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و ،  قبل کّل شئ ، نلقي الضوء علی تعریف المدیرّیة بشکل عام                 

  :تبيين المدارس المشهورة في هذا األمر ، و توضيح اصولها ، فنقول 

  : المدیرّیة هي 

عملية اإلستخدام المؤثر للطاقات البشرية والمادیة في الحقول                

  :التالية

 المراقبة   و    الهداية     – التنظيم     – تجنيد اإلمكانيات        –التخطيط   

 ؛ و في إطار        المعّينة للوصول إلی األهداف التنظيمية     ؛  المستمرة

  . نظام القيم المقبولة
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 المدارس النظرية للمديرية 
  

  :هي التالية ة للمدیریة النظریالمدارس أهّم 

  المدارس الكالسيكية. 1

  مدارس نيو آالسيكية. 2

  المدارس العصریة. 3

  :و إليک موجز الکالم في شرح اصول المدارس المذکورة 

 
  

 المديرية الكالسيكية
 

  :وهي تنقسم إلی ثالثة مدارس 

  المديرية العلمية) 1

  المديرية األصولية) 2

  ةقراطيالمديرية البيرو) 3
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 اصول المديرية العلمية 
 

فی اواخر القرن التاسع عشر حاول جمع من العلماء أن یدونوا اصوال             

  :ساسية کالتاليأقواعد " فردریک تيلر"علمية للمدیریة و قدم 

  

  .الغير منظمة اإلهتمام باألصول العلمية ال المحاسبات -1

  . التنسيق علی أساس العمل الجمعي-2

  . االهتمام بالتعاون من قبل جميع األفراد-3

  . السعي للوصول إلى الحد األعلى في اإلنتاج-4

 والسعی في سعادة      ، ال اإلهتمام بأمر معاش الموظفين و العمّ        -5

  .آل واحد منهم
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اصوال لهذا النوع   "  هنري فایول "لفرنسي  م العالم ا   قدّ 1917في عام   

  :من المدیریة کالتالي
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.وحدة المديرية) 5  
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  المديرية البيروقراطية

 
علی کيفية تطویر المنظمة بدال من       )  1929-1864"  (ماآس وبر "رکز  

  ).الترآيز على القوانين أآثر من األشخاص(  .أن یرکز علی االصول

  

  مدارس نيو آالسيكية

  

إهتماما آبيرا  )    1920"  (  التون مايو "رس مثل   ایهتم أصحاب هذه المد   

  .المادية  ومهنيةبالعناصر البشرية أآثر من العناصر ال
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مدارس الجديدة المعاصرةال  
 

هناک مدارس جدیدة و مشهورة للمدیریة في زماننا هذا ، و نحن                 

نتطّرق إلی واحدة منها کنموذج لهذه المدارس ، و هي  المدرسة                

  .التنظيمية

 
 المدرسة التنظيمية

 
:هيکلية المدرسة المذکورة تبتني علی الشکل التالي  
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 المدير الناجح

 
نجاح المدیر الموّفق ، یرتبط بقدراته الشخصية و کفائاته الذاتية و                 

إیمانه بعمله و تعاونه مع اآلخرین و استعداداته التنظيمية و توفيقاته            

  :اإللهية ، کما تری في الشکل التالي 

  

 
 

 
 

***** 
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  الفصل الثاني
  

  المديرية االجتماعية
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  تماعيةالمديرية االج

  
  

المدیریة االجتماعية هي من أخطر أنواع المدیریة و أدّقها ؛ ألّن                    

و األجهزة التي تقع تحت أمر         المدیر االجتماعي الیواجه الماکنات       

المدیر و ال تکون لها إرادة مستقلة ، بل المدیر المذکور یواجه أفرادا                

  .من البشر ، الذین لکل واحد منهم إرادة مستقلة و هوی متنّوعة

و ألجل هذا ، یجب علی المدیر االجتماعي أن یبدأ بتعليم نفسه و                

تهذیب روحه ، لکي یسيطر علی أرواح الناس ، ال علی أبدانهم                    

  .فقط

  ) :ع(کما یقول اإلمام أمير المؤمنين 

َنْفِسِه َقْبَل   َمْن َنَصَب َنْفَسُه ِللنَّاِس ِإَمامًا َفَعَلْيِه َأْن َيْبَدَأ ِبَتْعِليمِ             "

َتْأِديِبِه ِبِلَساِنِه، َوُمَعلُِّم      ِليِم َغْيِرِه، َوْلَيُكْن َتْأِديُبُه ِبِسيَرِتِه َقْبلَ           َتْع

  ."ِباالِِْْجَالِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َوُمَؤدِِّبِهْم َنْفِسِه َوُمَؤدُِّبَها َأَحقُّ

  

مالک )  ع(و علی هذا األساس ، یأمر اإلمام علي ابن أبي طالب                 

بتقوی اهللا و تربية نفسه ، عندما واله           )  رحمه اهللا (ي  األشتر النخع 

  :مصر ، کما نقرأ في کتابه عليه السالم إليه 

  

 ِمْن:  َوِإيَثاِر َطاَعِتِه، َواتَِّباِع َما َأَمَر ِبِه ِفي ِآَتاِبهِ            َأَمَرُه ِبَتْقَوى اِهللا،   

َيْشَقى ِإالَّ َمَع    َباِعَها، َوالَ َفَراِئِضِه َوُسَنِنِه، الَِّتي َال َيْسَعُد َأَحٌد ِإالَّ ِباتِّ         

َبَيِدِه َوَقْلِبِه َوِلَساِنِه،     ُجُحوِدَها َوِإَضاَعِتَها، َوَأْن َيْنُصَر اَهللا ُسْبَحاَنهُ         

َوَأَمَرُه .  ِبَنْصِر َمْن َنَصَرُه، َوِإْعَزاِز َمْن َأَعزَّهُ      َفِإنَُّه، َجلَّ اْسُمُه، َقْد َتَكفَّلَ    
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  ِعْنَد الشََّهَواِت، َوَيَزَعَهاِعْنَد اْلَجَمَحاِت َفِإنَّ النَّْفسَ        َنْفَسُه َأْن َيْكِسرَ 

  .َأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء، ِإالَّ َما َرِحَم اُهللا

  

  اصول المديرية االجتماعية
  

  نذکر األهّم منهاو نحناالصول األساسية للمدیریة االجتماعية کثيرة      

  :باالختصار 

  

  : معرفة الناس   )1

  

   : کرم أّنه قال روي عن النبي األ

  ".الناس معادن کمعادن الذهب و الفّضة"

  

هذه الکلمة القّيمة تحتوي علی معاني راقية و مفاهيم عالية نشير            

  :إلی نبذة منها 

أّن کّل إنسان یملک استعدادات مفيدة ، و هي کامنة في                :  األول

نفسه ، و إذا استطاع المدیر االجتماعي أن یکشف عن تلک                       

 سيقدر علی أن یجعله عنصرا مفيدا للمجتمع و مؤثرا           االستعدادات ، 

  .في نظام المدیریة

أن تلک االستعدادات الکامنة في نفس کّل إنسان ، هي              :  الثاني

مختفية فيها و غائبة عن األبصار ؛ کما أن المعادن و المناجم أیضا                  

مستترة تحت األرض و ال تصير ظاهرة إال ببذل الجهود الکثيرة                       
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و هکذا ، یحتاج المدیر االجتماعي إلی       .   الکشف عنها  الستخراجها و 

  .بذل الجهود لدراسة النفوس و الکشف عن تلک الطاقات البشریة

  

   :محبة الناس) 2

  

  : في کتابه لمالک األشتر حين واله مصر ) ع(یقول االمام علي 

  

اللُّْطَف ِبِهْم، َوَال     َواْلـَمَحبََّة َلُهْم، وَ     َوَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّْحَمَة ِللرَِّعيَِّة،      

ِإمَّا َأٌخ َلَك    :  َضاِريًا َتْغَتِنُم َأْآَلُهْم، َفِإنَُّهْم ِصْنَفانِ       َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعاً   

َوَتْعِرُض َلُهُم   الدِّيِن، َوإّما َنِظيٌر َلَك ِفي اْلَخْلِق، َيْفُرُطِمْنُهُم الزََّللُ        ِفي

َواْلَخَطاََ، َفَأْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك      ِفي اَلَعْمدِ اْلِعَلُل،ُيْؤَتى َعَلى َأْيِديِهْم      

ُيْعِطَيَك اُهللا ِمْن َعْفِوِه َوَصْفِحِه، َفِإنََّك         َوَصْفِحَك ِمْثَل الَِّذي ُتِحبُّ َأنْ     

 َوَقِد!  االََْْمِر َعَلْيَك َفْوَقَك، َواُهللا َفْوَق َمْن َوالَّكَ             َفْوَقُهْم، َو َواِلي    

  . ْم، َواْبَتَالَك ِبِهْماْسَتْكَفاَك َأْمَرُه

هذا الکالم الراقي یدّل علی أن المدیر االجتماعي یجب أن یحّب                 

الناس ، الذین هم تحت أمره ، حتی یحبونه و یمتثلون أوامره و                      

  .یسعون للوصول إلی األهداف المنشودة للنظام الذي یعملون ألجله

  

   :مداراة الناس) 3

  

ع الناس مع اختالف آرائهم و        حيث أن المدیر االجتماعي یتعامل م       

أهوائهم  المتعارضة ، التي قد تؤّدي إلی خلق العوائق في إدارة                   

النظام و تمشية االمور ، فيجب أن یکون المدیر المذکور حليما و                    

  .صبورا و أهل المداراة في التعامل مع اآلخرین
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  ) :ع(یقول اإلمام الرضا 

سّنة من رّبه   :  صال  ال یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فيه ثالث خ        "

فأما السّنة من رّبه فکتمان سّره،     .  و سّنة من نبّيه و سّنة من ولّيه       

و اما السّنة من نبّيه فمدارة الناس ، و اّما السّنة من وليه فالصبر               

  ".في البأساء و الضّراء

  

و کّلما یکون نطاق المدیریة أوسع ، تکون الحاجة إلی المداراة أکثر و             

  .أشّد

  :  )ص(ا یقول النبي األعظم و ألجل هذ

  ".أمرنی ربي بمداراة الناس کما أمرني بأداء الفرائض"

و تظهر أهمّية المداراة في أمر المدیرة و رئاسة شئون الناس ، من               

  :حيث یقول ) ع(کالم اإلمام علي ابن أبي طالب 

  ".لة الرئاسة الحلمآ"

  

  مراقبة آراء الناس) 4

کون محتاطا في دراسة أفکار        یجب علی المدیر االجتماعي أن ی         

عاّمة الناس ، و أن یراعي القوانين و القواعد المطلوبة للحفاظ علی             

مراقبة آرائهم ، و کسب رضاهم ، و عدم الوقوع في المغّبات                        

  .الخطرة، و اإلحتراز من حدوث أزمات اجتماعية و إداریة مهلکة

بذلک و  مالک األشتر    )  ع(و ألجل هذا یأمر اإلمام أمير المؤمنين             

  : یقول

ِفي  َوْلَيُكْن َأَحبَّ االَُُْموِر ِإَلْيَك َأْوَسُطَها ِفي اْلَحقِّ، َوَأَعمَُّها            "

ُيْجِحُف  اْلَعْدِل، َوَأْجَمُعَها ِلِرَضى الرَِّعيَِّة، َفِإنَّ ُسْخَط اْلَعامَّةِ            
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. مَِّةاْلَعا ِبِرَضى اْلَخاصَِّة َوِإنَّ ُسْخَط اْلَخاصَِّة ُيْغَتَفُر َمَع ِرَضى           

َمُؤوَنًة ِفي الرََّخاِء،    َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن الرَِّعيَِّة َأْثَقَل َعَلى اْلَواِلي        

ِلالِِْْنَصاِف، َوَأْسَأَل ِباالِِْْلَحاِف    َوَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه ِفي اْلَبَالِء، َوَأْآَرهَ       

َمْنِع، َوَأْضَعَف َصْبرًا   االِِْْعَطاِء، َوَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعْنَد الْ     َوَأَقلَّ ُشْكرًا ِعْندَ  

 ، ، َوِإنََّما َعُموُد الدِّينِ      ُمِلمَّاِت الدَّْهِر ِمْن َأْهِل اْلَخاصَّةِ       ِعْنَد

 َفْلَيُكْن  .االَُْمَِّة اْلُمْسِلِميَن، َواْلُعدَُّة ِلالََْْعَداِء، اْلَعامَُّة ِمنَ      َوِجَماُع

  . "ِصْغُوَك َلُهْم، َوَمْيُلَك َمَعُهْم

  

اعد النافعة و االصول العامة التي یجب مراعاتها من قبل                 أما القو 

المدیر االجتماعي للوصول إلی الهدف المذکور فهي کثيرة  و نحن               

  :نذکر نبذة منها 

 اإلیمان الحقيقي-1

اإلیمان باهللا و المبادء الحّقة هو  إکسير  یوجب مساندة رّب العالمين             

  .بر في عالم الوجودو حمایة خالق الَکون ، الذي هو المؤّثر األک

  :یقول اهللا عّز و جّل في کتابه المجيد 

سورة  "  .  (إّن اهللا یدافع عن الذین آمنوا إّن اهللا الیحّب کّل خّوان کفور               "

   ).38الحج ، الـآیة 

و السّر في ذلک هو أّن اإلیمان الحقيقي باهللا یستدعي فضائل                   

ونهم مع  أخالقية و صفات جميلة ، التي تستجلب رضا الناس و تعا              

هذا هو ما یظهر من حدیث اإلمام           .  الشخص الواجد لتلک الصفات    

  ) :ع(علي ابن أبي طالب 

المؤمن من طاب مکسبه ، و حسنت خليقته ، و صّحت سریرته ، و أنفق "

الفضل من ماله ، و أمسک الفضل من کالمه ، و کفی الناس من شّره ،                  

  ".و أنصف الناس من نفسه
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 الصدق -2

کما یقول اإلمام     .  کالم یوجب النزاهة في العمل         الصدق في ال    

  ) :ع(الصادق 

  ."من صدق لسانه زکی عمله"

فالنجاة هي في صدق الحدیث ، کما قال اإلمام علي ابن أبي طالب    

  :في رجزه أمام عمرو ابن عبد وّد ) ع(

  التعجلّن فقد أتاک مجيب صوتک غير عاجز

  ذو نّية و بصيرة  و الصدق  منجي کّل فائز

 االبتعاد من مواضع التهم-3

  ) :ص(و ألجل هذا یقول النبي األعظم 

  ".اجتنبوا مواضع الّتهم"

  

 معرفة مؤامرات األعداء و إحباطها-4

فيجب علی  .  المؤمن کّيس فطن ، کما ورد في الحدیث الشریف             

المدیر المؤمن أن یعرف زمانه و أهل زمانه ، و یعرف أعدائه و                         

  . في إحباط مؤامراتهم ضّدهأساليبهم العدائية ، و یسعی 

  ) :ع(یقول اإلمام الصادق 

  ".العارف بزمانه التهجم عليه اللوابس"
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 ستر عيوب اآلخرین-5

کما یقول  .  من یستر عيوب اآلخرین ، یستر اهللا عيوبه من الناس               

  :في کتابه إلی مالک األشتر ) عليه السالم(اإلمام  أمير المؤمنين 

فإنَّ  ِعْنَدَك، َأْطَلُبُهْم ِلَمَعاِئِب النَّاِس،      ِتَك ِمْنَك، َوأْشَنَأُهمْ   َرِعيَّ َوْلَيُكْن َأْبَعدَ "

َعمَّا َغاَب َعْنَك     في النَّاِس ُعُيوبًا، اْلَواِلي َأَحقُّ َمْن َسَتَرَها، َفَال َتْكِشَفنَّ            

اَب َعْنَك،  َواُهللا َيْحُكُم َعَلى َما غَ        ِمْنَها، َفإنََّما َعَلْيَك َتْطِهيُر َما َظَهَر َلَك،           

  ".َيْسُتِر اُهللا ِمْنَك ما ُتِحبُّ َسْتَرُه ِمْن َرِعيَِّتَك َفاْسُتِر اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت

 

 مکافحة السعایة-6

السعایة هي محاولة أهل الحسد و البغي في إسقاط العاملين                 

و الشّک أّن هذا األمر یؤّدي       .  ذوي الکفائة و الّلياقة من عين المدیر        

  .ف نظام اإلدارة و یخّيب آمال الکفوئين في الفکر و العملإلی ضع

  

الوالي علی مصر عن        )  ع(و ألجل هذا ، ینهی اإلمام علي                  

  : االستعجال في تصدیق أهل السعایة و یقول 

  

 النَّاِس ُعْقَدَة ُآلِّ ِحْقٍد َواْقَطْع َعْنَك َسَبَب ُآلِّ ِوْتٍر َوَتَغابَ          َأْطِلْق َعنِ "

السَّاِعَي  َلَك، َوَال َتْعَجَلنَّ ِإَلى َتْصِديِق َساٍع، َفِإنَّ        َال َيِضحُ َعْن آلِّ َما    

  ."َغاٌش، َوِإْن َتَشبََّه ِبالنَّاِصِحيَن

  

 معرفة مشاکل الناس و السعی في حّلها-7

الیخفی دور هذا األصل في نجاح المدیر ، بل معرفة مشاکل الناس              

کما یقول  .  سالميةو السعي في حّلها أمر واجب في الشریعة اإل            

  ) :ص(النبي األعظم 
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  ".من سمع رجال ینادي یا للمسلمين ، فلم یجبه ، فليس بمسلم"

  

 اإلنصاف-8

اإلنصاف هو مراعاة العدل في جميع الشؤن ، و له دور بارز في دوام               

  ) :ع(یقول اإلمام أمير المؤمنين . الحکم و سلطة المدیر االجتماعي

لنَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوِمْن َخاصَِّة َأْهِلَك، َوَمْن َلَك          َوَأْنِصِف ا  َأْنِصِف اهللاَ 

عباد اهللا کان    َهوًى ِمْن َرِعيَِّتَك، َفِإنََّك ِإالَّ َتْفَعْل َتْظِلْم، َوَمْن َظَلمَ         ِفيِه

 اهللا َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه، َوَمْن َخاَصَمُه اُهللا َأْدَحَض ُحجََّتُه، َوَآاَن هللا            

ِنْعَمِة اِهللا   َوَلْيَس َشْيٌء َأْدَعى ِإَلى َتْغِييرِ     .  َيْنزَع أَوَيُتوبَ َحْربًا َحتَّى   

َسمِيٌع َدْعَوَة    َوَتْعِجيِل ِنْقَمِتِه ِمْن ِإَقاَمٍة َعَلى ُظْلٍم، َفِإنَّ اهللاَ                  

  .، َوُهَو ِللظَّاِلِميَن ِباْلِمْرَصاِد)الُمضطَهدین(اْلَمْظُلوِميَن 

  

أبرز نموذج للحاکم المنصف ، حيث       هو أفضل و     )  ص(إّن رسول اهللا     

   : - بعد فتح مّکة -أنه قال ألقربائه 

یا بني هاشم ، یا بني عبد المطلب ، إّنی رسول اهللا إليکم ، و                    "

إّن محّمدا مّنا ، فواهللا ما أوليائي         :  إّني شفيق عليکم ، التقولوا        

 منکم و ال من غيرکم إال المّتقون ، فال أعرفکم تأتوني یوم القيامة              

  .تحملون الدنيا علی رقابکم و یأتي الناس یحملون اآلخرة

أال و إّني قد أعذرت فيما بيني و بينکم ، و فيما بين اهللا عّز و جّل و                  

  .)111، ص 21بحار األنوار ، ج (". بينکم ، و إّن لي عملي و لکم عملکم

 

 نزاهة المعاونين -9

في کتابه إلی   )  ع(یبدو دور هذا األصل من کالم علي ابن أبي طالب           

  :مالک األشتر 
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َقْبَلَك َوِزيرًا، َوَمْن َشِرَآُهْم ِفي االََْثاِم،       َشرُّ ُوَزَراِئَك َمْن َآاَن ِلالََْْشَرارِ    "

  َوَأْنتَ .ِبَطاَنًة َفِإنَُّهْم َأْعَواُن االَََْثَمِة َوِإْخَواُن الظََّلَمةِ         َفَال َيُكوَننَّ َلكَ   

َوَلْيَس َعَلْيِه   َلِف ِممَّْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم َوَنَفاِذِهْم،      َواِجٌد ِمْنُهْم َخْيَر اْلخَ    

ی ظلمه  ُيَعاِوْن َظاِلمًا َعل   َو آَثاِمِهْم، ِممَّْن َلمْ     َوَأْوَزاِرِهْم  ِمْثُل آَصاِرِهمْ 

َوَأْحَسُن َلَك َمُعوَنًة،     َعَلى ِإْثِمِه، ُأولِئَك َأَخفُّ َعَلْيَك َمُؤوَنًة،           و آثما 

 َفاتَِّخْذ ُأولِئَك َخاصًَّة ِلَخَلَواِتَك      ، ِإْلفًا ى َعَلْيَك َعْطفًا، َوَأَقلُّ ِلَغْيِركَ    َوَأْحَن

آَثُرُهْم ِعْنَدَك َأْقَوَلُهْم ِبُمرِّ اْلَحقِّ َلَك، وَأَقلَُّهْم              َوَحَفَالِتَك، ُثمَّ ْلَيُكنْ    

 اِئِه، َواِقعًا ذِلَك ِمنْ     ِفَيما َيُكوُن ِمْنَك ِممَّا َآِرَه اُهللا الََِْوِليَ           ُمَساَعَدًة

  . "َهَواَك َحْيُث َوَقَع

  

  مراعاة اصول المدیرّیة-10

اصول المدیریة في الشریعة اإلسالمية کثيرة ، و لکّننا نذکر نماذج               

  .مهّمُة منها في الفصل التالي ، مع مراعاة االختصار في الکالم 

  

*****   
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  الفصل الثالث
  

  مديرّيةاصول ال
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  اصول المدیریة في اإلسالم

االصول المهّمة التي تجب علی المدیر االجتماعي مراعاتها في                

  :تعامله مع الناس ، هي کالتالي 

  
  الوقار و الطمأنينة: األصل األّول 

  

یجب أن یکون المدیر صاحب الوقار و السکينة في کالمه و تصّرفاته و             

و .   یّتبعون أوامره و نواهيه       تعامله مع اآلخرین ، حّتی یحترمونه و          

الشّک في أّنه إذا کان سخيفا في أقواله و أعماله و الیکون جاّدا في              

العزم و اّتخاذ القرار ، سيفقد موقعه کمدیر کفوء ، و الیحظی بامتثال             

  . أمره من قبل اآلخرین بجدّیة

  

و هناک أساليب و طرق متعّددة للحصول علی الوقار ، نذکر                         

  :لی سبيل المثال نموذجين منها ع

  

 ).قّلة الکالم( الصمت -1

 ".بالصمت یکثر الوقار) : "ع(کما یقول اإلمام علي ابن أبي طالب 

  

 . االجتناب من کثرة  المزاح-2

ما مزح امرء مزحة إال و قد مّج من عقله           )  :  "ع(یقول أمير المؤمنين    

  ".مّجة

 21



  حسن الخلق: األصل الثاني 

 نجاح المدیر ، من الحدیث التالي           یظهر دور األخالق الفاضلة في       

  :، حيث یقول ) ص(للنبي األعظم 

الخلق الحسن یذهب الخطایا کما یذیب الماء الجليد و الخلق السّيئ               "

  ".یفسد العمل کما یفسد الخل العسل

  

  التواضع و اللطف باآلخرین: األصل الثالث 

 و هو یشير إلی سّر نجاح رسوله             –یقول رّبنا سبحانه و تعالی          

   :–األکرم في إبالغ رسالته العظمی 

ُآنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوْا       َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلوْ        "

َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر َفِإَذا           ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهمْ     

   ". الّلَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوآِِّليَنَعَلى الّلِه ِإنَّ  َعَزْمَت َفَتَوآَّْل

   ).159آل عمران ، اآلیة :  سورة                                           (

مالک األشتر  )  ع(و ألجل هذا ، یأمر اإلمام علي ابن أبي طالب                  

  :بالعفو و الصفح و یقول 

َوَال ُتْسِرَعنَّ ِإَلى َباِدَرٍة      ،َوَال َتْنَدَمنَّ َعَلى َعْفٍو، َوَال َتْبَجَحنَّ ِبُعُقوَبةٍ        "

ِإنِّي ُمَؤمٌَّرآُمُر فأطاع ، فإّن ذلک         :  َتُقوَلنَّ َوَجْدَت ِمْنَها َمْنُدوَحًة َوالَ     

َوَمْنَهَكةٌ ِللدِّيِن، َوَتَقرٌُّب ِمَن اْلِغَيِر َوِإَذا َأْحَدَث َلَك           إدغال في اْلَقْلِب،  

ُمْلِك اِهللا   ًة َأْو َمِخيَلًة َفاْنُظْر ِإَلى ِعَظمِ      َأْنَت ِفيِه ِمْن ُسْلَطاِنَك ُأبَّهَ      َما

َنْفِسَك، َفِإنَّ ذِلَك     َفْوَقَك ، َوُقْدَرِتِه َمْنَك َعَلى َما َال َتْقدرُِ َعَلْيِه ِمنْ              

َ َيِفيُء ِإَلْيَك ِبَما        ُيَطاِمنُ ِإَلْيَك ِمْن ِطَماِحَك َوَيُكفُّ َعْنَك ِمنْ          َغْرِبك و

  ! ْقِلَكَعَزب َعْنَك ِمْن َع

اَهللا  َوُمَساَماَةاِهللا ِفي َعَظَمِتِه، َوالتََّشبَُّه ِبِه ِفي َجَبُروِتِه، َفِإنَّ          ِإيَّاَك

  ".ُيِذلُّ ُآلَّ َجبَّاٍر، َوُيِهيُن ُآلَّ ُمْخَتاٍل
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  النشاط الدائم و بسط الوجه: األصل الرابع 

  ) :ص(یقول الّنبي األعظم 

سعوهم ببسط الوجوه و حسن        إّنکم لن تسعوا الناس بأموالکم ، ف           "

  ".الخلق

هذا الخلق الجميل یخلق جّوا طّيبا في محيط العمل و یمنع من                    

  .الضجر و  الکسل

  

  إکرام  اآلخرین: األصل الخامس 

  ) : ع(یقول اإلمام الصادق 

  ".من أتاه أخوه المسلم فأکرمه ، فإنما أکرم اهللا عّز و جّل"

  

   عدم الغفلةالمراقبة المستمّرة و: األصل السادس 
  

  ) :ع(یقول اإلمام علي ابن أبي طالب 
  

  ".الغفلة و الغرور ، أشّد سکرا من الخمور"

فالیجوز للمدیر أن یکون غافال عّما یحدث في حوزة مدیرّیته ، و لکّنه              

، بأن الیقول کّل ما       )  التظاهر بالغفلة :  أی  (قد یحتاج إلی التغافل       

  .یعلم من اآلخرین

  
  وّقع بقدر االستطاعةالت: األصل السابع 

  
الیجوز للمدیر أن یتوّقع من کل شخص في دائرة عمله أکثر من حّد                  
استطاعته و قدرته ، و الیجوز إعطاء کل شخص مسئولية أکبر مما                  

  .یليق به
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  :یقول رّبنا سبحانه و تعالی 
  

 َما اْآَتَسَبْت َربََّنا َال      َما َآَسَبْت َوَعَلْيَها    َال ُيَكلُِّف الّلُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها         "

َعَلى  َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوَال َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َآَما َحَمْلَتهُ             ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا   

ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا         الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َوَال ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا               

سورة البقرة ، اآلیة      (". َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ   ْمَنآ َأنَت َمْوَالَنا َفانُصْرَنا   َواْرَح

286.(  

  

  االعتدال في حسن الظّن: األصل الثامن 
  

  :إّن اهللا یأمرنا باالجتناب من سوء الظّن باآلخرین و یقول 
  
   ".ِإْثٌم الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض نِّالظَّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َآِثيًرا مَِّن"
  

  ).12سورة الحجرات ، اآلية                                                      (
  

  ) :ع(و یقول اإلمام أمير المؤمنين 
  

و التظّنّن بکلمة   .  ضع أمر أخيک علی أحسنه حّتی یأتيک ما یقلبک عنه          "

  ".خير سبيالخرجت من أخيک سوءا  و أنت تجد لها في ال

فاألصل هو االجتناب من سوء الظّن ؛ و لکن الیجوز للمدیر اإلفراط و                

ال التفریط في حسن الظّن باآلخرین في دائرة العمل اإلداري ، بل                

  .یجب عليه أن یکون معتدال في ذلک

  

  اکتساب ثقة اآلخرین: األصل التاسع 

  ) :ع(یقول اإلمام علي ابن أبي طالب 

ز عن اکتساب اإلخوان ، و أعجز منه من ضّيع من              أعجز الناس من عج    "

  ".ظفر به منهم
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  التشویق و الترغيب: األصل العاشر 

  ) :ع(یقول أمير المؤمنين 

  ".من کثر إحسانه ، أحّبه إخوانه"

  

  الحلم و شرح الصدر: األصل الحادیعشر 

تبدو  أهمّية هذا األصل من کالم األمام علي ابن أبي طالب ، حيث                

  : یقول 

  ".الحلم: آلة الرئاسة "

  : و یقول في کالمه اآلخر 

العقل حسام قاطع ، و الحلم غطاء ساتر ، فاستر خلل خلقک بحلمک ،                "

  ".و قاتل هواک بعقلک

  

  النظم في األمور: األصل الثاني عشر 

للحسن والحسين عليهم   في آخر وصية له     )  ع(یقول أمير المؤمنين    

  : السالم 

  َوَلِدي َوَأْهِلي َوَمْن َبَلَغُه ِآَتاِبي، ِبَتْقَوى اِهللا، َوَنْظمِ             َوَجِميَع ُأوِصيُكَما،"

  ".َأْمِرُآْم

  

  اختيار العاملين الکفوئين: األصل الثالث عشر 

یجب علی المدیر أن یختار معاونيه و العاملين معه من بين المؤمنين            

االئقين للعمل الذي یستلمون منه ، و یجب عليه أیضا أن یحترز من               

  .  اإلطراء و التمّلق أهل

  ) :ع(یقول اإلمام علي ابن أبي طالب 
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 َعَلى َأالَّ ُيْطُروَك َوَال يبجُحوكَ        ُرْضُهْم َواْلَصْق ِبَأْهِل اْلَوَرِع َوالصِّْدِق، ُثمَّ      "

  َوالَ .اْلِعزَِّة  ِمَنو تدني    َفِإنَّ َآْثَرَة االِْْطَراِء ُتْحِدُث الزَّْهو          ِبَباِطٍل َلْم َتْفَعْلُه،   

َتْزِهيدًا  اْلـُمْحِسُن َواْلُمِسيُء ِعْنَدَك ِبَمْنِزَلٍة َسَواٍء، َفِإنَّ ِفي ذِلكَ             َيُكوَننَّ

  ".االَِِْساَءِة َعَلى االَِِْساَءِة َتْدِريبًا الََِْهِل و الََِْهِل االِِْْحَساِن ِفي االِِْْحَساِن،

  

  حفظ األسرار: األصل الرابع عشر 

  :) ص(یقول الّنبي األعظم 

  ".المجالس باألمانة ، و إفشاء سّر أخيک خيانة"

  :في کتابه إلی مالک األشتر ) ع(و یقول أمير المؤمنين 

  ".فإنَّ في النَّاِس ُعُيوبًا، اْلَواِلي َأَحقُّ َمْن َسَتَرَها"

  

  النصيحة: األصل الخامس عشر 

یجب علی المدیر أن ینصح من هو تحت أمره و یعظه بشکل یعرف                 

  .  المدیر یرید خيرهالموّظف أّن

و لکن الیجوز له أن ینصحه أمام اآلخرین بأن یذکر عيوبه و النواقص                 

  .في عمله في حضور المأل

  ) :ع(یقول اإلمام أمير المؤمنين 

  ".النصح بين المأل تفزیع"

  

*****  
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  لرابعالفصل ا
  

 نظام الحکم في اإلسالم
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  نظام الحکم في اإلسالم
 دین الدنيا و اآلخرة ، و بناءا علی هذا ، یتکّفل بإدارة                   اإلسالم هو 

شئون البشر في هذا العالم ، و تبيين سعادة اإلنسان في عالم                  

  .اآلخرة

و علی هذا األساس ، یأتي اإلسالم بنظام الحکم و یتطّرق إلی                   

  . بيان شئون السياسة

و نشير هنا باالختصار إلی الهدف األسمی لنظام الدولة من وجهة              

نظر دیننا الحنيف ، و نذکر نماذج من االصول المهّمة للحکم في                    

  .اإلسالم

  

  الهدف 
  :الهدف األساس لتشکيل الدولة في اإلسالم هو 

  .إدارة شئون الناس) 1

  .إقامة العدل) 2

  .الدفاع عن الناس) 3

  :عند قبول زعامة المسلمين ) ع(یقول اإلمام أمير المؤمنين 

  

اْلَحاِضِر َوِقَياُم    اْلَحبََّة، َوَبَرَأ النََّسَمَة َلْوَال ُحُضورُ         َأَما َوالَِّذي َفَلقَ   "

الُعَلَماِء َأالَّ ُيَقارُّواَعَلى ِآظَِّة     اْلُحجَِّة ِبُوُجوِد النَّاِصِر َوَما َأَخَذ اُهللا َعَلى       
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الَََلَقْيُت َحْبَلَها َعَلى َغاِرِبَها َوَلَسَقْيُت           َظاِلٍم، َوال َسَغِب َمْظُلوٍم،      

  ".َأوَِّلها آِخَرَها ِبَكْأِس

  

  مسئوليات الحکومة
في کتابه إلی مالک األشتر      )  ع(یشير اإلمام علي ابن أبي طالب         

  :إلی أربعة وظائف مهّمة للحاکم اإلسالمي ، حيث یقول 

  

َأمِيُر    ِبسِم اِهللا الرَّحمِن الرَّحيم هَذا َما َأَمَر ِبِه َعْبُد اِهللا َعِليٌّ                      

: ِإَلْيِه، ِحيَن َوالَُّه ِمْصرَ    اِلَك ْبَن اْلَحاِرِث االََْْشَتَر ِفي َعْهِدهِ     اْلُمْؤِمِنيَن، مَ 

  . َواْسِتْصَالَح َأْهِلَها، َوِعَماَرَة ِبَالِدَها ِجْبوَة َخَراِجَها، َوِجَهاَد َعُدوَِّها،

  :یعّين له المسئوليات التالية ) ع(فاإلمام 

موازین ذلک في   )  ع(مام  تنظيم نظام صحيح للضرائب ، کما بّين اإل       -1

  .کتابه بالتفصيل

 .الدفاع عن الناس و بالدهم و دینهم و أعراضم و أموالهم-2

 .استصالح امور الناس-3

 .عمارة البالد-4

  

  شرح األهداف لنظام الحکم في اإلسالم

  

 :ولنشرح هنا األهداف الرئيسّية  للحکومة اإلسالمية 
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   إدارة شئون الناس-1

  

الحکم فِي اإلسالم یبتني علی أساس العدل ،               حيث أّن نظام       

فتجب مراعاة حقوق الناس کّلهم ، و السعي في حّل مشاکلهم                

  .من دون أّی لون من ألوان التمييز

  ) :ع(و ألجل هذا ، یقول أمير المؤمنين 

  

ى ، َوَال ِغنَ     َطَبَقاٌت َال َيْصُلُح َبْعُضَها إالَّ ِبَبْعضٍ          َواْعَلْم َأنَّ الرَِّعيَّةَ    

  :  َبْعٍض ِبَبْعِضَها َعْن

َوِمْنَها ُقَضاُة اْلَعْدِل،    ِمْنَها ُآتَّاُب اْلَعامَِّة َواْلَخاصَِّة،    و   َفِمْنَها ُجُنوُد اِهللا،  

َوِمْنَها َأْهُل اْلِجْزَيِة َواْلَخراِج ِمْن َأْهِل        َوِمنَها ُعمَّاُل االِِْْنَصاِف َوالرِّْفِق،   

اِس، َوِمْنَها التُّجَّاُر َوَأْهُل الصَِّناَعاِت، َوِمنَها              النَّ الذِّمَِّة َوُمْسِلَمةِ  

 السُّْفَلى ِمْن َذِوي اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكَنِة، َوُآلٌّ َقْد َسمَّى اهللاُ          الطََّبَقُة

َنِبيِِّه صلى   َوَضَع َعَلى َحدِِّهَ َفِريَضته ِفي ِآَتاِبِه َأْو ُسنَّةِ          َسْهَمُه وَ له  

  . ًا ِمْنُه ِعْنَدَنا َمْحُفوظًااهللا عليه وآله َعْهد

َوُسُبُل  ِبِإْذِن اِهللا، ُحُصوُن الرَِّعيَِّة، َوَزْيُن اْلُوَالِة، وِعزُّ الدِّيِن،         َفاْلُجُنوُد،

  . االََْْمِن، َوَلْيَس َتُقوُم الرَِّعيَُّة ِإالَّ ِبِهْم

َيْقَوْوَن ِبِه   َن اْلَخَراِج الَِّذي  ِقَواَم ِلْلُجُنوِد ِإالَّ ِبَما ُيْخِرُج اُهللا َلُهْم مِ         ُثمَّ الَ 

أْصَلحُهْم، َوَيُكوُن ِمْن َوَراِء      ِفي ِجَهاِد َعُدِوِهْم، َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه ِفَيما      

  .َحاَجِتِهْم 

 الصِّْنَفْيِن ِإالَّ ِبالصِّْنِف الثَّاِلِث ِمَن اْلُقَضاِة َواْلُعمَّالِ        ُثمَّ َال ِقَواَم ِلهَذْينِ   

اْلَمَناِفِع، َوُيْؤَتَمُنوَن   اِب، ِلَما ُيْحِكُموَن ِمَن اْلَمَعاِقِد َوَيْجَمُعوَن ِمنْ      َواْلُكتَّ

   .َعَلْيِه ِمْن َخَواصِّ االَُُْموِر َوَعَوامَِّها
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َيْجَتِمُعوَن  َوَال ِقَواَم َلُهْم َجِميعًا ِإالَّ ِبالتُّجَّاِر َوَذِوي الصَِّناَعاِت، ِفَيما              

 َوَيْكُفوَنُهْم ِمَن التََّرفُّقِ   ِقِهْم َوُيِقيُموَنُه ِمْن َأْسَواِقِهْم،   َعَلْيِه ِمْن َمَرافِ  

  . َغْيِرِهْم ِبَأْيِديِهْم مّما َال َيْبُلُغُه ِرْفُق

الَِّذيَن َيِحقُّ ِرْفُدُهْم    ُثمَّ الطََّبَقُة السُّْفَلى ِمْن َأْهِل اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكَنةِ      

َوِلُكلٍّ َعَلى اْلَواِلي َحٌق ِبَقْدِر َما          ِلُكلٍّ َسَعٌة،   َوِفي اهللاِ .  َوَمُعوَنُتُهْم

 اْلَواِلي ِمْن َحِقيَقِة َما َأْلَزَمُه اُهللا ِمْن ذِلَك ِإالَّ          َوَلْيَس َيْخُرجُ .  [ُيْصِلُحُه

اْلَحقِّ،  ِباالِِْْهتَِماِم َواالْسِتَعاَنِة ِباِهللا، َوَتْوِطيِن َنْفِسِه َعَلى ُلُزومِ              

  ].  َعَلْيِه ِفَيما َخفَّ َعَلْيِه َأْو َثُقَلَوالصَّْبِر

  

   إقامة العدل-2

إقامة العدل في البالد ، تحتاج إلی أجهزة قویة و مطمئّنة و قادرة                  

و أهّم تلک الوسائل هي السلطات األساسّية في           .  علی تطبيقها 

  . البالد ، التي یجب أن تبتني علی أساس القسط

 الشروط   - فيما یلی  -)  ع( المؤمنين   و ألجل هذا ، یبّين اإلمام أمير         

الالزمة للذین یستلمون المسئولية في السلطة القضائية و السلطة         

  :التنفيذیة في البالد

  

  السلطة القضائية

  :هي التالية ) ع(الشروط التي یذکرها األمام 

  . اللياقة و الکفائة العلمية و العمليِّة-

 . الحلم و الصبر و شرح الصدر-

 .من الغضب و الحّدة االحتراز -

 . االمتناع من الخطأ و االشتباه-
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 . الشجاعة في قبول الحّق عند إثباته-

 . االبتعاد من الحرص و الشّح-

 . االهتمام بالتحقيق الکامل و دراسة االمور لکشف الحقائق-

 . االستعانة بأدّلة رصينة و مقنعة إلثبات الحکم-

 .قين بإثباتها العزم الراسخ لتنفيذ األحکام بعد الي-

 عدم التأّثر في قبال المتمّلقين ، و عدم االنفعال بوساوس اآلخرین             -

  .بالتطميع أو الترهيب

  

  :لمالک األشتر في کتابه ) ع(یقول األمام علي 

  

ِفي َنْفِسَك، ِممَّْن َال        َ اْخَتْر ِلْلُحْكِم َبْيَن النَّاِس َأْفَضَل َرِعيَِّتكَ            ُثّم

ِفي الزَّلَِّة َوَال      َوَال َيَتماَدى  ُر، َوَال ُتَمحُِّكُه اْلُخُصومُ     َتِضيُق ِبِه االَُُْمو   

َعَلى   إَذا َعَرَفُه، َوَال ُتْشِرُف َنْفُسهُ        ِإَلى اْلَحقِّ   ِمَن اْلَفْيءِ   َيْحَصُر

 ،َأْوَقَفُهْم ِفي الشُُّبَهاتِ   ؛ و َفْهٍم ُدوَن َأقَصاهُ  و ال یکتفي بأدنی     َطَمٍع،  

ِبُمَراَجَعِة اْلَخْصِم، َوَأْصَبَرُهْم َعَلى      ِج، َوَأَقلَُّهْم َتَبرُّماً   َوآَخَذُهْم ِباْلُحجَ 

، ِعْنَد اتَِّضاِح اْلُحْكِم، ِممَّْن َال َيْزَدِهيِه إْطَراٌء          َوَأْصَرَمُهْم َتَكشُِّف االَُُْموِر، 

  . ُأولِئَك َقِليٌل و َيْسَتِميُلُه ِإْغَراٌء، َوَال

َما ُيزِيُل ِعلََّتُه، َوَتِقلُّ       واْفَسْح َلُه ِفي اْلَبْذلِ     اِئِه،َقَض  ُثمَّ َأْآِثْر َتَعاُهدَ   

 ِإَلى النَّاِس، َوَأْعِطِه ِمَن اْلَمْنِزَلِة َلَدْيَك َما َال َيْطَمُع ِفيهِ            َمَعُه َحاَجُتهُ 

  . ِعْنَدَك َغْيُرُه ِمْن َخاصَِّتَك، ِلَيْأَمَن ِبذَلَك اْغِتَياَل الرَِّجاِل َلُه

َأِسيرًا ِفي َأْيِدي     ِفي ذِلَك َنَظرًا ِبِليغًا، َفِإنَّ هَذا الدِّيَن َقْد َآانَ          َفاْنُظْر

  . الدُّْنَيا االََْْشَراِر، ُيْعَمُل ِفيِه ِباْلَهَوى، َوُتْطَلُب ِبِه
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  السلطة التنفيذیة

  

  :أما شروط المسئولين في السلطة التنفيذِیة ، فهي کالتالي 

  .لم من المسئوليةالتخّصص و الکفائة فيما یست  -

 .التجربة في العمل -

 .التقوی و االلتزام بالشریعة -

 .النزاهة و حسن السابقة -

 .األخالق الفاضلة -

 .سالمة النفس و االحتراز من الشّح و الحرص -

 .علّو الهّمة و سمّو الهدف -

و یشير إلی هذه الصفات العالية اإلنسانية أمامنا أمير المؤمنين                  

  :ث یقول عليه السالم في کتابه ، حي

  

َوَال ُتَولِِّهْم    ُثمَّ اْنُظْر ِفي ُأُموِر ُعمَّاِلَك، َفاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَباراً            

   .اْلَجْوِر َواْلِخَياَنِة ُمَحاَباًة وَأَثَرًةًا، َفِإنَُّهَما ِجَماٌع ِمْن ُشَعِب

اِت الصَّاِلَحِة،  ِمْن َأْهِل اْلُبُيوتَ   َوتَوخًَّا ِمْنُهْم َأْهَل التَّْجِرَبِة َواْلَحَياِء،    

َفِإنَُّهْم َأْآَرُم َأْخَالقًا، َوَأَصحُّ        ِفي االِِْْسَالِم اْلُمَتَقدَِّمِة،    والقدم   

، َوَأْبَلُغ ِفي    )  إسرافا  (اْلَمَطاِمِع ِإْشَرافاً  َأْعَراضًا، َوَأَقلُّ ِفي   

  . َعَواِقِب االَُُْموِر َنَظرًا

اْسِتْصَالِح  نَّ ذِلَك ُقوٌَّة َلُهْم َعَلى      َأْسِبْغ َعَلْيِهُم االََْْرَزاَق َفإِ      ُثمَّ

َوُحجٌَّة َعَلْيِهْم   َأْنُفِسِهْم، َوِغنًى َلُهْم َعْن َتَناُوِل َما َتْحَت َأْيِديِهْم،       

   .ِإْن َخاَلُفوا َأْمَرَك َأْو َثَلُموا َأَماَنَتَك
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 ِق َوالَوَفاءِ ِمْن َأْهِل الصِّدْ     َتَفقَّْد َأْعَماَلُهْم، َواْبَعِث اْلُعُيونَ      ُثمَّ

 َعَلى  َعَلْيِهْم، َفِإنَّ َتَعاُهَدَك ِفي السِّرِّ الَُُِموِرِهْم َحْدَوٌة َلُهمْ            

  . اْسِتْعَماِل االَََْماَنِة، َوالرِّْفِق ِبالرَِّعيَِّة

االََْْعَواِن، َفِإْن َأَحٌد ِمْنُهْم َبَسَط َيَدُه ِإَلى ِخَياَنٍة                َوَتَحفَّْظ ِمنَ  

 ا َعَلْيِه ِعْنَدَك َأْخَباُر ُعُيوِنَك، اْآَتَفْيَت ِبذِلَك َشاِهدًا،        ِبَه اْجَتَمَعْت

، َوَأَخْذَتُه ِبَما َأَصاَب     )  یدیه  (َفَبَسْطَت َعَلْيِه اْلُعُقوَبَة ِفي َبَدِنهِ     

 َعَمِلِه، ُثمَّ َنَصْبَتُه ِبَمَقاِم اْلَمَذلَِّة، َو َوَسْمَتُه ِباْلِخياَنِة،               ِمْن

  .  التَُّهَمِةَوَقلَّْدَتُه َعاَر

  

  الدفاع عن الناس-3

الشّک في أّن الدفاع عن الناس و بالدهم  و أعراضهم و نفوسهم و 

  .أموالهم ، الیتحّقق إال بوجود جيش قوي و جنود أوفياء

أما شروط قادة الجيش من وجهة نظر اإلمام علي ابن أبي طالب 

  :عليه السالم ، فهي کالتالي 

  .و األئّمة الهداة الصالحينالوفاء بأمر اهللا و رسوله   -

 .الصدق و األمانة -

 .الصبر و المقاومة -

 .الحلم و شرح الصدر -
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الرأفة في قبال المستضعفين ، و االقتدار و الشّدة في مقابل  -

 .المستکبرین

 .ضبط النفس و کظم الغيظ -

 .االستقامة في العمل -

 .المروءة -

 .حسن السابقة -

 .الشجاعة و الشهامة -

 .الکرم و علّو الهّمة -

إلی هذه الخصوصيات ) ع(شير اإلمام الهمام علي ابن أبي طالب ی

  :في کالمه الباهر 

و  ُجُنوِدَك َأْنَصَحُهْم ِفي َنْفِسَك هللا َوِلَرُسوِلِه َوالِِِماِمَك،            َفَولِّ ِمنْ 

تریح اْلَغَضِب، َوَيس  ِممَّْن ُيْبِطىُء َعنِ   ،   ، َوَأْفَضَلُهْم ِحْلماً    َجْيبا  َأْنَقاُهْم

َوِممَّْن َال ُيِثيُرُه    االََْْقِوَياِء،لی  ، َوَيْنُبو عَ    ََيْرَأُف ِبالضَُّعَفاءِ   وذر ،   إلی الع 

   ...الضَّْعُف اْلُعْنُف، َوَال َيْقُعُد ِبِه

 َوَلِدِهَما، َوَال َيَتَفاَقَمنَّ   ُثمَّ َتَفقَّْد ِمْن ُأُموِرِهْم َما َيَتَفقَُّدُه اْلَواِلَداِن ِمنْ          

َتْحِقَرنَّ ُلْطفًاَتَعاَهْدَتُهْم ِبِه َوِإْن       ٌء َقوَّْيَتُهْم ِبِه، َوالَ     ِفي َنْفِسَك َشيْ   

  . ِإَلى َبْذِل النَِّصيَحِة َلَك، َوُحْسِن الظَّنِّ ِبَك َقلَّ، َفِإنَُّه َداِعَيٌة َلُهْم

 ِر ِمنْ َلطِيِف ُأُموِرِهُم اتَِّكاًال َعَلى َجِسيِمَها، َفِإنَّ ِلْلَيِسي       َوَال َتَدْع َتَفقُّدَ  

  . َعْنُه ُلْطِفَك َمْوِضعًا َيْنَتِفُعوَن ِبِه، َوِلْلَجِسيِم َمْوِقعًا َال َيْسَتْغُنوَن

َوَأْفَضَل  ِفي َمُعوَنِتِه،   ُرؤوِس ُجْنِدَك ِعْنَدَك َمْن َواَساُهمْ        َوْلَيُكْن آَثرُ 

 ُخُلوِف   ِمْن َيَسُع َمْن َوَراَءُهمْ     و     ِبَما َيَسُعُهمْ    ِمْن ِجَدِتهِ    َعَلْيِهْم
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َفِإنَّ َعْطَفَك   َيُكوَن َهمُُّهْم َهّمًا َواِحدًا ِفي ِجَهاِد اْلَعُدوِّ،      هم، حتی   َأْهِلي

  . َعَلْيَك َعَلْيِهْم َيْعِطُف ُقُلوَبُهْم

 ، َوُظُهورُ   ُقرَِّة َعْيِن اْلُوَالِة اْسِتَقاَمُة اْلَعْدِل ِفي اْلِبَالدِ          ِإنَّ َأْفَضلَ   َو

، َوَال َتِصحُّ     ُصُدوِرِهْم ، َوِإنَُّه َال َتْظَهُر َمَودَُّتُهْم ِإالَّ َبَسَالَمةِ        ِةَمَودَِّة الرَِّعيَّ 

،   ُأُموِرِهْم، َوِقلَِّة اْسِتْثَقاِل ُدَوِلِهمْ     َعَلى ُوَالةِ   َنِصيَحُتُهْم ِإّال ِبِحيَطِتِهمْ  

  . ُمدَِّتِهْم اْنِقَطاِع َوَتْرِك اْسِتْبَطاِء

َعَلْيِهْم، َوَتْعِديِد َما     ، َوَواِصْل ِفي ُحْسِن الثََّناءِ      َفاْفَسْح ِفي آَماِلِهمْ   

الذِّْآِر ِلُحْسِن َأْفَعاِلِهْم َتُهزُّ الشَُّجاَع،      اْلَبَالِءِمْنُهْم، َفِإنَّ َآْثَرةَ    َأْبلى َذُوو 

  . ِإْن َشاَء اُهللا ، َوُتَحرُِّض النَّاِآَل

ِإَلى   َتُضمَّنَّ َبَالَء اْمِرىءٍ    ْبلى، َوالَ ُثمَّ اْعِرْف ِلُكلِّ اْمِرىٍء ِمْنُهْم َما أَ          

َبَالِئِه، َوَال َيْدُعَونََّك َشَرُف اْمِرىٍء ِإَلى       َغْيِرِه، َوَال ُتَقصَِّرنَّ ِبِه ُدوَن َغاَيةِ     

َبَالِئِه َما َآاَن َصِغيرًا، َوَالَضَعُة اْمِرىٍء ِإَلى َأْن َتْسَتْصِغَر           َأْن ُتْعِظَم ِمنْ  

  . َعظِيمًا َماَآاَنَيَالِئِه  ِمْن

اْلُخُطوِب َوَيْشَتِبُه َعَلْيَك ِمَن     َواْرُدْد ِإَلى اهللا َوَرُسوِلِه َما ُيْضِلُعَك ِمنَ       

یا أّیها الذین   ":  ِلَقْوٍم َأَحبَّ ِإْرَشاَدُهمْ   االَُُْموِر، َفَقْد َقاَل اُهللا سبحانه     

ازعتم آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و اولي األمر منکم فإن تن            

   ".في شئ فرّدوه إلی اهللا و الرسول

االََْْخُذ :  ِآَتاِبِه َوالرَّدُّ ِإَلى الرَُّسولِ       االََْْخُذ ِبُمْحَكمِ  :  َفالرَّدُّ ِإَلى اهللاِ    

  .اْلُمَفرَِّقِة ِبُسنَِّتِه اْلَجاِمعِة َغْيِر

  

*****  
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