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 دـــم الرشيــــــة والحكـــــتخصــص إدارة الدول
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  أ

 

 اإلىداء
 

 ى ا عميو كسمـ(نبياء كالمرسميف رسكؿ ا )صمٌ خاتـ األقائد األمة كمعمِّميا األكَّؿ  ىلإ
      

كرحـ  ,ال تغيب عف الباؿ كبسمةن  كجدتي رحـ ا منيـ ضحكة ال تينسىركح جدم  إلى
ا كنكرن   اا فييـ كجينا كاف يشع فرحن

      

 , إلىاألماـا صار يدفعني نحك طمكحن  ف زرع فيَّ إلى مى  ,لى سندم في ىذه الحياةإ
 الغاليبي الذم ينير دربي أ يكلى كنبراسقدكتي األي  مستقبؿ ناجح إلى

      

ا أنار ا باىرن قمرن  لي المستقبؿ كالحاضر كالقمب الصافي كنبع الحناف ياركح الحياة إ إلى
 مي الغاليةالدرب مف عثراتي أ

      

 إلى فمذة الركح كالفؤاد زكجتي كأبنائي األعٌزاء ,ف أرسـ بيـ كمعيـ مستقبمي المشرؽإلى مى 
      

الحياة  جد بينيـ طعـف أمى  , إلىف يأثركني عمى أنفسيـمى  إلىإلى سندم كمبلذم بعد ا 
 خكتي الغالييفلى إكركح السعادة كاالنتماء إ

      

 فمسطيف الحبيبة لىإ... درة الكجكد كنبراس العزة كالصمكد  لىإ

 ... إٔذٛ ٕزا اىجٖذ اىَز٘اظع ٌٖ جًَٞعبإىٞ

 

 



  ب

 

 تقديرشكر و 
 
 

ىذا  ككفقنا إلى ,كأعاننا عمى أداء ىذا الكاجب ,العمـ كالمعرفةم أنار لنا دركب الحمد  الذ
)مختصر سنف أبي  " ر الناسى ف ال يشكي مى  ر اى ال يشكي " :ا مف قكلو انطبلقن ك  .الطريؽ المنير

/ ّٔ)مسند أحمد  ناس"شكرىـ لمأشكر الناس  أ فَّ إ": , كقكلو ( َْٖٗ: ُّّ/ّداكد 
ُٔٔ :ُِْٖٔ ) 

 : ىذه الدراسة أساتذتي المشرفيف عمى أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى فإنني ذا بدء

 حفظو ا    المدىكف  إبراىيـ محمد /الدكتكر

 حفظو ا       كشاح محمكد غساف  /الدكتكر

 .تماـ ىذا العمؿا في إـ التي كانت لنا عكنن يالذيف لـ يبخمكا عمينا بتكجيياتيـ كنصائح

الجزيؿ إلى خالي الدكتكر: نعماف شعباف عمكاف لما قدَّمو لي مف كما أتكجو بالشكر 
 نصائح كتكجييات ثرية.

معي في التي كضعت بصماتيا رم كامتناني إلى زكجتي البارَّة كما أتقدـ بخالص شك
 .ىذا البحث

كما أتكجو بخالص شكرم إلى زمبلئي كزميبلتي في الدراسات العميا الذيف كانكا لي 
لى كؿِّ مف كالشكر مكصكؿ لكؿ مى خير عكف كسند,  ف أسدل إلٌي رأينا أك مشكرة أك أمرنا, كا 

 دعمني بالدعاء, فميـ منِّي كؿ العرفاف كاالمتناف, كالحمد  ربِّ العالميف,,,

  الباحث
 لم  أمين أبو ديَّة

 



  ت

 

 ممخص الدراسة
 سالم بين النظرية والتطبيقمعايير الحكم الرشيد ي  صدر اإل

 (اأنموذجً  –بن أب  سفيان )ليد معاوية 
 

بعض المبادئ  ىيامنا مف الباحث لتسميط الضكء عمسإجاءت ىذه الرسالة  ىدف الدراسة:
سبلمي عف غيره مف األنظمة, كقد تطرؽ الباحث إلى نمكذج سبلمية التي تميز نظاـ الحكـ اإلاإل

اعتمد عمى معايير الحكـ الرشيد في خبلفتو ككاليتو أال كىك نظاـ الحكـ في عيد معاكية بف أبي 
في حكمو    سفياف في محاكلة إلظيار المستكل اإلدارم الذم مارسو معاكية بف أبي سفياف 

 لمدكلة. 

جمع  ىميمي كالمنيج التاريخي القائـ عمث عمى المنيجيف الكصفي التح: اعتمد الباحمنيج الدراسة
عمى نظرية صنع القرار القائـ  المعمكمات كاألحداث الماضية كالقياـ بتحميميا كتكضيحيا, كما اعتمد

 االختيار بيف بديميف أك أكثر مف أجؿ الكصكؿ لمنتيجة المرجكة.  ىعم

 ,سبلـأكؿ ممؾ في اإل عد  بف أبي سفياف يي  : أفَّ معاكيةوقد توصمت الدراسة إلى نتائج لدة أىميا
, كقد طبؽ فييا معايير الحكـ الرشيد مف: عدؿ, كشكرل, كسيادة احكمو عشريف عامن  كالذم استمرَّ 

 كشفافية, كرؤية استراتيجية, كغيرىا.

الراشديف بتمعف سبلمي, كدراسة تاريخ الخمفاء االىتماـ الكبير بالتاريخ اإلب ىذا ويوص  الباحث
 .ةالفكائد الجمَّ منيا األمة الحاضرة العبر ك  ذاألحداث كالمكقؼ الميمة التي تأخزاخر ب فيك ,كتفصيؿ
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Abstract 

 

Standards of Prudent Governance in the Dawn of Islam between Theory 

and Practice (The Reign of Muawiya bin Abi Sufyan – As a Model) 

 

The objective of the study: This study aims at shedding light on some Islamic 

principles that distinguish the Islamic regime from other regimes. The researcher 

referred to a model based on the criteria of prudent governance during his caliphate 

and mandate: the regime of Mu'awiya Ibn Abi Sufyan so as to show the level of 

management practiced by Muawiya bin Abi Sufyan in his rule of the state. 

Research Methodology: The researcher relied on analytical descriptive methods and 

the historical method based on collecting and analyzing data of past events. He also 

relied on decision-making theory based on the choice between two or more 

alternatives in order to achieve the desired result. 

The study came up with several findings, the most important of which are that 

Mu'awiya ibn Abi Sufyan is the first king in Islam and ruled for twenty years. He 

applied the criteria of prudent governance such as: justice, Shura, sovereignty, 

transparency, strategic vision, and others. 

The researcher recommends paying great attention to Arab Islamic history and the 

study of the history of the Caliphs carefully and in detail. It is full of events and 

important situations from which the present nation may learn lessons and get many 

benefits. 
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 المقدمة

ِ 

 الفصل األول

 المقدمة
د كقياـ الدكلة حديث عيد عند األمـ, إنَّما ىك حديث لساف يشلـ يكف مكضكع الحكـ الر 

كأربعمائة سنة, فالدعكة إلى بناء ديمقراطية إسبلمية راشدة ليست مجرد فكرة يربك عف ألؼ 
 منطقية قابمة لمتأصيؿ النظرم  بؿ ىي إمكانية ماثمة في كاقعنا المعاصر ككاعدة.

األحداث التي تشير إلى التعامؿ بالحكـ الرشيد في تأسيس ب زاخرنا ـ لنا سجبلن كالتاريخ قدَّ 
االدكلة االسبلمية,  كالتي  ,أحد أىـ المصادر الميمة الكريـ كأحاديث النبي  في القرآ كؿي شيي  أيضن

إطار الفكر السياسي  ينبني مف خبلليا عمى مبادئ كمفاىيـ عديدة  تعتبر في أصميا داخمة في
كمف ضمنيا مبدأ الشكرل في جميع جكانب الحياة االجتماعية كالسياسية  ,سبلميبالمفيـك اإل

أطرىـ السياسية  لة بيف مختمؼ أفراد المجتمع بجميعكتحقيؽ العدا كحرية الرأم, كالفقيية
ببلد, كغيرىا مف مبادئ الحكـ كاالجتماعية كمكافحة االستبداد كالفساد كالغمك السياسي في ال

 د.يشالر 

صراحةن عمى أمر الحكـ بما جاء في  نص  كىناؾ العديد مف النصكص القرآنية التي تى 
  كتاب ا.

ُ  ﴿منيا قكلو تعالى  ب أََساَك َّللاه ََ َِ اىْهبِط ثِ ْٞ ٌَ ثَ َْٞل اْىِنزَبَة ثِبْىَحقِّ ىِزَْحُن َّْضْىَْب إِىَ  ﴾إِّهب أَ
ءٍ  ﴿ك  (َُٓالنساء:) ْٜ َْٞل اْىِنزَبَة رِْجَٞبًّب ىُِنوِّ َش ْىَْب َعيَ َّضه  كقكلو عزَّ كجؿ  (ٖٗؿ:حالن) ﴾ َٗ
ُْ٘ا  ﴿ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ ٌْ َٝب أَُّٝ ُْْن ٍِ ِش  ٍْ أُٗىِٜ اْْلَ َٗ ُعَ٘ه  أَِغُٞع٘ا اىشه َٗ  َ , (ٗٓالنساء: )﴾ أَِغُٞع٘ا َّللاه

ُْ رََْبَصْعزُ  ﴿بأمر ا  عمى العمؿ بما جاء بو الرسكؿ  ضي حي كبقية اآلية تى  ِ ٍء فَئ ْٜ ٌْ فِٜ َش

ُٗٓ إِىَٚ ِ  فَُشدُّ َُ ثِبَّلله ُْ٘ ٍِ ٌْ رُْؤ ْْزُ ُْ ُم ُعِ٘ه إِ اىشه َٗ  ِ ُِ َّللاه أَْحَغ َٗ ٌْٞش  ِخِش َرىَِل َخ ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ

ًِٗٝل    .(ٗٓالنساء:)﴾رَؤْ

, -سبحانو كتعالى–كفي ىذا داللة كاضحة عمى ضركرة العمؿ بما جاء في كتاب ا 
 .كسنة نبيو 

في  نمكذج لمحكـ الرشيدأكمف ىنا جاءت ىذه الدراسة مف أجؿ تسميط الضكء عمى 
 مبينان دعائمو كمبلمحو.    كىك حكـ معاكية بف أبي سفياف  ,اإلسبلـ

و, استكثقو كحيً  ةً بى تى , كمف كى ىك مف صحابة رسكؿ ا    فمعاكية بف أم سفياف 
)سنف الترمذم  ا".ا ميدين يـ اجعمو ىادين فقاؿ: "المَّ   عمى القرآف الكريـ, كدعا لو   الرسكؿ

ٔ/ُٔٗ :ِّْٖ) 



 المقدمة

ّ 

 الفصل األول

المسمميف أصمح بينيـ, كسار بينيـ بالعدؿ, ككافقو  صحابة  أمرى  معاكيةي  يى لً كعندما كى 
في إنزاؿ الناس ك عمى حكمو كسيرتو, فقد كاف مشيكرنا بسعة الصدر كالحنكة رسكؿ ا 
كاستؤنفت حركة الفتكحات كما , الشرعية اسةيى شيد لو القاصي كالداني بحسف السمنازليـ, حتٌ 

 قد تكقفت كقت اقتتاؿ المسمميف فيما بينيـ.اإلسبلمية في عيده, كالتي كانت 
معايير الحكم الرشيد ي  صدر اإلسالم بين النظرية " مف ىنا جاءت دراستنا مكسكمة بعنكاف: 

 " (-أنموذجاً –ليد معاوية بن أب  سفيان  والتطبيق)

 مشكمة الدراسة:
عقد التي كاف حافبلن باإلنجازات, فقد أعاد حبات ال ال ينكر أحد أٌف عيد معاكية 

انفرطت فنظميا مف جديد, كبعث الجيكش شرقنا كغربنا, كقضى عمى الفتنة, كأتاح لمراية 
 اإلسبلمية أف تكاصؿ تقدميا في كؿ اتجاه, فتحقؽ لو ما أراد.

ذا ما جئنا إلى ما ميٌ  و طٌبؽ مبدأ الكراثة في الحكـ, كذلؾ بعد تكليتو ز حكمو, ىك أنَّ كا 
تخمى عف القكاعد التي جرل عمييا انتخاب الخمفاء الراشديف مف البنو يزيد الحكـ, فيك بذلؾ 

 المجتمع اإلسبلمي قد تطكر بعد ىذه السنيف. قبمو, معتقدنا أفَّ 
ما قاـ بو معاكية أدل إلى غياب مبدأ الشكرل الذم قامت عميو  كبما أٌف البعض يرل أفَّ 

مصائب األمة خبلؿ تاريخيا الطكيؿ,  زرى ني تحميؿ معاكية كً عىذا ال ي الخبلفة الراشدة, إال أفَّ 
العقبة كيتجاكزكنيا  كالسؤاؿ ىنا: أيف كاف المسممكف كقت ىذا الحدث؟ كلماذا لـ يعالجكا ىذه

 ؟ كافة تقدميـ الحضارم في المجاالت عمى الرغـ مف
و كلعٌؿ االستمرار في ىذا العمؿ الذم قاـ بو معاكية طكاؿ التاريخ اإلسبلمي يعني أنَّ 

قرننا عف كضع نظاـ سياسي شكرم,  (ُْ)قرابة يكجد عند المسمميف بعض مف العجز استمر 
المسمميف سيقعكف فيو عمى يد أم خميفة  ى لك لـ يقـ معاكية بيذا العمؿ, فإفَّ و حتٌ كما يعني أنَّ 

 آخر, ما دامت القابمية السمبية مكجكدة لدل المسمميف.
جاء لصالح حاؿ األمة كقت اختبلفيا    و معاكيةما فعم أف نقكؿ ىنا, أفَّ  لكف ينبغي

كلى مف الكفاء درء الفتنة, أتحصيؿ مقاـ االجتماع ك  كحصكؿ االضطراب في صفكفيا, كرأل أفٌ 
عند تنازلو عف طمب الخبلفة, كبيعتو لو؛ فقد جاءت    بالشرط الذم شرطو عميو الحسف 

 الشريعة بتحصيؿ المصالح كتكميميا, كتعطيؿ المفاسد كتقميميا.
كىك خميفة المسمميف, اجتيد في    معاكية  غاية ما يقاؿ في ىذا األمر: أفَّ  ثـ إفَّ 

ف كاف قد أخطأ فمو أجر ك  احد, إف شاء ا, ىذه النازلة؛ فإف كاف قد أصاب فيو, فمو أجراف, كا 
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سبحانو كتعالى, –كما كقع لو في ذلؾ مف نقص أك قصكر, فيك في مقاـ العفك مف ا 
 .-كجؿٌ  عزٌ –أكلى الناس بمقاـ العفك مف ا كأصحاب النبي 

 أسئمة الدراسة:
 سئمة التالية:جاءت ىذه الدراسة لتجيب عف األ

 ماىي طبيعة الحكـ الرشيد؟ .ُ

 سبلـ؟الرشيد في اإلماىي معايير الحكـ  .ِ

 رضي ا عنو؟–ماىي مبلمح الحكـ الراشد في زمف معاكية  .ّ

 أىداف الدراسة:
سبلمي الراشد عف سبلمية التي تميز نظاـ الحكـ اإلتسميط الضكء عمى بعض المبادئ اإل .ُ

 غيره مف أشكاؿ الحكـ التي تقكـ عمى الكراثة أك الغمبة أك الشمكلية أك االستبداد.

 .مفيـك إدارة الدكلة كالحكـ الراشد في زمف معاكية بف أبي سفياف محاكلة تأصيؿ  .ِ

ينيما إزالة الغمكض كالمبس في ما يخص العبلقة بيف الديف كالحكـ كحقيقة العبلقة ب .ّ
ا سبلـ كدكره في الحياة السياسية, كتنظيمو لمعبلقة بيف الحاكـ بالدالئؿ شمكلية اإل مكضحن

 مة.لحقكؽ كالحريات كاحتراـ إرادة األكحفظ كصكف ا كالمحككـ عمى أسس العدؿ كالمساكاة

 إثراء المكتبة العربية اإلسبلمية بما ينفع اإلسبلـ كالمسمميف. .ْ

 أىمية الدراسة
 :األىمية العممية 

كالتي  ,كالتي اكتممت فييا مقكمات كأركاف الدكلة ,سبلـإظيار أىمية الدكلة في اإل .ُ
 يمكف اعتبارىا مرجعية لقياـ دكلة بعد العيد النبكم كالعيد الراشدم.

 في حكمو لمدكلة.   إظيار المستكل اإلدارم الذم مارسو معاكية بف أبي سفياف  .ِ

سيـ يجب أف تستند إلى العقيدة العبلقة بيف الديف كالسمطة أك الحكـ كبيف األفراد أنف .ّ
 .الحكـمية في التشريع كاإلدارة ك سبلاإل
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 :األىمية العممية 
بف  حكؿ مكضكع الحكـ في زمف معاكيةجراء أبحاث كدراسات كثيرة كمفيدة إإمكانية  .ُ

. أبي سفياف   بشكؿ أكثر تفصيبلن

إمكانية إجراء مقارنة حكؿ مدل تطبيؽ الحكـ الرشيد كمعاييره بيف زمف معاكية كالزمف  .ِ
 الحالي.

عد أىميتيا في البي , كمعرفة مدل معايير الحكـ الرشيدإفَّ المجتمع بحاجة ماسَّة لتطبيؽ  .ّ
 السياسي لتنمية الد كؿ كتطكرىا.

 حدود الدراسة:
 .بف أبي سفياف فترة حكـ معاكيةحدكد زمنية: تمثمت في  .ُ
 تمثمت في ببلد الشاـ التي جعميا معاكية مركزنا لخبلفتو.حدكد مكانية:  .ِ

  مصطمحات الدراسة:
ـ القيادة  تعالى إسبلمنا ينظـ بو اإلنساف أمكر حياتو؛ ألنو مف مفيكـ اإلسبلـ: يعني إسبل .ُ

الصعب عمى المسمـ أف يسمـ زماـ أمكره لمساكو لو )خميس, محمد, مبادئ الفكر اإلدارم 
 (ِْدراسة مقارنة, المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب, ص–اإلسبلمي 

يا تؤسس عمى عقيدة التكحيد, مفيكـ الدكلة في اإلسبلـ: ىي دكلة عقائدية, بمعنى أنَّ  .ِ
 كتسير كفؽ رسالة اإلسبلـ, كىك يقكـ عمى كيانيف: 

 الكياف المادم: كىك عبارة عف الشعب, كاإلقميـ, كالسمطة السياسية. . أ
الكياف الٌركحي: كىك عبارة عف مجمكعة القكاعد كاألحكاـ اإلليية في نطاؽ العقيدة  . ب

النظرية العامة في الحكـ في اإلسبلـ, )عدالف, عطية,  كالشريعة التي فرضيا ا 
 (.ِٓص

دار بيا شؤكف الدكلة عمى المستكل االقتصادم الحكـ الرشيد: ىك الطريقة التي تي  .ّ
ىك كاضع المبنات األكلى في صرح الحكـ كاالجتماعي عمى الكجو األخص, كالنبي 

 الرشيد مف خبلؿ إرشاده كتكجيياتو, كمف خبلؿ مكاقفو كسمككو كعبلقاتو.
النظاـ السياسي في اإلسبلـ: ىك مجمكعة القكاعد األساسية التي تحدد عبلقة الحاكـ  .ْ

ا جاء في القرآف كالسنة )صبح, محمد, مى بالمحككميف, ككاجب كؿ منيما تجاه اآلخر كفقنا لً 
 (.ٖٓإدارة الدكلة في اإلسبلـ, ص
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مى أركاف ثبلثة: مفيـك األمة في اإلسبلـ: األمة ىي مصدر السمطات في اإلسبلـ, كتقـك ع .ٓ
 (.ّّسبلـ, ص)صبح, محمد, إدارة الدكلة في اإل الشكرل, البيعة, كمحاسبة الحكاـ

 منيج الدراسة:
مف مناىج البحث العممي, كالتي يأمؿ الباحث أف عدة اعتمدت الدراسة عمى أنكاع 

 تخدـ مكضكع الدراسة, كىي:
مكبة حكؿ الحكـ الرشيد المطالمنيج الكصفي التحميمي: كالذم يستند عمى جمع المعمكمات  .ُ

بادئو كمبلمحو كمدل تطبيقو في سبلـ كالقياـ بتحميميا لمتعرؼ عمى ماىيتو كمفي صدر اإل
 سبلـ.اإل

المنيج التاريخي: التاريخ ىك سجؿ األحداث الماضية, كالمنيج التاريخي ىك يكظؼ التاريخ  .ِ
العممي في ظؿ الظكاىر مف أجؿ المعرفة العممية ألحداث الماضي, أك لخدمة البحث 

المعاصرة. فحاضر أم ظاىرة ال ينفصؿ عف ماضييا, بؿ ىك امتداد ليا, كما أنَّو يؤمف 
 بمبدأ التطكر الذم يقر بنمك المجتمعات كتغيرىا.

نظرية صنع القرار: القرار ىك " اختيار قائـ بيف بديميف أك أكثر مف أجؿ الكصكؿ لمنتيجة  .ّ
 المرجكة".

لقرار فيي الدراسة المتفحصة كالشاممة لمختمؼ العناصر التي كأما نظرية صناعة ا
يجب أف تؤخذ في االعتبار عند تحميؿ سياسة معينة سكاء بشكؿ عاـ أك في لحظة معينة, أم 

النظرية تعمؿ بيف ىذه المتغيرات, كلكف ال تضع بالضركرة فرضيات تطمب مف صانع القرار  أفَّ 
األنسب اعتبار نظرية اتخاذ القرار مف النظريات الجزئية أف يعمؿ عمى أساسيا, كربما يككف مف 

بدالن مف اعتبارىا نظرية كمية, فيي تركز عمى جانب جزئي مف النظاـ السياسي ككؿ, كبالتحديد 
 عمى كحدات معينة خاصة باتخاذ القرار.
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 يصول الدراسة:
 تـ تقسيـ الدراسة عمى النحك التالي:

مشكمة الدراسة, كاألىداؼ, كاألىمية, كالمصطمحات, كالحدكد, المقدمة: كتتناكؿ الفصل األول: 
 كمنيج كخطة الدراسة.

 

 اإلطار النظرم, كيشمؿ أربعة مباحث عمى النحك التالي:الفصل الثان : 

 المبحث األٌكؿ: الحكـ الرشيد في اإلسبلـ كمدلكالتو. -

 .كالعدؿ زمف معاكية بف أبي سفياف المبحث الثاني: الشفافية كالمحاسبة -

  .المبحث الثالث: السيادة كالكفاءة كالشكرل زمف معاكية بف أبي سفياف -

 .  المبحث الرابع: الرؤية االستراتيجية زمف معاكية بف أبي سفياف  -
 المنيجية كاإلجراءات كالدراسات السابقة.الفصل الثالث: 

 نتائج كتكصيات الدراسة كالمراجع كالفيارس.الفصل الرابع: 



 
 
 
 
 
 
 

  انثاويانفصم 
 املىهجيــة واإلجـــراءات 

 واندراسات انسابقة
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 الثان الفصل 
 المنيجية واإلجراءات والدراسات السابقة

 أوًل: المنيجية واإلجراءات
سبلـ بيف في صدر اإل معايير الحكـ الرشيداتَّبع الباحث في دراستو المكسكمة بعنكاف: 

ا–)عيد معاكية بف أبي سفياف  كالتطبيؽالنظرية   عمى المنيجية التالية:  ,أنمكذجن

 لمبحث العممي سار عمييا في الدراسة, أىميا:عٌدة اعتمد الباحث عمى مناىج 
 المنيج الوصف  التحميم : . أ

دراسة اتَّبع الباحث ىذا المنيج؛ نظرنا لمبلءمتو لمكضكع الدراسة, فيك منيج يقكـ عمى 
الظكاىر أك المشكبلت العممية مف خبلؿ القياـ بالكصؼ بطريقة عممية, كمف ثـ الكصكؿ إلى 

محددة لممشكمة, كيتـ  طرو تفسيرات منطقية ليا دالئؿ كبراىيف تمنح الباحث القدرة عمى كضع أي 
 في المستخدمة الميمة المناىج أبرز . كما أنَّو يعٌد أحدذلؾ في تحديد نتائج البحث استخداـ
 الدراسة, ظاىرة إلى التعرؼ في تساىـ عاـ بكجو العممي البحث كمناىج العممية, الدراسات
 الكصكؿ بداية ذلؾ كيعد بيا, المحيطة الظركؼ جميع كتفسير الصحيح, إطارىا في ككضعيا

 كالمقترحات التكصيات في تتمثؿ التي الحمكؿ كبمكرة بالبحث, تتعمؽ التي الدراسية النتائج إلى
 البحث في معيف منيج كاستخداـ البحث, متف يتضمنو الذم الجدؿ إلنياء الباحث يسكقيا التي

يدنا كقتنا يتطمب  بظاىرة تتعمؽ التي كالبيانات المعمكمات جميع إلى الكصكؿ سبيؿ في كبيريف كجي
 البحث. 

 أمَّا الخطكات التي سار عمييا الباحث في دراستو كفؽ ىذا المنيج فكانت عمى النحك التالي:
الكصؼ كالتعريؼ الدقيؽ لمعايير الحكـ الرشيد في اإلسبلـ بشكؿ عاـ كاستقرائيا,  .ُ

 كاالستدالؿ بنصكص القرآف كالسنَّة النبكية عمييا.
 .  بف أبي سفياف استقراء األدلة كالشكاىد المطمكبة في سيرة معاكية  .ِ
دراسة ىذه األدلة كتحميميا, حيث قاـ الباحث بعد الحديث عف كؿ معيار بسكؽ الشكاىد  .ّ

 العممية في سيرة معاكية الدالة عمى كؿ معيار كنقدىا.
قاـ الباحث باالستدالؿ عمى الشكاىد العممية عند معاكية بأدلة كشكاىد تكافقيا مف القرآف  .ْ

كالخمفاء الراشديف, تبيِّف أفَّ معاكية بف أبي سفياف سار في   كالٌسنة كمف سيرة النبي 
 كصحابتو.  سياسة حكمو عمى نيج النبي 
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 المنيج التاريخ :  . ب

ـٌ الذم يصؼ كيسجؿ الكقائع كاألحداث الماضية, كيدكىك المنيج  رسيا كيفسرىا, ث
ميمات كحقائؽ تساعد إلى أسسو منيجٌية كعممٌية دقيقة, اليدؼ منيا الكصكؿ لتع ايحمميا استنادن 

 . عمى فيـ الحاضر بناء عمى أحداث الماضي, كلمتنبؤ بالمستقبؿ
ـٌ بعدىا كقد قاـ الباحث كفؽ ىذا المنيج ب جمع األدٌلة كالتعديؿ عمييا كتقكيميا, يت

تمحيص تمؾ األدٌلة, كفي النياية تبدأ مرحمة تأليفيا في عممٌية عرضو لمحقائؽ بشكؿو دقيؽ 
المدلكالت كفي عممٌية التأليؼ, كذلؾ في سبيؿ استنتاج عددو مف البراىيف التي كصحيحو في 

 .تظير نتائج عممٌية كاضحة
حل مشكالت معاصرة على ضوء خبرات كفي ضكء ىذا المنيج يتمكف الباحث مف 

 .إلقاء الضوء على اتجاهات حاضرة ومستقبلٌة، والماضً
 أٌما الخطكات التي سار عمييا الباحث كفؽ ىذا المنيج, فيي: 

جمع المادة التاريخية: مف خبلؿ االعتماد عمى المصادر األكلٌية كالثانكٌية, كاختيار البيانات  .ُ
التي ترتبط بالبحث, كتتمثؿ المصادر األكلٌية في الكتب األصكؿ في التاريخ, كالكثائؽ, أٌما 

 لكتركنٌية, كغيرىا.بالمجبلت كالدكريات كالمكاقع اإل المصادر الثانكٌية فتمثمت
نقد مصادر البيانات: كفييا قاـ الباحث بفحص البيانات التي قاـ بجمعيا كنقدىا, كالتأكد  .ِ

 مف مدل فائدتيا لبحثو.
تسجيؿ نتائج البحث كتفسيرىا: حيث قاـ الباحث بعرض النتائج التي تكٌصؿ إلييا البحث  .ّ

 القياـ بمناقشتيا كتفسيرىا.تبعنا ألىداؼ البحث, ك 
وهذه هً الخطوة األخٌرة من خطوات المنهج التارٌخً، وتتطلب أن ممخص البحث:  .ْ

الجزء النظري فً البحث، كما ٌقدم توصٌات  عرضه فً م  ا ت  م  ا ل  ٌعرض الباحث ملخص  
 .البحث التً توصل إلٌها

 منهج صنع القرار:  . ت
مف أجؿ الكصكؿ لمنتيجة المرجكة. كأما  القرار ىك اختيار قائـ بيف بديميف أك أكثر

نظرية صناعة القرار فيي الدراسة المتفحصة كالشاممة لمختمؼ العناصر التي يجب أف تؤخذ في 
النظرية تعمؿ  االعتبار عند تحميؿ سياسة معينة سكاء بشكؿ عاـ أك في لحظة معينة, أم أفَّ 

مف صانع القرار أف يعمؿ عمى  بيف ىذه المتغيرات, كلكف ال تضع بالضركرة فرضيات تطمب
أساسيا, كربما يككف مف األنسب اعتبار نظرية اتخاذ القرار مف النظريات الجزئية بدالن مف 
اعتبارىا نظرية كمية, فيي تركز عمى جانب جزئي مف النظاـ السياسي ككؿ, كبالتحديد عمى 

 كحدات معينة خاصة باتخاذ القرار.
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 : الدراسات السابقةثانًيا

تناكلت العديد مف الدراسات مكضكع الحكـ في زمف معاكية بف أبي سفياف, كلعٌؿ لقد 
 إف شاء ا.–ث في عممية بحثو حىذه الدراسات تساعد البا
 كنذكر أىـ ىذه الدراسات:

 :)د.ت( معاوية بن أب  سفيان أمير الحكم والدىاء، منصور لبد الحكيم .5
رضي ا عنيما, كأحداث الفتنة في –حيث يتناكؿ البحث سيرة معاكية بف أبي سفياف 

 , كعف حكمو كدىائو. زمف عثماف 
 أىـ النتائج:

  خاؿ المسمميف, كمؤسس الدكلة األمكية بعد  -رضي ا عنيما–معاكية بف أبي سفياف
 عصر الخمفاء الراشديف.

  رفع معاكية    اص بعد مقتؿ عثماف بف عفاف باعتباره كلي الدـ, كلـ يبايع صى لكاء القى
.صى ى يأخذ القى بالخبلفة حتٌ    اإلماـ عميًّا   اص مف قتمة عثماف أكالن
 أىـ التكصيات:

  الدعكة إلى تقصي سيرة معاكية    ,كاقتفاء أثرىا, فيك صحابي جميؿ مف نسب عريؽ
 كمف كتبة الكحي الكراـ.

  االستفادة  مف سياسة معاكية في الحكـ بغض النظر عف بعض المبلحظات التي أخذىا
 عميو المفكركف. 

 (:8058تاب "دياع لن معاوية"، زيد الفياض )ك .8
كالذم بعنكاف "معاكية", كالذم تضمف  ,جاء الكتاب كرد عمى كتاب إبراىيـ األبيارم

الصحابي "معاكية بف أبي سفياف"  كفترة ثيرت حكؿ ترديدنا لجممة الشبيات التاريخية التي أي 
 ا لؤلخطاء الكاردة في كتاب معاكية.حكمو, فكاف ىذا الكتاب تفنيدن 

 أىم النتائج:
  معاكية بف أبي سفياف    مف صحابة رسكؿ ا  استكثقو كمف كتبة الكحي لو ,

 ".ميديان  يـ اجعمو ىاديان ف الكريـ كدعا لو, فقاؿ: "المَّ الرسكؿ عمى القرآ
  ا عمى كلذلؾ جعمو عمر بف الخطاب كالين  ,معاكية بف أبي سفياف بدىائو كحسف خمقو ؼى رً عي

 الشاـ لفتحيا مف الركـ.



 المنيجية واإلجراءات والدراسات السابقة

ُِ 

 الفصل الثانً

  َّربعة قبمو كانكا األ بي سفياف أفضؿ ممكؾ ىذه األمة؛ فإفَّ معاكية بف أ اتفؽ العمماء عمى أف
 كرحمة. مكو ممكان خمفاء نبكة كىك أكؿ الممكؾ, ككاف مي 

 ى كفاتو.حدل كأربعيف, كظؿ عمييا حتَّ معاكية في سنة إجمعت الرعايا عمى بيعة أ 
 أىم التوصيات:

 كنشر سيرتو  ,لى تتبع سيرة معاكية الصحيحة البعيدة عف األقاكيؿ كاألكاذيبالدعكة إ
 .يك صحابي جميؿ ال يجكز الطعف فيوالعطرة ف

 المستشرقيف كالمنصريف التي  يجب عمى المسمميف أف يككنكا حذريف في التعامؿ مع كتب
يا تيدؼ في المقاـ األكؿ إلى تحريؼ التاريخ نَّ كؿ التاريخ االسبلمي كأىمو, ذلؾ أتتنا
سبلمية  مف أبناء األمة اإلسبلـ كرمكزه, كليخرجكا جيبلن مف اإل سبلمي كتشكييو؛ نيبلن اإل

 شرؽ.سبلمي المي  بتاريخو اإلجاىبلن 
 سفيان: شخصيتو ولصره، لم  محمد الصالب أمير المؤمنين معاوية بن أب   .3
(8008:) 

فيو نسبو ككنيتو  رى كى حيث ذى ,  تناكؿ ىذا الكتاب الحديث عف معاكية بف أبي سفياف 
ء مف فضائمو, ثـ بداية أعمالو السياسية عند كاليتو دمشؽ في عيد عمر بف شيو  كرً ذً كأسرتو, كى 
 معاكية ضد الدكلة البيزنطية.كتناكؿ حركة الفتكحات التي قاـ بيا ,  الخطاب 

الخميفة عثماف بف عفاف التي أدت إلى نشكب الخبلؼ بيف كسرد المؤلؼ قضية مقتؿ 
لى قصة عاكية الذم بايعو أىؿ الشاـ كصكالن إىؿ المدينة كمكة كبيف ماإلماـ عمي الذم بايعو أ

 التحكيـ المشيكرة كبياف بطبلنيا, ثـ تغيير المكازيف لصالح معاكية.
لى دخكؿ دكلة بني أمية خير كأشار إحدث عف بناء الدكلة األمكية عمى يد معاكية, ثـ ت

" . كذكر المؤلؼ سياسة " خيركـ قرني ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـ : القركف لقكؿ النبي 
 .معاكية اإلدارية كالمالية, كبعدىا انتقؿ إلى حركة الفتكحات التي قاـ بيا

 أىم النتائج:

  معاكية مع أبيو كأخيو يـك الفتح .أسمـ 

  ذكرت أحاديث نبكية كثيرة في بياف فضائؿ معاكية قكلو  منيا   َّيـ عمـ معاكية " الم
مف أمتي يغزكف البحر قد أكجبكا" كمنيا قكلو :"أكؿ جيش , العذاب"  وً قً الكتاب كالحساب كى 

 ف غزا البحر.و أكؿ مى ألنَّ  ,ندلسي ىذا الحديث منقبة لمعاكيةقاؿ الميمب األ
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  بدأ نجـ معاكية دارم في عيد الخميفة عمر مؿ السياسي كاإلفي الظيكر في ميداف الع
 .قُٖ, ككاٌله دمشؽ سنة قُٓه فتح قيسارية سنة فقد كالٌ  -رضي ا عنو -

  ا لحماية صبح ضركرين ف فتح باب الجياد في البحر الذم أيعد معاكية بف أبي سفياف أكؿ مى
 اجية النشاط المتزايد لؤلسطكؿ البيزنطي . الشاـ كمصر, كمك 

 :(8055) سالم، لمدكتور لطية لدلنظام الحكم ي  اإلالنظرية العامة لن .4

األمة  ف كيؼ أفَّ سبلمي كمؤسساتو, كبيَّ و تحدث عف أسس النظاـ السياسي اإلكفي
الحالية بحاجة إلى حكـ رشيد يعتمد كتاب ا كسنتو. كيرل أفَّ ىذا القدر المحكـ مف األسس 

ـ ىك نظاـ الحكـ في اإلسبلـ؛ األمر الميـ, ىذا امة يدعكنا إلى االىتماـ بأمرو مياإلسبلمية الع
حياتيا, كعمى رأس كأف تككف مميزة في كؿ نظـ  دَّ ألفَّ أمةن بيذا الكصؼ كبيذه المسؤكليات ال بي 

 ىذه النظـ نظاـ الحكـ, فاألمة اإلسبلمية مدعكة إلى إبراز ىذا النظاـ كبياف أسسو كمؤسساتو.
 أىم النتائج:

  َّبرل التي تميزت بيا رسالة اإلسبلـ, كتفردت بيا مف بيف جميع الرساالت ىي السمة الكي  إف
حياة كطريؽ نجاة, فعمى  سمة العالمية, فيذا الديف جاء ليككف لمعالميف أجمعيف منيج

جميع البشر أف يؤمنكا با كبرسكلو النبي األمي, كأف يتبعكا المنيج الرباني الذم فيو 
ْيُل  ىدايتيـ كصبلح أحكاليـ   ٍُ ًٞعب اىهِزٛ ىَُٔ  َِ ٌْ َج ُْٞن ِ إِىَ َٖب اىْهبُط إِِّّٜ َسُعُ٘ه َّللاه قُْو َٝب أَُّٝ

اْْلَْسِض ََل إِىََٔ  َٗ اِد  َٗ ب ََ ِّٜ  اىغه ٍِّ ِّٜ اْْلُ ِٔ اىْهجِ َسُع٘ىِ َٗ  ِ ُْ٘ا ثِبَّلله ٍِ ُٞذ فَآ َِ ُٝ َٗ َ٘ ُْٝحِٜٞ  ُٕ إَِله 

 َُ زَُذٗ ْٖ ٌْ رَ ارهجُِعُ٘ٓ ىََعيهُن َٗ  ِٔ برِ ََ َميِ َٗ  ِ ُِ ثِبَّلله ٍِ  [.ُٖٓ]األعراؼ:   اىهِزٛ ُْٝؤ

  َّغياب الكعي التاـ بنظاـ الحكـ في اإلسبلـ كاف أحد أسباب زكاؿ سمطاف اإلسبلـ  إف
 كذىاب دكلتو؛ مما نتج عنو عكدة الغربة التي في ظميا تبدلت األحكاـ كطمست اإلعبلـ.

  َّثير الغربة قد اكتنفت النظاـ السياسي في اإلسبلـ, بسبب غياب التطبيؽ كبسبب ما أي  أف
ف يقكؿ ئ مى طً خى ف ينكر ىذا النظاـ كيي د مف المسمميف مى جى و قد كى أنَّ  حكلو مف شبيات إلى حدً 

 كدكلة. ديفه  اإلسبلـى  أفَّ 
 أىم التوصيات:

  َّليا, كىي تنشد التقدـ كالمدنية مف أف تأخذ بأحكاـ دينيا كنظمو,  دَّ األمة اإلسبلمية ال بي  أف
يف : "لك رزؽ ا المسمم-ارحمو –كالتي منيا النظاـ السياسي, يقكؿ اإلماـ محمد عبده 

يعرؼ دينو كيأخذ بأحكامو, لرأيتيـ قد نيضكا كالقرآف في إحدل اليديف, كما قرر  حاكمنا
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كساركا  -ذلؾ آلخرتيـ كىذا لدنياىـ-األكلكف كما اكتشؼ اآلخركف في اليد األخرل
 يزاحمكف األكركبييف فيزحمكنيـ".

 : (8008) زّلوم سالم، لمدكتور لبد القديمنظام الحكم ي  اإل .5

و ليس ممكينا كال جميكرينا كال إمبراطكرينا كأكضح بأنَّ  ,سبلـشكؿ الحكـ في اإلف كفيو بيَّ 
كضح الشكؿ اإلدارم , كأ, كما تحدث عف الخبلفة كقكاعد الحكـ كشركط الخميفةكال اتحادينا

اإلسبلـ يشكؿ ظاـ الحكـ في السياسي الذم يجب أف تسير عميو الدكلة االسبلمية. كيرل أفَّ ن
, في شامبلن لمحياة اإلنسانية كميا, أكجبت عم نظامنا متكامبلن  ى المسمميف تطبيقو كتنفيذه كامبلن

 يتمثؿ بنظاـ الخبلفة. دكلة حددت ليا شكبلن معيننا

 أىم النتائج:

 كأمر المسمميف  ,منو كالحياة جعؿ الدكلة كالحكـ جزءنا اإلسبلـ باعتباره مبدأ لمدكلة كالمجتمع
ٌْ  أف يقيمكا الدكلة كالحكـ, كأف يحكمكا بأحكامو, قاؿ ا عز كجؿ في كتابو:  ُِ اْحُن أَ َٗ

 ُ َّْضَه َّللاه ب أَ ٍَ ِْ ثَْعِط  ُْ َْٝفزَُِْ٘ك َع ٌْ أَ ُٕ اْحَزْس َٗ  ٌْ ُٕ اَء َ٘ ْٕ َل رَزهجِْع أَ َٗ  ُ َّْضَه َّللاه ب أَ ََ ٌْ ثِ ُٖ َْْٞ  ثَ

ْٞلَ   [ْٗ]المائدة:  إِىَ

  َّلحكـ المكجكدة في العالـ إلسبلـ نظاـ خاص يختمؼ عف جميع أنظمة انظاـ الحكـ في ا أف
, سكاء في األساس, أك في األفكار, أك في األشكاؿ أك الدساتير كالقكانيف التي اختبلفنا كمينا

 تطبقيا.

 أىم التوصيات:

 .الدعكة إلى قياـ دكلة تحتكـ بنظاـ اإلسبلـ في كؿ أمكرىا 
 :)د.ت( سالم، لمدكتور لبدالكريم بكارظام الحكم ي  اإلأساسيات ي  ن .6

يا راكدت أنَّ  , مبيننامسألة الحكـ مف المسائؿ الميمة في حياة كؿ األمـ أكضح فيو أفَّ 
كتحدث فييا عف  ,البشرية لقركف طكيمة لمكصكؿ إلى كيفية رشيدة في ترتيب الشأف السياسي

ا, ميزات الحكـ الرشيد في صدر االسبلـ األكؿ عف  كتحدث عف الخبلفة شكبلن كمضمكننا كأيضن
كذلؾ بسبب  أنظار المسمميف كميكل أفئدتيـ؛ الخبلفة الراشدة محطى  الديف كالسياسة. كما يرل أفَّ 

كبسبب احتضاف اإلسبلـ لنبتة الممة الغضة في تمؾ  ,مكانة الخمفاء الراشديف في اإلسبلـ
 ى أصبحت دكلة باسقة.المرحمة, كرعايتيا حتٌ 

 أىم النتائج:
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  ٌه عمماء الشريعة ىي الصمح لمعباد كالببلد, كىي صالحة لكؿ مكاف كزماف, كىك ما أقر
 األمة.

  ,المساكمة كال  كاالستسبلـ ألمره شيء ال يقبؿاالعتقاد بكجكب تنفيذ حكـ ا تعالى
 أنصاؼ الحمكؿ.

  َّاالعتقاد بعدـ صبلحية الشريعة لكؿ زماف كمكاف ىك انسبلخ مف ربقة الديف كخركج  أف
 عف دائرتو.
 أىم التوصيات:

  الدعكة إلى إعماؿ مقاصد الشريعة كمبدأ سد الذرائع, مف أجؿ ترسيخ المبادئ العميا في
العدؿ  برل التي ينبغي أف يحققيا الحاكـ المسمـ, كمف أىمياالحياة العامة كالمصالح الكي 

 كالحفاظ عمى ىكية األمة, كاألمف, كاالستقرار, ككرامة الناس كحريتيـ.

ختامنا يمكف القكؿ إفَّ الدراسات التي تحدثت عف نظاـ الحكـ اإلسبلمي عامةن, كتناكلت الحديث 
فَّ الباحث قد ذكر أىـ ىذه  عف معاكية بف أبي سفياف كحياتو كحكمو خاصة كثيرة كمتنكعة, كا 

 اسات كأشيرىا.الكتب كالدر 
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 اإلطـــــــــار انىــــظــــــري 

 ويشتمل لمى أربعة مباحث: 
 المبحث األّول: الحكم الرشيد ي  اإلسالم ومدلولتو

والمحاسبة والعدل زمن معاوية بن أب   المبحث الثان : الشفايية 
 . سفيان

المبحث الثالث: السيادة والكفاءة والشورى ي  زمن معاوية بن 
 .أب  سفيان 

المبحث الرابع: التخطيط الستراتيج  زمن معاوية بن أب  
 .سفيان 
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 الثالث: الفصل 
 اإلطـــــــــــــــار النظــــري 

 

 مقدمة: 
الحكـ الرشيد أىمية متزايدة, حيث أصبح مف أكلكيات صانعي القرار  خذ مكضكع إدارةاتٌ 

 (  ِِـ: َُِٓ) رمضاف, . كافة كالميتميف بيذا الشأف في أنحاء العالـ

ية, الديمقراطو أحد المرتكزات التي تقكـ عمييا د عمى أنَّ يشو ينظر إلى الحكـ الر كما أنَّ 
يجابية,كثر فعالية كتحتاج إلييا التنمية لتككف أ كـ في األدبيات كقبؿ أف يظير ىذا المفي كا 

مف  ة اإلسبلمية, ليعبر عف مرحمة ميمةستعمؿ في األدبيات السياسيفقد اي السياسية الحديثة, 
دار أسمكب  الحكـ عمى أسس عمر الدكلة اإلسبلمية, كىي مرحمة الخبلفة الراشدة, ككيؼ كاف يي 

 اإلنساف كغيرىا مف المبادئ اإلسبلمية السامية. مف الرشادة كالصبلح كاحتراـ حقكؽ ككرامة 

 ( َّٕ: َُُِ) محمد, 

مف ىذا المنطمؽ سيتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ الحديث مف الحكـ الرشيد في اإلسبلـ 
  مباحث.في أربعة  ,كمعاييره في زمف معاكية

يتحدث عف الحكـ الرشيد في اإلسبلـ تعريفو كمدلكالتو, كأىـ  :ففي المبحث األكؿ -
 المعايير التي يقـك عمييا كالعدؿ كالمساكاة كالشكرل كغيرىا.

الشفافية كالمحاسبة كالعدؿ زمف معاكية حيث يسرد تعريؼ  :كيتناكؿ المبحث الثاني -
 مكجز لكؿ معيار مع سرد األمثمة العممية في حياة معاكية عمييا.

فيتحدث عف السيادة  كالكفاءة كالشكرل زمف معاكية كسرد األمثمة  :مبحث الثالثما الأ -
 لكؿ منيا.

المبحث الرابع: الحديث عف الرؤية االستراتيجية لمعاكية كسياستو مع الرعية في كيتناكؿ  -
 الفتكحات اإلسبلمية.
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  :األول لمبحثا

 الحكم الرشيد ي  اإلسالم ومدلولتو 
يو نظاـ جاء قبمو, كال يشب نظاـ فريد متميز, لـ يشبو نظامنا نظاـ الحكـ في اإلسبلـ إفَّ 

, حد فيو فكؽ القانكف كليس جميكرينا, فبل كراثة فيو لمممؾ كال مكاف ألجاء بعده, فيك ليس ممكينا
يكرم الحكـ كالتشريع كالسيادة  بخبلؼ الجم نظاـ الحكـ في اإلسبلـ قائـ عمى أساس أفَّ  ألفَّ 

 (ُُٓـ: َُُِالذم يجعؿ ذلؾ لمشعب. ) عدالف, 
منو, كأمر  كالحياة جعؿ الدكلة كالحكـ جزءنا كاإلسبلـ باعتباره مبدأ لمدكلة كالمجتمع

 ( .ُٓـ, ََِْالدكلة كالحكـ, كأف يحكمكا بأحكاـ اإلسبلـ. ) زلكـ, المسمميف بأف يقيمكا 
الدكلة عمى المستكل دار بيا شؤكف الحقيقة الطريقة التي تي  يكالحكـ الرشيد ىك ف

 (ُّجتماعي عمى نحك أخص. ) بكار, ) د.ت( : االقتصادم كاال
 كنحف في ىذا المبحث سنتحدث عف الحكـ الرشيد في اإلسبلـ كأىميتو كمعاييره كأسسو.

 الحكم الرشيد ي  اإلسالم.: األول طمبالم
 غوي لمحكم الرشيد: التعريف الم  أوًل 

: كالحكـ. كالثانية صفة لؤلكلى, الحكـ الرشيد مف كممتيف: )الحكـ( ك)الرشيد(يتككف مصطمح 
 كيفصؿ بيف أم خصميف, كالحاكـ يميز بيف الحؽ كالباطؿ, ىك الفصؿ بيف الشيئيف

 (.ُٕ-َٕ: َُِْ)مدكخ,

ـي كالحكيـ كالحاكـ. منو : مادة )الحكـ( يرد لساف العرب أفَّ  ككرد في كى ـي ىك ا  الحى كى سبحانو كالحى
كىك الذم يحكـ , كالحكيـ بمعنى الحاكـ في عبله. كلو الحكـ جؿَّ , كىك أحكـ الحاكميف, كتعالى

 ( .َُْ/ ُِق: ُُْْ)ابف منظكر,  األشياء كيتقنيا

 : قاؿ تعالى الخمؽ إلى مصالحيـ كىداىـ إلييا.كىك الذم أرشد  ,كالرشيد مف أسماء ا تعالى
 ُِ ًِ ارهجُِع٘ ْ٘ َشبدِ َٝب قَ ٌْ َعجَِٞو اىشه ِذُم ْٕ د يشفالرَّ  ,,أم أىداكـ سبيؿ القصد سبيؿ ا (ّٖ)غافر: أَ

  (.ُٕٓ/ّق: ُُْْ, )ابف منظكر كالرَّشاد نقيض الغي

صفة الرشيد مشتقة مف الرشد أم الصبلح, كىك إصابة الصكاب كمجانبة كبيذا نجد أفَّ 
  .الضبلؿ
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 الرشيد: التعريف الصطالح  لمحكم ثانًيا

لو تعريفات عديدة لدل فقياء  ,مكـ الرشيد شأنو شأف أم مصطمح بشر مصطمح الح
جتماعية ف تكسَّع في تعريفو ليشمؿ جميع النكاحي المالية كاإلدارية كاالفيناؾ مى  السياسة,

 (.َٕ: َُِْ)مدكخ,  ف قصره عمى الجانب السياسيكمنيـ مى  ,كالسياسية لمحكـ كالدكلة

يأخذ المنحى : و ينقسـ إلى منحييف رئيسييفنجد أنَّ  ,تعريؼ الحكـ الرشيدذا ما أردانا كا  
 كعمى النحك اآلتي: ,امؿ لكؿ أشكاؿ الحياة كمتطمباتياالش

و ممارسة السمطة السياسية كاالقتصادية كاإلدارية إلدارة شئكف بمد ما عمى أنَّ  :المنحى األول
مؽ ة البشرية بغرض القضاء عمى الفقر كخكذلؾ لتحقيؽ أقصى قدر مف التنمي ؛جميع المستكيات

كتشجيع تقدـ المرأة في جميع , كحماية البيئة كتجديدىا ,فرص عمؿ كمقكمات معيشية كامنة
: ََُِ)دركيش,  كذلؾ مف خبلؿ تطكير القدرات في مجاالت الحكـ الصالح, المجاالت

ُٕٓ.) 

 :امني ،تعريفات لدة ،يندرج تحت ىذا التعريف

كىك عبارة عف "التقاليد كالمؤسسات التي مف خبلليا تتـ ممارسة تعريف البنك الدول :  . أ
 (.ُٕ: َُِْ)مدكخ,  السمطة في الدكؿ مف أجؿ الصبلح العاـ"

 :فو عمى أنوكالذم عرَّ  ,اإلنمائي تعريف برنامج األمم المتحدة . ب

, عمى جميع المستكيات ممارسة السمطة السياسية كاالقتصادية كاإلدارية إلدارة شئكف الدكلة
كيشمؿ اآلليات كالعمميات كالمؤسسات التي مف خبللو يحصؿ المكاطنكف كالجماعات عمى 

ا لمضاميف حقكؽ اإلنساف, طبقن , كيمارسكف حقكقيـ القانكنية, كيكفكف بالتزاماتيـ, مصالحيـ
 يـكيقبمكف الكساطة لحؿ خبلفات, لمشاركة الفاعمة كحكـ القانكف كاالنفتاح السياسي

 (ُٕ: ََُِ( ك)دركيش, ِْ: ََِٕ)الفيداكم, 

شريطة أف تؤثر , شمؿ مؤسسات الحكـ الرشيد الييئات التشريعية كالقضائية كاالنتخابيةتك 
)دركيش,  كالتي تجعؿ اإلنساف محكر تركيزىا, السمطة التشريعية عمى التنمية البشرية

ََُِ :ُٕ). 
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)الفيداكم,  وى : ،الحكم الصالح يقوم لمى ثالثة دلائم أساسية ومن التعريف نجد أنَّ 

ََِٕ :ِٓ) 
 صنع القرارات السياسات العامة الحككمية.: أ. الدعامة السياسية
 تنفيذ السياسات العامة الحككمية.: ب. الدعامة اإلدارية

العبلقات بيف  كتحدد, كىى الركابط المادية التي تجمع الدكلة بالمجتمع: ج الدعامة االقتصادية
  األفراد كمؤسسات المجتمع عمى أساس مف الحقكؽ كالكاجبات.

 كىي:, تمثؿ غايتو األساسية, كلمحكـ الصالح ثبلثة أىداؼ
 . تحقيؽ العدالة االجتماعية لممكاطنيف في مستكل المعيشة كالحياة الكريمة.ُ
 . دكامة حالة الشرعية في المجتمع.ِ
 قتصادية في تخصيص المكارد كحسف استغبلليا.. تحقيؽ الكفاية لمتنمية االّ

 م ،لمى أنو:8008ج. تعريف تعزيز التنمية اإلنسانية العربية لعام 

 كيقكـ عمى تكسيع قدرات البشر  ,الحكـ الذم يعزز كيدعـ كيصكف رفاه اإلنساف
 كيسعى إلى تمثيؿ , كخياراتيـ كفرصيـ كحرياتيـ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

 كتككف مسؤكلة أمامو لضماف مصالح جميع أفراد ,  كامبلن فئات الشعب تمثيبلن  جميع
 (.ُٕ: َُِْ)مدكخ,  الشعب

ألساليب  احيث تعتبر المفيكـ عنكانن , يحدد التعريؼ في سياقو السياسي فقط: المنحى الثان 
حقكؽ كاحتراـ  ,مثؿ اعتماد آليات المحاسبة كالشفافية ,اإلصبلح السياسي كاالجتماعي ككؿ

 .(ّٓ: ََِٓف )المصرم, كسيادة القانك , اإلنساف كمكافحة الفساد

دارتيا  رشيدالحكـ ال ؽ يمكف القكؿ أفَّ بمما س ىك الذم يسعى إلى تنظيـ شؤكف الدكلة كا 
كالشفافية كالمشاركة في  ,مف خبلؿ اعتماد آليات المحاسبة ,بشكؿ يكفؽ بيف الفرد كالمجتمع

 (ّٓ)السابؽ,  كسيادة القانكف كغيره. ,كاحتراـ حقكؽ اإلنساف ,الحياة العامة

كقد اعتمد الباحث في اختيار معايير الحكـ الرشيد المستخدمة في دراستو عمى تعريؼ  
 برنامج األمـ المتحدة لمحكـ الرشيد.
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 :الحكم الرشيد ي  اإلسالم ثالثًا

لممككنات األخبلقية  احكـ الصالح يقضى أف يككف مستكعبن تأصيؿ نمكذج ال إفَّ 
لترسيخ سمة  اكأخبلقين  احضارين  ممحةن  ىناؾ حاجةن  خاصة أفَّ  ,كاالجتماعية كالقيمية كاإلسبلمية

ات في يكالتي تقكـ عمى يقين ,الحكـ اإلسبلمي الراشد عبر مرحمة الحكـ النبكم كالخمفاء الراشديف
 (ِٕ: ََِٕ)الفيداكم,  عمة.كيقكـ عمى قيـ التعاكف كالمشاركة الفا العقؿ كثكابت المبدأ,

ٙ : حيث يقكؿ ا تعالى َ٘ اىزهْق َٗ ُّ٘ا َعيَٚ اْىجِشِّ  َٗ رََعب َٗ  :كيقكؿ النبي  (.ِ)المائدة 
: " (ُِْٔٗ: ّٗٗ/ِّا" )مسند أحمد بف حنبؿ المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضن 

كدليؿ , الرؤية اإلسبلميةىك مف صميـ  ,بصفتو التي تتعمؽ بالرشد كالصبلحالمفيـك  إفَّ 
ذلؾ المفظة التي سادت في التاريخ اإلسبلمي لتعبر عف حالة الحكـ المسماة )الخبلفة 

كالتعبير عف القكاعد  فالخبلفة الراشدة ما ىي إال الحكـ الراشد ذاتو في حقيقة األمر,, اإلسبلمية(
 .(ٗ: َُُِ, )عبد الفتاح كالسمات كالخصائص التي تميزه عف أنظمة الحكـ األخرل

كارتباطو باألصكؿ الشكرية كالعبلقة  ,فالحكـ الراشد يقدـ رؤية رحبة تتعمؽ بنمكذج الحكـ
بيف معايير الحكـ كمعايير المساءلة كالشفافية بما يؤسس لحكـ صالح, يؤسس لعبلقة سياسية 

 .(ٗ)السابؽ,  كيشيد معمار العبلقات بيف الدكلة كالمجتمع مف جانب آخر, سكية مف جانب

إلى ضركرة تحقيؽ الحكـ العادؿ كعدـ االستبداد فيو, كما  أشارهاإلسبلـ  كلذا نجد أفَّ 
كىذا يتجمى في أدلة كشكاىد كاضحة في القرآف الكريـ كالسنة , أشار إلى أىمية التعاكف كالشراكة
 النبكية الشريفة, عمى النحك اآلتي:

 ي  القرآن الكريم: -5

َ   :يقكؿ تعالى ُه َّللاه َٖبإِ يِ ْٕ بَّبِد إِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُؤدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ كقكلو , (ٖٓ.)النساء:َٝؤْ
ٌْ : تعالى ََٕت ِسُٝحُن رَْز َٗ ََل رََْبَصُع٘ا فَزَْفَشيُ٘ا  َٗ  :األنفاؿ(ْٔ.) 

كخاطب المسمميف  ا فكرة الدكلة كالسمطاف بأسمكب مطمؽ,كلقد أنقرًّ القرآف الكريـ أيضن 
في كثير مف اآليات, منيا ( ٖٓ)الدقس, )د.ت(:  شؤكف الدكلة كالسمطافكأمرىـ بممارسة  بذلؾ,

أََّضْىَْب أَْسَعْيَْب ُسُعيََْب ثِبْىجََِّْٞبدِ  ىَقَذْ   :قكلو تعالى ًَ اىْهبُط  َٗ َُ ىَِٞقُ٘ َٞضا َِ اْى َٗ ٌُ اْىِنزَبَة  ُٖ َع ٍَ

َْبفِ  ۖ   ثِبْىقِْغػِ  ٍَ َٗ ِٔ ثَؤٌْط َشِذٌٝذ  أََّضْىَْب اْىَحِذَٝذ فِٞ َٗ ُ ٌَ َّللاه ىَِْٞعيَ َٗ ُسُعئَُ  ٍَِ ُع ىِيْهبِط  َٗ َُْٝصُشُٓ 

ْٞتِ  ٛ   ۖ   ثِبْىَغ ِ٘ َ قَ ُه َّللاه  (.ِٓ)الحديد: َعِضٝضٌ  إِ
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حقاؽ الحؽ مف تنفيذ أحكاـ القرآف في الدكلة كالسمطاف, دَّ بي  كال )السابؽ,  إلقامة العدؿ كا 
ار الناس يسكاء أكاف ذلؾ باخت ,الحكـ في يد الحاكـ أمانة عنده فَّ أ اكيرل اإلسبلـ أيضن  .(ٖٓ

 ف ا لو في األرض مف سمطاف كقكة.ا مكَّ مى أـ كاف لً  كرضاىـ,

كىك  عمى ما اجتمع لو مف ممؾ كسمطاف, اطالب بأف يككف أمينن يف مي تكىك في كبل الحال
كأف يضعيا مكضعيا  ىذه األمانات التي أكدعيا ا إياه, ىأف يرع مطالب في شريعة اإلسبلـ

كتعرض , (ِّٗ: ُٕٓٗ)الخطيب, فإذا انحرؼ أك ظمـ فقد خاف األمانة  مف الحؽ كالعدؿ,
ُْ٘ا ََل   :في كتابو -كجؿ عزَّ - كيقكؿ ا, سبحانو كتعالى-لغضب ا ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝب أَُّٝ

ُعَ٘ه  اىشه َٗ  َ َُ رَُخُّ٘٘ا َّللاه ٘ َُ ٌْ رَْعيَ ّْزُ أَ َٗ  ٌْ بَّبرُِن ٍَ رَُخُّ٘٘ا أَ َٗكيقكؿ أيضا , :  ُْ ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه إِ

٘ا ثِبْىَعْذِه  َُ ُْ رَْحُن َِ اىْهبِط أَ ْٞ ٌْ ثَ زُ َْ إَِرا َحَن َٗ َٖب  يِ ْٕ بَّبِد إِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ    (.ٖٓ)النساء: رَُؤدُّ

تنظيـ العبلقة بيف األفراد كالدكلة كتكضح الحقكؽ كالكاجبات لكؿ  اكما جاءت آيات أيضن 
 .(ِٔ)الدقس,)د.ت(:  منيما
  ي  السنة النبوية: -8

و ئا في بنامتفردن  -مى ا عميو كسمـص -بعد نظاـ الحكـ الذم أقامو الرسكؿ
نما ىك نظاـ حكـ خبلَّ كخصكصيتو كمنجزاتو, فمـ يقـ عمى أنقاض ن بدكر  نيض ؽ,ظـ سابقة كا 
دارة الدكلة بصفتو اإلسبلمية الداعية إلى الخركج بالمجتمع , ريادم ميـ في القيادة كالتدبير كا 

العربي المسمـ مف حالة الضيؽ كالتشتت إلى السعة كالكحدة كالتماسؾ, كقياـ التغيير االجتماعي 
)الفيداكم,  كالسمكؾ اإلنساني المتفاعؿ الذم شمؿ الناس كالمجتمع كالدكلة كاألمة كالحضارة

ََِٕ :ِٗ). 

 كمنيا : التحكالت المطمكبة باتجاه الحكـ الصالح, مفيناؾ أحاديث شريفة تقك 

ال يجمع أمة محمد عمى ضبللة" )مصنؼ ابف أبي شيبة  ا عميكـ بالجماعة فإفَّ ": قكلو 
ٕ/َٖٓ :ُّٕٔٓ). 

: َُّ/ِأبي داكد " )مختصر سنف ال كمكـ راعو ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو"أ :ا قكلو أيضن ك 
ِِٖٗ). 

 : منيا قولو  ولقد وردت أحاديث كثيرة استعمل فييا لفظ اإلمام لمداللة عمى الحاكم،
العادل وحامل القران ال يغمو فيو وال  كاإلماـل ا هل إكرام يي الييةة المسمم المن إكرام ج إن  "

 (2422: 4/222" )يعب اإليمان يجفو عنو
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ا هل تةارك ا هل وتعالى في الدنيا أكرمو ا هل يوم القيامة ومن ن أكرم سمطان م  :" وقولو 
: 24/97" )مسند أحمد ةن حنةل الدنيا أىانو ا هل يوم القيامة في وجل   أىان سمطان ا هل عز  

23422 .) 

والسمطان  كاألميرمنيا اإلمام , م ألقاب عديدة لمحاكم المسممقد   الرسول  فَّ أوةييا نرى 
 والخميفة وغيرىا.

في اليرع إلى معنى واحد وىو قيادة  تقودغوية عمى اختالف مدلوالتيا الم   كميا كىي
 (.ٔٔ)الدقس, )د.ت(:  وحكميا األمة

والتدةير،  السياسيةلخالفة النةوة في  اا عظيمً الخمفاء الرايدين فقد كان تجسيدً وأما حكم 
يم ساروا في إدارة الدولة اإلسالمية كما أن  , المسئكليةواقتران ةمزايا الحزم في القيادة والعزم في 

وسياساتيم اليريعة اتجيت نحو تنمية المجتمع وةناء , ةقيم اليورى والعدل والرقاةة والمحاسةة
قامة اإلعمار وتقوية الدولة ةالخيرات والحضارة   (.23: 2339، )الفيداوي المدن وا 

 مبادئ ومرتكزات الحكم الرشيد :الثاني طمبالم
 : الشورىأوًل 

وقد يقال , لمحق األمكراستطالع الرأي من يوي الخةرة، لمتوصل إلى أقرب  ىي
تقميب  يلعامة المتعمقة ةيا، فاليورى تعناألمة أو ما ينوب مناةيا في األمور ا ياستطالع رأ

مختمفة في قضية من القضايا ومناقيتيا من أصحاب العقول  واآلراء, وجيات النظر المطروحة
 (.221: 6771)عيد،  حتى يتوصل إلى الصواب منيا ليعمل ةيا

 مشروعية الشورى:

جماع الصحاةة كما  -رضوان ا هل عنيم -ثةتت ميروعية اليورى في القرآن والسنة المطيرة وا 
 :يمي
 من القرآن:  األدلة . أ

  :حيث قال تعالى ،ةاليورى عمى جية الوجوب رسولو الكريم   أمر ا هل 
 ٌْ ُٕ ْس ِٗ َشب شِ  فِٜ َٗ ٍْ ا مأمورً  بالكحيإيا كان الرسول المؤمن ، (627ل عمران )آ اْْلَ

 (.666: 6771)القرضاوي، ةالمياورة فغيره أولى ةال ريب
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ةيا اإليمان ةا هل  قر  أحيث , لممؤمنين األساسيةوقد جعل القرآن الكريم اليورى من الصفات 
قامة الصالة  ٘ا  :ويلك في قولو تعالى(. 666)الساةق، وا  ٍُ أَقَب َٗ  ٌْ ِٖ َِ اْعزََجبثُ٘ا ىَِشثِّ اىهِزٝ َٗ

 ٌْ ُٕ ُش ٍْ أَ َٗ َلحَ  ٙ   اىصه َُ  ُشَ٘س ٌْ ُْٝفِقُ٘ ُٕ ب َسَصْقَْب َه ٍِ َٗ  ٌْ ُٖ َْْٞ   (21 :اليورى) ثَ

 
 من السنة النبوية: األدلة . ب

 قولمنيا:  ،ت عمى دعوة المسممين لمتياور في أمور حياتيموردت أحاديث كثيرة نص  
: 1/212". )المعجم األوسط استخارن ن استيار وال خاب م  ما ندم م  " :رسول ا هل 

1129) 

". )الجامع في الحديث ىدوا إلى أريد أمرىم إالقوم  تشاكرما : "رسول ا هل قال و 
 فيواستيارتو أصحاةو "، أييا الناس ي  عمييروا "أ :يوم ةدر وقولو ، (211: 6/271

 .في الخروج أو الةقاء في المدينة يوم أحد استشارىـكما  ،ةدرى أسر 

منيا عمى سةيل المثال ال  وةالنسةة لمخمفاء الرايدين فقد استياروا في مواضيع كثيرة،
)عيد،  استيارة عمر ةن الخطاب الصحاةة في قسمة أرض العراق عمى الفاتحينالحصر :
6771 :229.) 

ٌْ قاعدة  إن   ُٖ َْْٞ ٌْ ُشَ٘سٙ ثَ ُٕ ُش ٍْ أَ َٗ (622)المودودي، )د.ت(: تتطمب ةياتيا خمسة أمور: 
تتعمق ةيم  التيفي أمور المجتمع  يـآرائعن  عةيرالناس الحركة الكاممة في الت أن ينال .أ 

األمر  يفإن صدر خطأ عن ول األمكرويعمموا كيفية تصريف ىيه  وةحقوقيم ومصمحتيم،
الٌ أصمحوه   عزلوه أو يولوا غيره. كا 

ن يتم تعيينو أو اختياره ىل م  امقى عمى كأن ت   د  ة   المجتمع ال أمكرمسئولية تصريف  إن   .ب 
 ن يوليو اليعب قيادتو ةرغةتو ورضاه.فالقائد ىو م   ،الناس ارضة

 أن يختار لمتياور مع القائد أولئك اليين يحصمون عمى ثقة اليعب. .ج 
يمانيم و ىؤالء الممثمون عن اليعب ةأن يمتزم  .د  ضميرىم دون تحيز ما يمميو عمييم عمميم وا 

 أو مراعاة لمصمحة جماعة ما.
أما أن يستمع ولى األمر إلى جميع  جمع عميو أىل اليورى أو أكثريتيم،التسميم ةما ي   .ق 

ا فاليورى في ىيه الحالة تفقد معناى ،ثم يختار ما يراه ىو ةنفسو ةحرية تامة اآلراء،
  وقيمتيا.
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 أهمية الشورى:

)حمادي، ، و(221-229: 6771)عيد، فييوالمجتمعات  األمـلميورى أىمية كةيرة في حياة 
2362 :22): 

الطريق السميم لمتوصل إلى أصوب اآلراء والمحمول لتحقيق مصالح األفراد والجماعات  .ُ
 والدول.

وىي أثر طةيعي  وتوضيح السةيل، األمرىي الطريق الصحيح لمعرفة الحقيقة وجالء  .ِ
 لمعقل. اإلسبلـالحترام 

وال ييعر ىو  األمةعمى أمور تضر  اإلقداـأمر المسممين من  يليورى عصمة لولافي  .ّ
 . ةضررىم

 ول دون استةداد الحاكم أو طغيانو.ح  ت   .ْ
وتؤلف قموةيم ةما يجمعيا مع الحاكم ةرةاط المودة والتعاون  المحككميفتطيب نفوس  .ٓ

 معو.
لقولو  ؛األمة ةاعتةار مجموعيا معصومة من الخطأ ألن   ؛القرارات اتخاذجنب الخطأ في ت .ٔ

 ":  (2723: 2/71)سنن اةن ماجو  ."ال تجتمع عمى ضاللة أمتي إن 
 :أهل الشورى

 التي األمكروالقدرة عمى االستنةاط في سائر  ىم جماعة من أىل الةصيرة والرأي،
سريعة  اإلدارية األمكرخاصة في  تحتاجيا األمة فيما لم يرد فييا نص من كتاب أو سنة،

َِ  َٕوْ  قُوْ  :ىقال تعال، التطور ِ٘ٛ اىهِزٝ َُ  َْٝغزَ ٘ َُ َُ  َْٝعيَ ٘ َُ َِ ََل َْٝعيَ اىهِزٝ َٗ ،ٚٗق٘ىٔ رعبى: 

 ٌش ٍْ ٌْ أَ ُٕ إَِرا َجبَء َٗ  َِ ٍِّ  ِِ ٍْ ِٗ  اْْلَ ِف أََراُع٘ا  أَ ْ٘ ِٔ اْىَخ ٚ  أُٗىِٜ  ۖ   ثِ إِىَ َٗ ُعِ٘ه  ُٗٓ إِىَٚ اىشه ْ٘ َسدُّ ىَ َٗ

 ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َِ َْٝغزَْجِطَُُّ٘ٔ  ُٔ اىهِزٝ ََ ٌْ ىََعيِ ُٖ ْْ ٍِ ِش  ٍْ  (.12:النساء ) اْْلَ

 كالرأم, العدالة والعمم :وىى ثالثة ،أىل اليورى المعتةرة فيوقد حدد العمماء اليروط  
 (242-246: 6771. )عيد، والحكمة

 العدل :ثانًيا

 أفما يعني  ىيا يتطمب الوقوف ةحزم لتحقيق العدل، ،أسماء ا هل الحسنى العدل من
ا لمصالحة الخاصة أو مصالح أولئك المقرةين ى لو كان ضارً ا  هل تعالى حت  يكون الفرد ياىدً 

َٖب  :قال تعالى، و (99: 2362. )الجيوسي، منو َِ  َٝبأَُّٝ ُْ٘ا اىهِزٝ ٍَ َِ  ُمُّ٘٘ا آ ٞ ٍِ ا ٘ه  ثِبْىقِْغػِ  قَ
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ََٖذاءَ  ِ  ُش ْ٘  َّلِله ىَ ٌْ  َعيَٚ َٗ ْٗ  أَّفُِغُن ِِ  أَ ْٝ اىَِذ َ٘ َِ  اْى اْْلَْقَشثِٞ َٗ  ُْ ِْ  إِ ْٗ  َغًِّْٞب َُٝن ُ  فَقًِٞشا أَ ىَٚ فَبَّلله ْٗ ب أَ ََ ِٖ  ثِ

ٙ رَزهجُِع٘ا فََل  َ٘ َٖ ُْ  اْى  (622 :النساء) ... رَْعِذىُ٘ا أَ

 كالقرآف ا،ا وصارمً أن يكون مخمصً  اإلنساففيجب عمى  ،األمانةوترتةط العدالة ةمفيوم 
. ةإعطاء كل يخص حقو والفصل ةين الناس ةنزاىة وعدل باألماناتيطالب الةير ةالوفاء 

 (99)الساةق، 
 :في العدل األصل

ا هل  صمى -وأمر ةو الرسول ،الكريم القرآفجاء ةو  ,اإلسبلـ أصكؿمن  أصؿالعدل 
. واحد أصؿفالناس أفراد وجماعات خمقوا من  ،وقامت عميو دولة الرسول -عميو وسمم

 (627)المودودي، )د.ت(: 

 ونرد عمى يلك أدلة من القرآن والسنة:

 من القرآن الكريم. األدلة -1

 سةحانو وتعالى:-منيا قولو  عن الظمم، ىتأمر ةالعدل وتني التي اآلياتىناك العديد من 
-    ُش ثِبْىَعْذِه ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه إِٝزَبِء ِرٛإِ َٗ  ُِ ْحَغب اْْلِ َٗ   ٚ ٚ   اْىقُْشثَ َٖ ْْ َٝ َٗ  ِِ َْْنِش  َع َُ اْى َٗ اْىفَْحَشبِء 

 ِٜ اْىجَْغ َٗ (73 :النمل ) 
 والعدل في ىيه اآلية يتركب من حقيقتين دائمتين:

 .أن يتحقق التوازن والتناسب في الحقوق ةين الناس .أ 
 .حق حقو ةطريقة عادلة ومنصفة ذمأن ينال كل  .ب 

ط يكون في سفالق العدل فوق كل اعتةار فيو فوق راةطة الدم والنسب، اإلسبلـ وعد  
َِ  َٝب :تعالى-قال  القول وفي العمل وفي الحكم ةين الناس، ٞ ٍِ ا ٘ه ُْ٘ا ُمُّ٘٘ا قَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ أَُّٝ

ْ٘ َعيَٚ ىَ َٗ  ِ ََٖذاَء َّلِله ْٗ  ثِبْىقِْغِػ ُش ٌْ أَ اْْلَْقشَ  أَّفُِغُن َٗ  ِِ ْٝ اىَِذ َ٘ َِ اْى  :سةحانو وتعالى-وفى قولو  ثِٞ
 ِ٘ا ثِبْىَعْذه َُ ُْ رَْحُن ِْٞ اىْهبط أَ ٌْ ثَ زُ َْ إَِرا َحَن َٗ  (12 :النساء) 

سواء  ،أن يحكموا ةالعدل في أمورىم كمياخطاب من ا هل تعالى لوالة أمر المسممين 
 الحرب.مم أو ةغيرىا في الس   اإلسبلميةةالرعية أو ةعالقة الدولة  األمرتعمق 

 .ا هل يقيم الدولة العادلة كانت كافرة وال يقيم الظالمة ولو كانت مسممة ولييا قيل إن  
 (ِٔٓ: ُٔٗٗ)عيد, 
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 األدلة من السنة. -2
سةعة يظميم ا هل ةظمو " :جعل اإلسالم لمحاكم العادل الثواب العظيم يوم القيامة وقال 

 (2276: 4/691 ". )سنن الترمييالعادل اإلماـيوم ال ظل إال ظمو 
يا عةادي إني : "عن الظمم منيا ما جاء في الحديث القدسي ىىناك أحاديث تنيو 

 (2299: 4/6774". )صحيح مسمم ا فال تظالمواحرمت الظمم عمى نفسي وجعمتو ةينكم محرمً 
 (103-101: 1892)أبو حبيب،  صور العدل في اإلسالم

 قال تعالى ،العدل في القول : فُ٘ا ْٗ أَ ْٞوَ َٗ َُ ثِبْىقِْغِػ   ََل َُّنيُِّف َّْفًغب إَِله  اْىَن َٞضا َِ اْى َٗ

ٌْ فَبْعِذىُ٘ إَِرا قُْيزُ َٗ َٖب    ْعَع  (.73)النحل:  اُٗ
  قال تعالى:  ,اليتامىالعدل في أمور ِثِبْىقِْغػ  ٚ ٍَ ٘ا ىِْيَٞزَب ٍُ أَُ رَقُ٘ َٗ :(.629)النساء 
 قال تعالى ،العدل مع العدل:  َٖب َِ َٝب أَُّٝ ٞ ٍِ ا ٘ه ُْْ٘ا ُمُّْ٘٘ا قَ ٍَ َِ آ ََٖذاء اىهِزٝ ِ ُش َلَ  َّلِلّ َٗ ثِبْىقِْغِػ 

 ٌْ ْهُن ٍَ ُه َّللّاَ َخجٌِٞش  َْٝجِش ارهقُْ٘ا َّللّاَ إِ َٗ  ٙ َ٘ َ٘ أَْقَشُة ىِيزهْق ُٕ ًٍ َعيَٚ أََله رَْعِذىُْ٘ا اْعِذىُْ٘ا  ْ٘ ُُ قَ َشَْآ

 َُ يُ٘ ََ ب رَْع ََ  (.1)المائدة: ثِ

 قال تعالى ،العدل في الحكم: ِ٘ا ثِبْىَعْذه َُ ُْ رَْحُن ِْٞ اىْهبط أَ ٌْ ثَ زُ َْ إَِرا َحَن َٗ  :النساء(
21.) 

 السيادة )سيادة القانون أو الدستور(ثالثًا: 

مف الحاكـ كالمحككـ لمقانكف بما  سيطرة أحكاـ القانكف كخضكع كؿو  راد بالسيادة:كيي 
 قائمة عمى التدرج بيف القكاعد التشريعية,كىذه السيطرة تككف , يتضمنو مف أكامر كمحظكرات

 (ُِٓ: ُٔٗٗ. )عيد, بحيث يككف الدستكر ىك قمة القكاعد كأعبلىا

و بيذا ينظـ العبلقات القانكنية التي فإنَّ  ,القانكف األعمى لمدكلة كالمجتمع كبصفة الدستكر
نيف مف حقكؽ كما لممكاط تقكـ عمييا الدكلة كجميع مؤسساتيا كأجيزتيا كالييئات المدينة,

ككيفية تشكيميا  ,كيحدد صبلحيات ككاجبات جميع مستكيات السمطة كالحكـ, جباتاكك 
 (ُٖٔ: ََُِ. )دركيش, كتحديدىا

مثؿ: احتراـ معايير  ,منظكر المجتمع في اتجاىات مشابيةكيسير ىذا المفيكـ مف 
 لتنمية االقتصادية,كفي الترقي كتكزيع أعباء كعكائؽ ا العدالة في التشغيؿ بالكظائؼ العامة,

نشاء مشركعات خاصة.  (ّٗ: ََِٓ)المصرم,  كفرص االستثمار كا 
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,  إفَّ  سيادة القانكف تستمـز تأميف حقكؽ اإلنساف بالنسبة لؤلفراد كالجماعات بشكؿ متساكو
 كتعمك سيادة القانكف عمى سمطة الحككمات, ,ة بينيـ في العقاب بمكجب القانكفككذلؾ المساكا

اطنيف مف أم  إجراءات تعسفية قد تتخذىا الدكلة ضدىـ, كتضمف معاممة جميع ي تحمى المك يف
: ََُِ. )دركيش, المكاطنيف عمى قدـ المساكاة ,كخضكعيـ لمقانكف كليس لنزكات األقكياء

ُٖٕ) 

كفي الدكلة اإلسبلمية يخضع الحاكـ كالمحككـ لمدستكر المتمثؿ في الشريعة اإلسبلمية 
الدكلة كىيئاتيا العامة الخركج عمى  ت تممؾ سمطاكال ية كأعبلىا منزلة,فيي قمة القكاعد القانكن

كما  ,أحكاميا, فيي ال تستطيع أف تصدر قانكف أك الئحة إال في حدكد الشريعة اإلسبلمية
يا الصيغة النيائية كأنَّ  ,ىذه الشريعة مف عند ا تعالى يؤمف األفراد في الدكلة اإلسبلمية كبأفَّ 

 عتد  أم قانكف يخالؼ الدستكر أك الشريعة اإلسبلمية ال يي  عمى ذلؾ فإفَّ  كبناءن  ,النيائيلمتكميؼ 
فَّ   (ِِٖ-ِِٕ: ُٔٗٗ. )عيد, ت عميو الشريعة اإلسبلميةما يطبؽ ما نصَّ  بو كال يطبؽ, كا 

 ,كتطبيؽ القانكف في الدكلة يتطمب التعاكف بيف الحككمات كمنظمات المجتمع المدني
 (ُٕٖ: ََُِ)دركيش,  لقكة الفاعمة الكحيدة في المجتمع.فالدكلة ليست ا

 ,كجكد القانكف العادؿ كسيادتو مقدمة ضركرية لخمؽ بيئة آمنة مما سبؽ يمكف القكؿ أفَّ 
كيطبؽ عمى الجميع  اا معركفن كأف يككف معمنن  ,كيفترض في القانكف أف يعمكا عمى الحكـ ذاتو

 (ُٖٓ)السابؽ,  بدكف تمييز.
 ركة ي  لممية صنع القرارالمشا :رابًعا

كىي مككف أساسي مف مككنات التنمية  ,المشاركة مفيكـ مرتبط بالمجتمع الديمقراطي
  البشرية مف كجية نظر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي.

قصد بيا أف يككف لكؿ مكاطف في المجتمع  دكر في صنع القرارات التي تؤثر في يي ك 
ليستكم في  ,مؤسسات شرعية كسيطة تمثؿ مصالحيـحياتيـ سكاء بشكؿ مباشر أك مف خبلؿ 

 ىذا الرجاؿ كالنساء.

كعمى قدرات المشاركة  ,يـ كحرية التعبيركىذا النكع مف المشاركة يقكـ عمى حرية التنظ
 (ُٖٗ: ََُِ)دركيش,  الفعالة.

ؿ مف خبلؿ إتاحة الفرصة أماـ الجميع كبالتساكم مف أج اكتأتي المشاركة أيضن 
كتقميؿ الميؿ إلى العزلة الناتجة عف اإلحباط لدل  ,أكجيو جميعالمشاركة في حياة المجتمع ب
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)المصرم,  .اكاقتصادين  اكاجتماعين  اكالتي ىمشت لفترات طكيمة سياسين  ,العديد مف شرائح المجتمع
ََِٓ :ّٗ) 

 لةءالشفايية والمسا :خامًسا

  :الشفايية 

الشعب في معرفة كؿ ما يتعمؽ بأعماؿ حككمتو, حؽ كيقصد بالشفافية في الحكـ ىك 
. فالحكـ الصالح ىك الذم يحرص عمى أف تككف الحككمة منفتحة كشفافية إلى حد كبير

 (ََِ: ََُِ)دركيش,

البيانات كحرية الحصكؿ عمى معمكمات, كاالنفتاح كتأتي الشفافية مف خبلؿ تداكؿ 
كلتكفر أماميـ البدائؿ  ليككنكا عمى معرفة بالحقائؽ, ,ؽ كالكاضح بيف المؤسسات كاألفرادالصاد

 (ّٗ: ََِٓ. )المصرم, اه مناسبن المختمفة, كيختاركا ما يرك 

التكتـ كالسرية لكي و يجب أف يتكفر لدييا قدر مف إال أنَّ  ,كعمى الرغـ مف تكافر الشفافية
عبلف ككما ىك الحاؿ مع األمكر العسكرية, تعمؿ بشكؿ صحيح, كبعض األسرار  الحرب, كا 

 (ََِ: ََُِ. )دركيش, السياسية

يركز اىتمامو مف خبلؿ تعاممو مع مصالح   الحكـ الصالح فإفَّ , لمبدأ الشفافية اكتطبيقن 
 يسية:المجتمع التي تتنافس فيما بينيا عمى ثبلثة محاكر رئ

االجتماعات : مثؿ إمكانية التكاصؿ مع المؤسسات الحككمية التي تتناكؿ الشأف العاـ, .ُ
 كالندكات.

إمكانية الكصكؿ إلى السجبلت كالكثائؽ العامة التي تحفظ فييا شؤكف أفراد المجتمع بطريقة  .ِ
 سمسة كميسكرة.

 السجكف, مثؿ: إمكانية التكاجد داخؿ األماكف المسئكلة عف إدارة شؤكف حككمية, .ّ
 (ََِ :ََُِ ,. )دركيشكفؽ ما تنص عميو لكائحيا كالمدارس الحككمية, كالمستشفيات,

 لةاءالمس : 

كىي الطمب مف المسئكليف تقديـ التكضيحات البلزمة ألصحاب المصمحة حكؿ كيفية 
كتقبؿ االنتقادات التي تكجو إلييا كتمبيو المتطمبات  استخداـ صبلحياتيـ كتصريؼ كاجباتيـ,

 (َُِ. )السابؽ, طمكبة, كقبكؿ المسئكلية عف الفضؿ كعدـ الكفاءة أك عف الخداع كالغشالم
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 ف يعزز كؿ منيما اآلخر,امترابطمبدأاف  الشفافية كالمساءلة  فَّ إمما سبؽ يمكف القكؿ 
ساءلة فمف يككف لمشفافية أم ففي غياب الشفافية ال يمكف كجكد المساءلة, كما لـ تكف ىناؾ م

كمنصفة عمى صعيد  ءة افي قياـ إدارة فعالة ككف اكجكد ىاتيف الحالتيف معن  كيسيـ, قيمة
 (َُِ. )السابؽ, المؤسسات العامة كالخاصة

 الستراتيجيةمبدأ الكفاءة والرؤية  :سادًسا

 ةالكفاء: 
كلدييـ القدرة  تكفر قادة يتمتعكف بالخبرة كالكفاءة كالقيادة مشكار التنمية إلى بر األماف,

 فيـ قادة: التنمية اإلنسانية, عمى تحقيؽ
قادريف عمى اإلبداع لتحقيؽ أكبر قدر مف البرامج  في المجبلت السياسية كاالقتصادية  .ُ

 كاالجتماعية.
 .اكعالمين  ادريف عمى المشاركة الفاعمة محمين قا .ِ

ألفراد كتكفير حياة مستقرة  ,ف الحكـ الصالح  مف محاربة الفقرفيذه الصفات كالخبرة يتمك
 (ُِِ: ََُِ)دركيش,  مف خبلؿ إدارة جيدة متفاعمة. ,الشعب

 :الرؤية الستراتيجية 
ا ينبغي أف يككف عميو عالـ المستقبؿ, كينبغي أف يسبقيا التنبؤ مى كىي صكرة ذىنية لً 

 بتطكرات الكاقع الحالي لتقدير الصكرة التي سيشكؿ عمييا المستقبؿ.
أف يتأمؿ التاريخ  دَّ ال بي  االستراتيجيةكالمفكر االستراتيجي الذم سيناط بو صياغة الرؤية 

ليست سكل آلية العبكر  كاالستراتيجيةكيشخص المكقؼ الراىف كيفحص االتجاىات السائدة, 
 (ُِّ: ََُِ)دركيش,  بتطكراتو. نبؤلمتحرؾ مف العالـ الذم تـ الت

 المساواة :سابًعا

الركح  نزلةاـ السياسي اإلسبلمي بؿ ىك بمالمساكاة حجر األساس لبناء النظبعد مبدأ 
 كبدكنو ال شرعية لمدكلة اإلسبلمية كال مبرر الستمرار كجكدىا كبقائيا. مف الجسد,

يا لقد اعتبر اإلسبلـ المساكاة بيف الناس كافة قاعدة مف قكاعد الشريعة يجب أف يمتـز ب
 (ُٔٓ. )الدقس, )د.ت(: اا كاف أـ محككمن كؿ مسمـ حاكمن 
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ٌْ   : كفى قكلو تعالى َٖب اىْهبُط إِّهب َخيَْقَْبُم ِْ  َٝب أَُّٝ ٚ   َرَمشٍ  ٍِ ّْثَ أُ َٗ  ٌْ َجَعْيَْبُم  ُشُع٘ثًب َٗ

قَجَبئِوَ  ُه  ۖ   ىِزََعبَسفُ٘ا َٗ ٌْ  إِ ُن ٍَ ْْذَ  أَْمَش ِ  ِع ٌْ  َّللاه  (ُّالحجرات: ) ۖ   أَْرقَبُم
 مبدأ المساواة ي  اإلسالم:دت اآلية لمى أمرين يرسخان أكّ 

 أصؿ اإلنسانية كميا كاحد. أفَّ  - أ

األفضمية عند ا ىي أساس  كأفَّ  ,ا أكجد االختبلؼ بيف الشعكب لمتعارؼ فحسب أفَّ  - ب
 (ِْٔ-ِّٔ. )المكدكدم, )د.ت(: الديف كالتقكل

 :(86-79: 5988)أبو حبيب،  صور المساواة ي  الشريعة اإلسالمية

كيقكؿ , فا سبحانو كتعالى خمؽ الناس مف أصؿ كاحد: الجنس البشرم المساكاة بيف أفراد .ُ
ٌُ اىهِزٛ َخيَقَُنٌ :سكرة النساء فيتعالى  َٖب اىْهبُط ارهقُ٘ا َسثهُن اِحَذحٍ  ٍِِّ َٝب أَُّٝ َٗ َخيََق  ّهْفٍظ  َٗ

َِّغبءً  َٗ ب ِسَجبًَل َمثًِٞشا  ََ ُٖ ْْ ٍِ ثَثه  َٗ َٖب  َج ْٗ َٖب َص ْْ ٍِ  :تعالى: كقكلو (,ُ)النساء  
 َٖب اىْهبُط إِّهب ُّٝ ِْ  َٝب أَ ٍِ  ٌْ قَجَبئَِو ىِزََعبَسفُ٘ا    َرَمشٍ  َخيَْقَْبُم َٗ ٌْ ُشُع٘ثًب  َجَعْيَْبُم َٗ   ٚ ّْثَ أُ َٗ 

 (ُّ)الحجرات: 

 :عدة كىذا يككف في أمكر :المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة .ِ

ُُ أَُ ُْٝزَشَك  أََْٝحَغتُ  :المساكاة مف حيث النشأة كالتككيف كىذا يمثمو قكلو تعالى - أ اِْلَّغب

ُْْٔ  *ُعًذٙ ٍِ ٙ * فََجَعَو  ٘ه َُ َعيَقَخً فََخيََق فََغ ٌه َمب َْٚ * ثُ َْ ُٝ ٍّٜ ِْ ٍه  ِ ٍِّ ٌْ َُٝل ُّْطفَخً  أَىَ

اْلُّثَٚ َٗ َمَش  ِِ اىزه ْٞ َج ْٗ  (.ّٗ )القيامة  اىضه

كما تممكو  ماليالمساكاة مف حيث الحقكؽ: فالمرأة ليا شخصية كاممة كذات استقبلؿ  - ب
ما تممكو عمى كجو االستقبلؿ كالتفرد كىى تنفقو دكف تدخؿ مف أحد مف أب أك أخ أك إنِّ 

نفاؽ إال ما كضعو الشرع مف قيكد يخضع ليا كلد كال قيد عمييا في الكسب كاإل كزكج أ
 . سكاءالرجؿ كالمرأة عمى حد 

ب اْمزََغجُ٘ا :قاؿ تعالى َه ٍِ َجبِه َِّصٌٞت  ىِيَِّْغبءِ  ۖ   ىِيشِّ ب َٗ َه ٍِ َِ   َِّصٌٞت  اْعؤَىُ٘ا اْمزََغْج َٗ 

 َ ِْ  َّللاه ٍِ  ِٔ  (ِّ :النساء) فَْعيِ

سبلـ إليماف بأركاف االيماف كأركاف اإلالمساكاة مف حيث الكاجبات الدينية: فيي مكمفة با - ت
ؽ )أبك حبيب, كحبلؿ كحراـ كمف آداب كأخبل يمف أمر كنيسبلـ جميعا كما في اإل

ٌْ : قاؿ تعالى (,ُٖ: ُِٖٗ ُٖ َْٝحفَظُ٘ا فُُشَٗج َٗ  ٌْ ِٕ ِْ أَْثَصبِس ٍِ ٘ا  َِ َُٝغعُّ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ قُو ىِّْي
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 ِْ ٍِ  َِ َْبِد َْٝغُعْع ٍِ ْؤ َُ قُو ىِّْي َٗ  َُ ب َْٝصَُْع٘ ََ َ َخجٌِٞش ثِ ُه َّللاه ٌْ إِ ُٖ ِه َرىَِل أَْصَمٚ ىَ ِٕ أَْثَصبِس

ِه  ُٖ َِ فُُشَٗج َْٝحفَْظ َٗ (النكر:َّ-ُّ) 

لة كال تتحقؽ ىذه العدالة إذا المساكاة بيف المسمـ كغيره: كيقصد بالمساكاة ىك تحقيؽ العدا .ّ
ألف معنى ذلؾ ىك حمؿ المسمميف  ؛بيف المسمميف كالذمييف فيما يتصؿ بالعقيدة الذمية مى كً سي 

كراىيـ عمى غير ما يدينكف, كمعناه عمى ما يتفؽ مع عقيدتيـ لممسمي ف فيما يعتقدكف, كا 
ِِ  فِٜ َل إِْمَشآَ  ا الخركج عمى نص القرآف الصريحأيضن  ٝ  ( . ِٔٓ: )البقرة اىذِّ

ساس ديني محض, شرب الخمر ألتفريؽ بيف المسمميف كغيرىـ عمى مثمة عمى اكمف األ
الخنزير, كمف العدؿ أف يطبَّؽ ىذا كأكؿ لحـ الخنزير, فالشريعة تحـر شرب الخمر كأكؿ لحـ 

 التحريـ عمى المسمـ الذم يؤمف بتحريـ ىذه األمكر .

كلكف مف الظمـ أف يطبؽ ىذا التحريـ عمى غير المسمـ الذم يؤمف بعدـ تحريـ شب 
 (ٖٔ-ٖٓ: ُِٖٗ)أبك حبيب,  الخمر كأكؿ لحـ الخنزير.

 .المساكاة بيف الحاكـ كالمحككـ .ْ

 في اآلتي: كتطبيؽ ىذه القاعدة يككف

عمى الناس بحكـ المنصب كالزعامة بأم شكؿ  يف دكنو أف يستعم لمى كال ة لليس لرئيس الدك  - أ
 مف األشكاؿ.

إال ما خصصتو لو األمة مف أجر لقاء قيامو  ,ماؿ الدكلةليس لرئيس الدكلة حؽ في  - ب
 مام ماليكالذم نفسي بيده ":  -عميو كسمـ ا ىصمٌ  -رسكؿ اكيؤكد ذلؾ قكلو , بكظيفتو

: ِّْ/ِ". )مختصر سنف أبي داكد, مردكد عميكـ كىك إال الخمس, أفاء ا عميكـ
َّّٔ) 

نو ففي المجتمع المدني كانت ايجب أف يعيش رئيس الدكلة كمف حكلو آالـ الشعب كأحز  - ت
ككاف رسكؿ  –كىؤالء ىـ أىؿ الصفة -عيشة فئة مف أبنائو الكفاؼ, أك قؿ دكف الكفاؼ 

ف تمتع بيذه الصفة, فقد كاف يحزف أشد الحزف خير مى  - كسبلمو عميوصمكات ا-ا 
سعافو ليـعمى ىـ مى   (ُٗ-ٖٖ:ُِٖٗ)أبك حبيب,  .ف حكلو, كيدؿ عمى ذلؾ مساعدتو كا 

حجر األساس لبناء النظاـ يمكف القكؿ إفَّ معايير الحكـ الرشيد تعد   ما سبقخالصة 
كبدكنو ال شرعية لمدكلة اإلسبلمية كال مبرر  الركح مف الجسد, بمنزلةالسياسي اإلسبلمي بؿ ىك 
 الستمرار كجكدىا كبقائيا.
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 : المبحث الثان 
 الشفايية والمحاسبة والعدل زمن معاوية

مكاصفات  بكؿ تفاصيمو كأحداثو, يجد فيو دارس لتاريخ معاكية بف أبي سفيافإفَّ ال
عمى اقتفاء أثر مف قبمو مف رسكؿ ا  الحرصففي سيرتو تجد كؿ الحاكـ العادؿ الحميـ, 

كصحابتو الخمفاء الراشديف رضكاف ا عمييـ. كما نجد حرصو عمى تطبيؽ الحكـ االسبلمي 
 بكؿ أسسو كمبادئو.

كالعدؿ. كىك ما سيكضحو الباحث في ىذا  ,كالمحاسبة ,كمف ىذه المعايير: الشفافية
 تو كالشكاىد الدالة عميو.ننا مفيكمو كماىيٌ المبحث بإذف ا, حيث سيعرض كؿ معيار مبي

   ول: ترجمة معاوية بن أب  سفيان المطمب األ 
, فقد شيد التاريخ ليذا كاحدنا مف أعظـ ممكؾ اإلسبلـ   يعٌد معاكية بف أبي سفياف 
, كقد يستغرب البعض اا متكاضعن زاىدن  ا عادالن فقد كاف عالمن الصحابي الجميؿ بعدلو كنزاىتو, 

محمد بف ىاركف  لالصالحيف, فقد رك  و كاف مف الزاىديف كالصفكةلـ يدرس سيرتو مف أنَّ ممف 
أنو قاؿ: "  عف حسف بف كاقع عف ضمرة بف ربيعة القرشي عف عمي عف أبي حممة عف أبيو,

: ـُٕٖٗ)ابف العربي,  ."دمشؽ يخطب الناس كعميو ثكب مرقكعرأيت معاكية عمى المنبر ب
ُ/ُِٕ)  

يركب بغمتو كيدكر عمى أىؿ الشاـ بنفسو يذكرىـ بالصبلة,  -رحمو ا -" كقد كاف
: ََُِ, " ) التربانيلى أبعد الحدكدإ ا حميمن ا عادالن ية أنو كاف ممكن الممفت في تاريخ معاك  الشيء
ُّٗ) 

لى مكجز بسيط نتعرؼ منو عمى شخصية إف شاء ا سنتطرؽ إكنحف في ىذا المبحث        
 مف خبلؿ نقاطو عدة. -رضي ا عنيما–سفياف معاكية بف أبي 

 :اسمو 
مية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف أكية بف أبي سفياف صخر بف حرب بف ىك معا
بف (. )اُٗ/ٖ ـ:َُٗٗ ,بف كثير( )إّٗ/ ُ :ََِٖ, الطيِّب الشافعي). قصي بف كبلب

 )د.ت(:البخارم, (, )ّّْ/ّ: ََُِ العثماني,)مصطفى (, ُُِ/ُ :ُٕٗٗالجكزم, 
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 نصر البخارم, بكأ), ( ّّٕ/ ّ :ُّٕٗبف حباف, ا), (ّّٔ/ ٓ :َََِ(, )البغكم, ِّٔ/ٕ
 لميف.االمؤمنيف ككاتب كحي رب الع كيكنى أبا عبدالرحمف, كىك خاؿ (.َّٕ/ ِ ق:َُْٕ

 (. ُٗ/ ٖ :َُٗٗبف كثير, ا( )ْٕٓ/ ُ :ََِِ, البغدادم)
 :نسبو 

 وولده(مو ونساؤه أوييو سنتحدث لن) أبوه و 

 :موأبوه و أ . أ

 صخر بف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلبىك : سفياف( كبأ)
 )ابف قتيبة, .بف مالؾ بف النضر ابف كنانة بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب بف فير

 (.ِّٖ/ ٓ )د.ت(: (, )الطبرم,ّْْ )د.ت(:

, كذىبت عينو صدقات الطائؼ ه رسكؿ ا قبيؿ فتح مكة, ككالٌ  سفياف قد أسمـ "ككاف أبك
ف أفعمي قبؿ  -ا عنورضي -لى خبلفة عثماف إفي بعض المغازم, ثـ بقي مع النبي 

خرل يكـ اليرمكؾ. ) ابف قتيبة, حدل عينيو ذىبت يكـ الطائؼ كاألإ فَّ إكيقاؿ  يمكت.
كمات بالمدينة سنة اثنيف كثبلثيف, كىك ابف ثمافو كثمانيف سنة." )ابف قتيبة,  (.ّْْ )د.ت(:
 ( .ّْْ )د.ت(:

ىند بنت عتبة بف ربيعة بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي. ) الطبرم, : كأـ )معاكية(
 (. ِّٖ/ ٓ)د.ت(: 

 ذكر نسائو وولده: . ب

 مف نسائو:

  اب جنبف زىير بف حارثة بف اانة بف عدم لجة بف قنك بف أنيؼ بف دؿ بحميسكف بنت
 يزيد بف معاكية(.الكمبي, ككلدت لو )

 عبدالرحمف كعبد ا(.ككلدت لو ), ف نكفؿ بف عبد مناؼة بف عبد عمرك برظقة ابنة ختفا 
 .نائمة بنت عمارة الكمبية, لكف طمقيا معاكية 
 د.ت(: الطبرم,فماتت ىناؾ. ), زا قبرص كىي معوة, كقد غختة أخت فارظكتكة بنت ق( 

ٓ /ِّٗ.) 
  



 اإلطار النظري

ّٓ 

 الفصل الثالث

 :صفة معاوية 
ذا ضحؾ انقمبت شفتو العميا, ككاف إا, , مييبن أبيض, جميبلن  , طكيبلن كاف معاكية رجبلن 

 (.ُْٓ/ ُ )د.ت(: ,بردل تغرمبف ا)ك , (َْٓ/ ِ: ََِّالذىبي, الصفرة. )يخضب ب
بعض  فَّ أكقد ركم  ا. شيمن ا عادالن لناس, كريمن ا في اسيدن  اا رئيسن ا كقكرن ا حميمن ككاف أيضن 
ـ سيسكد قكمو, فقالت ي ألظف ىذا الغبلنِّ إفقاؿ ", ل معاكية كىك صبي صغيرمتفرسي العرب رأ

 (.ُُٖ/ٖ :َُٗٗ ال قكمو" . )ابف كثير,إف كاف ال يسكد إىند: ثكمتو 
ف الخطاب قاؿ: عمر ب فَّ أبالدىاء, كالحمـ, فعف دىائو ركم ككاف مف المكصكفيف 

 (ْٗٗ )د.ت(: ,ثيراألر كدىاءىما كعندكـ معاكية!" ) ابف ص"تذكركف كسرل كقي
يـ ذكك رأم العرب كمكيدتيـ: نَّ أناس حيف ثارت الفتنة خمسة, يقاؿ ككانكا يعدكف دىاة ال

ا بف بديؿ الخزاعي. )  عمرك بف العاص, كالمغيرة بف شعبة, كقيس بف سعد, كعبد, معاكية
 (.ْٔٔ , )د.ت(:ثيرابف األ

, ا, كال أبطأ ميبلن ثقؿ حممن أ ابر صحبت معاكية, فما رأيت رجبلن قبيصة بف جقاؿ " كعنو
 (.ِّْ. ) السيكطي, تاريخ الخمفاء, ناةن منو"أ أبعدكال 
 يضل معاوية وروايتو لمحديث 

ا يـ اجعمو ىادين " المَّ  قاؿ لمعاكية:النبي  فَّ أحاديث كثيرة, منيا: أكقد كرد في فضمو 
 (ِّْٖ: ُٗٔ/ٔسنف الترمذم ) .كاىد بو", ا, كاىدهميدين 

مكارد الظمآف إلى زكائد و العذاب" )ـ معاكية الكتاب كالحساب, كقً يـ عمِّ " المَّ  : كقكلو 
 (.: )د.ر(ِْٗ/ٕ ابف حباف

فقاؿ لو: ما يميني منؾ يا معاكية, قاؿ بطني, معاكية كاف ردؼ رسكؿ ا  فَّ أكركم 
 (.ُُِٗ: َِْْ/ٓ الشريعةا" )ا كحممن ه عممن قاؿ: الميـ امؤل

كفي ركاية عف عبدالممؾ بف عمير قاؿ: قاؿ معاكية ما زلت أطمع في الخبلفة منذ قاؿ 
تحقيؽ منيؼ الرتبة لمف ثبت لو شريؼ الصحبة كت فأحسف". )ذا ميمِّ إكية يا معا: " رسكؿ ا 

ُ/ٖٖ.) 

فأبك : أسكد مف معاكية, فقيؿ لوا بعد رسكؿ ا حدن أكعف ابف عمر قاؿ: ما رأيت 
كانكا كا خير مف معاكية فأفضؿ, ككاف معاكية أسكد منيـ. : بكر كعمرك كعثماف كعمي؟ فقاؿ

 (.ِٗ/ ٔ :ُٖٗٗسي, تقي الديف الفا) 
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ا, اتفؽ مائة حديث كثبلثة كستكف حديثن  ركل عف النبي و "قيؿ أنَّ , كفي ركايتو لمحديث
كمسمـ بخمسة, كركل عنو مف , بأربعة البخارم ربعة منيا, كانفردأالبخارم كمسمـ عمى 

بف بك سعيد الخدرم, كالنعماف بف بشير, كابف عمر, كابف عباس, كاأالصحابة: أبك الدرداء, ك 
 (.ِٗ/ ٔ, سابؽالزبير, كغيرىـ. )ال

 سالمو:إ 

افعي, سبلمو خشيةن مف أبيو. ) اليإو أخفى لكنَّ , ُأسمـ معاكية قبؿ في عمرة القضاء
 سبلميما, كشيد مع النبي إبكه كحسف أسبلمو يكـ فتح ىك ك إثـ أظير  (.ُّٓ/ُ :ُٕٗٗ

 (.ّّْ/ ّ :ََُِ ا كالطائؼ. ) مصطفى العثماني,حنينن 

(, ْٕٓ/ُ :ََِِ سمـ يبمغ مف العمر ثماني عشرة سنة. ) البغدادم,أككاف حيف 
 (.ُٓ/ ٕ: َُِّ, سبط ابف الجكزم)
 نجازات معاوية زمن الخمفاء :إ 

نجازاتو كمكانتو زمف الخمفاء, فقد كاف إا بحاضرن    بي سفياف أكاف معاكية بف 
لما يركف فيو مف قدرة ككفاءة عالية  الصعبة؛الخمفاء الراشدكف يستعينكف بو في بعض المياـ 

و خيألى الشاـ سار معاكية مع إحيف بعث بالجيكش  فأبك بكر الصديؽ  عمى القياـ بيا.
 -ثـ جاء بعد ذلؾ عمر شؽ.بكر عمى عممو بالشاـ كىك دم بكأيزيد, فمما مات يزيد, استخمفو 

 (.ّٕٗ/ ُ: ََِٖ, الطيِّب الشافعيكأمَّره عمى مكانو بالشاـ. ) -رضي ا عنو
قاـ فييا معاكية أـ, كرزقو في كؿ شير ألؼ دينار, ك فرد معاكية بالشاأعمر  كقيؿ أفَّ 

تقي الديف رَّه عثماف عمى ذلؾ. ) عمر, أق ا أربع سنيف, بقيت مف خبلفة عمر, فمما ماتكالين 
 (.ِْٓ/ِ: ََِّ( كجمع لو الشاـ كميا. ) الذىبي, ّٗ/ ٔ :ُٖٗٗ ,سيالفا

ييا. ا عمو فتح قيسارية سنة تسع عشرة, ككاف ىك أميرن نَّ أنجازاتو زمف الخمفاء إكمف 
: ُٔٗٗ ـ. )العسيرم,ْٖٔق/ ِٖكفتحيا عاـ كغزا قبرص , (ُُْٕ/ ّ :ُِٗٗ ,القرطبي)
ُ /ُْٓ.) 

                                                           
قاضى قريشنا عمييا, كمف ثَـّ قيؿ ليا عمرة  -صمَّى ا عميو كسمـ–يقاؿ ليا عمرة القضيَّة؛ ألفَّ رسكؿ ا  ُ

الصمح, كيقاؿ ليا عمرة القصاص, كبذلؾ يككف ليا أربعة أسماء: القضاء, كالقضيَّة, كالصمح, كالقصاص: أم 
سنة ألنَّيا كانت في شير ذم القعدة مف السنة السابعة, كىك الشير الذم صدَّه فيو المشرككف عف البيت منيا 

ست لميجرة, كليست قضاء عف العمرة  التي صدَّ عف البيت فييا, فيي لـ تفسد بؿ كانت عمرة تامة معدكدة. 
 ( ٖٗ/ّق: ُِْٕ)أبك الفرج الحمبي, 
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يعني مضيؽ القسطنطينية_  –كانت كقعة المضيؽ, بببلد الركـ ( قِّ) سنةكفي 
 )د.ت(:, صبيانياألعبد الرحمف (, )ُِٔ/ٖ :َُٗٗا عمييا. )ابف كثير, ككاف معاكية أميرن 

ابف الجكزم, أبك الفرج ة. )ظي ىذه الغزكة زكجتو عاتكة بنت قر (, ككانت معو فّٕٓ/ ِ
ُِٗٗ :ٓ /ُٗ.) 

 
 

  الخالية:توليو 
ا, ثـ تككف الخبلفة بعده تككف ثبلثكف عامن  أفَّ  -صمى ا عميو كسمـ -ثبت عف النبي

اـ معاكية أكؿ الممؾ, فيك يَّ أخبلفة الحسف بف عمي, كبذلؾ تككف ا, كقد انقضت الثبلثكف بممكن 
 (.ُٗ/ٖ :َُٗٗبف كثير, سبلـ كخيارىـ. )اأكؿ ممكؾ اال

كنبكة, ثـ  مر بدأ رحمةن ىذا األ فَّ إقكلو: " -كسمـ صمى ا عميو -كقد كرد عف النبي
رض, ا في األكفسادن  ا كجبريةن ا, ثـ كائف عتكًّ ا عضكضن يككف رحمة كخبلفة, ثـ كائف ممكن 

. " -كجؿٌ  عزٌ –ى يمقكا ا يستحمكف الحرير كالفركج كالخمكر, كيرزقكف عمى ذلؾ كينصركف حتٌ 
 (ِّٖٓ: ِِْ/ٕ)شعب اإليماف 

صمى ا عميو  -ممني عمى الخبلفة اال قكؿ النبيمعاكية قكلو: " كا ما حكقد كرد عف 
 : )د.ر((ٖٖ/ُ)تحقيؽ منيؼ الرتبة  .كت فأحسف"ف ممِّ إيا معاكية ":  -كسمـ

ا فاتؽ ا مرن أف كليت إيا معاكية قاؿ لمعاكية: " -صمى ا عميو كسمـ -النبي فَّ أكركم 
 (ُّّٗٔ: ُِٗ/ِٖمسند أحمد عدؿ" . )كا

 عمي بفمع  -رضي ا عنو -بي سفيافأمعاكية بف  اختمؼيو الخبلفة, فقد كعف تكل
بالخبلفة, حيث قاـ عمي عمي  ةمبايعمقتؿ الخميفة عثماف ك بعد  -رضي ا عنو -بي طالبأ

بعزؿ جميع الكالة, كرفض معاكية العزؿ, كرفض البيعة, كجرت حركب بينو كبيف الخميفة, 
 عمى الخبلفة. )بف عمي انتيت بمقتؿ )عمي( عمى يد أحد الخكارج,  بكيع بعدىا ابنو الحسف 

 (. ُْٓ/ ُ :ُٔٗٗالعسيرم, 
بيو, حتى أاـ أقرَّ فييا عماؿ يَّ أشير كسبعة أسبعة  ة الحسف بف عميكانت كالي حيث

نبار تنازؿ عنيا الحسف مسكف مف أرض السكاد كمف ناحية األاجتمع الحسف بف عمي كمعاكية ب
. )ابف اعةمي ىذا العاـ بعاـ الجمكسي  ـ(ُٔٔ-قُْ)عاكية عف الخبلفة, ككاف ذلؾ سنة لم

 (.َِّ/ ُ :ُٖٓٗ, خيَّاط العصفرم
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ا لكممتيـ فأصبح معاكية مف ذلؾ سمميف, كتكحيدن ا لدماء المحقنن  ؛ككاف تنازؿ الحسف
 (.ُْٓ/ ُ :ُٔٗٗالعسيرم, العاـ ىك الخميفة الشرعي لممسمميف. )

 :مدة حكمو 
يقاؿ لمعاكية ممؾ, كال يقاؿ  فٍ أة خر خميفة". كالسنَّ آنا أكؿ الممكؾ ك أكاف معاكية يقكؿ: "

ابف كثير, ا" . )ا عضكضن ممكن  الخبلفة بعدم ثبلثكف سنة ثـ تككف":  النبي  لو خميفة لحديث
َُٗٗ: ٖ /ُّٗ.) 

 
 (.ِّٓ :َُِّ)السيكطي,  .مة ما ممؾ معاكية"مؾ أحد ىذه األيم "حبار: قاؿ كعب األك 

 فَّ إؼ معاكية, كصدؽ كعب فيما نقمو, فتكفي كعب قبؿ أف يستخم"قاؿ الذىبي: ك 
 .غيره ممف بعده"االرض, بخبلؼ معاكية بقي خميفة عشريف سنة ال ينازعو أحد األمر في 

  (ُْٔ/ْ: ََِّ)الذىبي, 
ا بالشاـ أميرن  معاكية ظؿَّ  قكاؿ عمى أفَّ قكاؿ حكؿ مدة خبلفتو, فأكثر األكتعددت األ

 ,عبد ا البغكم)ك ,(ٓٗ/ ٔ :ُٖٗٗ ,سيتقي الديف الفاكخميفة عشريف سنة. )عشريف سنة, 
َََِ: ٓ /ّٕٓ.) 

, كقيؿ: تسع اثبلثة أشير كسبعة كعشريف يكمن يا استمرت تسع عشرة سنة ك نَّ أخر آكقاؿ 
 (.ِّٓ/ ٓ )د.ت(: الطبرم,ا. )امن يَّ أال إشير أعشرة سنة كثبلثة 

 :وياتو 
في رجب سنة ستيف لميجرة, عف عمرو  -رضي ا عنيما–تكفي معاكية بف أبي سفياف 

 ,خيَّاط العصفرمابف (, )ُّْ/ ٖ :َُٗٗ ,رعمى أغمب األقكاؿ. )ابف كثي امانيف عامن جاكز الث
 (. ُُْٖ/ ّ :ُِٗٗ ,القرطبي(, )ِٕٗ/ ُ :ََِٖ, الطٌيب الشافعي)ك(, ِِٔ/ ُ :ُٖٓٗ

يتأذل بيا,  عميو, فبل يمبث أفٍ  ا تمقىصابتو بقرحة, اتخذ لحفن إسبب كفاتو في  فَّ إكقيؿ 
, ارن ترد عميو, فقاؿ: قبحؾ ا مف دار مكثت فيًؾ عشريف سنة أمي ذا أخذت عنو, سأؿ أفٍ إف

ا نزؿ بو المكت (, كلمَّ ْٖٓ/ ِ, ََِّ) الذىبي,  لى ما أرلإكعشريف سنة خميفة, ثـ صرت 
 ,الطيِّب الشافعي". )اؿ مف ىذا األمر شيئن آمف قريش بذم طكل, كلـ  كنت رجبلن ليتني  ياقاؿ: "
ََِٖ: ُ/ّٕٗ.) 
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 -رض  ا لنيما–الثان : الشفايية ي  زمن معاوية بن أب  سفيان  طمبالم
 أوًل: تعريف الشفايية

, كتعني: "الثكب الرقيؽ أك الستر الرقيؽ يرل -بالفتح كالكسر–ٌؼ الشفافية لغةن مف الشَّ 
ا: الداللة عمى الكضكح في آُُُ/ِ: ََُِما كراءه". )محمد جبؿ,  لتعامؿ. (, كتعني أيضن

 (ُْٕ/ُ: ََِٖر, )أحمد عم

لحكاـ أك المسؤكليف كىذا يجعؿ مف ا لمكاشفة بيف الحككمة كالشعب.فتعني: ا اكأما اصطبلحن 
الديمقراطية مع مختمؼ شرائح المجتمع بقصد تشييد صرح  اا كنزيين ا ككاضحن صريحن  ايفتحكف نقاشن 

 (: نتَُِٖرياض, كأعمار, مف. )آكبناء مجتمع مستقر ك 

التشريعات كسيكلة فيميا كاستقرارىا كانسجاميا مع بعضيا كضكح " ما يترتب عميو
جراءات كنشر المعمكمات لى تبسيط اإلإضافة إكعيتيا ككضكح  لغتيا كمركنتيا.. كمكض

 (: نتَُِٓ سماعيؿ,إ. )ييا بحيث تككف متاحة لمجميع"لإفصاح عنيا كسيكلة الكصكؿ كاإل

بحؽ  االنبكية تدلؿ عمى أفًّ ىناؾ اعترافن سبلمي يجد أمثمة في السيرة ارس لمتاريخ اإلكالد
 (: نتََِٗفندم, يحتمؿ الشبيات. )األ تكضح لو الحقائؽ في كؿ ما المكاطف العادم أفٍ 

 و صفية بنت حيي كاف يصطحب زكجت  النبي  فقد جاء في الحديث النبكم أفَّ 
رجبلف مف  زارتو أثناء اعتكافو في المسجد, فمرَّ   بعد أفٍ لى مسكنيا ليبلن إ -ضي ا عنيار –

  ,يا صفية بنت حيي"نَّ إكما, عمى رسم": أسرعا, فقاؿ النبي   األنصار, فمما رأيا النبي 
ي خشيت نا  نساف مجرل الدـ, ك طاف يجرم مف اإلو الشينَّ إفقاؿ: , فقاال: سبحاف ا يا رسكؿ ا!

 (ُِْٕ: ُّٔ/ّ)مختصر سنف أبي داكد  .ا"يقذؼ في قمكبكما سكءن  أفٍ 

ىذه المسألة تخص  ألفَّ  ؛أسمى مف الشفافية اىناؾ قدرن المبلحظ مف ىذه الكاقعة أفًّ "
األنصارييف ما كاف يخطر بباليما اشتباه في القضية,  فَّ إف -ككما يظير مف النص النبي 
 .قؼ"مطمكبة منو في ذلؾ المك غبلؽ كؿ باب باتباع نيج شفافية كاممة لـ تكف إأراد   كلكنو 

 (: نتََِٗ) األفندم, 

الراشدكف مثمو  دارية, فقد فعؿ الخمفاءالشفافية في كؿ شؤكنو اإل  ؽ النبي ككما طبَّ 
فقد تمثؿ  -رضي ا عنيما–كمف ىؤالء الخميفة األمكم معاكية بف أبي سفياف مف بعده. 

مع جميع األطراؼ مف حكلو, فكانت  اكنزيين ا حن الشفافية مف بداية تكليو الحكـ, حيث كاف كاض
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يـ المتعمقة بالصدؽ كاألمانة مجمكعة الق"ػ في حكمو تمثمت ب اا أساسيًّ الشفافية عنده ركنن 
 : نت(َُِٖرياض, كعمار, . )لعمؿ كاالىتماـ بالمصمحة العامة"خبلص في اكاإل

 ثانًيا: الشفايية لند معاوية

نجدىا مميئة باألمثمة  -رضي ا عنيما –سفياف  ذا تأممنا سيرة معاكية بف أبيإكنحف 
 الدالة عمى حرصو عمى تطبيؽ مبدأ الشفافية في حياتو, نكرد منيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر:

 شفايية معاوية ي  موضوع توليو الحكم: -5

بنفسو عف مقاربة دكائر الشبيات".  ينأل القائد ذك الشفافية يجب أفٍ " فَّ إحيث 
ا قدـ المدينة عاـ الجماعة, حيث تمقتو ؿ ذلؾ في مكقفو لمَّ . كتمثَّ  (: نتَُِٓسماعيؿ, إ)

حسب عرض الحسف بف  لخبلفةبا قبكلو ا ليـ سببجماعة مف قريش بعد تكليتو الحكـ, مكضحن 
راء الحكـ ألجؿ عف نفسو أم شبيات قد تدكر في خمد الناس مف سعيو الحثيث ك  امبعدن  عمي

حبكنيا, سركف بكاليتي كال تي كـ ال تي ال كأنا أعمـ أنَّ إكليت أمركـ حيف كليتو, ما ": الحكـ فقط, قائبلن 
مت نفسي عمى عمؿ ابف ي ألعمـ بما في نفكسكـ, كلكف خالستكـ بسيفي ىذا مخالسة, كلقد ري نِّ ا  ك 

, كحاكلتيا عمى انفكرن  مى عمؿ عمر, فكانت عنو أشدَّ أبي قحافة, فمـ أجدىا تقـك بذلؾ, كأردتيا ع
يدرؾ فضميـ أحده مف بعدىـ, غير  ات عثماف فأبت عمي, كأيف مثؿ ىؤالء, ىييات أفٍ سنيَّ مثؿ 

-ّْٓ/ ِ: ََِّؿ ذلؾ". ) الذىبي, لي منو منفعة, كلكـ فيو مث اي قد سمكت بيا طريقن أنِّ 
ْْٓ ) 

و أفضؿ قكمو, بؿ ألسباب أخرل قد ستحؽ ىذه المكانة ألنَّ او ما ثـ يكضح لقكمو أنَّ 
فَّ فيكـ مف ا  : "لست بخيركـ, ك لتكلي ىذا الحكـ, قائبلن  -ظرهفي ن-لمناسب الرجؿ اتجعؿ منو 

 ىك خيره مني, عبدا بف عمر, كعبدا بف عمرك, كغيرىما مف األفاضؿ, كلكني عسيت أفٍ 
_  ْْٓ/ ِ: ََِّ) الذىبي,  ."اكأنعمكـ لكـ كالية, كأحسنكـ خمقن أككف أنكاكـ في عدككـ, 

ْٓٓ) 
 جابة لمسائمين:ي  اإلالصراحة  -8

ا عف كؿ ما يميت أمانتو, كيخدش يبعد تمامن " عمى أفٍ  سفياف  حرص معاكية بف أبي
كرامتو مف تصرفات مادية كمعنكية, كيككف ذك شفافية في كؿ ما يقدمو مف معمكمات صادقة 

 (: نتَُِٓ سماعيؿ,إ) .لكؿ مف يطرؽ بابو" افتحن لممستفيديف من
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بيذا األسمكب يزيد الثقة بيف الرئيس كمرؤكسيو, كيقمؿ مف الغمكض كالضبابية  كىك
لى إ اليؾ؟ قاؿ: أشدىـ لي تحبيبن إأحب  أم الناس" معاكية رجؿه  كيتجمى ذلؾ حيف سأؿى بينيما, 

ر, غفى ذا قدر ا  ر, ك كى ذى  رى كِّ ذا ذي إعطي العبد, فقؿ كالحمـ أفضؿ ما أي الناس, قاؿ: كقاؿ معاكية: الع
 )د.ت(: ,ابف األثير)ك ,(ّّٔ/ ٓ )د.ت(: الطبرم,. )ذا كعد أنجز"ا  أساء استغفر, ك ذا ا  ك 

ْٗٗ.) 

 يءف يسو يعفك عمَّ أنَّ  االرعية, مبينن بعض ساءة إ في أمر حممو عف اكما كاف كاضحن 
ـ عف م, فقيؿ لو: أتحأغمظ لمعاكية فأكثر رجبلن  ركم أفَّ " لـ يمس قضية ممكو كحكمو فقد ليو ماإ

 )د.ت(: الطبرم,) .لـ يحكلكا بيننا كبيف ممكنا" بيف الناس كألسنتيـ, ما كؿي ال أحفقاؿ: إنِّ ىذا؟ 
 (ََٓ)د.ت(:  )ابف األثير,ك(, ّّٔ/ ٓ

  الوضوح ي  أمر البيعة لعم  بن أب  طالب ثالثًا: 

حكؿ مكضكع الخبلفة كما صكِّر لنا في  لـ يكف الخبلؼ بيف عمي كمعاكية 
نَّ  ما كاف محكر الجدؿ كالنقاش بينيما حكؿ الكقت الذم يجب فيو محاربة قتمة عثماف مناىجنا, كا 
كاف يرل ضركرة القصاص مف أكلئؾ المجرميف, إال  فعمي بف أبي طالب ,   بف عفاف 

حتى تيدأ  و يجب التريث قميبلن , كأنَّ ا في ذلؾ الكقت المتكترالكقت لـ يكف مناسبن  و كاف يرل أفَّ أنَّ 
 (. ُٓٗ :ََُِالترباني, نافقيف. )ـ قتاؿ الماألمكر, ثـ بعد ذلؾ يت

, كاشترط الفكرم مف قتمة عثمافأما معاكية بف أبي سفياف فقد رأل ضركرة القصاص 
فٍ  -رضي ا عنيما–ذلؾ عمى )عمي(  ؿ كتاب ا, كال تجكز كاليتو لـ يفعؿ ذلؾ فقد عطَّ  كا 
, ككافقو عميو مجمكعة مف كبار الصحابة, منيـ قاضي قضاة الشاـ جتيادهاحينيا, فكاف ىذا 

 (.ُٖٗ ,السابؽ" كغيرىما. )   كعبادة بف الصامت , أبك الدرداء 

كا " :قكلتو في حؽ عمي م  مف عمي  ا يبيف مكقؼ معاكية بف أبي سفيافكم
نَّ  اعمين  ي ألعمـ أفَّ إنِّ  تؿ عثماف قي  ألستـ تعممكف أفَّ  ي, كلكفو ألحؽ باألمر منِّ أفضؿ مني, كا 

نَّ امظمكمن  فميدفع إلى قتمة عثماف كأسمـ لو", ما أطمب بدـ عثماف, فأتكه فقكلكا لو , كأنا ابف عمو, كا 
إال  اين مككاف معاكية يؤكد عمى ىذا المعنى" ما قاتمت ع ,بذلؾ فمـ يدفعيـ إليوفكممكه  افأتكا عمين 

 (. ْْٔ/ ُ :ََِٗالعمرم, في أمر عثماف". )

ذا كاف مف رأم في ىذه المسألة, فا َـّ   ا يبايع معاكية عمين  لصكاب كاف أفٍ كا  بعد  , ث
, كيستطيع المسممكف السيطرة عمى المكقؼ رتيدأ األمك  بعد أفٍ    ذلؾ يطالبكف بالثأر لعثماف 

  الذم يمركف فيو.
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لكف إصرار كؿ مف الطرفيف عمى رأيو أجج نار الفتنة بينيما كالتي كانكا في غنىن عنيا, 
قرر عمي أف يجمع    فبعد إصرار معاكية عمى أخذ الثأر مف قتمة عثماف, كعدـ مبايعة عمي 

كجميع  ثناء كانت عائشة ليقاتؿ مف لـ يبايعو, كفي ىذه األلى الشاـ إالجيكش كيتكجو 
بالتكجو إلى العراؽ, بعد االتفاؽ مع طمحة بف عبدا, كالزبير بف العكاـ,  تقكـ زكجات النبي 

إال بعد ال تتـ     بيعة عمي  , فكاف الرأم بعد المدارسة, عمى أفَّ اجميعن  كالمغيرة بف شعبة
لى العراؽ لمتخمص إكمف معيا  -أـ المؤمنيف-ا عائشة كخرجت بعدى تنفيذ القصاص مف القتمة.

بؿ لئلصبلح. كأكشؾ الخكنة, كتكجو بعدىا عمي بف أبي طالب إلييـ لمكصكؿ إلى سي مف 
تفاؽ عمى إبعاد كؿ مجـر شارؾ في قتؿ عثماف ى إيجاد حؿ ليذه المسألة, كتـ االالطرفاف عم

 (َُِ -ُٗٗ :ََُِ ,الترباني) ف كحدىـ.يمكف معزكليشو, كبذلؾ أصبح المجر مف ج

بإحداث  (ُ)بقيادة ) عبدا بف سبأ( اليـ ىذا األمر, فاتفقكا سرن  ؽٍ ري المجرميف لـ يى  كلكفَّ 
تذىب مجمكعة منيـ في عتمة الميؿ كتتكجو إلى جيش عمي, كفئة أخرل  فتنة بيف الفريقيف, بأفٍ 

إلى جيش عائشة, كتبدأ كؿ فئة في القتؿ في الناس, كىـ نياـ, فيصبح كؿ جيش منيـ يظف 
 (َُِ-ُٗٗ)السابؽ,  ؿ بيـ ىذا األمر.خر ىك الذم فعالطرؼ اآل بأفَّ 

كنجح الييكدم في إحداث الفكضى, كنشكب القتؿ بيف الطرفيف, كاستمركا كذلؾ حتى 
رضي ا – لى الجمؿ الذم كانت تركبو عائشةإمؿ" نسبة " معركة الجػانتيت المعركة المسماة ب

رجاعيا إلى بإكراـكقاـ عمي  -عنيا ؾ معاكية في جيشو مف ثـ يأتي بعد ذل المدينة. عائشة كا 
إلى العراؽ لمتخمص مف الفئة الباغية, كينجح الييكدم ابف سبأ في إشعاؿ نار  االشاـ متجين 

خارجية ال  ىناؾ أصابعى  أدركا أفَّ  الكفَّ معاكية كعمين . (ِ)معركة صفيف"فيكقع "الفتنة مف جديد, 
بكتاب ا بينيما. تستمر فاتفقا عمى كقؼ القتاؿ كقبكؿ التحكيـ  تريد لمفتكحات اإلسبلمية أفٍ 

 (َُِ-ُٗٗ :ََُِ ,الترباني)
                                                           

ا كأظير اإلسبلـ كطاؼ الذم ينسب إليو السبئية كىـ الغبلة مف الرافضة أصمو مف أىؿ اليمف كاف ييكدين  (ُ)
كلـ ينجح  في نشر  طاعة األئمة كيدخؿ بينيـ الشر, فدخؿ الشاـ كمصرببلد المسمميف ليمفتيـ عف 

نظريتو المقتبسة مف الييكدية, كالمسماة بػ "الكصية كالرجعة" كالتي تقكؿ بأفَّ محمدنا يرجع كما يرجع عيسى 
 (.ّ/ِٗ: ُٓٗٗ. )ابف عساكر, , كأفَّ عميًّا ىك كصي النبي -عميو السبلـ–

ة, فقد سارت الرسؿ بيف عمى كمعاكية بدكف نتيجة, حتى عسكر الفريقاف في حدثت بيف عمي كمعاكي (ِ)
صفيف, كنشب القتاؿ, كقتؿ الكثير مف الطرفيف, ككاد عمي أف ينتصر, فرفع أىؿ الشاـ المصاحؼ, 

عمرك بف العاص )قائد جيش معاكية( إليقاؼ القتاؿ فنجح في  كانت فكرةكطمبكا تحكيـ كتاب ا, كىذه 
القتاؿ, كالتقى حكما الفريقيف, كلـ يصبل إلى اتفاؽ, ككتبت صحيفة التحكيـ. كعادت الجيكش  ذلؾ, كتكقؼ
 (َُّ: ُٔٗٗ)العسيرم,  إلى ببلدىا.
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 موضوع تولية يزيد الحكم من بعدهالوضوح ي  رابًعا: 

عند كثير مف ذكم  بنو يزيد مقبكالن لـ يكف تسميـ معاكية بف أبي سفياف الحكـ مف بعده ال
 او كاف يحاكؿ جاىدن نتقاد كبير مف المحيطيف, كلكنَّ ال   , كليذا تعرض معاكية الرأم كالمشكرة

دخؿ , -رضي ا عنيما– (ُ)يقنع مف أمامو بمكقفو كرأيو, فيذا "سعيد بف عثماف بف عفاف أفٍ 
 فكا ألبي خيره  ـ جعمت كلدؾ يزيد كلي عيد دكني؟ عمى معاكية بف أبي سفياف, فقاؿ لو: عبل

مت, فقاؿ لو مت ما نً يناؾ فما عزلناؾ كبنا نً منو, كقد كلَّ  خيره كأنا , مف أمو كأمي خيره , مف أبيو
عثماف خيره مني, كأما قكلؾ  أباؾ خيره مف أبيو فقد صدقت, لعمرك ا إفَّ  معاكية: أما قكلؾ إفَّ 

يرضاىا بعميا كيعجب كلدىا,  تككف في بيت قكميا, كأفٍ  و, فحسب المرأة أفٍ ؾ خير مف أمِّ أمَّ  إفَّ 
الغكطة مثمؾ, كأما  ءلي بيزيد مؿ بني ما يسرني أفَّ  ؾ خيره مف يزيد, فكا ياكأما قكلؾ إنَّ 

ني مف ىك خير منكـ عمر بف ما كالَّ نَّ ا  يتمكني ك يتمكني فما عزلتمكني, فما كلَّ كـ كلَّ قكلؾ: إنَّ 
أبيكـ  قتمةى  متي تى س الكالي لكـ, لقد قمت بثأركـ, كقى , كما كنت بئٍ فأقررتمكني   لخطاب ا

". خراسافه الَّ فك مو يزيد في أمره كجعمت األمر فيكـ, كأغنيت فقيركـ, كرفعت الكضيع منكـ, فكمَّ 
 (.ّْٖ/ٔ :ََُٗ)ابف خمكاف, 

, لى رقابة العمؿإإلى مستكيات المساءلة, فيي تسعى الشفافية تتعدل  كبيذا نرل أفَّ 
رياض, كعٌمار, يد بالمساءلة. )تصاؿ كطاككيفية مزاكلتو, كتقكيمو كتصحيحو, باعتبارىا ذات 

 (: نتَُِٖ

ما حدث مع معاكية في ىذا المكقؼ حيث كضكحو مع قكمو في أمر كبيذا نرل أفَّ            
مف بعده,  ااكمن ختيار يزيد حايزيد, جعمو عرضة لممساءلة كالمحاسبة منيـ لتكضيح سبب  تكلية

 كشفافيتو مع جميع األطراؼ مف بعده. -رضي ا عنو -كىذا فيو داللة عمى نزاىة معاكية
 ضوح والشفايية من أجل ردع الفسادالو خامًسا: 

 لقد حرص معاكية بف أبي سفياف عمى التمثؿ بالشفافية في كؿ شؤكنو اإلدارية كعمى
 معاكية بف أبي سفياف  كمف ذلؾ أفَّ  .اشيتوعدـ استغبلؿ منصبو لجمع الثركات لو كألقربائو كلح

  " :كمف , مف شئنا أعطينا, فيئنا ءالماؿ مالنا, كالفي يا الناس, إفَّ أي  خطب يكـ الجمعة فقاؿ

                                                           

عمى معاكية, كبعد مقتؿ أبيو كفد  ,شي: مف الفاتحيف. نشأ في المدينةسعيد بف عثماف بف عفاف األمكم القر  (ُ)
 -قٕٓ)ففتح سمرقند, كأصيبت عينو بيا. كعزؿ عف خراساف سنة  ـ(ٕٔٔ-ىػٔٓ)ه خراساف سنة فكالَّ 

. )الزركمي, فقتمو أعبلج كاف قدـ بيـ مف سمرقند ,ا مات معاكية, انصرؼ إلى المدينةكلمَّ  ـ(,ٕٕٔ
ََِِ :ّ/ٖٗ) 
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ا كانت ا كانت الجمعة الثانية قاؿ مثؿ ذلؾ, فمـ يجبو أحد, فممَّ شئنا منعنا, فمـ يجبو أحد, فممَّ 
ئنا, مف حاؿ في ءا, كالفيمالن ما الماؿي فقاـ رجؿ, فقاؿ: كبل, إنَّ الجمعة الثالثة قاؿ مثؿ مقالتو, 

لى الرجؿ, فأدخؿ عميو, فقاؿ القكـ: إ, بأسيافنا, فنزؿ معاكية, فأرسؿ لى اإبيننا كبينو حكمناه 
ىذا أحياني  قاؿ: إفَّ ىمؾ, ففتح معاكية األبكاب, كدخؿ الناس, فكجد الرجؿ معو عمى السرير, ف

 (ْٓٓ/ِ :ََِّ) الذىبي,  .أحياه ا"

معاكية أراد مف المجتمع تحقيؽ كتنفيذ المشاركة الشعبية  مف ىذه الحادثة نستنتج أفَّ 
ستقرار السياسي عمى تأميف عناصر اال" لمنظاـ القائـ, كالذم بدكره يساعدلتطبيؽ مبدأ الشفافية 

المكاطنيف يسمح بمساىمة فالنظاـ الذم  ,سياعف ككنيا أىـ مصادر الشرعية كأس فضبلن 
اثؿ معو لى التمإكالقرارات ىك نظاـ يدفع المكاطف نخراطيـ في العديد مف التدابير كاإلنجازات اك 

 ( َٓ: َُِّمصمح, كمع أىدافو كمشاريعو". )

عمى مكاجية  -مف خبلؿ الشفافية معيـ -ا يشجع المجتمع مف حكلوكىك بيذا أيضن 
الفساد كالتصدم لو, كالحد منو كمكافحتو ميما كانت النتائج أك التبعات, كىذا بدكره ينمي القيـ 
الدينية لدل جميع األطراؼ كيركز عمى البعد األخبلقي, ما يساعد الجميع عمى كضع سنف 

 : نت(َُِٖ)رياض, كعٌمار, د جميعيا. كتشريعات تقضي عمى أنماط الفسا
 بنو يزيد حول موضوع الحكمالوضوح ي  وصيتو لسادًسا: 

 كليو الحكـ مف بعده أفٍ بنو يزيد في تال -مارضي ا عني –أراد معاكية بف أبي سفياف 
الخبلفة ىي ترؼ كبذخ  بنو بأفَّ لكؿ األمكر مف حكلو, فيك لـ يصكر ال امتفيمن  اا حذرن يككف يقظن 

حو لو مف خبلؿ رسائؿ ذلؾ كضَّ  يا, كؿ  مي حمٍ  يككفى  , بؿ ىي مسؤكلية كأمانة يجب أفٍ كنعيـ
 اخيرن  يؾي  ت لؾ األمر, ككليت مف ذلؾ ما كليت, فإفٍ أٍ ا, فقد كطَّ  ؽً بنو: " اتَّ قكلو ال عدة, منيا:

فٍ  ياؾ فأنا أسعد بو, كا  و أىؿ الشرؼ, كالتكبر بٍ جى كى  كاف غير ذلؾ شقيت بو, فارفؽ بالناس, كا 
 (.ْٕٓ/ ِ: ََِّ) الذىبي,  ."عمييـ

كفي رسالة أخرل نجده يبيف لو حقيقة األطراؼ الذيف سيتعامؿ معيـ مف حكلو, ليككف 
فيتؾ الرجاؿ, بني, إني قد ك يا"  لو:لؾ مف إدارتو كسياستو, قائبلن عمى دراية تامة بيـ, كليحسف ذ

ني ال أتخكؼ عميؾ أفٍ   ككطأت لؾ األشياء, كذلمت لؾ األعداء, كأخضعت لؾ أعناؽ العرب, كا 
ينازعؾ ىذا األمر الذم استتب إال أربعة نفر مف قريش: الحسف بف عمي, كعبدا بف عمر, 

أىؿ العراؽ لف يدعكه حتى  فأما الحسيف, فإفَّ  الزبير, كعبد الرحمف بف أبي بكر.كعبدا بف 
كأما ابف ا, ا عظيمن ا ماسة, كحقن لو رحمن  فإفَّ  خرج عميؾ فظفرت بو فاصفح عنو, يخرجكه, فإفٍ 
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ذا لـ يبؽى  وي تٍ دى قى و رجؿ قد كى عمر, فإنَّ   جثـككأما الذم يجثـ لؾ  غيره, بايعؾ. أحدن  العبادة, كا 
 ىك فعميا  , فابف الزبير, فإفٍ بٍ ثى كى  صةه و فر تٍ نى األسد, كيراكغؾ ركغاف الثعمب, فإذا أمكى 

كأما عبدالرحمف بف أبي بكر, فميست لو  ا.بن إرٍ  ابن عو إرٍ و, فقطِّ يٍ مى عى  تى رٍ دى كقى  صةو فر ؾ منٍ تٍ بؾ, كأمكنى 
 :َُِّ, سبط ابف الجكزمصنع مثمو" . ) اشيئن ل أصحابو صنعكا أىمة إال في الميك, إذا ر 

ٖ/ٓ) 

في الحكـ الصالح  ارئيسين  امن مى عٍ ا أساسيان كمى الشفافية تمثؿ ركنن  مما سبؽ يمكف القكؿ أفَّ           
ادة يكالذم يسيـ في ترسيخ القيـ المناىضة لمفساد كالصدؽ كاألمانة كاألخبلؽ, كما يعمؿ عمى ز 

قتصادية الى إحداث تنمية شاممة إلمكصكؿ  الثقة بيف الرئيس كمرؤكسيو كىي المحكر الرئيس
 . فيف مترابطيراطية كالمساءلة باعتبارىما عنصر يا تؤدم لمديمقكما أنَّ  كسياسية كمينية كغيرىا,

مكاضيع كثيرة, منيا: مكضكع تكليو الحكـ, كفي كأنىيا تمثمت في قيادة معاكية بشكؿ كبير في 
, ككضكحو في مكضكع تكلية يزيد الحكـ مف -كٌرـ ا كجيو–أمر البيعة لعمي بف أبي طالب 

 بعده, كغيرىا.
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   الثالث: المحاسبة والمساءلة زمن معاوية بن أب  سفيان  طمبالم
 أوًل: تعريف المحاسبة

ؿ: ال تعاقب حتى تحاسب". : عمى كزف مفاعمة ك"حاسبو مف الحساب, يقاالمحاسبة لغة
مى فبلف: أنكر كاحتسب فبلف ع(. كالحساب مصدر محاسبة, "ُْْٖ/ ّ :ُٗٗٗ حميرم,ال)

 (ِٕٕ/ُ :ُٕٖٗعممو". )األزدم,  اعميو قبيحن 
ج األمـ المتحدة كالمحاسبة حسب تعريؼ برنام : المساءلة كالمراجعة.فتعني اصطالحً اوأمَّا 

الطمب مف المسؤكليف تقديـ التكضيحات البلزمة ألصحاب المصمحة حكؿ كيفية اإلنمائي, ىي: "
المتطمبات  تكجو ليـ كتمبيةنتقادات التي استخداـ صبلحيتيـ كتصريؼ كاجباتيـ, كاألخذ باال

. دـ الكفاءة, أك عف الخداع كالغش"لية عف الفشؿ كعؤك بعض المس  المطمكبة منيـ, كقبكؿ
 : نت(َُِٖ)رياض, كعمار, 

لى مكاجية أم تقصير أك مفسدة بحاجة إلى قيـ مثالية ج لذلؾ يمكف القكؿ إفَّ  ديدة كا 
عادة ترميـ الضمير االتعزيز القيـ األخبلقية جتماعي, كىضـ مفيـك المصمحة العامة كتبني , كا 

كضع الرجؿ  الرقابة المالية كاإلدارية, كأيضن ستراتيجية كاضحة كصريحة تعمؿ لتفعيؿ أجيزة اا
 الباىمي, )د.ت(: نت(ب. )المناسب في المكاف المناس

كؿ ذلؾ يتـ مف خبلؿ تطبيؽ مبدأ المساءلة كالمحاسبة في الحكـ, كالذم يعد أحد 
 . كنجد أفَّ الصحيح األساسية التي يفترض أف تككف أساس العمؿ اإلسبلمي المكضكعات

عدـ تركيا بيد سياسي كضبط السمطة قرر "سبلـ حيف قرر تحقيؽ الرؤية اإلسبلمية لمنظاـ الاإل
الحاكـ بشكؿ مطمؽ, ليمنع تحكليا إلى سمطة دينية مطمقة, تسعى لتحقيؽ أىداؼ سياسية 

مساءلة الحكاـ  ىي كجكب -أىـ ىذه الكسائؿ–المحككميف كمصالح خاصة تضر بمصالح 
    (: نتََِٕزيداف, كمحاسبتيـ". )

 ثانًيا: المحاسبة لند معاوية
أىمية المحاسبة في سياسة الحكـ, سكاء عمى صعيده الشخصي,  معاكية بف أبي سفياف أيقف

 :ده عمى قسميفيجد المحاسبة عن كالرعية كالمتأمؿ في سيرة معاكيةأك عمى صعيد الكالة 
 :محاسبة النفس . أ

لك نظر البصير إلييا ألنكر نفسو التي بيف "شيكات كحظكظ شتى, لالنفس  قد تتعرض
ح عبد الفتامحاسبة كالمراجعة لمنفس كميكليا". )جكانحو, كما إنكار المرء لنفسو إال كليد فترات ال

 (ٔٓ/ِٓ, )د.ت(: سعد
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َِ    :-كجؿ عزَّ -في قكلوأشار إلى ىذا المبدأ  -ىسبحانو كتعال -كا َٖب اىهِزٝ َٝب أَُّٝ

 َُ يُ٘ ََ ب رَْع ََ َ َخجٌِٞش ثِ ُه َّللاه َ إِ ارهقُ٘ا َّللاه َٗ ْذ ىَِغٍذ  ٍَ ب قَذه ٍَ ْْظُْش َّْفٌظ  ْىزَ َٗ  َ ُْ٘ا ارهقُ٘ا َّللاه ٍَ  .آ
  (ُٖ)الحشر:

الدنيا,  و في متاع الحياةانخراط ءبمؿ اككاف معاكية بف أبي سفياف يحاسب نفسو أحيانن 
رحـ ا أبك بكر لـ يرد الدنيا كلـ راشديف مف قبمو, كذلؾ حيف قاؿ: "حالو بحاؿ الخمفاء ال امقارنن 

ا عثماف فأصاب مف فأرادتو الدنيا كلـ يردىا, كأمَّ  –أك قاؿ ابف حنتمة  -ا عمرترده الدنيا, كأمٌ 
مؾ آتانا ا إياه". و لمي كا إنَّ ا نحف فتمرغنا فييا, ثـ كأنو ندـ فقاؿ: الدنيا كأصابت منو, كأمَّ 

 ,رلبطف". )ابف كثي اأخرل: " تمرغنا فييا ظيرن كفي ركاية   (ّّْ/ ٓ )د.ت(:  )الطبرم,
َُٗٗ: ٕ/ُّّ) 

طبلع عمى عيكب النفس كنقائصيا كمثالبيا, كمف نفس أىمية كبيرة في االحاسبة المكل
رفة العبد لقدر نفسو مع أفَّ  كالتغطرس, كال شؾَّ لى الكبر إطائيا مكانتيا الحقيقية إف جنحت ثـ إع

 لعسكر,عبدا اغر". )تحقير ذنبو ميما ص  فبل ييذؿ بعممو ميما عظـ, كال يكرثو تذلبلن 
 ( ُِ/ُّٗ )د.ت(:

كأدركيا كذلؾ حيف قاؿ: " إني ألردع , قيمةالتمثؿ ىذه    كمعاكية بف أبي سفياف 
رم, كجيؿ أكبر مف حممي, كعكرة ال أكارييا بست نفسي مف أف يككف ذنب أعظـ مف عفكم,

ساءة أكثر مف إحساني" . )  (.ْٗٗ )د.ت(:بف األثير, اكا 

الذم عمـ    بك بكر الصديؽ أعمى نيج الخمفاء مف قبمو كخاصة  كىك بذلؾ يسير
ف زغت  ما أنا متبع كلست بمبتدع, فإف استقمت" إنَّ  األمة المحاسبة, بقكلو: فبايعكني, كا 

 (.ُٕٗ/ ُ :ََِّ ي". )محمد الشريؼ,فقكمكن

 افيككف ذلؾ رادعن , و في جنب ايقارف نعمة ا عميو, كتفريطلتو السابقة "كمعاكية بمقك 
 ( ُِ/ ُّٗ )د.ت(:. ) عبدا العسكر, كقبيح"لو عف فعؿ كؿ حسف 

دراكو ليذه المسألة, جعمت معاكية  ف يحاسب نفسو في كؿ أمكر حياتو, حتٌ    كا  ى كا 
أمامو, حيث " كانت صغيرة كبسيطة, كمف ذلؾ الحادثة التي كقعت بيف أخكيو عتبة كعنبسة 

فأغمظ  يكأـ عنبسة, ابنة أبي أزيير الدكس, كأـ عتبة ىند, بنا أبي سفيافاتنازع عتبة كعنبسة 
بف ىند, اعتبة  ا يا أمير المؤمنيف! فقاؿ: يا عنبسة, إفَّ كأنت أيضن  معاكية لعنبسة, كقاؿ عنبسة:

 فقاؿ عنبسة:

 دػػػػػػػػػػػػػٍ نا ىنػػػى ت بينػػػػقت فرَّ ػػػػا فأمسػػن قديم ا        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات بينن االحن ػػػػص رو ػػػػػا بخيكنَّ 
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 دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نجػػػػػػػػػا غطارفػػػاء ينمييػػػػلبيض ي        ػػػػػػػػػػي فإننػػػػػػػػً تمدن ـٍ ػػػل دي ػػػػفإف تؾ ىن

 دػػػػػػػػػػػػكمأكل ضعاؼ ال تنكء مف الجي كة   ػػؿ شتػػػػي كػػػػأبكىا أبك األضياؼ ف

 (ّّّ/ ٓ )د.ت(: ". ) الطبرم,اقاؿ معاكية: ال أعيدىا عميؾ أبدن ف

لنفسو كمراجعتو لما فعؿ لـ يجعمو يصٌر عمى تمسكو  ة معاكيةمحاسب مما سبؽ نجد أفَّ       
محاسبة المرء  ؛ كذلؾ إلدراكو أفَّ اجع عنو بشكؿ فكرم دكف ترددبالخطأ, بؿ أدرؾ خطأه كتر 

لزاميا أ ا كتذلبلن لنفسو تكرثيا خضكعن  صبلحيا, كا  –مر ا  مما يعمؿ عمى تزكيتيا كتطييرىا كا 
َٕب  قَْذ أَْفيَحَ قاؿ تعالى: , -عز كجؿ ب ِْ َصمه َٕب  * ٍَ ب ِْ َدعه ٍَ قَْذ َخبَة  َٗ.  :الشمس (ٗ- َُ) 

 محاسبة الولة والحكام  . ب

يـ عف قكاعد اإلسبلـ نحرافاكف كجكد محاسبة لمحكاـ, كمراقبة اإلسبلـ ال يدكـ بد إفَّ "
اإلسبلـ جعؿ محاسبة الحاكـ  لتزاميـ بالشرع كتحقيؽ مصالح المحككميف, لدرجة أفَّ اكالتأكد مف 

 : نت(ََِٕ, . )زيداف"أفضؿ الجياد

. )مسند لجياد كممة عدؿ عند سمطاف جائر"أفضؿ ا" :  قكؿ النبي رد في السنةك قد ك 
   (َُّٖٖ: ُِٔ/ُّأحمد 

فاإلسبلـ جعؿ سمطاف األمة أحد قكاعد الحكـ اإلسبلمي, كمف خبللو جعؿ مساءلة 
ب أماـ ا إف قصرت في أدائو. )زيداف, بحيث تؤثـ كتحاس ,الحكاـ كاجب شرعي عمى األمة

 (: نتََِٕ

ف الكريـ, يقكؿ آففي القر , ة النبكيةف الكريـ كالسنَّ آو القر كىذا الكجكب الشرعي يدؿ عمي
ٌُ اىْهبُس  :-كجؿ عزَّ –ا  ُن غه ََ ٘ا فَزَ َُ َِ ظَيَ ََل رَْشَمُْ٘ا إِىَٚ اىهِزٝ َٗ  :كقكلو تعالى: , (ُُّ)ىكد 
 ِعًذا ْ٘ ٍه  ٌِٖ يِِن ْٖ ََ َجَعْيَْب ىِ َٗ ٘ا  َُ ب ظَيَ َه ٌْ ىَ ُٕ يَْنَْب ْٕ ٙ  أَ رِْيَل اْىقَُش َٗ   :الكيؼ(ٓٗ) 

قاؿ, كما إمارة السفياء؟ قاؿ:  أعاذؾ ا مف إمارة السفياء,":  كفي السنة قكؿ النبي 
أمراء يككنكف مف بصرم, ال ييتدكف بيدم كال يستنكف بسنتي فمف صدقيـ بكذبيـ كأعانيـ "

عمى ظمميـ فأكلئؾ ليسكا مني كلست منيـ, كال يردكف عمى حكضي, كمف لـ يصدقيـ بكذبيـ 
: ِّّ/ِِ)مسند أحمد  .مني, كأنا منيـ كسيردكف عمى حكض"كلـ يعنيـ عمى ظمميـ فأكلئؾ 

ُُْْْ) 
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و يجب عمى األمة أف تككف رقيبة نية كالنبكية تدلؿ عمى أنَّ آالقر  شكاىدالنبلحظ أفَّ  مما سبؽ     
لتـز بمبدأ المحاسبة عمى الكالة تحت إمرتو, ا كمعاكية بف أبي سفياف , ستمرار عمى الحاكـاب

 .كالحكـ, أك حتى أخطأ في حؽ الناسف أخطأ في أمر مف أمكر الكالية فكاف يحاسب مى 

 اسب الكالي المخطئ ثـ يعاقبو ردعن بالمحاسبة دكف عقاب, بؿ كاف يحا كلـ يكتؼ فقط
 أفَّ " لو كلغيره عف أف يفعميا مرة أخرل أك يفعميا غيره, كمف ذلؾ قصة إنشائو الديكاف الخاتـ

معاكية أمر لعمرك بف الزبير في معكنتو كقضاء دينو بمائة ألؼ درىـ, ككتب بذلؾ إلى زياد بف 
حسابو  سمية, كىك عمى العراؽ, ففض عمرك الكتاب, كصيَّر المائة مائتيف,  فمما رفع زياد

عند بردىا كحبسو, فأداىا عنو أخكه عبدا بف الزبير, فأحدث معاكية  اأنكرىا معاكية, فأخذ عمرن 
". ) ذلؾ ديكاف الخاتـ كخـز الكتب, كلـ  ( َّّ /ٓ)د.ت(:  الطبرم,تكف تخـز

الحكـ في أمر فتى بني عذرة, الذم تزكج  محاسبتو لمركاف بف اكمف أمثمة ذلؾ أيضن 
رجاعيا و ألبييا, حيث أمر معاكية ابف امرأتو مقابؿ مبمغ مف الماؿ دفع الحكـ بتطميؽ زكجتو كا 

 (ِٔ-ِْ/ُ: ََِْ)اإلتميدم,  لزكجيا.

نفسو مف التعرض لممحاسبة كالمساءلة مف قبؿ   معاكية بف أبي سفياف كلـ يستثفً 
المحككميف أك ممف أعمى منو رتبة, كىذا ينطمؽ مف مبدأ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 

 امطالب شرعن اميا, فالفرد" المسمـ الذم أمرت بو األمة اإلسبلمية بالتزامو كتطبيقو مع حك
كىذا التحرؾ كمشاركة المسمـ في تكجيو السمطة  ,-كجؿ عزَّ –بالتحرؾ كمسؤكؿ أماـ ا 

زيداف, ) .لنصح", فيك مدعك إلى تكجيو اا كالتصدم ثانين الحاكـ, لو درجتاف: النصيحة أكالن ك 
 (: نتََِٕ

يكمان, كخير شاىد عمى ذلؾ حادثة معاكية كاألحنؼ بف قيس, حيث " خطب معاكية 
ىُُٔ إَِله ثِقََذٍس   تعالى قاؿ: ا يا الناس إفَّ فقاؿ: أي   ب َُّْضِّ ٍَ َٗ َْْذَّب َخَضائُُِْٔ  ٍء إَِله ِع ْٜ ِْ َش ٍِ  ُْ إِ َٗ

 ًٍ ْعيُ٘ ٍَ  :فعبلـى تمكمكنني إذا قصرت عنكـ في عطاياكـ؟ فقاؿ لو األحنؼ بف  (ُِ)الحجر
ا, كلكف كضعت يدؾ عمى ما أنزؿ ا مف خزائنو قيس: إنا كا ما نمكمؾ فيما في خزائف 

 (ِّ/ ُ :ََِْتميدم, )اإل .فجعمتو في خزائنؾ, كحمت بيننا كبينو"

  حيف تمقاه عمر بف الخطاب  كمف المكاقؼ التي تعرض ليا معاكية بف أبي سفياف
 نعـ يا أمير: فمما دنا منو, قاؿ: أنت صاحب المككب العظيـ؟ قاؿفي مككب عظيـ, "

المؤمنيف. قاؿ: مع ما يبمغني عنؾ مف كقكؼ ذكم الحاجات ببابؾ؟ قاؿ: مع ما يبمغؾ مف 
 ذلؾ. قاؿ: كلـ تفعؿ ىذا؟ قاؿ: نحف بأرض جكاسيس, العدك بيا كثير, فيجب أف نظير مف عزِّ 
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ف نييتني انتييت. فقا ؿ عمر: يا معاكية, ما أسألؾ السمطاف ما نرىبيـ بو, فإف أمرتني فعمت, كا 
ف كاف  ت,و لرأم أري, إنَّ ارس, لئف كاف ما قمت حقن ضإال تركتني في مثؿ ركاجب ال ءيعف ش كا 
ا أكردتو . قاؿ عمرك: يا أمير المؤمنيف, ما أحسف ما صدر الفتى عمٌ تعة أديخد, إنو لباطبلن 

 ,(ّٗ/ٔ :ُٖٗٗسي, تقي الديف الفاادره كمكارده, جشمناه ما جشمناه". )منو! قاؿ: لحسف مص
 (ُُْٕ/ ّ :ُِٗٗ ,القرطبيك)

رج في مككبو يقؼ السابؽ, حاسب معاكية عمى التبفي المك    فعمر بف الخطاب 
كفي نفسو, عمى الرغـ مف كجكد أصحاب الحاجة عمى باب معاكية, ثـ تركو في نياية األمر 
دكف أف يكجو لو نصيحة معينة, كىذا األمر يجعؿ معاكية يشعر بالمـك في قرارة نفسو, فيعرضيا 

ا لمعاكية, كبالتالي سيجيد نفسو حتى يصؿ إلى المكقؼ عن تقري كىذا أشد   ,لممساءلة كالمحاسبة
 . الذم يرضى بو عمر بف الخطاب

, ف يحاسبو األمر عمى غاربويترؾ لمى   بف أبي سفياف معاكية لـ يكف الكقت نفسوفي 
  .العقكبة ضو ألشدِّ يعرِّ بؿ ممف كاف يتعدل عميو بالقكؿ 

األمثمة عمى ذلؾ, ما حدث بينو كبيف صعصعة بف صكحاف حيث كتب معاكية كمف 
 (ُ)إلى زياد بف أبي سفياف أف يبعث إليو خطباء أىؿ العراؽ, كيرسؿ إليو بصعصعة بف صكحاف

فخطب الناس فحمد ا كأثنى عميو ثـ قاؿ قدمتـ " ة بف أبي سفيافخاصة, فقدمكا عمى معاكي
كقدمتـ األرض المقدسة المحشر كالمنشر يعطيكـ مسألتكـ, كال  ة لكـ,عمى إمامكـ كىك جنَّ 

, ثـ قاؿ: اأكياسن أبا سفياف كلد الناس لكانكا  , ثـ قاؿ لك أفَّ اعاظـ في كبير كال يحقر لكـ صغيرن يت
 (ِٕٕ_  ِٕٔ/ ُ :ََِٔ ) التميمي, .ـ فاخطب"يا صعصعة قي 

حيث أمر صعصعة بف صكحاف بالقياـ, ليرل قكلو كرأيو فيما قاؿ فقاـ, فحمد ا كأثنى 
, ذكرت كأنَّا قدمنا عمى إمامنا, كىك جنَّة لنا, فكيؼ بالرعية إذا احترقت الجنَّة"عميو, ثـ قاؿ: 

                                                           

( صعصعة بف صكحاف بف حجر بف الحارث بف اليجرس, كاف صعصعة يكنى أبا طمحة , ككاف مف ُ)
ا , ككاف مف أصحاب عمي بف أبي طالب كشيد معو الجمؿ ىك فة , ككاف خطيبن أصحاب الخطط بالكك 

كأخكاه زيد كسيحاف ابنا صكحاف , ككاف سيحاف الخطيب قبؿ صعصعة ككانت الراية يـك الجمؿ في يده 
فقتؿ , فأخذىا زيد فقتؿ فأخذىا صعصعة كقد ركل صعصعة عف عمي بف أبي طالب قاؿ: قمت لعمي: 

ا عف عبد ا بف عباس نا عنو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ , كركل صعصعة أيضن ياا نى نا عمٌ انيً 
: ُٖٔٗكتكفي صعصعة بالككفة في خبلفة معاكية بف أبي سفياف , ككاف ثقة قميؿ الحديث. )ابف سعد, 

ٔ/ُِِ) 
 



 اإلطار النظري

ُٓ 

 الفصل الثالث

نَّ األرض ال تقدِّ  كذكرت أنَّا قدمنا األرض أرض المقدسة, كأفَّ  أعمالنا, ما تقدسيـ س العباد, كا 
فَّ كذكرت أنَّ  المحشر كالمنشر ال يضر بيعدىما مؤمنا كال  ا قدمنا أرض المحشر كالمنشر, أال كا 

فقد كلدىـ مف ىك خير مف  افياف لك كلد الناس لكانكا أكياسن أبا س ينفع قربيما كافر, كذكرت أفَّ 
 (ِٕٕ -ِٕٔ/ ُ: ََِٔ) التميمي,  .أبي سفياف آدـ فكلد األحمؽ كالكيس"

 عجبو كيرضيو ردَّه,بعد رد صعصعة بف صكحاف عمى معاكية, كقؼ معاكية لـ ي كىنا
. )التميمي, رت داره كمنع عطاؤهسكِّ ك العراؽ, قٌرر إنزاؿ العقكبة بو, فأمر بإرسالو إلى أرض ك 

ََِٔ :ُ/ِٕٔ- ِٕٕ) 

- األمة يقع عمى عاتقيا كاجب أفَّ " كفي نياية ىذا المبحث نصؿ إلى نتيجة مفادىا
أف تككف رقيبة باستمرار عمى الحاكـ كمحاسبتو  -مجرد حؽ تستطيع التنازؿ عنوكليس 

تمتمؾ السيادة بما قررتو الشريعة اإلسبلمية مف حقكؽ  -كما رأينا–كمساءلتو إذا أخطأ, فاألمة 
رتبطة بقكاعد الدستكر كلكف إرادة ىذه األمة م ,بات عمييا, لتككف بذلؾ ىي األساسليا ككاج

 (: نتََِٕزيداف, فبل تستطيع أف تخرج عنو". ) -صح التعبيرإف -اإلسبلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار النظري

ِٓ 

 الفصل الثالث

   العدل ي  زمن معاوية بن أب  سفيان الرابع:  طمبمال
 كضماف أخذ كؿ ,كضبطو إلسبلـ إلحكاـ التعامؿ بيف الناسىناؾ أسس كضعيا ا

ككضع اإلسبلـ مجاالت التجارة أك المعامبلت أك العمؿ, " مكاطف لحقو دكف انتقاص سكاء في
كمصدر تشريعي مجمكعة مف القيـ كالمبادئ الرفيعة كالقكيمة لتساعد الناس عمى إتماـ التعامؿ 
فيما بينيـ, مع الحرص عمى اإلبقاء عمى المكدة كالرحمة كالمحبة فيما بينيـ, كمف ىذا المنظكر 

 : نت(َُِٔسبلـ". )طبلؿ, انطمؽ مفيـك العدالة في اإل

ىك العدؿ  ؿعدب كمكضكعات عديدة ككثيرة, لكف أساس كؿ الكالعدؿ نجده في أبكا
.الرباني,  الذم ال يميؿ بو اليكل " -عزَّ كجؿ–كىك اسـ  " فبدكنو ال تسكد الحضارة كال تقـك

 (ّّٓ/ ّ :ُٕٔٗ ,جماؿ الديف الفتَّنيفيجكر, كىك مصدر سمي بو مبالغةن". )

كيعادلو, إذا تكقؼ بيف أمريف أييما يأتي, يريد أنيما كانا عنده  -يقاؿ: " ىك يعدؿ أمره 
 (ّْٓ/ ّيترجح عنده". ) السابؽ, مستكييف ال يقدر عمى اختيار أحدىما كال 

عطاء كؿ ذم حؽ حقو". ) مفيد, ": فيقصد بو اكأما العدؿ اصطبلحن  اإلنصاؼ, كا 
 (: نتَُِٔ

كال  ككجكىيا كمقاديرىا مف غير سرؼو استعماؿ األمكر في مكاضعيا كأكقاتيا أك "
 (: نتَُِٔتقصير كال تقديـ كال تأخير". )طبلؿ, 

كاإلسبلـ حث في غير مكضع عمى التمسؾ كالتحمي بصفة العدؿ, فيك مف أعظـ القيـ 
إِٝزَبِء   : تطبيقيا, قاؿ ا التي أمر ا تعالى بترسيخيا ك  َٗ  ُِ ْحَغب اْْلِ َٗ ُش ثِبْىَعْذِه  ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه إِ

 َُ ٌْ رََزمهُشٗ ٌْ ىََعيهُن ِٜ َِٝعظُُن اْىجَْغ َٗ َْْنِش  َُ اْى َٗ ِِ اْىفَْحَشبِء  َٖٚ َع ْْ َٝ َٗ , (َٗ)النحؿ:  ِرٛ اْىقُْشثَٚ 
َ  : -عز كجؿ–كقكلو  ُه َّللاه ٌْ ثِبْىقِْغِػ إِ ُٖ َْْٞ ٌْ ثَ َذ فَبْحُن َْ ُْ َحَن إِ َٗ َِ ْقِغِطٞ َُ )المائدة:   ُِٝحتُّ اْى
ِْ ) 

كالسيرة النبكية العطرة حافمة باألمثمة التي تبرىف عمى صدؽ الصفة كشمكليا كمف ذلؾ 
كقاؿ:   قصة المرأة المخزكمية التي سرقت, فأراد أسامة بف زيد أف يشفع ليا, فغضب النبي 

في حد مف حدكد ا! إنما أىمؾ الذيف مف قبمكـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الغني ترككه,  "أتشفع
ذا سرؽ  ة بنت محمد سرقت, لقطعت يـ ا لك أف فاطمأفييـ الكضيع أقامكا عميو الحد, ك كا 

 (ِْٕٓ: ُٖٓ/ّ. )سنف ابف ماجو يدىا"
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 اكاة, مف أجؿحرص كؿ الحرص عمى تكطيد العدؿ, كتطبيؽ المسكالحاكـ العادؿ ي
ا التي ينعـ  إقرار الحؽ, كدحض الباطؿ, دكف اعتبار لنسب أك جنس أك لكف, إنَّيا شريعة"

تطبيقنا  كىذا ما فعمو معاكية بف أبي سفياف  (: نتَُِٓعبد القادر,في ظميا الجميع". )
ُْ  : تعالىلقكلو  َِ اىْهبِط أَ ْٞ ٌْ ثَ زُ َْ إَِرا َحَن َٗ َٖب  يِ ْٕ بَّبِد إِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُؤدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه إِ

٘ا ثِبْىَعْذِه  َُ    (.ٖٓ)النساء: رَْحُن

بعد عثماف بحؽ  اما رأيت أحدن دلو سعد بف أبي كقاص, حيف قاؿ: "كشيد لمعاكية بع
  (ْٓٓ_ ْْٓ/ِ: ََِّمعاكية". ) الذىبي,  مف صاحب ىذا الباب, يعني

فبل تكجد محاباة في مجتمعو بتطبيقو عمى الجميع, "حيث عمؿ عمى تحقيؽ العدؿ 
لمكزراء كالسبلطيف, كيتـ رد الحقكؽ لمفقراء كالمساكيف, فمف أجـر فمو العقاب كلك كاف مف ذكم 

 ( : نتَُِٓ ادر,بدالقع) .فمو الثكاب كلك كاف مف البسطاء" السمطة كالماؿ, كمف أحسف

كخير الشكاىد عمى ذلؾ, مكقفو مع عمرك بف العاص حيف قاؿ لو: " يا أمير المؤمنيف, 
 (ّّٓ/ ٓ)د.ت(: . ) الطبرم, الناس لؾ؟ قاؿ: بذلؾ نمت ما نمت"ألست أنصح 

ا مف معاكية عمرك بف العاص حاز عمى المكانة الرفيعة كالقريبة جدن مما سبؽ نجد أفَّ 
لى إؽ ىذا الجزاء مف باب رد المعركؼ لنصحو لو كقربو منو, فكاف يستح   بف أبي سفياف 

 أىمو.

كمف أمثمة معاقبة ذكم السمطة كالماؿ إذا جار كاعتدل عمى حقكؽ المساكيف, قصة 
ما فعمو بو مركاف    مركاف بف الحكـ مع فتى بني عذرة, حيث شكا ألمير المؤمنيف معاكية 

 بف الحكـ بأبيات مف الشعر:

ٍكػػػػػـً كىاٍلعىٍقػػػػػًؿ "  ميعىػػػػػاًكم يىػػػػػا ذىا اٍلفىٍضػػػػػًؿ كىاٍلحي
 

ػػػػػػػػػكًد كىاٍلبىػػػػػػػػػٍذؿً   ػػػػػػػػػاًف كىاٍلجي ذىا اٍلبًػػػػػػػػػرِّ كىاإًلٍحسى  كى
 

ٍسػػػػػمىًكي  ػػػػػاؽى ًفػػػػػي األىٍرًض مى ػػػػػا ضى  أىتىٍيتيػػػػػؾى لىمَّ
 

ػػػػػػػا قىػػػػػػػٍد أصػػػػػػػبت بػػػػػػػو عقمػػػػػػػي  ػػػػػػػٍرتي ًممَّ  كىأىٍنكى
 

نِّػػػػػػػػػػػػي فىػػػػػػػػػػػػػًإنًَّني فىفىػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػبلؾى المَّػػػػػػػػػػػػوي عى  رٍِّج كى
 

ػػػػػػػػػػده قىٍبًمػػػػػػػػػػي  ـٍ يىٍمقىػػػػػػػػػػوي أىحى  لىًقيػػػػػػػػػػتي الَّػػػػػػػػػػًذم لىػػػػػػػػػػ
 

قِّػػػػػي ًمػػػػػفى الَّػػػػػًذم  ػػػػػٍذ ًلػػػػػي ىىػػػػػدىاؾى المَّػػػػػوي حى  كىخي
 

نىػػػػػػػػػػوي قىٍتًمػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػافى أىٍىكى ػػػػػػػػػػٍيـو كى ػػػػػػػػػػاًني ًبسى مى  "رى
 

 ( ِِٗ/ ٓ :ُِٗٗ) ابف الجكزم,  



 اإلطار النظري

ْٓ 

 الفصل الثالث

يا أمير قمبو, سألو عف حاجتو, فقاؿ: "في ا سمع معاكية كبلمو, كالنار تتكقد فممَّ 
ت بيا قرير العيف طيب النفس, ككانت ن, ككاا كبيا كمفن نيف, كانت لي زكجة ككنت ليا محبن المؤم

 لي جذعة مف اإلبؿ كنت أستعيف بيا عمى قكاـ حالي ككفاية أكدم, فأصابتنا سنة أذىبت الخؼَّ 
... ا ثقيبلن مالي كفسد حالي بقيت ميانن ؿَّ ما بيدم كذىب ا قى , فممَّ اكالحافر, فبقيت ال أممؾ شيئن 

". الماؿ أخذىا مني كجحدني كطردني كأغمظ عمي بي مف سكء الحاؿ كشرِّ  ا عمـ أبكىا مافممَّ 
 (ِْ/ُ: ََِْ)اإلتميدم, 

بينو كبيف أبييا, لكفَّ كالد زكجتو أنكره  ثـ أخبره بأنَّو جعؿ مركاف بف الحكـ كسطنا 
منو  كقعت"فمما حضرت بيف يديو إحضار زكجتو, لكفَّ األمير حيف رأل زكجتو كجحده, كأمر ب

, كأظير لي الغضب, كبعث بي إلى السجف, امنكرن  ا كعميٌ مكقع اإلعجاب, فصار لي خصمن 
ما خررت مف السماء, أك استيكت بي الريح في مكاف سحيؽ, ثـ قاؿ ألبييا: ىؿ لؾ فبقيت كأنَّ 

ؼ درىـ, أنا ضامف خبلصيا مف ىذا األعرابي, فرغب آالتزكجنييا عمى ألؼ دينار كعشرة أف 
كاألسد  كأحضرني كنظر إليَّ  ا كاف مف الغد بعث إليٌ أبكىا في البذؿ كأجابو إلى ذلؾ, فممَّ 

ي بأنكاع ؽ سعاد! فقمت: ال, فسمط عمي جماعة مف غممانو فأخذكا يعذبكنالغضباف, كقاؿ: طمِّ 
مف طبلقيا ففعمت, فأعادني إلى السجف, فمكثت فيو إلى أف انقضت  ادن مـ أجد لي بي العذاب, ف

ليؾ ممتجئن  اكبؾ مستجيرن  ااجين عدتيا فتزكجيا كأطمقني, كقد أتيتؾ ر   (ِٓ -ِْ/ُ, سابؽ. )ال"اكا 

و قد نَّ إ" عمى عاممو مركاف بف الحكـ, كبعث إليو يقكؿ: اشديدن  اغضب معاكية غضبن 
عف  بصره أف يكؼَّ  ادكد الديف, كينبغي لمف كاف كالين عمى رعيتؾ في ح ؾ تعديتبمغني أنَّ 

 (ِٓ/ ُشيكاتو كيزجر نفسو عف لذاتو". ) السابؽ, 

لى زكجيا األكؿ, فكاف رد مركاف بف الحكـ إكطمب منو أف يطمؽ سعاد كيرجعيا 
لمكاصفات كىذه نتيجة طبيعية    اإلحساف في الطاعة ألمير المؤمنيف معاكية بف أبي سفياف 

الحاكـ العادؿ, فمف كاجبات المحككـ بعد تحقيؽ العدالة مف قبؿ الحاكـ طاعة أكلي األمر كعدـ 
 (: نتَُِٔكـ, بف يحيى أـ كمثعمييـ. )الخركج 

فكانت نتيجة الحادثة أف طمَّؽ مركاف بف الحكـ زكجتو, كأعادىا لمفتى العذرم كدفع لو 
تميدم, ك)اإل ,(ِٓٗ/ ٓ :ُِٗٗ ابف الجكزم, كناقة كأخذىا كانصرؼ. )عشرة آالؼ درىـ 

ََِْ: ُ/ِٔ) 
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آخر معادو لو كمف صكر العدؿ العظيمة: أف يقكـ المسمـ بتبني قيـ العدؿ مع أم طرؼ 
س التقكل في فبل يجكر عمييـ كال يبخسيـ حقكقيـ, فيذا األمر مف أسأك عمى خبلؼ معو, "
 (: نتَُِٓعبدالقادر, ديف اإلسبلـ العظيـ". )

ََل  كىذا يمثمو قكلو تعالى:  َٗ ََٖذاَء ثِبْىقِْغِػ  ِ ُش َِ َّلِله ٞ ٍِ ا ٘ه ُْ٘ا ُمُّ٘٘ا قَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝب أَُّٝ

َ خَ  ُه َّللاه َ إِ ارهقُ٘ا َّللاه َٗ  ٙ َ٘ َ٘ أَْقَشُة ىِيزهْق ُٕ ًٍ َعيَٚ أََله رَْعِذىُ٘ا اْعِذىُ٘ا  ْ٘ ُُ قَ ٌْ َشَْآ ْهُن ٍَ ب َْٝجِش ََ جٌِٞش ثِ

 ََ َُ رَْع  (ٖ)المائدة:    يُ٘

مع الطرؼ اآلخر المنازع ليـ كىك    كىذه القاعدة طبقيا معاكية بف أبي سفياف 
كمف كااله, حيث لـ يمنعو خبلفو مع عمي عف أف يحسف في    طرؼ عمي بف أبي طالب 

أرسؿ الحسف بف عمي كعبد ا بف " معاممتيـ أك العدؿ معيـ,  كخير شاىد عمى ذلؾ حيف
فقاؿ ليـ: أال تستحياف, ,  ابعث إلييما بمائة ألؼ, فبمغ عمين إلى معاكية يسأالنو, ف (ُ)جعفر

, ََِّجاد لنا. ) الذىبي, رجؿه نطعف فيو غدكة كعشية, تسأالنو الماؿ! قاال: ألنؾ حرمتنا ك 
ِ/ْٓٔ) 

مف كاجبات الحاكـ الساعي لتحقيؽ العدؿ أف يقكـ بتحرم العدؿ في الحكـ ميما  كما أفَّ 
,  انت التحديات, ) بف يحيىك  ( : نتَُِٔأـ كمثـك

فبل يؤثر نفسو دكف اآلخريف بالمكاسب كالخيرات, كيمثؿ ذلؾ مكقؼ معاكية مع سكدة 
األسدية التي طمبت مف معاكية أف يسترد ليا حقيا الذم سمبو منيا كاليو بسري بف أرطأة, قائمة 

, كا سائمؾ عف أمرنا, كما افترض اكألمكرىـ كالين ا, لمناس سيدن  ؾ أصبحتلو: " يا معاكية, إنَّ 
عميؾ مف حقنا, كال تزاؿ تقدـ عمينا مف يغرؾ, كيبطش بسمطانؾ, كلحصيدنا حصد السنبؿ, 

ـ عمينا فقتؿ رجالي ؿ ىذا ابف أرطاة قدً يى بنا الحً ؼ, كيسمً سٍ كيدرسنا درس العصفر, كيسكمنا الخى 
مَّ  كأخذ مالي, كلكال الطَّاعة لكاف فينا عز ا أقررتو فعرفناؾ". كمنعة, فإما عزلتو, فشكرناؾ, كا 

 (ّّ -ِّ/ ُ :ََِْتميدم, )اإل

                                                           

الصحابييف,  عبد ا بف جعفر بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ الياشمي أبك جعفر, الصحابي ابف (ُ)
 كالجكاد ابف الجكاد أخك الجكاد, أخك محمد بف أبي بكر الصديؽ كيحيى بف عمي بف أبي طالب ألميما,

ككاف جعفر ىاجر بزكجتو أسماء إلى الحبشة, فكلدت لو بيا عبد ا,  أميـ: أسماء بنت عميس الخثعمية.
الحبشة مياجريف إلى المدينة. كتكفي  كىك أكؿ مكلكد في اإلسبلـ بالحبشة, كقدـ عبد ا مع أبكيو مف
ا, يسمى: بحر الجكد, حتى ا حميمن ا جكادن رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسمـ كلعبد ا عشر سنيف. ككاف كريمن 

 (ّْٖ-ّْٕ/ُ: ََِٖ, )الطيِّب الشافعي قيؿ: لـ يكف في اإلسبلـ أسخى منو.
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ا القضية األساسية , لـ يعجبو ما تقكؿ متناسين اديدن كحينما أحسف معاكية مف قكليا تي
رس جمؿ أشٍ  بً نٍ ت أف أحممؾ عمى قي مٍ ت مف أجميا, فقاؿ ليا: أبقكلؾ تيدديني؟ ىمى ءالتي جا

 (ّّ/ُسابؽ, . ) اللينفذ فيؾ أمره" رؾ إليوكأسيِّ 

مف خبلؿ مقارنة رده معيا كلـ تكتؼ المرأة بذلؾ, بؿ زادت مف قساكتيا عمى معاكية           
 فبكت كأنشدت قائمة: مع رد فعؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 

 افكنن مدٍ  الحؽ   يوً فً  حى بى صٍ أى فى  ره قبٍ   ا      يى نى مَّ ػػػػضتى  كحو ى ري ػػػو عملى ى اإلً صمَّ 

 اركنن قٍ مى  كاإليمافً  لحؽِّ اب ارى صى فى         دالن    و بى ي بً غً بٍ ال يى  ؽَّ الحى  الؼى حى  دٍ قى 

بيف الغث كالسميف,  " قاؿ: كلـ؟ قالت: أتيتو في رجؿ كاله عمينا, كلـ بيننا كبينو إال كما
يصمي, فمما نظر إلي انتقؿ مف صبلتو, ثـ قاؿ برأفة كرحمة: ألؾ حاجة؟ فأخبرتو  افكجدتو قائمن 

كعمييـ أني لـ أكليـ كآمرىـ بظمـ خمقؾ كال بترؾ حقؾ. ثـ أخرج  فبكى. ثـ قاؿ: الميـ اشيد عميَّ 
ٌْ فييا: بسـ ا الرحمف الرحيـ: مف جيبو قطعة مف جمد كييئة طرؼ الجكاب, فكتب  قَْذ َجبَءْرُن

ََل رُْفِغُذٗا فِٜ اْْلَ  َٗ  ٌْ ُٕ ََل رَْجَخُغ٘ا اىْهبَط أَْشَٞبَء َٗ  َُ َٞضا َِ اْى َٗ َْٞو  فُ٘ا اْىَن ْٗ َ ٌْ فَؤ ِْ َسثُِّن ٍِ َخٌ  ْسِض ثَِّْٞ

 َِ ِْٞ ٍِ ْؤ ٍُ  ٌْ ْْزُ ُْ ُم ٌْ إِ ٌْٞش ىَُن ٌْ َخ َٖب َرىُِن  (ٖٓ)ىكد: ثَْعَذ إِْصَلِح

 بلـ" .ف يقبضو منؾ, كالسٌ ى يقدـ عميؾ مى ا في يدؾ حتٌ إذا قرأت كتابي ىذا فاحتفظ بم

 ا كاف فيو.فأخذتو منو, كأكصمتو إليو فامتثؿ كرجع عمٌ 

: اكتبكا ليا برد فقاؿكمع كؿ ىذه القسكة مف المرأة عمى معاكية, إال أفَّ عدلو كحممو غمب عميو, 
 ماليا كالعدؿ في حاليا.

ال فأنا كسائر قكمي. قاؿ: اكتبكا ل شامبلن  عدالن فحشاء كالمؤـ, ىي كا إما فقالت: إذا ال يا كا 
 ( ّّ/ ُ :ََِْ ,اإلتميدم) .بحاجتيا ىي كقكميا

" النفكس كمعاكية بيذه السمككيات يجعؿ مف نفسو محط محبة كاحتراـ لدل شعبو, ألفَّ 
الشعب سيبارؾ أم أـ يكفييـ جبمت عمى حب مف أحسف إلييا, بخبلؼ الحاكـ الجائر, فإف 

 (: نتَُِٔكـ, ) بف يحيى أـ كمث .جكره"

كعمى الحاكـ الناجح أف ينجح في جعؿ طاعة الناس لو طاعة كمحبة, ليست طاعة 
أطراؼ الشعب  جميعآخر يظير حرص معاكية عمى تحرم العدؿ مع  كنكرد ىنا مثاالن  .رىبة

كذلؾ حيف كاف"  ,مف حكلو, كالحادثة التي جرت بيف بسر بف أرطأة كزيد بف عمر بف الخطاب
بسر بف أرطأة عند معاكية فناؿ مف عمي كزيد بف عمر بف الخطاب حاضر, كأمو أـ كمثـك بنت 
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عمي, فعبله بالعصا كشجو, فقاؿ معاكية لزيد: عمدت إلى شيخ قريش كسيد أىؿ الشاـ فضربتو! 
يصبر  ا كىك جده كابف الفاركؽ عمى رؤكس الناس! أترل أفكأقبؿ عمى بسر, فقاؿ: تشتـ عمين 

 (ّّٓ/ٓ )د.ت(: ك ) الطبرم,, (ْٗٗ , )د.ت(:ا". ) ابف األثيرذلؾ؟ فأرضاىما جميعن عمى 

لـ يقتصر عمى األمكر المادية بؿ    العدؿ عند معاكية بف أبي سفياف  كما أفَّ 
ككاف يبدأ بإذنو, , أذف معاكية لؤلحنؼ" , كمف ذلؾ قصتو حيفاتجاكزه إلى األمكر المعنكية أيضن 

ا لـ نأذف لو قبمؾ محمد بف األشعث فجمس بيف معاكية كاألحنؼ, فقاؿ معاكية: إنَّ ثـ دخؿ 
ما نممؾ أمكركـ, نممؾ إذنكـ, فأريدكا كا , إنَّ قد فعمت فعاؿ مف أحس مف نفسو ذالن فتككف دكنو, ك 

 (ّّّ -ِّّ/ ٓ )د.ت(: منا ما نريد منكـ, فإنو أبقى لكـ". ) الطبرم,

 اكاف يحب إكراـ أىؿ البيت تكريمن و أنَّ  اأيضن    كمف صكر العدؿ عند معاكية 
, اا ذكر لو أىؿ البيت كافأىـ مادين يـ في نظره يستحقكف ذلؾ كزيادة, فكاف كممليـ, كألنَّ  اكاحترامن 

كابف حكارم رسكؿ   بف عمة رسكؿ ا اا يا و" كاف يمقى ابف الزبير, فيقكؿ: مرحبن كمف ذلؾ أنَّ 
 ( ُٕٓ/ُِ :ُْٖٗ ,ابف منظكر) ألؼ".ا, كيأمر لو بمائة 

كيأمر لو بثبلث مائة   بابف رسكؿ ا  ا كأىبلن ككاف "يمقى الحسيف, فيقكؿ: مرحبن 
  .(ّٕٗ/ُ :ُّٗٗألؼ". )ابف سعد,

ا, أنَّو كاف يساكم بيف الناس في التنفع مف خيرات الدكلة  كمف مظاىر عدلو أيضن
نتاج كالتقدـ. )بف يحيى بحيكية عظمى كرغبة في اإليتمتعكف كأمكاليا, مما يجعؿ أفراد المجتمع 

 ,  (: نتَُِٔأـ كمثـك

األحنؼ بف قيس, كجارية بف قدامة السعدياف كالجكف بف كخير ما يمثؿ ذلؾ حيف قدـ 
فأعطى     بي سفيافألمجاشعي إلى معاكية بف ات بف يزيد أبك منازؿ اقتادة العشمي كالحتَّ 

الحتات أعطاه سبعيف ألفنا, كلـ يعجب ذلؾ الحتَّات, كرجع إلى كؿ منيـ جائزة مائة ألؼ, إال 
ي اشتريت مف القكـ دينيـ, إنِّ معاكية يمكمو في ذلؾ, كمع أفَّ معاكية برر لو فعمتو بقكلو: "

", إالَّ أفَّ الحتات أصرَّ عمى أف يساكم بيننو اؾ إلى دينؾ كرأيؾ في عثماف, ككاف عثمانين كككمتي 
 (ِْٖ )د.ت(:". ) ابف األثير, تماـ جائزتوإفاشتًر مني ديني. فأمر لو ب كأنا"فقاؿ:  كبينيـ,

بينو كبيف    إال أف يساكم معاكية بف أبي سفياف لـ يرض الحتات القصة ىذه في ك 
معاكية أعطى كؿ منيـ استحقاقاتو بناءن عمى األسباب التي ذكرىا, كىذا مف  اآلخريف, مع أفَّ 

 قبيؿ المساكاة كالعدؿ بيف الناس.
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اإلسبلـ جعؿ العدؿ أساس الخبلفة في األرض,  فَّ إما سبؽ, يمكف القكؿ خبلصة 
ُسُعيََْب أَْسَعْيَْب  ىَقَذْ  ث الرسؿ كاألنبياء, قاؿ تعالى: كىدؼ التشريع الذم مف أجمو بع

َبدِ  أََّضْىَْب ثِبْىجَِّْٞ ًَ اىْهبُط ثِبْىقِْغػِ  َٗ َُ ىَِٞقُ٘ َٞضا َِ اْى َٗ ٌُ اْىِنزَبَة  ُٖ َع ٍَ   ۖ  :الحديد(ِٓ.) 

ٌْ  كغيابو سبب لميبلؾ, قاؿ تعالى: العدؿ سبب صبلح الفرد كالمجتمع,  كما أفَّ  َم َٗ

 َِ ب آَخِشٝ ًٍ ْ٘ َٕب قَ َّْشؤَّْب ثَْعَذ أَ َٗ خً  ََ ِْ قَْشٍَٝخ َمبَّْذ ظَبىِ ٍِ َْب  َْ  ( ُُ)األنبياء:  قََص

كالعدؿ في اإلسبلـ مطمب شرعي محدد المرتكزات كاضح السبؿ التي تساعد عمى "
شاعة الح لقانكف ريات, كتحقيؽ دكلة اتأسيس مجتمع مسمـ متكازف قائـ عمى احتراـ اإلنساف كا 

,غمك, كالتعفف السياسي كالمجتمعي"عف التطرؼ كال ابعيدن   ( : نتَُِٔ . ) بف يحيى أـ كمثـك
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 : المبحث الثالث
 السيادة والكفاءة والشورى ي  زمن معاوية

يكف تكلي معاكية لمحكـ لمجرد السيطرة كالتباىي كالتبيرج أك التمتع بكؿ مظاىر لـ 
ا عمى تطبيؽ شرع ا كسنة نبيو في حكمو, كخير دليؿ عمى  السمطة المادية, بؿ كاف حريصن

ا لـ يناكفو أك يخالفو أحد في مكضكع الحكـ.  ذلؾ أٌنو استمر في حكمو عشريف عامن
كمف أىـ األسس التي سار عمييا في حكمو: السيادة كالكفاءة كالشكرل. كىك ما 

 .-عزَّ كجؿ–سنكضحو في ىذا المبحث إف شاء ا 

   سفيان األول: السيادة زمن معاوية بن أب   طمبلما
 مفيوم السيادةأوًل: 

كىـ سادة".  كسيدكدة, فيك سيدىـ, اساد قكمو يسكدىـ سيادةن كسكددن "يقاؿ:  السيادة لغةن:
 .(َْٗ/ ِ :ُٕٖٗأبك نصر الفارابي, )

 ( َْٖ/ ُ :ُٖٗٗ)الزمخشرم,  ك"سكده قكمو, كىك سيد مسكد".
: ُِّ/ّ)مختصر سنف أبي داكد  تبارؾ كتعالى". د ا" السيِّ :  كفي الحديث, قاؿ 

 (ِّْْ: ََِ/ْسنف الترمذم " أنا سيد الناس يـك القيامة". ): كقاؿ , (َْٖٔ
أك  أك مكانةن  ايا: "تدؿ عمى المقدـ عمى غيره جاىن ة المعنى المغكم لمسيادة أنَّ خبلص

 (خي, )د.ت(: نتعابد المشك  . ) زياد بف"اكأمرن ا أك غمبةن كقكة كرأين  منزلةن 
" السمطة العميا المطمقة التي  يا:بأنَّ  اعرفت السيادة اصطبلحن  :االسيادة اصطبلحن أمَّا 

. مؽ بالحكـ عمى األشياء كاألفعاؿ"تفرَّدت كحدىا بالحؽ في إنشاء الخطاب الممـز المتع
 (: نتَُُِ العتيبي,)

فرادىا باإللزاـ كشمكليا لكؿ األمكر يا: "كىناؾ تعريؼ آخر, بأنَّ  سمطة عميا كمطمقة, كا 
 ( المشكخي, )د.ت(: نتلتي تجرم داخؿ الدكلة أك خارجيا". )كالعبلقات سكاء ا

 أقسام السيادة: ثانًيا
 بعد معرفة مفيـك السيادة بقي لنا معرفة مف يممؾ السيادة في الدكلة اإلسبلمية.

 سيادة باتجاىيا تنقسـ إلى قسميف:ال
 .األكلى: سيادة مطمقة كىي ال تككف إال  
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, alsomoodسبلمية. )الثانية: السيادة النسبية كىي تككف لؤلمة ضمف حدكد أحكاـ الشريعة اإل
 (ُّ)(نت :َُِٓ

أدلة الشريعة  النبكية( يجد أفَّ  ريـ كالسنةكف الآكالمتأمؿ في الشريعة اإلسبلمية) القر 
التصرفات سكاء أكانت صادرة مف الحكاـ أـ المحككميف, فالكؿ  لجميعحددت اإلطار العاـ "

إلغاؤىا أك  خاضع ليا كممـز بطاعة أحكاميا, فالشريعة حاكمة لغيرىا كال يجكز تجاكزىا أك
 ( ي, )د.ت(: نتزياد المشكخ. ) تبديميا أك تعديميا"

ِ َٝقُصُّ اْىَحقه   يقكؿ تعالى:  ٌُ إَِله َّلِله ُِ اْىُحْن َِ إِ ُْٞش اْىفَبِصيِٞ َ٘ َخ ُٕ َٗ  ( :ٕٓاألنعاـ) 
ٌُ   كقاؿ تعالى:  ُٖ َُ ىَ ُْ َُٝن٘ ًشا أَ ٍْ َسُع٘ىُُٔ أَ َٗ  ُ ٍَْخ إَِرا قََعٚ َّللاه ٍِ ْؤ ٍُ ََل  َٗ  ٍِ ٍِ ْؤ َُ َُ ىِ ب َمب ٍَ َٗ

جًِْٞب ٍُ َسُع٘ىَُٔ فَقَْذ َظوه َظَلًَل  َٗ  َ ِْ َْٝعِص َّللاه ٍَ َٗ  ٌْ ِٕ ِش ٍْ ِْ أَ ٍِ  (ّٔاألحزاب:)   اْىِخََٞشحُ 
ُْ   كيقكؿ سبحانو: ِ ٌْ فَئ ُْْن ٍِ ِش  ٍْ أُٗىِٜ اْْلَ َٗ ُعَ٘ه  أَِغُٞع٘ا اىشه َٗ  َ ُْ٘ا أَِغُٞع٘ا َّللاه ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ َٝب أَُّٝ

ِخِش رَ  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َُ ثِبَّلله ُْ٘ ٍِ ٌْ رُْؤ ْْزُ ُْ ُم ُعِ٘ه إِ اىشه َٗ  ِ ُٗٓ إِىَٚ َّللاه ٍء فَُشدُّ ْٜ ٌْ فِٜ َش ٌْٞش رََْبَصْعزُ ىَِل َخ

ًِٗٝل  ُِ رَؤْ أَْحَغ َٗ   (:ٗٓالنساء) 
 (َْٖٔ: ُِّ/ّ. )مختصر سنف الترمذم " السيد ا تبارؾ كتعالى":  كقاؿ 

متمثمة  -سبحانو–كالتشريع لو كحده , -كجؿ عزَّ –فالسيادة في الدكلة اإلسبلمية   فإذ
تستمد سيادتيا مف خبلؿ التزاميا باألحكاـ ما "كالدكلة أك األمة إنَّ ,  في كتاب ا كسنة نبيو 

الشرعية كتنفيذىا ليا كلؤلمة بعد ذلؾ حؽ تكلية اإلماـ كمحاسبتو, كعزلو كمراقبة السمطة 
. مة الحؽ في العدكؿ عف شيعة ا"لتزاميا حدكد ا, كليس ليا كال لمسمطة الحاكاالحاكمة في 

 (المشكخي, )د.ت(: نتزياد )
" الحاكـ نائب عف  كاف عمى يقيف تاـ كمعرفة أكيدة بأفَّ    اف كمعاكية بف أبي سفي

الذم اختارتو كىي التي تممؾ عزلو, كىي التي ككؿ  -سبحانو كتعالى–األمة في تنفيذ حكـ ا 
 ()د.ت(: نت )العجبلف, .قكيمو إذا حاد كتسديده إذا أخطأ"إلييا ت

لمعاكية  حينما جعؿ التصرؼ قصة الرجؿ الذم كقؼ كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة, منيا 
 ءما الماؿ مالنا, كالفيكبل, إنَّ ": في ماؿ الدكلة تحت امرتو كحده يديره بطريقتو ىك, فقاؿ لو

 ( ْٓٓ/ ِ: ََِّكبينو حكمناه إلى ا بأسيافنا". ) الذىبي, فيئنا, مف حاؿ بيننا 
مة أف تككف عمى حكمناه إلى ا بأسيافنا" تكضح أنو يجب عمى األفالرجؿ بمقكلتو: "

 . -كجؿٌ  عزٌ –ممارستيا لمسيادة يجب أف تككف في إطار حدكد ا  دراية بأفَّ 
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الحرص أف يككف حكمو كفؽ الحدكد  كاف يحرص أشدَّ    كمعاكية بف أبي سفياف 
 الشرعية المكمفيف بيا, كما يدلؿ عمى ذلؾ ما فعمو بالرجؿ بعد ردِّه ىذا, فقاؿ:

يقكؿ: " ستككف أئمة مف بعدم,   ىذا أحياني أحياه ا, سمعت رسكؿ ا  إفَّ "
)التنكير شرح الجامع الصغير  عمييـ قكليـ, يتقاحمكف في النار تقاحـ القردة" رد  يقكلكف فبل يي 

نِّ , (ْٗٓٔ: ُّٗ/ٔ ي تكممت فمـ يرد عمي أحد, فخشيت أف أككف منيـ, ثـ تكممت الثانية, كا 
مف القكـ, ثـ تكممت الجمعة الثالثة, فقاـ ىذا فردَّ عميَّ  أحد, فقمت في نفسي: إليٌ فمـ يرد عمٌي 

 .(ْٓٓ/ِ: ََِّالذىبي, . )خرجني ا منيـ, فأعطاه كأجازه"فأحياني أحياه ا, فرجكت أف ي
آخر يؤكد حقيقة سيادة األمة الذم يقتضي منيا أف يككف ليا الحؽ في  كنكرد مثاالن 

دارة شؤكنيا كفؽ مطاف عمى "لسستعانة بااال تنفيذ ما ىي مسؤكلة عنو, كىك تنفيذ أحكاـ الشرع كا 
 ( )د.ت(: نتفيد العجبلف, . )"ىذه األحكاـ

منؾ, فيقكؿ بنا يا معاكية  أك لنقكِّ  حيث كاف الرجؿ يقكؿ لمعاكية: كا لتستقيمفَّ 
 (ْٔٓ/ ِ: ََِّالذىبي, ا نستقيـ. )معاكية: إذن 

ما بف عمر, حيف قاؿ: "بسؤدده كسيادتو نفره منيـ ا   كشيد لمعاكية بف أبي سفياف 
ا منو, ككاف معاكية أسكد قيؿ, كال عمر؟ قاؿ: كاف عمر خيرن أسكد مف معاكية,  ارأيت أحدن 

مؾ أحد ىذه األمة ما ممؾ لف يمكقاؿ كعب األحبار: " (ْٓٓ/ ِ: ََِّ)الذىبي, .منو"
 (ْٓٓ/ِ)السابؽ,  .معاكية"

زة كىيبة أماـ أعدائيـ, كىك ما كالتزاـ الحاكـ المسمـ بمبدأ السيادة في الحكـ, يكرثو ع
 :في مككب عظيـ مييب, قائبلن    لعمر بف الخطاب    عنو معاكية بف أبي سفياف  ربَّ ع
عيـ بو مف ىيبة يا أمير المؤمنيف, إنا في ببلد فييا جكاسيس العدك, كال بيدَّ ما نردعيـ بما نركِّ "

ف نييتني انتييت". )السمطاف, فإف أمرتني أقمت عمى   :َُِّ ,سبط ابف الجكزمما أنا عميو, كا 
ٓ /ُِْ ) 

اإلسبلـ بالتقيد في مبدأ السيادة في الحكـ بأف تككف محكمة كمحددة كفؽ  كلـ يكتؼً 
شرع ا كتاب ا كسنة نبيو, بؿ كضعت ضمانات ليذا التقييد تسير فيو األمة كالحاكـ في 

 سيادة, كىذه الضمانات عمى نكعيف:تطبيؽ ال
. الميمة في األمكرلى األمة : يتمثؿ في الشكرل كما تمثمو مف ضركرة رجكع الحكاـ إاألول

عيده, حيث ؽ ىذا المبدأ في أمكر كثيرة كاجيتيا األمة عمى طبَّ    كمعاكية بف أبي سفياف 
اىـ في أمكر مصيرية كبيرة, منيا: مشاكرة إيَّ  ايقرب أىؿ المشكرة إليو, مستشيرن  ما اكاف دائمن 
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كالثأر ,   معاكية لعمرك بف العاص, كغيره مف أىؿ الفقو في أمر قتاؿ عمي بف أبي طالب 
و طمب المشكرة مف أىؿ العمـ كالفقو في أمر تكلي ابنو كما أنَّ    مف قتمة عثماف بف عفاف 

"  شكرل المسمميف, كقكؿ ابف عمر لو: يزيد الحكـ مف بعده, حيث أمركه بأف يرد المسألة إلى 
قد كاف قبمؾ خمفاء ليـ أبناء ليس ابنؾ بخير مف أبنائيـ, فمـ يركا في أبنائيـ ما رأيت في ابنؾ, 

نَّ  ؾ تحذرني أف أشؽ عصا المسمميف, كلـ أكف كلكنيـ اختاركا لممسمميف حيث عممكا الخيار, كا 
نَّ  , فإنَّ ما أنا رجؿ مف المسمميف, فإذا ألفعؿ, كا  . ) السيكطي, ما أنا رجؿه منيـ"اجتمعكا عمى أمرو

َُِّ: ِّٔ ) 
ذلؾ.  : رقابة األمة نفسيا عمى تصرفات الحكاـ, كحقيا في عزليـ إف صدر فييـ ما يبررالثان 
 دكف حيؼو أك ظمـ -عز كجؿ–بالحكـ بما أنزؿ ا  اأفَّ مف حقيا تذكير الحاكـ دائمن كما 

 كمف ذلؾ قصة أبي مسمـ الخكالني حيف قاـ إلى معاكية بف أبي سفياف  : نت(.َُُِ ,)العتيبي
  " :كاف لؾ  يءا أنت قبر مف القبكر, إف جئت بشميا معاكية, إنَّ كىك عمى المنبر, فقاؿ
ما الخبلفة الخبلفة جمع الماؿ كتفريقو, إنَّ  لؾ. يا معاكية, ال تحسب أفَّ  يءال فبل ش, كا  يءش

بالي بكدر األنيار ما ا ال ني بالمعدلة, كأخذ الناس في ذات ا, يا معاكية, إنَّ القكؿ بالحؽ كالعمؿ 
يَّ  اؾ أف تميؿ عمى قبيمة مف العرب فيذىب حيفؾ بعدلؾ. ثـ صفا لنا رأس عيننا, يا معاكية, كا 

: ُْٖٗا مسمـ, يرحمؾ ا يا أبا مسمـ". )ابف منظكر, جمس, فقاؿ لو معاكية: يرحمؾ ا يا أب
ُِ /ْٔ ) 

"مف رضا الشعب كاختياره   فالحاكـ المسمـ يستمد مشركعية سمطتو كأساس كجكدىا فإذ
 عجبلف,يا مقيدة بأف تحكـ بما أنزؿ ا". )فيد الكتككيمو إياىا بالسير عمى شؤكنو, إال أنَّ 

 ( )د.ت(: نت
ككنيا ا البيعة, بحيث يككف لؤلمة الحؽ في انتخاب الخميفة, كمف مظاىر السيادة أيضن 

قامة المجتمع السميـ, فاألمة مطالبة باختيار الخميفة  المخاطبة في القرآف لتنفيذ أحكاـ الشرع كا 
يا مطالبة بمبايعة ليقكـ بمباشرة السمطة في تنفيذ ما ىي مكمفة بو كفؽ ما جاء الشرع, كما أنَّ 

" دعانا رسكؿ :   كيؤكد ذلؾ حديث عبادة بف الصامت , -عز كجؿ–الخميفة عمى منيج ا 
نا كمكرىنا, فبايعناه, فكاف فيما أخذ عمينا أف بايعنا عمى السمع كالطاعة, في منشط  ا 

بكاحان عندكـ مف إال أف تركا كفران كأف ال ننازع األمر أىمو. قاؿ: "عمينا,  ةو ر كعسرنا كيسرنا, كأثى 
 (ِٖٔٔ: ُِْ/ْسنف ابف ماجو ا فيو برىاف". )

انتخاب حقيقي يعبر فيو الناس عف اختيارىـ شخص رع ىي "المرادة بالشفالبيعة لئلماـ 
الخميفة بأحكاـ الديف الخميفة الذم سيتكلى أمكرىـ, كطبيعي أف يمتـز المبايعكف بالطاعة ما التـز 

 ()د.ت(: نت يد العجبلف,. ) فكتقيد بيا"
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رضي ا –مي عند تكلي معاكية الخبلفة, حيث تنازؿ الحسف بف ع كىذا ما حدث فعبلن 
   ي ة, حيث خطب الحسف بف عماألمَّ  عف الخبلفة لمعاكية, كبايعتو عمى ذلؾ كؿ   -عنيما

نَّ إنَّ : "في الناس قائبلن  ا نقاتؿ أىؿ الشاـ ما كنَّ ا كا ما يثنينا عف أىؿ الشاـ شؾه كال ندـ, كا 
بالسبلمة كالصبر, فشيبت السبلمة بالعداكة كالصبر بالجزع, ككنتـ في مسيركـ إلى صفيف, 

فَّ ك كدينكـ أماـ دنياكـ,  معاكية دعانا ألمر ليس فيو  أصبحتـ اليكـ كدنياكـ أماـ دينكـ... أال كا 
ف عز كج–عز كال نصفة, فإف أردتـ المكت رددناه عميو كحاكمناه إلى ا  ؿ, بظبي السيكؼ, كا 

نب: البقية البقية! كأمضى فناداه الناس مف كؿ جا أردتـ الحياة قبمناه كأخذنا لكـ الرضى.
 ( ْٓٔ )د.ت(:ابف األثير, . )الصمح"

 (ْٓٔ, السابؽعاكية الككفة كبايعو الناس. )كلما اصطمحا كبايع الحسف معاكية, دخؿ م

ـ( بعاـ الجماعة: إلجماع األمة عمى خبلفة معاكية بف ُٔٔق/ ُْكسمي ىذا العاـ )
و جاء بعد ما يقرب مف عقد مف الزماف مف الفتف كالمحف كالحركب ألنَّ ك"   أبي سفياف 

بالمستقبؿ, كتعمقت  افَّ ىذا الكصؼ جاء يحمؿ استبشارن األىمية الطاحنة في الجمؿ كصفيف, فكأ
عبد الشافي عبد مة كيعيد ليا كحدتيا كانسجاميا". )اآلماؿ بالخميفة الجديد ليضمد جراح األ

 (ِّٔ/ ُ :ََِٖ ,المطيؼ

 معاكية كاف رجبلن  فكاف عند حسف الظف بو, فالمؤرخكف يكادكف يجمعكف عمى أفَّ 
البلزمة لرجؿ الدكلة مف حسف  و يتحمى بكؿ الصفاتنَّ إمف الطراز األكؿ, حيث  اا عظيمن سياسين 

, كغيره مف الصفات. ككاف نتيجة ذلؾ أف بقي عمى  السياسة كتأليؼ القمكب كالتسامح كالكـر
أشاع خبلليا األمف كاالطمئناف كجعؿ مف الدكلة  اسدة الحكـ ما يقرب مف العشريف عامن 

 (ِّٕ-ِّٔ/ ُاإلسبلمية دكلة قكية ييابيا باألعداء. ) السابؽ, 
 مظاىر السيادة: ثالثًا

 لى قسميف:إدة في الدكلة, فينقسـ أما مظاىر السيا
 المظير الخارج : .5

كيككف بتنظيـ عبلقاتيا مع الدكؿ األخرل في ضكء أنظمتيا الداخمية كتجربتيا في إدارة 
 )المشكخي, )د.ت(: نت( شؤكنيا الخارجية, كتحديد عبلقاتيا بغيرىا مف الدكؿ.
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 المظير الداخم : .8

سمطانيا عمى إقميميا ككالياتيا, كبسط سمطانيا عمى كؿ الرعايا كتطبيؽ كيككف ببسط 
بحيث ال تسمح الدكلة ألم طرؼ مف أطرافيا بالخركج عنيا  ,ايا عمييـ جميعن أنظمت

حداث فكضى كبمبمة في الببلد ما دامت الدكلة مقيدة في حكميا بحدكد الشريعة , كا 
ـ كالسيطرة عمييا أف ي تكاجو فئة خارجة عف الحكالحاكـ أك الدكلة الت اإلسبلمية, كلذا فإفَّ 

كىذا ما فعمو معاكية بف   )المشكخي, )د.ت(: نت( كسيمة لصدىا كردعيا. تكاجييا بأم
مع الخكارج الذيف خرجكا عمى معاكية كقاتمكه, كذلؾ بعد تسميـ الحسف    أبي سفياف 

أمر الخبلفة لمعاكية, حيث قاؿ زعيميـ فركة بف نكفؿ األشجعي: " قد جاء اآلف ما ال شؾ 
 (ْٔٔ )د.ت(:ابف األثير, . )فيو, فسيركا إلى معاكية فجاىدكه"

الككفة, كذلؾ لقتاؿ معاكية كالخركج كا بالنخيمة عند كأقبمكا كعمييـ فركة بف نكفؿ حتى حم  
مف أىؿ الشاـ, فقاتمكىـ, حتى طرد زعيميـ ابف نكفؿ إلى  اعميو, فأرسؿ إلييـ معاكية جمعن 

الككفة, كحتى قتؿ زعيميـ اآلخر عبدا بف أبي الحكساء كقاتميـ أىؿ الككفة, فقتمكىـ. ) ابف 
 (.ْٔٔ, امؿاألثير, الك

عمى سيادتيا مف أم فئة  تحافظ بيذا النيج الدكلة اإلسبلمية يرل الباحث أفَّ كبيذا 
مكانتيا كىيبتيا لدل األمة كتبقى ليا  -عز كجؿ –مارقة أك خارجة عف التحكيـ بشرع ا 

 .اجميعن 

السيادة في الدكلة اإلسبلمية  تعالى متمثمة في شريعتو, فيي  أفَّ  خالصة ما سبق
, كافة يا بسيادة شرع ا فييا كتطبيقيا ألكامره في شؤكنياتختمؼ عف غيرىا مف الدكؿ, فسيادت

فَّ  أم تدخؿ لتعطيؿ األحكاـ الشرعية سكاء كاف مف جية في داخؿ الدكلة أك خارجيا, ىك  كا 
كليس لؤلمة مجتمعة أك متفرقة, متفقة مع رئيس الدكلة أك " ؿ بالسيادة في الدكلة اإلسبلمية.إخبل

ة عمى األفراد أك الجماعات.. كلؤلمٌ  الؤلفراد أك كاجبن  اجعمو ا حقن يما مختمفة معو, أف تتصرؼ ف
)د.ت(:  )العجبلف, .كالدساتير في حدكد ىذه السيادة"اإلسبلمية أف تكيؼ نظميا كتضع القكانيف 

 (نت
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   الثان : الكفاءة زمن معاوية بن أب  سفيان  طمبالم
َ  ف قائؿ: مً  أىميا. فقاؿ عزَّ بأداء األمانة إلى  -سبحانو كتعالى–أمر ا  ُه َّللاه إِ

٘ا ثِبْىَعْذِه  َُ ُْ رَْحُن َِ اىْهبِط أَ ْٞ ٌْ ثَ زُ َْ إَِرا َحَن َٗ َٖب  يِ ْٕ بَّبِد إِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُؤدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ  َٝؤْ
كمف األمانات التي ينبغي أف تؤدل عمى الكجو الصحيح: تكلية الكفاءات في , (ٖٓ)النساء:
 المناسبة, كاختيار أىؿ الكفاءة ال أىؿ الثقة.أماكنيا 

 أوًل: تعريف الكفاءة
ىك , أك القائـ باألمر المتميز فيو كتحمؿ معنى:, : )ج( ) أكفِّاء( كمصدر ) الكفؤ(الكفاءة لغةً 

) شمس ك, (َِٔ/ ُ :ََِٖ  ,أحمد عمر) الجدير ذك األىمية, القادر عمى تصريؼ العمؿ.
,  ( ّٖٔٓ/ ٗ :ُٗٗٗ العمـك

كميا تشير إلى كجكب تكلية األكفأ كتقديمو,   كسنة نبيو  كاألدلة الشرعية في كتاب ا 
ال فعدـ تكليتيـ ضياع لمديف كالدنيا.  كا 

حيف سيئؿ عف الساعة: " إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة, قاؿ: كيؼ   قاؿ النبي 
سِّد األ  (ٗٓ: ُِ/ُ. )صحيح البخارم عة"مر إلى غير أىمو فانتظر الساإضاعتيا؟ قاؿ: " إذا كي

كلف تسمـ األمة  لمجتمع عمى حد سكاء.فتكسيد األمر إلى غير أىمو ىبلؾ لمفرد كا
كيتحسف حاليا كتسير إلى  التطكر كالتقدـ إال بإسناد األمكر إلى أصحابيا, كىذا يؤديو قكلو 

َٖب   تعالى: يِ ْٕ بَّبِد إِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُؤدُّ  ,(ٖٓ)النساء: أَ
 التبارات إسالمية ي  أمر المسئوليةثانًيا: 

لممياـ, كذلؾ عمى  لقد كاف لئلسبلـ مكقفان في أمر المسؤكليات كاختيار أىؿ الكفاءة
 النحك التالي:

دارة. .ُ كالقرآف  القكة كىي: قكة إيماف كديف, قكة عمـ كخبرة, قكة عبلقات كصحبة, قكة ميارة كا 
ِِ اْعزَؤَْجْشَد    كالمسؤكليف, قاؿ تعالى:الكالة اعتنى ببياف بعض صفات  ٍَ َْٞش  ُه َخ إِ

 ُِ ٞ ٍِ ُّٛ اْْلَ ِ٘  ( ِٔصص: الق)   اْىقَ
في إرادتو, كمف ذلؾ  اا في دينو, ضعيفن ضعيؼ, فقد يككف اإلنساف قكين ي الكاإلسبلـ ال يكلٌ 
" يا أبا : منو إذنو في الكالية, فقاؿ لو النبي  خذمع أبي ذر حيف أ  ما فعمو النبي 

نٌ ذر, إنٌ  نٌ ؾ ضعيؼ, كا  و, كأدَّل ف أخذىا بحقيا يكـ القيامة خزم كندامة, إال مى يا أمانة, كا 
 (ُِٖٓ: ُْٕٓ/ّصحيح مسمـ . )الذم عميو فييا"
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لعبد الرحمف بف سمرة: " يا   ف طمبيا, كمف ذلؾ حديث النبيال يكلي اإلسبلـ الكالية لمى  .ِ
فٍ  ؾ إفٍ , فإنٌ عبد الرحمف بف سمرة, ال تسأؿ اإلمارة  أعطيتيا عف مسألة ككمت إلييا, كا 

 (ِِٖٗ: َُّ/ِمختصر سنف الترمذم عنت عمييا". )عطيتيا عف غير مسألة أي أ

 اشتراط الخبرة في الكالية كالكفاءة كاجتياز االختبارات المؤىمة. .ّ

 لممؤىبلت كالكفاءة التخصصية. ااختيار الرجؿ المناسب كفقن  .ْ

كىك شعيرة  - بف زيد الذم جاء بصيغة األذافمع عبد ا كيمثؿ ذلؾ في السنة, ما حدث
عمى  لو: " ألقوً  يأمره بأف يمقنو لببلؿ, قائبلن   جديدة كما رآىا عمر في المناـ, لكف النبي 

ليس مجاممة كمحاباة, كلكف , (ُّٕٖ: ٕٖٓ/ُ)السنف الكبرل  "او أندل منؾ صكتن ببلؿ فإنَّ 
 لتمؾ الكظيفة. ااسبن يممؾ المؤىبلت التي جعمتو منو ألنٌ 

دارة, كتككيف فريؽ عمؿ جماعي. النظر في قدرتو الشخصية المؤىمة لمكالية عمى القيادة كاإل .ٓ
 ()د.ت(: نت )عادؿ ىندم,

فِّؽ معاكية بف أبي سفياف         في اختيار أعكانو مف الرجاؿ المكثكؽ بكاليتيـ,    كقد كي
 ( ُِٓ: ََِٖإلى جانب الحكمة كالدىاء. )الصبلبي,  إضافة إلى خبرتيـ اإلدارية

 : اختيار الكفاءات لند معاويةثالثاً 

المبدأ في سياسة حكمو نابعة  عمى تطبيؽ ىذا   ككاف حرص معاكية بف أبي سفياف 
دراكو العميؽ أفَّ أىؿ الكفاءة كالخبرة إذا كيضعكا في أماكنيـ المناسبة, فإفَّ ذلؾ سيككف لو إمف 

إدارة الدكلة كفتكحاتيا إضافة إلى مساىمتيـ الفاعمة في "األثر الكبير في تقدـ األمة كرقييا, 
 ائـت األمف كدعكالتصدم ألعدائيا, فكاف ليـ دكر كبير كمتميز في ترسيخ كتكطيد كتثبي

 (ََُـ: ُٔٗٗلعمد, الخبلفة األمكية". ) ا

 مف أبرز الشخصيات التي قربيا معاكية منو بشدة: كلعؿَّ 
   لمرو بن العاص: . أ

, كجمع إليو ـ( ٖٓٔ /قّٖ) كالذم كانت كاليتو قبؿ معاكية, ككاف دخكلو لمصر سنة
ا كاف لمَّ  اعمرن  أفَّ " كسبب انتماء عمرك إلى معاكية ,بلة كالخراجمعاكية في كاليتو ىذه الصٌ 

 و عمرك كأقاـ بمكةعزلو عثماف بف عفاف عف مصر بعبد ا بف سعد بف أبي سرح, تكجَّ 
 ( ُُّ/ ُ )د.ت(: ,بردم تغرمبف اا عف الناس, حتى كانت كقعة الجمؿ". )منًكفن 
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لعمرك بف العاص, ما كاف يتمتع بو مف رأم    كسبب اختيار معاكية بف أبي سفياف 
و اجتمع مع معاكية بف أبي . " قيؿ: إنَّ اا كتدبيرن فيك مف أدىى العرب كأحسنيـ رأين  كدىاء,

سفياف مرةن, فقاؿ لو معاكية: مف الناس؟ فقاؿ: أنا كأنت كالمغيرة بف شعبة, كزياد, قاؿ 
معاكية: كيؼ ذلؾ؟ قاؿ عمرك: أما أنت فممتأني, كأما أنا فممبديية, كأما المغيرة فمممعضبلت, 

ؾ فقد غابا فيات بدييتؾ يا عمرك, قاؿ: ا ذانً أمَّ : د فممصغير كالكبير, قاؿ معاكيةكأما زيا
رك: يا أمير ف عندؾ, فأخرجيـ معاكية, فقاؿ عمخرج مى أقاؿ: فكنريد ذلؾ؟ قاؿ نعـ, 

فأدنى معاكية رأسو منو؛ فقاؿ عمرك: ىذا مف ذاؾ, مف معنا في البيت  ,المؤمنيف أسارِّؾ
 (ُُٔ/ ُ ,السابؽ". )حتى أسارؾ!

  المغيرة بن شعبة: . ب

  طكيبلن كىك رجؿ مف كبار الصحابة أيكًلي الشجاعة كالمكيدة" شيد بيعة الرضكاف, كاف رجبلن 
 (ُِ/ّـ: ُٖٓٗذىبي, , كًقيؿ القادسية". )النو يـك اليرمكؾ, ذىبت عيامييبن 

 مادم سنة إحدل كأربعيف.عمى الككفة في جي    جعمو معاكية بف أبي سفياف 

 االناس سيرة, كأشده حبن , كىك مف أحسف اغيرة عمى الككفة سبع سنيف كأشيرن المكأقاـ "
 ( ِّٓ/ ٓ )د.ت(: . )الطبرم,لمعافية"

رادتو, فقيؿ عنو: "كشيد لو بنجاعتو ك  ف كاف الحقن ما كلينحسف إدارتو كا   اا كاؿو بعده مثمو, كا 
 ( ِْٓ/ ٓ, سابؽف كاف قبمو مف العمَّاؿ". ) البصالح مى 

 عنو دىاءه كمكره ككيده, كلو في ذلؾ مكاقؼ, منيا: كما عيًرؼ

ي قد كبرت ا بعد: فإنِّ " أمَّ  :عدة, قائبلن  ة إلى معاكية, يطمب منو أف يعزلو ألسبابو و كتب مرَّ أنَّ 
فكتب إليو معاكية:  يش, فإف رأيت أف تعزلني فاعزلني.سنِّي, كدؽَّ عظمي, كشنَّفت لي قر 

فت شنَّ  اقريشٌ  , كتذكر أفَّ سنَّؾ, فمعمرم ما أكؿ عمرؾ غيرؾ جاءني كتابؾ تذكر فيو أه كبرت
فقد  اصادقن  أف أعزلؾ فقد فعمت, فإف تؾي إال منيـ,  كتسألني  الؾ, كلعمرم ما أصبت خيرن 

ف تؾي   (ُّّ/ ٓ)د.ت(: فقد خدعتؾ". ) الطبرم,  امخادعن  شفعتؾ, كا 

بف شعبة في أمر  كقد جرت مماحكة في بعض األحياف بيف عمرك بف العاص كالمغيرة
ألنسب لتكلي ىذا كاحدو منيـ أنَّو األكفأ كا الكالية عمى بعض المناطؽ, حيث يرل كؿ  

منيـ دىاءه كمكيدتو أماـ معاكية إلقناعو بالتكلي دكف اآلخر, حيث  كبلن  المنصب, مستعمبلن 
, بف شعبة, فأتاه المغيرة عبد ا بف عمرك بف العاص عمى الككفةكم أفَّ معاكية استعمؿ "ر 
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عمى مصر, تككف أنت بيف  ابف عمرك عمى الككفة, كأباه عمرن  استعممت عبد ا" فقاؿ:
. فعزلو عنيا, كاستعمؿ المغيرة عمى الككفة, كبمغ عمران ما قالو المغيرة لمعاكية, حيى األسد"لى 

كيذىب أتستعمؿ المغيرة عمى خراج الككفة, فيغتاؿ الماؿ, " فدخؿ عمرك عمى معاكية, فقاؿ:
فعزؿ المغيرة عف   .ييابؾ كيتقيؾ" عمى الخراج رجبلن  بو, فبل تستطيع أف تأخذه منو؟ استعمؿ

 (ٕ/ ِ :َََِ سككيو,الخراج, كاستعممو لمصبلة" . ) م

 زياد بن أبيو: . ت

لو غاية  اككاف مخمصن    ف عمي عمى خرساف ألمير المؤمني اكاف زياد بف أبيو كالين 
و فشؿ في تحقيؽ ىذا اإلخبلص, كقد حاكؿ معاكية أف يكسب زياد إلى طرفو بكؿ السبؿ, لكنَّ 

ر استمالة زياد إليو بأقؿ    لكف بعد مقتؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب األمر.  قرَّ
التكاليؼ, لكفَّ معاكية خافو كذلؾ بعد تحصنو بقمعة عرفت باسمو, كىك أكثر الناس معرفة 

 -رضي ا عنيما-ثـ تغير الحاؿ بينيما بعد صمح الحسف بف عمي بصبلبة زياد بف أبيو.
بينيما لكسب  المعاكية بف أبي سفياف, حيث كمَّؼ معاكية المغيرة بف شعبة أف يككف كسطن 

دخكؿ في طاعتو. زياد إلى جانبو, كبالفعؿ نجح المغيرة في إقناع زياد ببيعة معاكية, كال
 ( َٖ-ٕٓـ: ُْٗٗركاضية, )ال

أثيرت قضية استمحاؽ معاكية لزياد, فأسماه    كحكؿ زياد بف أبيو كمعاكية بف أبي سفياف 
. كقد اتيـ معاكية في ذلؾ, ككنو خالؼ بعد أف كاف نسبو مجيكالن  (زياد بف أبي سفياف) ػب

لكلد ال دعكة في اإلسبلـ, ذىب أمر الجاىمية, اقاؿ: "  سكؿ أحكاـ اإلسبلـ, ألفَّ الر 
 (ِِْٕ: ٖٔٓ/ّسنف أبي داكد لمفراش, كلمعاىر الحجر". )

و ال تكجد ركايات صحيحة كصريحة العبارة تؤكد ما ذىب إليو معاكية تياـ, بأنَّ كقد ريدَّ ىذا اال
كعدالتو, كدينو, كفقيو    بي سفياف أإضافة إلى صحبة معاكية بف    بف أبي سفياف 

كاة الحديث. ) الصبلبي, ر معاكية مف  خاصة كأفَّ   تمنعو مف أف يرد قضاء رسكؿ ا 
ََِٖ :ّْٕ ) 

كيذىب كثير مف المؤرخيف إلى مسألة استمحاؽ معاكية زياد ىي مسألة اجتيادية, إضافة إلى 
مكالة لمحارث بف كمدة الثقفي  -أـ زياد –" سمية كجكد العديد مف الدالئؿ التي تثبت أفَّ 

, اكلى لو فأتت منو بابف سماه نافعن جيا بمثـ زكَّ  ,ف الحارثالطبيب ككلدت منو أبا بكرة نفيع ب
َـّ   إفَّ أبا سفياف قد ذىب إلى الطائؼ في بعض حاجاتو فأصاب سمية ىذه ببعض أنكحة ث
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عبد ). و كاف يخفيو"ىذا, كنسبتو إلى أبي سفياف, كأقرَّ ليا بو, إال أنَّ  االجاىمية, ككلدت زيادن 
 ( ُُْ/ ّ :ُٖٗٗ ,الممؾ المكِّي

المحاباة لـ تكف ىي األساس  كبالرجكع إلى سياسة معاكية في اختيار أىؿ الكفاءة, نجد أفَّ 
و كخدمتو عمي ئمنيـ مف عيًرؼى بأدا رجاؿ دكف غيره, بؿ إفَّ لاألىـ في انتقاء معاكية ليؤالء ا

فرأل أف يستفيد مف جيكدىـ  ,-رضي ا عنيما–كصحابتو أبي بكر كعمر   عيد النبي 
كمكاىبيـ, كمثاؿ عمى ذلؾ ما فعمو مع كرز بف عمقمة بف ىبلؿ, الذم كقؼ عمى معالـ 

كذلؾ حيف عمى أعبلـ الحـر عمى الناس, فأرسؿ ,   الحـر زمف معاكية بف أبي سفياف 
كاف إف يخبره بذلؾ, فكتب معاكية إليو: "   مركاف بف الحكـ إلى معاكية بف أبي سفياف 

"بف عمقمة حيًّ  كرز أكقفيا كرز بف  معالـ الحـر كما ظمت. ك ا, فميكقفكـ عمى معالـ الحـر
 (ٕٕٕ_ ٕٕٔ/ ُ ق:ُُْٔ عمقمة إلى الساعة. )ابف سعد, الطبقة الرابعة,

كأبي بكر حيف خرجا مف مكة إلى المدينة,   ككرز  بف عمقمة ىك الذم قفا أثر النبي 
ب الغار ىا ىنا انقطع األثر, فرأكا عمى باىما فيو, فقاؿ: "باب الغار الذم حيث كقؼ عمى 

فقاؿ: ىذه القدـ مف تمؾ القدـ, التي  كنظر كرز إلى قدـ النبي  .نسج العنكبكت فانصرفكا"
 ( ٕٕٔ/ ُ, السابؽ, يعني قدـ إبراىيـ عميو السبلـ". )في المقاـ

المناسب, ليس فقط في ككاف معاكية بف أبي سفياف يستعيف بالرجؿ المناسب في الكقت 
المتعمقة بالديف, حيث استعاف باألسكد بف يزيد  اكلة, بؿ في األمكر الحياتية أيضن أمكر الد

يصمي في اليـك كالميمة " الفقيو العابد, يستسقي ليـ, حيث كاف ىذا العابد ُالنخعي الككفي
ا نستسقي إليؾ إنَّ سبع مائة ركعة, كىك الذم استسقى بو معاكية بف أبي سفياف, فقاؿ: الميـ 

 :ُٕٗٗ, ) اليافعي .ثـ قاؿ: ارفع يديؾ, فدعا, فسقكا"بخيرنا كأفضمنا األسكد بف يزيد, 
ُ/ُِٓ) 

اء عمى المسمميف دكف غيرىـ مف غير المسمميف, فقد فى لمرجاؿ األكٍ  معاكية كلـ يقتصر انتقاء
ابف آثاؿ( الذم كمنيـ) ظير في العصر األمكم, كثير مف األطباء, ككاف معظميـ نصارل, 

الذم يقكؿ عنو ابف ك    لمخميفة األمكم األكؿ, معاكية بف أبي سفياف  اا خاصن كاف طبيبن 
ا , مف األطباء المتميزيف في دمشؽ, نصراني المذىب, كلمَّ اا متقدمن أبي أصيبعة: "كاف طبيبن 

                                                           

األسكد بف يزيد بف قيس بف عبد ا بف عمقمة النخعي أبك عمرك أك أبك عبد الرحمف الككفي التَّابعي الفقيو  ُ
العابد الجميؿ, خاؿ إبراىيـ بف يزيد النخعي, كابف أخي عمقمة بف قيس, ككاف أسف مف عمقمة, كاتفقكا عمى 

 (َّْ/ُـ: ََِٖعي, )الطيِّب الشافتكثيقو كجبللتو, تكفي سنة خمس كسبعيف لميجرة. 
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ممؾ معاكية بف أبي سفياف دمشؽ اصطفاه لنفسو كأحسف إليو, ككاف كثير االفتقاد لو 
لمفردة كالمركبة ألدكية افي ا اا, ككاف ابف أثاؿ خبيرن  كنيارن فيو, كالمحادثة معو ليبلن كاالعتقاد 
  (ُُٕ/ُ: (ابف أبي أصيبعة, )د.تكقكاىا". )

في فف الحكـ كاإلدارة كالسياسة, مثؿ:  قد نجح معاكية في اختيار كفاءات كانت أسماؤىـك 
عمرك بف العاص, كالكليد بف عتبة بف أبي سفياف, كالمغيرة بف شعبة, كمركاف بف الحكـ, 
كعتبة بف أبي سفياف, كعقبة بف نافع, كمسممة بف مخمد, كمكسى بف نصير, كغيرىـ. )عبد 

 (ْٕٔ: ََِٖالشافي عبد المطيؼ, العالـ اإلسبلمي في العصر األمكم, 

اتَّبع أسمكبنا مميزنا في معاممتو لبني أىمو, فقد كاف يتخير  لكفَّ معاكية بف أبي سفياف 
عمالو مف كفاة أىؿ بيتو, أك مف غيرىـ مف رجاؿ دكلتو كأنصار دعكتو. )محمد كرد عمي, 

 (ْٖٓـ: َُِٕ

 اختيار ولة األمصار: رابًعا

بأىؿ الكفاءة كالصحبة كالكالء كالةن عمى    لقد استعاف معاكية بف أبي سفياف 
في تعاممو معيـ, حيث  اا جدن يو لبني أىمو الكاليات يككف حذرن و في اختياره كتكلاألمصار, كما أنَّ 

ه كالية أكبر كمكة , ثـ إذا الحظ عميو مقدرة إدارية كالٌ أحدىـ كالية صغيرة كالطائؼ مثبلن  يكلى
كقد كانت  (ِٔٗ/ٓ)الطبرم, )د.ت(:  ذؽ.: ىك قد ح, ثـ يجعمو عمى المدينة, كيقكؿمثبلن 

ف استطاع الطائؼ مدينة ليا أىميتيا عمى صغرىا, كذلؾ لتمركز قبيمة ثقيؼ القكية فييا, فمى 
 ( ُّْ :ََِٖ السيطرة عمييا, يستطيع السيطرة عمى باقي المدف. ) الصبلبي,

 ة لمى األمصار:ولالأىم 

 ن لمييا:البصرة، وليَّ  . أ

-ْٕٔـ(. )ابف األثير, )د.ت(: ُٔٔ /قُْ) اـتكلى الكالية ع:    (ُ)بسر بف أرطأة .ُ
ْٖٔ) 

كلى معاكية عبد ا بف عامر : ـ( ْٔٔ -ُٔٔ)  ق(ْْ -ُْ)  (ُ)عبد ا بف عامر .ِ
 (ْٖٔ-ْٕٔ. )ابف األثير, )د.ت(: ق(ُْالبصرة ) 

                                                           

صمَّى –, ركل عف النبي ياسمو عمير, كقيؿ: عكيمر, بف عمراف القرشى العامرل, أبك عبد الرحمف الشام (ُ)
و شيد صفيف مع معاكية, ككاف مف شيعتو, ا, كأنَّ أحاديث, شيد فتح مصر, كأختط بيا دارن  -ا عميو كسمَّـ

 ( ِِّ/ّ: ُٖٗٗعيف. )تقي الديف المكي, أكؿ سنة أرب يو كجيو إلى الحجاز كاليمف فكأنَّ 



 اإلطار النظري

ُٕ 

 الفصل الثالث

 

  .(ّ)سافاكخر  (ِ)كحرب سجستاف

لـ عبد ا بف عامر عمى البصرة معاكية لتعييف أفَّ  مف كجية نظر الباحث كمف المرجح
نَّ يكف  ما كاف نتيجة خبرتو السابقة في كالية البصرة كحرب سجستاف ألسباب شخصية, كا 

كخراساف أياـ عثماف, فما كاف مف معاكية إال أف أسند األمر إلى أىمو, فكضع الرجؿ 
 لمناسب في المكاف المناسب.ا

الضبعي عف سمرة: "أقرَّ معاكية سمرة ستة أشير ثـ ركل جعفر  :   (ْ)سمرة بف جندب .ّ
عزلو, فقاؿ سمرة: لعف ا معاكية, كا لك أطعت ا كما أطعت معاكية ما عذبني أبدنا". 

 (ُِٗ/ٓ)الطبرم, )د.ت(: 

كىذا خبر مكذكب عف الصحابي الكريـ لقكؿ ابف كثير: "كىذا ال يصح عنو". )ابف كثير, 
كما أفَّ معرفة ميكؿ المصدر كىك جعفر الضبعي, كالذم قاؿ عنو ابف  (ٕٔ/ٖ: ُِٗٗ

تبيف أثر  (َُْ/ُـ: ُٖٔٗحجر: "صدكؽ زاىد لكنو يتشيع". )ابف حجر العسقبلني, 
 (ٓ) لتشيع في تشكيو التاريخ اإلسبلميا

                                                                                                                                                                     

ٍبًد مىنىاًؼ ٍبًف قصي. كيكنى أىبىا عبد  (ُ) ٍبًد شىٍمًس ٍبًف عى عبد ا بف عامر بف كريز بف ربيعة بف حبيب ٍبفي عى
ٍمت, كاف سخيا كريما كثير الماؿ كالكلد. كلد لو عبد الرحمف كىك  الرٍَّحمىف كأمو دجاجة ًبٍنت أسماء ٍبف الصَّ

 (ْْ/ٓ: ُٖٔٗابف ثبلث عشرة سنة )ابف سعد, 
ًسًجستاف: بكسر أٌكلو كثانيو, كسيف أخرل ميممة, كتاء مثناة مف فكؽ, كآخره نكف: كىي ناحية كبيرة ككالية  (ِ)

كال  اسـ مدينتيا زرنج, كالرياح فييا ال تسكف أبدان  سجستاف اسـ لمناحية كأفَّ  كاسعة, ذىب بعضيـ إلى أفَّ 
جستاف أربع كستكف درجة كربع, تزاؿ شديدة تدير رحٌييـ, كطحنيـ كٌمو عمى تمؾ الرحى. كطكؿ س

 (َُٗ/ّ: ُٓٗٗكعرضيا اثنتاف كثبلثكف درجة كسدس. )ياقكت الحمكم, 
: ببلد كاسعة, أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ, كآخر حدكدىا مما يمي اليند, كفي أصؿ تسميتيا قيؿ:  (ّ) راسىافي خي

معنى خر   ألفَّ : معناه كؿ سيبلن خر اسـ لمشمس بالفارسية الٌدرٌية كأساف كأنو أصؿ الشيء كمكانو, كقيؿ
 (َّٓ/ِ: ُٓٗٗكؿ كأساف سيؿ. )ياقكت الحمكم, 

ًريج الغطفاني الفزارم. تكفي أبكه كىك صغير, فسارت أمو إلى المدينة,  (ْ) سمرة بف جندب بف ىبلؿ بف حى
زا مع فتزكجيا أنصارم, فكاف في حجره حتى كبر. أجازه صٌمى ا عميو كسمـ في المقاتمة يـك أحد, كغ

 ,رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسمـ غزكات, كسكف البصرة, ككاف زياد يستخمفو عمييا إذا سار إلى الككفة 
قيؿ: ا عمى الخكارج, تكفي سنة تسع كخمسيف, ك كيستخمفو عمى الككفة إذا سار إلى البصرة, ككاف شديدن 

 (ّٖٕ/ُ: ََِٖ, الطيِّب الشافعيسنة ستيف. )
 ر أثر التشيع عمى الركايات التاريخية في القرف األكؿ اليجرم: د. عبد العزيز كلي.عف ىذه القضية, انظ (ٓ)
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 (.ـْٕٔ /قْٓه سنة )كالٌ  : ك(ُ)عبد ا بف عمرك بف غيبلف الثقفي .ْ

 ( .ـٕٓٔ /قٓٓككاليتو لخراساف ثـ البصرة: ككانت كاليتو سنة ) (ِ)د ا بف زياديعب .ٓ

 (ِٓٗ/ٓ)الطبرم, )د.ت(: 

في  , فإفَّ ا كال تؤثرف عمى تقكل ا شيئن " اتؽ ا اه معاكية حيف كاليتو بيذه الكصية:ككصَّ 
ذا أعطيت عيدن اتقكاه عكضن   اا فكؼِّ بو, كال تبيعفَّ كثيرن , كًؽ عرضؾ مف أف تدنسو, كا 

ذا لقيت عدكؾ فكف  ابقميؿ, كال تخرجفَّ منؾ أمرن  حتى تبرمو, فإذا خرج فبل يردف عميؾ, كا 
 افي غير حقو, كال تؤيسف أحدن  اعمى كتاب ا, كال تطمعفَّ أحدن أكثر مف معؾ, كقاسميـ 

 ( ِٔٗ/ٓالطبرم, )د.ت(: مف حؽ لو" . )
 وليِّن لمييا:، الكوية . ب

 .(ـُٔٔ /قُْكعينو معاكية عمى الككفة سنة ) : )رضي ا عنو( المغيرة بف شعبة .ُ
 (ُٔٔ/ٓ)الطبرم, )د.ت(: 

, (ـَٕٔ /قَٓعمى البصرة إلى سنة ) بيو عمى الككفة: ككاف زياد عامبلن كالية زياد بف أ .ِ
فمما مات المغيرة بالككفة كىك أميرىا, كتب معاكية إلى زياد بعيده عمى الككفة كالبصرة, 

 (ِِّ/ٓالسابؽ, كالبصرة. )لككفة فكاف أكؿ مف جمع لو ا

 )د.ت(: ,)الطبرم: استخمفو زياد عمى الككفة بعد مماتو. (ّ)كالية عبد ا بف خالد بف أسيد .ّ
ٓ/ُِٗ) 

                                                           

ه معاكية إمرة البصرة. كحدث عف: ابف عبد ا بف عمرك بف غيبلف بف سممة الثقفي, نزؿ دمشؽ, ككالَّ  (ُ)
أبي كحشية, بي, كأبك بشر جعفر بف مسعكد, ككعب األحبار, كغيرىما. ركل عنو: يزيد بف ظبياف الجنى 

 (ٗٓٗ/ِ: ََِّ)الذىبي,  كقتادة بف دعامة.
عبيد ا بف زياد بف عبيد المعركؼ بابف أبي سفياف, أبك حفص أمير العراؽ قدـ دمشؽ عمى معاكية, ثـ  (ِ)

سنة خمسو  قدميا بعد مكت يزيد بف معاكية, ككانت لو بيا دار كلي معاكية عبيد ا بف زياد البصرة
حتى مات معاكية بدمشؽ, فمما قاـ يزيد بف معاكية أقر عبيد ا بف زياد عمى  اكالين كخمسيف, فمـ يزؿ 

 (ُِّ/ُٓ: ُْٖٗالبصرة, كضـ إلييا الككفة. )ابف منظكر, 
عبد ا بف خالد بف أسيد بف أبى العيص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصى بف كبلب  (ّ)

أما كاليتو عمى مكة, فمعثماف بف عفاف كمعاكية بف أبى سفياف أمير مكة كفارس,  :يالمك مالقرشى األمك 
 (ّّٗ/ْـ: ُٖٗٗ)تقي الديف الفاسي,  .رضى ا عنيما
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حيث كاله معاكية عمى  ـ(ٕٓٔ /قٓٓ) : كذلؾ سنة(ُ)كالية الضحاؾ بف قيس الفيرم .ْ
 (ََّ/ٓسابؽ, . )الة ابف أسيدالككفة بعد كفا

ك ابف أخت معاكية بف أبي , كىـ( ٖٕٔ قٖٓ) ا الثقفي سنةكالية عبد الرحمف بف عبد  .ٓ
 (َّٗ/ٓ)السابؽ,  ـ الحكـ.أسفياف, 

ـ(. )السابؽ, َٖٔ /ٕٗٔ) ق(َٔ /ٗٓكذلؾ سنة )    كالية النعماف بف بشير  .ٔ
ٓ/ُّٓ) 

 المدينة المنورة: . ت

الدكلة ا تتمتع بو مف نفكذ ركحي كديني عمى مى لً  تعتبر المدينة المنكرة ذات أىمية كبيرة
ؿ الحؿ كالعقد. أى االمياجريف كاألنصار, كفييا أيضن  األمكية, كذلؾ لكجكد الصحابة كأبنائيـ مف

 ( ُّٖـ: ُٖٗٗشاكر, )

 كأما كالة المدينة, فيـ:

)الطبرم, )د.ت(:  .ـ(ٗٔٔ -ِٔٔ)  ق(ْٗ -ِْكذلؾ سنة )  (ِ)مركاف بف الحكـ .ُ
ٓ/ُِٕ) 

 (ِِّ/ٓ)السابؽ,  . ـ(ْٕٔ -ٗٔٔ)  ق(ْٓ -ْٗ)    (ّ)كالية سعيد بف العاص .ِ

 -ٗٔٔ) ق(ْٓ -ْٗكالية مركاف بف الحكـ الثانية بعد عزؿ سعيد بف العاص كذلؾ بيف )  .ّ
 (ِِّ/ٓ)السابؽ,  .ـ(ْٕٔ

                                                           

. ابف خالد األكبر بف كىب بف ثعمبة بف كائمة بف عمرك بف شيباف بف محارب بف فير حاؾ بف قيسالضَّ  ُ))
 (ُٔٗ/ِ: ُّٗٗالخامسة, )ابف سعد, الطبقة  .كاف عمى شرطة معاكية ثـ كاله الككفة

 يمركاف بف الحكـ بف أبى العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ ابف قصى بف كبلب القرش (ِ)
: أمير مكة كالمدينة, كصاحب مصر كالشاـ, كغير ذلؾ مف الببلد, يكنى أبا عبد الممؾ, ككاف ماألمك 

دينة مكة كالطائؼ, ثـ عزلو عف المدينة سنة معاكية لما صار األمر إليو, كاله المدينة, ثـ رجع لو إلى الم
ىا سعيد بف أبى العاص, فأقاـ عمييا أميرن  ثماف كأربعيف, ك نة أربع كخمسيف. )تقي الديف ا إلى سكالَّ

 (ِٓ/ٔ: ُٖٗٗسي, الفا
 يسعيد بف العاص بف سعيد بف العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصى بف كبلب القرش (ّ)

أحد أشراؼ قريش كأجكادىا كفصحائيا, أمير مكة كالمدينة  ثماف, كيقاؿ أبك عبد الرحمف:, أبك عماألمك 
 (ُِِ/ْ: ُٖٗٗسي, )تقي الديف الفا .كالككفة
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, كذلؾ بعد أف صرؼ (ـٕٕٔ /ق ٕٓ: كذلؾ سنة) (ُ)كالية الكليد بف عتبة بف أبي سفياف .ْ
 (َّٖ/ٓمعاكية مركاف عف المدينة. )السابؽ, 

 الفتوحات:رجال 

يحرص أشد الحرص عمى يختار في فتكحاتيـ    كاف معاكية بف أبي سفياف 
عمى  احسو عاؿو مف الذكاء, ليككف قادرن اإلسبلمية أقدر الناس عمى القيادة كاإلدارة, كالتمتع ب

 مكاجية كمجابية أعدائيـ البيزنطييف.

 أبرز ىؤالء القيادة: كلعؿَّ 
 :(8)معاوية بن حديج السَّكون  . أ

كركم عنو أيضان,    كركل عنو, كلقي عمر بف الخطاب   كىك ممف صحب رسكؿ ا 
/ ٕ :َُِّ ,سبط ابف الجكزمالغرب. ) ه معاكية عمى مصر, كغزاككالَّ  .(3)اككاف عثمانيًّ 

ِٕٕ ) 

يَّز لو جيشن في  عيَّنو معاكية بف أبي سفياف  لمكاجية جيش ىرقؿ  افتح إفريقية, حيث جى
فريقية, ك" حيف كصؿ إلى إفريقية كجدىا نار تضطـر  ممؾ القسطنطينية في اإلسكندرية كا 

ا , كأرسؿ البطريؽ إليو ثبلثيف ألؼ مقاتؿ, فممَّ (4)ككاف معو عسكر عظيـ, فنزؿ عند قمكنية
, كحصر  اسمع بيـ معاكية سيَّر إلييـ جيشن  حصف مف المسمميف فقاتمكىـ, فانيزمت الرـك

مي  الء, فمـ يقدر عميو, فانيدـ سكر الحصف, فممكو المسممكف, كغنمكا ما فيو, كبث السرايا, ك جى
ابف خمدكف, )ك ,(ّّٕ )د.ت(:كف الناس, كأطاعكا كعاد إلى مصر". )ابف األثير, فس

ََُِ: ْ /ِّٔ ) 

                                                           

 :ماألمك  يالكليد بف عتبة بف أبى سفياف صخر بف حرب بف أمية بف عبد مناؼ ابف قصى بف كبلب القرش (ُ)
. أمير مكة كالمدينة, كلى المدينة لمعاكية بف  أبى سفياف, كجاء نعى معاكية إلى المدينة, كىك عمييا كاؿو

 (ُْٗ/ٔ: ُٖٗٗسي, تقي الديف الفا)

معاكية بف حديج بف جفنة السككني كقيؿ: الخكالني, كاف مف عماؿ معاكية, ركل عف النبي صمى ا عميو  (ِ)
 (َِِٓ/ٓ :ُٖٗٗمعرفة الصحابة, األصبياني, يث , ركل عنو سكيد بف قيس. )كسمـ غير حد

 (ٗٔـ: ََِٕ)الدكرم,  العثمانية: أك المطالبكف بدـ عثماف  (ّ)
ر,  (ْ) قىميكنية: بالفتح كبعد الكاك نكف ثـ ياء خفيفة, كىي مدينة بإفريقية, ككانت مكضع القيركاف قبؿ أف تمصَّ

 (ّٗٗ/ْـ: ُٓٗٗكقاؿ بعضيـ أنَّيا المدينة المعركفة بسكس المغرب. )الحمكم, 
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و إذا سمع ككاف لمكانتو العظيمة عند معاكية نتيجة نجاحو كقدرتو القيادية في الفتكحات, أنَّ 
يِّ    بقدكـ معاكية بف حديج السَّككني إلى معاكية بف أبي سفياف  لو الطرؽ بقباب  نتزي

 ( ُّٕ/ ُ )د.ت(: ,بردم تغرمبف الشأنو. ) االريحاف, تعظيمن 

 :(5)موسى بن نصير . ب

ه معاكية بف أبي سفياف غزك البحر كالَّ " ىك صاحب فتكحات الغرب, ككنيتو أبكعبد الرحمف,
امو كفتح الفتكحات العظيمة بببلد ثـ غزا غيرىا, كطالت أيَّ  اكبنى بيا حصكنن  (ِ)صقبر غزا ف

 ( ِّٓ/ ُ )د.ت(: ,بردم تغرمبف ا. )ا"ا جكادن ا مقدامن رب, ككاف شجاعن المغ

عمى غزك الركـ,    استعممو معاكية بف أبي سفياف  :(3)لبد الرحمن بن خالد بن الوليد . ت
 (ْٕٓ)ابف األثير, )د.ت(:  لشدة بأسو.

, كمات بيا (ُ)يو إلى أرمينيةه ككجَّ كالَّ  في حركبو, ك الزىـ معاكية  :(4)حبيب بن مسممة . ث
 (َِٕ)ابف األثير, )د.ت(:  سنة اثنتيف كأربعيف.

                                                           

كاف مف التابعيف رضي ا عنيـ, ككاف  مكسى بف نصير األعرج األمير أبك عبد الرحمف فاتح األندلس. (ُ)
 ككاف كالده نصير عمى حرس معاكية, كمنزلتو عنده مكينة.. ا  تعالىا تقين ا كرعن ا شجاعن  كريمن عاقبلن 

 (َّٓ/ُ: ََِٖ, )الطيِّب الشافعي
الراء كسيف ميممة, كممة ركمية كافقت مف العربية القبرس الن حاس  قبرس: بضـ أكلو كسككف ثانيو ثـ ضـ (ِ)

. )الحمكم,  ـك  (َّٓ/ْـ: ُٓٗٗالجيِّد, كىي جزيرة في بحر الر 
أدرؾ النبي صمى ا عميو كسمـ, كلـ يحفظ  عبد الرحمف بف خالد بف الكليد بف المغيرة القرشي المخزكمي, (ّ)

كليد مف كبار الصحابة كجمتيـ, ككاف عبد الرحمف مف فرساف قريش عنو, كال سمع عنو, كأبكه خالد بف ال
, إال أنو كاف منحرفن  ا عف عمي كبني ىاشـ مخالفة ألخيو كشجعانيـ, ككاف لو فضؿ كىدل حسف ككـر

ا لعمي, كشيد معو الجمؿ كصفيف, كشيد عبد الرحمف صفيف المياجر بف خالد, ككاف أخكه المياجر محبن 
 (ِٖٗ/ِ: ُِٗٗ ,. )القرطبيمع معاكية

حبيب بف سممة بف مالؾ األكبر بف كىب بف ثعمبة بف كائمة بف عمرك بف شيباف بف محارب بف فير بف  (ْ)
مالؾ بف النضر القرشي الفيرم يكنى أبا عبد الرحمف كيقاؿ لو حبيب الدركب كحبيب الرـك لكثرة دخكلو 

ا, ككاف قد سمع مف النبي صمى ا شريفن إلييـ كنيمو منيـ قاؿ الزبير بف بكار: كحبيب بف مسممة كاف 
عميو كسمـ قاؿ: كقد أنكر الكاقدم أف يككف حبيب سمع مف النبي صمى ا عميو كسمـ عمر بف الخطاب 
أعماؿ الجزيرة إذ عزؿ عنيا عياض بف غنـ, ثـ ضـ إليو أرمينية, كأذربيجاف, ثـ عزلو, كقيؿ: لـ يستعممو 
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إلى ببلد الركـ,  اكثيفن  اجيشن    جيَّز لو معاكية بف أبي سفياف  :(8)سفيان بن لوف . ج

 (ِٕٖ/ٓ)الطبرم, )د.ت(:  .(ـِٕٔ /قِٓكذلؾ سنة )

, كغزا ىك كالمسممكف الصائفة سنة  لبد الرحمن بن أم الحكم الثقف : . ح شتا بأرض الرـك
 ( ِْ :ـُٔٗٗ زبدة الحمب, ,)ابف العديـ .(ّ)كفتحكا قرب القسطنطينية, (ـْٕٔ_ قْٓ)

ميـ جدان في فَّ اختيار الكفاءات في إدارة الدكلة أمر إما سبؽ يمكف القكؿ خبلصة           
الثقة, كىذا لو دكر في الحفاظ ك   أف يتمسؾ بو فيختار أىؿ الكفاءة لمحاكـ دَّ بي  سياسة الحكـ ال

 افظ عمى تقدـ كتطكر كرقي الدكلة.عمى إبداعات كمكاىب الدكلة ما يح

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

نما سيره عثماف إلى أذربي , . )ابف األثيرجاف مف الشاـ, كبعث سمماف بف ربيعة الباىمي مف الككفةعمر, كا 
 (ُٖٔ/ُ: ُْٗٗأسد الغابة, 

له وٌفتح، وسكون ثانٌه وكسر المٌم، وهً اسم لصقع عظٌم واسع فً جهة الشَّمال.  (ُ) أرمٌنٌة: بكسر أوَّ

 (561-5/519م: 5991)الحموي، 

بف كمب ابف ذىؿ بف سيار بف كالبة بف الدكؿ ابف سعد سفياف بف عكؼ بف المغفؿ بف عكؼ بف عمير  (ِ)
مناة بف غامد كاسمو عمرك بف عبد ا بف كعب بف الحارث بف كعب ابف عبد ا بف مالؾ بف نصر بف 
األزد األزدم الغامدم استعممو معاكية عمى الصكائؼ حكى عنو سفياف بف سميـ كأبك جيضـ األزدياف 

 (ّْٕ/ُِ: ُٓٗٗبالشاـ حيف افتتحت. )ابف عساكر,  ككاف مع أبي عبيدة بف الجراح
قيٍسطىٍنًطيًنٌيةي: كيقاؿ قسطنطينة, بإسقاط ياء النسبة, كانت ركمية دار ممؾ الرـك ككاف بيا منيـ تسعة عشر  (ّ)

, كممؾ بعدىما ممكا كنزؿ بعمكرية منيـ ممكاف, كعمكرية دكف الخميج كبينيا كبيف القسطنطينية ستكف ميبلن 
ا كسماىا ا بركمية قسطنطيف األكبر ثـ انتقؿ إلى بزنطية كبنى عمييا سكرن خراف بركمية ثـ ممؾ أيضن ممكاف آ

, بينيا كبيف ببلد المسمميف  ,قسطنطينية كىي دار ممكيـ إلى اليـك كاسميا اصطنبكؿ كىي دار ممؾ الرـك
: ُٓٗٗقكت الحمكم, البحر المالح, عٌمرىا ممؾ مف ممكؾ الرـك يقاؿ لو قسطنطيف فسميت باسمو. )يا

ْ/ّْٕ) 



 اإلطار النظري

ٕٕ 

 الفصل الثالث

 

 

 

 :  ة بن أب  سفيان الثالث: الشورى زمن معاوي طمبالم
راء, فة الطريؽ الصحيح لمعرفة أصكب اآلالطريؽ الصحيح أللفة الجماعة, كمعر  إفَّ 

 كالكصكؿ إلى الحقيقة كجبلء األمر يتمثؿ في تطبيؽ مبدأ الشكرل  في الحكـ.

فالشكرل أثر طبيعي الحتراـ اإلسبلـ لمعقؿ, كصكرة مف صكر تكريـ ا لئلنساف, كىي 
 (56): نت(َُِِ)أحمد سالـ,  المشاعر الجماعية.سبلمية, ككحدة طريؽ إلى كحدة األمة اإل

 أوًل: تعريف الشورى  

كا, كىي مف المشاكرة. ): مف تشاكر القـك ك الشورى لغةً   ,(ِّٔ/ُ )د.ت(: ,أحمد الفيكمياشتىكىري
 (ِّٖٓ/ ٔ :ُٗٗٗ ,نشكاف الحميرمك )

ٌْ : قاؿ تعالى ُٖ َْْٞ ٌْ ُشَ٘سٙ ثَ ُٕ ُش ٍْ أَ َٗ    :الشكرل(ّٖ ) 

 كاستشار أم رجع إليو رأيو.كشاكر 
احد كصاحبو كيستخرج ما عنده. : االجتماع عمى األمر ليستشير كؿ ك اوالشورى اصطالحً 

لمتكصؿ إلى أقرب األمكر  أك ىك استطبلع الرأم مف ذكم الخبرة فيو, (ّّٓ :ـَُِٔ)بكزازم, 
 : نت(َُِِ لمحؽ. )سالـ,

ف ينكب منيا في رأم األمة أك مى كأما الشكرل كفؽ المنظكر اإلسبلمي فيي: استطبلع 
 ( ْ: ـُٔٗٗعامة المتعمقة بيا. )األنصارم, األمكر ال

ف آقرآنية كأحاديث نبكية, فمف القر  كعف مشركعية الشكرل في اإلسبلـ, فقد كردت آيات
ٌْ قكلو تعالى:  ُٕ ُش ٍْ أَ َٗ َلحَ  ٘ا اىصه ٍُ أَقَب َٗ  ٌْ ِٖ َِ اْعزََجبثُ٘ا ىَِشثِّ اىهِزٝ َٗ   ٙ ٌْ  ُشَ٘س ُٖ َْْٞ  :اليورى) ثَ

21) 

زيف الديف عينكا عمى أمكركـ بالمشاكرة" . )است":  كأما في السنة النبكية, قاؿ النبي 
أيو, كما ىمؾ أحد عف ما استغنى مستبد بر ":  كقكلو , (ٖٕٓٗ: ِْْ/ٓق: ُّٔٓالقاىرم, 

قكـ قط إال كر ما تشا":  كقكلو , (ُِٖ: ّّٗ/ُالجامع في الحديث البف كىب مشكرة ". )
 ( ِٖٔ: ّٖٗ/ُالجامع البف كىب . )ىدكا ألرشد أمرىـ"
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كأما اإلجماع عمى كجكب الشكرل, فقد أجمع الصحابة كمف بعدىـ التابعيف عمى 
بعد كفاة    كجكبيا كعممكا بيا, ككاف ذلؾ في التشاكر في إمارة المسمميف كالبيعة ألبي بكر 

  ( ّّٓ :َُِٔ م,ز . ) خميفة بكزا  النبي

ىك مف األمكر التي ال خبلؼ ك كلمشكرل أىمية في " تحديد نيج المسمميف كمصيرىـ 
فيو بيف العامة كالخاصة, كذلؾ لدكره العظيـ في إثراء حياة األمة كمستقبميا, كفي النيكض 

 ( : نتَُِِسالـ, ما يضمف تحقيؽ آماليا كتطمعاتيا". )ليتيا بك بمسؤ 

بيا إلى أحسف اآلراء كالحمكؿ, لتحقيؽ  كىي الطريؽ الصحيح كالسميـ التي يتكصؿ
 ( ّْٓ :َُِٔ م,ز د كالجماعات كالدكؿ. )خميفة بكزامصالح األفرا

صيغة لصناعة الرأم كتغميب كجيات النظر, كتمحيصيا كىي في جكىرىا عبارة عف "
في صنعو, كلـ الجميع شارؾ  لمكصكؿ إلى الرأم األصكب المنسجـ مع مصالح المجتمع, ألفَّ 

 ( ّٓٓستعجؿ, بؿ تحديد األفضؿ كاألصمح". ) السابؽ, أك بشكؿ م ايو اعتباطن يصمكا إل

, لـ يكف ممف يجيؿ فكائد الشكرل كييمؿ األخذ بيا, إلى معاكيةكعندما آلت الخبلفة 
ككاف مف كبار لناس كأشراؼ القكـ كأىؿ العمـ, "حيث كاف يشاكر ذكم الرأم مف الكالة ككجكه ا

ككاف معاكية يستشير الكفكد    عمرك بف العاص, كالمغيرة بف شعبة.   مستشارم معاكية 
التي كانت تأتيو, ككاف الناس يتكممكف بحرية فيعرضكف آراءىـ, كييتـ الخميفة بيا كؿ االىتماـ, 

 (ُّٗـ: ُٖٓٗعش, ما يمكف تحقيقو منيا". )ال ييا, كيحقؽكيناقشيـ ف
  ثانًيا: الشورى ي  العيد األموي

ة معاكية لمحكـ ذات شكؿ فردم كمركزم, بؿ غمب حكـ البلمركزية, كمشاركة لـ تكف قياد
الرجاؿ مف أىؿ الرأم كالخبرة في حمؿ المسؤكلية, كالقياـ بأعباء الدكلة في السمـ كالحرب, كفي 
المراكز كالكاليات, ككجكد اإلسبلـ في نظاـ الحكـ, كميا تعزز مظير الشكرل كغمبة االتجاه 

 (َُِـ: ُٗٗٗالسياسة كالقيادة كاإلدارة كرعاية المصالح. )بطاينة, العاـ الثابت في 

 لت  شاور يييا معاوية ذوي الرأي:ومن أىم القضايا العامة ا

 قضية تولية ابنو يزيد الحكم من بعده: . أ

بداية الفكرة كانت مف معاكية, ككاف عمى إدراؾ بأنَّو يقدـ عمى أمر خطير, بؿ حدث لـ 
اصطفى زيادنا لبلستشارة, كقد أشار عميو زياد بالتؤدة فقبؿ. كليذا لـ يقدـ يسبؽ إليو, كليذا 

 (ُُٗ/ُـ: ُْٕٗمعاكية عمى األمر الخطير إال بعد كفاة زياد. )القاسمي, 
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يقكؿ الطبرم: "لمَّا مات زياد, دعا معاكية بكتاب فقرأه عمى النَّاس باستخبلؼ يزيد: إٍف 
غير خمسة نفر,  فاستكثؽ لو النَّاس عمى البيعة ليزيد حدث بو حدث المكت, فيزيد كلي العيد,

ىـ: الحسيف بف عمي, كابف عمر كابف الز بير كعبد الرَّحمف بف أبي بكر, كابف عبَّاس". 
 (َّّ/ٓ)الطبرم, )د.ت(: 

نَّ ك  ما أراد أف يبايع الناس يزيد كىك معاكية لـ يكف يريد حيف االستشارة االكتفاء بالعيد, كا 
 الناس لـ يبايعكا عمر إال بعد كفاة أبي بكر  جديد لـ تعيده األمة مف قبؿ: ألفَّ حي, كىك حدث 

 ( . ,ـُْٕٗظافر القاسمي :ُ/ُُٗ) 

 ولذلك اتبع معاوية خطوات لدة يميد من خالليا الطريق البيعة لبنو يزيد:

البنو    مف التمييدات اإلعبلمية الناجحة التي قدميا معاكية  اإلعبلمية: تمييداتال .ُ
ه إمارة  تكليتو أميران عمى الجيش الذم ىك كجيو إلى غزك القسطنطينية. كبعد أف رجع كالَّ

 (َُْ: ُٗٗٗبطاينة, ). الحج

فككف يزيد يقكد جيشنا مف أعظـ الجيكش في عصره, كيضـ نخبة مف الصحابة كأكابرىـ 
, الدكلة اإلسبلميةكساداتيـ كأبنائيـ, كيتجو ىذا الجيش بقيادة يزيد إلى أىـ جبية في 

كغيرىا مف االعتبارات تدؿ عمى أفَّ يزيد الذم يبمغ مف العمر حيف قيادة الجيش ما بيف 
ا قيادية, ككفاءة حربية جديرة باالىتماـ. )الشيباني,ِّ-ُِ)  (ٖٖ: ََِٗ( يممؾ ركحن

في تكلية يزيد ىذا الجيش كالذم يضـ أكابر  كما أفَّ ىذا التَّصرؼ مف معاكية  
بة كأبناءىـ كفقياءىـ كسادات المسمميف فيو داللة عمى أفَّ معاكية يرل في كلده يزيد الصحا

ال كانت ىذه مغامرة مف  مبلمح النَّجابة كالكفاءة التي تؤىمو لقيادة ىذا الجيش بكؿ اقتدار, كا 
 (ٖٗمعاكية ليا مف الخطكرة ما ليا فيما بعد. )السابؽ, 

 يتكمـ أحد مف بني أمية إال باإلقرار كالمكافقة. مكافقة كبيعة بني أمية ليزيد: حيث لـ .ِ
 (َُْ)السابؽ, 

قبكؿ أىؿ الشاـ البيعة ليزيد: أدرؾ معاكية حرص أىؿ الشاـ عمى استمرار الخبلفة فييـ,  .ّ
كلـ يكف لدييـ اعتراض عمى تكلي يزيد الحكـ مف بعد أبيو, بؿ كجدكا فيو ضالتيـ 

كلذلؾ استجابكا لمعاكية في البيعة ليزيد, خاصة الستمرار صدارتيا في الدكلة اإلسبلمية, 
 ( ُُِـ: ُٖٓٗابف خيَّاط العصفرم, ) .غزك القسطنطينية بعد رجكعو مف

 في دمشؽ بعدما حضرت فيو الكفكد مف األقاليـ  امكسعن  اعقد معاكية اجتماعن  بيعة الكفكد: .ْ
مختمؼ رجاالت القبائؿ , ككانت ىذه الكفكد مف كافة , ككانت ىذه الكفكد مف األقاليـكافة
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, كعبد ا بف عضاة (ُ)حاؾ بف قيس الفيرم, كثكر بف معف السمميالعربية, أمثاؿ: الضَّ 
عمييا,  ككميـ رحبكا بالفكرة كأثنكا , كغيرىـ.(ّ), كعبد الرحمف بف عثماف الثقفي(ِ)األشعرم

: ََِٗشيباني, ال. )األلفة كالجماعةاألصكب لحقف الدماء كحفاظ كأكدكا أف ىذه الطريقة 
َُٔ ) 

 العمـ كالديف كأخذ البيعة منيـ: مشاكرة رجاؿ .ٓ

 ية:كمف أىـ مف شاكر معاكية في ىذه القض

 لبد ا بن لمر
(ْ) : 

معاكية سنة إحدل كخمسيف, بعث إلى ابف عمر, فقدـ إليو, فتشيد معاكية  بعد أف حجَّ 
أف تبيت ليمة سكداء ليس ا بعد يا بف عمر, إنؾ كنت تحدثني أنؾ ال تحب " أمَّ  كقاؿ:

نِّ  ذات بينيـ". عصا المسمميف, أك أف تسعى في فساد  ي أحذرؾ أف تشؽَّ عميؾ فييا أمير, كا 
 ( ِّٕ :َُِّسيكطي, )ال

الخمفاء الراشديف مف بعده, فعمو بفعؿ  ابف عمر أف ردَّ عمى معاكية مقارنن فما كاف مف ا
بخير مف أبنائيـ, فمـ يركا في أبنائيـ ما " قد كاف قبمؾ خمفاء ليـ أبناء ليس ابنؾ  فقاؿ:

نؾ تحذرني أف أشؽ عصا  رأيت في ابنؾ, كلكنيـ اختاركا لممسمميف حيث عممكا الخيار, كا 
نِّ  أنا ما ما أنا رجؿ مف المسمميف, فإذا اجتمعكا عمى أمر فإنَّ المسمميف, كلـ أكف ألفعؿ, كا 

 ( ْٕٓرجؿ منيـ". ) السابؽ, 
 
 
 

                                                           

ثكر بف معف بف يزيد بف األخنس السممي مف أصحاب الضحاؾ بف قيس كممف دعا إلى بيعة ابف الزبير  (ُ)
 (ُِٖ/ُُ: ُٓٗٗقتؿ مع الضحاؾ بمرج راىط. )ابف عساكر, 

معاكية  عبد ا بف عبد الرحمف بف عضاه بف الكركير األشعرم: شيد صفيف مع معاكية, كبعثو يزيد بف (ِ)
 (ّّٖ/ ُِ: ُْٖٗإلى ابف الزبير يدعكه لبيعتو. )ابف منظكر, 

عىبد الرَّحمىف ٍبف عيثماف ٍبف أىبي أيمٌية ٍبف عىبد الرَّحمىف ٍبف أىبي بىكرىة, أىبك بىحر, البىكراًكٌم, الثَّقىفٌي, البىصًرٌم.  (ّ)
فى   (ُّّ/ٓالبخارم, )د.ت(: ر سىنىة خمس كتسعيف كمئة. )مات أكؿ صى

عبد ا بف عمر بف الخطاب القرشٌي العدكٌم, الصحابي ابف الصحابي, شقيؽ حفصة أـ  المؤمنيف, أسمـ   (ْ)
 (ِْْ/ُـ: ََِٖ
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  لبد الرحمن بن أب  بكر
(ُ) : 

و يمانع بيعة يزيد, حتى يككف األمر شكرل حيث تحدث مع معاكية بميجة شديدة, كذكر أنَّ 
, (ُِْ-ُِّ: ُٖٓٗ, ابف خيَّاط العصفرمبحرب. )بيف المسمميف, ثـ تكعد معاكية 

نَّ لكددت أنَّ " :قائبلن  ا كا ال نفعؿ, كا لتردفَّ ىذا األمر ا ككمناؾ في أمر ابنؾ إلى ا, كا 
 ( ِّٕ :َُِّالمسمميف أك لتعيدنيا عميؾ جذعة". ) السيكطي, شكرل في 

كطمب منو أف يتميؿ كأال يعمف رفضو أماـ أىؿ ـ اكفنيو بما شئت, ميثـ قاـ فقاؿ معاكية: الَّ 
. "حيث عنده مف رأميككف بعد ذلؾ عمى ما الشاـ فيقتمكه, فإذا جاء العشي كبايع الناس ثـ 

حتى  -فإنِّي أخاؼ أف يسبقكني بنفسؾ–قاؿ: "عمى رسمؾ أي يا الرجؿ ال تشرفف بأىؿ الشَّاـ 
أخبر العشيَّة أنَّؾ قد بايعت ثـ كف بعد ذلؾ عمى ما بدا لؾ مف أمرؾ". )ابف خيَّاط 

ىؿ الشاـ أال أف يطمب مف أ   ككاف األكلى لمعاكية  (ُِْـ: ُٖٓٗالعصفرم, 
 ( ْٕٔ : ََِٖ . ) الصبلبي,مف خالفو"ضكا لى يتعر 

  لبد ا بن الزبير (ِ)   
و كراء ما حدث مف ابف عمر كابف أبي بكر, كىك يمو بأنَّ كىك الذم استدعاه معاكية كاتَّ 
ما خرج مف جحر ما أنت ثعمب ركَّاغ, كمَّ يا بف الزبير, إنَّ " لو: السبب في منع البيعة, قائبلن 

نَّ  ؾ عمدت إلى ىذيف الرجميف فنفخت في مناخرىما, كحممتيما عمى غير دخؿ في آخر, كا 
 ( ِّٕ :َُِّ) السيكطي,  .رأييما"

 فردَّ عميو ابف الزبير, كطمب منو أف يتنازؿ عف الخبلفة البنو يزيد حتى يبايعو, حيث ال
 : قائبلن تجكز مبايعة اثنيف في آف كاحد, 

كـ نؾ فمنبايعو, أرأيت إذا بايعنا ابنؾ معؾ أليِّ إف كنت قد مممت اإلمارة فاعتزليا كىمَّـ اب"
 ( ِّٕ :َُِّ) السيكطي, , ثـ راح" . انسمع كنطيع؟ ال تجتمع البيعة لكما أبدن 

مع عبد ا بف عمر, كعبد    حكار معاكية بف أبي سفياف  ضح لنا أفَّ مما سبؽ, يتَّ          
 الرحمف بف أبي بكر, كعبد ا بف الزبير, يمانعكف البيعة لسببيف:

                                                           

عبد الرحمف بف أبي بكر الصديؽ رضي ا عنيما, كىك عبد الرحمف بف عبد ا بف أبي قحافة, القرشٌي  (ُ)
 (ِِْ/ٓثمافو كخمسيف. )البخارم,)د.ت(: التيمٌي, مات قبؿ عائشة رضي ا عنيا, كمات سنة 

عبد ا بف الزبير بف العٌكاـ بف خكيمد بف أسد بف عبد العزَّل بف قصي بف كبلب القرشٌي األسدٌم, أبك  (ِ)
ق, كىك أٌكؿ مكلكد كلد بيا مف قريش. ِبكر, كأبك خبيب المدنٌي المكي: أمير المؤمنيف, كلد بالمدينة سنة 

 (ّّْ/ْـ: ُٖٗٗ)تقي الديف الفاسي, 
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ىذه لـ تكف طريقة الخمفاء  اعتراضيـ عمى تكلية يزيد لمعبلقة بيف األب كاالبف, كأفَّ  .ُ
 الراشديف.

بيعة جيز الاالستدالؿ عمى بطبلف ىذه البيعة كرفضيا لمخالفتيا الحديث النبكم الذم ال ي .ِ
 ( ُِْـ: ََِٗلشيباني, الشخصيف في آف كاحد. )

فات  ال كيؼ يمكف أف يتجاىمكا الصِّ ا في يزيد؛ كا  كالمبلحظ ىنا أفَّ الصحابة لـ يذكركا قدحن
التي ات يـ بيا يزيد في الكقت الذم يتطمب حشد أم دليؿ في مقابؿ الخصـ. )الشيباني, 

ََِٗ :ُِْ) 
أكابر الصحابة لذلؾ كسككتيـ عنو دليؿ عمى انتفاء كلذلؾ قاؿ ابف خمدكف: "كحضكر 

الرَّيب فيو فميسكا ممف يأخذىـ في الحؽِّ ىكادة كليس معاكية ممف تأخذه العزَّة في قكؿ 
أجؿ  مف ذلؾ كعدالتيـ مانعة منو, كفرار عبد ا بف عمر مف ذلؾ إنَّما  الحٌؽ فإنَّيـ كميـ

ا كاف أك محظكرنا كما ىك ىك محمكؿ عمى تكرعو مف الد خكؿ في شيء  مف األمكر مباحن
  (ِّٔ/ُـ: ََُِمعركؼ عنو". )ابف خمدكف, 

فممَّا رأل معاكية أكجو االنتقادات التي انتقد فييا أبناء الصحابة ببيعة يزيد, كأنَّيا ال 
تمس  يزيد شخصينا, بؿ ىي كجيات نظر ارتأكىا كرأل معاكية خبلفيا, فيـ مدفكعكف بأف تنأل 

َـّ تككف قيمة الخميفة كاختياره مبنية  الخبلفة عف العبلقات األسرية, كالرَّغبات الشخصيَّة, كمف ث
ٍف لـ يرضى  عمى عبلقتو بالخميفة الذم قبمو, كمعاكية  مدفكع بحرصو عمى اجتماع الكممة, كا 

 (ُِٔـ: ََِٗالكثير. )الشيباني, 
الزبير كابف أبي بكر, فصعد اجتماعو مع ابف عمر كابف د بع قاـ معاكيةبعد ذلؾ كمِّو, 

إنَّا كجدنا أحاديث الناس ذات عكار, زعمكا أفَّ ابف عمر " ا كأثنى عميو, ثـ قاؿ: المنبر, فحمد
كابف أبي بكر كابف الزبير لف يبايعكا يزيد, كقد سمعكا كأطاعكا كبايعكا لو, فقاؿ أىؿ الشاـ: كا 

ال ضربنا أعناقيـ, فقاؿ: سبحاف ا ! ما شياد, نرضى حتى يبايعكا لو عمى رؤكس األال  كا 
, ثـ نزؿ, فقاؿ , أسرع الناس إلى قريش بالشر! ال أسمع ىذه المقالة مف أحد منكـ بعد اليـك

الناس: بايع ابف عمر, كابف أبي بكر كابف الزبير, كىـ يقكلكف: ال كا ما بايعنا, فيقكؿ الناس: 
 ( ِّٕ :َُِّيكطي, ) الس. بمى, كارتحؿ معاكية فمحؽ بالشاـ"
بيَّف لمنَّاس الذيف يركف ى الصحابة كما يظف البعض, كليذا فمعاكية بذلؾ لـ يفتر عم

فَّ المعارضيف في األصؿ مكافقكف, كأفَّ الذم بمغو عنيـ مف أ في أكلئؾ الصحابة قدكتيـ
بف معاكية. )ابف المعارضة ال تعدك ككنيا اختبلفنا بسيطنا ال يؤثر في البيعة, فبايع النَّاس ليزيد 

 (ُِْـ: ُٖٓٗخيَّاط العصفرم, 
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كبيذه البيعة أصبح يزيد بف معاكية كلي العيد ألبيو, كأصبح بيعتو ممزمة لمنَّاس كىك 
خميفة المسمميف المنتظر ببل جداؿ, كأصبحت بيعتو بيعة شرعية تكجب عمى المسمميف طاعتو 

 ( ُِٖـ: ََِٗكتنفيذ أمره في غير معصية ا. )الشيباني, 
مع أىؿ المدينة لمَّا خمعكا يزيد بف معاكية,  كلعؿَّ ما يؤكد ذلؾ ما فعمو عبد ا بف عمر 

يقكؿ: "ينصب لكؿِّ غادر لكاء يـك  حيث جمع حشمو ككلده, كقاؿ: "إنِّي سمعت رسكؿ ا 
 القيامة".

ٌني ألعمـ غدرنا أعظـ م نَّا قد بايعنا ىذا الرجؿ عمى بيع ا كرسكلو, كا  ف أف نبايع رجبلن عمى كا 
 (ُِّ-َِّ/ُـ: ُٕٖٗ ابف العربي,بيع ا كرسكلو تنصب لو القتاؿ". )
  أسباب ترشيح معاوية لبنو يزيد:

 لدل معاكية دفعتو ألف يرشح ابنو يزيد لمحكـ مف بعده, أىميا:عدة سباب أىناؾ 
 الحفاظ لمى وحدة األمة: .5

ىك مجرد حبِّو البنو فقط, كلكف يبدك أفَّ األمر كاف  لـ يكف دافع معاكية كراء اختيار يزيد       
أكبر مف ذلؾ بكثير, فمعاكية بعد التَّجارب التي رآىا مف اختبلؼ المسمميف حكؿ الخبلفة كجد 

نَّو لك تقرار األمكر كمنع الخبلؼ, كرأل أأفَّ المصمحة تقتضي العيد ألحدو بعده بالخبلفة؛ الس
لحدث ما كاف يخشاه مف الخبلؼ, ألنَّيـ لف يقبمكا أف تخرج عيد ألحدو مف غير بني أميَّة, 

 (ُُٕـ: ََِٖالخبلفة منيـ. )عبد المطيؼ, العالـ اإلسبلمي, 

كاٌلذم دعا كعمى ىذا بنى ابف خمدكف دفاعو عف صنيع معاكية, حيث قاؿ: "      
ماع معاكية إليثار ابنو يزيد بالعيد دكف مف سكاه إٌنما ىك مراعاة المصمحة في اجت

الٌناس كاتٌفاؽ أىكائيـ باتٌفاؽ أىؿ الحٌؿ كالعقد عميو حينئذ مف بني أمٌية إذ بنك أمٌية 
يكمئذ ال يرضكف سكاىـ كىـ عصابة قريش كأىؿ المٌمة أجمع كأىؿ الغمب منيـ فآثره 

ا عمى بذلؾ دكف غيره مٌمف يظٌف أٌنو أكلى بيا كعدؿ عف الفاضؿ إلى المفضكؿ حرصن 
ف كاف ال يظٌف بمعاكية غير ىذا . كاء اٌلذم شأنو أىـٌ عند الٌشارعاألىاالتٌفاؽ كاجتماع  كا 

 (ِّٔ/ُـ: ََُِ". )ابف خمدكف, فعدالتو كصحبتو مانعة مف سكل ذلؾ
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 قوة العصبية القبمية: .8

بيعة أىؿ الشَّاـ لمعاكية, حيث لمَّا عرض عمييـ أمر البيعة بايعكه باإلجماع كتتمثؿ في 
 (ُُِـ: ُٖٓٗمنيـ أم معارض. )ابف خيَّاط العصفرم, كالمكافقة, كلـ يكف 

 محبة معاوية لبنو وقنالتو بو: .3

لما يتكسـ بو " ما تؤىمو لقيادة األمة دكف غيرهحيث كاف معاكية يرل في يزيد مف الصفات 
, ما أكالد الممكؾ كمعرفتيـ بالحركب كترتيب الممؾ, كالقياـ بأبيتو, كسيٌ دنيكيةالجابة نَّ المف 

ـ: َُٗٗ". )ابف كثير, ف أف ال يقكـ أحد مف أبناء الصحابة في ىذا المعنىككاف ظ
ٖ/َٖ) 

ككاف ليزيد بعض الصفات التي شجعت معاكية عمى جعمو كليًّا لمعيد, يقكؿ الذىبي في 
, كفطنة كفصاحة, كلو شعر جٌيد". )الذىبي,  ترجمة يزيد: "كاف قكينا شجاعنا ذا رأم كحـز

ف كثير: "كقد كاف يزيد فيو خصاؿ محمكدة مف الكـر ( كقاؿ عنو ابّٕ/ْـ: ُٖٓٗ
ـ: َُٗٗكالحمـ, كالفصاحة كالشعر, كالشجاعة كحسف الرأم في الممؾ". )ابف كثير, 

ٖ/َِّ.) 

ا لمخبلفة. )الصبلبي,  كلقد كانت ىذه الصفات دافعة لمعاكية, ككافية ليزيد ليككف صالحن
ََِٖ :ْٖٓ)  

فإذا تعيف رجبلف أحدىما أعظـ أمانة كاآلخر "كالكاجب في كؿ كالية األصمح بحسبيا  
ا فييا: فيقدـ في إمارة الحركب الرجؿ أعظـ قكة: قدـ أنفعيما لتمؾ الكالية: كأقميما ضررن 

ف كاف فيو فجكر-القكم الشجاع  ف كاف أمينن  -كا  ا؛ كما عمى الرجؿ الضعيؼ العاجز, كا 
ف الرجميف يككناف أميريف في الغزك, كأحدىما قكم فاجر كاآلخر سئؿ اإلماـ أحمد: ع

صالح ضعيؼ, مع أييما يغزل؛ فقاؿ: أما الفاجر القكم, فقكتو لممسمميف, كفجكره عمى 
نفسو؛ كأما الصالح الضعيؼ فصبلحو لنفسو كضعفو عمى المسمميف. فيغزم مع القكم 

 (ُٓ/ُق: ُُْٖ)ابف تيمية,  ."الفاجر

 المآخذ لمى يكرة ولية العيد ي  ليد معاوية: 

و كضع األساس إذا كاف اإلسبلـ لـ يحدد لمحكـ طريقة معينة الختيار كلي األمر, إال أنَّ 
الذم ال يجكز الحيادة عنو, إال في الضركرة, كىك الشكرل, كليس ليا طريقة خاصة في إجرائيا 

ذا كاف معاكية قد قصد بإحداثو كالية العيد حق ف كاف قادرن كا   اف دماء المسمميف فيك مأجكر, كا 
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عمى أف يجعميا بعده لغيره مف كبار الصحابة كىـ أكثر كفاءة مف ابنو يزيد لكنو عدؿ عف ذلؾ 
كقصد كلده, كبيذا " حصؿ التغيير الحقيقي في نظاـ الحكـ اإلسبلمي, فميس التغيير في إيجاد 

لي العيد كلد الخميفة أك أحد أقاربو, حتى نظاـ كالية العيد.. كلكف التغيير في أف يككف ك 
 (  ْٕٗبلفة راشدة" . ) الصبلبي, أصبحت الحككمة ممكية بعد أف كانت خ

مف ىك  فيذا ال يقدح فيما عميو أىؿ السنَّة, فإنيـ ال ينزىكف معاكية كال كؿِّ تقديركعمى "
, بؿ يقكلكف: إفَّ الذنكب ليا عف تنزيييـ عف الخطأ في االجتياد أفضؿ منو مف الذنكب, فضبلن 

أسباب تدفع عقكبتيا مف التَّكبة كاالستغفار كالحسنات الماحية كالمصائب المكفرة كغير ذلؾ, 
  ( ّٖٓ/ْـ: ُٖٔٗكىذا أمر يعـ الصحابة كغيرىـ". )ابف تيمية, 

 : م  بن أب  طالب قضية التعامل مع الموالين لع . ب

ا ما يستشير مف حكلو في أمر التعامؿ مع المكاليف كاف معاكية بف أبي سفياف غالبن 
 :ىذه الحكادثف كمً ,   لعمي بف أبي طالب 

   :زياد بن أبيو إلى طريوحادثة استمالة  .5

مف ثقيؼ, فتزكج  ا لرجؿو بيو يعرؼ بزياد بف عبيد, ككاف عبيد مممككن أكاف زياد بف 
كخرج  ا, أديبن عاقبلن ا غبلمن  أ, كنشا, فأعتقيا, فكلدت لو زيادن ة, ككانت أمو لمحارث بف كمدةسمي
ا لمَّ "ك .ةعمر بف الخطاب, فاستكتبو المغير  حيف كلييا مف قبؿ ةلى البصر ة إبف شعب ةالمغير  مع
لى زياد إ ةلى صفيف كتب معاكيإا تكجو رض فارس, فممَّ أا ى زيادن بى طالب كلَّ أبف  يكلى عمت

نى, كبيني يتكعدي  لىَّ إس النفاؽ كتب أاألكباد كر  ةابف آكم فَّ إلناس, فقاؿ: يتكعده, فقاـ زياد في ا
ا ما كا لئف رامنى ليجدني ضرابن ألؼ مدجج مف شيعتو, أفي تسعيف كبينو ابف عـ رسكؿ ا 

 (ُِٗ/ُـ: َُٔٗ)الدينكرم,  ."بالسيؼ

فقد كاف زياد مف أشدِّ النَّاس عداكة لمعاكية, كقد حاكؿ معاكية أف يستقطب زياد إلى 
 ةعاألمر لمعاكية تحصف زياد بقم صار, ك يا قتؿ عملمَّ  لكنَّو لـ ينجح في بادئ األمر, لكفٍ طرفو 

لى إه ال ردَّ ا  ف رضى ما يعطيو, ك إف يأتيو, فأا عمى لو أمانن  ة, ككتب معاكيبعيدنا عف معاكية
 (ُِٗ/ُ)السابؽ,  متحصنو بتمؾ القمعة.

إنَّو عمؿ عمى تحسيف صكرتو أماـ كلـ يكتؼ معاكية بإعطاء األماف لزياد بف أبيو, بؿ 
النَّاس, فنسبو إلى أبي سفياف, فصار اسمو زياد بف أبي سفياف؛ لشيادة اعترؼ بيا أبك سفياف 

َـّ ادعاؤه إيَّاه. )السابؽ,   (ُِٗ/ُبأنَّو أصاب أمَّو سمية بنت الحارث في الجاىمية, فت
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كأيَّده في كسب زياد إلى  استشار المغيرة بف شعبة في ىذه القضيَّة, كما أفَّ معاكية
بعث ف طرفو, فما كاف مف معاكية إال أف جعؿ المغيرة طرفنا كسطنا بينيما, كقد نجح في ذلؾ,

, ةد حتى قدـ الككفمره, فسار زياأف يرد عميو ألى إ ةلى الككفإيسير إلى زياد بف أبيو بأف 
فما كاف مف زياد إال  إلييا. , فسارةبكالية البصر  ةككافاه كتاب معاكي, ةبف شعب ةكعمييا المغير 

حقاد, كقد جعمتيا تحت قدمي, كلست أو قد كانت بيني كبيف قكـ نَّ إأف قاـ في النَّاس, كقاؿ: "
نظره, فمف كاف أبداىا لـ أا حتى يبدل لي صفحتو, فإذا ىتؾ لو قناعن أبعداكة, كال  اأؤاخذ أحدن 

ساءتو, كأعينكنا رحمكـ ا إعف  , كمف كاف منكـ مسيئا فميقمعاحسانن إا فميزدد منكـ محسنن 
 (َِِ/ُ)السابؽ,  ."بالسمع كالطاعة

كالينا عمى  كظؿ زياد، كبذلؾ يككف معاكية قد نجح في كسب زياد ابف أبيو إلى جيتو
 البصرة حكالي العاميف إلى أف تكفي المغيرة بف شعبة, فعيَّنو معاكية عمى الككفة كالبصرة.

 (َِِ/ُ)السابؽ, 
 أمر الزرقاء بنت لدي اليمدانية:المشاورة ي   .8

ذات ليمة سمر معاكية بف أبي سفياف مع عمرك بف العاص, كمركاف بف الحكـ, كسعيد 
بف العاص, كعتبة بف الكليد إذ ذكركا الزرقاء بنت عدم بف قيس اليمدانية, كىي امرأة مف أىؿ 

كبلميا يكـ صفيف,  كـ يحفظفقاؿ: أي  , الككفة, شيدت مع قكميا صفيف, ككاف ليا لساف كعقؿ
قاؿ  قاؿ: ما تستشيركف عمٌي في أمرىا.قاؿ القكـ كميـ: نحف نحفظو يا أمير المؤمنيف, 

بئس الرأم أشرتـ, أيحسف بمثمي أف يتحدث عنو أنَّو قتؿ امرأة : قاؿ, نشير عميؾ بقتميا: بعضيـ
ثقة مف محرميا, بعد أف ظفر, فكتب إلى عاممو في الككفة أف أكفد إلى الزرقاء بنت عدم مع 

قة" . , كاسترىا بستر حصيف, كأكسع عمييا في النفااف قكميا, كميَّد ليا كطاءن لينن كعده مف فرس
بيالعباس )   ( .ُّٕ_ ُِٕ/ ٗ: ُْٖٗابف منظكر, ك) ,(ّٔ/ُ: ُّٖٗ, الضَّ

, يمكف القكؿ إفَّ الشكرل ىي الطريؽ الصحيح التي يتكصؿ بيا إلى خالصة ما سبق
أحسف اآلراء كالحمكؿ؛ لتحقيؽ مصالح األفراد كالجماعات كالد كؿ. كليذا نجد معاكية بف أبي 

قد تمثَّؿ ىذا المبدأ في حكمو, فمـ يكف ممف يجيؿ فكائد الشكرل كييمؿ األخذ بيا,  سفياف 
  كالمشكرة مف الكالة ككجكه النَّاس كأشراؼ القكـ كأىؿ العمـ.حيث كاف يشاكر ذكم الرأم 
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 المبحث الرابع: 
  زمن معاوية بن أب  سفيان لستراتيج ا التخطيط

لـ يكف التخطيط االستراتيجي كليد الحضارة الحديثة كما يعتقد البعض, بؿ ىك مرتكز 
ط االستراتيجي في اإلسبلـ ال أساسي انطمقت منو حضارة اإلسبلـ كدعكتو كالتفكير أك التخطي

 .يقتصر عمى الجيد الجماعي لئلنجاز بؿ يشمؿ الدكر الفردم كالجماعي

التفكير كالتدبر بشكؿ فردم ثـ بذؿ األسباب المشركعة فيك بذلؾ يمكف تعريفو بأنَّو: "
. ) ىنيدم, يما قضى ا كقدره عمى النتائج"في تحقيقو, مع كامؿ التككؿ كاإليماف بالغيب ف

كما يميز التخطيط اإلسبلمي لمسياسات العامة كالمبادئ التي تستند إلييا الدكلة , : نت(ََُِ
مف يقكمكف بتنفيذه كخمفاءه ىـ   , كمحمد ا سبحانو كتعالى ىك كاضعو اإلسبلمية, ىك أفَّ 
 تثبت مشركعية التخطيط في ايرة مف األدلة مف الكريـ كالسنة النبكية المطَّ كىناؾ في القرآ

ِْ   :-عزَّ كجؿ–اإلسبلـ. ففي القرآف الكريـ, يقكؿ ا  ٍِ َٗ ٍح  ٘ه ِْ قُ ٍِ  ٌْ ب اْعزَطَْعزُ ٍَ  ٌْ ُٖ ٗا ىَ أَِعذُّ َٗ

ْٞوِ  في دعكة لمقيادة اإلدارية اإلسبلمية بالعمؿ كالتخطيط, كاالستعداد  (َٔ)األنفاؿ:   ِسثَبِغ اْىَخ
  (58)ق: نت(ُِّْفيما بعد. )العامرم, سبلـ لمكاجية أم أمر مستقبمي قد يحدث في دار اإل

ا, قكلو تعالى:  . ) المائدة: ﴾كمنياجان  لكؿ جعمنا منكـ شرعةن ﴿كمف اآليات الدالة أيضن
اأ, (ْٖ   ى المقاصد اإلسبلمية.إل م سبيبلن كاضحن

كالذم نفسي بيده ال يسألكني خطةن يعظمكف فييا ":  أما في السنة النبكية, قاؿ 
". )مختصر سنف أبي داكد أعطيتيـ... فإف ىذا قد عرض لكـ خطة رشد اقبمكىاحرمات ا إال 

ؾ أف تدع كرثتؾ أغنياء خير مف أف تدعيـ فقراء إنَّ ألبي بكر: "  كقكلو  , (ِّٕٔ: ِِٗ/ِ
 (ِْٕٔ: ُٓٓ/ٔ". )السنف الكبرل لمنسائي يتكففكف

و لمدكلة, فاستخدميا كمعاكية بف أبي سفياف أدرؾ أىمية التخطيط االستراتيجي في إدارت
مت القضايا المصيرية, كاألساسية في حكمو, كيتجمى التخطيط االستراتيجي في مجاالت عدة, مثَّ 

 كـ معاكية في أمكر عدة, نذكرىا: في ح

 ستراتيجي في سياسة الرعية.التخطيط اال .ُ

 التخطيط االستراتيجي في إحداث تجديدات مدنية لمدكلة اإلسبلمية. .ِ

 سبلمية.راتيجي في الفتكحات اإلالتخطيط االست .ّ

 كسيتـ شرحيا كتكضيحيا إف شاء ا بالتفصيؿ .
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 ية الستراتيجية ي  سياسة الرليةاألول: الرؤ  لمطمبا
مف حؽ الرعية عمى راعييا أف يتفقدىا, كيتعرؼ أحكاليا؛ إذ ىك مسؤكؿ عف الجميؿ 

الكسائؿ التي تطمعو عمى ما غاب يباشر بنفسو ما استطاع مباشرتو منيا, كيضع  كالدقيؽ منيا.
كينيط بأىؿ الخبرة كالمقدرة كاألمانة تفقد أحكاليا حتى تككف أحكاؿ كؿ ناحية معركفة  عميو منيا.

عمى عظمة ممكو كاتساع جيشو  -عميو السَّبلـ- سميمافنبي ا  فيذا  مباشرة لمف كمؼ بيا.
)ابف  يدىد عمى صغره كصغر مكانو.ككثرة أتباعو, قد تكلى التفقد بنفسو, كلـ ييمؿ أمر ال

 (ِٔٔ/ُ: ُٓٗٗ, باديس

مسؤكؿ عف رعيتو, فاألمير الذم عمى الناس راعو كىك كم كـ " كمكـ راعو ك :  قاؿ 
مسؤكؿ عنيـ, كالرجؿ راعو عمى أىؿ بيتو كىك مسؤكؿ عنيـ, كالمرأة راعية عمى بيت بعميا 

كمكـ راعو ككمكـ , كىك مسؤكؿ عنو, أال فككلده, كىي مسؤكلة عنيـ, كالعبد راعو عمى ماؿ سيده
, كالرعية ىـ ) العامة(", (ِِٖٗ: َُّ/ِ)مختصر سنف أبي داكد . مسؤكؿ عف رعيتو"
 ( ُِٓ/ُ :ُٕٖٗ ,الجكىرمراعي". )يقاؿ: ليس المرعي كال, كالراعي ىك )الكالي(

الفرات يأخذىا الذئب ليسأؿ  بشاطئ سخمة لك أفَّ "يقكؿ:  كقد كاف عمر بف الخطاب 
كىذا التفقد كالتعرؼ ىك عمى كؿ راع في األمـ كالجماعات كاألسر كالرفاؽ  ."عنيا عمر

 (ِٕٔ/ُ: ُٓٗٗ)ابف باديس,  ككؿ مف كانت لو رعية.
 (ّّْ/ّ: ُٕٔٗكالرَّاعي ىك عيف القكـ القائـ بالرعاية كالحفظ لآلخريف. )الفتنٌي, 

عظـ األمانة كالمسؤكلية التي    ذا المنطمؽ, فقد أدرؾ معاكية بف أبي سفياف مف ى
رؤية    , لذلؾ فقد كانت لدل معاكية بف أبي سفياف يا اإلماـ أك الحاكـ تجاه الحكـكمِّؼ ب

 فييا مف تعاليـ الشريعة اإلسبلمية. معينة لمتعامؿ مع رعيتو, منطمقنا استراتيجية كسياسة

عد نظر كعمؽ بصيرة, أدرؾ فييا ضركرة" االستقرار بي كاف يتمتع بً    كمعاكية 
األلفة كالمحبة كالثقة  بيف الطرفيف  ماعي بيف الراعي كالرعية, فبقدرالسياسي كالتماسؾ االجت

 : نت(َُُِ. )الصكياف, يتحقؽ االطمئناف كالسمـ االجتماعي"

يحبكنكـ, كيصمكف عميكـ " خيار أئمتكـ الذيف تحبكنيـ ك :  كفي ىذا يقكؿ النبي 
نكـ" . )مسند ضكنكـ, كتمعنكنيـ كيمعنك كتصمكف عمييـ, كشرار أئمتكـ الذيف تبغضكنيـ كيبغ

 ( ُِّٖٗ: َْٔ/ّٗأحمد 
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 الرلية: قوالد سياسة معاوية مع

خطةن يسير عمييا في التعامؿ مع الرعية كمف اليدم    كضع معاكية بف أبي سفياف 
 :النبكم, كاتبع ذلؾ معاكية حيف تكلى الحكـ, كأىـ ىذه المبلمح

 حممو مع الرلية: . أ

عمى ترسيخ أكاصر الرحمة كالشفقة السياسية,    كفي ىذا يظير حرص معاكية 
)البحر الزخار لمبزار  ."إفَّ شر الرعاء الحطمة":  النبي  ليتجنب في منيجو ىذا, حديث

ُّ/ُِٖ :ٕٔٔٗ) 

فَّ رجبلن أ,   كمف الصكر العممية الرائعة التي تحقؽ ىذه الغاية العظيمة لدل معاكية 
ي ألستحي مف ا أف فقيؿ لو لك سطكت عميو؟ فقاؿ: إنِّ , "شديدنا شنيئنا أسمع معاكية كبلمنا

 ( ُّٓ/ ٖ: َُٗٗ ابف كثير,يضيؽ حممي عف ذنب أحدو مف رعيتي". )

يقاؿ لو أبك الجيـ كبلمنا  كبيف رجؿ -رضي ا عنو–كركم أنَّو جرل بيف معاكية 
اؾ بك الجيـ بكبلـو فيو غمز لمعاكية, فأطرؽ معاكية, ثـ رفع رأسو, فقاؿ: يا أبا الجيـ إيَّ فتكمـ أ"

فَّ قميمو يغمب كثيكالسمطاف فإنَّ   ر الناس.و يغضب غضب الصبياف, كيأخذ أخذ األسد, كا 

 ثـ أمر معاكية ألبي الجيـ بماؿ, فقاؿ أبك الجيـ في ذلؾ يمدح معاكية:

 اينى بً ى أى مى عى  يؿي مً ذا نى إً  يؿي مً نى            اأنَّ و كى بً كانً ى جى مى عى  ميؿي نى 

 ا.ينن لً مان كى رى ا كى ػػػػػػػر منيمبً خٍ و           فني ػػػيتى الى ػػػػػػحى  رى ػػػػػػً بو لنيخٍ بي مِّ قى ني 

 ( ُّٓ/ ٖ: َُٗٗ, )السابؽ              

 فييمؾ الناس كال لينوا كالميف مع الرعية, فمـ يكف شديدناو اتبع سياسة الشدة كما أنَّ 
و ال ينبغي أف يسكس الناس سياسة إنَّ " فيمرحكا, كىذا ما كتبو كأكصى بو نائبو زياد, إذ يقكؿ:
لميالؾ, كلكف كف أنت لمشدة كالفظاظة كاحدة بالميف فيمرحكا, كال بالشدة فيحمؿ الناس عمى ا

 ابف كثير,يدخؿ منو". ) اذا خاؼ خائؼ كجد بابن كالغمظة, كأنا لميف كاأللفة كالرحمة, حتى إ
َُٗٗ :ٖ /ُّٔ ) 

, كمف ذلؾ حادثتو مع أركل بنت الحارث ؿ حكـ كعدؿ معاكية المحسف كالمسيءكشم
عجكز كبيرة, فقاؿ ليا معاكية: دخمت عمى معاكية كىي " بف عبد المطمب بف ىاشـ, حيف

البف عمؾ  تى عمة, كأسأٍ النِّ  فقالت: بخير يا ابف أختي, لقد كفرتى  ا بؾ يا خالة, كيؼ أنت؟مرحبن 
اس في ىذا الديف غير حقؾ, ككنَّا أىؿ البيت أعظـ النَّ  خذتى ؾ, كأمً اسٍ  غيرً بً  تى يٍ ة, كتسمَّ بى حٍ الص  
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يتـ عمينا, نا, ككلَّ كنا حقَّ بعده تيـ كعدم كأمية, فابتز  ببلءن, حتى قبض ا نبيو... فكثبت عمينا 
 ا فيكـ بمنزلة بني إسرائيؿ في آؿ فرعكف, ككاف عمي بف أبي طالب بعد نبينا, بمنزلة ىاركففكنَّ 

 (ُٖٗ/ ُ )د.ت(:. ) ابف الزبير, بف مكسى"

 إال أفٍ فما كاف مف عمرك بف العاص بعد ىذا الكبلـ الشديد مف المرأة العجكز لمعاكية 
امنيا السككت, فم زجرىا طالبنا كرأفتو  لكفَّ معاكية بحممو .ـ يردعيا ذلؾ كآذتو بكبلميا أيضن

يكفييا كبني الحارث, فأمر ليا  فطمبت منو ماالن اىا حاجتيا ليمبييا, إيَّ  بعباده, عفا عنيا, سائبلن 
 ( ُٖٗ/ ُآالؼ دينار, فقبضتيا كانصرفت. )ابف األثير, )د.ت(:  معاكية بستة

يا تجعؿ صاحبيا محط ا ما يدعك إلى التمسؾ بيذه الصفة, ألنَّ دائمن    ككاف معاكية 
بالحمـ, كا لقد كنت  يا بني أمية فارقكا قريشنا" :مف الناس, فخاطب بني أمية قائبلن  محبة كقرب

امٍ عني شتمنا كأكسعو حً الرجؿ في الجاىمية فيكس ألقى , فأرجع كىك لي صديؽ, إف استنجدتو من
, كقاؿ: آفة عف شريؼ شرفو, كال زاده إال كرمناـ أنجدني, كأثكر بو فيثكر معي, كما كضع الحمٍ 

 كقاؿ: ال يبمغ الرجؿ مني مبمغ الرأم حتى يغمب حممو جيمو, كصبره شيكتو, كال ـ الذؿ,مٍ الحً 
 ( ُّٔ/ ٖ: َُٗٗ ابف كثير,يبمغ الرجؿ ذلؾ إال بقكة الحمـ". )

 عباس, حيث يقكؿ: " ما رأيت رجبلن  مو ناس كثر, منيـ ابفمٍ كقد شيد لمعاكية في حً 
كاف أخمؽ لمممؾ مف معاكية, كاف الناس يردكف منو عمى أرجاء كادو رحب, لـ يكف بالضيؽ 

 (ََٓ (, ك )ابف الزبير, )د.ت(:ْٔٓ/ ِ: ََِّ) الذىبي,  ."الحصر العصًعص المتغضب

كال أبعد أناة منو". , أبطأ جيبلن  كال ما رأيت رجبلن أثقؿ حممناكقاؿ قبيصة بف جابر: "
 ( ْٔٓ/ ِ: ََِّ)الذىبي, 

 أف يكسب قمكب الناس كيحببيـ فيو مف خبلؿ الحمـ.   كبيذه األمثمة استطاع معاكية 
 تفقده الرلية: . ب

حكطيـ برعايتيـ كمسئكليتو, يسعى في حاجاتيـ كي   فقد كاف معاكية بف أبي سفياف 
اكية كاف يجعؿ عمى كؿ قبيمة بالخمفاء مف بعده, كمف ذلؾ أفَّ مع  كاقتداءن بالرسكؿ  تأسينا
يدكر في المجالس يسأؿ الناس ىؿ كلد ألحد مكلكد؟ أك قدـ أحد مف الكفكد؟ كىؿ نزؿ بكـ  رجبلن 

/ ٖ :َُٗٗ ابف كثير,يعني ليجرم عميو الرزؽ. ) –نازؿ؟ فإذا أخبر بذلؾ أثبت في الديكاف 
 . (ُُٓ/ ُ: ُٕٔٗ, ك)السيكطي, (ُّْ



 اإلطار النظري

ُٗ 

 الفصل الثالث

ا مف ذلؾ ما كتبو أصحابو كيعطييـ ما يحتاجكف ليقضكا حاجاتيـ, ك  ككاف يتفقد أيضن
, عبد ا بف عمر قد افتقر كىك ىكبمغني أفَّ : "الحكـ, عاممو عمى المدينة إلى عاممو مركاف بف

ق: ُُْٔ ,الفكطي. )فإذا أتاؾ كتابي ىذا فاحمؿ إليو ألؼ دينار" فحمؿ الكتاب إليو كقرأه عميو
ِ /ٕٗ ) 

لو,  معادينا أك مخالفناكاف الماؿ عمى كؿ مف طرؽ بابو, حتى لك  ككاف كريمنا مغدقنا
كمف األمثمة عمى ذلؾ, حيف أرسؿ الحسف بف عمي كعبدا بف جعفر إلى معاكية, يسأالنو, 

)د.ت(:  الطبرم,. )  فبعث إلييا بمائة ألؼ, ككانا ىـ مف أنصار عمي بف أبي طالب 
ٓ/ّّٔ ) 
 النصح لمرلية وقبول النصيحة منيم: . ت

ية, كيقبؿ النصيحة يتبع أسمكب النصيحة مع الرع   كاف معاكية بف أبي سفياف 
 ( ُِٔٗ: ّٖٖ/ّ"الديف النصيحة" )سنف الترمذم :  مف حديث النبي  منيـ, انطبلقنا

كخير األمثمة عمى ذلؾ, نصيحة معاكية لعبد الرحمف بف الحكـ بف أبي العاص حكؿ 
الشريفة,  كالتشبيب بالنساء فتيعرِّ إنؾ قد ليجت بالشعر, فإياؾ , " يا ابف أخي شعره, فقاؿ لو:

, كتستثير لئيمان, كالمدح فإنَّو طعمة الكقاح, كلكف افخر بمفاخر قكمؾ, كقؿ اكاليجاء فتعرِّ كريمن 
( ك ) ابف األثير, الكامؿ, ّّٔ/ٓمف األمثاؿ ما تزيف بو نفسؾ, فتؤدب بو غيرؾ" . ) الطبرم, 

ْٗٗ. ) 

سياسة التي اتبعيا معاكية مع رعيتو كىذا ىذه ال خبلصة ما سبؽ, يمكف القكؿ أفَّ 
الترابط الكثيؽ المبني عمى التراحـ كالشفقة كليس عمى المغالبة كالمشاحنة, ىك السبيؿ الكحيد 

كما أفَّ أساس العقد السياسي الذم تجتمع عميو األمة ىك  الستقرار المجتمع كتماسؾ بنيانو.
اىك ما قاك , التراخي كاأللفة بيف الحاكـ كرعيتو في سياستو تمؾ حتى  ـ بو معاكية, فكاف ناجحن

 الظركؼ كاألحكاؿ.  و في جميعحاز محبة الناس كاحتراميـ ككقكفيـ مع
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 الثان : التجديدات ي  ليد معاوية بن أب  سفيان المطمب
حرصو الشديد عمى إحداث  رالحكـ, أظي   بعد تكلي معاكية بف أبي سفياف 

تجديدات كتطكيرات في الدكلة, فكانت رؤيتو االستراتيجية أف يشمؿ التجديد جميع مناحي الحياة 
 ر عدة, نذكرىا عمى النحك التالي:في الدكلة األمكية, فكاف ذلؾ في محاك 

 
 أول: إنشاء الدواوين المركزية

مف  دنالدكلة األمكية أف أنشأ عدكاف مف أىـ االستراتيجيات التي أرساىا معاكية في ا
نشائو, كمف  جاء الدكلة, ككاف لكؿ ديكاف سببناالدكاكيف المركزية التابعة لو عمى أر  كراء تأسيسو كا 

 أىـ ىذه الدكاكيف:
 ديوان الرسائل: -5

كىك ديكاف مختص بصياغة الكتب كالرسائؿ كالعيكد التي تصدر عف الخميفة إلى الكالة 
 (ِْٖ: ََِٖالدكلة, كيتمقى المكاتبات التي تصؿ منيـ. )عبد المطيؼ, كالعماؿ في داخؿ 

ككاف  ,(ُ)كممف أشرؼ عمى ديكاف الرسائؿ: عبد ا بف أكس الغساني, كزمؿ بف عمرك العذرم
 ( ِْٔ: ََِٖ الصبلبي,كاف تحت إشراؼ معاكية المباشر. )ىذا الدي

 ديوان الخاتم: -8

كأكامر الخميفة, فتنسخ منيا نسخ كتحفظ فيو, حتى كىك الذم كانت ترسؿ إليو تكقيعات 
يمكف الرجكع إلييا عند الضركرة, ثـ يختـ األصؿ بخاتـ ىذا الديكاف, كأثبتت نسختو فيو, كحـز 

 (ُُّ/ُـ: ُٕٗٗبخيط كختـ بشمع. )ابف طباطبا, 
لديكاف الخاتـ "أفَّ معاكية أمر لعمرك بف    كاف سبب إنشاء معاكية بف أبي سفياف ك 

لزبير بمائة ألؼ درىـ, ككتب لو بذلؾ إلى زياد, ففتح عمرك الكتاب كصيَّر المائة مائتيف, فمما ا
رفع زياد حسابو أنكرىا معاكية كطمبيا مف عمر كحبسو, فقضاىا عنو أخكه عبدا بف الزبير, 

". )ابف األثير, )د.ت(: فأحدث عنو ذلؾ معاكية ديكاف الخاتـ ك   ( ْٗٗخـز الكتب كلـ تكف تخـز

                                                           

زمؿ بف عمرك كقيؿ: زمؿ بف ربيعة, كقيؿ: زميؿ بف عمرك بف العنز بف خشاؼ بف خديج بف كاثمة بف  (ُ)
حارثة بف ىند بف حراـ بف ضنة بف عبد بف كبير بف عذرة بف سعد بف ىذيـ العذرم. كفد إلى النبي صمى 

كتب لو كتابا, كلـ يزؿ معو ذلؾ المكاء لكاء عمى قكمو, ك  ا عميو كسمـ كآمف بو, عقد لو رسكؿ ا 
 (َِّ/ِ: ُْٗٗ, ابف األثير)حتى شيد بو صفيف مع معاكية, كقتؿ زمؿ يـك مرج راىط. 
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عمى السرية كاألماف لممراسبلت التابعة  نشاء معاكية لديكاف الخاتـ حفاظناكاف إ إذف
كيعد عبد ا بف محصف الحميرم  لمدكلة, فبل يطمع عمييا عيكف الجكاسيس أك أيدم الخكنة.

 ( ْٗٗ. )ابف الزبير, )د.ت(:   مف تقمد الخاتـ الكبير لمعاكية 
عمى إرساؿ رسائمو إلى  كلـ يكف ختـ الرسائؿ جديدنا, بؿ كاف معركفنا منذ عيد النبي 

خاتمنا مف فضة كنقش عميو: محمد رسكؿ ا.  كسرل كقيصر كغيرىما. فقد اتخذ الرسكؿ 
 (ْْْ/ُـ: ُٖٖٗ)الببلذرم, 

كخمفائو الراشديف, فالجديد في  فبذكر اإلدارة كالن ظـ كضعت إذف منذ عيد الرسكؿ 
عبد عمؿ معاكية ىك تطكير البدايات التنظيمية طبقنا لمقتضيات الظركؼ كاتساع رقعة الدكلة. )

 (ِْٖـ: ََِٖالمطيؼ, 
 ديوان البريد: -3

لفدا, أبك اع البريد في الدكلة اإلسبلمية. ) إسماعيؿ ف كضؿ مى معاكية أكَّ  يذكر أفَّ 
 .(ُٖٗ/ ُ)د.ت(: 

صؿ يكناني بمعنى المراسبلت, أما مسافتيا فيي اثنا عشر ميبلن قدَّرىا كممة مف أكالبريد 
 (ُُِ/ُـ: ُٕٗٗالمسممكف بيف كؿِّ بريد كريد. )ابف طباطبا, 
 ككاف لديكاف البريد ميمتاف رئيسيتاف:

لييا, سكاء كانت داخمية أك خارجية, فالرسائؿ  األكلى: نقؿ الرسائؿ مف دار الخبلفة كا 
ىي التي تدكر بيف الخميفة ككالة األقاليـ كالقادة. كالرسائؿ الخارجية ىي التي تدكر بيف الداخمية 

ـ: ََِٖالخبلفة كبيف الدكؿ األجنبية كخاصة إلى أباطرة الدكلة البيزنطية. )عبد المطيؼ, 
َْٖ) 

الثانية: ىي أفَّ مكظفي الديكاف كانكا عيكف الخميفة, حيث يراقبكف لو الكالة كالعماؿ 
 (َْٖماليـ كيرفعكف إليو التقارير. )السابؽ, كأع

 (ُُِ/ُـ: ُٕٗٗككانت أىـ كسائؿ نقؿ البريد ىي الخيؿ. )ابف طباطبا, 
 ديوان الخراج: -4

كىك المختص باألمكاؿ فكؿ مكارد الدكلة, مف غنائـ كجزية كخراج األرض كزكاة            
التجارة, كالتجار كانكا عمى ثبلثة كعشكر, أم الضرائب التي كانت تؤخذ مف التجار عمى أنكاع 

كأىؿ الحرب يؤخذ أنكاع: المسمميف كيؤخذ منيـ العشر, كأىؿ الذمة كيؤخذ منيـ نصؼ العشر, 
منيـ العشر مف كؿِّ ما مرَّ بو عمى العاشر, ككاف لمتجارة, كبمغ قيمة ذلؾ مائتي درىـ فصاعدنا 
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ف كانت أقؿ مف العشر لـ يؤخذ منو شي ء. )ابف حبتة األنصارم, )د.ت(: أخذ منو العشر, كا 
ُ/ُْٔ) 
 نظام الكتبة -5

"الذيف يشترط فييـ أف  عمى كؿ ديكاف, كاتبنا   حيث جعؿ معاكية بف أبي سفياف 
يككنكا مف ذكم الكفاءة العالية في فنكف الكتابة, إضافة إلى إجادة كؿ منيـ لعمؿ معيف في 
الديكاف, فيناؾ كاتب ميمتو ترتيب الكتب التي ستعرض عمى األمير أك الخميفة كتمخيصيا, 

كاتب مختص ككاتب مختص بكتابة مراسيـ التعييف كاألحداث اليامة التي تتمى المنابر, ك 
  ( ّّٗ/ُـ: ََِّبمكاتبة الممكؾ, كآخر لمكاتبة الدكلة ككالتيا". )الخمؼ, 

 ككزارة الدفاع  ,ماؿ كزارة المالية )ديكاف الخراج(ىذه الدكاكيف تقكـ بأعكيرل الباحث أفَّ 

 , كغيرىا. العدؿ ) ديكاف القضاء(ككزارة  ,) ديكاف الجند( ككزارة الداخمية)ديكاف الشرطة(

استطاع مف خبلؿ فكرة إنشاء الدكاكيف المركزية    فَّ معاكية سبؽ يمكف القكؿ إمما 
أف ينظـ أعماؿ الدكلة, كيجعؿ لكؿ مجاؿ مكانو كديكانو الخاص حتى تحقؽ الدكلة أكبر إنجاز 

 ممكف, ما يحافظ مف خبللو عمى تكفير النظاـ كالتطكر المستمر في الدكلة اإلسبلمية.

 طيد األمنحرصو لمى تو : ثانياً 

مف أىـ أسس كقكاعد الرؤية االستراتيجية التي كضعيا معاكية في تطكير اإلدارة 
 ؾ كسائؿ عدة لتحقيقيا, مف أىميا:في سبيؿ ذل ية لمدكلة ىك تكطيد األمف, متخذناالداخم

 الحاجب: .5

ف اتخذ الحاجب في اإلسبلـ. كذلؾ ليتجنب محاكلة كاف معاكية بف أبي سفياف أكؿ مى 
كما يعزز ىذا الرأم, محاكلة االغتياؿ لمعاكية التي دبرىا لو الخكارج, فأمر  عميو.االعتداء 

 فَّ معاكيةكما أ معاكية بعدىا ببناء المقصكرة, كحرس الميؿ, كقياـ الشرطة عمى رأسو إذا سجد.
 فقيعف أعدائيـ الشيعة كالخكارج المتفر  كبنك أمية كانكا يعيشكف قريبنا مف أعدائيـ الركـ, فضبلن 

 ( ُِٕ-َِٕـ: ََُِفي الببلد. )شاىيف, 

 الحرس: .8

ف اتخذ الحرس في الدكلة اإلسبلمية, ككاف عمى حرسو يعد معاكية بف أبي سفياف أكَّؿ مى 
 :َُٗٗ ابف كثير,). بك المخارؽ مالؾ مكلى ًحميىرمف المكالي يقاؿ لو المختار, أك أرجؿ 

 ( ْٗٗك) ابف األثير, )د.ت(:  ,(ُْٓ/ٖ
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مف استقرار الدكلة اإلسبلمية مف اتخاذ نمط مف أنماط الحراسة كاالحتراز, ال بدَّ ككاف 
كىذا ال يختمؼ مع منيج اإلسبلـ الحقيقي الذم يبيح لمحاكـ اتخاذ مف يحرسو مف عدكه, كقد 

 َّللاُ َٗ ﴿ى نزؿ قكلو تعالى: حتٌ  (ُّٓ/ّـ: ُٗٗٗ. )ابف كثير, كاف رسكؿ ا يتخذ حرسنا

 [ٕٔالمائدة:] ﴾اىْهبطِ  َِ ٍِ  لَ َُ صِ عْ َٝ 

 

 الشرطة: .3

 كتتمثؿ كظيفتيا في:يعٌد جياز الشرطة مف أقدـ األجيزة في الدَّكلة اإلسبلمية, 

 الحفاظ عمى األمف كالنظاـ. . أ

 .في األرض القبض عمى المصكص كالجناة كالمفسديف . ب

 تنفيذ األحكاـ كالعقكبات كالحدكد التي يحكـ بيا القضاة. . ت

يعٌد جياز الشرطة مف ألـز األجيزة لمدكلة بصفة عامة المعاكنة في كشؼ الجرائـ, كلذلؾ  . ث
 ( ِْٗـ: ََِٖكلمقضاة بصفة خاصة. )عبد المطيؼ, 

س بف حمزة, ثـ زيمىيؿ بف عمرك قي: ـف عينيـ عمى رئاسة الشرطة, ىي ف أىـ مى كمً 
 ( ُْٓ/ ٖ: َُٗٗ ابف كثير,رم, ثـ الضحاؾ بف قيس الفيرم. )العذ

ة مف خبلؿ سياستو لتكطيد األمف في الدكلة قد نجح فَّ معاكيمما سبؽ يرل الباحث أ
في تحقيؽ األمف كاستتبابو كشيكعو في الدكلة سكاءن عمى صعيده الشخصي أك األمر الممكي أك 

 عمى صعيد الناس عامة.
 جياز المخابرات: .4

قكية جدان, ككاف لدييـ قدرة    كانت األجيزة األمنية في عيد معاكية بف أبي سفياف 
سرم ز المخابرات بنفسو, ككاف لو جياز فائقة عمى جمع المعمكمات, ككاف يشرؼ عمى جيا

طر مف األقطار, كال ناحية مف النكاحي عامؿ أك مربكط بو  لمراقبة الكالة كالرعية, فمـ يكف في قي 
 الصبلبي,البيزنطي". ) كصمت عيكنو إلى الببلط ىأمير جيش إال كعميو عيف ال تفارقو حتٌ 

ََِٖ: ِٓٓ) 
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 مى ذلؾ:كمف األمثمة ع
 اطاللو لمى المراسالت الت  بين الحسين وأىل العراق:  - أ

بف صرد, فكتبكا إلى الحسيف فمما تكفي الحسف بف عمي اجتمعت الشيعة في دار سميماف 
شيعتؾ  عظـ الخمؽ ممف مضى كنحفا قد جعؿ فيؾ أ إفَّ " بالتعزية, كقالكا فيو: كتابنا

فرد عمييـ  المصابة بمصيبتؾ, المحزكنة بحزنؾ, المسركرة بسركرؾ, المنتظرة ألمرؾ.
عة, كرأيي في جياد في المكاد -رحمو ا-ي ألرجك أف يككف رأم أخي : إنِّ الحسيف قائبلن 
ظاء خص كاكتمكا اليكل كاحترسكا مف اآلباألرض كأخفكا الش , فالصقكا اكسدادن  الظىمىمة رشدنا

 الببلذرم,. )"يحدث بو حدث كأنا حي يأتكـ رأيي إف شاء ا , فإفٍ ـ ابف ىند حيناما دا
ُٗٗٔ: ّ /ُِٓ ) 

عمى عمـ بالرسائؿ كالعبلقة الكثيقة بيف الحسيف    ككاف معاكية بف أبي سفياف 
كلذلؾ أرسؿ إلى الحسيف  .اأمية أال يتعرضكا لمحسيف مطمقن  كالككفييف, كلذا طمب مف بني

 (ُّٓ/ّـ: ُٔٗٗالببلذرم, كال يشؽ عصا المسمميف. ) -عز كجؿ–أف يتقي ا 

ا ى نقض بيعتنا. ا قد بايعنا كعاىدنا, كال سبيؿ إلبقكلو: إنَّ  ككاف مكقؼ الحسيف كاضحن
  طاعة معاكية طكاؿ عيده. كبذلؾ يككف الحسيف قد التـز (.َِِ/ ُ: َُٔٗالدينكرم, )

حيف سأؿ معاكية المسكر عف ما قالو عف  معاوية مع المسور بن مخرمة:حادثة  - ب
كىذا , (ُُٓ/ ّ: ُٖٓٗ )الذىبي, األئمة, بقكلو: ما فعؿ طعنؾ عمى األئمة يا مسكر؟

 بلع معاكية عمى ما يقكلو كبار الشخصيات في المجتمع اإلسبلمي.دليؿ عمى اطِّ 

يدم ممؾ الركـ, كقكؿ  كجيو بيفالذم لطـ صة األسير المسمم لند البيزنطيين: ق - ت
: ََِٖعاكية؟ فكصؿ الخبر إلى معاكية. )الصبلبي, سبلماه أيف أنت يا ماألسير: كآإ

ِٓٓ ) 

 .  ىذه بعض الشكاىد الدالة عمى قكة جياز المخابرات التابع لمعاكية بف أبي سفياف 
البلزمة لمجياد, يحض اإلسبلـ أتباعو عمى إعداد القكة  الىتمام ببناء الجيش اإلسالم : - ث

كالتي ترىب أعداء ا, كتحقؽ ىيبة الدكلة اإلسبلمية, كمف المؤكد أفَّ األمكييف قد أكلكا 
عناية فائقة بجيكشيـ, حتى تمكنت تمؾ الجيكش مف تحقيؽ تمؾ اإلنجازات الرائعة 

. كالفتكحات الضخمة في التاريخ اإلسبلمي. كىذا ما فعمو معاكية بف أبي سفياف 
 (ِْٕـ: ََُِ )شاىيف,
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 اىتمام معاوية بالمساجد والعيون: ثالثًا

 اىتمامو بالمساجد: . أ

ـ, كمف مظاىر المسجد الحرا   مف المساجد التي اىتـ بيا معاكية بف أبي سفياف 
 اىتمامو بو ما يمي:

مكؽ  .ُ مَّر كالخى في المكسـ, أجرل لمكعبة كظيفة الطيب بكؿ صبلة, ككاف يبعث ليما. الميجى
  (ُّٕ/ ُ :َََِ. )أبك الطيب الفارسي, بيدناكأخدىمىيا ع

: ََِْشي, ابف الضياء القر ) .أجرل لممسجد الحراـ قناديؿ كزيتناف كاف معاكية أكؿ مى  .ِ
ُ /ُِّ ) 

القىبىاطي, ككسكة الديباج, فكانت تكسى  كاف معاكية يكسي الكعبة كسكتيف: كسكة عمر .ّ
مع  ضاف.الديباج يكـ عاشكراء, كتكسى القباطي في آخر شير رم كالقىباطي بفتح القاؼ جى

 إلى القبط. قيبطية بضـ القاؼ: كىك ثكب رقيؽ أبيض مف ثياب مصر كأنو منسكب 
 ( ُُٗ/ ُ: ََِْ)ابف الضياء القرشي, 

ف خطب عمى منبر بمكة, كىك منبر جعؿ في المسجد منابر يخطب عمييا, فكاف أكَّؿ مى  .ْ
قبؿ ا حج, ككانت الخمفاء كالكالة صغير عمى ثبلث درجات, جمبو معاكية مف الشاـ لمَّ 

ا , يأبك الطيب الفارس) في كجو الكعبة كفي الحجر. ذلؾ يخطبكف عمى أرجميـ قيامن
 ( ُٖٓ/ ْتيذيب األسماء كالمغات, )د.ت(: ) أبك زكريا النككم, , ك(ِِّ/ ُ: َََِ

ف تقي الدينت حكايط, كمنيا النخؿ كالزرع. )ا, فكا, كاتخذىا أخيافن أجرل في الحـر عيكننا .ٓ
 ( ِِٖ/ ُ :ُٖٗٗ ,سيالفا

اىتـ معاكية بف أبي سفياف بالمسجد األقصى, كأمر المؤذنيف أف يككف أذانيـ في الميؿ  .ٔ
بتكسيع المسجد الجامع بالككفة, )الصبلبي, في كقت كاحد, كأمر المغيرة بف شعبة 

ََِٖ :ُِٔ ) 

ف جعؿ المقصكرة لمصبلة كالدعاء في الخطبة, كىما مف األمكر الخبلفية, كمف ىك أكؿ مى  .ٕ
كالبيت المقصكرة اتخذىا  شارات الممؾ اإلسبلمي, كلـ تعرؼ في غير دكؿ اإلسبلـ. 

امعاكية مف ا )محمد  مف المحراب فيحكزه, كما يميو. لمسجد لصبلة السمطاف فيتخذ سياجن
 (ِّّ/ ُـ, ََُِقدمة ابف خمدكف, ابف خمدكف, م
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 امو بالعيون وخزانات مياه الشرب:اىتم . ب

كاف أىؿ المدينة المنكرة في الجاىمية, كصدر اإلسبلـ يستقكف مف آبارىا الشييرة 
, كبئر) ركمة(, كبئر) غرس(, بئر ) بيرحاء(, المعركفة بعذكبة مائيا, مثؿ: بئر ) بضاعة(

الخبلفة مف الككفة إلى دمشؽ, كأصبح كما زاؿ ىذا شأنيـ حتى انتقمت  كبئر) عركة( كغيرىا.
 اف بف الحكـ, أف يجرم فييا عيكننامعاكية ىك الخميفة, حيث أرسؿ إلى كاليو عمى المدينة, مرك 

كبعد أف استقر  كما رأل في دمشؽ, كأمدَّه بكؿ ما يحتاج مف أمكاؿ كرجاؿ كآالت كسكل ذلؾ.
كبة مائيا كغزارتيا, طفقكا يحفركف رأم الخبراء عمى أف يككف مأتى الماء مف ضاحية قباء لعذ

األنفاؽ ليا, كقد فرح أىؿ المدينة بذلؾ. كسمكا العيف التي جرت إلييـ بالعيف الزرقاء نسبة إلى 
 ( ْٕٗ/ ِ: َََِك الطيب الفارسي, أب) مركاف الذم كانت عيناه زرقاكيف.

    : سباق الخيل زمن معاوية بن أب  سفيان رابًعا

معاكية بف أبي سفياف مف أكائؿ الخمفاء الذيف أرسكا تقاليد سباقات الخيؿ في  يعد  
, ثـ يقدـ خيكليـتاريخنا اإلسبلمي, حيث كاف يقيـ سباؽ الخيؿ في دمشؽ, كيأتي المتسابقكف ب

 ( ْٗـ: َُٖٗنياية السباؽ. )أبيض,  جكائز ثمينة لممتسابقيف في
 خامسًا: اىتماماتو العممية:

عمى أف يشيد عصره حضارة عممية كبيرة, فكاف ذلؾ, حيث  احريصن    كاف معاكية 
فقو المجاالت العممية في ال جميعفي  ا ممحكظنادت الدكلة األمكية في عيده تطكرنا عممين شي

ألصحاب العمكـ داعمنا  ككاف مشجعناف كالتاريخ كالشعر كالمغة, كالتفسير كالحديث كعمكـ القرآ
 (ِّٔ: ََِٖبي, الصبٌل . )ليـ مادينا كمعنكينا

كؿ ابقيف لئلسبلـ في أكاسط القرف األكفي عيده بدأ أكؿ تدكيف ألخبار العرب الس
 ( ِِٗ/ ُالميبلدم. ) لطفي عبد الكىاب, )د.ت(:  اليجرم, أم في أكاخر القرف السابع

لية في إحداث    معاكية بف أبي سفياف  مما سبؽ يتبيف لنا أفَّ  يستحؽ لقب األكَّ
عمى الدكلة اإلسبلمية التي لـ تعرفيا مف قبؿ بجدارة, فيك أكؿ مف اتخذ ديكاف الخاتـ,  تجديدات
ف سمى الغالية التي تطيب مف الطيب ف كضع البريد, كأكؿ مى ف اتخذ الحرس, كأكؿ مى كأكؿ مى 

ف خطب عمى ف خطب جالسان كأكؿ مى ف عمؿ المقصكرة في المساجد, كأكؿ مى الغالية, كأكؿ مى 
كغيره الكثير, فكاف بذلؾ فاتحة لمف  ف أجرل لممسجد قناديؿ كزيتناالمسجد, كأكؿ مى المنبر في 

 بعده في إحداث التطكر كالتقدـ في مجتمعاتيـ.
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 الثالث: التخطيط الستراتيج  لمعاوية ي  الفتوحات المطمب
 ىك  حات اإلسبلمية مف فراغ, بؿ كانت بدايتيا ببداية تعرض النبي لـ تنطمؽ الفتك 

ؿ, التي كانت اإلذف لممسمميف بالقتا -سبحانو كتعالى–كأتباعو لؤلذل مف قريش, فأنزؿ ا 
)التيامي,  عف النفس, كعف الدعكة اإلسبلمية, كمحاربة مف أخرج المسمميف مف ديارىـ. دفاعنا

 ( 59): نت(َُِّ

َ َعيَٚ   : -تعالى–كيتضح ىذا مف قكلو  ُه َّللاه إِ َٗ ٘ا  َُ ٌْ ظُيِ ُٖ َُ ثِؤَّه َِ ُٝقَبرَيُ٘ َُ ىِيهِزٝ أُِر

ٌْ ىَقَِذٌٝش  ِٕ ُ  *َّْصِش ُْ َٝقُ٘ىُ٘ا َسثَُّْب َّللاه ِْٞش َحقٍّ إَِله أَ ٌْ ثَِغ ِٕ ِْ ِدَٝبِس ٍِ َِ أُْخِشُج٘ا  )الحج:     اىهِزٝ
ّٗ) 

أخذ الفتح اإلسبلمي يبسط نفكذه في عيد الخمفاء الراشديف عمى األقطار المجاكرة 
ناس مف الفرس أي لمجزيرة العربية, كدخؿ تحت لكاء اإلسبلـ مف أصحاب الحضارات القديمة 

, ليـ مف العقائد كالتقاليد كاألنظمة, ما يتنافى  كمو أك جمو مع العقيدة اإلسبلمية  -كالرـك
ء, كطبيعة ىذا الفتح تستكجب ثؿ المسئكلية, كعظيـ التبعية عمى المسمميف كشريعتيا الغرا

مدادىا, كتكلية الكالة عمى  الفاتحيف, كتستدعي مف الخمفاء أف يكاجيكا ىذا بتنظيـ الجيكش كا 
دارة شئكنيا.  (ُْٗ: ََُِاع القطاف, )منَّ  الببلد المفتكحة, كا 

 -ٓٓٔ) ق(َْ -ّٓنتيجة الفتنة) قد تكقفت حات اإلسبلمية ككانت حركة الفتك 
ت تترد في الضعؼ, إلى أف التأمت األمة اإلسبلمية, كاجتمعت عمى معاكية بف كظمَّ  ,ـ(َٔٔ

عادة تكطيد أقداـ المسمميف, كنجح ك ,   أبي سفياف  أخذ معاكية في تدعيـ القكة اإلسبلمية, كا 
استطاع أف يبدأ بيا مرحمة نشطة في , كأقاـ دكلة قكية مع شمؿ األمة قبؿ أف تتفتت تمامنافي ج

مصطفى, ) طباىا حينئذو ىما: الدكلة األمكية, كالدكلة البيزنطية.العبلقات الدكلية, كالتي كاف قي 
  (ٖـ: ُٔٗٗ

قديـ " آسيا, كفي ظؿ الدكلة األمكية, استأنؼ المسممكف فتكحاتيـ لقارات العالـ ال
يزنطية, كاستكلكا عمى معظـ الجزر الكاقعة شرقي متكغميف في أقطار الدكلة البإفريقيا, أكركبا" 

ا أكثر مف مرة. البحر المتكسط كغربية كجنكبية ككاصمكا ضغطيـ عمى القسطنطينية كحاصركى
 ( ٗالسابؽ, )
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 كير ي  إنشاء قوة بحرية إسالميةالتفأوًل: 

أكَّؿ مف أدرؾ ضركرة امتبلؾ المسمميف قكة بحرية تحمي شكاطئيـ في مصر كالشاـ 
 .-رضي ا عنو –صد ىجمات األساطيؿ البيزنطية ىك معاكية بف أبي سفياف 

القكة البحرية البيزنطية لـ تكف مجرد مكانئ  كالذم دفع معاكية إلى ىذا التفكير ىك أفَّ 
ما جعؿ معاكية , مدة مف طرطكس شماالن حتى غزة جنكبناانات حربية ممتبحرية, بؿ كانت ترس

في فتح تمؾ المكانئ, التي كانت تأتييا اإلمدادات مف القسطنطينية مما جعؿ  يعاني عناءن شديدنا
ة تمؾ المسمميف لف يتمكنكا مف حماي معاكية يدرؾ ببصيرة عسكرية نافذة, ككعي سياسي كبير أفَّ 

 ( َِّ/ ُ :ََِٖ , السيرة النبكية كالتاريخ اإلسبلمي,لمطيؼعبد االشكاطئ بدكف قكة بحرية. )
ى الشاـ, كحيف تكلى طكاؿ إمارتو عمىذه السياسة    كقد اتبع معاكية بف أبي سفياف 

ا كستكضح عمى النحك  البيزنطييف ما بيف صائفة كشاتية., فكانت معظـ حركبو مع الخبلفة أيضن
 :التالي

 الحمالت العسكرية لمعاوية: -أ
قيسارية, كأميرىا معاكية كسعد بف عامر بف خديـ, كؿ أمير عمى تـ فتح : قُٗسنة  .ُ

 ( َُٔ/ ِ :ََِّالذىبي, ) جنده, فيـز ا المشركيف كقتؿ منيـ مقتمة عظيمة.
, بردل بف تغرم)ا غزا معاكية بف أبي سفياف الصائفة حتى بمغ عمكرية.: قِّسنة  .ِ

 ( ٕٕ/ ُ )د.ت(:
قبرص في البحر, كمعو زكجتو    فييا كانت غزاة معاكية بف أبي سفياف : قِٕسنة  .ّ

 يا أكؿ مف يغزك في البحر.أنَّ   كانت معو أـ حراـ األنصارم التي أخبر النبي  ,فاختة
 ( ِٕٕ/ ّ)د.ت(: ابف أيبؾ الدكادارم, )

 ؿ معركة بحرية يخكضيا المسممكف ضدكانت معركة ذات الصكارم, كىي أكَّ : قُّسنة  .ْ
الركـ عمى شكاطئ كميكيا, كقائدىا عبد ا بف أبي السرح بأمر مف معاكية, كىـز فييا 

 ( َٖ/ُ, )د.ت(: ابف تغرم بردلتؿ قائدىـ اإلمبراطكر قسطنطيف. )الرـك شر ىزيمة, كق
كعمى الرغـ مف االنتصار الذم حققو المسممكف في ىذه المعركة, إال أنَّو لـ يترتب عمييا 

حاسمة في الصراع مع البيزنطييف, مما دفع معاكية إلى عقد صمح مع نتائج مباشرة ك 
 ( ّٕٔ/ ُ: َُُِ)طقكش,  . ـ(ٖٓٔ -قّٖ) البيزنطييف في عاـ

كفييا كانت غزاة معاكية بف أبي سفياف لمضيؽ القسطنطينية كمعو زكجتو : قِّسنة  .ٓ
 ( َّْ/ ْ )د.ت(: الطبرم,, ك)(ِْٖ/ ّؾ الدكادارم, )د.ت(: ابف أبي) عاتكة ابنة قرظة.
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كفييا غزا معاكية بف أبي سفياف ببلد الركـ ككصؿ إلى حصف المرأة مف : قّّسنة  .ٔ
 ( ُٗ -َٗ/ ُ )د.ت(: ,تغرم بردلبف افتتحو. )اك  (ُ)ةيى طٍ مى أعماؿ مى 

 معاوية والقسطنطينية: -ب

, بدأ في تطكير األسطكؿ ـ( ُٔٔ /قُْ) بعد تكلي معاكية بف أبي سفياف الحكـ سنة
دىؾ معاقؿ القسطنطينية عاصمة الركـ, كمبعث العدكا ف كالخطر الدائـ عمى البحرم لمكاجية كى

 ( ُِِـ: ََِٖعبد المطيؼ, ) اـ بإرساؿ حمبلت بحرية استطبلعية.حيث ق المسمميف,

 :منيالستطاللية، بشوات  وصوائف لديدة، لمالو اوقد باشر معاوية أ

/ ُ )د.ت(: ,تغرم)ابف  .ـ( ْٔٔ /قْْ) بف أبي أرطأة في البحر, سنة شاتية بسر . أ
ُِٔ)  

/ ُ. )السابؽ, ـ( ْٔٔ /قْْ) شتى عبد الرحمف بف خالد بف الكليد في ببلد الركـ بران سنة . ب
ُِٓ ) 

 (ِِٕ/ٓالطبرم, )د.ت(: . )ـ( ٔٔٔ /قْٔ)بأرض الرـك سنة  ِؾ بف عبداشاتية مال . ت

/ ُ, )د.ت(: تغرم)ابف  .ـ( ٕٔٔ /قْٕ) بأرض الركـ سنة  ّشاتية مالؾ بف ىبيرة . ث
ُِّ ) 

, كشاتيتو بأىؿ ىاكمٌ , كحممة عبد ا بف يزيد بف شجر الرَّ عبدا بف كرز البجميٌ صائفة  . ج
 (ِِّ/ٓالطبرم, )د.ت(: (. )ـٗٔٔ /قْٗالشاـ في سنة )

 , في محاكلة مف معاكية بف أبي سفياف ر, نظاـ الشكاتي كالصكائؼ مستمرناكغيرىا الكثي
   الضغط عمى العاصمة البيزنطية القسطنطينية ككنيا مركز أعصاب الدكلة كمستقر الرجاؿ

 (ُِّ-ُِِـ: ََِٖالدكلة كامميا. )عبد المطيؼ,  كاألمكاؿ, كككف سقكطيا يعني سقكط
 

 
                                                           

مىٍطيىة: ىي مف بناء اإلسكندر كجامعيا مف بناء الصحابة, بمدة مف ببلد الرـك مشيكرة تتاخـ الشاـ كىي  (ُ) مى
 (ُِٗ/ٓـ: ُٓٗٗلممسمميف. )الحمكم, 

ال (ِ) ًديثو ًعٍند أىىميىامى ٍحبىة سكف الشَّاـ حى ٍثعىًمي لىوي صي ٍبد المَّو اٍلخى  (ّٕٗ/ّ: ُّٕٗ. )ابف حباف, ؾ ٍبف عى
ًديثو ًعٍند أىىميىا كىأىؿ مصر مىاتى ًببىٍيت رىأس قىٍريىة مف قرل الشَّاـ (ّ) . مىالؾ ٍبف ىيبىٍيرىة السككًني سكف الشَّاـ حى

 (ّٖٕ/ّ: ُّٕٗ)ابف حباف, 
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 التخطيط الستراتيج  لند معاوية لالستيالء لمى القسطنطينية:

 :عدة عمى القسطنطينية في اتجاىاتسار معاكية في سبيؿ تحقيؽ ىذا االستيبلء 

نعة لمعمؿ فييا, االىتماـ بدكر صناعة السفف في مصر كالشاـ, كاختيار أمير العماؿ كالصَّ  .ُ
غداقيـ باألمكاؿ كاليبات حتى بذلكا قصارل جيدىـ في العمؿ.  كا 

مجاؿ إلى بركز األسطكؿ اإلسبلمي كقكة كقد أدل ىذا التعاكف بيف مصر كالشاـ في ىذا ال
سطكؿ البيزنطي فقط, كقت قياسي, بحيث لـ يقؼ ندنا لؤل ضاربة في البحر المتكسط في

 (ُِٔ -ُِٓ: ََِٖ ,عبد المطيؼ) بؿ أحكـ سيطرتو, كانتزع السيادة منو عمى البحر.

بالقكات فقد حصَّف المدف الساحمية كزكدىا : تقكية الثغكر البحرية في مصر كالشاـ .ِ
العدكم, إلى أم مكاف يريدكف. ) دكف بحرناالمجاىدة, لتككف قكاعد ينتقؿ منيا المجاى

 (ٕٓ)د.ت(: 

 ( ُِٔ :ََِٖ ,عبد المطيؼكلتككف قادرة عمى صد أم ىجكـ بحرم بيزنطي. )

جمع بيا عرؼ بالرباط, كىك ما يقصد بو األماكف التي تت ككضع ليذه المدف البحرية نظامنا
لمقياـ بحممة عمى أرض العدك. كاعتنى معاكية بيذا النظاـ حتى  كالركباف استعدادناالجند 

 ( ٕٓك الحرب المقدسة. )العدكم, )د.ت(: بشدة الجياد أ امرتبطن  اأصبح جزءن 

ستيبلء عمى البحر المتكسط, كقد بدأ ذلؾ باال االستيبلء عمى الجزر الكاقعة في شرقي .ّ
: ََِٖ)عبد المطيؼ,  خرل منيا جزيرة ركدس., ثـ استكلى عمى جزر أجزيرة قبرص

ُِٔ )   

فبعث جنادة بف أبي أمية  اف معاكية بف أبي سفياف يغزم برنا كبحرناكك"يقكؿ الببلذرم: 
األزدم إلى ركدس كجنادة... ففتحيا عنكة, ككانت غيضة في البحر, كأمره معاكية فأنزليا 

فييا الزيتكف  أخصب الجزائر كىي نحك ستيف ميبلن  كركدس مف, قكمان مف المسمميف..
 ( ِّّ/ ُ :ُٖٖٗ ," )الببلذرمكالكرـك كالثمار كالمياه العذبة.

ىذه االستعدادات البحرية ثمارىا كتحصف أىدافيا أف  كاف مف الضركرم لكي تؤتي .ْ
يصاحبيا تحصيف أطراؼ الشاـ الشمالية, التي تشكؿ مناطؽ الحدكد بيف الدكلتيف 

لمقكات الزاحفة عمى  لبيزنطييف مف ناحية, كلتككف سندناية كالبيزنطية, ضد غارات ااإلسبلم
 ( ُِٕـ: ََِٖاحية ثانية". )عبد المطيؼ, نالقسطنطينية مف 
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 يجيز الغزكات الى أرض الرـك ما   فقد كاف معاكية بف أبي سفياف , كلتحقيؽ ذلؾ
كتخرب تحصيناتيـ كتغنـ كتعكد, ككاف  بيف شاتية كصائفة, حيث كانت تنطمؽ إلى ببلد األعداء

ليذه الغزكات دكر في إنياؾ القكات البيزنطية كيرىؽ أعصابيا, كمف أىـ القادة الذيف ظيركا في 
ككني, , كيزيد بف شجرة الرىاكم, كمالؾ بف ىبيرة السَّ ىذه الغزكات: عبد ا بف كرز البجميٌ 

 :ََِٖ عبد المطيؼ,الة بف عبيد. )فياف ابف عكؼ, كفضكجنادة بف أبي أمية األزدم, كس
ميداف لعمك كعبو في كمالؾ بف عبد ا الخثعي, الذم أطمؽ  عميو ممؾ الصكائؼ  ( ُِٖ

 (َُٔالعدكم, )د.ت(: ) ي آسيا الصغرل.الجرم ف

 الحصار األول لمقسطنطينية:

البيزنطية, بعد أف أدرؾ معاكية أىمية القسطنطينية بنظره الثاقب, ككنيا عصب الدكلة 
بلء عمييا. فقد اجتيد في كضع خطة تيدؼ إلى ضرب القسطنطينية في عقر دارىا كاالستي

 (ُْٓ )د.ت(: ,)العدكم

بقيادة فضالة بف  (ـٖٔٔق, ْٗ)رساؿ حممة استطبلعية تمييدية سنة فاستيؿ جياده بإ
عبيد األنصارم إلى ضكاحي القسطنطينية حتى كصؿ إلى مدينة خمقدكنية, الذم ظؿ فييا 

ينظـ قكاتو إلى أف يرسؿ لو معاكية اإلمداد كالحممة بقيادة يزيد, , (ـٗٔٔـ/ ٖٔٔ)طكاؿ شتاء 
ة حربي إلدار كضَـّ إليو الصحابي الجميؿ أبا أيكب األنصارم, لينطمقكا إلى خمقدكنية المركز ال

 ( ُٔٓ -ُٓٓ )د.ت(: ,لعدكمادفة اليجكـ عمى القسطنطينية. )

 حتى  طرفيف, أبمى فييا يزيد ببلء حسنناككاف يتخمؿ ىذا الحصار اشتباكات بيف ال
 ( ُٔٓ. )العدكم, )د.ت(: " فتى العرب"  ػليقِّب ب

كلقسكة المناخ عادت ىذه الحممة األكلى مف القسطنطينية دكف أف تناؿ منيا, لمناعتيا, 
حكليا, فيي شديدة البركدة بالنسبة لمعرب, كشدة التيارات المائية القادمة مف الشماؿ مف البحر 
األسكد التي كانت تعكؽ حركة السفف كتردىا عمى أعقابيا. إضافة إلى قكة تحصيناتيا, إضافة 

 الحربية كاإلدارية فيسطانز الثاني في النظـ جكىرية التي أحدثيا اإلمبراطكر قإلى التغييرات ال
 ( َِِ -ُِٗ: ََِٖ ة. )عبد المطيؼ,اإلمبراطكري

كتكفي في ىذه المعركة الصحابي الجميؿ أبك أيكب األنصارم عمى أبكاب القسطنطينية, 
صمى ا عميو –كالمشاىد كميا مع رسكؿ الو  حدناكأ يا يستسقكف بو, ككاف قد شيد بدرنافأىم
 ( َْٖ ابف األثير, )د.ت(:. )-كسمـ
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حيث قاؿ: "أكؿ   كيعد غزك القسطنطينية مف دالئؿ النبكة التي أخبر بيا النبي محمد 
 (ِِْٗ: ِْ/ْ)صحيح البخارم  .متي يغزكف مدينة قيصر مغفكر ليـ"جيش مف أ

 الحصار الثان  لمقسطنطينية:

ا في محاكالتو دمن لـ يتراجع معاكية بعد فشمو لحصار القسطنطينية عف المضي قي 
منيا: ركدس, عدة خطتو بالسيطرة عمى جزر  ا, فقد عاكد النية مف جديد بادئنااالستبلء عميي

 ( ِّّ/ ُ: ُٓٗٗطنطينية )ياقكت الحمكم, كأركاد: جزيرة بالقرب مف القس كأركاد.

كليذا اكتسبت أىمية كبيرة, بحيث اتخذىا األسطكؿ اإلسبلمي في حصاره الثاني 
ـ( َٖٔ -ْٕٔ) ق(َٔ -قْٓالحربية, كالذم استمر سبع سنيف) لمقسطنطينية قاعدة لعممياتو 

 (َِِ: ََِٖعبد المطيؼ, ) .

لمحاصرة أسكار  ككانت ىذه األساطيؿ تقـك بنقؿ الجنكد مف ىذه الجزيرة إلى البرِّ 
م كالبحرم لمقسطنطينية كاستمر الحصار البرِّ ية عمى حيف يكمؿ أسطكؿ الحصار, "القسطنطين
سبتمبر, تتخممو مناكشات بيف أساطيؿ المسمميف كجنكد البيزنطييف مف بريؿ إلى مف شير أ

الصباح إلى المساء, عمى حيف تتراشؽ القكات البرية اإلسبلمية مع الجند البيزنطي المرابط عمى 
 (ُِِالسابؽ, تمر ىذا الكضع طيمة سبع سنكات". )أسكار القسطنطينية بالقذائؼ كالسياـ, اس

البيزنطييف, كأنزؿ بيـ الخسائر الفادحة, كمع ىذا لـ يتكمف الجيش ىذا األمر أرىؽ 
 اإلسبلمي مف اقتحاـ المدينة.

 سطنطينية لمى الصمود لديدة منيا:العوامل الت  سالدت الق

غريقية: كىك عبارة عف مركب يسمى بالنار البحرية أك النار اإلاستعماؿ البيزنطييف بما  .ُ
كالقار, ككاف يشعؿ بالنار ثـ تقذؼ بو المراكب,  كيميائي يتككف مف النفط كالكبريت

ذا ما المست الماء, كمخترع ىذا المركب الفتاؾ إ ىذه النار تزداد اشتعاالن  كالعجيب أفَّ 
ثـ ىرب إلى  نيككس كاف في خدمة المسمميف أكالن ميندس سكرم األصؿ اسمو كال

 (ُٖٔخبرتو لمبيزنطييف. )العدكم, )د.ت(:  ككضع, ينيةالقسطنط

يناء القسطنطينية كبيف الشاطئ لسمسمة الحديدية الضخمة التي كانت تحجز بيف ما .ِ
 سيكم, حيث كانت تقفؿ في حاالت الحرب أك التيديد بالحصار.اآل

المكقع الجغرافي الفريد الذم يقع كسط الطريؽ بيف الحدكد الشمالية كالشرقية في بقعة  .ّ
  تحمييا مف اليجمات البحرية.
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الخارجية الضخمة المزكدة بأبراج المراقبة, كالتي كاف ليا دكر في كشؼ األسكار الداخمية ك  .ْ
بطاؿ عنصر المفاجأة.  تحركات العدك, كا 

مكية في حرب حصار المدف المتداخمة مع مياه البحر, كىذا يتطمب ضعؼ التجربة األ .ٓ
ـ: ُٖٔٗاؿ, كىذا لـ يكف بيد األمكييف. )بيضكف, أسمحة متطكرة بأساليب جديدة في القت

ُٕٔ-ُٖٔ) 

كفي نياية األمر, فقد دعت األمكر الداخمية لمدكلتيف إلى إنياء الحصار, حيث دخمكا 
في مفاكضات انتيى بعقد صمح بيف الطرفيف, كاف فحكاه أف يعكد األمكيكف إلى الشاـ, ككاف 

: ََِٖا. )عبد المطيؼ, أرىقتييا أنيكت قكاىا ك ألنَّ  بيزنطيكف يتكقكف إلى إنياء الحرب؛ال
ِِِ ) 

أدرؾ أف ىذا الحصار قد طاؿ دكف تحقيؽ    معاكية بف أبي سفياف  كىكذا فإفَّ 
كمشاكؿ قد تكاجو  عراقيؿ ير حكؿ المدينة, تحسبنا ألملذا رأل ضركرة عكدة الجيش الكب, اليدؼ
اابنو يز  دقت تكقعاتو. عمى ضبط أمكره الداخمية, كقد ص يد مع مكتو, كبالتالي يككف قادمن

 ( ِِِ)السابؽ, 
    : يتوحات الشمال اإليريق  ي  ليد معاوية ثانًيا

الكندي، األمير، قائد الكتائب، لو صحبة ورواية لن معاوية بن حديج بن جفنة حممة  . أ
 وروى لنو لمر وأبو ذر ومعاوية. النب  

شفاء, فشربة عسؿ,  "إف كاف في شيء:  كمف أحاديثو التي ركاىا عف النبي, قكلو 
 (َُِْٕ: َٓ/ِّ)مسند أحمد  .أك كية بنار, كما أحب أف أكتكم" أك شرطة محجـ,

كعف عبد الرحمف بف شماسة, قاؿ: دخمت عمى عائشة, فقالت: ممف أنت؟ قاؿ: مف 
أىؿ مصر. قالت: كيؼ كجدتـ ابف حديج في غزاتكـ ىذه؟ قاؿ: خير أمير؟ ما يقؼ لرجؿ منا 

و ال يمنعني قتمو . قالت: إنَّ بدؿ مكانو بعيرنا, كال غبلـ إال أبدؿ مكانو غبلمنارس أك بعير إال أف
ف كلي مف أمر أمتي يـ مى المَّ ي سمعتو يقكؿ: "إنِّ   أخي أف أحدثكـ ما سمعت مف رسكؿ ا 

 (ّٖ -ّٕ/ ّ: ُٖٓٗالذىبي, . )ف شؽ عمييـ, فاشقؽ عميو"ؽ بو, كمى فرفؽ بيا, فارف شيئنا

دكد حفريقيا, ككنيا متاخمة لاكية عمى السيطرة عمى جبية شماؿ إككاف حرص مع
يا تخضع لمحكـ البيزنطي العدك المدكد لممسمميف, لذلؾ قرر تضييؽ مصر الغربية, كما أنَّ 

أرسؿ معاكية بف حديج في حممة إلى إفريقية,  (قُْ)الخناؽ عمييا, ففي أكؿ سنة مف حكمو 
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عمى رأس حممة مف عشرة آالؼ مقاتؿ, فمضى حتى دخؿ  (ـٓٔٔ /قْٓ) ثـ أرسمو ثانيةن سنة
إفريقية, ككاف معو عبد ا بف عمر بف الخطاب, كعبد ا بف الزبير, كعبد الممؾ بف مركاف, 

  (ُٕ-ُٔ/ُـ: ُّٖٗالعاص, كغيرىـ. )ابف عذارل,  كيحيى بف الحكـ بف

فحاصرىا , جمكالءو ابف حديج عبد الممؾ بف مركاف في ألؼ فارس إلى مدينة ثـ كجَّ 
كجمكالء اسـ مدينة مشيكرة بإفريقية, بينيا كبيف القيركاف أربعة كعشريف , كقاتميا حتى فتحيا عنكةن 

سـ كىي في , كىناؾ مدينة أخرل سميت بيذا االميبلن, كىي مدينة قديمة أزلية مبنية بالصخر
 ( ُٔٓ/ ِ :ُٓٗٗفراسخ. )ياقكت الحمكم, طريؽ خراساف, بينيما كبيف خانقيف سبعة 

في البحر إلى صقمية في مائتي مركب, كسبكا  عد ذلؾ أغزل معاكية بف حديج جيشناكب
 (ُٕ-ُٔ/ُـ: ُّٖٗ)ابف عذارل, كغنمكا, ثـ انصرفكا إلى إفريقية بغنائـ كثيرة. 

فيذكر , بيا حتى كفاتو عمى مصر كبرقة, كظؿَّ  ينانو مسممة بف مخمد كالعد عكدتو عيَّ كب
. )ابف منظكر,  بمصر ـ(ٕٕٔ /قٕٓ)و تكفي بمصر سنة ابف عساكر أنَّ  كىك بيا إلى اليـك

ُْٖٗ :ٓٗ/ُٓ ) 

لذي أنشأ القيروان وأسكنيا الناس، بة بن نايع ويتح إيريقية لمعاوية ويزيد، وىو الق . ب
 كان ذا شجالة وحزم، وديانة لم يصح لو صحبة، وشيد يتح مصر، واختط بيا"."

 (533-3/538: 5985 ،)الذىب 

قيادة لفتح في إفريقية إلى ىذا الرجؿ الذم خمَّد    كقد أسند معاكية بف أبي سفياف 
طكؿ إقامتو  التاريخ اسمو, ككاف اختياره خطكة مكفقة في طريؽ فتح شماؿ إفريقية كمو؛ ذلؾ أفَّ 

اف ؿ لديو فكرة لبناء قاعدة لممسمميف قكية في ببلدىـ ينطمؽ منيا في فتكحاتو, ككفي إفريقية شكَّ 
الذيف شارككه  (ُْٖككثر جمعو. )ابف األثير, )د.ت(: ذلؾ حيث أسمـ معو الكثير مف البربر

في فتكحات المدف اإلفريقية؛ كسمؾ عقبة بف نافع في فتكحاتو المدف الداخمية اإلفريقية مبتعدنا 
بو كيقيـ عف المدف الساحمية, حيث فتحيا بمدنا بمدنا, "كيبدك أٌنو فعؿ ذلؾ ليأخذ البربر إلى جان

 الكجكدجبية داخمية تحيط البيزنطييف عمى الساحؿ كعدَّه بالطاقات البشرية لبلستقرار كاإلطاحة ب
 (ُِٖ-َِٖـ: ُٗٗٗالبيزنطي". )بطاينة, 

َـّ بدأ عقبة في تنفيذ الفكرة التي عـز عمييا, كىي بناء مدينة تككف قاعدة ثابتة  ث
إفريقية إذا دخميا إماـ أجابكه إلى اإلسبلـ, فإذا خرج منيا رجع مف  لممسمميف, فقاؿ لجنكده: "إفَّ 

ا كاف أجاب منيـ لديف ا إلى الكفر فأرل لكـ يا معشر المسمميف أف تتخذكا بيا مدينة تككف غزن 
كأف يككف أىميا مرابطيف, كقالكا نقرب مف  ,لئلسبلـ إلى آخر الدىر, فاتفؽ الناس عمى ذلؾ
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ياد كالرباط, فقاؿ عقبة إني أخاؼ أف يطرقيا صاحب القسطنطينية بغتة البحر ليتـ لنا الج
ذا كاف بينيا  فيممكيا, كلكف اجعمكا بينيا كبيف البحر ما ال يدركو صاحب البحر كقد عمـ بو, كا 

 (ُٗ/ُ :ُّٖٗ ابف عذارل,فيـ مرابطكف".  ) كبيف البحر ما يكجب فيو التقصير لمصبلة

كلـ يعجب عقبة مكقع القيركاف الذم بناه معاكية بف حديج, فسار كالناس معو إلى 
, كأمر ببناء المدينة, فبنيت كبني المسجد الجامع, كبنى الناس مساكنيـ  مكضع القيركاف اليـك

, كسكنيا الناس, كاستغرؽ بناؤىا خمس سنكات ـ( ٕٓٔ /قٓٓ)كمساجدىـ حتى أمرىا سنة 
, ككاف عقبة خبلليا يغزك كيرسؿ السرايا, كيدعك الناس إلى  ـ(ٕٓٔ -َٕٔ) ق(ٓٓ-َٓ)

اإلسبلـ, حتى أسمـ معو كثير مف البربر, كاتسعت خطة المسمميف, كقكم جنانيـ بمدينة 
 (ِّٔ: ََِٖ)عبد المطيؼ, القيركاف. 

إٌف ما فعمو عقبة بف نافع مف إنجاز في فتح إفريقية كبناء مدينة القيركاف "لـ يقـ بدكر 
ٌنما قامت بدكر عظيـ في نشر اإلسبلـ في كبير  في فتح شماؿ إفريقية كمو كاألندلس فحسب, كا 

 (ِّٔ :ََِٖ ,)عبد المطيؼالمغرب, كأصبحت مركزنا  مف أىـ مراكز الحضارة". 

 : يتوحات معاوية ي  الجناح الشرق  لمدولة األموية:ثالثاً 

الكاقعة شرؽ العراؽ, كقد اتسمت األمـ تشمؿ الجبية الشرقية لمدكلة اإلسبلمية "المناطؽ 
أبك طو ة". )التي كانت تقطف تمؾ المناطؽ بالتعدد جنسنا كحضارة, مع اتفاقيـ جميعنا في الكثني

 (ٔ/ُ)د.ت(: عبيَّة, 

كا فتح الببلد الكاقعة بيف قد أتم     ككاف المسممكف حتى خبلفة عثماف بف عفاف 
ككقعت الفتنة, تعثرت الفتكح, كخرج أىؿ الببلد عف  العراؽ كنير جيحكف, فمما استشيد عثماف

الطاعة, حتى إذا التأمت جماعة المسمميف أخذت الدكلة األمكية تبذؿ جيكدنا بالغة إلعادة الببلد 
 كقد كانت الفتكحات في الجبية الشرقية, تسير في خطيف: المفتكحة إلى الطاعة.

 أحدىما: شمالي إلى ببلد ما كراء النير.

 (.ٔ/ُجنكبي إلى ببلد السند. )السابؽ, كاآلخر: 
 يتوحات سجستان وخراسان وما وراء النير:  . أ

و معاكية بف نكفي ىذه الحممة نجح المسممكف بقيادة القائد العاـ عبد ا بف عامر الذم عيَّ 
ا. عمى سجستاف كخراساف,    أبي سفياف  )الببلذرم, كنجحكا في فتح مدينة زرنج صمحن

 (ِّٖ/ُـ: ُٖٖٗ
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 (ُّٖ/ّ :ُٓٗٗ ,)ياقكت الحمكم رة, ىي قصبة سجستاف.كزرنج: مدينة كبي

جستاف, بينيا كبيف سجستاف مرحمة, كبيا نخؿ كتقدمكا نحك مدف خكاش, كىي مدينة بسً 
 (ّٖٗ/ِكمياه. )السابؽ,  كأشجار كقنيَّ 

 (.ُْْ/ُ, )السابؽ كاد بأرض إربؿ مف ناحية أذربيجاف في الجباؿ. : كىيكفتحكا مدينة بست

 (.ّّٕ/ِ, )السابؽ كخشَّؾ: بمدة مف نكاحي كابؿ.

 ,. )الببلذرمعدة شيرألا استمر كما تمكنكا مف فتح مدينة كابؿ بعد أف ضربكا عمييا حصارن 
ُٖٖٗ: ّْٖ) 

إقميـ سجستاف كالية مستقمة, كأٌمر عمييا    كما لبث أف جعؿ معاكية بف أبي سفياف 
عبد الرحمف بف سمرة كمكافأة لو عمى تحقيقو مثؿ ىذه الفتكحات. كظؿَّ كالينا عمييا حتى قدـ 

ضعيا تحت إمرتو. )السابؽ, , كك (ـٓٔٔ /قْٓ)زياد بف أبي سفياف, فعزلو عنيا سنة 
ُ/ّْٖ) 

 لتكلي ىذا الجزء مف الفتكحات:   نيا معاكية كمف أىـ الشخصيات التي عيَّ 

الحكـ بف عمرك الغفارم: كغزا فييا طخارستاف, كغنـ منيا غنائـ كثيرة ثـ سار إلى جباؿ  .ُ
ميمب كغزا معو ال (ْٕٗكأصاب منيا مغانـ كثيرة. )ابف األثير, )د.ت(:  الغكر كفتحيا,

 (ْٕٗبف أبي صفرة بعض جباؿ الترؾ. )السابؽ, 

جؿ, كقطعكا نير جيحكف عمى اإلبؿ. ألؼ ر  ِْحممة مككنة مف عبيد ا بف زياد: قاد  .ِ
: ُٓٗ ,بيف بخارل كجيحكف. )الحمكم كفتح بيكندة: بمدة( ّٕٗ/ُـ: ُٖٖٗ)الببلذرم, 

ُ/ّّٓ) 

 (ِٖٓ/ٓ)السابؽ,  كمدينة نسؼ: مدينة كبيرة كثيرة األىؿ كالرستاؽ بيف جيحكف كسمرقند.

الزحكؼ القادمة مف خراساف, ككاف يعتمد في حكمو كأظير ابف زياد بأسنا شديدنا في قتاؿ 
لى فييا أرفع عمى القسكة لفرض سيطرتو عمى الناس ككاف مكضع ثقة مف بني أمية, كتك 

 (ُّٓـ: ُٖٗٗالمناصب. )خطَّاب, 

 (:ـٕٔٔ -قٔٓ)   سعيد بف عثماف بف عفاف  .ّ

مف اصطحب سعيد معو في حركبو إلى خراساف حكالي أربعة آالؼ رجؿ فييـ عدد 
نجح سعيد بف عثماف بف عفاف في فتح ك  قبائؿ العربية في البصرة كالككفة,رجاالت ال
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سمرقند, كأعانتو عمى ذلؾ )خاتكف( ممكة بخارل بأىؿ مدينتيا, كنجحكا في السيطرة عمى 
)الببلذرم, ميمب بف أبي صفرة األزدم كغيره. سمرقند كمصالحتيا. ككاف معو مف الكالة ال

 (ّٕٗ/ُـ: ُٖٖٗ

 
 وحات السند ي  ليد معاوية:يت . ب

  مف بسط نفكذىـ إلى ما كراء السند, ففي سنة   تمكف المسممكف في عيد معاكية 

نَّة, مدينة بكابؿ. ثغر السند فأتى ب (ُ)غزا الميمب بف أبي صفرة ـ(ْٔٔ /قْْ) 
تاف بيف الممتاف ككابؿ. )ابف األثير, )د.ت(: كالىكر كىما مدين (ََٓ/ُ :ُٓٗٗ ,)الحمكم

ْٕٔ) 

في فتح ببلد القيقاف. )الببلذرم,  (ِ)كار العبيدمنجح عبد ا بف سق ْٓفي سنَّة ك 
 (ِّْ/ْ :ُٓٗٗ ,ببلد قرب طبرستاف. )الحمكم ىي( كالقيقاف ُْٕ/ُ

, اليذلٌي مف فتح مكراف عنكة بعد مقتؿ عبد ا بف سكار (ّ)كتمكف سناف بف سممة 
 (ُْٕ/ُـ: ُٖٖٗ)الببلذرم, كمصَّرىا كأقاـ بيا كضبط الببلد. 

                                                           

أبك سعيد أمير -كاسـ أبي صفرة: ظالـ بف سارؽ, كيقاؿ: سراؽ بف صبح األسدم-الميمب بف أبي صفرة (ُ)
قاؿ أبك إسحاؽ السبيعي: لـ أر أميرا أيمف نقيبة, كال أشجع لقاء,  خراساف, كصاحب الحركب كالفتكحات.

كأدرؾ عمر بف الخطاب,  يقاؿ: إنو كلد عاـ فتح مكة, كال أبعد مما يكره, كال أقرب مما يحب مف الميمب.
قاؿ فيو ابف الزبير: إنو سيد أىؿ  كلـ يرك عنو شيئا, كسمع عبد ا بف عمرك كابف عمر كسمرة كالبراء.

 (ْٔٔ/ُ: ََِٖ, الطيِّب الشافعي)العراؽ. 
عبد ا بف سكار بف ىماـ بف ثعمبة ابف عبد ا بف زيد بف عامر بف الحارث العبدم, قدـ عمى معاكية  (ِ)

فرده إلى عممو كعزؿ ابف عامر ثـ قاؿ خميفة سنة سبع كأربعيف فييا غزا عبد ا بف سكار العبدم القيقاف 
فجمع لو الترؾ فقتؿ عبد ا بف سكار كعامة ذلؾ الجيش كغمب المشرككف عمى القيقاف. )ابف عساكر, 

ُٗٗٓ :ِٗ/ٗٔ) 
ركل عنو, أنو قاؿ:  كقيؿ: أبك حبتر, كأبك يسر. سناف بف سممة بف المحبؽ اليذلي يكنى أبا عبد الرحمف, (ّ)

كلدت يـك حرب لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فسماني رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ سنانا, كقيؿ: إنو 
لما كلد قاؿ أبكه سممة: لسناف أقاتؿ بو في سبيؿ ا أحب إلي منو, فسماه رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

 سنانا.
نانا, ككاف شجاعا أحمد العسكرم: كلد سناف يـك الفتح, فسماه رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ سكقاؿ أبك 
 (َٔٓ/ِ: ُْٗٗ, بف األثيربطبل. )ا
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كأخيرنا تمكف المنذر بف الجاركد 
عث مف فتح مدينة قصدار. العبدم أبك األش (ُ)

  (ُْٖ/ُـ: ُٖٖٗ)الببلذرم, 

 
 أىم الدروس والعبر ي  يتوحات معاوية رض  ا لنو: رابعاً 

 أثر اآليات واألحاديث ي  نفوس المجاىدين: -5

أفَّ الجياد  كاف لآليات التي تتحدث عف الجياد أثر في نفكس المقاتميف, فقد بيَّف ا 
ٌْ ِعقَبَٝخَ اْىَحبجِّ : تعالىأفضؿ مف عمارة المسجد الحراـ كسقاية الحاج فيو, يقكؿ  أََجَعْيزُ

 َٗ ِخِش  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َِ ثِبَّلله ٍَ ِْ آ ََ ًِ َم ْغِجِذ اْىَحَشا ََ بَسحَ اْى ََ ِع َْْذ َٗ َُ ِع ٗ ُ٘ ِ ََل َْٝغزَ ََٕذ فِٜ َعجِِٞو َّللاه َجب

 َِ ٞ َِ ًَ اىظهبىِ ْ٘ ِْٖذٛ اْىقَ ُ ََل َٝ َّللاه َٗ  ِ ٌْ  *َّللاه ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َ ِ ثِؤ َُٕذٗا فِٜ َعجِِٞو َّللاه َجب َٗ َٕبَجُشٗا  َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ اىهِزٝ

 َُ ٌُ اْىفَبئُِضٗ ُٕ أُٗىَئَِل  َٗ  ِ َْْذ َّللاه ٌُ َدَسَجخً ِع ٌْ أَْعظَ ِٖ ّْفُِغ أَ َٗ  * ُْْٔ ٍِ ٍخ  ََ ٌْ ثَِشْح ُٖ ٌْ َسثُّ ُٕ ُش ُٝجَشِّ

 ٌٌ قِٞ ٍُ  ٌٌ َٖب َِّعٞ ٌْ فِٞ ُٖ َجْهبٍد ىَ َٗ  ٍُ ا َ٘ ِسْظ َٗ*  ٌٌ َْْذُٓ أَْجٌش َعِظٞ َ ِع ُه َّللاه َٖب أَثًَذا إِ َِ فِٞ  َخبىِِذٝ
 (.ِِ-ُٗ)التكبة: 

َُ ثَِْب إَِله   كاعتقدكا أفَّ الجياد فكز لممجاىديف عمى كؿ حاؿ, قاؿ تعالى:  َْٕو رََشثهُص٘ قُْو 

 ُ ٌُ َّللاه ُْ ُِٝصٞجَُن ٌْ أَ ُِ َّزََشثهُص ثُِن َّْح َٗ  ِِ ْٞ ِْٝذَْٝب فَزََشثهُص٘ا إِْحَذٙ اْىُحْغََْٞ َ ْٗ ثِؤ ِٓ أَ ِْْذ ِْ ِع ٍِ  ثَِعَزاٍة 

 َُ زََشثُِّص٘ ٍُ  ٌْ َعُن ٍَ  (ِٓ)التكبة:    إِّهب 

َِ قُزِيُ٘ا فِٜ   : تعالىكما أفَّ الشييد ال تنقطع حياتو بعد المكت, قاؿ  ِه اىهِزٝ ََل رَْحَغجَ َٗ

َْْذ َسثِّ  ارًب ثَْو أَْحَٞبٌء ِع َ٘ ٍْ ِ أَ َُ َعجِِٞو َّللاه ٌْ ُْٝشَصقُ٘ ِٖ * ِٔ ِْ فَْعيِ ٍِ  ُ ٌُ َّللاه ُٕ ب آرَب ََ َِ ثِ فَِشِحٞ

 َُ ٌْ َْٝحَضُّ٘ ُٕ ََل  َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ٌف َعيَ ْ٘ ٌْ أََله َخ ِٖ ِْ َخْيفِ ٍِ  ٌْ ِٖ ٌْ َْٝيَحقُ٘ا ثِ َِ ىَ َُ ثِبىهِزٝ َْٝغزَْجِشُشٗ َٗ  *

َ ََل  ُه َّللاه أَ َٗ فَْعٍو  َٗ  ِ َِ َّللاه ٍِ ٍخ  ََ َُ ثِِْْع َِ َْٝغزَْجِشُشٗ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ -ُٗٔ)آؿ عمراف:   ُِٝعُٞع أَْجَش اْى
ُُٕ.) 

المجاىديف, كفجَّر كما بيَّف الرسكؿ الكريـ فضؿ الجياد في أحاديثو, ما أليب مشاعر 
في بياف درجات المجاىديف, فقاؿ: "إفَّ في الجٌنة مائة درجة أعدىا ا   طاقاتيـ, فقاؿ

كما بيف السماء كاألرض, فإذا سألتـ ا فاسألكا لممجاىديف في سبيؿ ا, ما بيف الدرجتيف 
  (ُْٖٗ: ُّْ/ُْ. )مسند أحمد الفردكس فإٌنو أكسط الجنة كأعمى الجٌنة"

                                                           

إصطخر  يى لً ق( ألبيو صحبة, ككاف سيدا جكادا شريفا كى  َٕ - ُٔالمنذر بف الجاركد العبدم. ]الكفاة:  (ُ)
تيف, كلو ستكف سنة. بف زياد, فمات ىناؾ سنة إحدل كسلعمي, ثـ كلي ثغر اليند مف قبؿ عبيد ا 

 (ِْٕ/ِ: ََِّ )الذىبي,
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ا: "ما أحد يدخؿ الجٌنة يحب أف يرجع إلى   كقاؿ  في فضؿ الشيداء ككرامتيـ أيضن
عشرات المرات  يقتؿالدنيا كلو ما عمى األرض مف شيء إال الشييد يتمنى أف يرجع إلى الدنيا ف

 (ُٕٕٕ: ّّٕ/ُٓلما يرل مف كرامة". )المسند الصحيح المخرج عمى صحيح مسمـ 

: "لكال أف أشؽ عمى أمتي ما قعدت خمؼ سرية كلكددت أني أقتؿ في سبيؿ  كقكلو 
 (ّٔ: ُٔ/ُ)صحيح البخارم  ا ثـ أحيا ثـ أقتؿ ثـ أحيا ثـ أقتؿ".

فكاف ليذه اآليات كاألحاديث النبكية دكر كبير في إحياء نفكس المجاىديف كتحفيزىـ 
 عمى المضي قدمنا دكف تردد كال ريب. 

 سنن ا ي  يتوحات معاوية: -8

يبلحظ الباحث في دراستو لمفتكحات اإلسبلمية بعض سنف ا في المجتمعات كالشعكب, كمف 
 ىذه السنف:

ٌف األمة اإلسبلمية كانت عمى كشؾ أف تعصؼ بيا كاالتحاد: حيث إا في االجتماع سنة  .ُ
كتكقؼ ,  فتنة عظيمة حيف أطاح المسممكف ببعضيـ  بعد مقتؿ عثماف بف عفاف 

مع    المسممكف عف الفتكحات, لكال أفَّ رحمة ا تداركتيا بصمح الحسف بف عمي 
 معاكية رضي ا عنو.

ِْ ِسثَبِغ  ﴿: سنة األخذ باألسباب: يقكؿ ا  .ِ ٍِ َٗ ٍح  ٘ه ِْ قُ ٍِ  ٌْ ب اْعزَطَْعزُ ٍَ  ٌْ ُٖ ٗا ىَ أَِعذُّ َٗ

 ٌْ ُٖ َُ ُ َْٝعيَ ٌُ َّللاه ُٖ َّ٘ َُ ٌْ ََل رَْعيَ ِٖ ِْ ُدِّٗ ٍِ  َِ آَخِشٝ َٗ  ٌْ ُم ٗه َعُذ َٗ  ِ ٗه َّللاه ِٔ َعُذ َُ ثِ ِٕجُ٘ ِْٞو رُْش  ﴾اْىَخ
 (. َٔ)األنفاؿ:

األمة اإلسبلمية كالقضاء عمى الفتف  بيذه السنة, مف خبلؿ: تكحيد   كقد عمؿ معاكية 
الداخمية, كتطكير األسطكؿ البحرم, كدعـ الثغكر, كاتخاذ الرجاؿ أىؿ الكفاءة, كالتكتيؾ 
العسكرم, كالصكائؼ كالشكاتي كبناء الحصكف كتكطيف القبائؿ؛ لنشر اإلسبلـ كتثبيت 

 الفتكحات.

ََل َدْفُع   مكمنا, يقكؿ تعالى: سٌنة التدافع: كقد تحققت ىذه السٌنة في حركة الفتكحات ع .ّ ْ٘ ىَ َٗ

 َِ ٞ َِ َ ُرٗ فَْعٍو َعيَٚ اْىَعبىَ ِه َّللاه ىَِن َٗ ٌْ ثِجَْعٍط ىَفََغَذِد اْْلَْسُض  ُٖ ِ اىْهبَط ثَْعَع    َّللاه
 (.ُِٓ)البقرة:

سنة االبتبلء: كتمثؿ الببلء في حصار القسطنطينية, كتعرض المسمميف لمقتؿ, استشياد  .ْ
-ْْٔمف صبر كعزيمة. )الصبلبي,  دَّ في األمكاؿ كاألنفس, فكاف ال بي القادة, كاألذل 

ْْٖ.) 



 اإلطار النظري

ُُِ 

 الفصل الثالث

َِ   كيمثؿ سنة االبتبلء قكلو تعالى:  ثَُو اىهِزٝ ٍَ  ٌْ ب َٝؤْرُِن َه ىَ َٗ ُْ رَْذُخيُ٘ا اْىَجْهخَ  ٌْ أَ ًْ َحِغْجزُ أَ

ُصْىِضىُ  َٗ اُء  شه اىعه َٗ ٌُ اْىجَؤَْعبُء  ُٖ ْز غه ٍَ  ٌْ ِْ قَْجيُِن ٍِ ا  ْ٘ ُْ٘ا َخيَ ٍَ َِ آ اىهِزٝ َٗ ُعُ٘ه  ٘ا َحزٚه َٝقَُ٘ه اىشه

ِ قَِشٝتٌ  ُه َّْصَش َّللاه ِ أَََل إِ زَٚ َّْصُش َّللاه ٍَ َعُٔ  ٍَ    :البقرة(ُِْ.) 

قد نجح في سياستو   خبلصة ما سبؽ, يمكف القكؿ إفَّ معاكية بف أبي سفياف 
, حيث  اإلسبلمية, كاجتماعيا عميوسبلمية في تحقيؽ كحدة األمة االستراتيجية لمفتكحات اإل

عادة عمؿ عمى  تكطيد أقداـ المسمميف, كنجح في جمع شمؿ األمة  تدعيـ القكة اإلسبلمية, كا 
قبؿ أف تتفتت تمامنا, كأقاـ دكلة قكية استطاع أف يبدأ بيا مرحمة نشطة في العبلقات الدكلية, 

 البيزنطية.  كالتي كاف قطباىا حينئذو ىما: الدكلة األمكية, كالدكلة
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 النتائج والتوصيات

ُُْ 

 صل الرابعالف

 الفصل الرابع
 النتائج والتوصيات

في بداية البحث, أحمده جؿَّ في عبله في آخره عمى ما مفَّ  -عٌز كجؿ–بعد حمد ا 
 , فمو الحمد كلو الشكر, كالثناء الحسف الجميؿ بكؿِّ محامده ما عممنا منيا كما لـ بو كأكلى كأكـر

 نعمـ, كىك لمحمد أىؿ.

فَّ الباحث إذ يحمد ا  تعالى في آخر بحثو, فإنَّو ال يدَّعي لنفسو الكماؿ, كما يدَّعي كا 
 .لعممو التَّماـ, فما أنا إال طالب عمـ, كال يزاؿ المرء عالمنا ما طمب العمـ

 أوًل: نتائج الدراسة

لممككنات األخبلقية  الحكـ الصالح يقضى أف يككف مستكعبن نمكذج اأتأصيؿ  إفَّ  .ُ
ا لترسيخ ا كأخبلقين ىناؾ حاجة ممحة حضارين  خاصة أفَّ  ,كاالجتماعية كالقيمية كاإلسبلمية

كالتي تقكـ عمى  ,سمة الحكـ اإلسبلمي الراشد عبر مرحمة الحكـ النبكم كالخمفاء الراشديف
 كيقـك عمى قيـ التعاكف كالمشاركة الفاعمة. ات في العقؿ كثكابت المبدأ,ييقين

ار الناس يسكاء أكاف ذلؾ باخت الحكـ في يد الحاكـ أمانة عنده, يرل اإلسبلـ أفَّ  .ِ
بل الحاليف كىك في ك أـ كاف لما مكف ا لو في األرض مف سمطاف كقكة. كرضاىـ,

كىك مطالب في شريعة  عمى ما اجتمع لو مف ممؾ كسمطاف, اينن مطالب بأف يككف أم
كأف يضعيا مكضعيا مف الحؽ  ىذه األمانات التي أكدعيا ا إياه, ىأف يرع اإلسبلـ
 .فإذا انحرؼ أك ظمـ فقد خاف األمانة كالعدؿ,

أىـ معايير الحكـ الرشيد في اإلسبلـ: الشكرل, العدؿ, السيادة, الكفاءة, الرؤية  .ّ
 راتيجية, كغيرىا.االست

كاحدنا مف أعظـ ممكؾ اإلسبلـ, فقد شيد التاريخ ليذا    يعٌد معاكية بف أبي سفياف  .ْ
 اا حميمن ككاف أيضن  .فقد كاف عالمان عادالن زاىدان متكاضعان الصحابي الجميؿ بعدلو كنزاىتو, 

 .بالدىاء, كالحمـككاف مف المكصكفيف , ا شيمن عادالن  اا في الناس, كريمن سيدن  ارئيسن  اكقكرن 

نجازاتو كمكانتو زمف الخمفاء, فقد كاف الخمفاء إا بحاضرن    بي سفياف أكاف معاكية بف  .ٓ
ا يركف فيو مف قدرة ككفاءة عالية مى يسيرة, لً الغير دكف يستعينكف بو في بعض المياـ الراش

 .عمى القياـ بيا



 النتائج والتوصيات

ُُٓ 

 صل الرابعالف

ا, كقد انقضت تككف ممكن ا, ثـ الخبلفة بعده تككف ثبلثكف عامن  أفَّ   ثبت عف النبي  .ٔ
اكية أكؿ الممؾ, فيك أكؿ ممكؾ اـ معيَّ أالثبلثكف بخبلفة الحسف بف عمي, كبذلؾ تككف 

 سبلـ كخيارىـ. اإل

عدـ  حرص معاكية بف أبي سفياف عمى التمثؿ بالشفافية في كؿ شؤكنو اإلدارية كعمى .ٕ
 .استغبلؿ منصبو لجمع الثركات لو كألقربائو كلحاشيتو

 مبدأ المحاسبة في سياستو, سكاءن محاسبتو لنفسو, أك محاسبة الكالة كالحكاـ.طٌبؽ معاكية  .ٖ

يجعؿ مف , حتى أطراؼ الشعب مف حكلو جميعحرص معاكية عمى تحرم العدؿ مع  .ٗ
 . محبة كاحتراـ لدل شعبو نفسو محطى 

في  اختيار الكفاءات عمى تطبيؽ ىذا مبدأ   كاف حرص معاكية بف أبي سفياف  .َُ
دراكو العميؽ أفَّ أىؿ الكفاءة كالخبرة إذا كيضعكا في أماكنيـ إسياسة حكمو نابعة مف 

المناسبة, فإفَّ ذلؾ سيككف لو األثر الكبير في تقدـ األمة كرقييا, إضافة إلى مساىمتيـ 
الفاعمة في إدارة الدكلة كفتكحاتيا كالتصدم ألعدائيا, فكاف ليـ دكر كبير كمتميز في 

 . كطيد كتثبيت األمف كدعائـ الخبلفة األمكيةترسيخ كت

كاف يتمتع ببعد نظر كعمؽ بصيرة, أدرؾ فييا ضركرة االستقرار السياسي    معاكية  .ُُ
كالتماسؾ االجتماعي بيف الراعي كالرعية, فبمقدار األلفة كالمحبة كالثقة  بيف الطرفيف 

 يتحقؽ االطمئناف كالسمـ االجتماعي. 

لية في إحداث تجديدات عمى    ية بف أبي سفياف تبيَّف لنا أفَّ معاك  .ُِ يستحؽ لقب األكَّ
ف اتخذ ديكاف الخاتـ, كأكؿ الدكلة اإلسبلمية التي لـ تعرفيا مف قبؿ بجدارة, فيك أكؿ مى 

ف الطيب ف سمى الغالية التي تطيب مى ف كضع البريد, كأكؿ مى اتخذ الحرس, كأكؿ مى  فمى 
ف خطب ف خطب جالسان كأكؿ مى المساجد, كأكؿ مى ف عمؿ المقصكرة في الغالية, كأكؿ مى 

كغيره الكثير, فكاف بذلؾ  ف أجرل لممسجد قناديؿ كزيتناعمى المنبر في المسجد, كأكؿ مى 
 ف بعده في إحداث التطكر كالتقدـ في مجتمعاتيـ.فاتحة لمى 

. ـ( َٔٔ -ٓٓٔ) ق(َْ -ّٓكانت حركة الفتكحات اإلسبلمية قد تكقفت نتيجة الفتنة)  .ُّ
كظمَّت تترد في الضعؼ, إلى أف التأمت األمة اإلسبلمية, كاجتمعت عمى معاكية بف أبي 

عادة تكطيد أقداـ المسمميف,   سفياف  , كأخذ معاكية في تدعيـ القكة اإلسبلمية, كا 
كنجح في جمع شمؿ األمة قبؿ أف تتفتت تمامنا, كأقاـ دكلة قكية استطاع أف يبدأ بيا 



 النتائج والتوصيات

ُُٔ 

 صل الرابعالف

قات الدكلية, كالتي كاف قطباىا حينئذو ىما: الدكلة األمكية, كالدكلة مرحمة نشطة في العبل
 البيزنطية.

ف أدرؾ ضركرة امتبلؾ المسمميف قكة بحرية تحمي شكاطئيـ في مصر كالشاـ صد أكَّؿ مى  .ُْ
 .-رضي ا عنو –ىجمات األساطيؿ البيزنطية ىك معاكية بف أبي سفياف 

 أىم التوصيات: ثانًيا
سقاطيا عمى كاقعنا ضركرة دراسة  .ُ تاريخ الخمفاء الراشديف في ضكء معايير الحكـ الرشيد, كا 

 الحالي.

كتكضيح سيرة ىذا ,  إثراء المكتبة العربية بكتب تتحدث عف معاكية بف أبي سفياف  .ِ
رضي ا –دحض الصكرة الخاطئة عنو كعف عمي بف أبي طالب ك الخميفة العادؿ الحميـ, 

 .-عنيما

, ففييا مف ىذا المجاؿ بالتكسع في البحث في سيرة معاكية بعده فيف يكصي الباحث مى  .ّ
 األحداث الجمَّة الكثير ما تسمح بإجراء أبحاث كدراسات عممية.

 تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في بيئات العمؿ المختمفة.  .ْ

 تطبيؽ مبدأ الشفافية بيف المدراء العامميف في جميع مستكيات العمؿ. .ٓ

تحرم العدؿ في تعييف أىؿ الكفاءة كالخبرة كالعمـ في أماكنيـ المناسبة, ككضع الرجؿ   .ٔ
 المناسب في المكاف المناسب.

فقد  ؛ة يفعؿالحرص عمى أف نككف مف السبَّاقيف في األفكار كاالبتكارات كما كاف معاكي .ٕ
 كاف لو الفضؿ في إحداث تجديدات لـ تعيد عمى الدكلة اإلسبلميَّة.
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ُُٖ 

المصادر 

 والمراجع 

 المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم 

 : الكتبأوًل 

 ق.ُُْٓأثر التشيع عمى الركايات التاريخية في القرف األكؿ اليجرم, عبد العزيز كلي, 
األخبار الطكاؿ, أبك حنيفة أحمد بف داكد الدينكرم, تحقيؽ: عبد المنعـ عامر, مراجعة جماؿ 

 . َُٔٗ, ُالديف الشياؿ, دار إحياء الكتب العربي, عيسى البابي الحمبي كشركاه, القاىرة, ط
أخبار الكافدات مف النساء عمى معاكية بف أبي سفياف, العباس بف بكار الضبي, تحقيؽ: سنية 

 ـ. ُّٖٗ –ق َُّْ, ُشيابي, مؤسسة الرسالة, بيركت, لبناف, طال
أساس الببلغة, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم, تحقيؽ: محمد باسؿ السكد, 

 ـ. ُٖٗٗ -قُُْٗ, ُدار الكتب العممية, بيركت, لبناف, ط
البر بف عاصـ االستيعاب في معرفة األصحاب, أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بنمحمد بف عبد 

 ق.ُُِْـ, ُِٗٗ, ُالنمرم القرطبي, تحقيؽ: عمي البجاكم, دار الجيؿ, بيركت, ط
أسد الغابة في معرفة الصحابة, أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد المعركؼ بابف األثير, 

 ـ.ُْٗٗ-قُُْٓ, ُتحقيؽ عمي معكض, كعادؿ عبد المكجكد, دار الكتب العممية, ط
 ـ.َُِٕ, ُلعربية, محمد كرد عمي, مؤسسة الينداكم, طاإلسبلـ كالحضارة ا

 األمكيكف كالبيزنطيكف, إبراىيـ العدكم, مكتبة األنجمك المصرية. 
بجاؿ صحيح البخارم, اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد, أحمد بف محمد بف 

, ُرفة , بيركت, طالحسيف بف الحسف, أبك نصر البخارم, تحقيؽ عبد ا الميثي, دار المع
 ق. َُْٕ

ـ, دار السبلـ, ََِٖبحكث في السيرة النبكية كالتاريخ اإلسبلمي, عبد الشافي عبد المطيؼ, 
 , القاىرة.ِط

 البدء كالتاريخ, المطير بف طاىر المقدسي, مكتبة الثقافة الدينية, بكرسعيد.
ـ, َُٗٗعارؼ, بيركت, البداية كالنياية, أبك الفدا الحافظ ابف كثير الدمشقي, مكتبة الم

 ق. َُُْ



 

ُُٗ 

المصادر 

 والمراجع 

مكانية االستفادة الفمسطينية, فادم رمضاف, رسالة  البعد السياسي لمحكـ الرشيد في ماليزيا كا 
-ـَُِٓماجستير, إشراؼ أحمد الكادية,  أكاديمية اإلدارة كالسياسة, كجامعة األقصى, 

 ق.ُّْٕ
حنفي, تحقيؽ سييؿ زكار, دار بغية الطمب في تاريخ حمب, كماؿ الديف ابف العديـ الحمبي ال

 الفكر.
البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب, ابف عذارم المراكشي, أبك عبد ا محمد بف محمد, 

. ليفي بركفنساؿ, دار الثقافة, بيركت, لبناف, ط  ـ. ُّٖٗ, ّتحقيؽ كمراجعة: ج.س. ككالف, كا 
أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ, شمس الديف 

 ـ.ََِّ, ُالذىبي, تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي, ط
, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي, كزارة األكقاؼ كالشئكف ءتاريخ الخمفا

 ق. ُّْْ –ـ َُِّ, ِاإلسبلمية, دكلة قطر, طبع بإشراؼ محمد غساف الحسيني, ط
 ـ. َُُِ -قُِّْ, دار النفائص, ِخمفاء الراشديف, محمد طقكش, طتاريخ ال

تاريخ الطبرم تاريخ الرسؿ كالممكؾ, أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم, تحقيؽ: محمد أبك 
 , دار المعارؼ, مصر.ِالفضؿ إبراىيـ, ط

انية, التاريخ الكيير, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, دار المعارؼ العثم
 حيدر أباد, الدكف.

مي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم, تحقيؽ: تاريخ بغداد, أبك بكر أحمد بف ع
 ق. ُِِْ -ـََِِ, ُبشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي, بيركت, ط

 ـ. ُٖٓٗ, ِتاريخ خميفة ابف خياط, تحقيؽ: أكـر العمرم, دار طيبة لمنشر , الرياض, ط
ؽ, أبك القاسـ عمي بف الحسف المعركؼ بابف عساكر, تحقيؽ: عمرك العمركم, دار تاريخ دمش

 ـ. ُٓٗٗ -قُُْٓالفكر, 
تاريخ مكة المشرفة كالمسجد الحراـ كالمدينة الشريفة كالقبر الشريؼ, محمد بف أحمد بف الضياء 

دار الكتب  بياء الديف أبك البقاء المعركؼ بابف الضياء, تحقيؽ: عبلء إبراىيـ, كأيمف نصر,
 ـ. ََِْ -قُِْْ, ِلبناف, ط -العممية, بيركت

تجارب األمـ كتعاتب اليمـ, أبك عمي أحمد بف محمد مسككيو نتحقيؽ أبك القاسـ إمامي, دار 
 ـ. َََِ, ِسركشي, طيراف, ط



 

َُِ 

المصادر 

 والمراجع 

تحقيؽ منيؼ الرتبة لمف ثبت لو شريؼ الصحبة, صبلح الديف أبك سعد خميؿ بف كيكمدم 
, ُحقيؽ: عبد الرحيـ القشقرم, دار العاصمة, الرياض, السعكدية, طالدمشقي العبلئي, ت

 ق. َُُْ
التدريب كأىميتو في العمؿ اإلسبلمي, محمد الشريؼ, دار األندلس الخضراء لمنشر, جدة, 

 ـ. ََِّ -قُِْْ, ْالمممكة العربية السعكدية, ط
كف الثبلثة األكلى لميجرة, ممكة التربية كالثقافة العربية اإلسبلمية في الشاـ كالجزيرة خبلؿ القر 

 ـ.َُٖٗ, ُأبيض, دار العمـ لممبلييف, بيركت, ط
, ِتفسير القرآف العظيـ, أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير, تحقيؽ سامي سبلمة, دار طيبة, ط

 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْ
تقريب التيذيب, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني, تحقيؽ محمد عكامة, دار 

 ـ.ُٖٔٗ, ُسكريا, طالرشيد, 
تككف االتجاىات السياسية في اإلسبلـ األكؿ مف دكلة عمر إلى دكلة عبد الممؾ, إبراىيـ 

 ق.َُْٔ-ـُٖٔٗ, ِبيضكف, دار اقرأ, بيركت, ط
تمقيح فيكـ أىؿ األثر في عيكف التاريخ كالسير, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف ابف الجكزم, 

 ق. ُُْٖـ, ُٓٗٗ, ُلبناف, ط -يركتدار األرقـ بف أبي األرقـ, ب
التنكير في شرح الجامع الصغير, محمد بف إسماعيؿ الكحبلني, الصنعاني, تحقيؽ: محمد 

 ـ.َُِّ -قُِّْ, ُإبراىيـ, دار السبلـ, الرياض, ط
 تيذيب األسماء كالمغات, أبك زكريا محي الديف النككم, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف. 

ف باف بف أحمد التميمي أبك حاتـ الدارمي البستي, كزارة المعارؼ لمحككمة الثقات, محمد ب
 ق. ُّّٗ –ـ ُّٕٗ, ُالعالية اليندية, دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد, الدكف, اليند, ط

الجامع في الحديث, أبك محمد عبد ا بف كىب المصرم القرشي, تحقيؽ: مصطفى أبك الخير, 
 ـ. ُٓٗٗ -قُُْٔ, ُرياض, طدار ابف الجكزم, ال

الجذكر التاريخية لؤلسرة األمكية, إحساف صدقي العمد, حكليات كمية اآلداب, الحكلية السابعة 
 ق, مجمس النشر العممي, جامعة الككيت.ُُْٕ-ـُٔٗٗعشرة, 

جمؿ مف أنساب األشراؼ, أحمد بف يحيى الببلذرم, تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض الزركمي, دار 
 ـ. ُٔٗٗ -قُُْٕ, ُت, طالفكر, بيرك 



 

ُُِ 

المصادر 

 والمراجع 

جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف األزدم, تحقيؽ رمزم بعمبكي, دار العمـ لممبلييف, 
 ـ. ُٕٖٗ, ُبيركت, ط

حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي, 
 –, عيسى البابي الحمبي كشركاه تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, دار إحياء الكتب العربية

 ـ. ُٕٔٗ -قُّٕٖ, ُمصر, ط
 . ِالحككمة اإلسبلمية, أبك األعمى المكدكدم, ترجمة أحمد إدريس, دار المختار اإلسبلمي, ط

الخراج, أبك يكسؼ يعقكب بف حبتة األنصارم, المكتبة األزىرية لمتراث, تحقيؽ طو سعد, كسعد 
 محمد.

, ِياسة( عبد الكريـ الخطيب, دار المعرفة, بيركت, لبناف, طالخبلفة كاإلمامة )ديانة كس
 ـ. ُٕٓٗ

 ـ, دار الكقاية, األردف. ُٗٗٗ, ُدراسة في تاريخ الخمفاء األمكييف, محمد بطانيف, ط
 , )د.ت(. ُالدكلة اإلسبلمية, كامؿ الدقس, دار األرقـ, عماف, ط

 ـ.ََُِلمكتاب, القاىرة, مصر,  الدكلة األمكية المفترل عمييا, حمدم شاىيف, دار القاىرة
ـ, ُٔٗٗ, ُالدكلة األمكية دكلة الفتكحات, نادية مصطفى, المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي, ط

 ق.ُُْٕ
, ِالدكلة األمكية كاألحداث التي سبقتيا كميدت ليا ابتداء مف فتنة عثماف, يكسؼ العش, ط

 ق, دار الفكر, دمشؽ.َُْٔ-ـُٖٓٗ
راشد, غربي محمد, مجمة دفاتر السياسة كالقانكف, جامعة حسيبة بك عمي, الديمقراطية كالحكـ ال

 ـ.َُُِالجزائر, عدد خاص, أبريؿ, 
زبدة الحمب في تاريخ حمب, كماؿ الديف أبي القاسـ ابف العديـ الحمبي الحنفي, دار الكتب 

 ـ. ُٔٗٗ -قُُْٕ, ُلبناف, ط -العممية, بيركت
ـ, ُْٗٗ, ُمة في صدر اإلسبلـ, صالح الركاضية, طزياد بف أبيو كدكره في الحياة العا

 جامعة مؤتة.
سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ مصطفى بف عبد ا القسطنطيني العثماني المعركؼ بكاتب 

ـ, مركز ََُِحمبي, كبجاجي خميفة, تحقيؽ: محمكد عبد القادر األرناؤكط, اسطانبكؿ, 
 , منظمة المؤتمر اإلسبلمي. األبحاث لمتاريخ كالشئكف كالثقافة اإلسبلمية



 

ُِِ 

المصادر 

 والمراجع 

سمط النجـك العكالي في أبناء األكائؿ كالتكالي, عبد الممؾ العصامي المكي, تحقيؽ عادؿ عبد 
 ـ. ُٖٗٗ -قُُْٗ, ُالمكجكد, كعمي معكض, دار الكتب العممية, بيركت, ط

كط, سنف ابف ماجو, ابف ماجو أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني, تحقيؽ: شعيب األرناؤ 
 ـ.ََِٗ -قَُّْ, ُكآخركف, دار الرسالة العالمية, ط

سنف أبي داكد, أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني, تحقيؽ: شعيب األرناؤكط, محمد 
 ـ. ََِٗ -قَُّْ, ُبممي, دار الرسالة العبلمية, ط

سنف الترمذم, الجامع الكبير, محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم, أبك عيسى, تحقيؽ: بشار 
 ـ. ُٖٗٗعكاد معركؼ, دار الغرب اإلسبلمي, بيركت, 

السنف الكبرل, أحمد بف الحسيف أبك بكر البييقي, تحقيؽ: محمد عطا, دار الكتب العممية, 
 ـ. ََِّ -قُِْْ, ّبيركت, لبناف, ط
في ضكء نصكص الشريعة كمقاصدىا, يكسؼ القرضاكم, مكتبة كىبة,  السياسة الشرعي

 ـ. ُٖٗٗ, ُالقاىرة, ط
السياسة الشرعية في إصبلح الرعية, تقي الديف أبك العباس أحمد ابف تيمية, كزارة الشؤكف 

 ق.ُُْٖ, ُاإلسبلمية, السعكدية, ط
األرناؤكط, مؤسسة  سير أعبلـ النببلء, شمس الديف الذىبي, تحقيؽ: مجمكعة بإشراؼ شعيب

 ـ.ُٖٓٗ –ق َُْٓ, ّالرسالة, ط
الشريعة , أبك بكر محمد بف الحسيف اآلجرم البغدادم, تحقيؽ: عبد ا الدميجي, دار الكطف, 

 ـ.ُٗٗٗ -قَُِْ, ِالرياض, السعكدية, ط
, ُشعب اإليماف, أحمد بف الحسيف الخراساني أبك بكر البييقي, تحقيؽ: عبد العمي حامد, ط

 ـ. ََِّ ق,ُِّْ
شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ, محمد بف أحمد تقي الديف أبك الطيب المكي الفارسي, دار 

 ـ. َََِ -قُُِْ, ُالكتب العممية, ط
, نشكاف بف سعيد الحميرم, تحقيؽ حسيف العمرم  شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك

 ـ. ُٗٗٗ -قَُِْ, ُكآخركف, دار الفكر المعاصر, بيركت, لبناف, دار الفكر, سكرية, ط
الشكرل كأثرىا في الديمقراطية )دراسة مقارنة(, عبد الحميد األنصار, دار الفكر العربي, 

 ـ. ُٔٗٗ -قُُْٔ



 

ُِّ 

المصادر 

 والمراجع 

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي, تحقيؽ: 
 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕ, ْأحمد عبد الغفكر عطار, دار العمـ لممبلييف, بيركت, ط

, ُصحيح البخارم, محمد بف إسماعيؿ البخارم, تحقيؽ: محمد الناصر, دار طكؽ النجاة, ط
 ق. ُِِْ

حجاج النيسابكرم, تحقيؽ: محمد عبد الباقي, دار إحياء التراث صحيح مسمـ, مسمـ بف ال
 العربي, بيركت. 

 ٖ, ُـ, طُٖٔٗ, ابف سعد , تحقيؽ: إحساف عباس, دار صادر, بيركت, لالطبقات الكبر 
 أجزاء. 

أبك عبد ا محمد بف سعيد بف منيع متمـ الصحابة,  ,الطبقات الكبرلالطبقة الخامسة, 
, ُركؼ بابف سعد, تحقيؽ: محمد السممي, مكتبة الصديؽ, الطائؼ, طالياشمي البصرم المع

 ـ. ُّٗٗ -قُُْْ
ابف سعد الطبقات الكبرل, متمـ الصحابة, الطبقة الرابعة مف الصحابة ممف أسمـ عند فتح مكة, 

الياشمي, تحقيؽ: عبد العزيز السمكمي, مكتبة الصديؽ الطائؼ, المممكة العربية السعكدية, 
 ق. ُُْٔ

دراسة سياسية, عبد الشافي عبد المطيؼ, دار السبلـ,  لـ اإلسبلمي في العصر األمكمالعا
 ق. ُِْٗـ, ََِٖ, ُالقاىرة, ط

 . ِالعرب في العصكر القديمة, لطفي عبد الكىاب, دار المعرفة الجامعية, ط
 ـ.ََِٗ -قَُِْ, ُالراشدة, أكـر العمرم, مكتبة العبيكاف, الرياض, ط عصر الخبلفة

الثميف في تاريخ البمد األميف, تقي الديف محمد بف أحمد بالحسني الفاسي المكي, تحقيؽ: العقد 
 ق. ُُْٗ –ـ ُٖٗٗ, ُمحمد عطا, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, ط

العكاصـ مف القكاصـ في تحقيؽ مكاقؼ الصحابة بعد كفاة النبي, القاضي محمد أبك بكر ابف 
تحقيؽ محب الديف الخطيب, كمحمكد االسطنبكلي, دار الجيؿ العربي المعافرم اإلشبيمي, 

 ق.َُْٕ-ـُٕٖٗ, ِبيركت, لبناف, ط
عيكف األنباء في طبقات األطباء, أحمد بف القاسـ أبك العباس بف أبي أصيبعة, تحقيؽ نزار 

 رضى, دار مكتبة الحياة, بيركت.
 ـ. ُٖٖٗبيركت,  –فتكح البمداف, أحمد بف يحيى الببلذرم, دار اليبلؿ 



 

ُِْ 

المصادر 

 والمراجع 

الفخرم في اآلداب السمطانية كالدكؿ اإلسبلمية, محمد بف عمي بف طباطبا المعركؼ بابف 
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٖ, ُالطقطقى, تحقيؽ عبد القادر مايك, دار القمـ العربي, بيركت, ط

فيض القدير شرح الجامع الصغير, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف 
 ق.ُّٔٓ, ُالقاىرم, المكتبة التجارية, مصر, طالمنَّاكم 

ق, ُُْٖ-ـُٖٗٗ, ُقادة الفتح اإلسبلمي في ببلد ما كراء النير, محمكد شيت خطاب, ط
, بيركت, لبناف.  دار األندلس الخضراء, جدة, السعكدية, دار ابف حـز

ي بامخرمة قبلدة النحر في كفيات أعياف الدىر, أبك محمد الطيب بف عبد ا بف أحمد بف عم
 ـ. ُِْٖ -ـََِٖاليجراني الحضرمي الشافعي, دار المنياج , السعكدية, ط, 
 السعكدية.  –األردف  -الكامؿ في التاريخ, ابف األثير الشيباني, بيت األفكار الدكلية

الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار, أبك بكر بف أبي شيبة, تحقيؽ: كماؿ الحكت, مكتبة 
 ق.َُْٗ, ُالرشد, الرياض, ط

كنز الدرر كجامع الغرر, أبك بكر عبد ا بف أربؾ الدكادارم, تحقيؽ: بيرند راتكة كآخركف, 
 الناشر: عيسى البابي الحمبي. 

 ق. ُُْْ, ّلساف العرب, ابف منظكر, دار صادر, بيركت, ط
, ُط مائة مف عظماء أمة اإلسبلـ غيركا مجرل التاريخ, جياد الترباني, تقديـ محمد الزغبي,

 ق, دار التقكل, مصر. ُُّْـ, ََُِ
مجمع اآلداب في معجـ األلقاب, كماؿ الديف أبك الفضؿ المعركؼ بابف الفكطي الشيباني, 

, ُكزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي, إيراف, ط -تحقيؽ: محمد الكاظـ, مؤسسة الطباعة كالنشر
 ق. ُُْٔ

خبار, جماؿ الديف محمد طاىر اليندم, مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األ
 ـ. ُٕٔٗ -قُّٕٖ, ّالفتني الكجراني, مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية, ط

ـ, دار ََِٔ /قُِْٕ, ّالمحسف, محمد بف أحمد التميمي, تحقيؽ: يحيى الجبكرم, ط
 الغرب اإلسبلمي, بيركت. 

ازم, تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد, مختار الصحاح, زيف الديف أبك عبد ا محمد الحنفي الر 
 ـ. ُٗٗٗ /قَُِْ, ٓصيدا , ط -الدار النمكذجة , بيركت –المكتبة العصرية 



 

ُِٓ 

المصادر 

 والمراجع 

مختصر تاريخ دمشؽ, محمد بف مكـر جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم, الركيفعي اإلفريقي, 
, ُتحقيؽ ركحية النحاس, رياض مراد كمحمد مطيع, دار الفكر لمطباعة, دمشؽ, سكريا, ط

 ـ. ُْٖٗ -قَُِْ
مكتبة المعارؼ,  مختصر سنف أبي داكد الحافظ عبد العظيـ المنذرم, تحقيؽ: محمد خبلفة,

 ـ. ََُِ /قُُّْ, ُالرياض, السعكدية, ط
, المطبعة الحسينية المصرية, ُالمختصر في أخبار البشر, عماد الديف إسماعيؿ أبي الفدا, ط

 مصر.
, ُعبد ا اليافعي اليمني, ار الكتب العممية, بيركت, ط مرآة الجناف كعبرة اليقظاف, أبك محمد

 ـ. ُٕٗٗ
مرآة الزماف في تكاريخ األعياف, شمس الديف أبك المظفر يكسؼ بف قز أكغمي بف عبد ا 

, ُالمعركؼ بسبط ابف الجكزم, تحبيؽ: محمد عرقسكسي, دار الرسالة العالمية, دمشؽ, ط
 ق. ُّْْ /ـ َُِّ

 -مقراطي كقكاعد الحكـ الرشيد, محمد فييـ دركيش, دار النيضة العربيةمرتكزات الحكـ الدي
 ـ. ََُِ, ُالقاىرة, ط

المستخرج مف كتب الناس لمتذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ الناس لممعرفة, الحافظ أبك القاسـ عبد 
الرحمف بف محمد بف إسحاؽ ابف مندة األصبياني, تحقيؽ: عامر التميمي, كزار العدؿ كالشئكف 

 اإلسبلمية, البحريف, إدارة الشئكف الدينية.
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني, تحقيؽ: شعيب 

 -قُُِْ, ُاألرناؤكط, كعادؿ مرشد كآخركف, إشراؼ عبد ا التركي, مؤسسة الرسالة, ط
 ـ. ََُِ

ر أحمد بف عمرك العتكي, المعركؼ البازار, مسند البزار المنشكر باسـ البجر الزخار, أبك بك
, المدينة المنكرة , ط ـ, ُٖٖٗ, ُتحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف ا كآخركف, مكتبة العمـك

 ـ. ََِٗ
المسند الصحيح المخرج عمى صحيح مسمـ , ابك عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف سفراييني, 

 ـ. َُِْ /قُّْٓ, ُطتحقيؽ, ىاني فقيو, نشر الجامعة اإلسبلمية, السعكدية, 



 

ُِٔ 

المصادر 

 والمراجع 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بف محمد الفيكمي الحمكم, المكتبة العممية, 
 بيركت. 

, دار المعارؼ, ْالمعارؼ, ابف قتيبة أبك محمد عبد ا بف مسمـ, تحقيؽ ثركت عكاشة, ط
 القاىرة. 

 ـ. ََِٖ /قُِْٗ, ُمعاكية بف أبي سفياف شخصيتو كعصره, عمي الصبلبي, ط
ق, المكتب اإلسبلمي, بيركت, ُُْٗ/ ـُٖٗٗ, ُمعاكية بف أبي سفياف, محمكد شاكر, ط

 دمشؽ, عمَّاف.
 ـ. ُٓٗٗ, ِمعجـ البمداف, شياب الديف أبك عبد ا ياقكت الحمكم, دار صادر, بيركت, ط

ممد األميف معجـ الصحابة, أبك القاسـ بعد ا بف محمد بف عبد العزيز البغكم, تحقيؽ: 
 ق. ُُِْ /ـَََِ, ُالحنبكي, مكتبة دار البياف, الككيت, ط

 ـ. ََِٖ /قُِْٗ, ُمعجـ الصكاب المغكم, أحمد مختار عمر, عالـ الكتب, القاىرة, ط
 ـ. ََِٖ /قُِْٗ, ُمعجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار عمر, عالـ الكتب, ط

راجعة سييؿ زكار, دار الفكر, بيركت, لبناف, مقدمة ابف خمدكف, عبد الرحمف بف خمدكف, م
 ق. ُُِْ /ـََُِ

مقدمة في تاريخ صدر اإلسبلـ, عبد العزيز الدكرم, مركز دراسات الكحدة العربية, بيركت, 
 ـ.ََِٕ, ِلبناف, ط

ـ, َُِْمف التدبر السياسي لمقرآف الكريـ, بدر الديف مدكخ, مكتبة كزارة الثقافة, غزة, فمسطيف, 
 ديـ : أحمد بحر. )د.ط(, تق

المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ, أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ابف الجكزم, تحقيؽ: 
, ُمحمد عبد القادر عطا, كمصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, ط

 ق. ُُِْـ, ُِٗٗ
ف أبك العباس محمد ابف تيمية, منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية, تقي الدي
 ق.َُْٔ-ـُٖٔٗ, ُتحقيؽ محمد سالـ, جامعة اإلماـ محمد ابف سعكد اإلسبلمية, ط

مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف, أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي, تحقيؽ: 
 .ُحسيف الداراني, كعبده الككشؾ, دار الثافة العربية, دمشؽ, ط



 

ُِٕ 

المصادر 

 والمراجع 

, ِضة في عيد يزيد بف معاكية, محمد الشيباني, دار طيبة, السعكدية, طمكاقؼ المعار 
 ـ.ََِٗ

مكجز التاريخ اإلسبلمي منذ عيد آدـ عميو السبلـ )تاريخ ما قبؿ اإلسبلـ( إلى عصرنا 
الحاضر, أحمد العسيرم, فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية, الرياض, الناشر غير معركؼ, 

 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٕ, ُط
 و أبك عبية, دار البشير لمجامعات, القاىرة. الفتكحات اإلسبلمية, طمكجز عف 

بف عبد ا الظاىرم الحنفي أبك  مصر كالقاىرة, يكسؼ بف تغرم بردل النجكـ الزاىرة في ممكؾ
 المحاسف, جماؿ الديف, كزارة األكقاؼ كاإلرشاد القكمي, دار الكتب, مصر.

, ّالفساد, عبير مصمح, إشراؼ عزمي الشعيبي, طالنزاىة كالشفافية كالمساءلة في مكاجية 
 ـ, مؤسسة أماف, راـ ا.َُِّ

 ـ.َُِّ, ُالنصح لكالة األمر, عدم حمادم, دار البداية, عماف, ط
 ـ. ُٔٗٗ, ُنظاـ الحكـ في اإلسبلـ, عارؼ أبك عيد, دار النفائص, األردف, ط

 ـ.ََِِ, ٔنظاـ الحكـ في اإلسبلـ, عبد القديـ زلكـ, ط
, ّنظاـ الحكـ في الشريعة كالتاريخ اإلسبلمي, ظافر القاسمي, دار النفائس, بيركت, ط

 ـ. ُٕٖٗ
نظاـ حكـ األمكييف كرسكميـ في األندلس, سالـ الخمؼ, عمادة البحث العممي, الجامعة 

 ـ.ََِّ/ قُِْْ, ُاإلسبلمية, المدينة المنكرة, السعكدية, ط
ق, دار اليسر, ُِّْ/ ـَُُِ, ُاإلسبلـ, عطية عدالف, طالنظرية العامة لنظاـ الحكـ في 

 القاىرة.
نكادر الخمفاء المشيكر بػ "إعبلـ الناس بما كقع لمبرامكة مع بني العباس", محمد اإلتميي, 

 ـ. ََِْ /قُِْٓ, ُلبناف, ط-تحقيؽ: محمد سالـ, دار الكتب العممية, بيركت, 
 ـ. ُِٖٗ, ُدم أبك حبيب, دار الببلد, جدة, طالكجيز في المبادئ السياسية في اإلسبلـ, سع

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف, ابف خمكاف البرمكي, تحقيؽ: إحساف عباس, دار صادر, 
 ـ. ََُٗ, ُبيركت, ط

 ثانيًا: المجالت 



 

ُِٖ 

المصادر 

 والمراجع 

,  ِٓلمنتدل اإلسبلمي, العدداألىكاء الخفية, عبد الفتاح سعد, مجمة البياف, تصدر عف ا
 .ٔٓص

الح الرشيد مف منظكر إسبلمي, سيؼ الديف عبد الفتاح, مجمة المسمـ المعاصر, الحكـ الص
 ـ. َُُِ, مؤسسة األىراـ, القاىرة, ُّٗالعدد 

, مركز راـ ا ُالحكـ الصالح كبناء مؤسسات المجتمع, طاىر المصرم, مجمة تسامح, العدد 
 ـ. ََِٓلدراسات حقكؽ اإلنساف, فمسطيف, 

تراتيجي لئلدارة, نحك بناء مجتمع المؤسسة كالمكاطنة العامة, فيمي الحكـ الصالح: خيار اس
الفيداكم, مجمة النيضة, المجمد الثامف, العدد الثالث, كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية, جامعة 

 ـ. ََِٕالقاىرة, مصر, 
الشكرل كالديمقراطية في الفكر اإلسبلمي المعاصر, خميفة بكزازم, مجمة دفاتر السياسة 

 ـ, جامعة الجزائر. َُِٔ, ُٓكالقانكف, العدد 
 .ُِ, صُّٗمحاسبة النفس ضركرة ممحة, عبد ا العسكر, مجمة البياف, العدد 

 

 

 ثالثًا: موقع اإلنترنت

كالمساءلة: عمر رياض كمحمد أعمار, مركز الدراسات كاألبحاث في القيـ, المممكة  الشفافية
  www.alqiam.ma/articleـ. َُِٖيكليك  ْالمغربية, 

ـ. َُِٓ/ُ/ٖمكقع المنتدل العربي إلدارة المكارد البشرية, الشفافية, محمد إسماعيؿ, 
http://hrdiscussion.com  

 ـ.ََِٗ/ٗ/ِكالشفافية, عبد الكىاب األفندم, مكقع السكداف اإلسبلمي, السكداف,  اإلسبلـ
https://ww.sudaress.com  

مف  ُْٕٔٓـ, العدد ََِٖمايك  ُِ, مبدأ إسبلمي, محمد القكيز, مكقع الرياض الشفافية
 مجمة البيت العربي. 

مقاالت, المساءلة كالمحاسبة, محمد الباىمي.  مكقع
www.sironline.org/alabueb/maqalatx.mohadarat.com  

http://www.alqiam.ma/article
http://hrdiscussion.com/
http://hrdiscussion.com/
https://ww.sudaress.com/
https://ww.sudaress.com/
http://www.sironline.org/alabueb/maqalatx.mohadarat.com
http://www.sironline.org/alabueb/maqalatx.mohadarat.com


 

ُِٗ 

المصادر 

 والمراجع 

ـ. ََِٕ/ٔ/ّ, ُّٓٗفي اإلسبلـ, ليث زيداف, العدد مكقع الحكار المتمدف, مساءلة الحكاـ 
www.ahewar.org/debat/show.art   

 ـ.َُِٔ/ُُ/ّ. دعاء مفيدمكضكع, العدؿ في اإلسبلـ,  مكقع

ـ. َُِٓ/َُ/ِٕاأللككة الشرعية, العدؿ في اإلسبلـ, حسيف عبد القادر,  شبكة
www.alukah.net/shard/6  

رسالة اإلسبلـ, نظرية العدؿ في اإلسبلـ, كدكرىا في الكقاية مف االنحراؼ الفكرم, بف  مكقع
 ص.  ّٓ:ٖـ, الساعة َُِٔ/َٖ/ُِيحيى أـ كمثكـ, 

لمشكخي. مكقع صيد الفكائد, السيادة مفيكميا كنشأتيا, كمظاىرىا, زياد ا
www.saaid.net/bahoth/100.htm  

مكقع األلككة, سيادة الشريعة, مف المعمكـ مف ديف اإلسبلـ بالضركرة, سعد العتيبي, 
 ـ. َُُِ/ُُ/ِٔ

ـ َُِٓ/ٕ/ِّمكقع مجمة الصمكد اإلسبلمية, السيادة لمشرع مطمقان, 
www.alsomood.com 

مكقع صيد الفكائد, السيادة في الفكر اإلسبلمي المعاصر, فيد العجبلف. 
http://saaid/syadh_alshre3h.net 

مكقع المستشار, تقديـ أىؿ الكفاءة كاجب ديني ككطني, عادؿ ىندم. 
www.almostashar.com  

 ـ. َُِٔ/ٔ/ُِ, الشكرل كمعاكدة إخراج األمة, أحمد سالـ, األلككةمكقع 

ـ. ََُِ/َُ/ُْ, التخطيط في اإلدارة اإلسبلمية, عبد العزيز ىندم, األلككةمكقع 
www.alukar.net 

ق. ُِّْ/ٓ/َِكقع ميارات النجاح, التخطيط االستراتيجي في اإلسبلـ, محمد العامرم. م
  www.55t5.com/readarticle.aspxصباحان.  ِِ:ُالساعة: 

 ّْ:ٔـ. الساعة: َُُِ/ٓ/ِِمكقع قصة اإلسبلـ, بيف الراعي كالرعية, أحمد الصكياف, 
  http://islamstory.comمساءن. 

ـ. َُِّ/ٔ/َُآفاؽ الفكر االستراتيجي في العصر النبكم, فضيؿ التيامي,  مكقع
www.Afaqconter.com/index/p/https  
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 انعامة  انفهارس
 

 : ييرس اآليات القرآنية أوًل 
 : ييرس األحاديث النبويةاثانيً 
 ا: ييرس األشعارثالثً 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ُُّ 

الفهارس 

 العامة

 أوًل: ييرس اآليات القرآنية

 الصفحة الرقم اآلية

 البقرة

  ِْ ٍِ ا  ْ٘ َِ َخيَ ثَُو اىهِزٝ ٍَ  ٌْ ب َٝؤْرُِن َه ىَ َٗ ُْ رَْذُخيُ٘ا اْىَجْهخَ  ٌْ أَ ًْ َحِغْجزُ  ُُِ ُِْ   ... أَ

  َ ِه َّللاه ىَِن َٗ ٌْ ثِجَْعٍط ىَفََغَذِد اْْلَْسُض  ُٖ ِ اىْهبَط ثَْعَع ََل َدْفُع َّللاه ْ٘ ىَ َٗ ...   ُِٓ ُُُ 

 َٓفِٜ َل إِْمَشا  ِِ ٝ  ِّ ِٔٓ  اىذِّ

 آل عمران

 ٌْ ُٕ ْس ِٗ َشب شِ  فِٜ َٗ ٍْ  ِّ   627اْْلَ

  ٌْ ِٖ َْْذ َسثِّ ارًب ثَْو أَْحَٞبٌء ِع َ٘ ٍْ ِ أَ َِ قُزِيُ٘ا فِٜ َعجِِٞو َّللاه ِه اىهِزٝ ََل رَْحَغجَ َٗ ...  ُٔٗ-
ُُٕ 

َُُ 

 النساء

ٌاىهِزٛ َخيَقَُن ٌُ َٖب اىْهبُط ارهقُ٘ا َسثهُن اِحَذحٍ  ٍِِّ َٝب أَُّٝ َٗ َخيََق  ّهْفٍظ  َٗ ...  ُ ُّ 

 ب اْمزََغجُ٘ا َه ٍِ َجبِه َِّصٌٞت  ىِيَِّْغبءِ  ۖ   ىِيشِّ ب َٗ َه ٍِ َِ   َِّصٌٞت  اْعؤَىُ٘ا...  اْمزََغْج َٗ

  

ِّ ُّ 

 َٖب يِ ْٕ بَّبِد إِىَٚ أَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُؤدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه  ّٓ,ِٕ,ُِ ٖٓ .إِ

  ٌْ ُْْن ٍِ ِش  ٍْ أُٗىِٜ اْْلَ َٗ ُعَ٘ه  أَِغُٞع٘ا اىشه َٗ  َ ُْ٘ا أَِغُٞع٘ا َّللاه ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ  ِ ٗٓ  َٝب أَُّٝ

 ٌش ٍْ ٌْ أَ ُٕ إَِرا َجبَء َۖ  َِ ٍِّ  ِِ ٍْ ِٗ  اْْلَ ِٔ  أَ ِف أََراُع٘ا ثِ ْ٘ ُٗٓ إِىَٚ  ۖ   اْىَخ ْ٘ َسدُّ ىَ َٗ

ُعِ٘ه      ... اىشه

12 ِٓ 

 ِ٘ا ثِبْىَعْذه َُ ُْ رَْحُن ِْٞ اىْهبط أَ ٌْ ثَ زُ َْ إَِرا َحَن َٗ   12 ِٔ 

  ُ ب أََساَك َّللاه ََ َِ اىْهبِط ثِ ْٞ ٌَ ثَ َْٞل اْىِنزَبَة ثِبْىَحقِّ ىِزَْحُن َّْضْىَْب إِىَ  ِ َُٓ  إِّهب أَ



 

ُِّ 

الفهارس 

 العامة

 الصفحة الرقم اآلية

 ِثِبْىقِْغػ  ٚ ٍَ ٘ا ىِْيَٞزَب ٍُ أَُ رَقُ٘ َٗ  629 ِٕ 

 َٖب َِ  َٝبأَُّٝ ُْ٘ا اىهِزٝ ٍَ َِ  ُمُّ٘٘ا آ ٞ ٍِ ا ٘ه ََٖذاءَ  ثِبْىقِْغػِ  قَ ِ  ُش ْ٘  َّلِله ىَ  َعيَٚ َٗ

... ٌْ   أَّفُِغُن
622 ِٔ 

 المائدة

 ٙ َ٘ اىزهْق َٗ ُّ٘ا َعيَٚ اْىجِشِّ  َٗ رََعب َٗ   ِ ُِ 

 َِ ٞ ٍِ ا ٘ه ُْْ٘ا ُمُّْ٘٘ا قَ ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ ََٖذاء َٝب أَُّٝ ِ ُش ٌْ  َّلِلّ ْهُن ٍَ َلَ َْٝجِش َٗ  ٓٓ,ِٕ   1...  ثِبْىقِْغِػ 

  َِ ْقِغِطٞ َُ َ ُِٝحتُّ اْى ُه َّللاه ٌْ ثِبْىقِْغِػ إِ ُٖ َْْٞ ٌْ ثَ َذ فَبْحُن َْ ُْ َحَن إِ َٗ  ِْ ِٓ 

 األنعاـ

  َِ ُْٞش اْىفَبِصيِٞ َ٘ َخ ُٕ َٗ ِ َٝقُصُّ اْىَحقه  ٌُ إَِله َّلِله ُِ اْىُحْن  َٔ ٕٓ   إِ

 األعراؼ

  ْيُل ٍُ ًٞعب اىهِزٛ ىَُٔ  َِ ٌْ َج ُْٞن ِ إِىَ َٖب اىْهبُط إِِّّٜ َسُعُ٘ه َّللاه  ُّ ُٖٓ   ... قُْو َٝب أَُّٝ

 األنفال

  ٌْ ََٕت ِسُٝحُن رَْز َٗ ََل رََْبَصُع٘ا فَزَْفَشيُ٘ا  َٗ   ْٔ ُِ 

  ِْٞو ِْ ِسثَبِغ اْىَخ ٍِ َٗ ٍح  ٘ه ِْ قُ ٍِ  ٌْ ب اْعزَطَْعزُ ٍَ  ٌْ ُٖ ٗا ىَ أَِعذُّ َٗ   َٔ ٖٕ,ُُُ 

 التكبة

 ًِ ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َِ ثِبَّلله ٍَ ِْ آ ََ ًِ َم ْغِجِذ اْىَحَشا ََ بَسحَ اْى ََ ِع َٗ ٌْ ِعقَبَٝخَ اْىَحبجِّ   َُُ ِِ-ُٗ  ... أََجَعْيزُ

  ُْ ٌْ أَ ُِ َّزََشثهُص ثُِن َّْح َٗ  ِِ ْٞ َُ ثَِْب إَِله إِْحَذٙ اْىُحْغََْٞ َْٕو رََشثهُص٘  َُُ ِٓ  ... قُْو 

  َُُٔسُع٘ى َٗ  ٌْ يَُن ََ ُ َع يُ٘ا فََغََٞشٙ َّللاه ََ قُِو اْع َٗ َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ   َُٓ أ  



 

ُّّ 

الفهارس 

 العامة

 الصفحة الرقم اآلية

 ىكد

 ََل رَْجَخُغ٘ا َٗ  َُ َٞضا َِ اْى َٗ َْٞو  فُ٘ا اْىَن ْٗ َ ٌْ فَؤ ِْ َسثُِّن ٍِ َخٌ  ٌْ ثَِّْٞ  ٔٓ ٖٓ  ... قَْذ َجبَءْرُن

 اىْهبُس ٌُ ُن غه ََ ٘ا فَزَ َُ َِ ظَيَ ََل رَْشَمُْ٘ا إِىَٚ اىهِزٝ َٗ  ُُّ ْٖ 

 الحجر

  ًٍ ْعيُ٘ ٍَ ىُُٔ إَِله ثِقََذٍس  ب َُّْضِّ ٍَ َٗ َْْذَّب َخَضائُُِْٔ  ٍء إَِله ِع ْٜ ِْ َش ٍِ  ُْ إِ َٗ   ُِ ْٗ 

 النحؿ

  ٍء ْٜ َْٞل اْىِنزَبَة رِْجَٞبًّب ىُِنوِّ َش ْىَْب َعيَ َّضه َٗ  ٖٗ ِ 

   ِِ َٖٚ َع ْْ َٝ َٗ إِٝزَبِء ِرٛ اْىقُْشثَٚ  َٗ  ُِ ْحَغب اْْلِ َٗ ُش ثِبْىَعْذِه  ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه  ِٓ,ِٕ َٗ  ... إِ

 الكيؼ

 ِعًذا ْ٘ ٍه  ٌِٖ يِِن ْٖ ََ َجَعْيَْب ىِ َٗ ٘ا  َُ ب ظَيَ َه ٌْ ىَ ُٕ يَْنَْب ْٕ ٙ  أَ رِْيَل اْىقَُش َٗ   ٓٗ ْٖ 

 األنبياء

  َِ ب آَخِشٝ ًٍ ْ٘ َٕب قَ َّْشؤَّْب ثَْعَذ أَ َٗ خً  ََ ِْ قَْشٍَٝخ َمبَّْذ ظَبىِ ٍِ َْب  َْ ٌْ قََص َم َٗ  ُُ ٖٓ 

 الحج

  ىَقَِذٌٝش ٌْ ِٕ َ َعيَٚ َّْصِش ُه َّللاه إِ َٗ ٘ا  َُ ٌْ ظُيِ ُٖ ه َُ ثِؤَّ َِ ُٝقَبرَيُ٘ َُ ىِيهِزٝ َِ  *أُِر ... اىهِزٝ

    
ّٗ ٗٗ 

 النكر

 ٌْ ُٖ ٌْ َرىَِل أَْصَمٚ ىَ ُٖ َْٝحفَظُ٘ا فُُشَٗج َٗ  ٌْ ِٕ ِْ أَْثَصبِس ٍِ ٘ا  َِ َُٝغعُّ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ  ُُٖ ُّ-َّ  ... قُو ىِّْي

 النمل

   ِإِٝزَبء َٗ  ُِ ْحَغب اْْلِ َٗ ُش ثِبْىَعْذِه  ٍُ َ َٝؤْ ُه َّللاه ٚ   ِرٛ إِ ٚ   اْىقُْشثَ َٖ ْْ َٝ َٗ  ِِ  ُِّّٔ   73...  َع



 

ُّْ 

الفهارس 

 العامة

 الصفحة الرقم اآلية

 القصص

   ُِ ٞ ٍِ ُّٛ اْْلَ ِ٘ ِِ اْعزَؤَْجْشَد اْىقَ ٍَ َْٞش  ُه َخ  ٓٔ ِٔ    إِ

 األحزاب

   ٌُ ُٖ َُ ىَ ُْ َُٝن٘ ًشا أَ ٍْ َسُع٘ىُُٔ أَ َٗ  ُ ٍَْخ إَِرا قََعٚ َّللاه ٍِ ْؤ ٍُ ََل  َٗ  ٍِ ٍِ ْؤ َُ َُ ىِ ب َمب ٍَ َٗ
 ...   

ّٔ َٔ 

 غافر

  َِشبد ٌْ َعجَِٞو اىشه ِذُم ْٕ ُِ أَ ًِ ارهجُِع٘ ْ٘  ُٖ ّٖ  َٝب قَ

 اليورى

 ٌْ ُٕ ُش ٍْ أَ َٗ َلحَ  ٘ا اىصه ٍُ أَقَب َٗ  ٌْ ِٖ َِ اْعزََجبثُ٘ا ىَِشثِّ اىهِزٝ َٗ   ٙ ب  ُشَ٘س َه ٍِ َٗ  ٌْ ُٖ َْْٞ ... ثَ

  

21 ِْ,ٕٕ 

 الحجرات

 َٖب اىْهبُط إِّهب ِْ  َٝب أَُّٝ ٍِ  ٌْ ٌْ ُشُع٘ثًب  َرَمشٍ  َخيَْقَْبُم َجَعْيَْبُم َٗ   ٚ ّْثَ أُ َٗ  ...  ُّ ُّ 

 الحديد

  َْبدِ  ىَقَذ أََّضْىَْب أَْسَعْيَْب ُسُعيََْب ثِبْىجَِّْٞ َٗ  ًَ َُ ىَِٞقُ٘ َٞضا َِ اْى َٗ ٌُ اْىِنزَبَة  ُٖ َع ٍَ...   ۖ   ِٓ ُِ,ٖٓ 

 الحشر

   َ ارهقُ٘ا َّللاه َٗ ْذ ىَِغٍذ  ٍَ ب قَذه ٍَ ْْظُْش َّْفٌظ  ْىزَ َٗ  َ ُْ٘ا ارهقُ٘ا َّللاه ٍَ َِ آ َٖب اىهِزٝ ... َٝب أَُّٝ

 . 
ُٖ ْٕ 

 القيامة

 ُأَُ ُْٝزَشَك ُعًذٙ أََْٝحَغت ُُ ٌه  *اِْلَّغب َْٚ * ثُ َْ ُٝ ٍّٜ ِْ ٍه  ِ ٍِّ ٌْ َُٝل ُّْطفَخً   ُّ ّٗ   ... أَىَ

 الشمس



 

ُّٓ 

الفهارس 

 العامة

 الصفحة الرقم اآلية

 َٕب ب ِْ َصمه ٍَ َٕب  * قَْذ أَْفيََح  ب ِْ َدعه ٍَ قَْذ َخبَة  َٗ . ٗ- َُ ْٖ 

 : ييرس األحاديث النبويةثانًيا

 الصفحة طرف الحديث الرقم

 58 "" أتشفع في حد مف حدكد ا  .ُ

 65 "" إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة  .ِ

 48 "" أعاذؾ ا مف إمارة السفياء  .ّ

 59 " السيِّد ا تبارؾ كتعالى"  .ْ

 66 "" ألقو عمى ببلؿ فإنو أندل منؾ صكتان   .ٓ

 35 " الميـ اجعمو ىادينا ميدينا, كاىده , كاىد بو"  .ٔ

 59 "" أنا سيد الناس يـك القيامة  .ٕ

 504 "" أكؿ جيش مف أمتي يغزكف مدينة قيصر  .ٖ

 88 "" خيار أئمتكـ الذيف تحبكنيـ كيحبكنكـ  .ٗ

 88 "" كمكـ راعو كمسؤكؿ عف رعيتو  .َُ

 65 "" يا أبا ذر, إٌنؾ ضعيؼ  .ُُ

 66 "" يا عبد الرحمف بف سمرة, ال تسأؿ اإلمارة  .ُِ

 77 ""استعينكا عمى أمكركـ بالمشاكرة  .ُّ

 84 "أييروا عمى أييا الناس"  .ُْ



 

ُّٔ 

الفهارس 

 العامة

 الصفحة طرف الحديث الرقم

 48 ""أفضؿ الجياد كممة عدؿ  .ُٓ

 88 "أال كمكـ راعو ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو"  .ُٔ

 38 ""الخبلفة بعدم ثبلثكف سنة  .ُٕ

 95 ""الديف النصيحة  .ُٖ

 35 "الميـ عمِّـ معاكية الكتاب كالحساب, كًقو العذاب"  .ُٗ

ا"  .َِ  85 "المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضن

 85 "ال تجتمع عمى ضاللة أمتي"إن   .ُِ

 68 "أف بايعنا عمى السمع كالطاعة, في منشطنا كمكرىنا"  .ِِ

 89 "إفَّ شر الرعاء الحطمة"  .ِّ

 550 ""إفَّ في الجٌنة مائة درجة  .ِْ

 505  ""إف كاف في شيء شفاء  .ِٓ

 88 ""إن من إكرام جالل ا هل إكرام يي الييةة المسمم  .ِٔ

 37 "رحمةن كنبكة"إفَّ ىذا األمر بدأ   .ِٕ

 87 ""إنَّؾ أف تدع كرثتؾ أغنياء  .ِٖ

 39 "انو الشيطاف يجرم مف االنساف مجرل الدـ"  .ِٗ

 87 ""سةعة يظميم ا هل ةظمو  .َّ

 65 "ستككف أئمة مف بعدم, يقكلكف فبل ييرد  عمييـ"  .ُّ



 

ُّٕ 

الفهارس 

 العامة

 الصفحة طرف الحديث الرقم

 88 "عميكـ بالجماعة فإف ا ال يجمع أمة محمد عمى ضبللة"  .ِّ

 68 ""ال دعكة في اإلسبلـ  .ّّ

 555 ""لكال أف أشؽ عمى أمتي ما قعدت خمؼ سرية  .ّْ

 555 "ما أحد يدخؿ الجٌنة يحب أف يرجع إلى الدنيا"  .ّٓ

 77 ""ما استغنى مستبد برأيو  .ّٔ

 77، 84 قوم إال ىدوا إلى أريد أمرىم" تشاكر"ما   .ّٕ

 84 ""ما ندم من استيار  .ّٖ

 35 "ما يميني منؾ يا معاكية"  .ّٗ

 83 ""من أكرم سمطان ا هل تةارك ا هل وتعالى  .َْ

 87 ""كالذم نفسي بيده ال يسألكني خطةن   .ُْ

 38 ""كالذم نفسي بيده مالي مما أفاء ا عميكـ  .ِْ

 37 ""كا ما حممني عمى الخبلفة  .ّْ

 87 ""يا عةادي إني حرمت الظمم  .ْْ

 35 ""يا معاكية اذا ميًمكت فأحسف  .ْٓ

 37 ""يا معاكية إف كليت أمرنا فاتؽ ا كاعدؿ  .ْٔ

 

 

  



 

ُّٖ 

الفهارس 

 العامة

 : ييرس األشعار ثالثًا
 

 الصفحة بيت الشعر

 دػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػأكل ضػػػعاؼ ال تنػػػكء مػػػف الجي **   أبكىػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػك األضػػػػػػػػػياؼ فػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػتكة  
 

ْٖ 

ٍسػػػػػػػػمىًكي  ػػػػػػػػاؽى ًفػػػػػػػػي األىٍرًض مى ػػػػػػػػا ضى  أىتىٍيتيػػػػػػػػؾى لىمَّ
 

ػػػػػػا قىػػػػػػٍد أصػػػػػػبت بػػػػػػو عقمػػػػػػي ** ػػػػػػٍرتي ًممَّ  كىأىٍنكى
 

ّٓ 

     ا   يى نى مَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػضتى  كحو ى ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػو عملىػػػػػػػػػػػػػػى اإلً صػػػػػػػػػػػػػػمَّ 

 افكنن مػػػػػػػػػػدٍ  الحػػػػػػػػػػؽ   يػػػػػػػػػػوً فً  حى بى ٍصػػػػػػػػػػأى فى  ره قٍبػػػػػػػػػػ **
 

ٓٔ 

 ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فإننػػػػػػػػػػػػػػػػـ تمدنػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػإف تػػػػػػػػؾ ىن
       

 دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نجػػػػػػػػػػػػػػا غطارفػػػػػػػػاء ينمييػػػػػػػػػلبيض **
 

ْٖ 

نِّػػػػػػػػػػػػػػػي فىػػػػػػػػػػػػػػػًإنًَّني  ػػػػػػػػػػػػػػػبلؾى المَّػػػػػػػػػػػػػػػوي عى  فىفىػػػػػػػػػػػػػػػرٍِّج كى
 

ػػػػػػػػػده قىٍبًمػػػػػػػػػي ** ـٍ يىٍمقىػػػػػػػػػوي أىحى  لىًقيػػػػػػػػػتي الَّػػػػػػػػػًذم لىػػػػػػػػػ
 

ّٓ 

ػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ الؼى حى ػػػػػػػػػػػفى  **   دالن   و بىػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػًغػػػػػػػػػبٍ ال يى  ؽَّ الحى  اركننػػػػػػػػػػػقٍ مى  كاإليمػػػػػػػػػػػافً  لحؽِّ ابػػػػػػػػػػػ ارى صى
 

ٓٔ 

       ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحان ذات بيننػػػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػكنػػػػػػػػػػػػا بخي

 دػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ىنػػػػػػػػت بينػػػػػػػػت فرقػػػػػػػػػا فأمسػػػػػػقديم **
 

ْٕ 

ٍكػػػػػػػػػـً كىاٍلعىٍقػػػػػػػػػًؿ   ميعىػػػػػػػػػاًكم يىػػػػػػػػػا ذىا اٍلفىٍضػػػػػػػػػًؿ كىاٍلحي
 

ػػػػػػػػكًد كىاٍلبىػػػػػػػػٍذؿً  ** ػػػػػػػػاًف كىاٍلجي ذىا اٍلبًػػػػػػػػرِّ كىاإًلٍحسى  كى
 

ّٓ 

ػػػػػػالىتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو              نيقىمِّبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لنيٍخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًػرى حى

ًليننػػػػػػػػػػػػػػػا. ** مػػػػػػػػػػػػػػػان كى  فنيٍخبًػػػػػػػػػػػػػػػر منيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىرى
 

99 

كاًنبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كىأنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى       نىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي عى

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىًبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا **  نىًميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ًإذا نىًميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي عى
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قِّػػػػػػػي ًمػػػػػػػفى الَّػػػػػػػًذم  ػػػػػػػٍذ ًلػػػػػػػي ىىػػػػػػػدىاؾى المَّػػػػػػػوي حى  كىخي
 

نىػػػػػػػػػػوي قىٍتًمػػػػػػػػػػي ** ػػػػػػػػػػافى أىٍىكى ػػػػػػػػػػٍيـو كى ػػػػػػػػػػاًني ًبسى مى  رى
 

ّٓ 

 


