

لإلعــادة	هنــا،	بــل	نقتصــر	فــي	كالمنــا	علــى	الــوالة.

الــُوالة	هــم	اليــّد	اليمنــى	للخليفــة،	يســتعين	بهــم	علــى	تســيير	أمــور	البــالد	اإلســالمية،	فيعيـّـن	واليــاً	علــى	كل	مصــر	ليكــون	بمثابــة	

اإلمــام	فيــه	فالوالــي	يحكــم	باســم	الخليفــة،	وصالحيتــه	مســتمّدة	مــن	الخليفــة،	وبالتالــي	فهــو	يخضــع	لــه	بشــكل	مباشــر،	ومــن	هنــا	

نجــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يذّكــر	األشــعث	بيــن	قيــس	عاملــه	علــى	أذربيجــان	بذلــك	فيكتــب	اليــه:

ــَك	أَْن ــَس	لَ ــَك،	لَْي ــْن	فَْوقَ ــَت	ُمْســتَْرعًى	لَِم ــَك	أََمانــةٌ،	َوأَْن ــي	ُعنُقِ ــهُ	فِ ــَك	بِطُْعَمــة )1( َولِكنَّ ــَس	لَ ــَك	لَْي 	َعَملَ َوإِنَّ
ــاب	5(  ــة	)كت ــَر	إاِلَّ	بَِوثِيقَ ــة،	َوالَ	تَُخاِط ــي	َرِعيَّ ــاَت )2( فِ تَفتَ

وبهذا	المعنى	كتب	عليه	الّسالم	الى	أهل	ِمصر	لما	ولّى	عليهم	األشتر،	فمن	جملة	الكتاب	ما	يصف	به	األشتر	بقوله:	

ُم	إاِلَّ	َعْن	أَْمِري	)كتاب 38(  ُر	َوالَ	يُقَدِّ فَإِنَّهُ	الَ	يُْقِدُم	َوالَ	يُْحِجُم،	َوالَ	يَُؤخِّ

فبــدون	إذن	الخليفــة	ال	يتمكــن	الوالــي	أن	يعقــد	أمــرا	أو	يحلــه،	وبالطبــع	هــذا	ال	يعنــي	أنــه	يحتــاج	الــى	طلــب	موافقــة	اإلمــام	عليــه

الّســالم	علــى	كل	أمــر	قبــل	ان	يفعلــه،	فــإن	هــذا	أمــر	متعــذر	جــدا	يســتوجب	الحــرج،	بــل	يكفــي	االذن	العــام	مــن	الخليفــة	بــان	

يعــرف	الوالــي	أن	هــذا	االمــر	ممــا	يوافــق	رأي	الخليفــة،	كان	تكــون	ســيرته	قــد	جــرت	علــى	فعلــه	أو	الســماح	لآلخريــن	به.نعــم	

فــي	األمــور	الخطيــرة	التــي	تمــس	كيــان	المجتمــع	الــذي	يحكمــه	الوالــي	فــإن	ليــس	لــه	أن	يتصــرف	مــن	عنــده	ويســتبّد	برأيــه	بــل	

ال	بــد	لــه	مــن	مشــاورة	الخليفــة	وأخــذ	موافقتــه،	وهــذا	مــا	يســتقاد	مــن	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	المتقــدم	الــى	االشــعث.

ومــن	هنــا	كانــت	الّرعيــة	ال	تطيــع	واليهــا	وال	تســمع	لــه	إال	إذا	كان	يخضــع	للخليفــة	ويديــن	لــه	بالطّاعــة،	ولــذا	كتــب	اإلمــام	عليــه	

الّســالم	الــى	أهــل	مصــر	مزّكيــا	األشــتر	بانــه	ُمطيــع	لــه	وال	يخالفــه.

)1(	الطُعمة	بضم	الطاء:	المأكلة.

)2(	تَْفتَات:	أي	تستبد،	وهو	افتعال	من	الفَْوت	كأنه	يفوت	آمره	فيسبقه	إلى	الفعل	قبل	أن	يأمره.



وانطالقــا	مــن	خضــوع	الــوالة	للخليفــة	واســتمدادهم	صالحياتهــم	عــن	أمــره،	كان	مــن	الواجــب	عليــه	أن	يراقــب	هــؤالء	الــوالة

ــه	ال	أْن ــة	مــا	يقولون ــم	ينظــر	فــي	صّح ــى	آراء	وشــكاوى	رعاياهــم،	ث ــه	أن	يســتمع	ال ــه	عنهــم،	وعلي باســتمرار	فــال	تغفــل	عين

يصّدقهــم	فــورا	ويرتّــب	األثــر	علــى	ذلــك،	وهــذا	مــا	كان	يفعلــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ويســير	عليــه	بيــن	والتــه	ورعيتــه،	فنجــده

يكتــب	إلــى	بعــض	والتــه	وقــد	اشــتكى	عليــه	بعــض	رعيتــه:	

	َدَهاقِيــَن )1( أْهــِل	بَلـَـِدَك	َشــَكْوا	ِمْنــَك	ِغْلظَــةً	َوقَْســَوةً،	َواْحتِقـَـاراً	َوَجْفــَوةً،	َونَظـَـْرُت	فَلـَـْم	أََرُهــْم ــا	بَْعــُد،	فـَـإِنَّ أَمَّ
أَْهــالً	ألَْن	يُْدنـَـْوا )2( لِِشــْرِكِهْم،	َوالَ	أَْن	يُْقَصــوْا )3( َويُْجفـَـْوا )4( لَِعْهِدِهــْم	)كتــاب	19( 

فنــرى	أن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ال	يصــّدق	كل	مــا	تقولــه	الرعيــة	فــي	حــق	واليهــا،	بــل	يتريـّـث	و	يتقّصــى	حتــى	يتبيـّـن	لــه	الحــق،

فــاذا	ثبتــت	صحــة	التهمــة	فــان	علــى	الخليفــة	أن	يتّصــرف	حينئــذ	بمــا	يالئــم	الموقــف،	ومــن	ذلــك	مــا	نجــده	فــي	نهــج	البالغــة	مــن	

كتــاب	لإلمــام	الــى	زيــاد	بــن	أبيــه	وهــو	خليفــة	عاملــه	عبداللــه	بــن	عبــاس	علــى	البصــرة،	حيــث	يتوّعــده	بقولــه:

ــراً، ــْيئاً	َصِغيــراً	أَْو	َكبِي ــْيِء	اْلُمْســلِِميَن	َش ــْن	فَ ــَت	ِم ــَك	ُخْن ــْن	بَلََغنــي	أَنَّ ــماً	َصاِدقــاً،	لَئِ ــِه	قََس ــي	أُْقِســُم	بِالل َوإِنِّ
ــاب	20(  ــالَُم	)كت ــِر	َوالسَّ ــَل	األَْم ــِر )6( َضئِي ــَل	الظَّْه ــِر )5( ثَقِي ــَل	اْلَوْف ــَك	قَلِي ــدَّةً	تََدُع ــَك	َش 	َعلَْي ــدَّنَّ ألَُش

ومراقبــة	الوالــي	أمــر	هــاّم	وضــروري،	وذلــك	بســبب	خطــورة	المهــام	التــي	يتوالهــا،	فقــد	قلنــا	بأنــه	ممثــل	الخليفــة	العــام.	ويحــدد

اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذه	المهــام	فــي	عهــده	لالشــتر	حيــث	كتــب:

هــَذا	َمــا	أََمــَر	بـِـِه	َعْبــُد	اللــِه	َعلـِـٌي	أَميـِـُر	اْلُمْؤِمنِيــَن،	َمالـِـَك	ْبــَن	اْلَحــاِرِث	األَْشــتََر	فـِـي	َعْهــِدِه	إِلَْيــِه،	ِحيــَن	َوالَّهُ
َهــا،	َواْســتِْصالََح	أَْهلَِهــا،	َوِعَمــاَرةَ	باِلَِدَهــا	)كتــاب	53(  ِمْصــَر:	ِجْبــوةَ	َخَراِجَهــا،	َوِجَهــاَد	َعُدوِّ

ــة ــة	وإعمــار	البــالد.	وباختصــار	كل	شــؤون	الرعي ــة	العــدو،	إصــالح	الرعي ــة	الخــراج،	محارب ــي:	جباي فهــذه	هــي	مهــام	الوال

ومشــاكلها	هــي	بيــن	يــدّي	الوالــي،	لــذا	كان	مــن	الواجــب	أن	يكــون	متحليــاً	بصفــات	ال	يقــوم	أمــر	الرعيــة	بدونهــا،	ولعــل	أهمهــا

الّزهــد	والعــدل	والتّواضــع.	كتــب	عليــه	الّســالم	فــي	عهــده	لمحمــد	بــن	أبــي	بكــر	لمــا	قلّــده	مصــر:

فَاْخفِــْض	لَُهــْم	َجنَاَحــَك،	َوأَلِــْن	لَُهــْم	َجانِبَــَك،	َواْبُســْط	لَُهــْم	َوْجَهــَك،	َوآِس )7( بَْينَُهــْم	فِــي	اللَّْحظَــِة	َوالنَّْظــَرِة،
َعفَــاُء	ِمــْن	َعْدلِــَك	َعلَْيِهــْم	)كتــاب	27(  َحتَّــى	الَ	يَْطَمــَع	اْلُعظََمــاُء	فِــي	َحْيفِــَك لَُهــْم	َوالَ	يَْيــأََس	الضُّ

)1(	الَدهَاقين:	االكابر،	الزعماء	أرباب	االمالك	بالسواد،	واحدهم	ِدهقان	بكسر	الدال	ولفظه	معّرب.
)2(	يُْدنَوا:	يقّربوا.

)3(	يُْقَصْوا:	يبعدوا.	
)4(	يُْجفَوا:	يعاملوا	بخشونة.

)5(	الَوْفر:	المال.
)6(	ثقيل	الظهر:	أي	مسكين	ال	تقدر	على	مؤونة	عيالك.

)7(	آِس:	أمر	من	آسى	بمد	الهمزة	أي	َسّوى،	يريد:	اجعْل	بعضهم	أُسوة	بعض	أي	مستوين.



ومــن	كتــاب	لــه	عليــه	الّســالم	الــى	عثمــان	بــن	حنيــف	األنصــاري	وهــو	عاملــه	علــى	البصــرة	وقــد	بلغــه	أنــه	ُدعــي	الــى	وليمــة

قــوم	مــن	أهلهــا	فمضــى	اليهــا:

ــِدُروَن	َعلَــى ــاهُ	بِِطْمَرْيــِه )1( َوِمــْن	طُْعِمــِه	بِقُْرَصْيــِه )2( أاَلَ	َوإِنَُّكــْم	الَ	تَْق ــِد	اْكتَفَــى	ِمــْن	ُدْنيَ 	إَِماَمُكــْم	قَ أاَلَ	َوإِنَّ
ــَوَرع	َواْجتَِهــاد،	َوِعفَّــة	َوَســَداد	)كتــاب	45(  ــَك،	َولِكــْن	أَِعينُونــي	بِ ذلِ

فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يطلــب	مــن	والتــه	أن	يحاولــوا	اإلقتــداء	والتشــبّه	بــه	قــدر	المســتطاع،	فهــو	قــد	اكتفــى	مــن	هــذه	الدنيــا	بأقــل

مــا	يســتر	الّجســد	مــن	الَملبــس،	وبأدنــى	مــا	يســّد	الجــوع	مــن	المــأكل،	والــوالة	لــن	يســتطيعوا	الوصــول	الــى	هــذه	الدرجــة	مــن	

الّزهــد	ولكــن	ال	أقــل	مــن	أن	يحاولــوا	بلــوغ	درجــة	قريبــة	مــن	ذلــك.

وفــي	مقابــل	المهــام	الواجــب	علــى	الوالــي	القيــام	بهــا،	فــان	لــه	حقوقــاً	يجــب	مراعاتهــا.	فمــن	هــذه	الحقــوق	طاعــة	الّرعيــة	لــه،	

كتــب	عليــه	الّســالم	الــى	أهــل	مصــر	لمــا	ولّــى	عليهــم	األشــتر:

	)كتاب	38(  فَاْسَمُعوا	لَهُ	أَِطيُعوا	أَْمَرهُ	فِيَما	طَابََق	اْلَحقَّ

فطاعــة	الّرعيــة	للوالــي	هــي	مــن	أهــم	حقوقــه	عليهــا،	اذ	بدونهــا	ال	يتمكــن	الوالــي	أبــدا	مــن	القيــام	بواجباتــه	كمــا	يجــب،	وبالطبــع

فــان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ال	يطلــب	مــن	الّرعيــة	إطاعــة	الوالــي	واالمتثــال	لــه	علــى	الخيــر	والّشــر،	بــل	علىيهــا	أن	تنظــر	فــي	

أوامــر	الوالــي	وتطيعــه	بهــا	فيمــا	وافــق	الحــق	وكان	علــى	طبقــه.

ومــن	حقــوق	الوالــي،	حقــه	بالتصــرف	فــي	بيــت	المــال	لمصلحتــه	الشــخصية	وذلــك	بالمقــدار	الــذي	يؤّمــن	لــه	الحيــاة	الكريمــة.	

كتــب	عليــه	الّســالم	لزيــاد	بــن	أبيــه:

ِم	اْلفَْضــَل )3(  فـَـَدِع	اإلْســَراَف	ُمْقتَِصــداً،	َواْذُكــْر	فـِـي	اْليـَـْوِم	َغــداً،	َوأَْمِســْك	ِمــَن	اْلَمــاِل	بِقـَـْدِر	َضُروَرتـِـَك،	َوقـَـدِّ
لِيـَـْوِم	َحاَجتـِـك )كتــاب 21( 

هــذا	كلــه	بالنســبة	الــى	الطّبقــة	األولــى	مــن	طبقتــي	المجتمــع	االســالمي،	وهــي	طبقــة	الحــكام،	وامــا	طبقــة	الرعيــة	فالحديــث	عنهــا

فيمــا	يلــي:

)1(	الِطْمر	بالكسر:	الثوب	الخلق	البالي.
)2(	قُْرَصْيه:	تثنية	قرص،	وهو	الرغيف.

)3(	الفضل:	ما	يفضل	من	المال.



طبقات	الرعيّة

َعهــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	لمالــك	األشــتر	هــو	الموضــع	الوحيــد	فــي	نهــج	البالغــة	الــذي	يتعــرض	فيــه	اإلمــام	عليه	الّســالم	للتّقســيم

الطّبقــي	للّرعيــة،	وهــو	يقّســمها	الــى	ســبع	طبقــات	نجدهــا	بقوله:

ِعيَّــةَ	طَبَقـَـاٌت	الَ	يَْصلـُـُح	بَْعُضَهــا	إالَّ	بِبَْعــض،	َوالَ	ِغنـَـى	بِبَْعِضَهــا	َعــْن	بَْعــض:	فَِمْنَهــا	ُجنـُـوُد	اللــِه،	ِمْنَهــا 	الرَّ أَنَّ
ــِة	 ــُل	اْلِجْزيَ ــا	أَْه ــِق،	َوِمْنَه ْف ــاُل	اإلْنَصــاِف	َوالرِّ ــا	ُعمَّ ــْدِل،	َوِمنَه ــاةُ	اْلَع ــا	قَُض ــِة،	َوِمْنَه ــِة	َواْلَخاصَّ ــاُب	اْلَعامَّ ُكتَّ
ــْفلَى	ِمــْن	 نَاَعــاِت،	َوِمنَهــا	الطَّبَقـَـةُ	السُّ ــاُر	َوأَْهــُل	الصِّ ــِة	َوُمْســلَِمِة	النَّــاِس،	َوِمْنَهــا	التُّجَّ مَّ َواْلَخــراِج	ِمــْن	أَْهــِل	الذِّ

َذِوي	اْلَحاَجــِة	َواْلَمْســَكنَِة	)كتــاب	53( 

فهذه	هي	الطبقات	السبع	التي	يذكرها	االمام:

الطّبقة	األولى:	الّجند.

الطّبقة	الثّانية:	ُكتّاب	العاّمة	والخاّصة،	وهم	يشّكلون	الهيئة	الوزارية.

الطّبقة	الثّالثة:	القضاة.

الطّبقة	الّرابعة:	عّمال	اإلنصاف	والرفق،	وهم	موظفو	الّدولة.

الطّبقــة	الخامســة:	أهــل	الجزيــة	والخــراج،	أي	الذيــن	يدفعــون	الضرائــب	مــن	المســلمين	وغيرهــم.	فالمســلمون-	وهم	أهــل	الخراج	

-	يدفعــون	الضريبــة	علــى	األرض،	وغيــر	المســلمين	-	أهــل	الجزيــة	-	وهــم	الذيــن	يقبلــون	بشــروط	المســلمين	ويدفعــون	الجزيــة.	

واإلمــام	عليــه	الّســالم	عنــد	حديثــه	التفصيلــي	عــن	هــذه	الطبقــة	ال	يتعــرض	ألهــل	الجزيــة	بــل	يقصــر	كالمــه	علــى	الخــراج	وأهله.

الطّبقة	الّسادسة:	التّجار	وأهل	الصناعات.

الطّبقة	الّسابعة:	الطّبقة	الّسفلى	من	ذوي	الحاجة	والمسكنة.

ويــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أن	تشــكيل	المجتمــع	مــن	هــذه	الطبقــات	أمــر	ضــروري	وهــام	فــال	يصلــح	بــدون	ذلــك،	إذ	كل	طبقــة	

ضروريــة	للمجتمــع	وتحتــاج	مــن	أجــل	بقائهــا	الــى	بقيّــة	الطّبقــات،	مــا	عــدا	الطبقــة	االخيــرة	فانهــا	تحتــاج	الــى	بقيــة	الطبقــات،	

ولكــن	تلــك	الطبقــات	ال	تحتاجهــا	وإنمــا	واجبهــا	العطــف	عليهــا	والّرفــق	بهــا.

ضرورة	الطّبقات

عندمــا	يتنــاول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	طبقــات	الّرعيــة	مــن	ناحيــة	الحاجــة	اليهــا	فإنــه	يحصرهــا	ضمــن	خمــس	طبقــات،	اذ	أنــه	يدرج

القضــاة	والــوزراء	والموظفــون	ضمــن	طبقــة	واحــدة	يمكننــا	تســميتها	بطقبــة	اإلدارييــن،	وفيمــا	يلــي	الحديــث	عــن	إحتياجــات	



المجتمــع	الــى	كل	طبقــة:

ند،	يقول	عليه	الّسالم	في	بيان	الحاجة	الى	هذه	الطّبقة: أّوالً:	طبقة	الجُّ

ِعيَّــةُ الرَّ يــِن،	َوُســبُُل	األَْمــِن،	َولَْيــَس	تَقـُـوُم 	الدِّ ِعيَّــِة،	َوَزْيــُن	اْلــُوالَِة،	وِعــزُّ فَاْلُجنـُـوُد،	بـِـإِْذِن	اللــِه،	ُحُصــوُن	الرَّ
إاِلَّ	بِِهــْم	)كتــاب 53( 

يوضــح	عليــه	الّســالم	بــأن	كيــان	المجتمــع	ســوف	يهتّــز	وينهــار	بــدون	الّجنــود،	وذلــك	للمهــاّم	الكثيــرة	والخطيــرة	التــي	تعتمــد

عليهــم.	فهــم	أوال:	الحصــن	المنيــع	فــي	وجــه	األعــداء	فيحرســون	الحــدود	ويحمــون	الثّغــور.	وثانيــا:	إن	الحــّكام	لهــم	علــى	الرعيــة	

ــة	وأخــذ	حقــه	منهــا	 ــم	تــؤِد	الــى	الحاكــم	حقــه،	كان	لزامــاً	عليــه	تأديــب	الرعيّ ــّدم،	ففيمــا	لــو	عصــت	الّرعيــة	ول حقــوق	كمــا	تق

بالقــوة،	وذلــك	يكــون	بواســطة	الّجنــد.	فالحاكــم	إذن	يســتمد	قوتــه	وهيبتــه	وطاعــة	رعيّتــة	منهــم.	وثالثــاً:	اّن	الّدين	اإلســالمي	يشــّكل	

مجموعــة	مــن	األنظمــة	والتعاليــم	التــي	تضمــن	لإلنســان	الســعادة	واالســتقرار،	بشــرط	أن	يلتــزم	النــاس	بهــا،	والّجنــد	يشــكل	القــوة	

التــي	تُلــزم	النــاس	باتّبــاع	تلــك	األنظمــة	والتّعاليــم	واحترامهــا،	وهــذا	هــو	عــّز	الديــن.	ورابعــاً:	الّجنــد	يحفــظ	األمــن	داخــل	البــالد،	

فيمنــع	القــوي	مــن	اإلعتــداء	علــى	الضعيــف	ويــردع	المجرميــن	مــن	العبــث	بحيــاة	اآلخريــن	وممتلكاتهــم.	وبذلــك	تظهــر	أهميــة	

الجنــد	بالنســبة	لكافــة	طبقــات	المجتمــع.

ثانيــا:	طبقــة	أهــل	الخــراج،	وهــم	الفالحــون	الذيــن	يدفعــون	الّضرائــب	عــن	بعــض	مــا	تُنتــج	األرض،	وفــي	بيــان	أهميتهــم	يقــول	

عليــه	الســالم:

	الَ	قـِـَواَم	لِْلُجنـُـوِد	إاِلَّ	بَِمــا	يُْخــِرُج	اللــهُ	لَُهــْم	ِمــَن	اْلَخــَراِج	الَّــِذي	يَْقــَوْوَن	بـِـِه	فـِـي	ِجَهــاِد	َعُدِوِهــْم،	َويَْعتَِمــُدوَن ثـُـمَّ
َعلَْيــِه	فِيَمــا	أْصلَحُهــْم،	َويَُكــوُن	ِمــْن	َوَراِء	َحاَجتِِهــْم	)كتــاب 53( 

الخــراج	هــو	المــورد	األهــم	الــذي	تعتمــد	عليــه	الدولــة	فــي	ســّد	احتياجاتهــا	الماّديــة،	وأولــى	تلــك	االحتياجــات	وأهّمهــا	هــي	الحفــاظ

علــى	الجنــد،	بــأن	يُدفــع	لهــم	مــا	يقــوم	بحالهــم	ويصلــح	شــأنهم.	إذا	فطبقــة	أهــل	الخــراج	تُعتبــر	ضروريــة	جــدا	بالنســبة	لطبقــة	

الجنــد،	وحيــث	أن	الجنــد	ضــروري	لطبقــات	المجتمــع	كلهــا	-	كمــا	ســبق	-	فهــذا	يعنــي	أن	طبقــة	أهــل	الخــراج	ضروريــة	للمجتمــع	

باسره.

ثالثاً:	طبقة	اإلداريين،	وهم	الوزراء	والقضاة	والموظفون،	ويقول	اإلمام	عليه	الّسالم	في	بيان	اهمية	هذه	الطبقة:

ــاِل	َواْلُكتَّــاِب،	لَِمــا	يُْحِكُمــوَن	ِمــَن	اْلَمَعاقِِد  ْنــِف	الثَّالـِـِث	ِمــَن	اْلقَُضــاِة	َواْلُعمَّ ْنفَْيــِن	إاِلَّ	بِالصِّ 	الَ	قـِـَواَم	لِهَذْيــِن	الصِّ ثـُـمَّ
َهــا	)كتاب 53(  	األُُموِر	َوَعَوامِّ )1( َويَْجَمُعــوَن	ِمــْن	اْلَمنَافـِـِع،	َويُْؤتََمنـُـوَن	َعلَْيــِه	ِمــْن	َخــَواصِّ

القضــاة	معروفــون،	والعّمــال	هــم	الموظفــون	الذيــن	يعيّنهــم	الوالــي	مــن	اجــل	تســيير	امــور	البــالد.	وأمــا	الكتـّـاب،	فهــم	الــوزراء،	

وهــؤالء	الثالثــة	يشــّكلون	الهيئــة	اإلداريــة	الضروريــة	للمجتمــع.

)1(	المعاقد:	العقود	في	البيع	والشراء	وما	شابههما	مما	هو	شأن	القضاة.



رابعاً:	التجار	والصنّاع،	ويقول	عليه	الّسالم	فيهم	في	معرض	بيان	احتياج	طبقات	المجتمع	لهم:

نَاَعــاِت،	فِيَمــا	يَْجتَِمُعــوَن	َعلَْيــِه	ِمــْن	َمَرافِقِِهــْم )1( َويُقِيُمونَــهُ ــاِر	َوَذِوي	الصِّ ــَواَم	لَُهــْم	َجِميعــاً	إاِلَّ	بِالتُّجَّ َوالَ	قِ
ــِق )2( بِأَْيِديِهــْم	مّمــا	الَ	يَْبلُُغــهُ	ِرْفــُق	َغْيِرِهــْم	)كتــاب 53(  ِمــْن	أَْســَواقِِهْم،	َويَْكفُونَُهــْم	ِمــَن	التََّرفُّ

فالتّاجــر	والصانــع	يتولــى	كل	واحــد	منهمــا	مهمــة	تعتبــر	متممــة	لمهّمــة	اآلخــر،	فالتّاجــر	يوفّــر	للّصانــع	المــواد	التــي	يحتاجهــا

فــي	عملــه،	والّصانــع	يأخــذ	تلــك	المــواد	فيصنّعهــا	ويعيدهــا	للتاجــر	كــي	يتولــى	توزيعهــا.	وبذلــك	تتآمــن	متطلبــات	بقيــة	الطبقــات	

التــي	تحتاجهــا	مــن	أجــل	معيشــتها،	فتتمكــن	مــن	أن	تنصــرف	الــى	أعمالهــا.

خامساً:	الطبقة	السفلى،	يقول	عليه	الّسالم	في	هذه	الطبقة:

	ِرْفُدُهــْم )3( َوَمُعونَتُُهــْم.	َوفـِـي	اللــِه	لُِكّل	َســَعةٌ، ــْفلَى	ِمــْن	أَْهــِل	اْلَحاَجــِة	َواْلَمْســَكنَِة	الَِّذيــَن	يَِحــقُّ 	الطَّبَقـَـةُ	السُّ ثـُـمَّ
	َعلـَـى	اْلَوالـِـي	َحــٌق	بِقـَـْدِر	َمــا	يُْصلُِحــهُ	)كتــاب 53(  َولـِـُكلٍّ

الطبقــة	الســفلى،	هــم	أولئــك	الذيــن	ال	يســتطيعون	العمــل	للقيــام	بســد	احتياجاتهــم،	لِكبـَـر	أو	علـّـة،	أو	أنهــم	يســتطيعون	العمــل	ولكــن

مــا	ينتجونــه	ال	يكفيهــم.	فهــؤالء	يجــب	علــى	ســائر	الطبقــات	االخــرى	المتمّكنــة	أن	تمــّد	لهــم	يــد	الَعــون،	علــى	أنهــم	مســؤولية	

الحاكــم	بشــكل	خــاص	فعليــه	بنفســه	أن	يبحــث	عنهــم	ويحــّدد	إحتياجاتهــم	ثــم	يقــّدم	لهــم	العــون	ِوفــق	ذلــك.

بعــد	أن	بيـّـن	عليــه	الّســالم	طبيعــة	احتياجــات	طبقــات	المجتمــع	لبعضهــا	البعــض،	إنتقــل	الــى	تفصيــل	أحــوال	كل	طبقــة	علــى	حدة،	

والهــدف	مــن	ذلــك	هــو	التوّصــل	الــى	طبيعــة	العالقــات	التــي	يُفتــرض	أن	تنشــأ	بينهــا	وبيــن	الحاكــم،	وأحيانــا	مــن	اجــل	الّداللــة	

علــى	كيفيــة	انشــاء	تلــك	الطبقــات	مــن	أساســها	كمــا	فــي	الجنــد	والقضــاة	مثــال.	وفيمــا	يلــي	تفصيــل	مــا	قالــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم.

)1(	المرافق:	أي	المنافع	التي	يجتمعون	الجلها
)2(	الترفق:	أي	التكسب	بأيديهم	ما	ال	يبلغه	كسب	غيرهم	من	سائر	الطبقات.

)3(	ِرْفدهم:	مساعدتهم	وصلتهم.



الطّبقة	األولى:	الّجند

الحديث	عن	الجند	في	نهج	البالغة	يتناول	النقاط	الخمس	التالية:

أوالً:	في	المواصفات	التي	يجب	تحقّقها	في	قادة	الّجند.

ثانياً:	في	كيفية	إختيار	هؤالء	القادة.

ثالثاً:	في	طريقة	تعامل	الحاكم	معهم.

رابعاً:	في	ضرورة	التقريب	بين	القائد	وجنوده.

خامساً:	في	وجوب	مراقبة	الّجند	وضبط	تصرفاته.

وفيمــا	يلــي	نتنــاول	بالبحــث	كل	واحــدة	مــن	هــذه	النقــاط	علــى	حــدة،	وذلــك	بمــا	نســتفيده	مــن	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	

نهجــه.

أّوالً:	في	الشروط	والمواصفات	التي	يجب	أن	يتّصف	بها	قادة	الّجند.

ســبق	وتّحدثنــا	عــن	أهميــة	الّجنــد	بالنســبة	للمجتمــع،	وقلنــا	بــأن	هــذه	الطبقــة	ضــرورة	ملّحــة	للمجتمــع	بشــتى	طبقاتــه.	ولكــن	الــى	

جانــب	ضــرورة	الجنــد	وأهميتــه	هنــاك	جانــب	آخــر	يجــب	مالحظتــه	فيــه،	وهــو	خطــره	علــى	المجتمــع،	فالّجنــد	يشــكل	أكبــر	

قــوة	فــي	المجتمــع،	وقادتــه	يدركــون	تمامــاً	أهميــة	مراكزهــم	ويشــعرون	بقّوتهــم،	فــاذا	مــا	ســّولت	لهــم	أنفســهم	أمــراً	فــان	أحــداً	

ال	يســتطيع	الوقــوف	فــي	طريــق	تنفيــذه،	ومــن	هنــا	كان	ال	بــّد	مــن	التشــّدد	فــي	مواصفــات	القــادة	حتــى	يُضمــن	عــدم	انحرافهــم،	

ويُتأّكــد	مــن	قيامهــم	بواجباتهــم،	ويعــرض	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بعــض	هــذه	الصفــات	فــي	عهــده	لأشــتر	حيــث	يوصيــه:	

	ِمــْن	ُجنُــوِدَك	أَْنَصَحُهــْم	فِــي	نَْفِســَك	للــه	َولَِرُســولِِه	َوإلَماِمــَك،	َوأَْنقَاُهــْم	َجْيبــاً )1( َوأَْفَضلَُهــْم	ِحْلمــاً )2( فَــَولِّ
ــْن	 َعفـَـاِء،	َويَْنبـُـو )3( َعلـَـى	األَْقِويـَـاِء،	َوِممَّ ــْن	يُْبِطــىُء	َعــِن	اْلَغَضــِب،	َويَْســتَِريُح	إِلـَـى	اْلُعــْذِر،	َويـَـْرأَُف	بِالضُّ ِممَّ

ْعــُف	)كتــاب 53(  الَ	يُثِيــُرهُ	اْلُعْنــُف،	َوالَ	يَْقُعــُد	بـِـِه	الضَّ

)1(	جيب	القميص:	طوقه،	ويقال:	تقي	الجيب،	أي:	طاهر	الصدر	والقلب.	
)2(	الِحلم	هنا:	العقل.

)3(	ينبو	عليه:	يتجافى	عنهم	ويبعد.



فالّضمــان	األكيــد	لعــدم	طغيــان	قــادة	الجيــش	وإنحرافهــم	هــو	فــي	كونهــم	واجديــن	لهــذه	الصفــات	التــي	يذكرهــا	اإلمــام.	وأهــم	تلــك

الصفــات	أن	يكــون	محافظــاً	علــى	تعاليــم	اإلســالم،	حريصــاً	علــى	األّمــة	مطيعــاً	لإلمــام	الواجــب	الطاعــة،	كمــا	يجــب	أن	يكــون

حليمــاً	مســامحاً	ورؤوفــاً	بالضعفــاء،	وفــي	الوقــت	ذاتــه	شــديداً	علــى	األقويــاء،	وبالطبــع	هــذا	كلــه	باإلضافــة	الــى	الخبــرة	فــي	

مياديــن	القتــال،	واال	لَقــاد	جنــده	الــى	الهزيمــة	دون	أن	يــدري.

ثانياً:	كيفية	إختيار	قادة	الجند.

بعــد	ان	أوضــح	عليــه	الّســالم	الصفــات	التــي	يجــب	توفرهــا	فــي	قــادة	الجنــد	أخــذ	فــي	بيــان	األمكنــة	التــي	يتوافــر	فيهــا	المتّصفــون	

بالخصــال	التــي	اشــترطها	وذلــك	لكــي	يســهل	اإلختيــار	والتعييــن	علــى	الحاكــم،	فقــال	عليــه	الســالم:

	أَْهــِل	النَّْجــَدِة ــَوابِِق	اْلَحَســنَِة،	ثـُـمَّ الَِحــِة،	َوالسَّ 	اْلَصــْق	بـَـَذِوي	اْلُمــُروَءاِت	َواألَْحَســاِب،	َوأَْهــِل	اْلبُيُوتـَـاِت	الصَّ ثـُـمَّ
ــماَحِة،	فَإِنَُّهــْم	ِجَمــاٌع	ِمــَن	اْلَكــَرِم	َوُشــَعٌب )1( ِمــَن	اْلُعــْرِف )2(	)كتــاب 53(  ــَخاِء	َوالسَّ ــَجاَعِة،	َوالسَّ َوالشَّ

ففــي	مجتمــع	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كانــت	البيوتــات	الصالحــة	تهتــم	بتربيــة	أبنائهــا	علــى	مــا	درجــت	عليــه	مــن	الجــود	والشــجاعة

والكــرم،	فيُرشــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الــى	أفضليــة	اختيــار	قــادة	الّجنــد	مــن	هــذه	البيوتــات	ذات	الحســب	والنســب	إذ	غالبــا	مــا	

تتواجــد	الصفــات	المطلوبــة	للقائــد	فيهــا	وإال	فمجــرد	النّســب	دون	التحلّــي	بهــذه	الصفــات	ال	يجــدي	شــيئا	وال	يمنــح	أيــة	ميــزة.

كتــب	األســتاذ	عبــد	الوهــاب	حمــودة	بعــد	أن	نقــل	هــذه	الفقــرة	مــن	كالم	االمــام:	»	إن	نغمــة	البيوتــات	واألحســاب	قــد	تبــدو	شــاذة،	

ولكــن	ينبغــي	ان	ال	نرتــاع	لهــا	ولنكمــل	إســتماعنا	بأنشــودة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الحبيبــة،	فــان	وصيتــه	بــذوي	األحســاب	ال	تنافــي	

الديمقراطيــة	فهــو	لــم	يــدُع	الــى	تمييزهــم،	وانمــا	دعــا	الــى	االنتفــاع	بمــا	عندهــم.	وكثيــرا	مــا	يتســق	نُبــل	األخــالق	مــع	نبــل	الــّدم.	

ثــم	ان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أتبــع	ذلــك	بقولــه:	والســوابق	الحســنة	ثــم	اهــل	النجــدة	والّســماحة،	وهــؤالء	يكونــون	مــن	هــذه	الطبقــة	

كمــا	يكونــون	مــن	تلــك	دون	تمييــز«	)3( 

ثالثا:	طريقة	تعاُمل	الحاكم	مع	القادة.

قّدمنــا	بــان	الّجنــد	فيــه	ناحيــة	خطــر	علــى	األمــة	اذا	مــا	انحــرف	قادتــه	عــن	الحــق	وزاغــوا،	وقــد	تحــّرز	اإلمــام	عليــه	الّســالم	

مــن	هــذا	الخطــر	بــأن	تشــّدد	فــي	كيفيــة	اختيارهــم	وفــرض	مواصفــات	معينــة	يجــب	أن	تكــون	متوفــرة	فيهــم.	ولكــن	هــذا	وحــده	

ليــس	كافيــاً	لضمــان	عــدم	اإلنحــراف	والعصيــان،	فــان	هــؤالء	لهــم	مطالــب	واحتياجــات	كســائر	النـّـاس،	وربمــا	تكــون	زائــدة	عــن	

متطلبــات	واحتياجــات	غيرهــم	وذلــك	بحكــم	المركــز	الــذي	يشــغلونه،	فــاذا	لــم	عليهــا	بالطـّـرق	المشــروعة	فلربمــا	اضطــروا	للجوء	

إلــى	طـُـرق	اخــرى	ال	تأخــذ	بعيــن	اإلعتبــار	مصالــح	المجتمــع	والنــاس.

)1(	ُشعب	بضم	ففتح:	جمع	شعبة
)2(	الُعرف:	المعروف.

)3(	في	ظالل	نهج	البالغة	ج	4	-	ص	71



ومــن	هنــا	يــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بــان	علــى	الحاكــم	ان	يواصــل	تفقـّـده	ألحــوال	القــادة	مــن	أجــل	أن	يتعــّرف	عــن	كثــب	علــى

طبيعــة	احتياجاتهــم	ويقــوم	بتلبيتهــا،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الســالم:

ْيتَُهــْم	بـِـِه، 	تَفَقَّــْد	ِمــْن	أُُموِرِهــْم	َمــا	يَتَفَقَّــُدهُ	اْلَوالـِـَداِن	ِمــْن	َولَِدِهَمــا،	َوالَ	يَتَفَاقََمــنَّ )1( فـِـي	نَْفِســَك	َشــْيٌء	قَوَّ ثـُـمَّ
	 ــنِّ ــَك،	َوُحْســِن	الظَّ ــِة	لَ ــْذِل	النَِّصيَح ــى	بَ ــْم	إِلَ ــةٌ	لَُه ــهُ	َداِعيَ ــلَّ،	فَإِنَّ ــِه	َوإِْن	قَ ــْم	بِ 	لُْطفــاً )2( تََعاَهْدتَُه ــَرنَّ َوالَ	تَْحقِ
	لِْليَِســيِر	ِمــْن	لُْطفـِـَك	َمْوِضعــاً	يَْنتَفُِعــوَن	بـِـِه،	 بـِـَك.	َوالَ	تـَـَدْع	تَفَقُّــَد	لَطيـِـِف	أُُموِرِهــُم	اتِّــَكاالً	َعلـَـى	َجِســيِمَها،	فـَـإِنَّ

َولِْلَجِســيِم	َمْوقِعــاً	الَ	يَْســتَْغنُوَن	َعْنــهُ	)كتــاب 53( 

ــرق	الممكنــة	دون	أن	يجعــل	للخــوف	موضعــا	فــي	نفســه	مــن	أن وإنطالقــا	مــن	ذلــك	عليــه	أن	يعمــل	علــى	تقويتهــم	بشــتى	الطُّ

يصبــح	بعــض	هــؤالء	القــادة	مــن	القــوة	بحيــث	ينافســوه	علــى	منصبــه،	فهــو	كالوالــد	لهــم،	وكمــا	ان	الوالــد	يعمــل	جاهــداً	مــن	أجــل	

اوالده	وتأميــن	مســتقبل	مشــرق	لهــم	دون	ان	يقلــق	مــن	ان	يصبحــوا	ذات	يــوم	فــي	مركــز	أفضــل	مــن	مركــزه،	فكذلــك	يجــب	ان	

يكــون	الحاكــم	مــع	قــادة	جنــده،	عليــه	ان	يفتخــر	بهــم	اذا	مــا	أصبحــوا	أقويــاء	منيعيــن	ال	أن	يَعظـُـم	عليــه	هــذا	األمــر	ويقلقــه.

ثــم	ينبـّـه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الــى	أمــر	هــام	يجــب	علــى	الحاكــم	مالحظتــه،	وهــو	أن	عليــه	ان	يبــذل	اقصــى	جهــده	مــن	أجــل	كســب	

ثقــة	قــادة	جنــده	وُحســن	ظنّهــم،	النــه	لــو	تــّم	لــه	ذلــك	فانهــم	بعــد	هــذا	ال	يّدخــرون	جهــدا	فــي	ســبيله	ويكونــون	لــه	نِعــم	النّاصــح	

الغيــور.	وأمــا	كيــف	يكســب	الحاكــم	ثقــة	هــؤالء	القــادة	فهــو	ان	يقــف	عنــد	كل	مــا	يعاهدهــم	بــه	وال	يعــدوه	ابــداً	حتــى	ولــو	كان	

أمــرا	ليــس	بشــديد	األهميــة،	فهــم	عندمــا	ياُلحظــون	اهتمامــه	مــن	أجــل	الوفــاء	بأقــل	األمــور	فانهــم	حينئــذ	تــزداد	ثقتهــم	بــه	ويــزداد	

تســليمهم	ونصحهــم	لــه.

وبعــد	هــذا	يشــير	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الــى	أن	للقــادة	حاجــات	أساســية	ال	يمكــن	اإلســتغناء	عنهــا	بحــال	كاإلعاشــة	والّســالح	مثــالً،	

كمــا	أن	لهــم	حاجــات	اخــرى	ثانويــة	ليســت	بأهميــة	االولــى.	وعلــى	الحاكــم	ان	يالحــظ	كل	تلــك	اإلحتياجــات،	الخطيــرة	منهــا	

واليســيرة	فيحــاول	قضاءهــا	وال	يُهمــل	منهــا	شــيئاً.

وإذا	مــا	فعــل	الحاكــم	كل	ذلــك	وأولــى	القــادة	اإلهتمــام	الــالزم	والرعايــة	التاّمــة	فانهــم	بــال	شــك	ســوف	يميلــون	اليــه	ويعملــون	فــي	

خدمتــه	بإخــالص،	وبهــذا	يقــول:

	َعْطفََك	َعلَْيِهْم	يَْعِطُف	قُلُوبَُهْم	َعلَْيَك	)كتاب 53(  فَإِنَّ

البــالء	الحســن	فيشــّجعهم	علــى	ذلــك وأيضــاً	مــن	فوائــد	تفقـّـد	الحاكــم	لقــادة	جنــده	هــو	أنــه	يســتطيع	التعــرف	عــن	كثــب	علــى	ذوي

لغيرهــم،	يقــول	االمــام:	 ليكونــوا	قــدوة

)1(	تفاقم	االمر:	عظم،	أي	ال	تعّد	شيئاً	قويتهم	به	غاية	في	العظم	زائداً	عما	يستحقون،	فكل	شيء	قويتهم	به	واجب	عليك	اتيانه،	
وهم	مستحقون	لنيله.

)2(	ال	تحقَرّن	لطفاً:	أي	التعد	شيئاً	من	تلطفك	معهم	حقيراً	فتتركه	لحقارته،	بل	كل	تلطف	وإن	قل	فله	موقع	من	قلوبهم.



	َكْثَرةَ فَاْفَســْح	فـِـي	آَمالِِهــْم،	َوَواِصــْل	فـِـي	ُحْســِن	الثَّنـَـاِء	َعلَْيِهــْم،	َوتَْعِديــِد	َمــا	أَْبلــى	َذُوو	اْلبـَـالَِء )1( ِمْنُهــْم،	فـَـإِنَّ
	اْمــِرىء	ِمْنُهــْم	َمــا	أَْبلــى،	َوالَ	 	اْعــِرْف	لِــُكلِّ ُض	النَّــاِكَل )2( ثُــمَّ ــَجاَع،	َوتَُحــرِّ 	الشُّ ْكــِر	لُِحْســِن	أَْفَعالِِهــْم	تَُهــزُّ الذِّ
	بـِـِه	ُدوَن	َغايـَـِة	باَلَئـِـِه،	َوالَ	يَْدُعَونَّــَك	َشــَرُف	اْمــِرىء	إِلـَـى	أَْن	 ــَرنَّ 	بـَـالََء	اْمــِرىء	إِلـَـى	َغْيــِرِه،	َوالَ	تُقَصِّ ــنَّ تَُضمَّ
تُْعِظــَم	ِمــْن	باَلَئِــِه	َمــا	َكاَن	َصِغيــراً،	َوال	ََضَعــةُ	اْمــِرىء	إِلَــى	أَْن	تَْســتَْصِغَر	ِمــْن	بالَئِــِه	َمــا	َكاَن	َعظيِمــاً	)كتــاب

 )53

هــذه	الفقــرة	مــن	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	تــدل	علــى	مــدى	خبرتــه	بالنّفــس	البشــرية	وكيفيــة	التّعامــل	مــع	مختلــف	أنــواع	البشــر،	

فنــرى	انــه	يهتــم	كثيــرا	بالكلمــة	الَحَســنة	فيوصــي	الحاكــم	بــأن	ينظــر	فــي	أفعــال	قــادة	جنــده	فــاذا	مــا	وجــد	مــن	احدهــم	بالءاً	حســناً،	

فعليــه	ان	ال	يبخــل	عليــه	بحســن	الثنــاء	واإلطــراء،	فــان	ذلــك	يفتــح	بــاب	المنافســة	علــى	مصراعيــه	حيــث	يــرى	بقيــة	القــادة	اّن	

العمــل	الَحَســن	ُمعتــرف	بــه	مــن	قبــل	الحاكــم	ويُقابــل	بالثنــاء	والشــكر،	وهــذا	مــا	يدفعهــم	الــى	المزيــد	مــن	النشــاط	واإلخــالص	

فــي	العمــل.

كمــا	اّن	ُحســن	الثنــاء	علــى	ذوي	البــالء	الحســن	يدفــع	النــاكل	الــى	أن	يُعيــد	النظــر	فــي	موقفــه،	حيــث	يــرى	أن	نتيجــة	نكولــه	ال	

تنقلــب	إال	عليــه،	فيحــاول	جاهــداً	تصحيــح	ســلوكه.

رابعا:	ضرورة	التقريب	بين	القائد	وجنوده.

إن	اإلنســجام	والتفاهــم	بيــن	القائــد	وجنــوده	يعطــي	ثمــرات	عمليــة	ظاهــرة،	فعطــف	القائــد	علــى	الجنــدي	يعطــي	هــذا	األخيــر	

شــعوراً	بالمحبّــة	ووجــوب	التّفانــي	فــي	ســبيل	قائــده،	كمــا	يُشــعره	بــاّن	اإلنتصــار	علــى	العــدو	هــو	إنتصــار	لــه	بالــذات،	يقطــف	

ثمراتــه	بنفســه	ال	انــه	مجــرد	أداة	فــي	يــد	القائــد	يوجهــه	كيــف	يشــاء،	ثــم	اذا	مــا	تحقــق	اإلنتصــار	كانــت	نتائجــه	للقائــد	وحــده.

ولإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	طريقــة	لَبقــة	وفريــدة	مــن	نوعهــا	مــن	أجــل	تحقيــق	التّقــارب	واإلنســجام	بيــن	القائــد	وجنــوده،	وهــو	

يوضحهــا	فــي	عهــده	لأشــتر	بقولــه:

َوْليَُكــْن	آثَــُر	ُرؤوِس	ُجْنــِدَك	ِعْنــَدَك	َمــْن	َواَســاُهْم	فِــي	َمُعونَتِــِه،	َوأَْفَضــَل	َعلَْيِهــْم	ِمــْن	ِجَدتِــِه )3( بَِمــا	يََســُعُهْم
ُهــْم	َهّمــاً	َواِحــداً	فِــي	ِجَهــاِد	اْلَعــُدّو	)كتــاب 53(  يََســُع	َمــْن	َوَراَءُهــْم	ِمــْن	ُخلـُـوِف	أَْهلِيِهــْم )4( َحتَّــى	يَُكــوَن	َهمُّ

فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يوصــي	الحاكــم	بــان	يقــّرب	اليــه	اولئــك	القــادة	الذيــن	يســيرون	بالُحســنى	فــي	جنودهــم،	وهــذا	يعنــي	إعطــاء

ميــزة	لهــم	علــى	غيرهــم،	ممــا	يفتــح	بــاب	المنافســة	بيــن	القــادة	جميعــا	ليحظــوا	بمنزلــة	القـُـرب	مــن	الحاكــم.

)1(	ذوو	البالء:	أهل	االعمال	العظيمة
)2(	يحرض	الناكل:	يحث	المتأخر	القاعد.	)3(	الِجَدة	بكسر	ففتح:	الغنى	

)4(	خلوف	أهليهم:	جمع	َخْلف	بفتح	وسكون	وهو	من	يبقى	في	الحي	من	النساء	والَعَجَزة	بعد	سفر	الرجال.



وقــد	أدرك	عليــه	الّســالم	أهميــة	التّقــارب	واإلنســجام	بيــن	القــادة	والجنــود،	فعلــى	القائــد	أن	يتحلـّـى	باألخــالق	الحســنة	ويســير	بهــا

بيــن	جنــوده،	فيعطــف	عليهــم	ويشــفق	علــى	مــا	يصيبهــم،	ثــم	عليــه	ان	يولــي	إهتمامــه	لعائلــة	الجنــدي	فتــرة	غيابــه	فيقــوم	بحاجتهــا	

حتــى	ينصــرف	الجنــدي	الــى	جهــاد	عــدّوه	وقــد	اطمــأن	علــى	عائلتــه	التــي	خلفهــا	وراءه.

خامسا:	مراقبة	الّجند	وضبط	تصرفاته.

عندمــا	يقصــد	الّجنــد	المســير	لمالقــاة	عــدّوه،	فــإن	عليــه	أن	يجتــاز	الكثيــر	مــن	المناطــق	والبلــدان	حتــى	يصــل	الــى	غايتــه.	وقــد	

يحــدث	أن	يســيء	الجنــد	التصــرف	أثنــاء	طريقــه	فيتجــاوز	حــّده	ويعتــدي	علــى	شــيء	مــن	ممتلــكات	اآلخريــن	التــي	يمــر	بهــا.	

وعلــّي	عليــه	الّســالم	لــم	يغفــل	عــن	هــذه	الناحيــة،	بــل	كان	يــرى	وجــوب	مراقبــة	الّجنــد	اثنــاء	إجتيــازه	للبلــدان	المختلفــة،	فــكان	

ــه	فــي	هــذا	 ــة	مــا	كتب ــل	هــذه	األمــور،	فمــن	جمل ــي	يجتازهــا	ويوصيهــم	بعــدم	التســاهل	فــي	مث ــى	حــّكام	المناطــق	الت يكتــب	ال

الموضــوع:

ــا	يَِجــُب	للــه	َعلَْيِهــْم ــْم	بَِم ــْد	أَْوَصْيتُُه ــْم	إِْن	َشــاَء	اللــهُ،	َوقَ ةٌ	بُِك ــْد	َســيَّْرُت	ُجنُــوداً	ِهــَي	َمــارَّ ــي	قَ ــُد،	فَإِنِّ ــا	بَْع أَمَّ
ِة	اْلَجْيــِش )2( إاِلَّ	ِمــْن	َجْوَعــِة	 تُِكــْم	ِمــْن	َمَعــرَّ 	األََذى،	َوَصــْرِف	الشَّــَذى )1( َوأَنـَـا	أَْبــَرأُ	إِلَْيُكــْم	َوإِلـَـى	ِذمَّ ِمــْن	َكــفِّ
ــْم،	 ــْن	ظُْلِمِه ــْيئاً	ظُْلمــاً	َع ــْم	َش ــاَوَل	ِمْنُه ــْن	تَنَ ــوا )4( َم لُ ــبَِعِه.	فَنَكِّ ــى	ِش ــاً	إلَ ــا	َمْذَهب ــُد	َعْنَه ــرِّ )3( الَ	يَِج اْلُمْضطَ
ِض	لَُهــْم	فِيمــا	اْســتَْثنَْينَاهُ	ِمْنُهــْم،	َوأَنـَـا	بَْيــَن	أَْظُهــِر	اْلَجْيــِش،	 تِِهــْم،	َوالتََّعــرُّ َوُكفُّــوا	أَْيــِدَي	ُســفََهائُِكْم	َعــْن	ُمَضادَّ
ــا	يَْغلِبُُكــْم	ِمــْن	أَْمِرِهــْم،	َوالَ	تُِطيقُــوَن	َدْفَعــهُ	إاِلَّ	بِاللــِه	َوبِــي،	أَُغيِّــْرهُ	 	َمظَالَِمُكــْم،	َوَمــا	َعَراُكــْم	ِممَّ فَاْرفَُعــوا	إِلَــيَّ

بَِمُعونَــِة	اللــِه،	إِْن	َشــاَء	اللــهُ	)كتــاب	60( 

فخــروج	الجنــدي	مــن	بــالده	ال	يعنــي	أبــدا	أن	يتخلــى	عمــا	يجــب	عليــه	االلتــزام	بــه	وهــو	فــي	موطنــه،	بــل	يجــب	أن	يكــون	الَوجــه

الَحَســن	والمشــرق	للبــالد	التــي	خــرج	منهــا،	وذلــك	يكــون	باحتــرام	ممتلــكات	اآلخريــن	وعــدم	اإلقتــراب	منهــا،	نعــم	فــي	حــال	

االضطــرار	يجــوز	لــه	ان	يأخــذ	مقــدار	حاجتــه،	وهــذا	األمــر	ال	يختــص	بالّجنــد	فقــط،	فالجائــع	مهمــا	كان	يجــوز	لــه	أن	يتنــاول	

بمقــدار	مــا	يشــبعه.

وفــي	مقابــل	احتــرام	الجنــد	لآلخريــن	وممتلكاتهــم،	فــإن	علــى	هــؤالء	أيضــا	أن	يحترمــوا	الّجنــد	وال	يتعرضــوا	لــه	بــأن	يســخروا	

منــه	مثــال	وبهــذه	الكلمــات	ننهــي	حديثنــا	عــن	هــذه	الطبقــة.

)1(	الّشَذى:	الضرب	والشر.
ة	الجيش:	أذاه. )2(	َمَعرَّ

)3(	َجْوَعة	بفتح	الجيم:	الواحدة	من	مصدر	جاع،	ويُراد	بَجْوعة	المضطّر	حال	الجوع	المهلك.
لُوا:	أي	أوقعوا	النكال	والعقاب.	 )4(	نَكِّ



الطّبقة	الثانية:	القُضاة	

ــة	لمــن ــرة	الموكول ــى	المهــام	الخطي ــك	ال ــة،	ومــرّد	ذل ــة	فــي	الدول منصــب	القضــاء	مــن	المناصــب	الحّساســة	والشــديدة	األهمي

يتولــى	هــذا	المنصــب،	أي	القاضــي،	فهــو	يفصــل	بيــن	المتخاصميــن	-	وهــذه	مــن	أعظــم	مهامــه	-	فيحكــم	باألمــوال	والممتلــكات	

لشــخص	وينزعهــا	عــن	آخــر،	ومــن	المعلــوم	اّن	األمــوال	هــي	زينــة	الحيــاة	الدنيــا.

ومــن	هنــا	كان	يجــب	ان	يُمنــح	القضــاة	الكثيــر	مــن	اإلهتمــام	بحيــث	يتناســب	مــع	أهميــة	مركزهــم،	الــذي	هــو	تطبيــق	القانــون	

فــي	المجتمــع.

واإلمــام	علــّي	عليــه	الســالم،	الــذي	جعــل	النــاس	جميعــا	متســاوين	أمــام	القانــون،	كان	مــن	هّمــه	أن	يطبقــه	عليهــم	جميعــاً	بحيــث	

يصــل	صاحــب	كل	حــق	الــى	حقــه،	واال	ألصبــح	القانــون	غطــاءاً	للظلــم	والجــور،	فيــأكل	الغنــي	حقــوق	الفقيــر	باســم	القانــون،	

ويعتــدي	القــوي	علــى	الضعيــف	باســم	القانــون	!	وهكــذا...

وبمــا	ان	القضــاة	هــم	الذيــن	يطبّقــون	القانــون	علــى	النــاس	ويحكمــون	باســمه،	فقــد	كان	مــن	الواجــب	التشــّدد	فــي	المواصفــات	

عنــد	اختيارهــم،	ثــم	عــدم	إغفــال	مراقبتهــم	بشــكل	دائــم	ومســتمر.

وحديــث	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	نهــج	البالغــة	عــن	طبقــة	القضــاة	ينحصــر	فيمــا	يلــي:	أوالً:	فــي	مواصفــات	القضــاة.	ثانيــاً:	فــي	

كيفيــة	التعامــل	معهــم.	وثالثــاً:	فــي	وجــوب	اســتمرار	مراقبتهــم.	وفيمــا	يلــي	تفصيــل	الحديــث	عــن	كل	نقطــة.

أّوالً:	في	المواصفات	التي	يجب	توفّرها	في	القاضي.

ولعــل	مــن	أهــم	تلــك	المواصفــات	علــى	اإلطــالق	هــي	الكفــاءة	العلميــة،	بــأن	يكــون	عارفــاً	بالقوانيــن	وبكيفيــة	الحكــم	بيــن	النــاس،

وإال	لــكان	الّضــرر	فــي	وجــوده	أعظــم	مــن	فقدانــه،	حيــث	انــه	قــد	يحكــم	بالباطــل	ومــا	خالــف	الحــّق	دون	أن	يشــعر،	ومــن	هنــا	

كان	عليــه	الّســالم	يهاجــم	بشــدة	القاضــي	الجاهــل،	ومــن	جملــة	مــا	قالــه	فيــه:	

ــا	َكثـُـَر،	َحتَّــى	إَِذا 	ِمْنــهُ	َخْيــٌر	ِممَّ ــَر	فَاْســتَْكثََر	ِمــْن	َجْمــع،	َمــا	قـَـلَّ اهُ	أَْشــبَاهُ	النَّــاِس	َعالِمــاً	َولَْيــَس	بـِـِه،	بَكَّ قـَـْد	َســمَّ
اْرتـَـَوى	ِمــْن	َمــاء	آِجــن )1( َوأْكثـَـر	ِمــن	َغْيــِر	طَائـِـل َجلـَـَس	بَْيــَن	النَّــاِس	قَاِضيــاً	َضاِمنــاً	لِتَْخلِيــِص	َمــا	التَبـَـَس	
	قَطَــَع	بـِـِه،	فَُهــَو	ِمــْن	 َعلـَـى	غْيــِرِه	فـَـإِْن	نََزلـَـْت	بـِـِه	إِْحــَدى	الُمْبَهَمــاِت	َهيَّــأَ	لََهــا	َحْشــواً	َرثـّـاً )2( ِمــْن	َرْأيـِـِه،	ثـُـمَّ

ــبَُهاِت	فــي	ِمْثــِل	نَْســِج	الَعْنَكبـُـوِت	)خطبــة	17(  لَْبــِس	الشُّ

)1(	الماُء	االِجُن:	الفاسد	المتغير	اللون	والطعم.
)2(	الّرّث:	الَخلَُق	البالي،	ضد	الجديد.



الــى	آخــر	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	وصــف	أمثــال	هــذا	القاضــي	الــذي	يعتبــره	مــن	أبغــض	الخالئــق	الــى	اللــه،	ويعتبــر	الذيــن

يســّمونه	عالمــاً	ويتحاكمــون	عنــده	بانهــم	أشــباه	النــاس	وليســوا	أنانســا،	ألنهــم	جهلــة	ال	يميّــزون	بيــن	العالــم	والجاهــل،	وال	بيــن	

الَحَســن	والقبيــح.

ويقول	عليه	الّسالم	أيضا	في	القاضي	الجاهل:	

ً َعالِمــاً	َولَْيــَس	بِــِه،	فَاْقتَبَــَس	َجَهائِــَل	ِمــْن	ُجهَّــال	َوأََضالِيــَل	ِمــْن	ُضــالَّل،	َونََصــَب	لِلنَّــاِس	أَْشــَراكا قَــْد	تََســمَّى
ــِه،	يُْؤِمــُن	 ــَف	اْلَحــقَّ )1( َعلــى	أَْهَوائِ ــِه،	َوَعطَ ِمــْن	حبــاِل	ُغــُرور،	َوقَــْوِل	ُزور،	قَــْد	َحَمــَل	اْلِكتَــاَب	َعلَــى	آَرائِ
ــبَُهاِت،	َوفِيَهــا	َوقَــَع،	َويَقـُـوُل:	أَْعتَــِزُل	اْلبِــَدَع،	 ُن	َكبِيــَر	اْلَجَرائِــِم،	يَقـُـوُل:	أَقِــُف	ِعْنــَد	الشُّ ِمــَن	اْلَعظَائِــِم،	َويَُهــوِّ
ــهُ،	َوالَ	 ــَدى	فَيَتَّبَِع ــاَب	اْلُه ــِرُف	بَ ــَوان،	الَ	يَْع ــُب	َحيَ ــُب	قَْل ــوَرةُ	ُصــوَرةُ	إِْنَســان،	َواْلقَْل ــَع،	فَالصُّ ــا	اْضطََج َوبَْينََه

ــَك	َميِّــُت	األَْحيَــاَء	)خطبــة	86(  	َعْنــهُ،	فَذلِ بَــاَب	اْلَعَمــى	فيَُصــدَّ

وكالمــه	عليــه	الّســالم	هنــا	طويــل	نقتصــر	منــه	علــى	مــا	نقلنــاه،	وفــي	تتّمــة	الــكالم	يعتبــر	اإلمــام	عليــه	الّســالم	القاضــي	الجاهــل

بانــه	ميـّـت	االحيــاء.

ــي	منصــب	القضــاء،	بــل	هنــاك	شــرط	هــام	آخــر	يجــب	انضمامــه	الــى	 ــة	لتولّ هــذا	ولكــن	الكفــاءة	العلميــة	وحدهــا	ليســت	كافي

الكفــاءة	حتــى	يكــون	الشــخص	مؤهــاًل	لهــذا	المنصــب،	وهــذا	الّشــرط	هــو	شــرط	اخالقــي،	وذلــك	بــان	يكــون	القاضــي	متصفــاً	

بمــكارم	األخــالق	وأفضلهــا،	وهــذا	مــا	يرشــد	اليــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	عهــده	لأشــتر	حيــث	يوصيــه	مؤكــداً:

ُكــهُ	اْلُخُصــوُم  ــْن	الَ	تَِضيــُق	بـِـِه	األُُمــوُر،	َوالَ	تَُمحِّ 	اْختـَـْر	لِْلُحْكــِم	بَْيــَن	النَّــاِس	أَْفَضــَل	َرِعيَّتـِـَك	فـِـي	نَْفِســَك،	ِممَّ ثـُـمَّ
	إَذا	َعَرفَــهُ،	َوالَ	تُْشــِرُف	نَْفُســهُ	َعلَــى	طََمــع،	 لَّــِة	َوالَ	يَْحَصــُر	ِمــَن	اْلفَــْيِء	إِلَــى	اْلَحــقِّ )2( َوالَ	يَتَمــاَدى	فِــي	الزَّ

ــِة مــاً	بُِمَراَجَع ــْم	تَبَرُّ ــِج،	َوأَقَلَُّه ــْم	بِاْلُحَج ــبَُهاِت	َوآَخَذُه ــي	الشُّ ــْم	فِ ــم	ُدوَن	أَقَصــاهُ	أَْوقَفَُه ــى	فَْه ــي	بِأَْدنَ َوالَ	يَْكتَفِ
ــْن	الَ	يَْزَدِهيــِه	إْطــَراٌء )3(  ــِف	األُُمــوِر،	َوأَْصَرَمُهــْم	ِعْنــَد	اتَِّضــاِح	اْلُحْكــِم،	ِممَّ اْلَخْصــِم،	َوأَْصبََرُهــْم	َعلَــى	تََكشُّ

َوالَ	يَْســتَِميلُهُ	إِْغــَراٌء،	أُولئِــَك	قَلِيــٌل	)كتــاب	53( 

فالقاضــي	يجــب	ان	يكــون	مــن	أفاضــل	النــاس	علــى	اإلطــالق،	فيجــب	ان	يكــون	عالمــاً	مجتهــداً	يتمّكــن	مــن	إســتنباط	األحــكام	مــن

مصادرهــا	فــال	تقــف	أمامــه	مســألة	وال	تعجــزه	خصومــة،	وهــذا	الّشــرط	فــي	الحقيقــة	يعــود	الــى	الّشــرط	الســابق	الــذي	قلنــا	بانــه	

الكفــاءة	العلميــة.

ثــم	يجــب	ان	يكــون	تقيـّـاً	مؤمنــاً	بحيــث	يعتــرف	بخطــأه	ويتراجــع	عنــه	فيمــا	لــو	انكشــف	لــه،	ال	أن	يتمــادى	فــي	الخطــأ	خوفــاً	مــن	

العــار،	اذ	فــي	الحقيقــة	ال	عــار	فــي	ذلــك	بــل	إن	اإلعتــراف	بالخطــا	والرجــوع	عنــه	فضيلــة	يُحمــد	صاحبهــا.

)1(	َعطََف	الحّق:	حمل	الحّق	على	رغباته،	أي:	ال	يعرف	حقّاً	إال	إياها
)2(	تمّحكه	الخصوم:	تجعله	ما	حقاً	لجوجاً،	يقال:	َمَحك	الرجل	كمنََع	إذا	لّج	في	الخصومة،	وأصّر	على	رأيه.	

)3(	ال	يزدهيه	إطراء:	ال	يستخفه	زيادة	الثناء	عليه.



كمــا	يجــب	علــى	القاضــي	أن	يكــون	عفيــف	النّفــس	ال	يقبــل	الّرشــوة	بحــال	مــن	األحــوال،	وإال	لحكــم	بغيــر	الحــّق	مــع	معرفتــه

بــه،	وأن	يكــون	متأنيــاً	ال	يســتعجل	فــي	إصــدار	االحــكام	كيفمــا	اتّفــق	بــل	يجــب	ان	يبــذل	أقصــى	جهــده	فــي	البحــث	عــن	اي	دليــل	

محتمــل	ليكــون	حكمــه	فــي	النهايــة	صــادراً	عــن	بصيــرة	تامــة،	والــى	آخــر	تلــك	الصفــات	التــي	ال	تتواجــد	اال	فــي	فئــة	قليلــة	مــن	

النــاس.

ثانياً:	في	كيفية	تعامل	الحاكم	مع	القضاة.

ــرد	فــي ــذي	يشــغله	كل	ف ــع	البشــر	ليســت	واحــدة	وال	متشــابهة،	واّن	المركــز	ال ــالم	اّن	طبائ ــه	الّس ــّي	علي ــام	عل ــد	أدرك	اإلم لق

المجتمــع	يؤثــر	علــى	طباعــه	وســلوكه،	وبالتالــي	تختلــف	طريقــة	التعامــل	معــه	عــن	بقيــة	األفــراد	الذيــن	يشــغلون	مراكــز	مختلفــة،	

فالنــاس	ال	يُساســون	جميعــاً	بعصــا	واحــدة.	ومــن	هنــا	فقــد	وضــع	عليــه	الّســالم	برنامجــاً	خاصــاً	فــي	كيفيــة	التعامــل	مــع	كل	طبقــة	

مــن	طبقــات	المجتمــع،	وقــد	تقــّدم	الحديــث	عــن	أســلوب	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	التعامــل	مــع	طبقــة	الّجنــد،	ويأتــي	الــدور	هنــا	

لبيــان	طريقــة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	التعامــل	مــع	القضــاة.

ســبق	وقلنــا	بــان	المنصــب	الــذي	يشــغله	القاضــي	هــو	منصــب	حســاس	وهــام	جــداً،	وذلــك	ألهميــة	الــّدور	الــذي	يقــوم	بــه،	ومــن	

هنــا	وجــب	أن	يكــون	القاضــي	مأمونــاً	مــن	اإلنحــراف	والّزيــغ،	وهــذا	اإلنحــراف	منشــؤه	أحــد	أمريــن:

األّول:	الخضــوع	لإلغــراءات	الماديــة،	فيحكــم	بغيــر	الحــق	طمعــاً	فــي	الرشــوة	تُدفــع	اليــه.	واآلخر:	الخضــوع	للتّهديــد	والتّخويف،	

بــأن	يكــون	أحــد	المتخاصميــن	يشــغل	منصبــاً	هامــاً	فــي	المجتمــع	ممــا	يجعــل	القاضــي	يتحــّرز	عــن	الحكم	فــي	غيــر	مصلحته.

وقــد	عالــج	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كال	األمريــن	بمــا	يناســبه.	فبالنســبة	لأمــر	األّول	فانــه	عليــه	الّســالم	قــد	أدرك	اّن	القاضــي	لــم	

يكــن	ليخــون	مــا	يمليــه	عليــه	ضميــره	لــوال	حاجتــه	الــى	المــال،	فــاذا	مــا	قُضيــت	جميــع	متطلباتــه	الحياتيــة	بحيــث	ال	يشــغل	فكــره	

فــي	القضايــا	الماديــة،	فانــه	لــن	يكــون	مــن	الّســهل	بعــد	ذلــك	قبولــه	الّرشــوة،	لذلــك	أمــر	عليــه	الّســالم	أن	يُدفــع	للقاضــي	مــا	يقــوم	

بجميــع	متطلباتــه	ويزيــد	عنهــا،	فيقــول:

	َمَعهُ	َحاَجتُهُ	إِلَى	النَّاِس	)كتاب	53(  واْفَسْح	لَهُ	فِي	اْلبَْذِل	َما	يُزيُِل	ِعلَّتَهُ،	َوتَقِلُّ

ً وأمــا	بالنســبة	الــى	األمــر	الثانــي	الــذي	قــد	ينحــرف	القاضــي	بســببه،	وهــو	خوفــه	علــى	مالــه	أو	مركــزه	أو	حتــى	حياتــه،	فــان	عليــا

عليــه	الّســالم	يضــع	حــداً	لهــذا	الخــوف	ويقتلعــه	مــن	جــذوره،	وذلــك	بتقديــم	الضمانــات	اليــه	بحيــث	يطمئــن	مــن	خاللهــا	علــى	

ان	أحــداً	لــن	يمّســه	بســوء	فيمــا	لــو	حكــم	بعلمــه	وقناعاتــه.	فنــراه	عليــه	الّســالم	يوصــي	بمنــح	القاضــي	مكانــة	قريبــة	مــن	الحاكــم	

بحيــث	يطمئــن	علــى	ان	أحــدا	لــن	يســتطيع	الــدّس	عليــه	أو	تشــويه	ســمعته،	فيقــول:

َجــاِل	لـَـهُ	ِعْنــَدَك  تـِـَك،	لِيَأَْمــَن	بِذلـَـَك	اْغتِيـَـاَل	الرِّ َوأَْعِطــِه	ِمــَن	اْلَمْنِزلـَـِة	لََدْيــَك	َمــا	الَ	يَْطَمــُع	فِيــِه	َغْيــُرهُ	ِمــْن	َخاصَّ
)كتــاب	53( 



ثالثاً:	وجوب	مراقبة	القضاة.

لقــد	وضــع	عليــه	الّســالم	كافــة	اإلحتياطــات	الالزمــة	مــن	أجــل	اإلطمئنــان	علــى	صــالح	مركــز	القضــاء،	فقــد	رأينــا	كيــف	اشــترط

فــي	القاضــي	أن	تتحقــق	فيــه	مواصفــات	خاصــة	ال	تتواجــد	إال	فــي	القلـّـة	مــن	النــاس.	ثــم	منــح	القاضــي	مــن	األمــوال	واإلمكانــات	

الماديــة	مــا	يتيــح	لــه	حيــاة	كريمــة	ال	يضطــر	معهــا	الــى	قبــول	الرشــوة،	وبعــد	ذلــك	يوصــي	بتقريبــه	مــن	الحاكــم	كــي	يأمــن	علــى	

نفســه	ومالــه.	ولكنــه	عليــه	الّســالم	مــع	كل	هــذه	االحتياطــات	يــرى	وجــوب	مراقبــة	القاضــي	ومراجعــة	أحكامــه،	فمــن	عهــده	

لأشتر:

	أَْكثِْر	تََعاُهَد )1( قََضائِِه	)كتاب	53(  ثُمَّ

أي	مراقبتــه	بشــكل	مســتمر،	فــإذا	مــا	ظهــر	منــه	أي	زيــغ	او	إنحــراف	عــن	الحــق	فانــه	يُعاقــب	بشــدة	وصرامــة،	إذ	ال	عــذر	لــه

يتعلّــل	بــه	بعــد	كل	تلــك	الضمانــات	المقدمــة	لــه.

)1(	تعاهده:	تتبعه	باالستكشاف	والتعرف.	



الطّبقة	الثالثة:	العّمال

العّمــال،	هــم	الموظفــون	فــي	الدولــة	االســالمية،	وهــم	أداة	الحاكــم	فــي	تنفيــذ	أوامــره	والوجــه	الــذي	يُعــرف	بــه	بيــن	النــاس،	فــاذا

مــا	كانــت	طبقــة	العّمــال	فاســدة	فــإن	هــذا	يكشــف	عــن	فســاد	الحاكــم	وعــدم	أهليتــه.	وموضــع	إهتمــام	اإلمــام،	وحديثــه	عــن	هــذه

الطبقــة	يتعلـّـق	بعــدة	نقــاط	تتشــابه	الــى	حــّد	بعيــد	مــع	مــا	ســبق	ذكــره	عنــد	الحديــث	عــن	طبقــة	القضــاة،	فيتحــّدث:	أّوالً:	عــن	كيفيــة	

تأليــف	واختيــار	طبقــة	العمــال.	ثانيــاً:	عــن	الطريقــة	الواجــب	إتباعهــا	فــي	التعامــل	معهــم.	وثالثــاً:	فــي	عــدم	إهمــال	مراقبتهــم	

للتأّكــد	مــن	إســتقامتهم.

وفيما	يلي	نستعرض	كلمات	اإلمام	عليه	الّسالم	فيما	يتعلق	بكل	واحدة	من	هذه	النقاط.

أّوالً:	كيف	يتم	تعيين	العمال.

يُوضح	عليه	الّسالم	هذا	األمر	في	عهده	لأشتر	حين	يوصيه	بقوله:

الـِـَك،	فَاْســتَْعِمْلُهُم	اْختِبـَـاراً )1( َوالَ	تَُولِِّهــْم	ُمَحابـَـاةً	وأَثـَـَرةً	فَإِنَُّهَمــا	ِجَمــاٌع	ِمــْن	ُشــَعِب 	اْنظـُـْر	فـِـي	أُُمــوِر	ُعمَّ ثـُـمَّ
ــي	 ــَدِم )2( فِ ــِة،	َواْلقَ الَِح ــاِت	الصَّ ــِل	اْلبُيُوتَ ــْن	أَْه ــاِء،	ِم ــِة	َواْلَحيَ ــَل	التَّْجِربَ ــْم	أَْه 	ِمْنُه ــِة.	َوتــَوخَّ ــْوِر	َواْلِخيَانَ اْلَج
	فـِـي	اْلَمطَاِمــِع	إِْشــَرافاً،	َوأَْبلـَـُغ	فـِـي	َعَواقـِـِب	 	أَْعَراضــاً،	َوأَقـَـلُّ َمــِة،	فَإِنَُّهــْم	أَْكــَرُم	أَْخالَقــاً،	َوأََصــحُّ اإلْســالَِم	اْلُمتَقَدِّ

األُُمــوِر	نَظَــراً	)كتــاب	53( 

فأهــّم	مــا	يجــب	مالحظتــه	فــي	العمــال	هــو	الكفــاءة	لهــذا	المنصــب،	هــذه	الكفــاءة	التــي	ال	تُعــرف	إال	باإلمتحــان	واإلختبــار،	فالــذي

ــال	يجــب	أن	يخضــع	لهــذا	األمــر	ال	أن	يكــون	عــن	 ــار	يكــون	مؤهــاًل	لهــذا	المنصــب	وإال	فــال.	فتعييــن	العّم يفــوز	بهــذا	اإلختب

ُمحابــاة	وإثــرة،	ألّن	المحابــاة	واألثــرة	يجمعــان	تحــت	لوائهمــا	الجــور	والخيانــة.	والكفــاءة	تجتمــع	عــادة	مــع	التجربــة	والممارســة،	

ولذلــك	نــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يُرشــد	األشــتر	إلــى	أن	يختــار	عمالــه	مــن	أهــل	التجربــة	الســابقة،	فمــن	خــالل	تجربتهــم	يســتطيع	

الحاكــم	ان	يقــرر	مــا	اذا	كانــوا	أكفـّـاء	للمنصــب	أم	ال.

وباإلضافــة	الــى	الكفــاءة	يؤكــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	شــرط	آخــر	يجــب	توفــره	فــي	العمــال،	وهــو	األمانــة.	أو	مــا	يعبـّـر	عنــه	

عليــه	الّســالم	بالحيــاء،	ألن	الحيــاء	يمنــع	صاحبــه	عــن	الخيانــة	والجــور	وكل	مــا	يشــين.

)1(	اْستَْعِمْلهُْم	اختباراً:	َولِّهم االعمال باالمتحان.
)2(	القََدم بالتحريك: واحدة	االقدام،	أي الخطوة	السابقة،	وأهلها	هم	االولون.



وبعــد	هــذا	يرشــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الــى	ان	أفضــل	مــكان	يُؤخــذ	منــه	العمــال	هــو	البيوتــات	الصالحــة	فــإن	هــذه	البيوتــات	تربـّـي

ابناءهــا	علــى	األمانــة	والكــرم	وُحســن	الُخلــق،	وكذلــك	الحــال	بالنســبة	للذيــن	لهــم	قـِـدم	فــي	اإلســالم،	فانهــم	مــن	خــالل	معايشــتهم	

لرســالة	الســماء	وإيمانهــم	بهــا	ينفــذون	مــا	جاءتهــم	بــه،	وأهــم	ذلــك	األخــالق	واألمانــة	والجــود	والقناعــة.

ثانياً:	في	كيفية	التعامل	مع	العمال.

يعلـّـق	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أهميــة	كبيــرة	علــى	العامــل	اإلقتصــادي	فــي	حيــاة	البشــر،	لــذا	نــراه	يؤّكــد	دائمــاً	علــى	وجــوب	تأميــن

ــى	ســائر ــك	ليــس	ألفضليتهــم	عل ــي	المجتمــع	وذل ــع،	وخاصــة	ألصحــاب	المراكــز	الحّساســة	والهامــة	ف ــة	للجمي ــرة	المادي الوف

النــاس،	بــل	مــن	أجــل	ضمــان	عــدم	خيانتهــم	لمــا	تحــت	أيديهــم	كمــا	هــو	الحــال	بالنســبة	للعمــال،	فمــن	عهــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	

لأشــتر	فــي	تتمــة	حديثــه	عــن	العّمــال:

ةٌ	لَُهــْم	َعلَــى	اْســتِْصالَِح	أَْنفُِســِهْم،	َوِغنــًى	لَُهــْم	َعــْن	تَنَــاُوِل	َمــا 	ذلِــَك	قُــوَّ 	أَْســبِْغ	َعلَْيِهــُم	األَْرَزاَق )1( فَــإِنَّ ثُــمَّ
ــَك	)كتــاب	53(  ــَرَك	أَْو	ثَلَُمــوا )2( أََمانَتَ ــوا	أَْم ــةٌ	َعلَْيِهــْم	إِْن	َخالَفُ ــَت	أَْيِديِهــْم،	َوُحجَّ تَْح

فعلــى	الحاكــم	ان	ينظــر	فــي	إحتياجــات	عمالــه	فيقــوم	بهــا،	النــه	بذلــك	يصلــح	أمرهــم	فيتمكنــوا	مــن	التفــرغ	ألعمالهــم	الموكولــة

اليهــم	دون	الحاجــة	الــى	عمــل	آخــر	يرتزقــون	منــه،	هــذا	فيمــا	لــو	كانــوا	أمنــاء	علــى	مــا	تحــت	أيديهــم	فــال	يخونــوه	حتــى	ولــو

تضــّوروا	مــن	الجــوع،	وأمــا	لــو	كانــوا	مــن	الذيــن	تضعــف	أنفســهم	أمــام	اإلغــراءات	الماديــة،	وال	يصبــرون	علــى	الشــدة،	فــان

أســباغ	األرزاق	عليهــم	رادع	لهــم	عــن	الخيانــة	فــي	األمــوال	التــي	تحــت	يديهــم.

وعلــى	فــرض	اّن	بعضهــم	قــد	خــان	فــي	ذلــك	بالرغــم	مــن	الضمانــات	الماديــة	المقدمــة	لــه،	فــان	الحجــة	تكــون	قائمــة	عليــه	فيتمّكن	

الحاكــم	مــن	معاقبتــه	وأخــذه	بذنبــه	اذ	ال	عــذر	لــه	علــى	اإلختــالس	ليتمســك	به.	

ثالثاً:	عدم	إغفال	مراقبة	العمال.

إنطالقــا	مــن	أهميــة	وخطــورة	الــدور	الــذي	يقــوم	بــه	العمــال،	فــان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يشــعر	بــأن	الضمانات	الســابقة	كلها	ليســت

بكافيــة	وحدهــا	لإلطمئنــان	اليهــم	والوثــوق	بهــم.	فبالرغــم	مــن	الدقــة	فــي	اختيارهــم	وبالرغــم	مــن	الضمانــات	الماّديــة	المقدمــة	

لهــم،	فــان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يــرى	أيضــا	وجــوب	مراقبتهــم	وتتبــع	أعمالهــم.	كتــب	فــي	عهــده:

)1(	أسبغ	عليه	الرزق:	أكمله	وأوسع	له	فيه.	
)2(	ثلموا	أمانتك:	نقصوا	في	أدائها	أوخانوا.



	ألُُموِرِهْم ــرِّ 	تََعاُهــَدَك	فِي	السِّ ــْدِق	َوالَوفـَـاِء	َعلَْيِهــْم،	فَإِنَّ 	تَفَقَّــْد	أَْعَمالَُهــْم،	َواْبَعــِث	اْلُعيـُـوَن )1( ِمــْن	أَْهــِل	الصِّ ثـُـمَّ
ِعيَّــِة	)كتاب	53(  ْفِق	بِالرَّ َحــْدَوةٌ )2( لَُهــْم	َعلـَـى	اْســتِْعَماِل	األََمانـَـِة،	َوالرِّ

يجــب	ان	يكــون	للحاكــم	عــدة	أشــخاص	مــن	أهــل	الديــن	واألمانــة	الموثــوق	بهــم،	تكــون	مهمتهــم	اإلندســاس	فــي	مجالــس	العمــال

ومراقبــة	أعمالهــم،	فــاذا	مــا	احّســوا	منهــم	أي	خيانــة	او	إنحــراف	كتبــوا	بذلــك	علــى	الفــور	الــى	الحاكــم.	وال	بــد	مــن	إلتــزام	الســرية	

التامــة	فــي	شــخصية	هــؤالء	الرقبــاء،	فمعرفــة	العامــل	بوجــود	رقيــب	مجهــول	عليــه	يدفعــه	الــى	إلتــزام	الحــذر	مــن	جميــع	النــاس	

وبذلــك	ال	تتــاح	لــه	فرصــة	الخيانــة،	وأمــا	لــو	عــرف	الرقيــب	بعينــه	فيكفيــه	حينئــذ	اإلحتــراز	منــه	شــخصياً.

ثــم	لــو	تبيــن	للحاكــم	بواســطة	رقبائــه	اّن	بعــض	العّمــال	قــد	خــان	أمانتــه،	فــان	مــن	واجبــه	أن	يتصــرف	علــى	الفــور،	ويقــرر	عليــه	

الّســالم	مــا	يجــب	فعلــه	بقولــه:

فَــإِْن	أََحــٌد	ِمْنُهــْم	بََســطَ	يَــَدهُ	إِلَــى	ِخيَانَــة	اْجتََمَعــْت	بَِهــا	َعلَْيــِه	ِعْنــَدَك	أَْخبَــاُر	ُعيُونِــَك،	اْكتَفَْيــَت	بِذلِــَك	َشــاِهداً،
	نََصْبتـَـهُ	بَِمقـَـاِم	اْلَمَذلَّــِة،	َو	َوَســْمتَهُ	 فَبََســْطَت	َعلَْيــِه	اْلُعقُوبـَـةَ	فِــي	بََدنِــِه،	َوأََخْذتـَـهُ	بَِمــا	أََصــاَب	ِمــْن	َعَملِــِه،	ثـُـمَّ

بِاْلِخيانَــِة،	َوقَلَّْدتَــهُ	َعــاَر	التَُّهَمــِة	)كتــاب	53( 

فطالمــا	أن	العيــون	والرقبــاء	الذيــن	أختارهــم	الحاكــم	لمراقبــة	العّمــال	هــم	مــن	أهــل	الثقــة	واألمانــة،	فــان	شــهادتهم	كافيــة	فــي	قيــام	

الحجــة	عليهــم	ومعاقبتهــم.	وأّول	مــا	يُعاقــب	بــه	هــو	عزلــه	عــن	عملــه،	واســترداد	مــا	نهبــه	مــن	األمــوال،	وتعذيبــه	جســدياً	بالّجلــد.

وفــوق	هــذا	كلــه	يوضــع	فــي	مقــام	المذلــة	فيشــهّر	بــه	ليكــون	عبــرة	لغيــره.

)1(	العيون:	الرقباء.	
)2(	َحْدَوة:	أي	َسوق	لهم	وحّث.



الطّبقة	الّرابعة:	الوزراء

الــوزراء،	أو	الكتّــاب	كمــا	يســّميهم	اإلمــام،	هــم	الجهــاز	األعلــى	للدولــة،	إليهــم	يرجــع	تصريــف	األعمــال،	وبهــم	تحــّدد	سياســة

ــة	كلهــا	ترجــع	اليهــم،	فبقــدر	صالحهــم	ووعيهــم ــلم.	وباختصــار	فــإن	أمــور	الدول ــة،	ومنهــم	يصــدر	قــرار	الحــرب	والّس الدول

يكــون	صــالح	الدولــة	وإســتقرارها،	بينمــا	فســادهم	يعنــي	خــراب	الدولــة	بــال	شــك.

وحديــث	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	هــذه	الطبقــة	يتعلـّـق	بنقــاط:	أّواًل	فــي	مواصفــات	الــوزراء.	ثانيــاً	فــي	طريقــة	اختيارهــم.	ثالثــاً	

فــي	توزيــع	المهــام	عليهــم.	ورابعــاً	فــي	كيفيــة	التّعامــل	معهــم.	وفيمــا	يلــي	تفصيــل	الــكالم	عــن	كل	ذلــك.

أّوالً:	مواصفات	الوزراء.

وقد	حّدد	اإلمام	عليه	الّسالم	هذه	المواصفات	في	عهده	لأشتر	حيث	يقول:

	َعلَى	أُُموِرَك	َخْيَرُهْم	)كتاب	53(  	اْنظُْر	فِي	َحاِل	ُكتَّابَِك،	فََولِّ ثُمَّ

ويقول	أيضا	في	موضع	اخر	من	العهد:

ــْم ــةً	فَإِنَُّه ــَك	بِطَانَ 	لَ ــنَّ ــالَ	يَُكونَ ــاِم،	فَ ــي	ااْلثَ ــْن	َشــِرَكُهْم	فِ ــَك	َوِزيــراً،	َوَم ــَراِر	قَْبلَ ــْن	َكاَن	لأِلَْش ــَك	َم 	ُوَزَرائِ َشــرُّ
ــْن	لـَـهُ	ِمْثــُل	آَرائِِهــْم	َونَفَاِذِهــْم،	َولَْيــَس	 أَْعــَواُن	األَثََمــِة	َوإِْخــَواُن	الظَّلََمــِة	َوأَْنــَت	َواِجــٌد	ِمْنُهــْم	َخْيــَر	اْلَخلـَـِف	ِممَّ
ــْن	لـَـْم	يَُعــاِوْن	ظَالِمــاً	َعلـَـى	ظُْلِمــِه،	َوالَ	آثِمــاً	َعلـَـى	إِْثِمــِه،	 َعلَْيــِه	ِمْثــُل	آَصاِرِهــْم )1( َوأَْوَزاِرِهــْم	َو	آثَاِمِهــْم،	ِممَّ
	لَِغْيــِرَك	إِْلفــاً	فَاتَِّخــْذ	أُولئِــَك	 	َعلَْيــَك	َمُؤونَــةً،	َوأَْحَســُن	لَــَك	َمُعونَــةً،	َوأَْحنَــى	َعلَْيــَك	َعْطفــاً،	َوأَقَــلُّ أُولئِــَك	أََخــفُّ

ــَك	َوَحفاَلَتِــَك	)كتــاب	53(  ــةً	لَِخلََواتِ َخاصَّ

فتبيــن	إذن	اّن	الوزيــر	يجــب	أن	يكــون	مــن	أخيـَـر	النــاس،	وهــذا	أمــر	طبيعــي	بالنســبة	لجســامة	المهّمــة	الموكولــة	اليــه،	فاليــه	يعــود	

أمــر	تصريــف	أعمــال	الدولــة،	والّرعيــة	تتّخــذه	مثلهــا	األعلــى	فينبغــي	ان	يكــون	نِعــم	القدوة.

ثــم	يجــب	أن	يكــون	الوزيــر	ذا	خبــرة	فــي	أحــوال	مجتمعــه	حتــى	يتمّكــن	مــن	القيــام	بمهمتــه	علــى	أكمــل	وجــه،	وبعــد	هــذا	يجــب	

أن	يكــون	لديــه	ســجل	عدلــي	نظيــف	فــال	يكــون	ممــن	ســبق	لــه	العمــل	مــع	الحــكام	الظالميــن،	النــه	بمعونتــه	لهــم	وتأييــد	أعمالهــم	

قــد	تعــّود	علــى	الظلــم،	وال	ضمانــة	فــي	انــه	يغيـّـر	منهجــه	فيمــا	لــو	ُعيـّـن	وزيــراً	للحاكــم	العــادل،	كمــا	اّن	الصــورة	التــي	تعرفهــا	

الرعيـّـة	عــن	مثــل	هــذا	الوزيــر	ال	يمكــن	محوهــا	بســهولة،	فهــو	عنــوان	الظلــم	والفســاد	بنظرهــا	وال	يمكــن	أن	تتقبّلــه	بســهولة.

)1(	االصار: جمع	إصر بالكسر،	وهو	الذنب	واالثم.



ثانياً:	طريقة	اختيار	الوزراء.

فيمــا	لــو	ُوجــدت	هــذه	الصفــات	المتقدمــة	فــي	شــخص	مــا،	فهــل	هــذا	كاٍف	مــن	أجــل	تعيينــه	فــي	منصــب	الوزيــر،	أم	ان	هنــاك

أمــورا	أخــرى	يجــب	مالحظتهــا؟	يجيــب	عليــه	الّســالم	عــن	ذلــك	بقولــه:

ــوَن فُ ــاَل	يَتََعرَّ َج 	الرِّ ــإِنَّ ــَك،	فَ 	ِمْن ــنِّ ــتِنَاَمتَِك )1( َوُحْســِن	الظَّ ــتَِك	َواْس ــى	فَِراَس ــْم	َعلَ ــاُرَك	إِيَّاُه ــِن	اْختِيَ 	الَ	يَُك ــمَّ ثُ
لِفَِراَســاِت	اْلــُوالَِة )2( بِتََصنُِّعِهــْم	َوُحْســِن	ِخْدَمتِِهــْم،	لَْيــَس	َوَراَء	ذلـِـَك	ِمــَن	النَِّصيَحــِة	َواألََمانـَـِة	َشــْيٌء،	َولِكــِن	
ــِة	أَثـَـراً،	َوأَْعَرفِِهــْم	بِاألََمانـَـِة	َوْجهــاً،	 الِِحيــَن	قَْبلـَـَك،	فَاْعِمــْد	ألَْحَســنِِهْم	َكاَن	فـِـي	اْلَعامَّ اْختَبِْرُهــْم	بَِمــا	َولـُـوا	لِلصَّ

	ذلِــَك	َدلِيــٌل	َعلَــى	نَِصيَحتِــَك	للــه	َولَِمــْن	َولِيــَت	أَْمــَرهُ	)كتــاب	53(  فَــإِنَّ

اإلســتقامة	والّصــالح	واألمانــة،	صفــات	حميــدة	يّدعيهــا	كل	إنســان	ويحــاول	إثباتهــا	لنفســه،	وقــد	ينجــح	أحيانــاً	فــي	كســب	ثقــة

النــاس	واإلعتــراف	لــه	بــكل	ذلــك،	ولكنــه	فــي	الواقــع	يكــون	بريئــاً	مــن	هــذه	الصفــات	بعيــداً	عنهــا.

واإلنســان	إنمــا	يّدعــي	لنفســه	هــذه	الّصفــات	فأنهــا	مطلوبــة	ومرغوبــة	فــي	المجتمــع،	فالــذي	يتمتــع	بهــا	يكســب	ثقــة	النــاس	جميعاً	

واحترامهــم.	وهــذه	الصفــات	مطلوبــة	بشــكل	أكيــد	وضــروري	فــي	الــذي	يتولـّـى	منصــب	الوزيــر،	فالحاكــم	عندمــا	يريــد	اختيــار	

وزرائــه	عليــه	أن	يبحــث	عــن	مواطــن	هــذه	الصفــات،	ولكــن	عليــه	أن	ال	يُؤخــذ	بالظواهــر	النّــا	قلنــا	بــأن	جميــع	النــاس	يّدعــون	

هــذه	الصفــات	ويتظاهــرون	بهــا،	والطريقــة	الصحيحــة	لمعرفــة	الحــال	هــي	باإلختبــار.	فعلــى	الحاكــم	ان	يختبــر	حــال	المرّشــحين	

لمنصــب	الوزيــر،	وأســهل	طريقــة	توصلــه	لغايتــه	هــي	ان	يبحــث	عــن	الــوزراء	الذيــن	كانــوا	فــي	معونــة	الحــّكام	الصالحيــن	قبلــه،	

فينظــر	إلــى	كيفيــة	ســلوكهم	معهــم	وإلــى	أثرهــم	فــي	النــاس.

ثالثاً:	توزيع	المهام	على	الوزراء.

قلنــا	بــأّن	الــوزراء	يرجــع	إليهــم	أمــر	تصريــف	شــؤون	الدولــة	بالكامــل،	وبالطبــع	فــان	المهــام	كثيــرة	ومتنّوعــة	والمســؤوليات

جســيمة،	لــذا	كان	مــن	الصعــب	إيجــاد	شــخص	واحــد	لــه	خبــرة	بجميــع	هــذه	االمــور،	ولــو	ُوجــد	هــذا	العبقــري	فانــه	يصعــب	عليــه	

القيــام	بهــا	جميعــاً،	بــل	اّن	القليــل	يرهقــه	ويتعبــه،	ومــن	هنــا	يقــّرر	االمــام:

ــِه	َكثِيُرَهــا،	َوَمْهَمــا 	أَْمــر	ِمــْن	أُُمــوِرَك	َرْأســاً	ِمْنُهــْم،	الَ	يَْقَهــُرهُ	َكبِيُرَهــا،	َوالَ	يَتََشــتَُّت	َعلَْي ــَرْأِس	ُكلِّ َواْجَعــْل	لِ
ــَت )3( َعْنــه	أُْلِزْمتَــهُ	)كتــاب	53(  ــَك	ِمــْن	َعْيــب	فَتََغابَْي ــي	ُكتَّابِ َكاَن	فِ

)1(	االستنامة:	السكون	والثقة.
)2(	يتعرفون	لفراسات	الوالة:	أي	يتوسلون	اليها	لتعرفهم.

)3(	تغابيت:	أي	تغافلت.



فالطريقــة	الصحيحــة	لضمــان	قيــام	الــوزراء	بشــؤون	الدولــة	علــى	أكمــل	وجــه،	هــي	فــي	توزيــع	المهــام	عليهــم،	إذ	بذلــك	يتفــّرغ

كل	وزيــر	لمهمتــه	ويصبــح	مســؤوالً	عنهــا.	وبذلــك	أيضــا	يتــّم	القضــاء	علــى	التــواكل،	إذ	لــو	أصبحــت	المهــاّم	بمجملهــا	واجبــة	

علــى	الــوزراء	جميعــاً	دون	تحديــد	مهمــة	كل	واحــد	منهــم،	فــان	ذلــك	ســوف	يــؤدي	بــال	شــك	الــى	إضطــراب	اإلعمــال	وعــدم	

تصريفهــا	علــى	الوجــه	الصحيــح	والمطلــوب	التّــكال	كل	واحــد	منهــم	علــى	هّمــة	اآلخــر.

وفــي	قــول	االمــام:	»َوَمْهَمــا	َكاَن	فـِـي	ُكتَّابـِـَك	ِمــْن	َعْيــب	فَتََغابَْيــَت	َعْنــه	أُْلِزْمتـَـه«	إفهــام	للحاكــم	بــأن	أي	تقصيــر	أو	إهمــال	يصــدر	

مــن	الــوزراء	فــان	تبعتــه	ســوف	تكــون	عليــه	والصقــة	بــه،	لذلــك	فليــس	مــن	الحكمــة	أن	يتغافــل	عــن	التّقصيــر	واإلهمــال	فيمــا	

لــو	وقــع.

وباإلضافــة	الــى	هــؤالء	الــوزراء	ال	بــد	للحاكــم	مــن	مستشــار	خــاّص	بــه،	ومهمتــه	تنحصــر	بأمريــن،	أحدهمــا:	مســاعدة	الحاكــم	

فــي	تســيير	أمــور	البــالد.	وثانيهمــا:	مراقبــة	الــوزراء	جميعــاً	وتوجيــه	أعمالهــم.	وهــذا	مــا	يبيّنــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

ــْن	الَ	تُْبِطــُرهُ لُِوُجــوِد	َصالـِـِح	األَْخــالَِق	ِممَّ َواْخُصــْص	َرَســائِلََك	الَّتـِـي	تُْدِخــُل	فِيَهــا	َمَكائـِـَدَك	وأَْســَراَرَك	بِأَْجَمِعِهــْم
ــَراِد	 ــةُ )2( َعــْن	إِي ــِه	اْلَغْفلَ ــُر	بِ ــَك	بَِحْضــَرِة	َمــالَ )1( َوالَ	تُقَصِّ ــي	ِخــالَف	لَ ــَك	فِ ــا	َعلَْي ــِرىَء	بَِه ــةُ،	فَيَْجتَ اْلَكَراَم
ــَك،	َوالَ	 ــي	ِمْن ــَك	َويُْعِط ــُذ	لَ ــا	يَأُْخ ــَك،	َوفِيَم ــواِب	َعْن ــى	الصَّ ــا	َعلَ ــَداِر	َجَوابَاتَِه ــَك،	َوإِْص ــَك	َعلَْي الِ ــاِت	ُعمَّ ُمَكاتَبَ
يُضِعــُف	َعْقــداً	اْعتَقـَـَدهُ	لـَـَك	َوالَ	يَْعِجــُز	َعــْن	إِْطــالَِق	َمــا	ُعقـِـَد	َعلَْيــَك	َوالَ	يَْجَهــُل	َمْبلـَـَغ	قـَـْدِر	نَفِســِه	فـِـي	األُُمــوِر،	

	اْلَجاِهــَل	بِقَــْدِر	نَْفِســِه	يَُكــوُن	بَقَــْدِر	َغْيــِرِه	أَْجَهــَل	)كتــاب	53(  فَــإِنَّ

يوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	اّن	هــذا	الوزيــر	يجــب	أن	تتوافــر	فيــه	صفــات	زائــدة	عــن	بقيــة	الــوزراء،	إذ	يجــب	أن	يكــون	أخيََرهــم

حتــى	يحظــى	بطاعتهــم	واحترامهــم،	كمــا	يجــب	ان	يكــون	متواضعــاً	عارفــاً	بحــدود	مركــزه	وانـّـه	ُمســتمّد	مــن	الحاكــم	فيســتطيع	

هــذا	األخيــر	عزلــه	عــن	منصبــه	ســاعة	يشــاء.

وعلــى	هــذا	الوزيــر	أيضــا	أن	يكــون	كتومــاً	فيمــا	يتعلـّـق	بأســرار	الدولــة	فيحتفــظ	بهــا	لنفســه،	وإذا	مــا	كان	عنــده	إعتــراض	علــى	

ــم	ال	يحــّدث	بذلــك	أمــام	أحــد،	ال	أن	 ــى	انفــراد	ث ــه	عل ــه	أن	يطرحــه	علي سياســة	الحاكــم	أو	تصّرفــه	فــي	أمــر	مــن	األمــور	فعلي

يســتغّل	خالفــه	مــع	الحاكــم	فــي	الــرأي	فيشــيعه	بيــن	النــاس،	ألن	مثــل	هــذا	األمــر	يفقــد	الحاكــم	ووزيــره	ثقــة	النــاس.

رابعاً:	تعامل	الحاكم	مع	الوزراء.	

حيــث	أّن	الــوزراء	كانــوا	محيطيــن	بالحاكــم	ومطّلعيــن	علــى	أكثــر	أمــوره،	فــاّن	مــن	مهاّمهــم	توجيــه	النّصــح	لــه	واإلشــارة	عليــه

بمــا	فيــه	صــالح	المجتمــع،	فــاذا	مــا	رأوا	مــن	الحاكــم	اي	خطــأ	او	غفلــة	فعليهــم	تنبيهــه	علــى	ذلــك	وإرشــاده	اليــه	دون	مواربــة،		

)1(	مال:	جماعة	من	الناس	تمال	البصر.
)2(	ال	تُقصر	به	الغفلة:	أي	ال	تكون	غفلته	موجبة	لتقصيره	في	اطالعك	على	ما	يرد	من	أعمالك،	وال	في	إصدار	االجوبة	عنه	

على	وجه	الصواب.



ثــم	يُظهــرون	معارضتهــم	لــه،	ال	أن	يكونــوا	مجــّرد	ببغــاء	مهمتهــم	التأكيــد	والموافقــة	علــى	كل	مــا	يفعلــه،	إذ	يصبــح	وجودهــم

دون	فائــدة،	وبهــذا	يقــول	االمــام:	

ــا	َكــِرهَ	اللــهُ	ألَْولِيَائِِه، 	لـَـَك،	وأَقَلَُّهــْم	ُمَســاَعَدةً	فِيَمــا	يَُكــوُن	ِمْنــَك	ِممَّ 	اْلَحــقِّ 	ْليَُكــْن	آثَُرُهــْم	ِعْنــَدَك	أَْقَولَُهــْم	بُِمــرِّ ثـُـمَّ
	ُرْضُهــْم )1( َعلـَـى	أاَلَّ	يُْطــُروَك	َوالَ	 ــْدِق،	ثـُـمَّ َواقِعــاً	ذلـِـَك	ِمــْن	َهــَواَك	َحْيــُث	َوقـَـَع،	َواْلَصــْق	بِأَْهــِل	اْلــَوَرِع	َوالصِّ

ِة	)كتــاب	53(  ْهــَو	َوتُْدنـِـي	ِمــَن	اْلِعــزَّ 	َكْثــَرةَ	ااْلْطــَراِء	تُْحــِدُث	الزَّ ُحــوَك	بِبَاِطــل	لـَـْم	تَْفَعْلــهُ،	فـَـإِنَّ يُبَجِّ

ــو	كانــت ــى	ول ــه	حت ــه	ب ــه	مصارحت ــم	أي	خطــأ	فعلي ــا	رأى	مــن	الحاك ــاذا	م ــر،	ف ــوب	مــن	الوزي ــف	أمــر	مطل فصراحــة	الموق

الصراحــة	ُمــّرة	أحيانــاً،	وبالطبــع	عليــه	عــدم	مجــاراة	الحاكــم	والّســير	معــه	فــي	الطريــق	الخطــأ	الــذي	ال	يرضــاه	اللــه	ورســوله

حتــى	ولــو	َكــره	الحاكــم	مــن	وزيــره	ذلــك،	ثــم	علــى	الوزيــر	أن	ال	يمــدح	الحاكــم	بشــيء	لــم	يفعلــه	وال	يزيــد	فــي	كثــرة	االطــراء	

الّزهــو	فــي	نفــس	الحاكــم. علــى	مــا	يفعلــه	فــان	ذلــك	يُحــدث

ومــن	واجبــات	الحاكــم	أن	يظهــر	رغبتــه	لمثــل	هــذه	األمــور	فــي	وزرائــه	وعليــه	تشــجيعهم	علــى	الصراحــة	معــه،	وأفضــل	طريق	

لذلــك	هــو	أن	يقــّرب	اليــه	أولئــك	الذيــن	يتمتّعــون	بهــذه	الّصراحــة	والصرامــة	فــي	الموقــف،	فذلــك	وحــده	يكــون	حافــزاً	لالخريــن

علــى	اإلقتــداء	بهــم.

)1(	ُرْضهُم:	أي	عّو	دهم	على	أال	يطروك،	أي	يزيدوا	في	مدحك.



الطّبقة	الخامسة:	الزّراع	

الــزّراع	هــم	أهــل	الخــراج	كمــا	يســميهم	اإلمــام.	والخــراج	هــو	الّضريبــة	التــي	تؤخــذ	علــى	األرض،	والّضريبــة	هــي	مــال	أو

متــاع	تفرضــه	الدولــة	علــى	رعيّتهــا،	أو	تفرضــه	دولــة	قويــة	غازيــة	علــى	دولــة	مغلوبــة	ضعيفــة.	ولعــل	الّضرائــب	كانــت	مــن	

أهــم	األســباب	التــي	تخــوض	الــدُّول	مــن	أجلهــا	الحــروب،	كمــا	اّن	الثــورات	التــي	تقــوم	بهــا	الشــعوب	ضــد	الظلــم	كان	الحافــز	

اليهــا	كثــرة	الّضرائــب	وجورهــا،	ألن	ذلــك	مــن	أبــرز	أنــواع	الظلــم	التــي	تشــعر	بــه.

ــر	اإلســالم	فــرض	الّضرائــب،	ولكــن	بشــكل	عــادل	واعتبرهــا	حيــاة	المجتمــع	وشــريانه	النّابــض،	وبهــذا	يقــول	اإلمــام	 ولقــد	أقّ

عليــه	الّســالم:	

النَّاَس	ُكلَُّهْم	ِعيَاٌل	َعلَى	اْلَخَراِج	َوأَْهلِِه	)كتاب	53( 

والخــراج	هــو	مــن	أبــرز	أفــراد	الضرائــب	فــي	المجتمــع	االســالمي.	ومــن	نظــرة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الواعيــة	والمدركــة	ألهميــة

الخــراج	فــي	حيــاة	المجتمــع	ككل،	فانــه	يجعــل	مــن	هّمــه	زيــادة	هــذه	الضريبــة	قــدر	اإلمــكان	ليحقــق	بذلــك	المزيــد	مــن	الســعادة	

ــى	 ــك	عل ــى	كل	حــال	يجــب	أن	ال	يكــون	ذل ــة،	وعل ــه	ضمــن	شــروط	وحــدود	معيّن ــك	كل ــة	للمجتمــع،	ولكــن	ذل ــاة	المرفّه والحي

حســاب	أهــل	الخــراج،	اذ	ان	زيــادة	الضريبــة	علــى	الــزّراع	تــؤدي	الــى	نتائــج	عكســية،	النــه	يــدرك	حينهــا	أن	عملــه	ليــس	لــه،	

فهــو	يعمــل	ويجهــد	نفســه	مــن	أجــل	اآلخريــن	فقــط	دون	أن	يكــون	لــه	مــن	جهــده	نصيــب،	وحينئــذ	يضطــر	الــى	ســلوك	طــرق	

أخــرى	ملتويــة	مــن	أجــل	الحفــاظ	علــى	نتــاج	عملــه	فيغــّش	ويكــذب،	وقــد	يضطــر	للهجــرة	مــن	بــالده	هربــاً	مــن	الظّلــم	والفقــر	

اللــذان	تســببهما	فداحــة	الضرائــب،	وحتــى	لــو	لــم	يهاجــر	فانــه	قــد	يتــرك	أمــر	األرض	وزراعتهــا	ويتّجــه	الحتــراف	مهنــة	أخرى،	

وذلــك	كلــه	يعــود	علــى	المجتمــع	بنتائــج	وخيمــة،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

إِنََّمــا	يُْؤتـَـى	َخــَراُب	األَْرِض	ِمــْن	إِْعــَواِز	أَْهلَِهــا،	إِنََّمــا	يُْعــِوُز	أَْهلَُهــا	إلْشــَراِف	أَْنفـُـِس	اْلــُوالَِة	َعلـَـى	اْلَجْمــِع )1( 
َوُســوِء	ظَنِِّهــْم	بِاْلبَقـَـاِء،	َوقِلَّــِة	اْنتِفَاِعِهــْم	بِاْلِعبـَـِر	)كتــاب	53( 

فطَمــع	الــوالة	بالمزيــد	مــن	الضرائــب	التــي	يفرضونهــا	علــى	أهــل	الخــراج	يــؤدي	إلــى	افتقارهــم	وبالتالــي	الــى	إهمــال	األرض

وخرابهــا،	لذلــك	كانــت	نظــرة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	األساســية	الــى	مصلحــة	الــزّراع	قبــل	كل	مصلحــة،	فالمجتمــع	بأســره	يفســد

وينهــار	إذا	مــا	توقفــت	هــذه	الطبقــة	عــن	تأديــة	عملهــا	كمــا	يجــب،	ومــن	هنــا	كان	عليــه	الّســالم	دائمــا	يوصــي	والتــه	بهــذه	الطبقــة،	

ومــن	جملــة	ذلــك	مــا	كتبــه	لأشــتر:

ــْن	ِســَواُهْم،	َوالَ	َصــالََح ــاً	لَِم ــْم	َصالَح ــِه	َوصالَِحِه ــي	صالَِح 	فِ ــإِنَّ ــهُ،	فَ ــُح	أَْهلَ ــا	يُْصلِ ــَر	اْلَخــَراِج	بَِم ــْد	أَْم َوتفَقَّ
ــِه	)كتــاب	53(  ــَراِج	َوأَْهلِ ــى	اْلَخ ــاٌل	َعلَ ــْم	ِعيَ ــاَس	ُكلَُّه 	النَّ ــْم،	ألَنَّ ــْن	ِســَواُهْم	إاِلَّ	بِِه لَِم

)1(	إشراف	أنفسهم	على	الجمع:	لتطلع	أنفسهم	إلى	جمع	المال،	ادخاراً	لما	بعد	زمن	الوالية	إذا	عزلوا.



ولكــن	كيــف	يمكــن	الجمــع	بيــن	مصالــح	طبقــة	الــزّراع	وبيــن	مصالــح	المجتمــع،	إذ	إن	مــن	مصلحــة	هــذه	الطبقــة	أن	تخفّــض

عنهــا	الضريبــة،	بينمــا	مصلحــة	المجتمــع	فــي	أن	تــزداد	الضريبــة	قــدر	االمــكان؟.	

لقــد	تمكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مــن	التّوفيــق	بيــن	المصلحتيــن	بطريقــة	فــّذة	وفــي	منتهــى	العبقريــة	والــذكاء،	وذلــك	حيــن	كشــف	

عــن	أن	صــالح	األرض	هــو	صــالح	المجتمــع،	فمصلحــة	الــزّراع	ومصلحــة	بقيــة	النــاس	ال	تعــارض	بينهمــا	بــل	أنهمــا	تتّحــدان	

معــاً	فــي	مصلحــة	واحــدة	مشــتركة	موجــودة	فــي	صــالح	األرض،	وهــذا	مــا	اســتفدناه	مــن	قولــه	عليــه	الّســالم:

	ذلـِـَك	الَ	يـُـْدَرُك	إاِلَّ	بَاْلِعَمــاَرِة، َوْليَُكــْن	نَظَــُرَك	فـِـي	ِعَمــاَرِة	األَْرِض	أَْبلـَـَغ	ِمــْن	نَظَــِرَك	فـِـي	اْســتِْجالَِب	اْلَخــَراِج،	ألَنَّ
َوَمــْن	طَلـَـَب	اْلَخــَراَج	بَِغْيــِر	ِعَمــاَرة	أَْخــَرَب	اْلبـِـالََد،	َوأَْهلـَـَك	اْلِعبـَـاَد،	َولـَـْم	يَْســتَقِْم	أَْمــُرهُ	إاِلَّ	قَلِيــاًل	)كتاب	53( 

فعمــارة	األرض	واســتصالحها	قبــل	كل	شــيئ،	إذ	عندمــا	تعمــر	األرض	يصلــح	أمــر	الــزّراع،	وبالتالــي	تصلــح	أمــور	بقيــة	الناس،

ولذلــك	يأمــر	عليــه	الّســالم	باســتصالح	األرض	أواًل	وقبــل	كل	شــيء	حتــى	تعطــي	خيراتهــا	فيكتفــي	منهــا	الــزّراع	وســائر	النــاس.	

وأمــا	أن	يطلــب	الخــراج	وتفــرض	الضرائــب	مــن	دون	اســتصالٍح	لــأرض	وإعمــاٍر	لهــا،	فــان	هــذا	يــؤدي	الــى	نتائــج	وخيمــة،	

تنتهــي	بالثّــورة	علــى	الحاكــم	وإزالــة	حكمــه.	وقــد	قلنــا	فــي	بدايــة	حديثنــا	عــن	هــذه	الطبقــة،	اّن	فداحــة	الّضرائــب	هــي	مــن	أهــم	

اســباب	الثــورات،	فالشــعوب	إنمــا	تثــور	عندمــا	تُنتــزع	اللقمــة	مــن	أفواههــا	ليدفــع	بهــا	الــى	الحــّكام.	ولكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	

ــادة	فــي	األمــوال	 ــاك	زي ــة	تُفــرض	عندمــا	يكــون	هن يرفــض	أن	يحصــل	مثــل	هــذا	األمــر	فــي	مجتمعــه،	بــل	يــرى	اّن	الضريب

واألعيــان،	بحيــث	ال	يؤثـّـر	ذلــك	علــى	دافعيهــا،	ومــن	هنــا	يُوصــي	الحاكــم:	

ــاَع	ِشــْرب )2( أَْو	بَالَّــة )3( أَْو	إَِحالَــةَ	أَْرض )4( اْغتََمَرَهــا	َغــَرٌق،	أَْو ــإِْن	َشــَكْوا	ثِقَــالً	أَْو	ِعلَّــةً )1( أَِو	اْنقِطَ فَ
أَْجَحــَف	بَِهــا	َعطَــٌش	َخفَّْفــَت	َعْنُهــْم	بِمــا	تَْرُجــو	أَْن	يْصلُــَح	بِــِه	أَْمُرُهــْم	)كتــاب	53( 

فعلــى	الحاكــم	أن	ال	يُثقــل	الضرائــب	علــى	الــزّراع،	بــل	عليــه	أن	يخفّفهــا	عنهــم	أو	حتــى	يرفعهــا	بالكليّــة	اذا	مــا	نزلــت	بالــزرع

علّــة	ســماوية	أضــّرت	بــه،	أو	انقطــع	المــاء	عنــه	أو	فســدت	األرض	بحيــث	أصبحــت	تُفســد	البــذر	وتصيبــه	بالتعفّــن،	والــى	مــا

شــاكل	ذلــك	ممــا	يتعــّرض	لــه	الــّزرع.	فالفكــرة	األساســية	هــي	فــي	تأميــن	الحيــاة	الكريمــة	الــزّراع،	وأخــذ	الضريبــة	منهــم	انمــا	

هــو	بعــد	تحقيــق	هــذا	الهــدف.

ثم	يوصي	اإلمام	عليه	الّسالم	العمال	المسؤولين	عن	جمع	الخراج	بالترفّق	بأهله،	فيقول:

)1(	إذا	شكوا	ثِقاَلً	أوعلّة:	يريد	المضروب	من	مال	الخراج	أو	نزول	علة	سماوية	بزرعهم	أضرت	بثمراته.
)2(	إنقِطاع	ِشْرب	بالكسر	أي:	ماء	تسقى	في	بالد	تسقى	باالنهار.

)3(	إنقطاع	بالّة:	أي	ما	يبّل	االرض	من	ندى	ومطر	فيما	تسقى	بالمطر.
)4(	إحالة	أرض	بسكر	همزة	إحالة	أي:	تحويلها	البذور	إلى	فساد	بالتعفن.



ــداً،	َوالَ ــا )1( َوالَ	َعب ــوَن	َعلَْيَه ــةً	يَْعتَِملُ ــف،	َوالَ	َدابَّ ــتَاء	َوالَ	َصْي ــَوةَ	ِش ــَراِج	ِكْس ــي	اْلَخ ــاِس	فِ 	لِلنَّ ــنَّ َوالَ	تَبِيُع
ــاب	53(  ــم	)كت ــَكاِن	ِدْرَه ــْوطاً	لَِم ــداً	َس 	أََح ــنَّ تَْضِربُ

وقــد	يظــن	الحاكــم	-	لقصــر	نظــره	-	أن	وضــع	الضريبــة	عــن	الــزّراع	معنــاه	فســاد	أمــره	وإفــالس	خزينتــه،	ولكــن	الواقــع	خــالف

ذلــك،	ولــذا	يطمئنــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

ــالِدَك، ــي	ِعَمــاَرِة	بِ ــَك	فِ ــِه	َعلَْي ــوُدوَن	بِ ــهُ	ُذْخــٌر	يَُع ــةَ	َعْنُهــْم،	فَإِنَّ ــِه	اْلَمُؤونَ ــَت	بِ ــَك	َشــْيٌء	َخفَّْف 	َعلَْي ــنَّ َوالَ	يَْثقُلَ
ِحــَك )2( بِاْســتِفَاَضِة	اْلَعــْدِل	فِيِهــْم	…	فَُربََّمــا	َحــَدَث	 ــَك،	َمــَع	اْســتِْجالَبَِك	ُحْســَن	ثَنَائِِهــْم،	َوتَبَجُّ َوتَْزيِيــِن	ِوالَيَتِ
ــٌل	َمــا	 	اْلُعْمــَراَن	ُمْحتَِم ــإِنَّ ــِه،	فَ ــةً	أَْنفُُســُهْم	بِ ــُد	اْحتََملُــوهُ	طَيِّبَ ــِه	َعلَْيِهــْم	ِمــْن	بَْع ــَت	فِي ْل ِمــَن	األُُمــوِر	َمــا	إَِذا	َعوَّ

ــهُ	)كتــاب	53(  ْلتَ َحمَّ

فــاذا	مــا	خفــف	الحاكــم	الضريبــة	عــن	الــزّراع،	فــان	هــذا	يعــود	لمصلحتــه	فــي	النهايــة،	فلربمــا	انقلبــت	األمــور	عليــه	فــي	يــوم

مــن	االيــام،	فحينئــذ	يجدهــم	ســنداً	لــه	وذخــراً.

)1(	دابّة	يعتملون	عليها:	المراد	أنها	تلزمهم	العمالهم	في	الزرع	وحمل	االثقال.

)2(	التبجح:	السرور	بما	يرى	من	حسن	عمله	في	العدل.



الطّبقة	الّسادسة:	التّجار	والّصناع

ــره	يُقــاس	بمــدى م	المجتمــع	وتأخُّ الزراعــة	والتجــارة	والصناعــة،	ثالثــة	عناصــر	لهــا	أثرهــا	البعيــد	فــي	الكيــان	اإلجتماعــي،	فتقــدُّ

إهتمامــه	وتفّوقــه	فــي	هــذه	المجــاالت	الثــالث.

ــور	الّزراعــي	مثــالً	يســتلزم	عــادة	تطــّور	الصناعــة	ونشــاط	التجــارة،	ألن	تطــّور	 وبيــن	هــذه	العناصــر	ترابــط	واضــح،	فالتطّ

ــع	لهــذه	الغــالت	لإلســتفادة	منهــا	فــي	 ــة	وتنّوعهــا،	وهــذا	مــا	ينّشــط	حركــة	التّصني ــادة	الغــالت	الزراعي الّزراعــة	يســتدعي	زي

مختلــف	المجــاالت،	كمــا	ينّشــط	التّجــارة	أيضــاً	مــن	أجــل	تصديــر	مــا	يفيــض	مــن	الغــالت	عــن	حاجــة	المجتمــع.	وألهميــة	هــذه

النشــاطات	كان	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	يوصــي	باإلهتمــام	الّشــديد	بهــا،	وقــد	ســبق	واســتعرضنا	كلماتــه	حــول	طبقــة	الــزّراع،	

ــاع	والتّجــار	حيــث	يعتبرهمــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	طبقــة	واحــدة،	ويمكــن	أن	نحصــر	كالمــه	عليــه	 وحديثنــا	هنــا	يتنــاول	الصنّ

الّســالم	حــول	هــذه	الطبقــة	ضمــن	النقــاط	الثــالث	اآلتيــة:	

النقطة	األولى:	في	أهمية	عمل	التّجار	والصنّاع	بالنسبة	للمجتمع.

النقطة	الثّانية:	في	وجوب	حماية	هذه	الطبقة.

النقطة	الثّالثة:	في	مراقبة	أعمالها	منعاً	لإلحتكار.	وفيما	يلي	تفصيل	الكالم	عن	كل	ذلك.	

فبالنسبة	للنقطة	االولى	يقول	عليه	السالم:

َك	َوبَْحــِرَك،	َوَســْهلَِك اْلَمباِعــِد	َواْلَمطَــاِرِح	فـِـي	بـَـرِّ 	اْلَمنَافـِـِع،	َوأَْســبَاُب	اْلَمَرافـِـِق )1( َوُجالَّبَُهــا	ِمــَن فَإِنَُّهــْم	َمــَوادُّ
ــهُ ــاُف	بَائِقَتُ ــوَن	َعلَْيَهــا،	فَإِنَُّهــْم	ِســْلٌم )3( الَ	تَُخ ــاُس	لَِمَواِضِعَهــا )2( َوالَ	يَْجتَِرئُ ــُم	النَّ ــُث	الَ	يَْلتَئِ ــَك،	َوَحْي َوَجبَلِ

)4( َوُصْلــٌح	الَ	تُْخَشــى	َغائِلَتـُـهُ	)كتــاب	53( 

بواســطة	التّجــار	يمكــن	نقــل	الّســلع	المحليـّـة	الزائــدة	عــن	حاجــات	الّســكان	الــى	أماكــن	أخــرى،	ومبادلتهــا	بســلٍع	غيرهــا	تحتاجهــا	

ــّزارع	يطمئــن	حينئــذ	الــى	ســهولة	 البــالد،	وهــذا	أهــم	عمــل	يقومــون	بــه	إذ	بواســطته	تنشــط	الّزراعــة	والّصناعــة	معــاً،	ألن	ال

تصريــف	محصولــه،	والّصانــع	يحصــل	علــى	مــواد	جديــدة	يفتقدهــا	فــي	بــالده	فيصنــع	منهــا	أشــياء	مختلفــة	ويعيدهــا	الــى	التّاجــر	

الــذي	يتولّــى	تصريفهــا	داخــل	البــالد	أو	يعــاد	تصديرهــا	الــى	الخــارج.	وهكــذا	يتبيــن	معنــا	كيــف	تزدهــر	الّصناعــة	والّزراعــة	

بازدهــار	التّجــارة.

)1(	الَمَرافِق:	ما	ينتفع	به	من	االدوات	واالنية.
)2(	اليلتئم	الناس	لمواضعها	أي:	ال	يمكن	التئام	الناس	واجتماعهم	في	مواضع	تلك	المرافق	من	تلك	االمكنة.

)3(	أنهم	ِسْلم:	أي	أن	التجار	والصناع	مسالمون.
)4(	البائقة:	الداهية.



ومــع	كثــرة	فوائــد	هــذه	الطبقــة	وأهميتهــا	فانهــا	ال	تشــكل	أي	خطــر	علــى	نظــام	الحكــم	أو	الحاكــم،	إذ	اّن	طبيعــة	عملهــا	ال	تســمح

لهــا	بالتدّخــل	فــي	شــؤون	البــالد	السياســية	او	العســكرية،	وهــذا	بخــالف	طبقــة	الــوزراء	أو	الّجنــد	مثــال،	فانهمــا	ضــرورة	بالنســبة	

للمجتمــع	ولكنهمــا	تشــكالن	خطــرا	جســيما	فيمــا	لــو	اســتفحلت	فيهمــا	فكــرة	التمــّرد	واإلنشــقاق.	

والنقطــة	الثانيــة	مــن	حديــث	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	هــذه	الطبقــة	هــي	فــي	وجــوب	حمايتهــا،	فالتّاجــر	تقتضــي	طبيعــة	عملــه	أن	

يســافر	كثيــرا	ويتنقــل	مــن	بلــد	آلخــر،	ولتســهيل	هــذا	األمــر	عليــه	ال	بــد	مــن	تأميــن	طـُـرق	تنقّلــه	وحمايتهــا	مــن	اللصــوص	وقطـّـاع	

الطـّـرق	وإال	ألصبــح	الّســفر	عليــه	مســتحيالً،	وكذلــك	يجــب	أن	تؤّمــن	لــه	الحمايــة	الكافيــة	حتــى	داخــل	بــالده	ألنــه	بحاجــة	اليهــا	

أيضــا،	وهــذا	معنــى	قولــه	عليــه	الّســالم:	

ــِه )1(  ــِرِب	بَِمالِ ــْم،	َواْلُمْضطَ ــِم	ِمْنُه ــراً:	اْلُمقِي ــْم	َخْي ــاِت،	َوأَْوِص	بِِه نَاَع ــاِر	َوَذِوي	الصِّ ــتَْوِص	بِالتُّجَّ 	اْس ــمَّ ثُ
َك	 	اْلَمنَافـِـِع،	َوأَْســبَاُب	اْلَمَرافـِـِق	َوُجالَّبَُهــا	ِمــَن	اْلَمباِعــِد	َواْلَمطَــاِرِح	فـِـي	بـَـرِّ َواْلُمتََرفِّــِق )2( بِبََدنـِـِه،	فَإِنَُّهــْم	َمــَوادُّ
ــْم	ِســْلٌم	الَ	 ــوَن	َعلَْيَهــا،	فَإِنَُّه ــاُس	لَِمَواِضِعَهــا )3( َوالَ	يَْجتَِرئُ ــُم	النَّ ــُث	الَ	يَْلتَئِ ــَك،	َوَحْي ــِرَك،	َوَســْهلَِك	َوَجبَلِ َوبَْح

ــالَِدَك	)كتــاب	53(  ــي	َحَواِشــي	بِ ــَك	َوفِ ــْد	أُُموَرُهــْم	بَِحْضَرتِ ــٌح	الَ	تُْخَشــى	َغائِلَتُــهُ،	َوتَفَقَّ تَُخــاُف	بَائِقَتُــهُ	َوُصْل

وأمــا	النقطــة	الثالثــة:	فهــي	فــي	وجــوب	مراقبــة	هــذه	الطّبقــة	منعــاً	لإلحتــكار.	وهــذا	هــو	الخطــر	الوحيــد	الــذي	يجــب	التحــّرز	منــه

مــن	قِبــل	هــذه	الطّبقــة،	وهــو	أن	يتحّكــم	فيهــا	الّجشــع	وتســتولي	عليهــا	العقليــة	التجاريــة،	فتنســى	حينئــذ	الّديــن	واألخــالق	والرأفــة	

ــع	 ــكار	المناف ــو	بواســطة	إحت ــى	ول ــق	كان،	حت ــأي	طري ــي	أقصــر	وقــت	ممكــن	ب ــروة	ف ــق	الث ــح	هّمهــا	فــي	تحقي ــاس	ويصب بالن

والمــواّد	الضروريــة	للنــاس	وتخزينهــا	الــى	مــدة	معينــة،	بحيــث	تتحكــم	فــي	بيعهــا	باألســعار	التــي	تريدهــا،	والتــي	يعجــز	عنهــا	

الكثيــر	مــن	النــاس.	وقــد	تتالعــب	بالموازيــن	بحيــث	ال	يســتوفي	المشــتري	حقــه	بتمامــه.

ولهــاذا	يجــب	مراقبــة	هــذه	الطبقــة	باســتمرار	لمنعهــا	مــن	اإلحتــكار	أو	التاّلعــب	بالموازيــن،	فــاذا	مــا	تأكــد	الحاكــم	مــن	وجــود

احتــكار	لبعــض	الّســلع	الّضروريــة	فــان	عليــه	إجبــار	المحتِكــر	علــى	طرحهــا	فــي	األســواق	فــوراً،	وبســعر	يفرضــه	الحاكم	بنفســه	

ويُراعــي	فيــه	حقــوق	كل	مــن	الطرفيــن،	البائــع	والمشــتري،	فــاذا	مــا	عــاد	البائــع	الــى	اإلحتــكار	ثانيــة	فــان	الحاكــم	ال	يكتفــي	هــذه	

المــرة	بإجبــاره	علــى	البّيــع،	بــل	عليــه	أن	ينــّكل	بــه	ويعاقبــه	كيــال	يعــود	الــى	مثــل	ذلــك،	يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	إيضــاح	هــذا	

األمــر:

)1(	المضطرب	بماله:	المتردد	به	بين	البلدان.
)2(	المترفّق:	المكتسب.

)3(	ال	يلتئم	الناس	لمواضعها	أي:	ال	يمكن	التئام	الناس	واجتماعهم	في	مواضع	تلك	المرافق	من	تلك	االمكنة.



ــي ــاً	فِ م ــِع،	َوتََحكُّ ــَكاراً	لِْلَمنَافِ ــاً،	َواْحتِ ــّحاً	قَبِيح ــاً،	َوُش ــاً	فَاِحش ــْم	ِضيق ــر	ِمْنُه ــي	َكثِي 	فِ ــَك	أَنَّ ــَع	ذلِ ــْم	َم َواْعلَ
	َرُســوَل	اللــِه	صلــى	 ــِة،	َوَعْيــٌب	َعلـَـى	اْلــُوالَِة،	فَاْمنـَـْع	ِمــَن	ااْلْحتـِـَكاِر،	فـَـإِنَّ ة	لِْلَعامَّ اْلبِيَاَعــاِت،	َوذلـِـَك	بـَـاُب	َمَضــرَّ
اللــه	عليــه	وآلــه	َمنَــَع	ِمْنهُ.َوْليَُكــِن	اْلبَْيــُع	بَْيعــاً	َســْمحاً	بَِمَواِزيــِن	َعــْدل،	َوأَْســَعار	الَ	تُْجِحــُف	بِاْلفَِريقَْيــِن	ِمــَن	

ــِر	إِْســَراف	)كتــاب	53(  ــي	َغْي ــْب	فِ ْل	َوَعاقِ ــكِّ ــاهُ	فَنَ ــَك	إِيَّ ــَد	نَْهيِ ــَرةً	بَْع ــاَرَف )1( ُحْك ــْن	قَ ــاِع	فََم ــِع	َواْلُمْبتَ اْلبَائِ

ويجب	أن	نشير	هنا	الى	اّن	كالم	اإلمام	عليه	الّسالم في	هذه	الفقرة	األخيرة	انما	يختّص	بالتّجار،	وال	يشمل	الفئة	الثانية	من	هذه	
الطبقة	أي	الّصناع.

)1(	قارف:	أي	خالط.	



الطّبقة	الّسابعة:	الطّبقة	الّسفلى

لقــد	أولــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذه	الطّبقــة	شــديد	اإلهتمــام،	وذلــك	ألنهــا	أســاس	المجتمــع	فهــو	يقــوم	عليهــا،	وصالحــه	ال	يُعــرف

اال	بصالحهــا.	وحديــث	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	هــذه	الطبقــة	فــي	نهــج	البالغــة	يتنــاول	النقــاط	التاليــة:

أّوالً:	تعــداد	أصنــاف	هــذه	الطبقــة.	ثانيــاً:	فــي	كيفيــة	معاملــة	الحاكــم	لهــا.	وثالثــاً:	فــي	ضمــان	معيشــتها	وتأمينهــا.	ومــن	خــالل	

دراســتنا	لهــذه	النقــاط	ســوف	يتبيـّـن	لنــا	كيــف	أن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	قــد	اســتوعب	بشــكل	تــام	أحــوال	هــذه	الطبقــة	والتفــت	إلــى	

وجــوب	رعايتهــا	واإلعتنــاء	بهــا.

أوالً:	أصناف	الطّبقة	الّسفلى.

يعّدد	عليه	الّسالم	أصناف	هذه	الطبقة	في	عهده	لأشتر	حين	يوصيه	بقوله:

ــى ــِل	اْلبُْؤَس ــُمْحتَاِجيَن	َوأَْه ــاِكين	َواْلـ ــْم	َواْلَمَس ــةَ	لَُه ــَن	الَ	ِحيلَ ــَن	الَِّذي ــْفلَى	ِم ــِة	السُّ ــي	الطَّبَقَ ــهَ	فِ ــهَ	الل 	الل ــمَّ ثُ
ــْن	 ــنِّ )2( ِممَّ قَّــِة	فـِـي	السِّ 	فـِـي	هــِذِه	الطَّبَقـَـِة	قَانِعــاً	َوُمْعتـَـّراً	...َوتََعهَّــْد	أَْهــَل	اْليُْتــِم	َوَذِوي	الرِّ ْمنـَـى )1( فــإِنَّ َوالزَّ

ــهُ	)كتــاب	53(  ــةَ	لَ الَ	ِحيلَ

فهــذه	هــي	اصنــاف	الطبقــة	الّســفلى	مــن	النــاس:	الذيــن	ال	يســتطيعون	العمــل	لِعاهــة	أو	ِكبــر	ســن	يُضعــف	البنيــة	ويذهــب	بالقــوى،

أو	اليُتــم	فــي	الّصغــر	مــع	فقــدان	الكافــل	والمعيــل.	ومــن	أصنــاف	هــذه	الطبقــة	أيضــا	اولئــك	الذيــن	يســتطيعون	العمــل	او	يعملــون،

ولكــن	مــا	ينتجونــه	ال	يقــوم	بإحتياجاتهــم	وإحتياجــات	مــن	يعيلونــه.

ثانيا:	في	طريقة	معاملة	الطبقة	الّسفلى.

يُوصــي	عليــه	الّســالم	بُحســن	معاملــة	هــذه	الطبقــة	ومراعــاة	أحوالهــا	وظروفهــا،	وفيمــا	يلــي	ننقــل	بعــض	الفقــرات	مــن	عهــده	

لأشــتر	حيــن	يوصيــه	بهــذه	الطبقــة،	فــكان	مــن	جملــة	مــا	قالــه:	

)1(	الَزْمنَى	بفتح	أو	له:	جمع	زمين	وهو	المصاب	بالَزمانة	بفتح	الزاي	أي	العاهة،	يريد	أرباب	العاهات	المانعة	لهم	عن	
االكتساب.

)2(	ذوو	الرقّة	في	السن:	المتقدمون	فيه.



ــْن	الَ	ِحيلـَـةَ	لـَـهُ،	َوالَ	يَْنِصُب	لِْلَمْســأَلَِة	نَْفَســهُ،	…	َواْجعــْل	لَِذِوي 	ِممَّ ــنِّ قَّــِة	فـِـي	السِّ َوتََعهَّــْد	أَْهــَل	اْليُْتــِم	َوَذِوي	الرِّ
ــِذي	 ــِه	للــه	الَّ ــاً،	فَتَتَواَضــُع	فِي ــْم	َمْجلِســاً	َعاّم ــُس	لَُه ــِه	َشــْخَصَك،	َوتَْجلِ ــْم	فِي ُغ	لَُه ــرِّ ــَك	قِْســماً	تُفَ اْلَحاَجــاِت	ِمْن
َخلَقـَـَك،	َوتُقِعــُد	َعْنُهــْم	ُجْنــَدَك )1( َوأَْعَوانـَـَك	ِمــْن	أَْحَراِســَك	َوُشــَرِطَك	َحتَّــى	يَُكلَِّمــَك	ُمتََكلُِّمُهــْم	َغْيــَر	ُمتَْعتـِـع )2( 
ِعيــِف	فِيَهــا	 ــةٌ	الَ	يُْؤَخــُذ	لِلضَّ فَإِنِّــي	َســِمْعُت	َرُســوَل	اللــِه	عليــه	الّســالم	يَقـُـوُل	فـِـي	َغْيــِر	َمْوِطــن	»لـَـْن	تُقـَـدََّس	أُمَّ
يــَق	َواألَنَــَف	يَْبُســِط	 	َعْنــَك	الضِّ 	َونَــحِّ 	اْحتَِمــِل	اْلُخــْرَق )3( ِمْنُهــْم	َواْلِعــيَّ 	َغْيــَر	ُمتَْعتِــع«.	ثـُـمَّ َحقُّــهُ	ِمــَن	اْلقَــِويِّ
اللــهُ	َعلَْيــَك	بَذلـِـَك	أَْكنـَـاَف	َرْحَمتـِـِه	َويُوِجــُب	لـَـَك	ثـَـَواَب	طَاَعتـِـِه،	َوأَْعــِط	َمــا	أَْعطَْيــَت	َهنِيئــاً	َواْمنـَـْع	فـِـي	إِْجَمــال

)4( َوإِْعــَذار	)كتــاب	53( 

معاملــة	فــي	منتهــى	اإلنســانية	تلــك	التــي	يمنحهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	لهــذه	الطبقــة،	فــأي	تواضــع	هــو	أن	يبحــث	الحاكــم	بنفســه	

ــة	 ــى	الكرام ــي	منته ــك	ف ــم،	ان	ذل ــم	وفقرهــم،	فيواســيهم	ويُحســن	إليه ــة	حاله ــن	ال	يُظهــرون	حقيق ــاء	الذي ــام	والّضعف عــن	األيت

االنســانية.	ثــم	يأمــر	عليــه	الّســالم	بإلغــاء	جميــع	الفواصــل	التــي	تمنــع	أصنــاف	هــذه	الطبقــة	مــن	الوصــول	للحاكــم،	اذ	ان	لهــم	

بــال	شــك	حوائــج	ومطاليــب	ال	يقضيهــا	إال	الحاكــم	بشــخصه،	كمــا	قــد	يكــون	عندهــم	شــكاوى	ومظالــم	عنــد	بعــض	ذوي	الشــأن	

فــال	يتمّكنــون	مــن	البــوح	بهــا	وتحصيلهــا	إال	عنــده.	ولهــذا	عليــه	ان	يفــّرغ	نفســه	فــي	وقــت	معيــن	ويســتمع	فيــه	إلــى	شــكاوى	هــذه	

الطبقــة	وإحتياجاتهــا.

ويجــب	هنــا	ان	تُعطــى	لهــم	الحريــة	التّامــة	فــي	الــكالم،	فيجــب	علــى	الحاكــم	تهيئــة	األجــواء	المناســبة	لذلــك،	وهــو	أمــر	ال	يكــون	

اال	بإبعــاد	الّجنــد	والحــرس	حتــى	تذهــب	الخشــية	مــن	النفــوس،	وإخــالء	المــكان	مــن	األعــوان	ألن	مظالــم	هــؤالء	قد	تكــون	عندهم.

وفــي	حــال	قضــاء	حوائجهــم	يجــب	علــى	الحاكــم	ان	ال	يمــّن	عليهــم	بهــا،	بــل	عليــه	أن	يُشــعرهم	بــان	ذلــك	مــن	واجباتــه	وأقــل	

مــا	يمكــن	القيــام	بــه	ألجلهــم.	وامــا	فــي	حــال	عــدم	تلبيــة	مــا	جــاؤوا	إلجلــه	فــان	مــن	واجبــه	أن	يرّدهــم	رّداً	لطيفــاً	ال	يُســيء	لهــم	

وال	يذهــب	بمــاء	الوجــه.	والقيــام	بــكل	ذلــك	فــي	ســبيل	هــذه	الطبقــة	يتطلّــب	مــن	الحاكــم	الكثيــر	مــن	الّصبــر	والتّواضــع	وســعة	

الّصــدر،	وكلـّـه	يهــون	عنــد	الجــزاء	الــذي	يتلقــاه	مقابــل	عملــه.	واإلمــام	عليــه	الّســالم	يؤكــد	علــى	صعوبــة	هــذا	األمــر	حيــن	يقــول	

بعــد	كل	مــا	تقــّدم:	

	ُكلُّــهُ	ثَقِيــٌل،	َوقـَـْد	يَُخفِّفـُـهُ	اللهُ	َعلـَـى	أَْقَوام	طَلَبـُـوا	اْلَعاقِبـَـةَ	فََصبَُروا	أَْنفَُســُهْم، َوذلـِـَك	َعلـَـى	اْلــُوالَِة	ثَقِيــٌل،	َواْلَحــقُّ
َوَوثِقـُـوا	بِِصــْدِق	َمْوُعــوِد	اللِه	لَُهــْم	)كتاب	53( 

)1(	تُْقِعد	عنهم	جندك:	تأمر	بأن	يقعد	عنهم	واليتعرض	لهم	جندك
)2(	التعتعة	في	الكالم:	التردد	فيه	من	عجز	وِعي،	والمراد	غير	خائف	تعبيراً	بالالزم.

)3(	الُخرق	بالضم:	العنف	ضد	الرفق.
)4(	امنع	في	إجمال	وإعذار:	وإذا	منعت	فامنع	بلطف	وتقديم	عذر.



ويقول	أيضاً:

يَْبُسِط	اللهُ	َعلَْيَك	بَذلَِك	أَْكنَاَف )1( َرْحَمتِِه	َويُوِجُب	لََك	ثََواَب	طَاَعتِه	)كتاب	53( 

فالمهّمة	صعبة،	ولكن	بمقدار	صعوبتها	يكون	لطف	الله	إلنجازها،	ويكون	الثّواب	الذي	يقابلها.

وهنــاك	طائفــة	مــن	الطبقــة	الســفلى	ال	تســتطيع	الوصــول	الــى	الحاكــم،	وذلــك	لوجــود	عقبــات	ال	تتمكــن	مــن	تخطيهــا،	فمــن	أجــل	

ذلــك	يجــب	عليــه	ان	يكلـّـف	مــن	يقــوم	بالبحــث	عــن	هــذه	الطائفــة	وتســهيل	أمورهــا،	وهــذا	مــا	يشــير	لــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	

تتّمــة	عهــده:

ــَك	ثِقَتَــَك ْغ	ألُولئِ َجــاُل،	فَفَــرِّ ــُرهُ	الرِّ ــْن	تَْقتَِحُمــهُ	اْلُعيُــوُن )2( َوتَْحقِ َوتَفَقَّــْد	أُُمــوَر	َمــْن	الَ	يَِصــُل	إِلَْيــَك	ِمْنُهــْم	ِممَّ
ــْوَم	 ــى	يَ ــِه	تََعالَ ــى	الل ــَذاِر	إِلَ ــْم	بَاإلْع ــْل	فِيِه 	اْعَم ــمَّ ــْم،	ثُ ــَك	أُُموَرُه ــْع	إِلَْي ــيَِة	َوالتََّواُضــع،	فَْليَْرفَ ــِل	اْلَخْش ــْن	أَْه ِم
	فَأَْعــِذْر	إِلـَـى	اللــِه	تََعالـَـى	فـِـي	 ِعيَّــِة	أَْحــَوُج	إِلـَـى	اإلنَصــاِف	ِمــْن	َغْيِرِهــْم،	َوُكلٌّ 	هــُؤالَِء	ِمــْن	بَْيــِن	الرَّ تَْلقـَـاهُ،	فـَـإِنَّ

ــِه	إِلَيــِه	)كتــاب	53(  تَأِْديَــِة	َحقِّ

ثالثاً:	في	ضمان	معيشة	هذه	الطبقة.

إن	ضمــان	معيشــة	الطّبقــة	الّســفلى	يرتكــز	علــى	مبدأيــن:	أحدهمــا	مبــدأ	التّكافــل	اإلجتماعــي،	واآلخــر	مبــدأ	المشــاركة	فــي	مــوارد	

الدولــة.	فبالنســبة	لمبــدأ	التكافــل	االجتماعــي	فــاّن	معنــاه	كفالــة	المســلمين	لبعضهــم	البعــض،	فــاذا	مــا	ُوجــدت	زيــادة	فــي	المعــاش	

لــدى	بعــض	األفــراد	بينمــا	يشــكو	البعــض	اآلخرمــن	الفاقــة	وإنعــدام	أشــد	الحاجــات	إلحاحــا،	فــان	علــى	الفريــق	األول	إقتطــاع	

بعــض	مــا	يزيــد	عنــه	إلعالــة	الفريــق	الثانــي،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الســالم:	

بـِـِه	َغنـِـي،	َواللهُ 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	فـَـَرَض	فـِـي	أَْمــَواِل	األَْغنِيـَـاِء	أَْقــَواَت	اْلفُقـَـَراِء،	فََمــا	َجــاَع	فَقِيــٌر	إاِلَّ	بَِمــا	َمنـَـَع إِنَّ
تََعالـَـى	َســائِلُُهْم	َعــْن	ذلـِـَك	)حكمة	319( 

	اْلِمْسِكيَن	َرُسوُل	اللِه،	فََمْن	َمنََعهُ	فَقَْد	َمنََع	اللهَ،	َوَمْن	أَْعطَاهُ	فَقَْد	أَْعطَى	اللهَ	)حكمة	295(  إِنَّ

والدولــة	هــي	صاحبــة	الحــّق	فــي	اإلشــراف	علــى	تطبيــق	مبــدأ	التكافــل	االجتماعــي،	فتنظــر	فــي	حاجــة	األفــراد	العاجزيــن	ثــم

تفــرض	علــى	القادريــن	مقــدار	مــا	يســد	تلــك	الحاجــة.	وهــذه	الحاجــة	يحددهــا	قــول	االمام:»فََمــا	َجــاَع	فَقِيــٌر	إاِلَّ	بَِمــا	َمنـَـَع	بـِـِه	َغنِي«.

فكفالــة	األفــراد	لبعضهــم	البّعــض	إنمــا	تقــوم	بســّد	الحاجــات	الضروريــة	والملّحــة،	والتــي	يســتلزم	عــدم	قضائهــا	جــوع	المكفوليــن.

)1(	أكناف	الرحمة:	أطرافها.
)2(	صوافي	االسالم:	جمع	صافية،	وهي	أرض	الغنيمة



	أّمــا	بالنســبة	لمبــدأ	المشــاركة	فــي	مــوارد	الدولــة،	وهــو	مــا	يســّمى	فــي	العصــر	الحديــث	بالضمــان	اإلجتماعــي	فهــو	يؤمــن	للفــرد

المحتــاج	مــا	يزيــد	عــن	حاجاتــه	الضروريــة،	بــل	يضمــن	لــه	معيشــة	الئقــة	علــى	مســتوى	معيشــة	ســائر	أفــراد	المجتمــع.	وبهــذا	

يوصــي	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

َواْحفـَـْظ	للــه	َمــا	اْســتَْحفَظََك	ِمــْن	َحقِّــِه	فِيِهــْم،	َواْجَعــْل	لَُهــْم	قِســْماً	ِمــْن	بَْيــِت	َمالَِك،	َوقِســماً	ِمــْن	َغــالَِّت	َصَوافِي
	قَِد	اْســتُْرِعيَت	َحقَّــهُ	)كتاب	53(  	لأِلَْقَصــى	ِمْنُهــْم	ِمْثــَل	الَّــِذي	لأِلَْدنـَـى،	َوُكلٌّ 	بَلـَـد،	فــإِنَّ اإلْســالَِم )1( فـِـي	ُكلِّ

	بيــت	مــال	المســلمين،	وهــو	كل	مــا	يدخــل	الدولــة	مــن	مــوارد	فتدفــع فالطبقــة	الّســفلى	التــي	ال	تســتطيع	تأميــن	معيشــتها	لهــا	حــقٌّ

إليهــم	منــه	رواتــب	محــّددة	تؤّمــن	لهــم	الحيــاة	الالئقــة،	هــذا	باإلضافــة	الــى	مشــاركتهم	فــي	مشــاعات	الدولــة.

وأخيــرا،	يجــب	أن	نشــير	الــى	أن	فكــرة	الّضمــان	االجتماعــي	هــي	أخــر	مــا	توصلــت	اليــه	حضــارة	القــرن	العشــرين،	وتعتبــر	

هــذه	الفكــرة	مــن	مفاخــر	اإلنســانية	الحديثــة.	ولكــن	هــذه	الفكــرة	قــد	أدركهــا	عبقــري	اإلســالم	علــّي	عليــه	الّســالم	وطبّقهــا	علــى	

مجتمعــه	منــذ	قــرون	طويلــة.	ومــع	ذلــك	يبقــى	هنــاك	فــارق	هــام	بيــن	الّضمــان	اإلجتماعــي	فــي	العصــر	الحديــث	وبيــن	مــا	قــّرره	

وطبّقــه	علــّي	عليــه	الّســالم،	إذ	اّن	ضمــان	معيشــة	الفــرد	بمفهــوم	المجتمعــات	الحديثــة	إنمــا	هــو	مــن	بــاب	الشــفقة	واإلحســان،	

بينمــا	يعتبــره	علــّي	عليــه	الّســالم	حقــاً	ثابتــاً	لــه،	فــاذا	مــا	أعطــي	هــذا	الحــق	فــان	ذلــك	يكــون	دون	أي	تمنـّـن	او	إفتخــار،	وامــا	اذا	

لــم	يعــطَ	لــه	فحقــه	ثابــت	فــي	القيــام	بالّســيف	مــن	اجــل	الوصــول	اليــه.

وبهــذا	نأتــي	الــى	ختــام	كالمنــا	عــن	موضــوع	الطبقــات	االجتماعيــة،	بحثنــا	المقبــل	نتنــاول	فيــه	موضــوع	»الّرســل	والّرســاالت«	

فــي	نهــج	البالغــة،	وعلــى	اللــه	التوفيــق	انــه	حســبنا	ونعــم	الوكيــل.

)1(	صوافي	االسالم:	جمع	صافية،	وهي	أرض	الغنيمة	



الفهرس	الموضوعي	

لكلمات	نهج	البالغة	الواردة	في	هذا	الكتاب

تمهيد

	نـُـوَرهُ،	َوأْكــَرَم ــةُ	اللــِه	َعلـَـى	َخْلقِــِه،	أََخــَذ	َعلَْيِهــْم	ِميثاقـَـهُ،	َواْرتَهـَـَن	َعلَْيــِه	أَْنفَُســهُْم،	أَتـَـمَّ فَاْلقـُـرآُن	آِمــٌر	َزاِجــٌر،	َوَصاِمــٌت	نَاِطــٌق،	ُحجَّ

بِــِه	ِدينـَـهُ	)خطبــة 183(

ذلَِك	اْلقُْرآُن	فَاْستَْنِطقُوهُ،	َولَْن	يَْنِطَق،	َولَِكْن	أُْخبُِرُكْم	َعْنه	)خطبة 158(

الطبقية	والمجتمع

ِعيَّةَ	طَبَقَاٌت	الَ	يَْصلُُح	بَْعُضهَا	إالَّ	بِبَْعض،	َوالَ	ِغنَى	بِبَْعِضهَا	َعْن	بَْعض	)رسالة	53( 	الرَّ َواْعلَْم	أَنَّ

الّصراع	الطبقي

َق	بَْينَهُْم	َمبَاِدىُء	ِطينِِهْم	)خطبة 233( إِنََّما	فَرَّ

تِِه	)حكمة 32( ُجِل	َعلَى	قَْدِر	ِهمَّ قَْدُر	الرَّ

ْدِر	)حكمة 166( يَاَسِة	َسَعةُ	الصَّ آلَةُ	الرِّ

الَِعْلِم	ِديٌن	يَُداُن	بِِه،	بِِه	يَْكِسُب	اإلْنَساُن	الطَّاَعةَ	فِي	َحيَاتِِه	)حكمة 139(

	اْمِرىء	َما	يُْحِسنُهُ	)حكمة 76( قِيَمةُ	ُكلِّ

مائِِر	)خطبة 112( َرائَِر،	َوُسوُء	الضَّ َق	بَْينَُكْم	إاِلَّ	ُخْبُث	السَّ َوإنََّما	أَْنتُم	إِْخَواٌن	َعلَى	ِديِن	اللِه،	َما	فَرَّ

ــْن	َمْنقُــوص	َرابــح	 ــْم	ِم ــا:	فََك ْنيَ ــي	الدُّ ــَص	ِمــَن	ااْلِخــَرِة	َوَزاَد	فِ ــا	نَقَ ــٌر	ِممَّ ــا	َوَزاَد	فــي	ااْلِخــَرِة	َخْي ْنيَ ــَن	الدُّ ــَص	ِم ــا	نَقَ 	َم ــوا	أَنَّ َواْعلَُم

ــة 113( ــر	)خطب ــد	َخاِس َوَمِزي



ْنيَا	في	َعْينِِه،	َوَكبَُر	َمْوقُِعهَا	ِمْن	قَْلبِِه،	آثََرهَا	َعلَى	اللِه،	فَاْنقَطََع	إِلَْيهَا،	َوَصاَر	َعْبداً	لَهَا	)خطبة 160( َمْن	َعظَُمِت	الدُّ

ْنيَا	َداُر	بَلِيَّة	لَْم	يَْفُرْغ	َصاِحبُهَا	قَطُّ	فِيهَا	َساَعةً	إاِلَّ	َكانَْت	فَْرَغتُه3ُ	َعلَْيِه	َحْسَرةً	يَْوَم	اْلقِيَاَمِة	)كتاب 59( 	الدُّ أَنَّ

اِغبِيَن	فِي	ااْلِخَرِة	)كتاب 99( ْنيَا،	الرَّ اِهِديَن	فِي	الدُّ طُوبَى	لِلزَّ

ْنيَا	اْستَهَاَن	بِاْلُمِصيبَاِت	)حكمة 27( َمْن	َزِهَد	فِي	الدُّ

اْلقَنَاَعةُ	َماٌل	الَ	يَْنفَُد	)حكمة 52(

َكفَى	بِاْلقَنَاَعِة	ُمْلكاً	)حكمة 219(

َضى	بِاْلقُوِت	)حكمة 360( الَ	َكْنَز	أَْغنَى	ِمَن	اْلقَنَاَعِة،	َوالَ	َماَل	أَْذهَُب	لِْلفَاقَِة	َمَن	الرِّ

وسئل	عليه	الّسالم	عن	قوله	تعالى:	فَلَنُْحيِيَنَّهُ	َحيَاةً	طَيِّبَةً	فَقَاَل:	ِهَي	اْلقَنَاَعةُ	)حكمة 220(

فَاْلُمتَّقُوَن	فِيهَا	)أي	في	الدنيا	)هُْم	أَْهُل	اْلفََضائِِل	)خطبة 193(

	تَْقــَوى	اللــِه	َدَواُء	َداِء	قُلُوبُِكــْم،	َوبََصــُر	َعَمــى	أَفِئَِدتُِكــْم،	َوِشــفَاُء	َمــَرِض	أَْجَســاِدُكْم،	َوَصــالَُح	فََســاِد	ُصُدوِرُكــْم،	َوطُهـُـوُر	َدنـَـِس	 فـَـإِنَّ

أَْنفُِســُكْم،	َوِجــالَُء	َعَشــا	أَْبَصاِرُكــْم،	َوأَْمــُن	فـَـَزِع	َجأِْشــُكْم	َوِضيـَـاُء	َســَواِد	ظُْلَمتُِكــْم	)خطبــة 198(

	هَلََكــة	بِهـَـا	يَْنَجــُح	الطَّالـِـُب،	َويَْنُجــوا	اْلهـَـاِرُب،	 	َملََكــة	َونََجــاةٌ	ِمــْن	كلِّ 	تَْقــَوى	اللــِه	ِمْفتـَـاُح	َســَداد،	َوَذِخيــَرةُ	َمَعــاد،	َوِعْتــٌق	مــْن	كلِّ فـَـإِنَّ

َغائـِـُب	)خطبــة 229( َوتُنـَـاُل	الرَّ

اُد	َوبِهَا	اْلَمَعاُذ	)خطبة 113( أُوِصيُكْم،	ِعبَاَد	اللِه،	بَتَْقَوى	اللِه	الَّتي	ِهَي	الزَّ

أُوِصيُكْم	بَتَْقَوى	اللِه،	فَإنَّهـ	ا	َخْيُر	َما	تََواَصى	اْلِعبَاُد	بِِه،	َوَخْيُر	َعَواقِِب	األُُموِر	ِعْنَد	اللِه	)خطبة 173(

	اللِه	َعلَْيُكْم،	َواْلُموِجبَةُ	َعلَى	اللِه	َحقَُّكْم	)خطبة 191( أُوِصيُكْم	ِعبَاَد	اللِه	بِتَْقَوى	اللِه،	فَإِنَّهَا	َحقُّ

	ِمْن	َوِصيَّتِي	تَْقَوى	اللِه	)خطبة 31( 	َما	أَْنَت	آِخٌذ	بِِه	إِلَيَّ 	أََحبَّ ،	أَنَّ َواْعلَْم	يَا	بُنَيَّ

التّقسيم	الرئيسي	لطبقات	المجتمع	اإلسالمي

ــد	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه ــْد	َرَجَعــْت	َعــِن	اإلْســالَِم،	يَْدُعــوَن	إِلَــى	َمْحــِق	ِديــِن	ُمَحمَّ ــِدي	َحتَّــى	َرأْيــُت	َراِجَعــةَ	النَّــاِس	قَ فَأَْمَســْكُت	يَ

	أَْعظَــَم	ِمــْن	فـَـْوِت	ِوالَيَتُِكــُم	)كتــاب 62( فََخِشــيُت	إِْن	لـَـْم	أَْنُصــِر	اإلْســالََم	أَْهلـَـهُ	أَْن	أََرى	فِيــِه	ثَْلمــاً	أَْو	هَْدمــاً،	تَُكــوُن	اْلُمِصيبـَـةُ	بـِـِه	َعلـَـيَّ



اُرهـَـا،	فَيَتَِّخــُذوا ــِة	ُســفَهَاُؤهَا	َوفُجَّ َوإِنِّــي	إِلـَـى	لِقـَـاِء	اللــِه	لَُمْشــتَاٌق،	َولُِحْســِن	ثََوابـِـِه	لَُمْنتَِظــٌر	َراج،	َولِكنَّنـِـي	آَســى	أَْن	يَلـِـَي	أَْمــَر	هــِذِه	األُمَّ

الِِحيــَن	َحْربــاً	َواْلفَاِســقِيَن	ِحْزبــاً	)كتــاب 62( َمــاَل	اللــِه	ُدَوالً	َوِعبـَـاَدهُ	َخــَوالً	َوالصَّ

ــِه	 ــِه	اْلُمْؤِمــُن،	َويَْســتَْمتُِع	فِيهَــا	اْلَكافِــُر،	َويُبَلِّــُغ	اللــهُ	فِيهَــا	ااْلَجــَل،	َويُْجَمــُع	بِ 	لِلنَّــاِس	ِمــْن	أَِميــر	بَــّر	أَْو	فَاِجــر،	يَْعَمــُل	فِــي	إِْمَرتِ الَ	بُــدَّ

،	َويُْســتََراَح	ِمــْن	فَاِجــر	)خطبــة  ،	َحتَّــى	يَْســتَِريَح	بـَـرٌّ ِعيــِف	ِمــَن	اْلقـَـِويِّ ــبُُل،	َويُْؤَخــُذ	بـِـِه	لِلضَّ ،	َوتَأَْمــُن	بـِـِه	السُّ اْلفـَـيُء،	َويُقَاتـَـُل	بـِـِه	اْلَعــُدوُّ

)30

:	فَالنَِّصيَحــةُ	لَُكــْم،	َوتَْوفِيــُر	فَْيئُِكــْم	َعلَْيُكــْم،	َوتَْعلِيُمُكــْم	َكْيــال	 ــا	َحقُُّكــْم	َعلَــيَّ ،	فَأَمَّ 	َحــقٌّ 	لِــي	َعلَْيُكــْم	َحقّــاً،	َولَُكــْم	َعلَــيَّ ــا	النَّــاُس،	إِنَّ أَيُّهَ

ــا	َحقِّــي	َعلَْيُكــْم:	فَالَوفـَـاُء	بِالبَْيَعــِة،	َوالنَِّصيَحــةُ	فــي	اْلَمْشــهَِد	َواْلَمِغيــِب،	َواإلَجابـَـةُ	ِحيــَن	أَْدُعوُكْم،	 تَْجهَلـُـوا،	َوتَأِْديبُُكــْم	َكْيمــا	تَْعلَُمــوا.	َوأَمَّ

َوالطَّاَعــةُ	ِحيــَن	آُمُرُكــْم	)خطبــة 33(

	مْثُل	الَِّذي	لِي	َعلَْيُكْم	)خطبة 216( 	ِمَن	اْلَحقِّ ا	بَْعُد،	فَقَْد	َجَعَل	اللهُ	لِي	َعلَْيُكْم	َحقّاً	بِِوالَيَِة	أَْمِرُكْم،	َولَُكْم	َعلَيَّ أَمَّ

ِعيَّــِة،	َعلـَـى	اْلَوالـِـي،	فَِريضــةً	فََرَضهـَـا	اللــهُ	 	الرَّ ِعيَّــِة،	َوَحــقُّ 	اْلَوالـِـي	َعلـَـى	الرَّ َوأَْعظَــُم	َمــا	اْفتـَـَرَض	ُســْبَحانَهُ	ِمــْن	تِْلــَك	اْلُحقـُـوِق	َحــقُّ

ِعيَّــةُ	إاِلَّ	بَِصــالَِح	اْلــُوالَِة،	َوالَ	تَْصلُــُح	اْلــُوالَةُ	 ُســْبَحانَهُ	لِــُكّل	َعلَــى	ُكّل،	فََجَعلَهَــا	نِظَامــاً	ألُْلفَتِِهــْم،	َوِعــّزاً	لِِدينِِهــْم،	فَلَْيَســْت	تَْصلُــُح	الرَّ

ِعيَّــِة	)خطبــة 216( إاِلَّ	بِاْســتِقَاَمِة	الرَّ

يــِن،	َواْعتََدلـَـْت	َمَعالـِـُم	اْلَعــْدِل،	 	بَْينَهـُـْم،	َوقَاَمــْت	َمنَاِهــُج	الدِّ 	اْلَحــقُّ ِعيَّــةُ	إِلـَـى	اْلَوالـِـي	َحقَّــهُ،	َوأَدَّى	اْلَوالـِـي	إِلَْيهـَـا	َحقَّهـَـا،	َعــزَّ فـَـإِذا	أَدَِّت	الرَّ

ــةُ	 ِعيَّ ــِت	الرَّ ــَداِء.	َوإَِذا	َغلَبَ ــُع	األَْع ــْت	َمطَاِم ــِة،	َويَئَِس ْولَ ــاِء	الدَّ ــي	بَقَ ــَع	فِ ــاُن،	َوطُِم َم ــَك	الزَّ ــَح	بِذلِ ــنَُن	فََصلَ ــا	السُّ ــى	أَْذالَلِهَ َوَجــَرْت	َعلَ

	 يــِن،	َوتُِرَكــْت	َمَحــاجُّ َوالِيَهـَـا،	أَْو	أَْجَحــَف	اْلَوالـِـي	بَِرِعيَّتـِـِه	اْختَلَفـَـْت	هُنَالـِـَك	اْلَكلَِمــةُ،	َوظَهـَـَرْت	َمَعالـِـُم	اْلَجــْوِر،	َوَكثـُـَر	اإلْدَغــاُل	فـِـي	الدِّ

	ُعطِّــَل،	َوالَ	لَِعِظيــِم	بَاِطــل	فُِعــَل!	 ــنَِن	فَُعِمــَل	بِاْلهَــَوى،	َوُعطِّلَــِت	األَْحــَكاُم،	َوَكثـُـَرْت	ِعلَــُل	النُّفـُـوِس،	فَــالَ	يُْســتَْوَحُش	لَِعِظيــِم	َحــقٍّ السُّ

	األَْشــَراُر،	َوتَْعظـُـُم	تَبَِعــاُت	اللــِه	ِعْنــَد	اْلِعبَاِد.)خطبــة 216( 	األَْبــَراُر،	َوتَِعــزُّ فَهُنَالِــَك	تـَـِذلُّ

:	فَالنَِّصيَحةُ	لَُكْم،	َوتَْوفِيُر	فَْيئُِكْم	َعلَْيُكْم،	َوتَْعلِيُمُكْم	َكْيال	تَْجهَلُوا،	َوتَأِْديبُُكْم	َكْيما	تَْعلَُموا	)خطبة 33( ا	َحقُُّكْم	َعلَيَّ فَأَمَّ

ــةُ	 ــنَِّة،	َوإِقَاَم ــاُء	لِلسُّ ــِة،	َواإلْحيَ ــي	النَِّصيَح ــاُد	فِ ــِة،	َواالْجتِهَ ــي	اْلَمْوِعظَ ــالَُغ	فَ ــِه:	اإلْب ــِر	َربِّ ــْن	أَْم ــَل	ِم ــا	ُحمِّ ــى	اإلمــام	إاِلَّ	َم ــَس	َعلَ لَي

ــة 103( ــا	)خطب ــى	أَْهلِهَ ــْهَماِن	َعلَ ــَداُر	السُّ ــتَِحقِّيهَا،	َوإِْص ــى	ُمْس ــُدوِد	َعلَ اْلُح

لَُكْم	َعلَْينَا	اْلَعَمُل	بِِكتَاِب	اللِه	َوِسيَرِة	َرُسولِِه،	َواْلقِيَاُم	بَِحقِِّه،	َواْلنَّْعُش	لُِسنَّتِِه	)خطبة 169(

أَيُّهـَـا	النَّــاُس،	إِنِّــي،	َواللــِه،	َمــا	أَُحثُُّكــْم	َعلـَـى	طَاَعــة	إاِلَّ	َوأَْســبِقُُكْم	إِلَْيهـَـا،	َوالَ	أَْنهـَـا	ُكــْم	َعــْن	َمْعِصيـَـة	إاِلَّ	َوأَتَنَاهـَـى	قَْبلَُكــْم	َعْنهـَـا	)خطبــة 

)175

ُروا	أَْنفَُسهُْم	بَِضَعفَِة	النَّاِس،	َكْيالَ	يَتَبَيََّغ	بِاْلفَقِيِر	فَْقُرهُ	)خطبة 209( ِة	اْلَعْدِل	أَْن	يُقَدِّ 	اللهَ	تََعالَى	فََرَض	َعلى	أَئِمَّ إِنَّ

	بـِـِه،	َوأَْن	يَِزيــَدهُ	َمــا	قََســَم	اللــهُ	لـَـهُ	ِمــْن	نَِعِمــِه	 	َحقـّـاً	َعلـَـى	اْلَوالـِـي	أاَلَّ	يَُغيِّــَرهُ	َعلـَـى	َرِعيَّتـِـِه	فَْضــٌل	نَالـَـهُ،	َوالَ	طَــْوٌل	ُخــصَّ ــا	بَْعــُد،	فـَـإِنَّ أَمَّ



	لَُكــْم	ِعْنــِدي	أاَلَّ	أَْحتَِجــَز	ُدونَُكــْم	ِســّراً	إاِلَّ	فـِـي	َحــْرب،	َوالَ	أَْطــِوَي	ُدونَُكــْم	أَْمــراً	إاِلَّ ُدنـُـّواً	ِمــْن	ِعبـَـاِدِه،	َوَعْطفــاً	َعلـَـى	إِْخَوانـِـِه.	أاَلَ	َوإِنَّ

	َســَواًء	)كتــاب 50( ــَر	لَُكــْم	َحقـّـاً	َعــْن	َمَحلِّــِه،	َوالَ	أَقــَف	بـِـِه	ُدوَن	َمْقطَِعــِه	َوأَْن	تُُكونـُـوا	ِعنــِدي	فـِـي	اْلَحــقِّ فـِـي	ُحْكــم،	َوالَ	أَُؤخِّ

فَإَِذا	فََعْلُت	ذلَِك	َوَجبَْت	لله	َعلَْيُكُم	النِّْعَمةُ،	َولِي	َعلَْيُكُم	الطَّاَعةُ	)كتاب 50(

ــا	َحقِّــي	َعلَْيُكــْم:	فَالَوفـَـاُء	بِالبَْيَعــِة،	َوالنَِّصيَحــةُ	فــي	اْلَمْشــهَِد	َواْلَمِغيــِب،	َواإلَجابـَـةُ	ِحيــَن	أَْدُعوُكــْم،	َوالطَّاَعــةُ	ِحيــَن	آُمُرُكــْم	)خطبــة  َوأَمَّ

)33

	)كتاب 39( طُوا	فِي	َصالَح،	َوأَْن	تَُخوضوا	اْلَغَمَراِت	إِلَى	اْلَحقِّ َولِي	َعلَْيُكُم	الطَّاَعةُ،	َوأاَلَّ	تَْنُكُصوا	َعْن	َدْعَوة،	َوالَ	تُفَرِّ

	وأََرى،	فَإِْن	َعَصْيتَُك	فَأَِطْعنِي	)حكمة 312( لََك	أَْن	تُِشيَر	َعلَيَّ

الَ	طَاَعةَ	لِمْخلُوق	فِي	َمْعِصيَِة	اْلَخالِِق	)حكمة 155(

	َعَملـَـَك	لَْيــَس	لـَـَك	بِطُْعَمــة	َولِكنَّــهُ	فـِـي	ُعنُقـِـَك	أََمانــةٌ،	َوأَْنــَت	ُمْســتَْرعًى	لَِمــْن	فَْوقـَـَك،	لَْيــَس	لـَـَك	أَْن	تَفتـَـاَت	فـِـي	َرِعيَّــة،	َوالَ	تَُخاِطــَر	 َوإِنَّ

إاِلَّ	بَِوثِيقـَـة	)كتــاب 5(

ُم	إاِلَّ	َعْن	أَْمِري	)كتاب 38( ُر	َوالَ	يُقَدِّ فَإِنَّهُ	الَ	يُْقِدُم	َوالَ	يُْحِجُم،	َوالَ	يَُؤخِّ

	َدهَاقِيــَن	أْهــِل	بَلـَـِدَك	َشــَكْوا	ِمْنــَك	ِغْلظَــةً	َوقَْســَوةً،	َواْحتِقـَـاراً	َوَجْفــَوةً،	َونَظـَـْرُت	فَلـَـْم	أََرهـُـْم	أَْهــالً	ألَْن	يُْدنـَـْوا	لِِشــْرِكِهْم،	 ــا	بَْعــُد،	فـَـإِنَّ أَمَّ

َوالَ	أَْن	يُْقَصــوْا	َويُْجفـَـْوا	لَِعْهِدِهــْم	)كتــاب 19(

ةً	تََدُعــَك	 	َعلَْيــَك	َشــدَّ َوإِنِّــي	أُْقِســُم	بِاللــِه	قََســماً	َصاِدقــاً،	لَئـِـْن	بَلََغنــي	أَنَّــَك	ُخْنــَت	ِمــْن	فـَـْيِء	اْلُمْســلِِميَن	َشــْيئاً	َصِغيــراً	أَْو	َكبِيــراً،	ألَُشــدَّنَّ

قَلِيــَل	اْلَوْفــِر	ثَقِيــَل	الظَّْهــِر	َضئِيــَل	األَْمــِر	َوالّســالم	)كتــاب 20(

هــَذا	َمــا	أََمــَر	بـِـِه	َعْبــُد	اللــِه	َعلـِـٌي	أَميـِـُر	اْلُمْؤِمنِيــَن،	َمالـِـَك	ْبــَن	اْلَحــاِرِث	األَْشــتََر	فـِـي	َعْهــِدِه	إِلَْيــِه،	ِحيــَن	َوالَّهُ	ِمْصــَر:	ِجْبــوةَ	َخَراِجهـَـا،	

هـَـا،	َواْســتِْصالََح	أَْهلِهـَـا،	َوِعَمــاَرةَ	باِلَِدهـَـا	)كتــاب 53( َوِجهـَـاَد	َعُدوِّ

فَاْخفـِـْض	لَهـُـْم	َجنَاَحــَك،	َوأَلـِـْن	لَهـُـْم	َجانِبـَـَك،	َواْبُســْط	لَهـُـْم	َوْجهـَـَك،	َوآِس	بَْينَهـُـْم	فـِـي	اللَّْحظَــِة	َوالنَّْظــَرِة،	َحتَّــى	الَ	يَْطَمــَع	اْلُعظََمــاُء	فـِـي	

َعفـَـاُء	ِمــْن	َعْدلـِـَك	َعلَْيِهــْم	)كتــاب 27( َحْيفـِـَك	لَهـُـْم	َوالَ	يَْيــأََس	الضُّ

	إَِماَمُكــْم	قَــِد	اْكتَفَــى	ِمــْن	ُدْنيَــاهُ	بِِطْمَرْيــِه	َوِمــْن	طُْعِمــِه	بِقُْرَصْيــِه	أاَلَ	َوإِنَُّكــْم	الَ	تَْقــِدُروَن	َعلَــى	ذلِــَك،	َولِكــْن	أَِعينُونــي	بِــَوَرع	 أاَلَ	َوإِنَّ

َواْجتِهَــاد،	َوِعفَّــة	َوَســَداد	)كتــاب 35(

	)كتاب 38( فَاْسَمُعوا	لَهُ	أَِطيُعوا	أَْمَرهُ	فِيَما	طَابََق	اْلَحقَّ

ِم	اْلفَْضَل	لِيَْوِم	َحاَجتِك	)كتاب 28( فََدِع	اإلْسَراَف	ُمْقتَِصداً،	َواْذُكْر	فِي	اْليَْوِم	َغداً،	َوأَْمِسْك	ِمَن	اْلَماِل	بِقَْدِر	َضُروَرتَِك،	َوقَدِّ



ــِة ــاُب	اْلَعامَّ ــا	ُكتَّ ــِه،	ِمْنهَ ــوُد	الل ــا	ُجنُ ــض:	فَِمْنهَ ــْن	بَْع ــا	َع ــى	بِبَْعِضهَ ــض،	َوالَ	ِغنَ ــا	إالَّ	بِبَْع ــُح	بَْعُضهَ ــاٌت	الَ	يَْصلُ ــةَ	طَبَقَ ِعيَّ 	الرَّ أَنَّ

ــِة	َوُمْســلَِمِة	 مَّ ــِل	الذِّ ــْن	أَْه ــِة	َواْلَخــراِج	ِم ــُل	اْلِجْزيَ ــا	أَْه ــِق،	َوِمْنهَ ْف ــاُل	اإلْنَصــاِف	َوالرِّ ــا	ُعمَّ ــْدِل،	َوِمنهَ ــا	قَُضــاةُ	اْلَع ــِة،	َوِمْنهَ َواْلَخاصَّ

ــاب 53( ــَكنَِة	)كت ــِة	َواْلَمْس ــْن	َذِوي	اْلَحاَج ــْفلَى	ِم ــةُ	السُّ ــا	الطَّبَقَ ــاِت،	َوِمنهَ نَاَع ــُل	الصِّ ــاُر	َوأَْه ــا	التُّجَّ ــاِس،	َوِمْنهَ النَّ

ِعيَّةُ	إاِلَّ	بِِهْم	)كتاب 53( يِن،	َوُسبُُل	األَْمِن،	َولَْيَس	تَقُوُم	الرَّ 	الدِّ ِعيَِّة،	َوَزْيُن	اْلُوالَِة،	وِعزُّ فَاْلُجنُوُد،	بِإِْذِن	اللِه،	ُحُصوُن	الرَّ

	الَ	قـِـَواَم	لِْلُجنـُـوِد	إاِلَّ	بَِمــا	يُْخــِرُج	اللــهُ	لَهـُـْم	ِمــَن	اْلَخــَراِج	الَّــِذي	يَْقــَوْوَن	بـِـِه	فـِـي	ِجهـَـاِد	َعُدِوِهــْم،	َويَْعتَِمــُدوَن	َعلَْيــِه	فِيَمــا	أْصلَحهـُـْم،	 ثـُـمَّ

َويَُكــوُن	ِمــْن	َوَراِء	َحاَجتِِهــْم	)كتــاب 53(

ــْن	 ــوَن	ِم ــِد	َويَْجَمُع ــَن	اْلَمَعاقِ ــوَن	ِم ــا	يُْحِكُم ــاِب،	لَِم ــاِل	َواْلُكتَّ ــاِة	َواْلُعمَّ ــَن	اْلقَُض ــِث	ِم ــِف	الثَّالِ ْن ــِن	إاِلَّ	بِالصِّ ْنفَْي ــِن	الصِّ ــَواَم	لِهَذْي 	الَ	قِ ــمَّ ثُ

ــا	)كتــاب 53( هَ ــوِر	َوَعَوامِّ 	األُُم ــَواصِّ ــْن	َخ ــِه	ِم ــوَن	َعلَْي ــِع،	َويُْؤتََمنُ اْلَمنَافِ

نَاَعــاِت،	فِيَمــا	يَْجتَِمُعــوَن	َعلَْيــِه	ِمــْن	َمَرافِقِِهــْم	َويُقِيُمونـَـهُ	ِمــْن	أَْســَواقِِهْم،	َويَْكفُونَهـُـْم	ِمــَن	 ــاِر	َوَذِوي	الصِّ َوالَ	قـِـَواَم	لَهـُـْم	َجِميعــاً	إاِلَّ	بِالتُّجَّ

التََّرفُّــِق	بِأَْيِديِهــْم	مّمــا	الَ	يَْبلُُغــهُ	ِرْفــُق	َغْيِرِهــْم	)كتــاب 53(

	َعلـَـى	اْلَوالـِـي	َحــٌق	 	ِرْفُدهـُـْم	َوَمُعونَتُهـُـْم.	َوفـِـي	اللــِه	لـِـُكّل	َســَعةٌ،	َولـِـُكلٍّ ــْفلَى	ِمــْن	أَْهــِل	اْلَحاَجــِة	َواْلَمْســَكنَِة	الَِّذيــَن	يَِحــقُّ 	الطَّبَقـَـةُ	السُّ ثـُـمَّ

بِقـَـْدِر	َمــا	يُْصلُِحــهُ	)كتــاب 53(

الطبقة	االولى:	الجند

ــْن	يُْبِطــىُء	َعــِن	اْلَغَضــِب، ــْم	ِحْلمــاً	ِممَّ ــْم	َجْيبــاً	َوأَْفَضلَهُ ــي	نَْفِســَك	للــه	َولَِرُســولِِه	َوإلَماِمــَك،	َوأَْنقَاهُ ــْم	فِ 	ِمــْن	ُجنُــوِدَك	أَْنَصَحهُ ــَولِّ فَ

ْعــُف	)كتــاب 53( ــْن	الَ	يُثِيــُرهُ	اْلُعْنــُف،	َوالَ	يَْقُعــُد	بِــِه	الضَّ َعفَــاِء،	َويَْنبـُـو	َعلَــى	األَْقِويَــاِء،	َوِممَّ َويَْســتَِريُح	إِلَــى	اْلُعــْذِر،	َويَــْرأَُف	بِالضُّ

ــَخاِء	 ــَجاَعِة،	َوالسَّ 	أَْهــِل	النَّْجــَدِة	َوالشَّ ــَوابِِق	اْلَحَســنَِة،	ثـُـمَّ الَِحــِة،	َوالسَّ 	اْلَصــْق	بـَـَذِوي	اْلُمــُروَءاِت	َواألَْحَســاِب،	َوأَْهــِل	اْلبُيُوتـَـاِت	الصَّ ثـُـمَّ

ــماَحِة،	فَإِنَّهـُـْم	ِجَمــاٌع	ِمــَن	اْلَكــَرِم	َوُشــَعٌب	ِمــَن	اْلُعــْرِف	)كتــاب 53( َوالسَّ

	لُْطفــاً	تََعاهَْدتَهُــْم	 ْيتَهُــْم	بِــِه،	َوالَ	تَْحقِــَرنَّ 	فِــي	نَْفِســَك	َشــْيٌء	قَوَّ 	تَفَقَّــْد	ِمــْن	أُُموِرِهــْم	َمــا	يَتَفَقَّــُدهُ	اْلَوالِــَداِن	ِمــْن	َولَِدِهَمــا،	َوالَ	يَتَفَاقََمــنَّ ثُــمَّ

	بـِـَك.	َوالَ	تـَـَدْع	تَفَقُّــَد	لَطيـِـِف	أُُموِرِهــُم	اتِّــَكاالً	َعلـَـى	َجِســيِمهَا،	 ،	فَإِنَّــهُ	َداِعيـَـةٌ	لَهـُـْم	إِلـَـى	بـَـْذِل	النَِّصيَحــِة	لـَـَك،	َوُحْســِن	الظَّــنِّ بـِـِه	َوإِْن	قـَـلَّ

	لِْليَِســيِر	ِمــْن	لُْطفـِـَك	َمْوِضعــاً	يَْنتَفُِعــوَن	بـِـِه،	َولِْلَجِســيِم	َمْوقِعــاً	الَ	يَْســتَْغنُوَن	َعْنــهُ	)كتــاب 53( فـَـإِنَّ

	َعْطفََك	َعلَْيِهْم	يَْعِطُف	قُلُوبَهُْم	َعلَْيَك	)كتاب 53( فَإِنَّ

	 ْكــِر	لُِحْســِن	أَْفَعالِِهــْم	تَهـُـزُّ 	َكْثــَرةَ	الذِّ فَاْفَســْح	فـِـي	آَمالِِهــْم،	َوَواِصــْل	فـِـي	ُحْســِن	الثَّنـَـاِء	َعلَْيِهــْم،	َوتَْعِديــِد	َمــا	أَْبلــى	َذُوو	اْلبـَـالَِء	ِمْنهـُـْم،	فـَـإِنَّ

	بـِـِه	ُدوَن	 ــَرنَّ 	بـَـالََء	اْمــِرىء	إِلـَـى	َغْيــِرِه،	َوالَ	تُقَصِّ ــنَّ 	اْمــِرىء	ِمْنهـُـْم	َمــا	أَْبلــى،	َوالَ	تَُضمَّ 	اْعــِرْف	لـِـُكلِّ ُض	النَّــاِكَل	ثـُـمَّ ــَجاَع،	َوتَُحــرِّ الشُّ



َغايـَـِة	باَلَئـِـِه،	َوالَ	يَْدُعَونَّــَك	َشــَرُف	اْمــِرىء	إِلـَـى	أَْن	تُْعِظــَم	ِمــْن	باَلَئـِـِه	َمــا	َكاَن	َصِغيــراً،	َوالَ	َضَعــةُ	اْمــِرىء	إِلـَـى	أَْن	تَْســتَْصِغَر	ِمــْن

بالَئـِـِه	َمــا	َكاَن	َعظيِمــاً	)كتــاب 53(

ــْن	 ــْم	ِم ــْن	َوَراَءهُ ــُع	َم ــُعهُْم	يََس ــا	يََس ــِه	بَِم ــْن	ِجَدتِ ــْم	ِم ــِه،	َوأَْفَضــَل	َعلَْيِه ــي	َمُعونَتِ ــْن	َواَســاهُْم	فِ ــَدَك	َم ــِدَك	ِعْن ــُر	ُرؤوِس	ُجْن ــْن	آثَ َوْليَُك

ــُدّو	)كتــاب 53( ــاِد	اْلَع ــي	ِجهَ ــاً	َواِحــداً	فِ ــْم	هَّم هُ ــوَن	هَمُّ ــى	يَُك ــْم	َحتَّ ــوِف	أَْهلِيِه ُخلُ

	األََذى،	َوَصــْرِف	 ةٌ	بُِكــْم	إِْن	َشــاَء	اللــهُ،	َوقـَـْد	أَْوَصْيتُهـُـْم	بَِمــا	يَِجــُب	للــه	َعلَْيِهــْم	ِمــْن	َكــفِّ ــا	بَْعــُد،	فَإِنِّــي	قـَـْد	َســيَّْرُت	ُجنـُـوداً	ِهــَي	َمــارَّ أَمَّ

لـُـوا	َمــْن	 	الَ	يَِجــُد	َعْنهـَـا	َمْذهَبــاً	إلـَـى	ِشــبَِعِه.	فَنَكِّ ِة	اْلَجْيــِش	إاِلَّ	ِمــْن	َجْوَعــِة	اْلُمْضطَــرِّ تُِكــْم	ِمــْن	َمَعــرَّ ــَذى	َوأَنـَـا	أَْبــَرأُ	إِلَْيُكــْم	َوإِلـَـى	ِذمَّ الشَّ

ِض	لَهُــْم	فِيمــا	اْســتَْثنَْينَاهُ	ِمْنهُــْم،	َوأَنَــا	بَْيــَن	 تِِهــْم،	َوالتََّعــرُّ تَنَــاَوَل	ِمْنهُــْم	َشــْيئاً	ظُْلمــاً	َعــْن	ظُْلِمِهــْم،	َوُكفُّــوا	أَْيــِدَي	ُســفَهَائُِكْم	َعــْن	ُمَضادَّ

ــا	يَْغلِبُُكــْم	ِمــْن	أَْمِرِهــْم،	َوالَ	تُِطيقـُـوَن	َدْفَعــهُ	إاِلَّ	بِاللــِه	َوبـِـي،	أَُغيِّــْرهُ	بَِمُعونـَـِة	 	َمظَالَِمُكــْم،	َوَمــا	َعَراُكــْم	ِممَّ أَْظهـُـِر	اْلَجْيــِش،	فَاْرفَُعــوا	إِلـَـيَّ

اللــِه،	إِْن	َشــاَء	اللــهُ	)كتــاب 60(

الطبقة	الثانية:	القضاة	

ــا	َكثـُـَر،	َحتَّــى	إَِذا	اْرتـَـَوى	ِمــْن	َمــاء	آِجــن 	ِمْنــهُ	َخْيــٌر	ِممَّ ــَر	فَاْســتَْكثََر	ِمــْن	َجْمــع،	َمــا	قـَـلَّ اهُ	أَْشــبَاهُ	النَّــاِس	َعالِمــاً	َولَْيــَس	بـِـِه،	بَكَّ قـَـْد	َســمَّ

َوأْكثـَـر	ِمــن	َغْيــِر	طَائـِـل	َجلـَـَس	بَْيــَن	النَّــاِس	قَاِضيــاً	َضاِمنــاً	لِتَْخلِيــِص	َمــا	التَبـَـَس	َعلـَـى	غْيــِرِه	فـَـإِْن	نََزلـَـْت	بـِـِه	إِْحــَدى	الُمْبهََمــاِت	هَيَّــأَ	

ــبُهَاِت	فــي	ِمْثــِل	نَْســِج	الَعْنَكبـُـوِت	)خطبــة 17( 	قَطـَـَع	بـِـِه،	فَهـُـَو	ِمــْن	لَْبــِس	الشُّ لَهـَـا	َحْشــواً	َرثـّـاً	ِمــْن	َرْأيـِـِه،	ثـُـمَّ

ــاِس	أَْشــَراكاً	ِمــْن	حبــاِل	ُغــُرور،	 ــَل	ِمــْن	ُضــالَّل،	َونََصــَب	لِلنَّ ــال	َوأََضالِي ــَل	ِمــْن	ُجهَّ ــَس	َجهَائِ ــِه،	فَاْقتَبَ ــَس	بِ ــاً	َولَْي ــْد	تََســمَّى	َعالِم قَ

ُن	َكبِيــَر	اْلَجَرائِــِم،	يَقـُـوُل:	 	َعلــى	أَْهَوائِــِه،	يُْؤِمــُن	ِمــَن	اْلَعظَائِــِم،	َويُهَــوِّ َوقَــْوِل	ُزور،	قَــْد	َحَمــَل	اْلِكتَــاَب	َعلَــى	آَرائِــِه،	َوَعطَــَف	اْلَحــقَّ

ــوَرةُ	ُصــوَرةُ	إِْنَســان،	َواْلقَْلــُب	قَْلــُب	َحيَــَوان،	 ــبُهَاِت،	َوفِيهَــا	َوقَــَع،	َويَقـُـوُل:	أَْعتَــِزُل	اْلبِــَدَع،	َوبَْينَهَــا	اْضطََجــَع،	فَالصُّ أَقِــُف	ِعْنــَد	الشُّ

	َعْنــهُ،	فَذلِــَك	َميِّــُت	األَْحيَــاَء	)خطبــة 86( الَ	يَْعــِرُف	بَــاَب	اْلهُــَدى	فَيَتَّبَِعــهُ،	َوالَ	بَــاَب	اْلَعَمــى	فيَُصــدَّ

ــي	 ــاَدى	فِ ُكــهُ	اْلُخُصــوُم	َوالَ	يَتَم ــوُر،	َوالَ	تَُمحِّ ــِه	األُُم ــْن	الَ	تَِضيــُق	بِ ــي	نَْفِســَك،	ِممَّ ــَك	فِ ــاِس	أَْفَضــَل	َرِعيَّتِ ــَن	النَّ ــِم	بَْي ــْر	لِْلُحْك 	اْختَ ــمَّ ثُ

	إَذا	َعَرفـَـهُ،	َوالَ	تُْشــِرُف	نَْفُســهُ	َعلـَـى	طََمــع،	َوالَ	يَْكتَفـِـي	بِأَْدنـَـى	فَْهــم	ُدوَن	أَقَصــاهُ	أَْوقَفَهـُـْم	 لَّــِة	َوالَ	يَْحَصــُر	ِمــَن	اْلفـَـْيِء	إِلـَـى	اْلَحــقِّ الزَّ

ــِف	األُُمــوِر،	َوأَْصَرَمهـُـْم	ِعْنــَد	اتَِّضــاِح	 مــاً	بُِمَراَجَعــِة	اْلَخْصــِم،	َوأَْصبََرهـُـْم	َعلَــى	تََكشُّ ــبُهَاِت	َوآَخَذهـُـْم	بِاْلُحَجــِج،	َوأَقَلَّهـُـْم	تَبَرُّ فِــي	الشُّ

ــْن	الَ	يَْزَدِهيــِه	إْطــَراٌء	َوالَ	يَْســتَِميلُهُ	إِْغــَراٌء،	أُولئِــَك	قَلِيــٌل	)كتــاب 53( اْلُحْكــِم،	ِممَّ

	َمَعهُ	َحاَجتُهُ	إِلَى	النَّاِس	)كتاب 53( واْفَسْح	لَهُ	فِي	اْلبَْذِل	َما	يُزيُِل	ِعلَّتَهُ،	َوتَقِلُّ

َجاِل	لَهُ	ِعْنَدَك	)كتاب 53( تَِك،	لِيَأَْمَن	بِذلََك	اْغتِيَاَل	الرِّ َوأَْعِطِه	ِمَن	اْلَمْنِزلَِة	لََدْيَك	َما	الَ	يَْطَمُع	فِيِه	َغْيُرهُ	ِمْن	َخاصَّ

	أَْكثِْر	تََعاهَُد	قََضائِِه	)كتاب 53( ثُمَّ
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	ِمْنهُْم الـِـَك،	فَاْســتَْعِمْلهُُم	اْختِبـَـاراً	َوالَ	تَُولِِّهــْم	ُمَحابـَـاةً	وأَثـَـَرةً	فَإِنَّهَُمــا	ِجَمــاٌع	ِمْن	ُشــَعِب	اْلَجــْوِر	َواْلِخيَانَِة.	َوتــَوخَّ 	اْنظـُـْر	فـِـي	أُُمــوِر	ُعمَّ ثـُـمَّ

	أَْعَراضــاً،	 َمــِة،	فَإِنَّهُــْم	أَْكــَرُم	أَْخالَقــاً،	َوأََصــحُّ ــَدِم	فِــي	اإلْســالَِم	اْلُمتَقَدِّ الَِحــِة،	َواْلقَ أَْهــَل	التَّْجِربَــِة	َواْلَحيَــاِء،	ِمــْن	أَْهــِل	اْلبُيُوتَــاِت	الصَّ

	فـِـي	اْلَمطَاِمــِع	إِْشــَرافاً،	َوأَْبلـَـُغ	فـِـي	َعَواقـِـِب	األُُمــوِر	نَظـَـراً	)كتــاب 53( َوأَقـَـلُّ

ــةٌ	َعلَْيِهــْم	 ةٌ	لَهـُـْم	َعلـَـى	اْســتِْصالَِح	أَْنفُِســِهْم،	َوِغنــًى	لَهـُـْم	َعــْن	تَنـَـاُوِل	َمــا	تَْحــَت	أَْيِديِهــْم،	َوُحجَّ 	ذلـِـَك	قـُـوَّ 	أَْســبِْغ	َعلَْيِهــُم	األَْرَزاَق	فـَـإِنَّ ثـُـمَّ

إِْن	َخالَفـُـوا	أَْمــَرَك	أَْو	ثَلَُمــوا	أََمانَتـَـَك	)كتــاب 53(

	ألُُموِرِهــْم	َحْدَوةٌ	لَهـُـْم	َعلَى	اْســتِْعَماِل	 ــرِّ 	تََعاهـُـَدَك	فـِـي	السِّ ــْدِق	َوالَوفـَـاِء	َعلَْيِهــْم،	فـَـإِنَّ 	تَفَقَّــْد	أَْعَمالَهـُـْم،	َواْبَعــِث	اْلُعيـُـوَن	ِمــْن	أَْهــِل	الصِّ ثـُـمَّ

ِعيَّــِة	)كتاب 53( ْفــِق	بِالرَّ األََمانـَـِة،	َوالرِّ

فـَـإِْن	أََحــٌد	ِمْنهـُـْم	بََســطَ	يـَـَدهُ	إِلـَـى	ِخيَانـَـة	اْجتََمَعــْت	بِهـَـا	َعلَْيــِه	ِعْنــَدَك	أَْخبـَـاُر	ُعيُونـِـَك،	اْكتَفَْيــَت	بِذلـِـَك	َشــاِهداً،	فَبََســْطَت	َعلَْيــِه	اْلُعقُوبـَـةَ	

	نََصْبتـَـهُ	بَِمقـَـاِم	اْلَمَذلَّــِة،	َو	َوَســْمتَهُ	بِاْلِخيانـَـِة،	َوقَلَّْدتـَـهُ	َعــاَر	التُّهََمــِة	)كتــاب 53( فـِـي	بََدنـِـِه،	َوأََخْذتـَـهُ	بَِمــا	أََصــاَب	ِمــْن	َعَملـِـِه،	ثـُـمَّ

الطبقة	الرابعة:	الوزراء

	َعلَى	أُُموِرَك	َخْيَرهُْم	)كتاب 53( 	اْنظُْر	فِي	َحاِل	ُكتَّابَِك،	فََولِّ ثُمَّ

	لـَـَك	بِطَانـَـةً	فَإِنَّهـُـْم	أَْعــَواُن	األَثََمــِة	َوإِْخــَواُن	 	ُوَزَرائـِـَك	َمــْن	َكاَن	لِأَْشــَراِر	قَْبلـَـَك	َوِزيــراً،	َوَمــْن	َشــِرَكهُْم	فـِـي	ااْلثـَـاِم،	فـَـالَ	يَُكونـَـنَّ َشــرُّ

ــْن	 ــْن	لـَـهُ	ِمْثــُل	آَرائِِهــْم	َونَفَاِذِهــْم،	َولَْيــَس	َعلَْيــِه	ِمْثــُل	آَصاِرِهــْم	َوأَْوَزاِرِهــْم	َو	آثَاِمِهــْم،	ِممَّ الظَّلََمــِة	َوأَْنــَت	َواِجــٌد	ِمْنهـُـْم	َخْيــَر	اْلَخلـَـِف	ِممَّ

	َعلَْيــَك	َمُؤونَــةً،	َوأَْحَســُن	لَــَك	َمُعونَــةً،	َوأَْحنَــى	َعلَْيــَك	َعْطفــاً،	 ــَك	أََخــفُّ ــْم	يَُعــاِوْن	ظَالِمــاً	َعلَــى	ظُْلِمــِه،	َوالَ	آثِمــاً	َعلَــى	إِْثِمــِه،	أُولئِ لَ

ــةً	لَِخلََواتِــَك	َوَحفاَلَتِــَك	)كتــاب 53( 	لَِغْيــِرَك	إِْلفــاً	فَاتَِّخــْذ	أُولئِــَك	َخاصَّ َوأَقـَـلُّ

فُــوَن	لِفَِراَســاِت	اْلــُوالَِة	بِتََصنُِّعِهــْم	 َجــاَل	يَتََعرَّ 	الرِّ 	ِمْنــَك،	فَــإِنَّ 	الَ	يَُكــِن	اْختِيَــاُرَك	إِيَّاهـُـْم	َعلَــى	فَِراَســتَِك	َواْســتِنَاَمتَِك	َوُحْســِن	الظَّــنِّ ثـُـمَّ

الِِحيــَن	قَْبلـَـَك،	فَاْعِمــْد	ألَْحَســنِِهْم	 َوُحْســِن	ِخْدَمتِِهــْم،	لَْيــَس	َوَراَء	ذلـِـَك	ِمــَن	النَِّصيَحــِة	َواألََمانـَـِة	َشــْيٌء،	َولِكــِن	اْختَبِْرهـُـْم	بَِمــا	َولـُـوا	لِلصَّ

	ذلـِـَك	َدلِيــٌل	َعلـَـى	نَِصيَحتـِـَك	للــه	َولَِمــْن	َولِيــَت	أَْمــَرهُ	)كتــاب 53( ــِة	أَثـَـراً،	َوأَْعَرفِِهــْم	بِاألََمانـَـِة	َوْجهــاً،	فـَـإِنَّ َكاَن	فـِـي	اْلَعامَّ

ــَك	ِمــْن	 ــي	ُكتَّابِ ــا،	َوَمْهَمــا	َكاَن	فِ ــِه	َكثِيُرهَ ــتَُّت	َعلَْي ــا،	َوالَ	يَتََش ــُرهُ	َكبِيُرهَ ــْم،	الَ	يَْقهَ 	أَْمــر	ِمــْن	أُُمــوِرَك	َرْأســاً	ِمْنهُ ــَرْأِس	ُكلِّ َواْجَعــْل	لِ

ــهُ	)كتــاب 53( ــه	أُْلِزْمتَ ــَت	َعْن َعْيــب	فَتََغابَْي

ــْن	الَ	تُْبِطــُرهُ	اْلَكَراَمــةُ،	فَيَْجتـَـِرىَء	 َواْخُصــْص	َرَســائِلََك	الَّتـِـي	تُْدِخــُل	فِيهـَـا	َمَكائـِـَدَك	وأَْســَراَرَك	بِأَْجَمِعِهــْم	لُِوُجــوِد	َصالـِـِح	األَْخــالَِق	ِممَّ

ــا	َعلَــى	 ــَك	َعلَْيــَك،	َوإِْصــَداِر	َجَوابَاتِهَ الِ ــاِت	ُعمَّ ــةُ	َعــْن	إِيــَراِد	ُمَكاتَبَ ــِه	اْلَغْفلَ ــُر	بِ ــَك	بَِحْضــَرِة	َمــالَ	َوالَ	تُقَصِّ ــا	َعلَْيــَك	فِــي	ِخــالَف	لَ بِهَ

ــواِب	َعْنــَك،	َوفِيَمــا	يَأُْخــُذ	لـَـَك	َويُْعِطــي	ِمْنــَك،	َوالَ	يُضِعــُف	َعْقــداً	اْعتَقـَـَدهُ	لـَـَك	َوالَ	يَْعِجــُز	َعــْن	إِْطــالَِق	َمــا	ُعقـِـَد	َعلَْيــَك	َوالَ	يَْجهـَـُل	 الصَّ



	اْلَجاِهــَل	بِقـَـْدِر	نَْفِســِه	يَُكــوُن	بَقـَـْدِر	َغْيــِرِه	أَْجهـَـَل	)كتــاب 53( َمْبلـَـَغ	قـَـْدِر	نَفِســِه	فـِـي	األُُمــوِر،	فـَـإِنَّ

ــا	َكــِرهَ	اللــهُ	ألَْولِيَائـِـِه،	َواقِعــاً	ذلـِـَك	ِمــْن	هـَـَواَك	 	لـَـَك،	وأَقَلَّهـُـْم	ُمَســاَعَدةً	فِيَمــا	يَُكــوُن	ِمْنــَك	ِممَّ 	اْلَحــقِّ 	ْليَُكــْن	آثَُرهـُـْم	ِعْنــَدَك	أَْقَولَهـُـْم	بُِمــرِّ ثـُـمَّ

	َكْثــَرةَ	ااْلْطــَراِء	 ُحــوَك	بِبَاِطــل	لـَـْم	تَْفَعْلــهُ،	فـَـإِنَّ 	ُرْضهـُـْم	َعلـَـى	أاَلَّ	يُْطــُروَك	َوالَ	يُبَجِّ ــْدِق،	ثـُـمَّ َحْيــُث	َوقـَـَع،	َواْلَصــْق	بِأَْهــِل	اْلــَوَرِع	َوالصِّ

ِة	)كتــاب 53( ْهــَو	َوتُْدنـِـي	ِمــَن	اْلِعــزَّ تُْحــِدُث	الزَّ
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النَّاَس	ُكلَّهُْم	ِعيَاٌل	َعلَى	اْلَخَراِج	َوأَْهلِِه	)كتاب 53(

إِنََّمــا	يُْؤتـَـى	َخــَراُب	األَْرِض	ِمــْن	إِْعــَواِز	أَْهلِهـَـا،	إِنََّمــا	يُْعــِوُز	أَْهلُهـَـا	إلْشــَراِف	أَْنفـُـِس	اْلــُوالَِة	َعلـَـى	اْلَجْمــِع	َوُســوِء	ظَنِِّهــْم	بِاْلبَقـَـاِء،	َوقِلَّــِة	

اْنتِفَاِعِهــْم	بِاْلِعبـَـِر	)كتاب 53(

	فِــي	صالَِحــِه	َوصالَِحِهــْم	َصالَحــاً	لَِمــْن	ِســَواهُْم،	َوالَ	َصــالََح	لَِمــْن	ِســَواهُْم	إاِلَّ	بِِهــْم،	 َوتفَقَّــْد	أَْمــَر	اْلَخــَراِج	بَِمــا	يُْصلِــُح	أَْهلَــهُ،	فَــإِنَّ

	النَّــاَس	ُكلَّهُــْم	ِعيَــاٌل	َعلَــى	اْلَخــَراِج	َوأَْهلِــِه	)كتــاب 53( ألَنَّ

ــَب	 ــْن	طَلَ ــاَرِة،	َوَم ــْدَرُك	إاِلَّ	بَاْلِعَم ــَك	الَ	يُ 	ذلِ ــَراِج،	ألَنَّ ــتِْجالَِب	اْلَخ ــي	اْس ــِرَك	فِ ــْن	نَظَ ــَغ	ِم ــاَرِة	األَْرِض	أَْبلَ ــي	ِعَم ــُرَك	فِ ــْن	نَظَ َوْليَُك

ــالً	)كتــاب 53( ــُرهُ	إاِلَّ	قَلِي ــتَقِْم	أَْم ــْم	يَْس ــاَد،	َولَ ــَك	اْلِعبَ ــالََد،	َوأَْهلَ ــَرَب	اْلبِ ــاَرة	أَْخ ــِر	ِعَم ــَراَج	بَِغْي اْلَخ

فَــإِْن	َشــَكْوا	ثِقَــالً	أَْو	ِعلَّــةً	أَِو	اْنقِطَــاَع	ِشــْرب	أَْو	بَالَّــة	أَْو	إَِحالَــةَ	أَْرض	اْغتََمَرهَــا	َغــَرٌق،	أَْو	أَْجَحــَف	بِهَــا	َعطَــٌش	َخفَّْفــَت	َعْنهُــْم	بِمــا	

تَْرُجــو	أَْن	يْصلُــَح	بِــِه	أَْمُرهُــْم	)كتــاب 53(

	أََحــداً	َســْوطاً	لَِمــَكاِن	 	لِلنَّــاِس	فِــي	اْلَخــَراِج	ِكْســَوةَ	ِشــتَاء	َوالَ	َصْيــف،	َوالَ	َدابَّــةً	يَْعتَِملـُـوَن	َعلَْيهَــا	َوالَ	َعبــداً،	َوالَ	تَْضِربـُـنَّ َوالَ	تَبِيُعــنَّ

ِدْرهَــم	)كتــاب 53(

ــَع	 ــَك،	َم ــِن	ِوالَيَتِ ــالِدَك،	َوتَْزيِي ــاَرِة	بِ ــي	ِعَم ــَك	فِ ــِه	َعلَْي ــوُدوَن	بِ ــهُ	ُذْخــٌر	يَُع ــْم،	فَإِنَّ ــةَ	َعْنهُ ــِه	اْلَمُؤونَ ــَت	بِ ــَك	َشــْيٌء	َخفَّْف 	َعلَْي ــنَّ َوالَ	يَْثقُلَ

ْلــَت	فِيــِه	َعلَْيِهــْم	ِمــْن	بَْعــُد	 ِحــَك	بِاْســتِفَاَضِة	اْلَعــْدِل	فِيِهــْم	…	فَُربََّمــا	َحــَدَث	ِمــَن	األُُمــوِر	َمــا	إَِذا	َعوَّ اْســتِْجالَبَِك	ُحْســَن	ثَنَائِِهــْم،	َوتَبَجُّ

ــهُ	)كتــاب 53( ْلتَ ــٌل	َمــا	َحمَّ 	اْلُعْمــَراَن	ُمْحتَِم ــإِنَّ ــِه،	فَ ــةً	أَْنفُُســهُْم	بِ اْحتََملُــوهُ	طَيِّبَ
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َك	َوبَْحــِرَك،	َوَســْهلَِك	َوَجبَلـِـَك،	َوَحْيــُث	الَ	يَْلتَئـِـُم 	اْلَمنَافـِـِع،	َوأَْســبَاُب	اْلَمَرافـِـِق	َوُجالَّبُهـَـا	ِمــَن	اْلَمباِعــِد	َواْلَمطـَـاِرِح	فـِـي	بـَـرِّ فَإِنَّهـُـْم	َمــَوادُّ

النَّــاُس	لَِمَواِضِعهـَـا	َوالَ	يَْجتَِرئـُـوَن	َعلَْيهـَـا،	فَإِنَّهـُـْم	ِســْلٌم	الَ	تَُخــاُف	بَائِقَتـُـهُ	َوُصْلــٌح	الَ	تُْخَشــى	َغائِلَتـُـهُ	)كتــاب 53(



نَاَعــاِت،	َوأَْوِص	بِِهــْم	َخْيــراً:	اْلُمقِيــِم	ِمْنهُــْم،	َواْلُمْضطَــِرِب	بَِمالِــِه	َواْلُمتََرفِّــِق	بِبََدنِــِه،	فَإِنَّهُــْم	َمــَوادُّ ــاِر	َوَذِوي	الصِّ 	اْســتَْوِص	بِالتُّجَّ ثُــمَّ

ــاُس	 ــُم	النَّ ــُث	الَ	يَْلتَئِ ــَك،	َوَحْي ــْهلَِك	َوَجبَلِ ــِرَك،	َوَس َك	َوبَْح ــرِّ ــي	بَ ــاِرِح	فِ ــِد	َواْلَمطَ ــَن	اْلَمباِع ــا	ِم ــِق	َوُجالَّبُهَ ــبَاُب	اْلَمَرافِ ــِع،	َوأَْس اْلَمنَافِ

لَِمَواِضِعهـَـا	َوالَ	يَْجتَِرئـُـوَن	َعلَْيهـَـا،	فَإِنَّهـُـْم	ِســْلٌم	الَ	تَُخــاُف	بَائِقَتـُـهُ	َوُصْلــٌح	الَ	تُْخَشــى	َغائِلَتـُـهُ،	َوتَفَقَّــْد	أُُموَرهـُـْم	بَِحْضَرتـِـَك	َوفِي	َحَواِشــي	

بِــالَِدَك	)كتــاب 53(

ة	 مــاً	فـِـي	اْلبِيَاَعــاِت،	َوذلـِـَك	بـَـاُب	َمَضــرَّ 	فـِـي	َكثِيــر	ِمْنهـُـْم	ِضيقــاً	فَاِحشــاً،	َوُشــّحاً	قَبِيحــاً،	َواْحتـِـَكاراً	لِْلَمنَافـِـِع،	َوتََحكُّ َواْعلـَـْم	َمــَع	ذلـِـَك	أَنَّ

	َرُســوَل	اللــِه	صلــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َمنـَـَع	ِمْنهُ.َوْليَُكــِن	اْلبَْيــُع	بَْيعــاً	َســْمحاً	 ــِة،	َوَعْيــٌب	َعلـَـى	اْلــُوالَِة،	فَاْمنـَـْع	ِمــَن	ااْلْحتـِـَكاِر،	فـَـإِنَّ لِْلَعامَّ

ْل	َوَعاقـِـْب	فـِـي	َغْيــِر	 بَِمَواِزيــِن	َعــْدل،	َوأَْســَعار	الَ	تُْجِحــُف	بِاْلفَِريقَْيــِن	ِمــَن	اْلبَائـِـِع	َواْلُمْبتـَـاِع	فََمــْن	قـَـاَرَف	ُحْكــَرةً	بَْعــَد	نَْهيـِـَك	إِيَّــاهُ	فَنـَـكِّ

إِْســَراف	)كتــاب 53(

الطبقة	السابعة:	الطبقة	السفلى	

	فـِـي	هــِذِه	الطَّبَقـَـِة ْمنـَـى	فــإِنَّ ــْفلَى	ِمــَن	الَِّذيــَن	الَ	ِحيلـَـةَ	لَهـُـْم	َواْلَمَســاِكين	َواْلـــُمْحتَاِجيَن	َوأَْهــِل	اْلبُْؤَســى	َوالزَّ 	اللــهَ	اللــهَ	فـِـي	الطَّبَقـَـِة	السُّ ثـُـمَّ

ــْن	الَ	ِحيلـَـةَ	لـَـهُ	)كتــاب 53( 	ِممَّ ــنِّ قَّــِة	فـِـي	السِّ قَانِعــاً	َوُمْعتـَـّراً	...َوتََعهَّــْد	أَْهــَل	اْليُْتــِم	َوَذِوي	الرِّ

ْن	الَ	ِحيلَةَ	لَهُ،	َوالَ	يَْنِصُب	لِْلَمْسأَلَِة	نَْفَسهُ،( 	ِممَّ نِّ قَِّة	فِي	السِّ َوتََعهَّْد	أَْهَل	اْليُْتِم	َوَذِوي	الرِّ

ُغ	لَهـُـْم	فِيــِه	َشــْخَصَك،	َوتَْجلـِـُس	لَهـُـْم	َمْجلِســاً	َعاّمــاً،	فَتَتَواَضــُع	فِيــِه	للــه	الَّــِذي	َخلَقـَـَك،	 …	َواْجعــْل	لـِـَذِوي	اْلَحاَجــاِت	ِمْنــَك	قِْســماً	تُفـَـرِّ

ــِه	عليــه	 ــِمْعُت	َرُســوَل	الل ــي	َس ــع	فَإِنِّ ــَر	ُمتَْعتِ ــْم	َغْي ــَك	ُمتََكلُِّمهُ ــى	يَُكلَِّم ــَرِطَك	َحتَّ ــَك	َوُش ــْن	أَْحَراِس ــَك	ِم ــَدَك	َوأَْعَوانَ ــْم	ُجْن ــُد	َعْنهُ َوتُقِع

	َغْيــَر	ُمتَْعتِــع«.( ِعيــِف	فِيهَــا	َحقُّــهُ	ِمــَن	اْلقَــِويِّ ــةٌ	الَ	يُْؤَخــُذ	لِلضَّ الّســالم	يَقُــوُل	فِــي	َغْيــِر	َمْوِطــن	»لَــْن	تُقَــدََّس	أُمَّ

يــَق	َواألَنـَـَف	يَْبُســِط	اللــهُ	َعلَْيــَك	بَذلـِـَك	أَْكنـَـاَف	َرْحَمتـِـِه	َويُوِجــُب	لـَـَك	ثـَـَواَب	طَاَعتـِـِه،	 	َعْنــَك	الضِّ 	َونـَـحِّ 	اْحتَِمــِل	اْلُخــْرَق	ِمْنهـُـْم	َواْلِعــيَّ ثـُـمَّ

َوأَْعــِط	َمــا	أَْعطَْيــَت	هَنِيئــاً	َواْمنـَـْع	فـِـي	إِْجَمــال	َوإِْعــَذار	)كتــاب 53(

ــوا	بِِصــْدِق	 ــهُْم،	َوَوثِقُ ــُروا	أَْنفَُس ــةَ	فََصبَ ــوا	اْلَعاقِبَ ــَوام	طَلَبُ ــى	أَْق ــهُ	َعلَ ــهُ	الل ــْد	يَُخفِّفُ ــٌل،	َوقَ ــهُ	ثَقِي 	ُكلُّ ــٌل،	َواْلَحــقُّ ــُوالَِة	ثَقِي ــى	اْل ــَك	َعلَ َوذلِ

ــْم	)كتــاب 53( ــِه	لَهُ َمْوُعــوِد	الل

يَْبُسِط	اللهُ	َعلَْيَك	بَذلَِك	أَْكنَاَف	َرْحَمتِِه	َويُوِجُب	لََك	ثََواَب	طَاَعتِه	)كتاب 53(

ْغ	ألُولئـِـَك	ثِقَتـَـَك	ِمــْن	أَْهــِل	اْلَخْشــيَِة	َوالتََّواُضع،	 َجــاُل،	فَفـَـرِّ ــْن	تَْقتَِحُمــهُ	اْلُعيـُـوُن	َوتَْحقـِـُرهُ	الرِّ َوتَفَقَّــْد	أُُمــوَر	َمــْن	الَ	يَِصــُل	إِلَْيــَك	ِمْنهـُـْم	ِممَّ

ِعيَّــِة	أَْحــَوُج	إِلـَـى	اإلنَصــاِف	 	هــُؤالَِء	ِمــْن	بَْيــِن	الرَّ 	اْعَمــْل	فِيِهــْم	بَاإلْعــَذاِر	إِلـَـى	اللــِه	تََعالـَـى	يـَـْوَم	تَْلقـَـاهُ،	فـَـإِنَّ فَْليَْرفـَـْع	إِلَْيــَك	أُُموَرهـُـْم،	ثـُـمَّ

	فَأَْعــِذْر	إِلـَـى	اللــِه	تََعالـَـى	فـِـي	تَأِْديـَـِة	َحقِّــِه	إِلَيــِه	)كتــاب 53( ِمــْن	َغْيِرِهــْم،	َوُكلٌّ

	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	فَــَرَض	فِــي	أَْمــَواِل	األَْغنِيَــاِء	أَْقــَواَت	اْلفُقَــَراِء،	فََمــا	َجــاَع	فَقِيــٌر	إاِلَّ	بَِمــا	َمنَــَع	بِــِه	َغنِــي،	َواللــهُ	تََعالَــى	َســائِلُهُْم	َعــْن	 إِنَّ



ذلِــَك	)حكمــة 319(

	اْلِمْسِكيَن	َرُسوُل	اللِه،	فََمْن	َمنََعهُ	فَقَْد	َمنََع	اللهَ،	َوَمْن	أَْعطَاهُ	فَقَْد	أَْعطَى	اللهَ	)حكمة 295( إِنَّ

	 ــَك،	َوقِســماً	ِمــْن	َغــالَِّت	َصَوافِــي	اإلْســالَِم	فِــي	ُكلِّ ــِه	فِيِهــْم،	َواْجَعــْل	لَهُــْم	قِســْماً	ِمــْن	بَْيــِت	َمالِ َواْحفَــْظ	للــه	َمــا	اْســتَْحفَظََك	ِمــْن	َحقِّ

ــِد	اْســتُْرِعيَت	َحقَّــهُ	)كتــاب	53( 	قَ 	لِأَْقَصــى	ِمْنهُــْم	ِمْثــَل	الَّــِذي	لِأَْدنَــى،	َوُكلٌّ بَلَــد،	فــإِنَّ




