وثيقتان من األدب اإلسالمي السياسي
يف وظيفة الراعي ومسئولياته
أ .حممد خلف هللا أمحد
أوضح اإلسالم طبيعة العالقة بني الراعي والرعية ،ووضع األسس الثابتة لدولة دميقراطية روحية ،متتزج فيها الفكرر
الدميقراطيرة الكالةرة رلرررود الد يرة ،وتقر م فةترفتها عةرى أسرراا اتعتقراد ب حدانيررة الرالب وبكرالرة برري اإلنترا واسترراوا
بي هم يف احلق ق وال اجبات.
و شررهد لع ا ررة اإلس ررالم هب رراا ابان رري ل ررت حيررا ادت ررع وف ررر األد اإلس رراللي الت ر جيهي يف التياس ررة واحلك ررم
واإلدار والقضاء وجبا ة الراج والصدقات وقياد ابي ش وشئ احلر والتةم ...ولا إليها.
رار بع ر ا ( :جم عرة ال ئقرب
وىف س ة  1941نشر الباحث اهل دي (حم د محيد هللا احليدر آردي) يف القاهر كت ً
التياسية) ضم العه د الر عقردها الرسر -صرةى هللا عةيرو وسرةم -وت جيهاترو لرسرةو إم ختةر اب اعرات اإلسراللية،
ورسراقةو إم رؤسرراء القباقررع العربيررة وع راء اس الررا األج بيررة ادرراور لرت فرررا وروم و ررا ،ك ررا ضرم طاقفررة لررت وئقررب
عصر الةفاء الراشد ت.
وه اك طاقفة كب لت ألثا هاه ال ئقب يف األد اإلساللي يف ختة عص ره ،وهي جد ر رلدراسة والتألع؛
سا فيها لت العرض البةيغ لرود اإلسالم وتعالي و ،وسا متثةو لت ل اهج التطبيب العة ري لألصر العالرة الر وضرعها القررآ
وأكدهتا الت ة لتياسة ادت ع والقيام عةى شئ نو.
ولت ال ئقب اهلالة يف هاا األد اإلساللي التياسي عهدا ل ش را يف اتر خ اإلدار اإلساللية.
أوهلما :لا كتي برو اإللرام عةرى -رضري هللا ع رو -إم لالرا برت احلرارث األشر ال ععري ،حرني أرسرةو واليًرا عةرى
لصر ،وه وارد ب صو يف كتا (هنج البال ة) الاي مجعو التيد اسرتضى لت كالم سيدان اإللام عةي -كرم هللا وجهو.-
وقد ت بو الشيخ (حم د عبده) شارد الكتا إم أ يرة ابانري التياسري يف أد اإللرام عةري ،فأشرار إليرو إشرار
خاصة يف خطبتو ،ونبو لد ري اسدراا إم لا فيو لت الكالم يف أص اسدنيرة وق اعرد العدالرة ،وبيرا حقر ق الراعري عةرى
الرعية ،وحق ق الرعية عةى الراعي.
وال ثيقة الثانية ردها (ابت خةدو ) يف لقدلتو ،يف الفصع الاي عقده لةكالم عةى أ الع را البشري ت بد لو
لت سياسة ت م هبا ألره .و ق يف تقدميو هلا:
(ولت أحتت لا كتي يف ذلا وأودع –كتا ( :طراهر برت احلترني) (عبردهللا) ل را وته اسرأل الرقرة ولصرر ولرا
بي ه ا .فكتي إليو أب ه (طاهر) كتابو اسشه ر ،عهرد إليرو فيرو ووصراه جب يرع لرا اتراج إليرو يف دولترو وسرةطانو لرت ابدا
الد ية والةقية والتياسة الشرعية واسة كية ،وحثو عةى لكارم األخالق وحماسرت الشريم را ت ترتني ع رو لةرا وت سر قو
وبعد أ رد (ابت خةدو ) ال ص بت الة ق :
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(وحدث اإلخبار  :أ هاا الكتا سا ظهر وشاع ألره أعجي بو ال اا واتصع رسأل فة را قررع عةيرو قرا :
طاهرا -شريئًا لرت ألر ر الردنيا والرد ت والتردب والررأي والتياسرة وصرالد اسةرا والرعيرة وحفر
(لا أبقى أب الطيي  -عي ً
التةطا وطاعة الةفاء وتق مي الالفة -إت أحك و وأوصى بو.
مث ألر اسأل فكتي بو إم مجيع الع ا يف ال احي؛ ليقتدوا بو و ع ة ا ا فيو.
مث ق ابت خةدو ( :هاا أحتت لا وقفت عةيو يف هاه التياسة ،وهللا أعةم).
تتشررابو هرراات ال ثيقتررا يف ل ض ر عه ا :فكةتا ررا عهررد ل ج رو إم وا عةررى ع ال رة كب ر لررت ع رراتت الدولررة
اإلسرراللية .وكةتا ررا ورراو أ ترسررم -يف شريء لررت التفصرريع -ل ه ًجرا يف سررة كو الشعصرري .ون الررو يف اإلدار واحلكررم.
وإخباره ألع انو .وصالتو ب ظاق الرعية.
ذجا واضح الط يف أد الت جيو التياسي (إذ تتأل ل ها لت أكثر لت ألفني ولاق كة ة).
وكةتا ا تؤل من ً
وكةتا ا متثع ص ر لت ص ر البال ة يف كتابة الرساقع يف العصر الاهب لألد العريب.
ول شئ الرسالة األوم سيدان اإللام عةي ،أحد الةفاء الراشرد ت ،وابرت عرم الرسر -صرة ات هللا عةيرو -وزوج اب ترو،
وأحد كتا وحيو ،ورفيقرة يف الكفراد وال ضرا  ،شري يف حجرر الردع  ،فثقر أسررارها وأهردافها ،وروى لرت لعي هرا
ذجرا يف بال ترو ك را كرا يف
الصايف ل ا صباه ،وشهد لع الرس ل اقع اإلسرالم ،وأبةرى فيهرا الربالء الالرد ،وكرا من ً
بط لتو.
حدد الةيفة يف لتتهع هاه الرسالة لعامل اسه ة ال عهد هبا إم واليو ابد د عةى لصرر فقرا  :بترم هللا الررمحت
الرررحيم .هراا ألررر بررو عبررد هللا عة ري ألر اسررؤل ني لالررا بررت احلررارث األش ر يف عهررده إليررو حررني وته لصررر :جبا ررة
خراجها وجهاد عدوها واستصالد أهةها وع ار بالدها .ألره بتق ى هللا وإ ثار طاعتو ،واتبراع لرا ألرر برو يف كتابرو
لت فراقضو وس تو .ال ت تعد أحد إت رتباعها ،وت شقى إت لع جح دها وإضاعتها .وألرره أ كترر نفترو
ع د الشه ات .و زعها ع د اب حات .فإ ال فس ألار رلت ء إت لا رحم هللا.
ردئ لررت ذلررا برسررم الط ر ي الرقيتررية لشعصررية ال ر ا استررةم :وسررة كو
مث أيخررا الةيفررة يف تفصرريع لررا أمجررعً ،
وصالتو رل اا .ق اإللام ل اليو لا خالصتو.
ربعا ضررارً نتر م أكةهررم،
الةررا هر اك ،وأشررعر قةبررا الرمحررة لةرعيررة ،واحملبررة هلررم والةطر هبررم ،وت تكر نت عةرريهم سر ً
فإهنم ص فا  :إلا أخ لا يف الد ت أو ن لا يف الةب ،فأعطهم لت عف ك وصفحا لثرع الراي وري أ عطيرا هللا
لررت عف ر ه وصررفحو ،وت ت ص ر نفتررا حلررر هللا فإنررو ت ررد لررا ب ق تررو ،وإ ك ولترراوا هللا يف ع تررو والتشرربو بررو يف
جربوتو فإنو ا كع جبار.
وأنص هللا ال اا لت نفتا ولت أهةا ولت لا فيو ه ى لت رعيترا .ولريكت أحري األلر ر إليرا أوسرطها يف
احلب وأع ها يف العد وأمجعها لرضا الرعية ...وإمنا ع اد الد ت .ومجاع استة ني والعد لألعداء العالة لت األلة ،فةريكت
صف ك هلم وليةا لعهم ،وليكت أبعد رعيتا ل ا وأش أهم ع دك أطةبهم سعا ي ال اا.
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وأطةب لت ال اا عقرد كرع حقرد ،وت تعجةرت إم تصرد ب سراع ،فرإ التراعي راش وإ تشربو رل اصرحني ،وت
صا ،وإ شر وزراقا لت كا لألشرار قربةا وز ًرا ،ولت شركهم يف ابئم ،فال
تدخةت يف لش رتا خبيالً وت ً
جباان وت حر ً
ك نت لا بطانة ،وليكت آثر أع انا ع دك أق هلم ر احلب لا.
وألصب أبهع ال رع والصدق ،مث رضهم عةى أت طروك وت تبجح ك بباطع مل تفعةو وت ك نت احملترت واستريء
ع دك رزلة س اء ،واعةم أنرو لريس شريء أبدعرى إم حترت ظرت راع برعيترو لرت إحترانو إلريهم ،وختفيفرة اسئر انت عر هم وت
ت قض س و صاحلة ع ع هبا صدر هاه األلة ،وت ودثت س ة تضر بشيء لرت لاضري تةرا التر ة ،وأكثرر لدارسرة العة راء
ول اقشة احلك اء يف تثبيت لا صةح عةيو ألر بالدك.
هب رراا ا رردد اإلل ررام ص ررفات الر ر ا ال ر ذجي يف شعص ررو ،ول ررا أ رري أ ك ر عةي ررو ل قف ررو ل ررت الرعي ررة عال ررة،
والصفات ال بني أ تطةبها يف أع انو ولتتشار ة ،واإللرام صر هراا التحد رد يف أسرة بو البال ري اسرؤثر ،ذي الفقرر
احملك ة والف اصع است ازنة ،لؤ ًدا كع ت جيو ،إب راد سره لت طباقع ال ف ا وظ اهر اتجت اع.
مث ت قع اإللام إم اسقطع الرقيتي الثرا لرت رسرالتو .وهر الراب ببيرا الفئرات الر ترأل ل هرا ادت رع ،وحرب
كع ل ها لت ع ا ة ال ا ورعا تو فيق :
(واعةرم أ الرعيرة طبقررات ،ت صرةح بعضرها إت برربعض ،وت ر ببعضررها عرت بعرض ،ف هررا :ج ر د هللا ،ول هررا
كتررا العالررة والاصررة ،ول هررا قضررا العررد  ،ول هررا ع ررا اإلنصرراو والرفررب ،ول هررا أهررع ابز ررة وال رراج لررت أهررع الالررة
ولتة ة ال اا ،ول ها التجار وأهع الص اعات ،ول ها الطبقة التفةى لت ذوي احلاجة واستك ة.
وك رالا قررد س رى هللا سرره و ،ووضررع عةررى حررده فر ضررة يف كتابررة أو س ر ة نبي رو -صررةى هللا عةيررو وآلررو -عهرردا ع رردان
حمف ظًا)).
رربزا لكرا كرع فئرة لرت هراه الفئرات يف حيرا ادت رع ولرا بررو
و ترت ر اإللرام فيفصرع لرا أمجرع يف هراا التقتريم ،ل ً
ضحا لا أشار إليو لت تكالةها وتكافةها ،لبيًا اسزالب ال ميكت أ ت حرو إليها أي وحد ل ها إذا أسيئت
صالحها ،ل ً
لعابة شئ هنا أو هض ت حق قها أو اخت لقيادهتا لت ت صةح هلا ،أو أحت ت رختال ليزا العدالة فيها.
والةيفرة يف تصر ره ألحر ا هرراه الفئررات صرردر عرت بصر انفررا يف أحر ا ال فر ا ،وىف عالقررات اب اعررات،
وتعرضها لةصالد والفتراد ،فهر يف ت جيهرو لةر ا يف ألرر القضرا قر (( :مث اخر لةحكرم برني ال راا أفضرع رعيترا يف
نفتا ممت ت تضيب بو األل ر ومتحكو الص م ،وت ت ادى يف أنرزلة ،وت اصر لت الفيء إم احلرب إذا عرفرو وت تشررو
نفتو عةى ط ع ،وت كتفي أبدىن فهم دو أقصاه .أوقفهم يف الشبهات وآخاهم رحلجج ))...إم أ ق (( :مث أكثر
تعاهد قضاقو .وأفتح لو يف البا لا ز ع عةتو ،وتقع لعو حاجتو إم ال اا)).
فإذا لا جاء إم شئ التجار وذوي الص اعات أوصاه هبم خ ًا ،وعرفو نفعهم وخدلتهم لة جت ع .مث حاره لت
رارا لة رافع ،ووك ً را يف
احنراو بعضهم فقا ( :واعةم -لع ذلا -أ يف كثر لر هم ضريقا ً
فاحشرا ،وشر احا ً
قبيحرا ،واحتك ً
البياعات ،وذلا ر لضر لةعالرة وعيري عةرى الر ت  ،فرال ع لرت اتحتكرار فرإ رسر هللا -صرةى هللا عةيرو وآلرو -ل رع
سحرا ر از ت عرد  .وأسرعار ت ححر رلفرر قني لرت البراقع واسبتراع :ف رت قرارو حكرره بعرد هنيرا إ ه
ل و ،وليكت لةبيرع ً
ف كع بو ،وعاقي يف إسراو)).
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و جو اإللام ع ا ة خاصة إم الفئة احملدود اس رد أو العاجز عت الكتي فيق يف ت جيهاتو لة ا :
((مث هللا هللا يف الطبقرة التررفةى لرت الررا ت ت حيةرة هلررم ،واستراكني واحملترراجني وأهرع البررؤا والرزل  ،فررإ يف هرراه
ولعربا.
الطبقة ً
قانعا ً
واحف هللا لا استحف ا لت حقو فيهم ،واجعع هلم قتر ً ا لرت بيرت لالرا وقتر ً ا لرت رالت صر ايف اإلسرالم
يف كع بةد .فإ لألقصى ل هم لثع الاي لألدىن .وكع قد اس عيت حقو فال تشعص ا ع هم ،وت تصعر خدك هلم،
وتفقد أل ر لت ت صع إليا ل هم .ففر ألولئا ثقتا لت أهع الشية والت اضع ،فةيدفع إليا أل رهم.
مث اع ع فيهم رألعاار إم هللا م تةقاه؛ فإ هؤتء لت بني الرعية أح ج إم اإلنصاو لت ر هم ،وتعهرد أهرع
اليتم وذوي الرقة يف التت ،واجعع لاوي احلاجات ل ا قت ً ا تفرر هلرم فيرو شعصرا وحةرس هلرم جمةترا عا الرا ،فتت اضرع
فيو هلل الاي خةقا ،وتقعد ع هم ج دك وأع انا لت أحراسا وشرطا.
حىت كة ا لكة هم لتتعتع؛ فإ سعت رس هللا -صةى هللا عةيو وآلو -ق يف ل طت (لت تقدا
ألة ت ؤخا لةضعي فيها حقو لت الق ي لتتعتع))
( )3والقتم الثالث الرقيتي لت رسالة اإللام إم عالةو ت او أل ًرا عالة ،تعني العالع عةى ال جاد ،ل ها:
أ ارب عةى إصدار حاجات ال اا ر م وردهرا ،وأ ميضرى لكرع ر م ع ةرو ،فرإ لكرع ر م لرا فيرو ،وأ أعرع
ل فتو في ا بي و وبني هللا أفضع تةا اس اقيت وإ كانت كةهرا هلل إذا صرةحت ال يرة وسرة ت الرعيرة ،وأت طريةت احتجابرو
عرت الرعيررة فررإ احتجررا الر ت عررت الرعيررة شررعبة لررت الضرريب وقةررة عةررم رأللر ر ،وأ ار بررني بطانتررو وخاصررتو وبررني لررا
رةحا
حرف اليرو لرت اسرئثار وتطراو وقةرة إنصراو يف لعالةرة ،وأ هرر لةرعيرة بعراره إ ظ ر ا برو حيفرا ،وأت ردفعت ص ً
رضا.
دعاه إليو عدوه وهلل فيو ً
وأ اررار لررع ذلررا -كررع احلررار -لررت عرردوه بعررد صررةحو وأ ا ر ي عهررده رل فرراء و رع رى ذلتررو رأللانررة ،وأ
ربع نفترو لرت اإلعجرا هبرا ولرت حري اإلطرراء ،وأ تحاشرى اسرت عةرى الرعيرة رإلحترا والعجةرة رأللر ر قبرع أواهنرا،
والتتقط فيها ع د إلكاهنا ،واحلاجة فيها اذا ت كرت ،وال هت ع ها إذا است ضحت.
مث خيرتم اإللررام رسررالتو إم عالةرو رلرردعاء فيقر  (( :وأان أسررأ هللا -بترعة رمحتررو وع رريم قدرترو عةررى إعطرراء كررع
ر برة -أ ر فقي وإ ك سرا فيرو رضراه لرت اإلقالرة عةرى العرار ال اضرح إليرو وإم خةقرو ،لرع حترت الث راء يف العبراد ،ومجيررع
األثر يف البالد ،ومتام ال ع ة ،وتضعي الكرالة وأ خيتم ولا رلتعاد والشهاد  ،إان إليو را ب )).
( )4هاه الرسالة البةينة ابالعة ال تر جم رود التعراليم اإلسراللية يف احلكرم واإلدار إم خطرة ت جيهيرو ع ةيرة،
ليتت ال حيد لت ن عهرا يف أد اإللرام عةري ،وت يف ت جيهرات أصرحابو وسرابقية لرت الةفراء الراشرد ت ،وهري نبرع لرت
اسعني األو الاي فجرتو آ ت القرآ الكرمي وس ة الرس -صة ات هللا وساللو عةيو -لت لثع ق هللا تعام(( :إ اَّلل
أيلركم أ ترؤُّدوا األلاانت إم أهةها وإذا حك تم برني ال راا أ وك ر ا رلعرد إ اَّلل نع را ع كرم برو إ اَّلل كرا س ًيعرا
بص ًا)) س ر ال تاء آ و .58
وق لو تعام (( :أ ُّرها الا ت آل ا ك ن ا قر الني َّلل شهداء رلقتط وت أرل كم ش آ قر م عةى أت ترعدل ا اعدل ا
ه أقرر لةترق ى واترق ا اَّلل إ اَّلل خب ا ترع ة )) س ر اساقد آ و .8
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وق لو تعام (( :داود إان جعة اك خةيفةً يف األرض فاحكم بني ال اا رحلب وت ترتبع اهل ى فريضةا عت سبيع
اَّلل إ الا ت ضةُّ عت سبيع اَّلل هلم عاا شد د ا نت ا ر م احلتا )) س ر ب آ و .8
وق الرس -عةيو الصال والتالم(( :-كةكم راع وكع راع لتئ عت رعيتو) وق لو -صةى هللا عةيو وسةم:-
(( لت و لت ألر استة ني شيئا ف م رجال وه أد لت ه أصةح لة تة ني ل و فقد خا هللا ورس لو)).
ومتتراز رسرالة اإللرام برني رسراقع الةفرراء يف تةرا اسرحةرة بط هلرا وتفصريةها ،وقررد نبرو التريد اسرتضرى جرالع ((هنررج
البال ة)) إم أهنا لت بني كتي اإللام وعه ده أط هلا وأمجةها لة حاست.
و بدو أ هاه الكتي متثع -لت انحية -جانبًا ها الا لت أد اإللام ،ومتثع لت انحية أخرى وعيًرا أصريالً وفه ً را
ع ي ًق را لتكررالالً ستررئ لية الراع ري يف رعيتررو ،فكةهررا تفرريض ب ج ر احلررد عةررى الرعيررة واتح ر ام سشرراعرهم ،واجررتال
ل دهتم ،والرفب هبم يف أل اهلم ،ووا ر ال ت لت التقص يف استئ لية فإهنم خزا الرعية ،ووكرالء األلرة وسرفراء األق رة وإ
أع م اليانة خيانة األلة ،وأف ع النش ش األق ة)).
واإللام حر ص عةى أ فتح عي ال ت عةى الصن والكب لت شئ احلكم ،وصالت احلاكم رل اا.
بةنو لر أ عالةو عةى البصر عث ا بت ح ي األنصاري دعي إم لأدبة ق م لت أهةها ف ضرى إليهرا ،فكتري
إليو ق  :ألرا بعرد ابرت ح ير  :فقرد بةنري أ رجرالً لرت فتيرة أهرع البصرر دعراك إم لأدبرة فأسررعت إليهرا ،أتترتطا
لا األل ا  ،وت قع إليا ابفا  ،ولا ظ ت أنا حيي إ طعام ق م عاقةهم جمف و يهم لدع  ،فان ر إ ولا تقضر و
لت هاا اسقضم ،ف ا اشتبو عةيا عة و فالف و ،ولا أ ق ت بطيي وجهو ف ع ل و.
وقد هنج اإللام هنج أصحابو الةفاء الراشد ت لرت قبةرو ،فبرني يف خطبرو وعيرو ترئ ليتو حنر هللا وال راا يف حكرم
استة ني ،وإدراكو سا أي أ تك عةيرو الصرةة برني الراعرى والرعيرة ،قر يف خطبرة خطبهرا بصرفني ...(( :مث جعرع –
سبحانو -كم حق قو حق قًا اف ضها لبعض ال اا عةي بعرض فجعةهرا تتكافرأ يف وج ههرا و جري بعضرها بعضرا ،وأع رم
لا اف ضو –سبحانو -لت تةا احلق ق حب ال ا عةى الرعية ،وحرب الرعيرة عةرى الراعرى فر ضرة فرضرها هللا سربحانو لكرع
عةررى كررع ،فجعةهررا ن ًال را أللفررتهم ،وعر ًرزا لررد هم فةيتررت تصررةح الرعيررة إت بصررالد ال ر ت وت تصررةح ال ر ت إت رسررتقالة
الرعية)).
وقد أجابو رجع لت أصحابو بكالم ط ع ،كثر فيو الث اء عةيو ،و اكر سعو وطاعتو لو فقرا اإللرام -رضري هللا
ا تكةم بو اببابر  ،وت تتحف ا لي ا تحف بو ع د أهع الباد رة ،وت خترالط رسصرانعة،
ع و ...(( :-فال تكة
وت ت ا استثقات يف حب قيع  ،وت الت اا إع ام ل فتي؛ فإنو لت استثقع احلب أ قا لو أو العد أ عرض عةيرو
كا الع ع هب ا أثقع عةيو.فال تكف ا عت لقالة حلب أو لش ر بعد ؛ فإ لتت يف نفتي بف ق أ أخطرئ ،وت آلرت ذلرا لرت فعةري ،إت
أ كفر ري هللا ل ررت نفتر ري ل ررا هر ر ألة ررا ل ررو ل رري .فإمن ررا أان وأن ررتم عبي ررد ممة كر ر ل ررر ر ر ي مية ررا ل ررا ل ررات منة ررا ل ررت
أنفت ا.))...
اثنيهما:
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( )5ألا ال ثيقة الثانية ال اخ ان أ نعرضها ه ا فتجيء لتأخر عت وثيقة اإللام بقررنني لرت الزلرا  ،ول شرأها مل
دورا
كت خةيفة وت أل ًا لة ؤل ني ولكت ً
قاقدا وكاتبًا ولؤسس أسر لت ال زراء وال ت  ،فارسية ال تي عربية ال ت  ،لعبت ً
كب ًا يف احلكم واإلدار يف العصر العباسري األو  ،والترد نف ذهرا قرابرة ثةثري قرر يف تةرا اسرحةرة الر بةنرت فيهرا احلضرار
اإلساللية -أو كادت -ذر اتتاعها التياسي والثقايف والع را .
هاه الرسرالة اسط لرة الر تشر ك لرع رسرالة اإللرام يف اس ضر ع وىف كثر لرت الصراقص األدبيرة والتياسرية -حرىت
لينةي عةى ال ت أ ل شئها حاا فيها حاو اإللام يف رسالتو -كتبها ((طاهر برت احلترني)) رأا األسرر الطاهر رة ،تب رو
((عبد هللا)) سا وته اسأل الرقرة ولصرر ،وهري كرسرالة اإللرام ،تبردأ ضرض الر ا عةرى تقر ى هللا وبيرا لترئ ليتو يف رعا رة
أهع وت تو والعد فيهم فتق :
((بترم هللا الرررمحت الررحيم :ألررا بعرد فعةيررا بتقر ى هللا وحررده ت شرر ا لررو وخشريتو ولراقبتررو -عرز وجررع -ولزا ةررة
سررعطو ،واحفر رعيتررا يف الةيررع وال هررار ،والررزم لررا ألبتررا هللا لررت العافيررة رلرراكر سعررادك ولررا أنررت صرراقر إليررو ول ق ر و
عةيو ،ولتئ ع و ،والع ع يف ذلا كةو ا عصر ا لرت هللا -عرز وجرع -و جيرا ر م القيالرة لرت عقابرو وألريم عاابرو،
فإ هللا سبحانو قد أحتت إليا ،وأوجي الرأفة عةيا ت اس عاك ألرهم لت عبراده ،وألزلرا العرد فريهم ،والقيرام ضقرو
وحردوده عةريهم ،والرا عر هم ،والرردفاع عرت حررميهم وبيضرتهم ،واحلقرت لرردلاقهم واأللرت لتررهبم ،وإدخرا الراحرة عةرريهم،
ولؤاخاك ا فرض عةيا ،ول قفا عةيو وساقةا ع و ولثيبا عةيو ا قدلت وأخرت.))...
مث تعدد الرسالة الصفات والفضاقع ال أي أ ك عةيها ال ا يف شعصو ،وىف سة كو :فعةيو أ ةزم نفتو
اس اظبة عةى لا فرض هللا -عز وجع -لت الصة ات ال س ،واب اعة عةيها رل اا ،واألخا بت ت رس هللا -صةى هللا
عةيو وسةم -واسثابر عةى خالققو واقتفراء أثرر الترة الصرا لرت بعرده ،واتقتصراد يف األلر ر كةهرا ،واتسرتكثار لرت الررب
والتعي لو إذا كا طةي بو وجو هللا تعام ولرضاتو ،وإ ثار الفقو وأهةو والد ت ومحةتو ،وكتا هللا -عز وجع -والعالةني
بو ،واإلكثار لت لشاور الفقهاء ،واألخا لت أهع التجار وذوي العقع والرأي واحلك ة.
وحيء بعد هاه صفات أخرى أدخع يف ع ع ال ا وأكثر التصاقًا رل اا ،ق طاهر بت احلتني تب و:
أحدا لت ال اا في ا ت ليو لت ع ةا قبع أ تكش ألره؛ فإ إ قاع الرتهم رلرربآء وال ر التريئة
((وت تته ت ً
هبم إمث .وت مي عا حتت ال ت أبصحابا والرأفة برعيتا أ تتتع ع استألة والبحث عت أل رك)).
و ق لو:
((واسرةا رت تت سرة وترعراه هنررج الرد ت وطر قرو األهردى ،وأقرم حرردود هللا تعرام يف أصرحا ابرراقم عةرى قرردر
ل ازهلم ولا استحق ه ،وإذا عاهدت عه ًردا فرأوو برو ،وإذا وعردت الر فرأ زه ،واقبرع احلتر ة وادفرع هبرا ،وأ رض عي را
عررت كررع ذي عيرري لررت رعيتررا ،واشرردد لتررانا عررت ق ر الكررا والررزور ،وأبنررض أهررع ال ي ررة وأحبرري أهررع الصررالد
والصدق .واجت ي س ء األهر اء وابر ر ،وأظهرر براءترا لرت ذلرا لرعتيرا وإ ك أ تقر  :أان لترةط أفعرع لرا أشراء فرإ
راجرا ،وت تصرةت
ذلا سر ع إم نقض الرأي وقةة اليقني رهلل -عز وجع -وت وقر ذنبًرا ،وت مترالئت حاس ًردا ،وت تررمحت ف ً
إنتاان ،وت ترد ساقالً فق ًا .وت تن ض عت ظامل رهبو ل و أو حمار )).
كف ًرا ،وت وقر
ً
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( )6و صح لو يف شأ األل ا وإنفاقها والراج وجبا تو وت ز عو فيق (( :واعةم أ األل ا إذا ك رزت وادخرت
يف ال رزاقت ت ت ر  ،وإذا كانررت يف صررالد الرعيررة وإعطرراء حق ر قهم وك ر ذي األذى ع ر هم -من رت وزكررت وصررةحت هبررا
العالة .فةيكت ك رز خزاق ا تفر ب األل ا يف ع ار اإلسالم وأهةو.
وان ر هاا الراج الاي استقالت عةيو الرعية وجعةو هللا لإلسالم وأهةو .وان ر هاا الراج الراي اسرتقالت عةيرو
الرعية وجعةو هللا لإلسالم عازا ورفعة ،وألهةو ت سعة ول عة .ف زعو بني أصحابو رحلب والعد والتت ة والع م ،وت تدفعت
شيئًا ل و عت شر لشرفو ،وت عت ي لن راه ،وت عرت أحرد لرت خاصرتا وت حاشريتا وت أتخرا ل رو فر ق اتحت را
لو.
وامحررع ال رراا كةهررم عةررى ألررر احلررب؛ فررإ ذلررا أمجررع أللفررتهم ،وألررزم لرضرراء العالررة .واعةررم أنررا جعةررت ب ت تررا
خازًان وحاف ًا وراعيًا ،وإمنا سي أهع ع ةا رعيتا؛ ألنا راعيهم وقي هم.
فعا ل هم لا أعط ك لت عف هم ،ونفراه يف قر ام ألررهم وصرالحهم ،وتقر مي أودهرم ،واسرتع ع عةريهم أو الررأي
والتدب  ،والتجربة والرب رلعةم ،والعد رلتياسة والعفاو)).
وتعرراا الرسررالة -ك ررا عابررت رسررالة اإللررام -شررئ بعررض الفئرات الر تقر م عةررى لرافررب عالررة يف حيررا ادت ررع
كاب د والقضا والكتا و هم.
فألا اب د فعةى ال ا أ تفقدهم يف دواو هم ،وأ دبر عةيهم أورعهم ،و سع عةيهم يف لعا شهم ،كي ق ى
احا.
ألرهم وتز د قة هبم يف طاعة ال ا وألره
ً
خالصا وانشر ً
((وألررا القضرراء فهر لررت هللا تعررام رسكررا الرراي لرريس ف قررو شريء لررت األلر ر؛ ألنررو لي رزا هللا الرراي تعررد عةيررو
أح ا ال اا يف األرض وإبقالة العد يف القضاء والع ع تصةح أح ا الرعيرة ،وترؤلت التربع ،و تصر اس ةر م ،وأيخرا
ال اا حق قهم ،ووتت اسعيشة ،و ؤدى حب الطاعة ،و رزق هللا العافية والتاللة ،و قيم الد ت ،وأري الت ت والشراقع يف
جمار ها)).
وتت او الرسالة ن احي لتفرقة لت ال صح والت جيو يف صةة الر ا بع الرو ،ويف رعا رة اسرضرى والفئرات ر القرادر
لت الشعي ،وىف صةة الر ا رب هر ر ،فت صرح لةر ا أ أعرع يف كرع كر ر لرت ع ةرو أليًرا خيرربه أخبرار ع الرو ،و كتري
إليو بت هم وأع اهلم ،وأ عرو لرا أ رع ع الرو لرت األلر ا ولرا فقر ل هرا ،وأ قرت لكرع رجرع لرت ع الرو وكتابرو
ضضرتو يف كع م وقتًا دخع فيو بكتبو ولؤالراتو ولا ع ده لت ح اقج الع ا وأل ر الدولة والرعية.
مث صررح لررو أ رف رر لررت ع ررع لررو وت ررؤخره لنررده ،وأ كثررر اإلذ لة رراا عةيررو و ررر هم وجهررو و ترركت هلررم
ح اسررو ،وخيفررض هلررم ج احررو ،و هررر هلررم بشررره ،و ةررني هلررم يف استررألة وال طررب ،وأ فرررد نفتررو رل ررر يف أل ر ر الفق رراء
واستاكني ولت ت قردر عةرى رفرع ل ة ترو إليرو ،وأ تعهرد ذوي البأسراء واليترالى واألرالرع ،وأ أرري لألضررار لرت بيرت
دورا تؤو هم ،وقر الا رفق هبم ،وأطباء عاب أسقالهم.
اسا  ،وأ صي سرضى استة ني ً
مث خيتم "طاهر بت احلتني" عهده إم ولده بق لو:
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((وتفهم كتايب إليا ،وألعت ال رر فيرو والع رع برو ،واسرتعت رهلل يف مجيرع ألر رك واسرتعره؛ فرإ هللا -عرز وجرع-
لع الصالد وأهةو ،وليكت أع م س تا ،وأفعع ر بتا لا كا هلل -عرز وجرع -رضرا ،ولد رو ن الرا وألهةرو ع ًرزا ومتكيًرا،
وصالحا)).
ولة ةة والالة عدتً
ً
خامتة:

( )7إ هراه الدراسررة التحةيةيرة لر ثيقتني هرالتني لررت األد اإلسراللي يف سياسررة الرعيرة قررد كشرفت ،عررت احرراه
إسرراللي عررام يف سياسررة الرعيررة ،ق ر م عةررى ربررط رعا ررة العبرراد بتق ر ى هللا وخشرريتو ،وعةررى وج ر وة ري ال ر ا يف نفتررو
رلصفات ال دعا إليها اإلسالم :لت الصالد والت اضع هلل ،والصدق يف اسعالةة ،ولراعا العدالة التالة بني مجيع الفئات
الر تررأل ل هررا ادت ررع ،وت جيررو لز ررد لررت الرعا ررة لةفئررات ر القررادر عةررى الكترري ،وإنفرراق األل ر ا العالررة يف ع ررار
البالد واستصالد العباد.
هرراا الرربط بررني ع ررع الر ت يف سياسررة الرعيررة وبررني ت حيررد هللا وعبادتررو واحملاف ررة عةررى حرردوده -جررزء لررت ظرراهر
عالررة واضررحة ،هرري ظرراهر التكالررع اسعجررز الرراي تتررم بررو ال ررام اإلسرراللي يف عقيدتررو وعبادتررو ولعالالتررو واجت اعررو
وسياسررتو وأخالقررو .وهر تكالررع مل ررتح لثةررو ألي ن ررام آخررر يف اتر ررخ البشررر ة :وإم هرراا التكالررع رجررع كثر لررت أس ررار
ال جاد الاي حققتو احلضار اإلساللية يف عص رها الاهبية ،والاي ميكت أ وققو يف اترخيها احلد ث إذا حاف ت عةى
لق لاهتا وساهتا األصةية.
وقررد أك رردت هرراه الدراس ررة التحةيةيررة ل ررا كشررفت ع ررو البح ر ث احلد ث ررة لررت الت رربب الرراي تف ررردت بررو احلض ررار
اإلسراللية يف تقر رر حقر ق األفرراد واب اعرات( ،)1وإرسراء ق اعرد العدالرة اتجت اعيرة ،والت بيرو إم لترئ لية احلكرام والر ت
والرعا في ا ا ة لت ألانة ال ت ة عةى الرعية وال يابة ع ها يف ت جيو شئ هنا العالة ،والت فيها رلعد والقتطاا:
ك ا أكدت هاه الدراسة نتاقج الدراسات ال قام هبا التابق لت العة اء استة ني يف سياسة الراعي والرعيرة،
وقد اشتهر لت بني هؤتء لؤلفا عابا اس ض ع لعابة كاشفة :أحد ا القاضي أب احلتت اساوردي است ىف س ة 420ه ر
صاحي(( :األحكام التةطانية والر ت ت الد يرة)) و(( :أد الردنيا والرد ت)) و را و قررر اسؤلر يف كتبرو أ صرالد
احليرا اإلنترانية وانت ررام شرؤوهنا قر م عةررى سرتة أركررا رقيترية تتفررع ع هررا بقيرة أب اهبررا ،وهري :د رت لتبررع ،وسرةطا قرراهر،
وعد شالع ،وألت عام ،وخصي داقم ،وألع فتيح.
( )1ان ر لكاتي هاا البحث:
 -1ل ق احلضار اإلساللية لت حق ق اإلنتا  ،ضث نشر (ردةة اسصر ة لةقان الدو 1956جمةد).
 -2حر ة العقيد والفكر يف اإلسالم ،ضث ألقي يف اسؤمتر الدو لةثقافة اإلساللية يف ته ر "ركتتا " نشر رلعربية يف جمةة كةية
ابدا رإلسك در ة جمةد  1958/12ورإل ةيز ة يف كتا اسؤمتر.
 -3اإلسالم واحلضار – لت ختارات اإلذاعة – وزار اإلرشاد الق لي -القاهر .
 -4أثر احلضار اإلساللية يف رقي البشر ة وسعادهتا ،ضث ألقي يف اسؤمتر الت ي الثا د ع البح ث اإلساللية س ة  1965ونشر يف
كتا اسؤمتر.
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اجرا لةض اقر ،رقيبًا عةى ال ف ا.
فألا الد ت استبع :فإنو صرو ال ف ا عت شه اهتا؛ إذ ص ز ً
وألررا التررةطا  :ف ج ر ده ضررروري ل ررام الع ررا  ،ووظيفتررو يف األلررو محا ررة ال ر طت لررت أعداقررو وع ررار البةرردا ،
والتصررو يف األلر ا العالرة عةرى لقتضرى التر ة اسشرروعة ،والقضراء عةرى اس رامل ،واألحكرام رلتتر ة برني أهةهرا واختيررار
ال ت والع ا لت أهع الكفا ة واأللانة.
وألررا العررد الشررالع :فإنررو رردع إم األلف رة ،و بعررث عةررى الطاعررة ،وتع ررر بررو الرربالد ،وت ررى األل ر ا  ،وأيلررت
التررةطا  .والعررد عرردت  :عررد اإلنتررا يف نفتررو وعدلررو يف ر ه وألررا األلررت فبررو تط ررئت ال فر ا وت شررر اهل ررم وأينررس
الضعي  .و قر الاق  ،وألا الصي فإنرو قر ي رابطرة الر د والت اصرع ،وخيفر لرت حرد احلترد برني ال راا ،وألرا األلرع
ف ا حاوز ال احد حاجة لو ،وت تعدى ضرور وقتو.
واسؤل الثا ه العامل ابريء تقي الرد ت ابرت تي يرة (استر ىف سر ة 738هرر) صراحي كترا " :التياسرة الشررعية
يف إصالد الراعي والرعية" وقد أوضح فيو الفكر اإلسراللية يف التياسرة العادلرة وال ت رة الصراحلة ،رنيًرا تةرا الفكرر عةرى
ق اعد أساسية تض تها اب تا الكرميتا :
ق لو تعام(( :إ اَّلل أيلركم أ ترؤُّدوا األلاانت إم أهةها وإذا حك تم بني ال اا أ وك ا رلعد إ اَّلل نع ا
ع كم بو إ اَّلل كا س ًيعا بص ًا)) وق لو تعام (( :أ ُّرها الا ت آل ا أطيع ا اَّلل وأطيع ا الرس وأو األلر ل كم فإ
تر ازعتم يف شيء فررُّدوه إم اَّلل والرس إ ك رتم ترؤل رَّلل والير م ابخر ذلا خ وأحتت أتو الً)) س ر ال تاء اب ة
.59 -58
وقد طبب ابت تي ية هاه الق اعد يف جما التياسة العة ية ،وبني كي ؤدي كرع لرت الراعري والرعيرة األلانرة ك را
أرري ،واقترربس لررت اب ت واألحاد ررث لررا كش ر عررت أس ررار اسبررادع اإلسرراللية يف ن ر احي احلكررم ،لررت :اختيررار ال ر ت
والع ررا وجبا ررة األل ر ا وص ررفها ورعا ررة احلق ر ق ،وت رريم ابهرراد ،واألخ را برردأ الش ر رى ...ولررا إم ذلررا لررت ضرررو
الت يم.
وإذا ك ررا ه رراا البح ررث ق ررد اقتص ررر عة ررى وةي ررع وثيقت ررني ل ررت األد اإلس رراللي يف سياس ررة الرعي ررة ف ررإ الر ر اث
اإلساللي حافع أبلثاهل ا لت العه د والرسراقع .ولرت اسةحر أ أ هراه ال صر ب وال ئقرب ت تر ص عةرى شركع لعرني لرت
أشكا احلكم وال ت ة ولك ها -شأ التعاليم اإلسراللية يف تقر رهرا لألصر الكرربى ولشرئ اتجت راع اإلنترا  -تعطري
ألرا لت أل ر
لرشدا بقى عةى ت ا األ م
وروحا ودليالً ً
فةتفة ً
ً
لصدرا لضيئًا ،لعامل الطر ب ،و فيد ل و كع لت ت م ً
جمةتا.
ادت ع اإلساللي ،س اء أكا ذلا است
ً
فردا أم هيئة أم ً
وس اء أكانت وت تو عالة عةى الرعية أم خاصة إبقةيم ل ها ،أم حمدود بقطاع لت قطاعاهتا.
وىف ختام هذا البحث نوصي مبا يلي:
لكاان يف ل اهج تربية القراد  ،ولرت عردو لتر الشرئ العالرة
( )1أ عطى هاا اباني لت األد اإلساللي ً
واإلش ر رراو عةيهر ررا يف حي ررا األلر ررة .ككةير ررات الق رران والشر رررطة ولعاهر ررد اإلدار وخت ررر ج القر رراد والكةير ررات
احلربية ...ولا إليها لت اسؤستات.
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()2

()3

()4

وأ أ ررع ل ررا تف رررق ل ررت نصر ر ب ه رراا األد يف كت رري الر ر اث اإلس رراللي يف جم ع ررة أو جم ع ررات تض ررم
ت جيهات القرآ الكرمي والت ة ال ب ة وعه د الةفاء لة ت وال زراء والع ا والقضا والقر اد ...ولرت إلريهم،
ومناذج لت س احلكام الصاحلني وأحاد ثهم وخطبهم يف القدمي واحلد ث ،عةى أ ت شر تةا اد عات يف
طبعات ليتر لةشعي تشارك يف تك ت الاوق األديب والض األخالقي لشبا األلة.
وأ ق م بعض اسعاصر ت لت الباحثني اإلسالليني بدراسة هاه ال ص ب يف ض ء التط ر التياسي احلرد ث
دراسة لقارنة تكش عت الصةة ال ثيقة بني لا تضر تو لرت تعراليم ولرا اراو كفاح را العرريب واإلسراللي يف
ال قررت احلاضررر إ ررازه ل ر ت وقيررب الكرالررة واسعيشررة اسط ئ ررة والفرررب استكافئررة والعدالررة اتجت اعيررة واحلر ررة
التياسية واتعتقاد ة والفكر ة ب يع اس اط ني ،وبالا تم الربط بني لاضري ا وحاضرران ،وتكتتري فةترفات ا
احلد ثة لت هاا الربط تزكية وأصالة.
وأ ختتار جم عة لت هاه ال ئقب التياسية اإلساللية ب تيبهرا الترارخيي إم وقت را احلاضرر وتر جم إم ختةر
لنررات األلررم اإلسرراللية كاألرد ررة واألندونيتررية وال كيررة والفارسررية ،وإم بع ررض الةنررات الكررربى كاإل ةيز ررة
راهدا
والفرنتررية واألسانيررة والروسررية واإلسرربانية ...و هررا لتك ر دلرريالً لرراثالً عةررى أصررالة ثقافت ررا وقي ررا وشر ً
لص رردقا عة ررى الت رربي ال رراي تف ررردت ب ررو احلض ررار اإلس رراللية يف لضر ر ار التطر ر ر التياس رري واألخالق رري؛ إذ
وضررعت أسررس الدميقراطيررة الصرراحلة ،ودع تهررا برررود اإلميررا والعقيررد ووضررعتها ل ضررع التطبيررب الفعة ري يف
سياسررة الرعيررة ،وقررررت لررت لبررادع العررد والش ر رى واسترراوا لررا ورراو البشررر ة اب جاهررد أ تصررع إم
تقر ره عت طر ب جه دها وكفاحها وث راهتا وهيئاهتا الدولية.
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