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أن الله يأمر بالعدل واإلحسان
غاية اإلسالم َّ
�أمين البيماين

ال زالت ال�سلطة ال�سيا�س ّية يف الرتاث الإ�سالمي من �أه ّم و�أف�ضل املوا�ضيع اجلديرة بالبحث والتنقيب والتحليل من قِبل الك ّتاب املعا�صرين ،ويف هذا ال�صدد
نحلل ونناق�ش هنا مقالة ريهام �أحمد خفاجي املن�شورة مبج ّلة التفاهم حول (مفهوم الوالية يف كتاب ح�سن ال�سلوك احلافظ لدولة امللوك) ،وم�ؤ ّلف الكتاب
هو �شم�س الدين املو�صلي الذي ر ّكز فيه على مو�ضوع الوالية وقيمها و�أحكامها يف الرتاث الإ�سالمي.
مل ي� ��أتِ ت��أل�ي��ف امل��و��ص�ل��ي لكتابه ح��دث�اً ع��اب��راً؛ و� ّإن ��ا
كان نتيجة ظ��روف �سيا�س ّية ودين ّية عا�صرها يف حياته،
فقد ُو ِل َد يف بعلبك ودر�س احلديث والفقه على يد �أ�شهر
ق�ضاة بعلبك �آنذاك ومنهم بدر الدين التربيزي وقا�ضي
الق�ضاة �شرف الدين ال�ب��ارزي .كما عا�ش يف دم�شق بعد
�سقوط اخلالفة الع ّبا�س ّية على يد التتار �آنذاك ،لتغيب
النبي ،وينعدم
اخلالفة الإ�سالم ّية لأ ّول م ّرة منذ وفاة
ّ
الوجود الفعلي �أو حتّى الوجود ال�صوري مل�ؤ�س�سة اخلالفة
من العمل ال�سيا�سي ،ف�أورد يف كتابه احلديث عن الوالية
واخلالفة وت�ص ّوره لأبرز �آفات ال ّأمة الإ�سالم ّية.
ر ّكز املو�صلي على �أبعاد الوالية بد ًال من �إعطاء مفهوم
فق�سم الوالية لأربعة �أق�سام :الق�سم الأ ّول
حمدد حولهاّ ،
عامة وي�شمل الوزراء ،والثاين والية
أعمال
عامة يف �
ّ
والية ّ
خا�صة وي�شمل �أمراء الأقاليم والبلدان،
ّ
عامة يف �أعمال ّ
العامة كقا�ضي الق�ضاة
خا�صة يف الأعمال
ّ
والثالث والية ّ
خا�صة
ونقيب اجليو�ش وجابي ال�صدقات ،والرابع والية ّ
خا�صة ومنهم قا�ضي بلد �أو حامي ثغره .كما
يف �أعمال ّ
ر ّك ��ز �أي���ض�اً ع�ل��ى ال �ع��دل والإح �� �س��ان ل��درج��ة �أنَّ البع�ض
�أط�ل��ق على كتابه ع�ن��وان( :غ��اي��ة الإ� �س�لام �أنَّ اهلل ي�أمر
بالعدل والإح�سان) ،فقال �إنَّ العدل هو احلكم مبا �أنزل
اهلل ،وغري ذلك ففيه كفر وف�سوق لقوله تعاىلَ } :و َمنْ
با �أَ ْن � َز َل َّ ُ
َْ
الل َف�أُو َلئ َِك هُ ُم ا ْلكَا ِف ُرو َن{ (�سورة
ل َي ْحك ُْم ِ َ
املائدة �آية .)44 :و�أ�شار �إىل �أنَّ من �أ�سباب �ضعف املمالك
الإ�سالم ّية و�سقوطها هو بعدها عن ن�صرة اهلل ور�سوله
مبعنى القيام بالعدل يف الأر�ض ،والعدل هو الذي يهيئ
امل ُ�ن��اخ ال�ع��ا ّم لل�صلح والإ��ص�لاح ويحفظ احلقوق ويدفع
ال�ف��ا��س��دي��ن .ك�م��ا �أنَّ ��ص�لاح احل��اك��م ي ��أت��ي وراءه �صالح
احلجاج
ال ّأم ��ة ،وف�ساده يعني �ضياع الرع ّية ،ففي عهد
ّ
ك��ان��ت ال ��رع � ّي ��ة ت �ت �� �س��اءل م ��ن ُق � ِت ��ل ب ��الأم �� ��س؟ ويف عهد
الوليد ب��ن عبدامللك اه�ت� ّم احل��اك��م ب��ال��زراع��ة والتعمري
فتبعه ال���ش�ع��ب ،ويف ع�ه��د �سليمان ب��ن ع�ب��دامل�ل��ك حت � ّول
اه�ت�م��ام ال��رع� ّي��ة للنكاح والأط �ع �م��ة ،ول�ك��ن يف ع�ه��د عمر
بن عبدالعزيز �أ�صبح اهتمام النا�س بالعبادات وال�صيام

وال�صدقات والإح�سان للفقراء.
يرى املو�صلي �أنَّ الطرق الهادية للعدل هي:
� .1أن ي�ض ّم احلاكم نف�سه للعلماء وطلبة العلم { ِ�إ َّنَا
الل مِ نْ عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعلَ َما ُء �إِنَّ َّ َ
َيخْ َ�شى َّ َ
الل َعزِي ٌز غَ فُو ٌر} (�سورة
فاطر �آية ،)28 :فهو ال�سبيل الهادي للعدل واحلكمة.
� .2أن يعترب نف�سه فرداً مثل والته و�شعبه ،فال يرت ّفع
عنهم ،ومن يخالف �شرع اهلل يعزله.
 .3االهتمام بال�شورى وال�ت��زام خ�صال ذك��ره��ا ال�شرع
ل�صالح املمالك واحلكم ومنها اللني وامل�شورة والتوا�ضع
اقتدا ًء بالنبي الكرمي وقوله تعاىلَ { :و�أَ ْم � ُرهُ � ْ�م �شُ و َرى
َب ْي َن ُه ْم} (�سورة ال�شورى �آية.)38 :
ومن ناحية الإح�سان فقد اعترب املو�صلي �أن ال عدل
بال �إح�سان ،فلو كفى العدل ل�صالح الأمم ملا قرنه اهلل
تعاىل بالإح�سان يف كتابه الكرمي {�إِنَّ َّ َ
الل َي�أْ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ
َوالإِ ْح َ�سانِ َو ِ�إيتَاء ذِي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى عَنِ ا ْلف َْح َ�شاء َوالْ ُنكَرِ
َوا ْل َبغ ِْي َيع ُِظك ُْم َل َع َّلك ُْم َت� َذ َّك� ُرو َن} (�سورة النحل �آي��ة،) :
فال ب� ّد للملك من العدل ثم يزيده بالإح�سان للرع ّية
ك ��إغ��اث��ة امل�ستغيثني و�إط�ع��ام�ه��م و� �س � ّد ع��ورات �ه��م ،ودف��ع
ال�ضرر عنهم� ،سواء كانت تلك الإغاثة من بيت املال �أو
زكاة الأغنياء.
وق��د اختلفت �آراء املفكّرين ح��ول ال��والي��ات؛ فقد تبع
املو�صلي �أق��وال اب��ن تيم ّية �أنَّ ال��والي��ة هي �أم��ان��ة ينبغي
ا��س�ت�ئ�م��ان الأ� �ص �ل��ح ل�ه��ا � �س��واء يف ال� ��والة �أو ال�ق���ض��اة� ،أو
ال�شرطة واحلر�س و�أئ ّمة امل�ساجد من غري تقدمي الأخ �أو
ال�صاحب �أو عزل من نختلف معه يف مذهب �أو جن�س �أو
عرق �أو لون ،وهي م�س�ؤول ّية عظيمة ا�ستئمنها اهلل الوالة
يف رعاياهم ومناطقهمَّ � .أما امل��اوردي وابن ال�سبكي فقد
قالوا �إنَّ الوالية هي نعمة بح ّد ذاتها يكفي ال�شكر عليها
يف �أدائ�ه��ا ب�إخال�ص ،وت�ستحقّ ال�شكر بالقلب والل�سان،
و�شكر الرع ّية المتثال �أوامره وعدم خمالفته ،وذلك لأنَّ
�شكر املخلوق هو �شكر للخالق.
� �ش��دد امل��و��ص�ل��ي ك �ث�يراً ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار الأ� �ص �ل��ح ل�ل��والي��ة
لأنَّ �صاحب الوالية والوكالة هو نائب اهلل على عباده،

و�صالح ّية الوالية مرتبطة بطبيعة الوالية ،فالأ�صلح
اختيار الأجمل �صوتاً يف الأذان ،واختيار من يخاف اهلل
عند رع��اي��ة �أم ��وال الأي �ت��ام .كما �أنَّ ال��والي��ة لها رك�ن��ان:
الأ ّول هو الق ّوة ويتمثّل يف ال�شجاعة يف احل��روب ،وق� ّوة
العقل يف احل�ك��مَّ � .أم ��ا ال��رك��ن ال�ث��اين فهو الأم��ان��ة وهي
خ�شية اهلل وا ّت�ب��اع كتابه و�سنّة نبيه ،واعترب �أنَّ اجتماع
الق ّوة والأمانة يف الوالية هو قليل يف زماننا.
التم�سك بها ل�ضمان
كذلك ف�إنَّ للوالة واجبات يجب
ّ
عدلهم و�إح�سانهم لرع ّيتهم ،فيجب للوايل حفظ وقته
وعدم �إهداره فيما ال ينفع ،و�أن يجمع يف جمل�سه ح�سن
الأدب وال�ت�ع��ام��ل وال ��وق ��ار ،ال يتك ّلم � ّإل يف اخل�ي�ر .كما
دع��ى �إىل الق�ضاء بالعدل وجتنّب اتّباع الهوى ،والبعد
الذمة على امل�سلمني
عن الر�شاوي ،وال يجوز تولية �أهل ّ
�أو ب�ي��ت امل� ��ال ،بينما ي �ج��وز اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ه��م يف ال�ق�ت��ال.
كما يجب عليه الدعوة �إىل اهلل ب�إح�سان والق�ضاء على
ال�شرك ،ناهيك عن تر�سيخ �أ�س�س ال�شريعة يف املجتمع،
وا ّت �ب��اع منهج ال���ش��ورى .ومل ي�تردد املو�صلي يف الدعوة
�إىل ع��زل ال ��وايل ع�ن��د االرت �ي��اب ب�ف���س��اده ،ف�ي�ج��وز عزله
ل�صالح الأ�صلح منه ،ولكن ينبغي على الإم��ام التحقيق
بعمق وحكمة قبل عزل الوايل للو�صول �إىل احلقيقة �أو
الأ�سباب التي ت�ش ّرع عزله.
خ �ت��ام �اً ح� ��اول امل��و� �ص �ل��ي واب� ��ن ت�ي�م� ّي��ة واب� ��ن ال�سبكي
وامل��اوردي وغريهم درا�سة العن�صر الب�شري يف ال�سلطة
ال�سيا�س ّية م��ن منظور �إ��س�لام��ي ،ور ّك ��ز ال�ب�غ��دادي على
الفرق بني الأحكام ال�سلطان ّية التي ت�صدر من احلاكم
بنف�سه والتي قد تتفق مع ال�شريعة �أو تتعار�ض معها،
وبني ال�سيا�سة ال�شرع ّية التي ت�ستم ّد �شرع ّيتها من كتاب
اهلل و�سنّة نب ّيه فقط بعيداً عن نزعات الب�شر الفرد ّية.
كما �أنَّ املنا�صب ال�سيا�س ّية قائمة على ا�ستخالف اهلل
ل�لان �� �س��ان يف الأر�� � ��ض وع �م��ارت �ه��ا واحل� �ك ��م ف �ي �ه��ا ب�ع��دل
و�إح �� �س ��ان ،وت���ش�ج�ي�ع�اً ل�ل�ب��اح�ث�ين ل���س�بر �أغ � ��وار ال�سلطة
ال�سيا�س ّية وعالقتها بال�شريعة الإ�سالم ّية لإيجاد علم
�سيا�سة �إ�سالمي معا�صر.
albimani92@hotmail.com

