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 :الممخص
ُتعد الدولة التي قادىا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مثاؿ النموذج في 
تطبيؽ مبادئ اهلل عز وجّؿ الدينية ومنيجُو جّؿ وعال في الحياة الدنيوية 

وقائدًا لمدولة االسالمية الفتية ومسجدِه بيا فكاف الرسوؿ االعظـ رسواًل هلل 
عميو الصالة والسالـ كاف مسجدًا ُطبؽ فيِو االسالـ مف تشريعات اهلل تعالى 
التعبدية ، والسياسية ، واالقتصادية ، وذلؾ في عصر النبوة وىذا يبيف 
عظمة الديف وعدالتِو السيما في تطبيقيا عمى العصور التي تمت عصر 

مامًا دينيًا ولذا  فصالح الحياة السياسية النبوة فكاف الخمي فة قائدًا سياسيًا وا 
ىو مف صالح االمة وبعدالتيا وسياستيا ولذلؾ التالـز بيف الديف والسياسة 
وضرورة صالحيما كاف كتاب "تيذيب الرياسة وترتيب السياسة " لإلماـ 

يما القمعي مف الكتب التي تعالج الحياة السياسية لمدولة االسالمية الس
ألىمية القيادة ومسؤولياتيا لرضاء اهلل سبحانُو وتعالى مع بياف دور االمة 

 إتجاه ولي أمرىا ووجوب طاعتِو .
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Abstract: 

The state led by the Messenger, may God’s prayers and 

peace be upon him, is an example of the model in the 

application of God’s religious principles and his 

approach in the worldly life in it. The greatest messenger 

was a messenger of God and a leader of the young 

Islamic state, and his mosque, may God’s prayers and 

peace be upon him, was a mosque in which Islam was 

applied from God Almighty’s devotional and political 

laws And the economic, and that was in the era of 

prophecy, and this shows the greatness and justice of 

religion, especially in its application to the ages that 

followed the era of prophecy, so the Caliph was a 

political leader and a religious imam. Imam al-Qal’i has 

books that deal with the political life of the Islamic state, 

especially because of the importance of leadership and 

its responsibilities to please God Almighty, with an 

explanation of the nation’s role towards its ruler and the 

obligation to obey him. 
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 المقدمة
والنظاـ ، وىذا واضح في تنظيـ شؤوف ركز الفكر االداري في االسالـ عمى النظـ 

الدولة وأمور المجتمع ، ومع توسيع الدولة االسالمية إزدادت الحاجة إلى إنشاء االنظمة التي 
تحكـ أمور الدولة ومفاصميا فأسست الدواويف وقعدت القوانيف ، وتقدـ المسمموف في ذلؾ عمى 

. سواء عمى الصعيد العسكري أو  سائر الحضارات آنذاؾ حيث كانوا أكثر تنظيمًا مف غيرىـ
االقتصادي أو التعميمي والسياسة واحدة مف ىذِه االبواب التي أوجب ليا المسمموف الشروط 
والواجبات ، وبيذا سادت االدارة المنضبطة مف سائر أرجاء الدولة العربية االسالمية 

 االمترامية االطراؼ .
لدنيا عقيدة وعبادة ومعاممة أخالؽ ، إف الدولة في االسالـ تقوـ عمى أساس الديف وا

ف  فالمسؤولية في الدولة التقتصر عمى ولي االمر أو الحاكـ بؿ تكوف المسؤولية مشتركة وا 
عظـ .  كؿ إنساف لُو مسؤولية بينما مسؤولية االماـ تكوف أكبر وا 

مامًا  في النظاـ السياسي االسالمي يكوف الخميفة إمامًا لممسمميف في صالتيـ وا 
سياسيًا ُيحسف التصرؼ السيما لحماية الدولة االسالمية وسيادتيا ، وقد ظير الفقو السياسي 

 متأخرًا عف كثير مف العموـ وبدأ التدويف السياسي في أوائؿ القرف الثاني اليجري .
فحروب التحرير والفتوحات التي كانت في زمف الصحابة الراشديف ذا طابع سياسي 

لخميفة أبي الصديؽ " رضي اهلل عنو " الذي كاف متمسؾ بالوحدة كما ىو الحاؿ في زمف ا
السياسية لمدولة لذا أدرؾ إف الحفاظ عمى الوحدة السياسية أصبح مف مسؤولية الخميفة وىو 

 (1)حاكـ سياسي لمدولة .

وموضوع بحثنا تناوؿ إحدى كتب السياسة الموسوـ بػ  " تيذيب الرياسة وترتيب 
ىػ" عالج فييا الحياة السياسية 630عبداهلل محمد بف عمي القمعي "تالسياسة " لإلماـ أبي 

لمدولة االسالمية ، وُيعد ىذا الموضوع مف الموضوعات التي تناوليا المؤرخوف المسمموف 
ووضعوا فييا كتبًا كثيرة أوىناؾ مف حدد فصؿ مف كتابِو وقبؿ التعرؼ عمى البعض منيا  البد 

صطالحًا . التطرؽ إلى مفيوـ السياسة لغةً   وا 
مفيوـ " السياسة " لغًة وىي : أصميا مف َساَسة ، سياسة ، رأَسو : دبره وقاـ بأمرِه ،  

  (2)فيو َساُس ، َساَسة وُسّواس ، ومف ذلؾ ساسا الوالي الرعّية ، إذا دّبر أمرىا . 
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أما السياسة إصطالحًا :  وىي القياـ عمى الشيء بما يصمحو ، وأشتيرت عند أىؿ 
 ( 3).في العمؿ ألمور الدولة داخميا وخارجيا  العصر

وألىمية الموضوع البد أف نعرج عمى بعض المؤلفات التي تناولت موضوع     
 السياسة عمى سبيؿ الذكر ال الحصر منيا :ػ

ػ    كتاب " سموؾ المالؾ في تدبير الممالؾ" ،  أحمد بف محمد بف أبي الربيع "ت  1
 .ىػ"227

قسـ ابف أبي الربيع كتابِو ىذا إلى أربعة فصوؿ وقد خصص الفصؿ الرابع " في 
 ."أقساـ السياسات وأحكاميا" عممًا إنُو تطرؽ بالفصوؿ االخرى عف " أحكاـ االخالؽ وأقساميا 

 ىػ "  374ػ   تاريخ الفارقي ، أحمد بف يوسؼ بف عمي بف االزرؽ الفارقي  " ت  2 
مطانية " ألبو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب ػ  كتاب " االحكاـ الس3

 ىػ" .          450البغدادي الشيير بالماوردي " ت
ػ    كتاب السياسة أو االشارة في تدبير االمارة ، ألبي بكر محمد بف الحسف 4 

 ".ىػ " .489المرادي الحضرمي   ت
 ىػ " 808ػ   كتاب " المقدمة " عبد الرحمف بف محمد ابف خمدوف " ت5
ػ  كتاب  " السياسة والفراسة في تدبير الرئاسة " المعروؼ ػ بسر االسرار ػ  6

لمفيمسوؼ " أرسططاليس إلى تمميذِه اليوناني االسكندربف فيميبس الفموذي المعروؼ بذي 
 القرنيف  .

أما الكتاب الذي نحف بصددِه فقد تناوؿ موضوع الرياسة والحكـ ألىميتِو عند المؤلؼ 
لؾ مف إختيارِه لمعنواف إذ قدـ الرياسة عمى السياسة ، ونظرًا لتمؾ االىمية عمد إلى ويظير ذ

تسميات عدة لمحاكـ بقولِو االماـ ، والسمطاف ، والممؾ ، والوالي والخميفة التي تصب جميعيا 
 بمعنى واحد وىو الحاكـ لمدولة المييمف عمى شؤوف البالد .

 أواًل :   سيرتو  
( 4)اهلل محمد بف عمي بف الحسف بف عمي بف أبي عمي القمعي .االماـ أبو عبد  

والقمعي بفتح القاؼ وسكوف الالـ لقد إختمفت الروايات حوؿ نسبُو  فقد تـ إيعاز النسب إلى 
قمعة حمب في الشاـ عممًا إف ىناؾ ثالث قالع في ىذِه المدينة وىي " قمعة المسمميف ، وقمعة 

   (5)أبي ُقبيس ، وقمعة حاـر " .
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أما مولدِه ونشأتِو وشيوخِو الذيف تمقى عمومِو عمييـ التوجد إشارة لذكرىا ، وقد ُبيف مف 
مؤلفاتِو كاف مؤلفًا متميزًا متمكنًا ذا منزلة رفيعة عالمًا نابغًا ومصنفًا وفقييًا ومحققًا ساىـ في 

 تطور التأليؼ عند العرب المسمميف .
والمموؾ إشارة إلى قدوـ االماـ القمعي إلى وفي كتاب السموؾ في طبقات العمماء 

مدينة "مرباط" وبعد طمب مف أعياف المدينة إليو ببقائِو واالستزادة مف فقيِو وعممِو ، وذلؾ لقمة 
العمماء الذيف ييتموف في الفقو بيا ، فضاًل عف طمب السمطاف لتمؾ المدينة ببقائِو ، فبعد 

ستبشروا بِو خيرًا ، وبيذا بدأ االماـ القمعي نشاطِو ومارس  رضى االماـ بالبقاء فقد فرحوا وا 
التدريس ونشر العمـ وما أف ذاع صيتُو في المدينة أقبؿ عميو العديد مف طالب العمـ لتتممذ 
ليِو يرجع الفضؿ في نشر الفقو  عمى يديِو وأخذ عنُو ومف كتبُو في الفقو والفرائض والسياسة وا 

زلُو عند سالطيف ىذِه المدينة فمقى حفاوة وتكريـ منيـ وىكذا إزداد من( 6)في تمؾ البالد .
 فاستمر بنشر العمـ بيف الناس .

لـ تذكر المصادر إلى العمماء الذيف تتممذ عمييـ القمعي ، وكذلؾ لـ ُيشير في مؤلفاتِو 
عمف تتممذ عمييـ الذي جعمُو أف يكوف يمتاز بالفقو والتقوى والعمـ وُحسف الُخمؽ فضاًل عف 

بفقو الشافعية لذا ُأخذ عنُو وأنتفعوا بِو ، وكاف إمامًا جامعًا فقييًا موسوعيًا أكثر مف تبحرِه 
طالعِو عمييا . اال إنُو  ( 7)التأليؼ في فروع الشافعية ، فضاًل عف تبحرِه بالمذاىب االخرى وا 

ي بف إستزاد عممًا السيما بمجالستِو ومناقشتِو لعمماء عصرِه آنذاؾ كالفقيو  "أبو الحسف عم
ىػ  " ، والفقيو يحيى بف 620محمد بف أحمد بف جديد المعروؼ بالشريؼ ابف الجديد " ت 

  (8)فضؿ بف أسعد بف حمير " 
ولسعة عممِو فقد تتممذ عمى يديِو نخبة مف العمماء اال إف أغمب المصادر لـ ُتشر ألي 

ـ محمد بف أحمد بف يحيى تعريؼ تالميذِه وأصحابِو الذيف تمقوا الفقو عمى يديِو ومنيـ " االما
بف صمع " أخذ الفقو مف االماـ القمعي ، والفقيو " عمي بف أحمد بف سالـ بف محمد بف عمي، 
أبو مرواف ، والفقيو المفتي " ناصر بف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف حاتـ العطار بمكة أخذ 

 (9)ىػ" .643عف االماـ القمعي بمكة ، وأخذ عنُو الرشيد العطار صحيح البخاري "ت 

ولغزارة عمـ القمعي وسعة إطالعِو لما كتب قبمُو في مختمؼ فروع العمـ فقيًا وسياسة 
كتاب أحكاـ ( ، 10)فألؼ الكثير وصنؼ العديد مف المؤلفات ومنيا " أحكاـ القضاة 

كتاب تيذيب  (13)، إيضاح الغوامض في عمـ الفرائض ( 12)، إىتراز الميذب ( 11)المختصر
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، المفظ المستغرب مف ( 15)لطائؼ االنوار في الصحابة االبرار ( 14)السياسة الرياسة وترتيب 
 ( 18)، كنز الحفاظ في غرائب االلفاظ( 17)، قواعد الميذب ( 16)ألفاظ الميذب 

ىػ  بعد أف َعمَر ، 630وقد أجمعت أغمب المصادر كانت وفاة  االماـ القمعي سنة 
  (19)وكانت وفاتُو بمدينة مرباط ودفف بمقبرتيا .

 ـ  ثانيًا     :  منيجُو 
 إمتاز منيج االماـ القمعي بطرحِو لممعمومات العممية الواضحة والمتسمسمة إّي إمتاز 

بوحدة الموضوع ، فضاًل عف توثيقِو لمحوادث التاريخية ىذا يدلؿ عمى مصداقية المعمومات 
ف الروح االسالمية واضحة في أسموب القمعي ، و  قد كاف منيجُو التي يطرحيا المؤلؼ ، وا 

ف ىذا المنيج ميزُه كغيرِه مف المؤرخيف الذيف إمتازوا بمقومات المنيج  اليمتاز بالتكرار وا 
العممي الحديث وذلؾ لحساسية الموضوع الذي كتب فيِو المؤلؼ ألجؿ خدمة االمة والمجتمع 

 حاكـ .مف حيث تناولِو صالح ىذِه االمة السيما بالتوجيو إلى الرعية السماع والطاعة لم
وىذا واضح عند طرقِو بمواضيع مختمفة تيدؼ إلى وعظ الحكاـ والمموؾ ووالة االمة 

 السيما بالنصائح والحكـ واالمثاؿ واالخبار لما يتصؼ بيا الحاكـ ألجؿ صالح تمؾ االمة .
فقد أتبع منيجًا في كتابة كتابِو كغيرِه مف المؤرخيف إبتدأُه بالمقدمة وقد تضمف 

 ة : ػ الخطوات التالي
ػ     إبتدأ بالبسممة والتوكؿ عمى اهلل والحمد والشكر والثناء هلل كقولِو " بسـ اهلل 1

الرحمف الرحيـ )وباهلل أثُؽ وعميو أتوكؿ( والحمد هلل حمدًا كثيرًا دائمًا متواترًا متواصاًل مترادفًا 
لقدرِه وقضائِو صابرًا وأشيُد  متكاثفًا متظاىرًا متظافرًا حمَد مف أعترَؼ ببرِه واالئِو شاكرًا وسّمـ
 ( 20)أف ال إلو اال اهلُل وحدُه الشريؾ لُو إليًا واحدًا أواًل آخر صمدًا ...."

ػ  ُيثبت المؤلؼ في مقدمة كتابِو ممف تكوف الكتاب فيقوؿ " فيذا الكتاب جمعتُو في 2
أنواع أبواب تيذيب الرياسة وترتيب السياسة وجعمتُو قسميف : القسـ االوؿ منُو يشمؿ عمى 

يحتوي عمى غرٍر مف كالـ الحكماء ودرٍر مف نظاـ الفصحاء مما ينسبؾ في قالِب االمثاؿ 
الشاردة وينتظـ في سمِؾ الحكـ الواردة .... والقسـ الثاني بحكايات مف الخمفاء ووزرائيـ 

 (21)وعماليـ وأمرائيـ مما يدؿ عمى نبميـ وغزارة فضميـ وحسف سيرتيـ وكماؿ مروءتيـ ..." 
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ػ  يذكر القمعي في نياية مقدمتِو بماذا إبتدأ كتابو في القسـ االوؿ بقولِو " وقد إبتدأُت 3
ذلؾ بذكر وجوب االمامة وعدـ االستغناء عف الوالة وما يجب ليـ عمى الكافة مف الطاعة 

 ( 22)والموالة ..."

قصير ػ  إختمفت االبواب والفصوؿ التي وردت في الكتاب مف حيث الطوؿ فمنيا ال4
ومنيا الطويؿ وذلؾ حسب المعمومات التي وردت فيِو وىذا النيج  الذي إتبعُو القمعي كغيرِه 

 مف المؤرخيف في كتاباتيـ .
ػ  إتبع القمعي منيجًا في ذكرِه لمروايات التاريخية وبعض االمثاؿ واالقواؿ بدوف سند 5

، وقولِو ( 24)وقولِو " قاؿ آخر " ،( 23)أي إستعماؿ ألفاظ عائمة  كقولِو " قاؿ بعض البمغاء ..."
وقولِو " وفي بعض ( 26)وقولِو " وقاؿ بعض الكتاب في مدح أمير "  (25)" قاؿ بعض الحكماء "

 .(27)االخبار " 
ػ  إعتمد المؤلؼ في كتابِو عمى مصدريف أساسييف ىما القرآف الكريـ ، والحديث 6

 النبوي الشريؼ وبعض المصادر التاريخية .
ػ  إختمؼ إسموب القمعي في إستقائِو لممعمومات مف المصادر االخرى فاحيانًا يذكر 7

، وتارًة آخرى ( 28)لقب المؤلؼ وأسـ كتابِو كقولِو " ومف كالـ الثعالبي في كتاب المبيج " 
يذكر لقب أو اسـ المؤلؼ بدوف ذكر اسـ الكتاب وىذا بدورِه يؤثر عمى القارىء عند إستقاء 

( 30)وقولِو " وقاؿ محمد بف عباد الميمبي "( 29)قولِو " قاؿ يحيى بف أكثـ القاضي "المعمومات ك

 ( 31)وقولِو " وقاؿ أبو الفتح السبتي "
ػ  إستخدـ القمعي االحاالت في بعض االحياف وخاصة في نياية الفصؿ أو الباب 8

ف شاء اهلل فيما التي ذكرىا وذلؾ يكوف إشارة إلكماؿ  الموضوع الذي سبقو كقولِو " وسنذكر إ
بعد ما ورد مف ألفاظ الحكماء والبمغاء في مدح العدؿ وذـ الجور في باب مفرد إف شاء اهلل 

وقولِو أيضًا " ومف ُحسف السياسة وتماـ السيادة والرياسة إختيار الخاصة والوزراء ( 32)تعالى " 
ستشارة ذي الرأي مف الفضالء ونحُف نفرد  نتخاب الُكتاب والُجمساء وا  لكؿ مف ذلؾ بابًا نبيف وا 

  (33)فيو صفاتيـ وأحواليـ إف شاء اهلل تعالى "
، (35)، حكى (34)ػ  أستعمؿ المؤلؼ بعض االلفاظ شفاىًا كقولِو " قاؿ ، وقيؿ ، فقاؿ 9

 ( .36)وروي 
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ػ  إستشيد القمعي ببعض االبيات الشعرية كغيرِه مف المؤرخيف فاحيانًا يذكر االسـ 10
، وقولِو " ( 37)بيات كقولِو " وقاؿ ىبيرة بف أبي وىب المخزومي "الكامؿ والمقب لصاحب اال

وتارًة آخرى االسـ فقط كقولِو " وقاؿ  (38)وألحمد بف عبد اهلل مؤلؼ كتاب العقد في آخرِه "
 (40)وقولِو " قاؿ الشاعر " ( 39)زىير" 

 ػ أسيب القمعي في بعض الروايات والشخصيات التاريخية كقولِو باخبار االمييف11
وسميماف بف عبد الممؾ ، وعمر بف عبد العزيز ( 42)وعبد الممؾ بف مرواف ( 41)ومنيـ  معاوية  

، ومف العباسييف الرشيد والمأموف والمعتصـ . فضاًل عف ذلؾ اليذكر المؤلؼ  لقب الخميفة  
  لألموييف والعباسييف وألوالدىـ وكذلؾ تواريخ الوالدة والمبايعة والوفاة .

 
 ثالثًا :  التعريف بالكتاب  

ُيعد كتاب " الرياسة وترتيب السياسة " مف المصادر الميمة في الفكر السياسي 
العربي االسالمي عالج الحياة السياسة لمدولة االسالمية  ويكوف ىذا صالح لألمة بعدالة 

نُو موجو إلى الُحكاـ والسالطيف واالمراء ألستنارتيـ بالمياـ الدي نية والدنيوية ، سياستيا ،وا 
وذلؾ بالقرآف الكريـ لما حوى مف آيات فييا سعادة الدنيا واالخرة ، وأف يختاروا االصمح ألمر 

 اهلل ودعاُىـ إلى قبوؿ النصيحة المخمصة اليادفة .
لذا قسـ المؤلؼ كتابُو إلى قسميف  ، كاف القسـ االوؿ بيف فيو أىمية القيادة وعظيـ 

نُو اليمكف االستغ ناء عنيا كما يبيف مايجب أف يتوافر في ىذِه القيادة عمى تنوع دورىا وا 
مسؤولياتيا مف صفاِت اليستغني عنيا مسؤوؿ يبتغي رضاء اهلل وعزة أمتِو ، كما بيف مايجب 

  (43)عمى االمة تجاه ولّي أمرىا مف طاعِة في معروؼ ومواالِة ومناصحِة .
ائيـ وعماليـ وأمرائيـ الدالة عمى أما اقسـ االخر وفيو أخبار الخمفاء والمموؾ ووزر 

العدؿ والسؤدد والعفو وقبوؿ النصح مف الناصحيف ، وىو بذلؾ يضع االسس الواضحة لمحكاـ 
أي تطبيؽ االفكار السياسية ألجؿ تحقيؽ ( 44)لكي يستنيروا بيا فيما يضطمعوف بو مف مياـ .

عطاء أكبر قدر لحقوؽ االنساف .   العدالة والحرية وا 

كتاب عمى خمسة عشر بابًا و ثمانية فصوؿ فبعض أبوابيا يحتوي عمى وقد حوى ال
 فصؿ أو فصميف ، وبعض االبواب خالية مف الفصوؿ وأقتصرت عمى عنواف الباب .
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وقد أوضح القمعي كغيرِه مف المؤرخيف لما يتضمنُو كتابِو وذلؾ في مقدمة الكتاب 
ب السياسة وجعمتُو قسميف : القسـ االوؿ بقولِو " فيذا الكتاب جمعتُو في تيذيب الرياسة وترتي

منُو يشمؿ عمى أنواع أبواب يحتوي عمى غرر مف كالـ الحكماء ودرر مف نظاـ الفصحاء 
مما ينسبُؾ في قالب االمثاؿ الشاردة وينتظـ في سمؾ الحكـ الواردة يتضمف محاسف االوصاؼ 

مف االمور التي يحمد  المحمودة مف ذوي االمر وذـ أضدادىا وما يجب إستعمالو أو تركو
يرادىا "   . (45)متبعيا عاقبة إصدارىا وا 

وقولِو أيضًا في القسـ الثاني " والقسـ الثاني بحكايات مف الخمفاء ووزرائيـ وعماليـ 
وآمرائيـ مما يدؿ عمى نبميـ وغزارة فضميـ وُحسف سيرتيـ وكماؿ مروءتيـ وماأشتممت عميِو 

واالنصاؼ والبذؿ واالسعاؼ والعفو عند االقتدار ومعرفة طرائقيـ وحوتُو خالئُقيـ مف العدؿ 
حقوؽ ذوي االقدار وقبوؿ النصح مف الناصحيف وسماع الموعظة مف الصالحيف مع ماأتصفوا 
بِو مف عمـ وأدب ووقار وحمـ وفصاحة وبراعة وسماحة وشجاعة فمف أتخذ ذلؾ إمامًا إرتفع 

  (46)وأنتفع ومف عمؿ بما شاكمو رشد وُحمد " 
شار المؤلؼ في نياية مقدمة كتابِو بقولِو " وقد أبتدأُت ذلؾ بذكر وجوب االمامة وأ

وعدـ االستغناء عف الوالة وما يجب ليـ عمى الكافة مف الطاعة والموالة واهلل تعالى الموفؽ 
ختتامِو "   (47)ألنتظامِو والتيامِو والمعيف عمى إتمامِو وا 

ف يختار ُجمسائِو أىؿ الديانة واالمانة ، ولسياسة الرعية أكد القمعي عمى الحاكـ أ
والعمماء والصمحاء كما دعاىـ إلى مباشرة االمور بأنفسيـ فال يحتجبوف عف الناس بحيث 
يكوف بينيـ وبيف العامة أسوار ، ويدعوىـ أف يكونوا قريبيف مف مشاكؿ الناس إلنصاؼ 

رىاب الظالـ ليرتدع عف ظممو فأنُو الشيء أضيع ألمر الرعية مف شدة الُحجاب  المظموـ وا 
 ( 48)وقد ضرب ليـ أمثمة عدة عمى كؿ ذلؾ .

فضاًل عف ذلؾ إنُو تناوؿ وجوب االمامة والسمطاف والحاكـ وكيفية الطاعة ليـ وعدـ 
االستغناء عنيـ وذلؾ بالتوجيو إلى عامة الشعب في دعوتيـ إلى السمع والطاعة في الحؽ 

االسالـ ُيعتبر الطاعة مف الرعية لوالة االمور وأنيا وعدـ الخروج عمى االئمة وبيف ليـ أف 
 ( 49)قاعدة مف قواعد السياسة .
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وبيذا ُيعد الكتاب ُيعالج الحياة السياسية لمدولة االسالمية ، واالمور االجتماعية 
واالدارية كوصايا الُحكاـ لعماليـ ومتولي أمورىـ فيضع أسس واضحة يستنير الُحكاـ بيا وذلؾ 

 (  50)سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأعماؿ الخمفاء بمختمؼ العصور .مف القرآف و 
 رابعًا   :   االمامة 

االمامة في االسالـ أمر واجب لحاؿ االمة حيث كانت عيدًا مف اهلل عز وجّؿ كما 
لذا ُتعد مف المرتكزات واالىداؼ الميمة  (51)في قولِو تعالى " قاؿ إني جاعالؾ لمناس إمامًا " 

لتي تبناىا االسالـ وذلؾ ألنيا تصوف االمة وتحمييا مف االعتداء السيما لتوفر االمف وا
والحرية ، ليذِه االىمية خّص القمعي ليا بابًا فيقوؿ ".... نظاـ أمر الديف والدنيا مقصود ، 
واليحصؿ ذلؾ اال بإماـ موجود ، لو لـ نقؿ بوجوب االمامة ألدى ذلؾ إلى دواـ االختالؼ 

ـُ ُمطاع ال نثمـ شرؼ االسالـ وضاع ، لو لـ واليرج  إلى يوـ القيامة ، لو لـ يكف لمناس إما
يكف لألمة إماـ قاىر لتعطمت المحاريب والمنابر ... لو خال عصر مف إماـ لتعطمت فيو 
االحكاـ وضاعت االيتاـ ولـ ُيحج البيت الحراـ لوال االئمة والقضاة والسالطيف والوالة لما 

 ( 52)والكفمت اليتامى لوال السمطاف لكاف الناس فوضى وألكؿ بعضيـ بعضًا ..." نكحت االيامى
وقولِو أيضًا " أجمعت االمة قاطبًة اال مف اليعتد بخالفِو عمى وجوب نصب االماـ عمى 

ف أختمفوا في أوصافِو وشرائطِو "  ( 53)االطالؽ وا 

 تالؼ ألفاظيا :وقد وردت لإلمامة تعاريؼ عدة ذات جوىر واحد عمى الرغـ مف إخ
صطالحًا ىي :  االمامة عند ابف منظور لغًة وا 

ـّ " وىي أصؿ الشيء وعمادِه ولمقوـ رئيسيـ  ، ومنيا ( 54)االمامة لغًة : أتت مف " أ
  (55)يأتي لفظ االماـ وىو ُيقتدى بِو والمتّبع .

وبذلؾ أما إصطالحًا  : فتطمؽ عمى المتقدـ عمى قومِو في القيادة والرئاسة والمتبوعية 
  (56)إستحؽ مف يتقدـ القوـ لمصالة بيـ أف يسمى إمامًا ألنُو يؤميـ أّي يتقدميـ .

وُيعرؼ ابف خمدوف االمامة بقولِو " بأنيا تحمُؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي 
في مصالحيـ االخروية والدنيوية الراجعة إلييا ...فيي في الحقيقة خالفة عف صاحب الشرع 

 (57)في حراسة الديف وسياسة الدنيا" 

طاعة ولي  ويرى إف البعد الديني والسياسي اليمكف أف ينفصؿ لذا يؤكد عمى ضرورة
وىذا ( 58)االمر ، ألف البيعة ىي عيد عمى الطاعة ، وفؽ ماشرعُو فقياء المذىب المالكي 
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ىػ" بأف الخالفة حراسة الديف وسياسة الدنيا ويكوف عقدىا 405يتفؽ مع ماذكرُه الماوردي "ت
 ( 59)واجب لمف يقوـ بيا مف االمة وباالجماع .

لنبي إبراىيـ"عميو السالـ "بقولِو تعالى " إني وقد خّص اهلل سبحانُو وتعالى االمامة با
 ( 60)جاعمؾ لمناس إمامًا"

وُيضيؼ ابف خمدوف  في توصيؼ مذىب االمامية بقولِو " يذىبوف إلى إف االمامة 
ليست مف المصالح العامة التي تفوض إلى نظر االمة ، ويتعيف القائـ ليا بتعيينيـ بؿ ىي 

ز لنبي إغفالِو وتفويضو إلى االمة ، بؿ يجب عميو تعييف ركف الديف وقاعدة االسالـ ، واليجو 
 (  61)االماـ ويكوف معصومًا مف الكبائر والصغائر" 

 خامسًا  :  االمام  العادل 
أشار القمعي باالماـ العادؿ كما أمر اهلل تعالى بالعدؿ وىو ميزاف اهلل تعالى في 
يتاء  االرض وفييا يؤخذ بِو لمضعيؼ مف القوي بقولِو تعالى " إف اهلل يأمر بالعدؿ واالحساف وا 

وقد بيف باتباع الناس الممؾ أو االماـ في االسالـ أو الكفر بقولِو " الناس ( 62)ذي القربى " 
وُيضيؼ أيضًا عندما أرسؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ كتابُو إلى ( 63)ديف الممؾ "  عمى

ىرقؿ ممؾ الروـ ليبيف إتباع الرعية لمراعي بقولِو " أسمـ يؤتؾ اهلل أجّرؾ مرتيف إف أبيت فإف 
ُمبينًا المؤلؼ إف الرعية أتباع المموؾ في الخير والشر واالسالـ ( 64)عميؾ أثـ االريسييف " 

لكفر فمتى أبيت قبوؿ االسالـ وتخمفت عنُو وأقمت عمى الكفر ، كاف ذلؾ سبب تخمؼ وا
 ( 65)رعيتؾ عف االسالـ وتركيـ الدخوؿ فيو فيكوف عميؾ مثُؿ أثِميـ 

واالماـ العادؿ ىو الذي تـ إختيارُه مف المسمميف لإلمامة ومبايعتُو لتدبير أمور الدولة، 
ف يكوف عاداًل في رعيتِو وااللتز  اـ بشريعة اهلل وبقولِو تعالى " إف اهلل يأمر بالعدؿ وا 

واالمامة في االسالـ واجبة لذا تنصيب إماـ لممسمميف ألجؿ إقامة شعائر الديف  ( 66)واالحساف"
 ( 67)والعمؿ بشريعة اهلل سبحانُو وتعالى .

ويقوؿ الذىبي " االماـ إذا كاف لُو عقؿ جيد ، وديف متيف صمح بِو أمر الممالؾ ، فأف 
ضعؼ عقمو ، وحسنت ديانتو حممو الديف عمى مشاورة أىؿ الحـز ، فتسددت أموره ، ومشت 
ف قّؿ دينو ، وُنبؿ رأيو تعبت بو البالد والعباد ، وقد يحممو نبؿ رأيو عمى إصالح  االحواؿ ، وا 

يتو لمدنيا ، ال لمتقوى ، فاف نقص رأيو ، وقؿ دينو وعقمو كثر الفساد وضاعت الرعية ممكو ورع
وتعبوا بو ، االأف يكوف فيو شجاعة ولُو سطوة ، وىيبة في النفوس فينجبر الحاؿ ، فأف كاف 
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جبانًا قميؿ الديف عديـ الرأي كثير العسؼ فقد تعرض لبالء عاجؿ ، وربما غزؿ وشجف إف لـ 
ت عنو الدنيا وأحاطت بِو خطاياه وندـ واهلل حيث اليغني الندـ ، ونحف آيسوف اليـو ُيقتؿ وذىب

مف وجود إماـ راشد مف سائر الوجوه فأف يسر اهلل لألمة بإماـ فيو كثرة محاسف ، وفيو مساؤى 
قميمة فمف لنا لو الميـ فاصمح الراعي والرعية وأرحـ  عبادؾ ووفقيـ وأيد سمطانيـ وأعنو 

  (68) بتوفيقؾ "
 سادسًا  :  طاعة الرعية لموالة

أكد القمعي مايجب عمى الرعية لموالة مف الطاعة ومايكره ليـ مف المعصية والخروج 
قاؿ اهلل تعالى " ياأّييا الذيف آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ ( 69)عمييـ ومفارقة الجماعة 

أولي االمر وقرنيا بطاعتِو وطاعة ُيبيف معنى االية وىو الوجوب طاعة ( 70)وأولي االمر منكـ"
ف المراد بأولي االمر أمراء المسمميف ووجو الداللة مف االية أف اهلل تعالى لما أمر  رسولِو ...وا 
والة االمور بأداء االمانة والعدؿ في االحكاـ ، أمر الرعية بطاعتِو أواًل ، وىي إمتثاؿ أوامره 

جتناب نواىيِو ، ثُـ بطاعة رسولِو فيما أ مر بو ونيى عنو ، ثـ بطاعة االمراء . وماذاؾ اال وا 
ألف الطاعة لوالة االمور تعتبر الدعامة االولى لمحكـ في االسالـ ، وقاعدة أساسية مف قواعدِه 
، فالمرء اليكاد يتصور وجود دولة قوية ونظاـ سميـ ، دوف أف يكوف ىناؾ عدؿ في الحاكـ 

ـ والسنة النبوية قد أكثروا مف الحث عمى السمع وطاعة مف الرعية . ولذلؾ إف القرآف الكري
 ( 71)والطاعة.

ويستشيد القمعي بأحاديث الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ عف طاعة االمير ، 
وطاعة االماـ الجائر والخروج عف الطاعة ومفارقة الجماعة بقولِو عف الرسوؿ صمى اهلل عميو 

فقد عصى اهلل ، ومف أطاع االمير فقد  وسمـ " مف أطاعني فقد أطاع اهلل ، ومف عصاني
 ( 72)أطاعني ومف عصى االمير فقد عصاني " 

لذا إف ماجاء في النصوص ىو وجوب طاعة والة االمور المسمميف في غير معصية 
اهلل تعالى مطمقًا فيما وافؽ الغرض واليوى ، وفيما خالفيما ، وفيما يشؽ وتكرىو النفوس ، 

 ( 73)وفيما تحبو النفس وتيواه .
ويرد القمعي أيضًا بطاعة االمراء فقد كاف الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ ُميتـ 
بيا وذلؾ ألف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يحكـ نيابًة عف اهلل واالماـ يحكـ نيابًة عف الرسوؿ 
صمى اهلل عميو وسمـ لذا قرف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ طاعتيـ بطاعتِو ، وقد كانت قبيمة 
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قريش وقبائؿ العرب اليعرفوف االمارة واليدينوف لغير رؤساء القبائؿ وعندما جاء االسالـ وولى 
عمييـ االمراء ، أنكرت نفوسيـ ذلؾ وأمتنع بعضيـ مف الطاعة فاعمميـ الرسوؿ صمى اهلل 

 ( 74)عميو وسمـ أف طاعتيـ مربوطة بطاعتِو ومعصيتيـ بمعصيتِو . 

يف يحيدوف عف الحؽ والييتدوف بنور النبوة وكذلؾ وفضاًل عف ذلؾ أئمة الجور الذ
بطانتيـ الذيف يحييوف ليـ المعاصي ويزينوف ليـ المنكر فيقوموف بدور الشياطيف فعمى المسمـ 

وىذا ماجاء بو الرسوؿ الكريـ صمى ( 75)سمع وطاعة ماداـ االمر لـ يصؿ إلى الكفر البواح 
كره ، فميصبر فإنُو مف فارؽ الجماعة شبرًا فمات اهلل عميو وسمـ يقوؿ " مف رأى مف أميرِه ماي

 ( 76)فميتُة جاىمية " 
وكذلؾ ُيشير الخروج عف طاعة االماـ أو الخميفة أو الحاكـ ويفارؽ الجماعة ُمبينًا 
ماحكـ ىؤالء الجماعة الخارجيف عنيـ وذلؾ باستشيادِه بحديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

وخرج عمى أمة االسالـ اليبالي بما يفعؿ يؤذي البر مؤكدًا إف مف شؽ عصا الطاعة ، 
والفاجر دوف تفريؽ بيف تقي وشقي واليفي لذي عيد بما عاىد وينقص عيد أىؿ الذمة بقتميـ 
وأخذ أمواليـ لذا أخرجيـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف جماعة المؤمنيف ، بقولِو ليس مني 

وفي الخروج عف الجماعة خروج  ( 77).أي ليس مف أمتي أو ليس ىو عمى طريقي وسنتي 
عمى االماـ وتفريؽ لجماعة المسمميف ، والفرقة توجب التباغض واالقتتاؿ ، وفي ذلؾ إضعاؼ 

   (78)لألمة االسالمية وتيديد ليا 
لذا يبيف صاحب كتاب " مشكاة المصابيح " عمى الرعية الصبر عمى جور الحاكـ 

ة ، كالذيف كانوا في الجاىمية اليرجعوف إلى وظممو وذلؾ الصبر والوجوب السمع والطاع
طاعة أمير واليتبعوف ىدى إماـ بؿ كانوا مستكفيف عف ذلؾ مستبديف في االمور واليجتمعوف 

 ( 79)في شيء وال يتفقوف عمى رأي . 

ويؤكد القمعي أيضًا بإطاعة السمطاف بقولِو " عمى أف التكوف االطاعة في المعصية 
يو بيا ، بؿ المراد بِو أف السمطاف إذا فسؽ وجار لـ يخرج بذلؾ عف أف إذا أمر بيا ، وُيقتدى ف

تكوف طاعتُو واجبة ، في سائر االحكاـ التي ال معصية فييا . بؿ تجب مخالفتُو في المعصية 
 ( 80)وطاعتُو في االمور الالزمة " 

ف إشارة القمعي لذلؾ مع رأي كثير مف العمماء بقوليـ إف االماـ الينعزؿ بال فسؽ لذا وا 
يقوؿ أبو يعمي " إف كاف جرحًا في عدالتِو ، وىو الفسؽ فإنُو اليمنع مف إستدامة االمامة سواء 
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قدامِو عمى المنكرات إتباعًا لشيوتِو ، أو كاف  كاف متعمقًا بالجوارح ، وىو إرتكاب المحظورات وا 
 ( 81)متعمقًا باالعتقاد وىو المتأوؿ لشبية تعرض يذىب فييا إلى خالؼ الحؽ "

 سابعًا:  صفات الممك أو الحاكم العادل 
يؤكد القمعي في مؤلفِو عمى الممؾ والحاكـ السيما لذكرِه بعض الروايات التاريخية التي 
تؤكد عمى العدؿ في الحكـ فضاًل عف ذكر الصفات التي يتصؼ بيا الممؾ العادؿ ُمبينًا 

قسـ الرعية وكيفية التعامؿ معيا سعادة الرعية بالممؾ العادؿ مستشيد بقوؿ "أردشير" كيؼ يُ 
فيقوؿ " أسعد المموؾ مف سعدت رعيتُو بعدلِو ، وناليا الرفاىية في أيامِو ، وجرت لُو صوالح 
السنيف في دىرِه ، وأشقاُىـ مف كاف بخالؼ ذلؾ ، وقاؿ : الناس ثالث طبقات تجب سياستيـ 

لمطؼ واالحساف وطبقة في ثالث سياسات منيـ طبقة مف الخواص االعياف تسوسيـ بمحض ا
مف العواـ االوساط تسوسيـ مف العنؼ والمطؼ واالفراط وطبقة مف العواـ واالطراؼ تسوسيـ 

 ( 82)بمحض الغمظة واالعتساؼ "

ولـ يقتصر عمى ذلؾ بؿ أشار مؤلؼ الكتاب إلى بعض الخصاؿ التي البد بعدـ 
ف يكوف فيو خمس خصاؿ اليكوف توفرىا بالممؾ لكي ُيشرؼ رعيتِو بِو فيقوؿ " الينبغي لمممؾ أ

كذابًا ألنُو إف وعد أو أوعد لـ ُيرج ولـ ُيخؼ ، والينبغي أف يكوف بخياًل فإنُو إف كاف كذلؾ لـ 
يناصحُو أحُد ، والُتصمح الوالية اال بالمناصحة ، والينبغي أف يكوف جبانًا فإنُو إف كاف كذلؾ 

حديدًا فإنو إف كاف كذلؾ مع القدرة ىمؾ أجترَء عميو عدوه وضاعت االمور والينبغي أف يكوف 
الناس معُو والينبغي أف يكوف حسودًا فإنُو إف كاف كذلؾ لـ يشرؼ أحدًا واليصمح الناس اال 

 ( 83)بأشرافيـ "

وقولِو أيضًا ألجؿ حفاظ الممؾ عمى ُممكو السيما بُحسف تعاممو مع الرعية البد أف 
ا ممؾ ، حسف الديف وأستكفاء االميف يتصؼ ببعض الخصاؿ فيقوؿ " أربعة اليزوؿ معي

مضاء .وأربعة اليثبت معيا ممؾ ، غُش الوزير وسوُء التدبير وخبُث النية وُظمـ  وتقديـ الحـز وا 
الرعية ، وأربعة البقاء ليا ، ماُؿ ُيجمع مف الحراـ ، وحاُؿ تعقد مف االثاـ ورأُي يغوى مف 

  (84)العقؿ وممُؾ يخمو مف العدؿ " 
إف قوة الدولة وبنائيا يكوف مبني عمى أساس العدؿ في الحكـ فالعدؿ ويؤكد المؤلؼ 

ميزاف اهلل في أرضو فيقوؿ " كؿ دولة ُبني أساسيا عمى العدؿ أمنت االنعداـ وسممت 
وعند ابف خمدوف في مقدمتِو عمى إقامة الممؾ مف تحقيؽ العدؿ فيقوؿ " أعمـ أّييا ( 85)االنيداـ"
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الممؾ إف الممؾ اليتـ عزه اال بالشريعة والقواـ لمشريعة اال بالممؾ . والعز لمممؾ اال بالرجاؿ 
لعدؿ والقواـ لمرجاؿ اال بالماؿ ، وال سبيؿ لمماؿ اال بالعمارة ، والسبيؿ لمعمارة اال بالعدؿ ، وا

 ( 86)ىو الميزاف المنصوب بيف الخميفة نصبو الرب وجعؿ لُو قيمًا وىو الممؾ " 

وُيضيؼ القمعي إلى قوؿ أردشير التأكيد عمى إقامة وتعمير البالد بالعدؿ واالماف 
فيقوؿ " المممكة التصمح اال بأعداد االجناد والُتعد االجناد اال بادرار االرزاؽ والتدر االرزاؽ 

االمواؿ والتثمر االمواؿ اال بعمارة البالد والتعمر البالد اال باالمف والعدؿ في اال بكثرة 
 ( 87)العباد"

 ثامنًا:  واجبات الحاكم  
صالح شؤونيـ ، وبما إف  الُحكاـ إنيـ يصمحوف دنيا الناس السيما بتدبير أمورىـ وا 

حاكـ ناصحًا وأمينًا وعاداًل الُحكـ ىو أمانة يجعميا اهلل تعالى فيمف يشاء مف عبادِه لذا يكوف ال
وصادقًا نزييًا فضاًل عف نصحِو لرعيتِو عدـ خيانتيـ وأف يؤدي حقوقيـ ويعدؿ بينيـ 

سوؼ نتطرؽ إلى واجباتِو وفؽ ماجاء بِو القمعي في ( 88)واليظمميـ ويصدقيـ ويتقي اهلل فييـ .
  مؤلفِو كاالتي : 

 ـ   مسؤوليتِو اتجاه الرعية  1
عمى الحاكـ يحذرُه مف الظمـ وخوفو االخرة فالسمطة تقابميا المسؤولية لقد شدد االسالـ 

لذا أكد المؤلؼ عمى ُحسف سياسة السمطاف إتجاه الرعية بذكر لحديث الرسوؿ الكريـ محمد 
صمى اهلل عميو وسمـ " كمكـ راٍع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتِو ، ما ألمير الذي عمى الناس راٍع 

راٍع في أىؿ بيتو ومسؤوؿ عنيـ ، والمرأة راعية عمى بيت زوجيا مسؤوؿ عف رعيتِو ، والرجؿ 
وولدِه وىي مسؤولة عنيـ والعبُد راٍع عمى ماؿ سيدِه وىو مسؤوؿ عنو فكمكـ راِع وكمكـ مسؤوؿ 

)عف رعيتِو " 
89

أي إف كؿ مف يكوف مسؤوؿ عف الراعي يكوف مطالب بالعدؿ فيو والقياـ ( 
ومتعمقاتِو ، فرعاية االماـ حياطة الشريعة بأقامة الحدود والعدؿ بمصالحِو في دينو ودنياه 

يصاؿ حقوقيـ إلييـ ورعاية المرأة تدبير أمر  بالحكـ ورعاية الرجؿ ألىمِو سياستِو ألمرىـ وا 
البيت واالوالد والنصيحة لمزوج في كؿ ذلؾ ورعاية الخادـ حفظو ماتحت يده والقياـ بما يجب 

  ختمؼ مفيـو الراعي حسب موقع كؿ إنساف في المجتمع .أي ي( 90)عميو مف الخدمة"

فالحاكـ في االسالـ يكوف مسؤوؿ عف أعمالِو جميعًا وىذِه المسؤولية ُيستدؿ عمييا في 
كثير مف االيات القرآنية واالحاديث النبوية الشريفة وكما قاـ بِو الخمفاء والراشدوف بالقوؿ 
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اد اهلل ، والحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل ، ونبذ كؿ وذلؾ بتطبيؽ شرع اهلل عمى عب( 91)والفعؿ 
فقد قاؿ اهلل ( 92)ماخالؼ ذلؾ مف القوانيف الوضعية ، واالحكاـ المخالفة لمشريعة االسالمية ، 

سبحانُو وتعالى آمرُا نبيِو صمى اهلل عميو وسمـ بالحكـ بما أنزؿ اهلل ػ وىو أمر لألمة كافة : 
التتبع أىواءىـ وآحذرىـ أف يفتنوؾ عف بعض ما أنزؿ اهلل "وأف أحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل و 

 ( 93)إليؾ"

وبيذا عمى الحكاـ أف يتقوا اهلل تعالى في أنفسيـ وأىمييـ وما وُلوا ، واف يكونوا قدوة 
صالحة لرعاياىـ ، حتى يسيروا عمى نيجِو ، ويقمدوه في صالح أعمالِو ، فإنُو إذا إستقامت 

ذا فسدت الوالة كثر الفساد في الرعية ، كما قيؿ : " الناس عمى الوالة إستقامت الرعية ، وا  
 ( 94)ديف مموكيـ " 

فيقوؿ المؤلؼ قاؿ بعض البمغاء : " مف آثر الميو ضاعت رعيتُو ومف دواـ السكر 
ويقوؿ أيضًا " ( 95)فسدت رويتُو ومف قصر عف سياسة نفسِو كاف عف سياسة غيرِه أقصر "

وُحسف االستظيار ، أف تعدؿ في القضاء وتجري الحكـ عمى قاؿ: إف مف ُحسف االختيار ، 
الخاص والعاـ بالسوى ، فمف جارت قضيتُو ، ضاعت رعيتُو ، ومف ضعفت سياستُو بطمت 

 (96)رياستُو " 

ويقوؿ الجويني " كيؼ يؤتمف في االمامة العظمى فاسؽ اليتقي اهلل ومف لـ يقاـو 
 ( 97)عقمو ىواه ونفسِو االمارة بالسوء ولـ ينيض رأيُو بسياسة نفسو فأمف يصمح خط االسالـ " 

أّي الحاكـ االسالمي يتحمؿ مسؤوليات وواجبات تحتمييا طبيعة موقعو الميـ سواء 
ى ، فاالماـ يكوف مسؤوؿ عف طبقات المجتمع االنساني التي اليمكف قائد إداري وسياسي أعم

لتئاميا بعضيا مع البعض  االستغناء بعضيا البعض، واليتـ صالحيا اال بتعاونيا وا 
 ( 98)االخر.

 ـ    ُحسن إختيارِه لحاشيتِو 2
سمط مؤلؼ الكتاب الضوء عمى كيفية إختيار رجالِو في الدولة والذيف يحمموف 

الكبرى فييا واالعتماد االكبر عمييـ في أركانيا ويكوف متأنيًا في االختيار عمى أف  المسؤولية
يكوف إختيارُه لألشخاص الذيف يتحمموف المسؤولية والعبىء الذي يفرض عمى كاىميـ كختيارِه 
لوزرائِو ولما ليـ مف دور فعاؿ في الدولة وىذا ُيبيف العالقة الوطيدة بيف صالح الحكومة وعمو 
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ميا وبيف صالح الوزراء ونضجيـ ولما ليـ مف مسؤولية في قيادة المسيرة االدارية نحو مقا
 الصالح ، أو جرىا إلى الفساد واالنحراؼ .

لذا ُتعد الوزارة في النظاـ االسالمي مف المؤسسات الميمة بعد الخالفة ، وذلؾ ألف  
جة إلى مساعديف لذا  لُحسف الخمفاء عمى الرغـ مف كفاءتيـ وقدرتيـ السياسية اال إنيـ بحا

سياسة الحاكـ لواليتو البد مف إختيار مف ُيعينو وُيشد مف أزره بقولِو نقاًل عف بعض الحكماء : 
" أعمـ أف المموؾ تحتاج إلى وزير وأشجع الناس يحتاج إلى سالح وأجود الخيؿ يحتاج إلى 

 (99)سوط وأجود الشفار يحتاج إلى مسٍف " 

زارة فجائز لما حكاُه اهلل تعالى عف نبيِو موسى عميو السالـ : " لذا إف ُحكـ تقميد الو 
، وعمى حِد ( 100)وأجعؿ لي وزيرًا مف أىمي ىاروف أخي أشُدد بِو أزري وأشركُو في آمري " 

قوؿ الماوردي إذا جاز ذلؾ في النبوة كاف في االمامة أجوز وألف ما وكؿ إلى االماـ مف تدبير 
كمو اال باالستنابة الوزير المشارؾ لُو في التدبير أصمح في تنفيذ  االمة اليقدر عمى مباشرتوِ 

 ( 101)االمور مف تفرّد بِو ليستظير بِو عمى نفسِو فيكوف أبعد مف الزلؿ وأمنع مف الخمؿ .
لذا الوزراء ىـ أرفع بتحمؿ مسؤولية برمجة مشاريع الحكومة التي تمكنيـ قيادة 

إلى الفساد واالنحراؼ ويستدؿ القمعي نحو ذلؾ بقولِو " المسيرة االدارية نحو الصالح أو جرىا 
قيؿ مثؿ الممؾ الصالح إذا كاف وزيرُه فاسدًا مثؿ الماء الصافي العذب المير الذي فيِو 
لى الماء ضامئًا وقاؿ بعض الحكماء  ف كاف سباحًا وا  التماسيح فال يستطيع االنساف ورودُه وا 

والعمـ والطوؿ القامة ممف قصر في الكفاية اليغرؾ كبُر الجسـ ممف صغر في المعرفة 
واالستقامة فأف الدّرة عمى صغرىا أعود مف الصخرة عمى كبرىا وأعمـ أف االيدي بأصابعيا 
والمموؾ بصنائعيا وأف وزير الممؾ عينو وأمينو أذنو وكاتبو نطقو وحاجبو خمقو ورسولِو 

  (102)عقمو..."
أمرًا ثقياًل فالبد لُو مف االستعانة بابناء ويقوؿ أبف خمدوف أيضًا " إف السمطاف يحمؿ 

جنسو ، فالوزارة إذف أـ الخطط السمطانية والرتب المموكية ونديمو مثمُو بيـ تستقيـ االعماؿ 
ف إضطربوا  وتجتمع العماؿ ويقوى السمطاف وُتعمر البمداف فأف أستقاموا إستقامت االمور وا 

في االسالـ كاف لُو الفضؿ في ُحسف إختيار  لذا إف النظاـ االداري ( 103)إضطراب الجميور " 
 القيادات التي تتولى المناصب لتُنيض بمسؤولياتيا الدينية واالدبية تجاه الدولة والمجتمع .
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وكذلؾ ُيشير ابف أبي ربيعة ألىمية الوزير الذي يعتبرُه الشريؾ في الممؾ ، المدبر فيِو 
نُو ال بد لمف تقمد الخالفة والممؾ مف وزير منظـ يحفظ أركانو ، المدبر بالقوؿ والفعؿ ، وا 

  (104)لألمور ، وُمعيف عمى حوادث الدىور ، ويكشؼ لُو صواب التدبير.
وُيضيؼ إف مايجب عمى الوزير تجاه الممؾ ، فيجب أف يكوف خبيرًا بأدب التدبير 
 والسنف والفرائض واالحكاـ ، وأف يكوف ذا نصح وأمانة وصدؽ لمممؾ ، وأف يدمف النظر في
سير المموؾ ، وأف يجعؿ نياره لمنظر في أمور العامة  وليمِو لمنظر في أمور الخاصة وأف 
يوكؿ بنفسِو مف يرفع أخباره إليو فيمضي فيما وافؽ الصواب ويتالفى مايمكف تالفيو ، وأف 
ُيكثر عيونو ليتعرؼ عمى أحواؿ الرعية ، وأف ُيحسف إختيار مف يستعممو في أعماؿ 

 (105)الممؾ.

المؤلؼ إف ُحسف االختيار ُيبيف قوة ومكانة الحاكـ فضاًل عف إعالء أو  ويؤكد
نجاح أمورىا فيقوؿ " أعمـ أف  االنكسارمف شأنِو ويوضح أيضًا مدى قدرة الحاكـ إلدارة واليتو وا 
معايب عمالؾ والمنصرفيف في أعمالؾ مف أقبح معايبؾ ومآثرىـ ومناقبيـ مف أحسف مآثرؾ 

عمى مقدار معرفتؾ بمقادير الرجاؿ ويوقؼ عمى كيفية تصرفؾ  ومناقبؾ ألف بيـ يستدؿ
بتصاريؼ االحواؿ فأحسف االختيار ليـ وأكثر االستظيار عمييـ وأعمـ أنيـ أنفاس المموؾ 

 ( 106)وحرابُو فُدـ عمى مراعاة أحواليـ والُتيمؿ مكافأة أفعاليـ ..."

ياـ الحاكـ ػ فيو ممتـز أّي إف مسؤولية أختيار الوزراء والوالة والعماؿ مف أخطر م
ُبحسف االختيار ووضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب فيقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو 
ذا أراد  وسمـ " إذا أراد اهلل باالمير خيرًا جعؿ لُو وزير صدؽ إف نسى ذكره وأف ذكر أعانو ، وا 

ذا ذكر لـ يغو "  (107)بو شر جعؿ لُو وزير سوء ، إذا نسى لـ يذكره وا 

ُيشير القمعي نقاًل عف الصابي بقولِو " الممؾ أحؽ باصطفاء رجالِو منو باصطفاء و 
أموالِو ألنُو مع أتساع االمر وجاللة القدر اليكتفي بالوحدة واليستغني عف الكثرة ومثمو في ذلؾ 
مثؿ المسافر في الطريؽ البعيد الذي يجب عميو أف تكوف عنايتِو بفرسِو المجنوب مثؿ عنايتِو 

 ( 108)ِو المركوب "بفرس

أّي إف الحاكـ أف يختار حاشية حسب كفاءتيـ وأحقيتيـ ال عمى أساس القرابة 
والعالقات الشخصية كما يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ " مف ولى مف أمر المسمميف 

ألف االسالـ ( 109)شيئًا، فولى رجاًل وىو يجد مف أصمح لممسمميف منو فقد خاف اهلل ورسولو " 
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ُيقر بأف الحاكـ يكوف مطالب بمعرفة أكبر عدد ممكف مف رعاياه ودراسة شخصياتيـ ويحبيـ 
 ( 110)في اهلل ، واليتوجب عميو االنعزاؿ  

وقد أشار القمعي لصفات العامميف في الدولة مف قبؿ الحاكـ ألجؿ إدارة الدولة 
لنصحاء ، والتستبطف اال الثقات ونجاحيا بقولِو لبعض الحكماء " التستكؼ اال الكُفاة ا

ذا أستكفيتيـ شغاًل أو وليتيـ أمرًا ، فأحسف الثقة بيـ وأكد الحجة عمييـ فأذا رأيت  االمناء، وا 
منيـ غدرًا وتبينت فيـ عجزًا فاستبدؿ بيـ وأستوِؼ مالؾ عمييـ والتقمد منيـ أحدًا والتعتمد 

فاتِو وعمالو ومف قمد مع العجز والخيانة عمييـ أبدًا فمف عارض مع االستقالؿ واالمانة قمع ك
 ( 111)ضيع أعمالو ومالو " 

ف االختيار االفضؿ لمجياز االداري يؤدي إلى إنجاحِو وفقًا لألىداؼ التي ُأنشىء  وا 
 مف أجميا التي تبدأ مف نقطة إختيار المسؤوليف في الدولة . 

فيكونوا أشّد نفعًا  وفضاًل عف ذلؾ أكد المؤلؼ عمى مدى إستفادة المموؾ مف أغالطيـ
تعاظًا لكي يصححوا مف إختياراتيـ لحاشيتيـ فيقوؿ نقاًل عف الصابي " الممؾ بمف غمط مف  وا 
أتباعِو وأتعظ أشدُّ إنتفاعًا منُو بمف لـ يغمط فمـ يتعظ ألف االوؿ كالقارح الذي أدبتُو الغرة 

اكف إلى السالمة والعرب وأصمحتُو الندامة والثاني كالجذع المنيوؾ الذي ىو راكب لمغرة ور 
ُتزعـ أف العظـ إذا ُجبر بعد كسر عاد صاحبُو أشّد بطشًا وأقوى أيدًا . وقالت العجـ ينبغي أف 
يكوف قائد الجيش وثبُة االسد وأسالب الحداة وختؿ الذئب وروغاف الثعمب وصبر الحمار 

 (.112)وحممة الخنزير وبكور الغراب وحراسة الكركي " 

 

 

 تشارة ـ    مبدأ االس3
ُيعد ىذا المبدأ مف المبادئ االساسية التي ينبغي عمى الحاكـ إتباعيا وىو النظاـ 
السياسي االسالمي ، لما ليا مف أىمية في دعـ الحكـ االسالمي ، فنجد إف الرسوؿ صمى 
اهلل عميو وسمـ أوؿ مف أتبع مبدأ الشورى ومف بعدِه الخمفاء الراشديف " رضواف اهلل عمييـ " 

وذلؾ لما أمرُه اهلل سبحانُو وتعالى لنبيِو بمشاورة أصحابِو فقد تكفؿ اهلل بإرشادِه   أجمعيف
ف إرشاد االمة ضروري العمؿ بِو قاؿ تعالى ." وشاورىـ في االمر "  نُو  (113)وتوجييو ، وا  وا 
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نظاـ إجتماعي ، وأصؿ مف أصوؿ الحكـ تسعى لتمبية حاجات الناس وحؿ مشكالتيـ 
 شراؾ أصحاب أرباب العقوؿ وذوي الدراية والمعرفة في الفكر والرأي . المختمفة ، وذلؾ بأ

لذا كاف الرسوؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ أكثر الناس مشورة في أمور 
وأحواؿ الدولة ، وذلؾ في السمـ والحرب فضاًل عف االمور الخاصة والعامة وىذا ماأكد عميو 

اهلل عميو وسمـ " ماخاب مف أستخار والندـ مف  المؤلؼ في كتابِو بقولِو عف النبي صمى
 ( 114)أستشار "

وُيضيؼ القمعي لبعض القصص ألستشارة الرسوؿ االعظـ صمى اهلل عميو وسمـ 
" (115)ألصحابِو كما ورد في حديث االفؾ أنُو قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ وىو عمى المنبر 

وقولِو أيضًا   " أستشار ( 116)رًا " ماتشيروف عمّي في قوـ يسّبوف أىمي ماعممُت عمييـ اال خي
في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر بالقتؿ فعمؿ صمى اهلل عميو وسمـ برأي أبي 

 ( 117)بكر رضي اهلل عنو"

ويؤكد المؤلؼ كما ىو الحاؿ لمخمفاء الراشديف " رضي اهلل عنيـ " أجمعيف بمبدأ 
ذلؾ ألجؿ مصمحة االمة  فكاف الخميفة   "أبو بكر االستشارة أّي عدـ إتخاذىـ القرار الفردي و 

الصديؽ رضي اهلل عنو  إذا نزؿ بِو أمر يريد فيو مشاورة ذوي الرأي والفقو دعا رجاال مف 
المياجريف واالنصار ، دعا عمر وعثماف وعميًا وعبد الرحمف بف عوؼ ومعاذ بف جبؿ وأبي 

مى ذلؾ ، ثـُ ولي عمر رضي اهلل بف كعب وزيد بف ثابت فمضى أبو بكر رضي اهلل عنو ع
 ( 118)عنُو وكاف يدعو ىؤالء النفر" 

وكما ىو الحاؿ لمخميفة العباسي المأموف عندما أستشار الحسف بف سيؿ في قتؿ 
ف عفوت عنُو  إبراىيـ بف الميدي فقاؿ : يا أمير المؤمنيف : إف قتمتُو فمؾ نظير في قتمِو ، وا 

 ( 119)فال نظير لؾ فعفى عنُو .

الحضرمي عف االماـ عمي " عميو السالـ" يقوؿ " مف أعجب برأيِو ضؿ ، ومف ويقوؿ 
إستغنى بفعمِو زؿ ، والذي يستشير واليقبؿ مف ُنصحائِو ، كالعميؿ الذي يترؾ مايبعث لُو 

   (120)الطبيب ، ويعمؿ مايشتيي بغير عمـ "
ؤدي إلى وكذلؾ نقاًل عف بعض البمغاء يذكر القمعي إستبداد المموؾ برأييـ مما ي

الحيرة والندـ بقولِو " مف جيؿ المرء وسفو رأيِو ، أف يتصور في نفسِو ويتقرر في حِسِو أف 
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ستشارة الُنصحاء مما ُيزري بِو ويضع مف قدرِه فيستبد بالتدبير ويعرض عف  أستمداد االراء وا 
 (  121)الُمشير فيبقى في ُظممة الحيرة ويحصؿ عمى الّيـ والحسرة " 

لى عقمِو عقوؿ  وقولِو أيضًا " مف حؽ العاقؿ أف ُيضيؼ إلى رأيِو رأّي العمماء وا 
الحكماء ويديـ االسترشاد ويترؾ االستبداد ، فمف أستشاد العالـ فيما ينويو وأسترشد العاقؿ فيما 

 ( 122)ياتيِو وُضحت لُو االمور وصمح لُو الجميور وأستنار فيو القمب وسيؿ عميو الصعب " 

كد الدينوري " إف االستشارة تفيد المستشير عقاًل يزيده إلى عقمِو ، وىداية وكما يؤ 
يجمعيا مع ىدايتِو ، كما يزيد النير ماء بما يمده مف أنيارِه ، وكما تزيده النار العظيمة بما 

  (123)يصب عمييا مف الدىف الكثير "
 ػ   العفو والصفح والحمـ وُحسف التدبير4 

صطالحًا  : ىي مف  إف مف مكاـر االخالؽ ىي العفو والتسامح ، فالعفو لغًة وا 
مصدر عفا يعفو عفوًا فيو عاٍؼ وعفَو،  والعفو ىو التجاوز عف الذنب وترؾ العقاب 

 ( 124)عميِو.

صطالحًا : ىي مف مصدر صفح عنو يصفح صفحًا ، أعرض عف  أما الصفح لغًة وا 
يصفح عمف جنى عميو ، وىو ترؾ ذنبِو ، وىو صفوح وصفاح عفو ، والصفوُح الكريـ ، ألنُو 

 ( 125)التأنيب .
ولمعفو والصفح مكانة في االسالـ مكانة عظيمة والذي يصؿ إلييا ىو الذي ُيجرد 
نفسو هلل وجاىد نفسو ، وكظـ غيظو وقولِو تعالى " ُخذ الُعفو وُأمر بالُعرؼ وأعرض عف 

بأمرِه إف اهلل عمى كؿ شيء  ، وقولِو تعالى " فأعفوا وأصفحوا حتى يأتي اهلل( 126)الجاىميف " 
والعفو مف صفات اهلل عز وجّؿ وأسـ مف أسمائِو الُحسنى بقولِو تعالى " أف اهلل ( 127)قدير" 

 ( 128)كاف عفُوًا غفورًا " 

والعفو والصفح مف أخالؽ االنبياء والمرسميف فكاف نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمـ 
ف أخالقِو الكريمة وكاف عفوُه عف االعداء بمغ عمى درجة عالية في العفو والصفح وىذِه م

 فضاًل عف االصحاب .
لذا أكد القمعي عمى " الحمـ والعفو " الذي البد لمحاكـ التحمي بيما وىويمتاز بالتروي 
في إصدار احكامِو وقد نبو عميو بقولِو " إعمـ إف الُحمـ محمود في محمِو ، والعفو ُمستحسف 

، وقد أشار المؤلؼ في كتابِو إلى إبراىيـ بف الميدي الذي إدعى  (129)إذا إستعمؿ مع أىمِو "
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االمامة لنفسِو في زمف الخميفة المأموف وبويع لُو ببغداد وتمت محاربتُو مف قبؿ أصحاب 
الخميفة المأموف اال إنُو عفا عنُو بقولِو"..أستشار المأموف الحسف بف سيؿ في قتؿ إبراىيـ بف 

ف عفوت عنُو فال نظير لؾ الميدي فقاؿ : يا أمير ال مؤمنيف إف قتمتُو فمؾ نظيُر في قتمِو ، وا 
  ( .130)فعفى عنُو " 

وفضاًل عف ذلؾ ىناؾ العفو عمف يستحؽ العقوبة بقولِو "  مف عفى عمف يستوجب 
وقولِو " قاؿ المنصور : إذا كاف الحمـ ( 131)العقوبة ، كاف كمف عاقب مف يستوجب المثوبة " 

 (132)ُمعجزة "  مفسدة ، كاف الُحكـ

وقولِو عف  (133)وقولِو عف أردشير " وجدنا لمذِة والعفو ما لـ نجد لمذِة العقوبة " 
الحجاج " أمر الحجاج بقتؿ أقواـ ، فمما قدـ أحدىـ لمقتؿ بعد قتؿ جماعة منيـ ، قاؿ : واهلل 

يؼ مف ألف ُكنا أسأنا في الذنب ، فما أحسنت في العفو فقاؿ الحجاج أما كاف في ىؤالء الج
 ( 134)ُيحسف مثؿ ىذا وعفى عنُو وعّمف بقي منيـ "

وُيشير القمعي أيضًا عند الغضب مايفعمُو الحاكـ أو المرء لكي يتالفى غضبو وعدـ  
إتخاذِه القرارات بحؽ االخريف ويندـ عمييا فيقوؿ عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ " ليس 

)الغضب"  الشديد بالصرعة إّنما الشديد الذي يممؾ نفسو عند
135
وقولو صمى اهلل عميو وسمـ: (  

يمانًا " ، ونقاًل عف بعض ( 136)" مف كظـ غيظًا وىو يقدر أف يمضيو مأل اهلل قمبُو أمنًا وا 
الحكماء بتريثِو وعدـ جعؿ الغضب يغمب عميو ألتخاذ القرارات فيقوؿ " ينبغي لمسمطاف 

المفرط في العقوبة ُييمؾ  العجوؿ أف يحذر الطيش والغضب والحد ، فأف السمطاف الغضوب
، وقولِو أيضًا " قاؿ ابف المعتز : الغضب ُيصدي العقؿ حتى ( 137)نفسو وسمطانو ورعيتو "

ويضيؼ القمعي " يقوؿ بعض  ( 138)اليرى صاحبُو صورة حسِف فيفعمُو والصورة ُقبح فيجتنبُو " 
 ( 139)الحكماء : " الغضب ُيفسد االيماف كما ُيفسد الصبر العسؿ " 

عف أردشير " دفع أردشير إلى رجؿ كاف يقوـ عمى رأسِو ثالثة ُكتب ، قاؿ : إذا  وقولوِ 
رأيتني وقد أشتد غضبي عمى أحِد فادفع إلّي الكتاب االوؿ ، ثُـ الثاني ، ثُـ الثالث ، قاشتّد 
نما أنت جسد يوشؾ  يومًا غضبُو عمى رجؿ فدفع إليو االوؿ فإذا فيو أمسؾ فإنؾ لست بإلِو ، وا 

ى ، ويأكؿ بعضؾ بعضًا ، ودفع إليو الثاني فإذا فيو أرحـ العباد ، ُترحـ في المعاد ، أف يفن
 ( 140)ودفع إليو الثالث فإذا فيو أحمؿ الخمؽ عمى الحؽ ، فاليسُعؾ اال ذلؾ "
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ويؤكد المؤلؼ أيضًا عمى الحاكـ االناة ألجؿ االستظيار واالستبصار فيقوؿ " قاؿ 
ونقاًل عف بعض الحكماء يقوؿ " مف ( 141)د إمكاف الفرصة " السفاح : االناة محمودة اال عن

أنتظر الفرصة ، مؤاجمة االستقصاء سابتو االياـ فرصتو ألف صناعة االياـ السمب وشرط 
 (  142)الزماف اال فاتو " 

وُيبيف القمعي تعامؿ الحاكـ مع عدوه أف يتحمى بالصبر والتسامح واالستعالء لكي 
يحوؿ الخصومة إلى الوالء فيقوؿ بعض ما قالُو وزراء العجـ " قاؿ : ينبغي لمممؾ أف يبني 
أمرُه مع عدوه ، عمى أربعة أوجو عمى الميف والبذؿ ، والكيد ، والمكاشفة ، ومثؿ ذلؾ مثؿ 

ف لـ ينفع فالضماد ، فإف لـ الُخراج أوؿ عال جِو التمكيف ، فإف لـ ينفع فاالنضاج والتحميؿ وا 
وقولِو  " ومف الدليؿ عمى التدابير في أمٍر العدو   (143)ينفع فالكي ، وىو آخر العالج " 

لى أستبداؿ المودة عف العداوة أقرب"   (144)بالميف، حيث يتوقع نجعُو، ويرتجى نفعو ، أصوب وا 
بف يزداد المروزي أحد ُكتاب المأموف ووزرائِو يقوؿ " إذا لـ تستطع  وقولِو عف محمد

  (145)أف تقطع يد عدوؾ فقبميا" 
وعندما يكوف االتساع بالحمـ يؤدي إلى الفساد فيقوؿ  " أعمـ أف االتساع في الحمـ ، 
ومجاراة كؿ سفيو بالترؾ ، واالخذ عميِو بالفضؿ ، يؤدي إلى ضروب مف الفساد ، فيصير 

ترؾ الحمـ حممًا ، والصواب في ذلؾ أف يتجاوز السمطاف عف زالت أىؿ الخير والصيانة  معيا
والبيوت الكبيرة والسالفة ، ويتجاوز في بعض االوقات عمف رحمو مف السفياء ، فما جناه 
عميو مف نفسو خاصة ، واليتجاوز عف أىؿ السفو والجرأة ، إذا أفتاتوا عميو ، أو عمى غيرِه 

  (146) مف الرعية "
ولـ يقتصر المؤلؼ بتدبير الحاكـ عمى البذؿ والميف اتجاه عدوه بؿ قولِو عف أتباع 

ويقوؿ أيضًا نقاًل عف ( 147)الكيد فيقوؿ عف ابف المعتز" أوىف االعداء كيدًا أظيرىـ لعداوتِو "
بعضيـ " تفقد عدوؾ قبؿ أف يمتد باعُو ويطوؿ ذراعُو وتكبر شكينتُو وتشتد شوكتُو ويعضؿ 

وفضاًل عف ذلؾ ُيشير إلى الحـز في تدبير االمور بقولِو " قيؿ ( 148)ُه ويعجز دواؤُه " داؤ 
، وقولِو نقاًل عف بعض الحكماء يقوؿ " ( 149)لمعاوية : مابمغ مف حزمؾ قاؿ لـ أثؽ بأحد "

 (150)االحتراس مف كؿ أحد حـز وقمة االسترساؿ إلى الناس أسمـ " 

 تاسعًا :    منصب الحاجب 
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إداري ميـ بمؤسسات الدولة  فيقوؿ عنُو ابف أبي الربيع " ىو الواسطة وىو منصب 
بيف الممؾ وبيف مف يريد لقاءُه ليرتب الناس بيف يدي الممؾ كما يميؽ بمجمسِو ، ومف صفاتِو 
أف تكوف فيمًا ذا خمؽ واسع ومنطؽ بارع ، ُمييب الطمعة ، ذا عقؿ وحكمة ، واليكوف مكفيرًا 

الداخميف عمى الممؾ فينزليـ منازليـ ، وعميِو أف يعرؼ سير المموؾ والسياًل يعرؼ مراتب 
وقواعدىـ وخاصًة الممؾ وعامتِو ، ويعرؼ االوقات التي يجمس فييا الممؾ واالوقات التي 
يكوف في خموتِو ، وأف يراعي خواص الممؾ ويكرميـ ويعرؼ مواضعيـ ، واليفسح ألحد منيـ 

 ( 151)لو كاف ولدًا " في الدخوؿ عمى الممؾ اال بأذنِو و 

ويقوؿ ابف خمدوف عنُو " لمف يحجب السمطاف عف الخاصة والعامة ويكوف واسطة 
وفضاًل عف ذلؾ ُيشير الحضرمي إلى صفات الحاجب ( 152)بينُو وبيف الوزراء فمف دونيـ "

بقولِو " أف يكوف الحاجب سيؿ الوجو ليف العريكة ، سالـ الجوارح مف كؿ آفة ، عارفًا بالناس 
ومنازليـ وأقدارىـ عند رئيسو ، حتى يكوف وجيُو عنوانًا عف وجو محجوبو مف غضب 

دناء ، وأف يكوف بينُو وبيف محجوبو رس بعاد وا  وؿ لطيؼ المعنى ، يشعر بحضور ورضى، وا 
كؿ مف حضر ، وعمى أي صفة وصؿ ، فإف أحب االذف لُو أعممُو فأستأذف لُو ، واال أعتذر 
عف االستئذاف عمى محجوبو قبؿ تصريحو بمنعِو ، ألف االعتذار عف االستئذاف أنزؿ لقدر 

 (153)الممنوع ، وأوسع لعذر الرئيس مف التصريح بالمنع عمى لساف صاحب االمر" 

بينما القمعي ذـ الحجاب عمى الرغـ مف أىميتيـ مستشيدًا بقوؿ لمرسوؿ الكريـ صمى 
اهلل عميو وسمـ فيقوؿ " قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: مف ولي مف أمور الناس شيئًا 

 ( 154)فاحتجب عنيـ إحتجب اهلل عنُو دوف حاجتو وفاقتو وفقره "

حِد قولِو " إنما الُمراد بذلؾ اال يحجب وقد كاف ىدؼ المؤلؼ مف ذـ الحجاب عمى 
عف مجمسِو خواص الناس ، وذوي المروءات وأرباب الشرؼ والبيوتات ، وأف يأذف لمعمماء 
لى كافة المسمميف .وأف  وأىؿ الديف إذا إستأذنوا عميو إلبالغ ُنصح، يرجع صالحُو إليو وا 

ؿ ذلؾ إلى وزرائِو وُحجابو وسائر يصغي بنفسِو إلى مخاطبتيـ ويأذف لكالميـ ومحاوراتيـ واليك
 ( 155)مف يعتمد عميِو مف نوابِو ..."

وعند تكميؼ الخميفة االموي عبد الممؾ بف مرواف ألخيِو عبد العزيز بف مرواف وجيُو 
إلى مصر فقدـ لُو بعض النصائح فيقوؿ القمعي عف ذلؾ " أعرؼ حاجبؾ وكاتبؾ وجميسؾ 

 ( 156)توسـ لؾ ُيعرفؾ بحاجبؾ والخارج ُيعرفؾ بجميسؾ"فإف الغائب عنؾ يخبرُه عنؾ كاتبؾ والم
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وُيشير المؤلؼ إلى صفات الحاجب يجب عمى الممؾ أو الحاكـ أف يتخذىا عند 
إختيارِه لمحاجب بقولِو " ينبغي لمممؾ إذا إتخذ حاجبًا أف يكوف أمينًا عاقاًل ، أديبًا فاضاًل عارفًا 

متيـ ، ليأذف ليـ عمى قدر أحواليـ ويقدميـ في بمقادير الناس ومنازليـ وعالمًا بحقيـ وُحر 
  (157)الدخوؿ عمى حسب درجاتيـ " 

 عاشرًا  : مصاحبة المموك أو الخمفاء ومجالستيم   
ُيبيف القمعي في مؤلفِو إختيار المموؾ ومجالستيـ مبنيًا عمى العقؿ والدراية واالدب 

ى بعض أقواؿ الحكماء والروايات والفضؿ واالنصاؼ لمكاـر االخالؽ وطيب االعراؽ ُمشيرًا إل
التاريخية التي ُيبيف فييا شروط المجالسة مع المموؾ أو الخمفاء ، وكما معروؼ كانت مجالسة 
المموؾ أو الخمفاء في صدر االسالـ كمجالسة سائر الناس ولكف أخذ تتطور في العصور 

فة ومف مظاىر المتوالية كما ىو في العصر االموي رافقيا تطورات وشممت مؤسسة الخال
التطور ظيور مراسيـ آلداب الطعاـ عمى مائدة الخمفاء كقولِو عف بعض الحكماء " إذا جمست 
ذا حدثؾ الممؾ فاستمع إليو ،  عمى موائد المموؾ ، فصـ عف الكالـ ، والتشره إلى الطعاـ ، وا 

وكما ىو معروؼ مف (158)وأقبؿ بوجيؾ عميو ، وال تعرض عف قولو ، وال تعارضو بمثمِو " 
يجمس مع الخمفاء عمى مائدة طعامو أف يكوف ذا جاه ومنصب ونسب وقد أصبح أكثر تطورًا 

 في العصر العباسي 
وقد بيف المؤلؼ مجالسة الخمفاء وشروطيا مف حيث مجالسة أىؿ الديف وما يتجمى 

، ومجالسة  عنيا بقولِو لبعض الحكماء " مجالسة أىؿ الديانة تجمي القموب وتصدي الذنوب
  (159)ذوي المروءات تدؿ عمى مكاـر االخالؽ " 

ف  ويقوؿ القمعي أيضًا قوؿ آخر " قيؿ : السمطاف كالنار إف باعدتيا بطؿ نُفعيا وا 
  (160)قاربتيا عظـ ضررىا" 

وعف الخميفة المأموف يقوؿ " المموؾ تحتمؿ كؿ شيء اال ثالثًا : الطعف في الممؾ ، 
فشاء الّسر ، والتعرض لمحـر ."  وُيضيؼ القمعي عف النصيحة التي توجو لممموؾ  (161)وا 

والخمفاء عند المصاحبة والمجالسة ليـ  بقولِو " يجب عمى مف صحب المموؾ وجالسيـ ، 
ـ والمؤانسة ، أف الينطوي عنيـ نصيحة تعود عمييـ في صالح وصار مف أىؿ المباسطة لي

وقولِو أيضًا عف قوؿ الخميفة االموي عمر   (162)الديف ودواـ المممكة ، وحسف االحدوثة عنيـ"
بف عبد لعزيز " مف صحبنا فميصحبنا بأربع خصاؿ ُيدلنا عمى عيوبنا ، ويرفع إلينا حاجة مف 
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واليغتابّف عندنا أحدًا ، وينبغي لُو أف يكوف حسف المحضر في  اليصؿ إلينا ، واليفشيّف لنا سراً 
  (163)حؽ الغائب ، مجتيدًا في بذؿ الشفاعة لممذنب والمطالب " 

وُيضيؼ الحضرمي " أربعة اليصبر عمييا السمطاف ألحد مف جمسائِو : إفساد حريمو، 
خراج ّسره ، والطعف في دولتِو ، واالستخفاؼ بحقِو "    (164)وا 

عف ذلؾ ُيشير القمعي إلى مف يصاحب المموؾ ويجالسيـ ويؤنس بصحبتيـ وفضاًل 
يجب أف اليخفي عنيـ المشورة الحسنة والمعمومة الصادقة والحقيقة المجردة فيقوؿ " ويجب 
عمى مف صحب المموؾ وجالسيـ ، وصار مف أىؿ المباسطة ليـ والموانسة ، أف اليطوي 

ودواـ المممكة وُحسف االحدوثة عنيـ . قاؿ صمى عنيـ نصيحة تعود عمييـ في صالح الديف 
اهلل عميو وسمـ : رأُس الديف النصيحة  واليحممُو مايراُه مف محبِة الممؾ لما يرتكبُو مف لذيذ 
رتياحِو إلى تنفيذ أوامرِه ونواىيِو واغتباطِو مف  شيواتِو وسرورِه بما يتأتى لُو مف درؾ إرادتو ، وا 

مما يكسبُو أثمًا أو يمحقُو وصمًا أو تعود عاقبتُو إلى فساٍد في  السياسة بما يذرُه ويأتيو ،
مممكتِو أو إختالٍؿ في دولتِو ، عمى موافقتِو في إستحساف مااستحسنُو ومتابعتِو عمى 

  (165)إستصواب، ماخيؿ إليِو رأيُو مف ذلؾ وزينو ، فإف ذلؾ مف أعظـ دالئؿ الخيانة ..."
الذي ُيقدـ إلى الحاكـ مف قبؿ حاشيتِو كقولِو  وقد أوضح المؤلؼ أيضًا ببعض النصح

"دخؿ الفضؿ بف سيؿ عمى المأموف وبيف يديِو الشطرنج يمعُب بيا فرمى بيا وقاؿ : أنا 
أحدث الناس أف أمير المؤمنيف منفرد بالصالة والعمـ ، والنظر في أمور المسمميف ، وىو عمى 

  (166)ىذِه الحاؿ ، فشكر لُو عمى ذلؾ "
أبي ربيعة إلى الجميس بقولِو " فالممؾ يحتاجُو كحاجتِو إلى الوزير والحاكـ، وُيشير ابف 

فينبغي أف يكوف عاقاًل دينًا حرًا عفيفًا ، حسف االخالؽ ، نقي الثوب ، ذا معرفة بالنحو والمغة 
والبالغة والفصاحة ، حافظًا لصواب الشعر ومجونو ونوادره ، وأف يكوف كتومًا لألسرار ، 

  (167)النميمة ، حسف المحضر لمناس ، وأف يكوف خبيرًا بخصائص المموؾ وعاداتيـ"بعيدًا مف 
ويؤكد القمعي في قسمِو الثاني بما ذكرُه عف المموؾ والُحكاـ بأعطاء نماذج لسياساتيـ 
مع الرعية تمثمت ببعض الحكايات عف الخمفاء والوزراء والعماؿ واالمراء الدالة عمى مناقبيـ 

فة معاوية بف أبي سفياف وذلؾ عمى حِد قوؿ المؤلؼ فيقوؿ " ولنبدأ بذكر وقد بدأُه بالخمي
معاوية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو لقرب عيدِه ثـ مف بعدِه عمى ترتيب وجودىـ وتعاقب 

  (168)أزمنتيـ ..."
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وُيشير المؤلؼ إلى سياسة الحاكـ السيما بمجالستِو ألصحابِو كقولِو عف مجالسة 
وية بف أبي سفياف بقضاء حوائج الرعية التي تضمنت مختمؼ شرائح الخميفة االموي معا

المجتمع مف ابف السبيؿ واالعرابي واالماء والعجائز والصبياف وأشراؼ الناس والعمماء بقولِو " 
ُروي أف معاوية كاف يجمس ويأذف كؿ يوـ خمس مرات كاف إذا صمى الفجر جمس فيقرأ 

مصحؼ فيقرأ أجزاء مف القرآف الكريـ ، ثـ يدخؿ القصص ويقضي حاجة مف حضر ثـ يأخذ ال
بيتُو فيأمر وينيي ويصمي أربع ركعات ، ثـ يقعد في مجمسِو ويدخؿ إليو خاصة الخاصة 
ويدعو بالغداء االصغر مف فضالت العشاء ، ثـ يأمر بكرسيِو حيث المقصورة مف المسجد ، 

العجائز والصبياف فيقضي حوائجيـ ، فيأتيِو ابف السبيؿ واالعرابي ، ومف ُتستدعى مف االماء و 
 ( 169)واليضجر ثُـ يدخؿ منزلُو فيأتيو أشراؼ الناس والعمماء فيقضي ليـ الحوائج ...." 

ولسياسة ُحسف  تدبير االمور مف قبؿ الخميفة االموي معاوية بف أبي سفياف  يذكر 
االمور تتفرؽ عميِو ، بؿ القمعي " قيؿ لمعاوية أنت أدىى أـ زياد ، فقاؿ إف زيادًا ليس يدُع 

نيا لتتفرؽ عمّي ثـُ أجمعيا " ، وقولِو إيضًا  "قاؿ قوـ لزياد بـ ( 170)يجمعيا قبؿ ذلؾ ، وا 
 ( 171)ضبطت العراؽ ، قاؿ بالّسيؼ ، قاؿ أنا ضبطت العراؽ والشاـ والحجاز بالحمـ " 

أ االستشارة وُيشير المؤلؼ إلى االجراء الذي إتخذُه الخميفة معاوية بف أبي سفياف بمبد
لمبايعة ولدِه يزيد لمخالفة وقد إستشارة أىؿ الدراية والحكمة وذلؾ بأكثر مف والي فيقوؿ " ولما 
ىـ معاوية بالبيعة ألبنِو يزيد ، كتب إلى زياد يستشيرُه فيو فدعا زياد عبد بف كعب النميري ، 

ف الناس قد إبتدعت فأوقد عمى معاوية فقاؿ إف لكؿ مستشير ثقة ، ولكؿ ّسر مستودعًا ، وا  
فساد النصيحة ، وليس ُيستودع اال عند رجميف : رجؿ يرُجو  ليـ خصمتاف ، إضاعة السّر وا 
ف أمير المؤمنيف يستشيرني ،  ثواب االخرة ، ورجؿ لُو حسب وعقؿ ، يصوف حسبو وعقمو ، وا 

ف الصيد وعالقة االسالـ وضمانُو شديد ، ألف يزيد صاحب لعٍب وتياوٍف ، مع ما أولع فيِو م
فألؽ أمير المؤمنيف مؤديًا عّني ، فأخبرُه وقؿ لُو رويدؾ في االمر يستقيـ ، فإف دركًا في 
تأخير خير مف تعجيؿ أخاؼ عاقبتُو والتدري إلى مايصير االمر فمما بمغُو الرسالة ، أخذ 

ِو أنُو  معاوية برأي زياد وآخر البيعة ، وكتب إلى سعيد بف العاص يستشيرُه ، فرجع جوابُو إلي
قد بقيت مشيخة مف أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فرويدًا بيذا االمر ، لعميـ 
ينقرضوف ، فقاؿ معاوية صدؽ سعيد فأخر البيعة ...وقيؿ إنُو إستشار االحنؼ بف قيس ...."  

 أيضًا . (172)
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ِو مع وعف عدؿ الحاكـ مع رعيتِو يذكر القمعي عف الخميفة الوليد بف عبد الممؾ لعدل
رعيتِو فيقوؿ " لما ولّي الوليد بف عبد الممؾ بف مرواف الخالفة عدؿ في الرعية ، وأحسف 
السيرة ، وأعطى المحروميف ، وقاؿ ال تسألوا الناس شيئًا وأعطى كؿ ُمقعٍد خادمًا وكُؿ ضرير 

ـ ىذِه ، قائدًا ، وكاف يمر بالبقاؿ فيقؼ عميو فيأخذ حزمة البقؿ ، فيقوؿ بكـ ىذِه ، فيقوؿ بك
 ( 173)فيقوؿ بفمٍس زد عمييا " 

وفضاًل عف ذلؾ يذكر المؤلؼ معاممة الخميفة العباسي الواثؽ باهلل مع رعيتِو مف 
الطبقة الفقيرة بقولِو " وكاف الواثؽ قد أمَر أف تُبنى حضائر فييا بيوت ، ُيجمع فييا المساكيف 

واالسواؽ واالبواب ببغداد ويّسر  فيجرى ليـ الطعاـ والكسوة ، ويمنعوا مف السؤاؿ في الطرؽ
، وكذلؾ ُيشير إلى ( 174)مف رأى ، وأمر بكتاتيب لمصبياف االيتاـ والمساكيف فيتعمموف القرآف " 

مجالستِو لممظالـ فيقوؿ " وكاف يجمس لممظالـ فيكوف غايتُو إنصاؼ الناس ، واالحساف إلييـ 
شيئًا حمد اهلل عمى ما وفقُو وأجرى ودفع الظمـ عنيـ ورد حقوقيـ إلييـ ، فإذا فعؿ مف ذلؾ 

 (175)عمى يديِو مف االنصاؼ " 

 الخاتمة
ُيعد كتاب "تيذيب الرياسة وترتيب السياسة " لإلماـ القمعي مف الكتب الميمة التي 

 تناولت القيـ السياسية ونظاـ الحكـ واالرتباط  بمؤسسات الدولة كاالماـ والخميفة والممؾ 
 . الذيف يتولوف ميمات الدولة

ػ  إمتاز القمعي بمنزلة رفيعة بيف العمماء لما يمتاز بِو في مجاؿ التآليؼ والتصنيؼ 
والذي أسيـ في تطور منيج البحث العممي السيما باالعتماد عمى الثوابت العممية التي تمثمت 

 في الترتيب ووحدة الموضوع والتوثيؽ العممي .
قتصادي وقانوني ييتـ ػ   يبيف القمعي في كتابِو إف االسالـ نظاـ سيا جتماعي وا  سي وا 

 ببناء مؤسسات الدولة أجمع لخدمة االمة .
ػ    ُيشير المؤلؼ إلى إختيار االمة لمحاكـ لكي يرعى مصالحيا ويكوف المسؤوؿ 
أماميا وأماـ اهلل سبحانُو وتعالى بالوقت نفسُو ُيبيف مسؤولية الرعية بطاعة الحاكـ بإصدار 

 ف .حكمِو وفؽ الشرع والقانو 
ػ  أكد القمعي عمى مبدأ الشورى السيما باالستشارة إلصحاب الرأي في إتخاذ القرارات 

 الحاسمة إتجاه الرعية .
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ػ  سمؾ القمعي منيجًا ييدؼ إلى الوعظ والنصح لممموؾ والُحكاـ والوالة ، السيما 
مع بياف  بالنصائح واالخبار والحكـ واالمثاؿ لصفات وأخالؽ الحاكـ لتصمح بيا حاؿ الرعية

 آثر االخالؽ المذمومة التي تساعد عمى زواؿ الُممؾ وضعفو.
ػ  وُيبيف أيضًا مف ىـ يساعدوف ويرشدوف الُحكاـ والسالطيف بأمور دينية ودنيوية 

 كالوزراء والوالة ويكونوا متحميف بالصفات الحميدة .
بوضع كيفية  ػ   يعالج القمعي في كتابِو الحياة السياسية لمدولة االسالمية السيما

معالجة االمور االجتماعية واالدارية عبر وصايا الُحكاـ لعماليـ ووزرائيـ والعامميف في أركاف 
 الدولة .
  االحاالت

  
 

                                                 

ػ  عمارة ، محمد ، الدولة األسالمية بيف العممانية والسمطة الدينية ، دار الشروؽ ، الطبعة األولى ،   
  111.1، ص1988

، الزبيدي ، محمد مرتضى  247، ص3ػ  رضا ، أحمد ، معجـ متف المغة ، منشورات دار مكتبة الحياة ، ـ  
  169.2، ص4، تاج العروس مف جواىر القاموس ، منشورات دار مكتبة الحياة ، ـ

  247.3، ص3ػ  رضا ، أحمد ، معجـ متف المغة ، ـ 
، كحالة ، عمر رضا  51، ص1، العقود المؤلؤية ، ج 324، ص2ػ   ينظر ترجمتو :  طبقات الشافعية ، ج 

ػ  169، ص7، الزركمي ، خير الديف ، األعالـ ، بيروت ، ج 317، ص 10، معجـ المؤلفيف ، بيروت ، ج
170.4  

، دراسة وافية مف قبؿ المحقؽ ، الزركمي ، االعالـ  38ػ  37، ص1ػ   تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  169.5، ص7، ج
  211.6ػ  210، ص2ػ الجندي ، ج  
  46.7، ص 1ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، مقدمة المحقؽ ، ؽ  
  51.8ػ  50، ص1ػ  الخزرجي ، العقود المؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، ج  
  448.9، ص3ػ الجندي ، السموؾ في طبقات العمماء والمموؾ ، ج  
  169.10، ص7، الزركمي ، األعالـ ، ج52، ص1ػ  الخزرجي ، العقود المؤلؤية ، ج  
  448.11، ص3ػ  الجندي ، السموؾ في طبقات العمماء والمموؾ ، ج 
  51.12، ص1ػ الخزرجي ، العقود المؤلؤية ، ج  
  13ػ  ـ، ف . 
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  14ػ  ـ ، ف . 
، 3وؾ في طبقات العمماء والمموؾ ، ج، الجندي ، السم51، ص1ػ الخزرجي ، العقود المؤلؤية ، ج 

  448.15ص
  448.16، ص3ػ  الجندي ، السموؾ في طبقات العمماء والمموؾ ، ج 
  17ػ  ـ ، ف . 
  169.18، ص7، الزركمي ، األعالـ ، ج52، ص1ػ  الخزرجي ، العقود المؤلؤية ، ج  
  19ػ  ـ ، ف . 
ترتيب السياسة ، تحقيؽ ، إبراىيـ يوسؼ ىػ( ، تيذيب الرياسة و 630ػ   القمعي ، محمد بف عمي )ت  

  71.20، ص1، ؽ مصطفى عجو ، مكتببة المنار ، بيروت 
  72.21، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  73.22، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ  
  130.23، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  236.24، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  237.25، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  126.26، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  160.27، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  124.28، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  361.29، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  371.30، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  155.31، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  105.32، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  133.33، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  188.34، ص1ػ   ـ ، ف ، ؽ 
  391.35، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  348.36،  298، ص ص 1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  246.37، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  251.38، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  228.39، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  40ػ  ـ ، ف . 
  277.41ػ  253، ص2ػ  ـ ، ف ، ؽ 
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  302.42ػ  278، ص2ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  9.43ػ  ـ ، ف ، مقدمة المحقؽ ،ص  
  44ػ ـ ، ف .  
  72.45ػ   ـ ، ف ، ص  
  73.46ػ  72ػ  ـ ، ف ، ص  
  73.47ػ  ـ ، ف ، ص  
  67.48ػ  ـ ، ف ، ص  
  68.49ػ   ـ ، ف ، ص  
  50ػ  ـ ، ف . 
  124.51ػ  سورة البقرة ، آية  
  95.52ػ  94ػ  ـ ، ف ، ص  
  74.53، ص 1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  54ػ   القاموس ، المحيط ، مادة " أـّ "  
  11.55ػ  الرازي ، مختار الصحاح ، ص  
مامة في فكر ابف خمدوف ، مجمة ،  التميمي ، ىادي عبد النبي ، مفيـو اإل13ػ  آؿ ياسيف ، اإلمامة ، ص  

  250.56، ص2006ىػ ػ 1427، السنة الحادية عشر ، خريؼ ، 43المنياج ، العدد 
  171.57ػ  170ػ  المقدمة ، ص  
  156.58ػ 152، ص2005ػ    ابف خمدوف ، المقدمة ، تحقيؽ ، تامر ، القاىرة ، مكتبة الثقافة الدينية ،   

، 1، ج1989قيؽ ، أحمد مبارؾ البغدادي ، الكويت ، مكتبة دار ابف قتيبة ، ػ   األحكاـ السمطانية ، تح    
  3.59ص
  124.60ػ  سورة البقرة ، آية   
  253.61، التميمي ، ص196ػ  المقدمة ، ص  
  90.62ػ  سورة النحؿ ، آية  

  100.63، ص 1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ   
  64ػ  ـ ، ف . 
  65ػ  ـ ، ف .  
  90.66ػ  سورة النحؿ ، آية  
ىػ" ، دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض 1057ػ  البكري ، محمد عمي بف محمد بف عالف بف إبراىيـ " ت 

الصالحيف ، أعتنى بِو ، خميؿ مأموف شيحا ، النشر ، دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ػ لبناف 
  121.67، ص5، ج 2004ىػ ػ 1425، 
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  418.68، ص20، ج1962ـ النبالء ، تحقيؽ ، محمد أطمس عساؿ ، دار المعارؼ بمصر ، ػ  سير أعال  
  106.69، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ  
  59.70ػ  سورة النساء ، آية  
  106.71ػ  مقدمة المحقؽ ، ىامش ص 
  108.72، ص1ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
بد اهلل بف صالح القصير ، بسط لميمات مف حقوؽ الوالة عمى الرعية ، بتاريخ ػ  شبكة األلوكة ، الشيخ ع 

29  /3  /2011.73  
  112.74، ص13، فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ج 109، ىامش ص 1ػ  مقدمة المحقؽ ،  ؽ  
  75. 111، ىامش ص 1ػ   مقدمة المحقؽ ، ؽ  
  20.76، ص6ػ  صحيح مسمـ ، ج  
ىػ" ، المنياج شرح  صحيح مسمـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 676يي بف شرؼ "تػ    النووي ، مح 

  239.77ػ  238، ص12ىػ ، ج1392، الطبعة الثانية ، 
ػ  الكشاف ، المميح عبد اهلل عبد العزيز ، عصياف ولي األمر وأثره في تيديد أمف الوطف ، مجمة الغد ،   

  1789.78، ص 4، ج33العدد 
ريزي ، الخطيب ، تحقيؽ ، محمد ناصر الديف األلباني ، المكتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية ، ػ  التب  

  186.79، ص2، ج1979
  114.80ػ  113، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
ػ  أبي يعمي ، محمد بف الحسيف الفراء الحنبمي ، األحكاـ السمكانية ، مطبعة الحمبي ، الطبعة الثانية ،  

  113.81، تعميؽ المحقؽ ، ىامش ص21ػ  20، ص 1966
  121.82، ص1ػ  القمعي ، تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ  
  123.83، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ  
  123.84ػ  ـ ، ف ، ؽ، ص  
  189.85، ص1، ف ، ؽػ  ـ  
  86. 148ىػ( ،  المقدمة ، ص808ػ  ابف خمدوف ، عبد الرحمف أبو زيد )ت 
  190.87، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  88ػ  شبكة األلوكة ، فارس ، طو ، الحاكـ المسمـ وواجباتو . 
  157.89، ص3ػ  صحيح البخاري ، ج  
  113.90، ص13ػ الخطابي ، فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ج   
  118.91، ص3، ج 2020ػ  1442ػ     مجمة الشريعة والقانوف ، العدد الخامس والثالثوف ،   
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ػ     ابف سبيؿ ، محمد بف عبداهلل ، األدلة الشرعية في بياف حؽ الراعي والرعية ، دار السمؼ لمنشر   
  92. 12، ص1995ىػ ػ 1416االولى ،  والتوزيع ، الطبعة

  49.93ػ  سورة المائدة ، آية   
  13.94ػ  ابف سبيؿ ، األدلة الشرعية في بياف حؽ الراعي والرعية ، ص  
  130.95، ص1ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ  
  96ػ ـ ، ف .  
  68.97ػ  غياث األمـ ، ص 
  98. 813، ص 4، ج33ديد أمف الوطف ، مجمة الغد ، العدد ػ   الكشاف ، عصياف ولي األمر وأثره في تي  
  135.99ػ 134، ص1ػ   تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  29.100ػ سورة طو ، آية   
  65.101ػ  األحكاـ السمطانية ، ص  
  138.102، ص1ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ  
  103ػ المقدمة ، ص  
  104. 35ػ   سموؾ المالؾ في تدبير الممالؾ ، ص 
  35.105ػ  ابف أبي ربيعة ، سموؾ المالؾ في تدبير الممالؾ ، ص 
  139.106، ص1ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة، ؽ  
  107ػ أبي داود ،   
  170.108، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  109ػ  الحاكـ ، المستدرؾ  
  23.110حسف ، دستور الميف في األسالـ ، ص ػ الحسيني ، عباس  
  141.111ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ص  
  173.112، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ  
  159.113ػ سورة  آؿ عمراف ، آية    
  399.114، ص2ػ الطبراني ، المعجـ الصغير ، ج 
  181.115، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ  
  139.116، ص9ػ صحيح البخاري ، ج 
  179.117، ص1ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  182.118ػ  181، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  204.119، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  21.120ػ  كتاب السياسة أو األشارة في تدبير اإلمارة ، ص 
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  184.121، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  184.122، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  27.123، ص1ػ ابف قتيبة ، عيوف األخبار ، ج 
  72.124، ص15ػ  ابف منظور ، لساف العرب ، إعداد وتصنيؼ ، يوسؼ خياط ، بيروت ج 
  125. 446، ص 2ػ ـ ، ف ، ج  
  199.126ػ  سورة األعراؼ ، آية  
  109.127ػ  سورة البقرة ، آية   
  43.128ػ سورة النساء ، آية   
  201.129، ص1ػ تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  203.130، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  215.131، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  215.132، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  206.133، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  207.134ػ  206، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  34.135، ص8ػ  صحيح البخاري ، ج 
  248.136، ص4ػ  سنف أبي داود ، ج 
  213.137، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  211.138، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ  
  211.139، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ  
  213.140، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  223.141، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  224.142، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ  
  229.143، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  144ػ  ـ ، ف . 
  230.145، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
ىػ" ، كتاب السياسة أو األشارة في تدبير اإلمارة 489ػ  الحضرمي ، أبي بكر محمد بف الحسف المرادي " ت 

، تحقيؽ ، محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ و أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العممية  ، الطبعة األولى ، 
  51.146، ص2003ىػ ػ 1424

  233.147، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ  
  234.148، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
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  137.149، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  150ػ  ـ ، ف . 
  151. 37ػ   سموؾ المالؾ في تدبير الممالؾ  ، ص 
  152ػ   المقدمة ،  
ىػ" ، كتاب السياسة أو اإلشارة في تدبير اإلمارة ، تحقيؽ ، محمد 489ػ  محمد بف الحسف المرادي " ت 

  153. 33حسف محمد حسف إسماعيؿ و أحمد فريد المزيدي ، ص
  395.154، ص2نف الترمذي ، جػ  س 
  155. 248، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة ، ؽ 
  249.156، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  249.157، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  153.158، ص1ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  151.159، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  160. 158، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  157.161، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  163.162، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  163ػ  ـ ، ف . 
ىػ( ػ كتاب السياسة أو اإلشارة في تدبير اإلمارة ، تحقيؽ ، 489ػ   أبي بكر محمد بف الحسف المرادي )ت 

  164 31محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ و أحمد فريد المزيدي ، ص
  160.165، ص1ػ  تيذيب الرياسة وترتيب السياسة  ، ؽ 
  162.166، ص1ػ ـ ، ف ، ؽ 
  39.167ص ػ سموؾ المالؾ في تدبير الممالؾ ، 
  253.168، ص2ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  255.169، ص2ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  264.170، ص2ػ  ـ ، ف ، ؽ 
  265.171، ص2ػ ـ ، ف ، ؽ  
  266.172ػ  265، ص2ػ ـ ، ف ، ؽ 
  289.173، ص2ػ  ـ ، ف ، ؽ  
  384.174، ص2ػ  ـ ، ف ، ؽ 
385.275، ص2ػ ـ ، ف ، ؽ 
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