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 امللك واخلالفة يف فكر عبد الرمحن ابن خلدون

  د.حمب حممود قاسمم.  أ.د هاشم حييى املالح 

 28/10/2019 تأريخ القبول:        8/9/2019 تأريخ التقديم:
 :المستخلص

م( في مقدمـ  1406هـ /808 -م 1332هـ /732يعد ما قدمه عبد الرحمن بن خلدون )
لخبــر فــي  يــام العــر  والعبــم والبربــر ومــن عا ــرهم مــن كتابــه )العبــر وديــوان المبتــد  وا

ذوي السلطان األكبـر( ذرو  مـا تو ـل اليـه الاكـر اعبتمـاعي والسياسـي اعسـ مي  وقـد 
تناول ابن خلدون في هذا الكتا  بـالعر  والتحليـل بعـ   هـم اعيـكالياي التـي يـ لي 

الوقــي الحا ــر   الاكــر اعســ مي طــوال الع ــور الما ــي ت وهــي عتالــي تيــ له حتــ 
ومــن  هــم هــذا اعيــكالياي ايــكالي  الحكــم ومـــا يت ــل بوــا مــن ملــ  وخ فــ ت ومــا  ـــار 
حولوـا مـن خ فـاي عقاةديـ  وفكريـ  وسياسـي  كـان لوـا م ـارال عميقـ  علـ  مسـار المبتمـ  

 اعس مي وح ارته 
 تمهيد:

معالبتـه  بالنظر لما تميت بـه ابـن خلـدون مـن فكـر فلسـاي وابتمـاعي مبـدتت فقـد اتسـمي
ل يــــكالياي التاريخيــــ  التــــي عالبوــــا بتبــــاوت المــــنوا الو ــــاي والســــردي ل يــــكاليايت 
واعتباا نحو المنوا التحليلي النقديت من حيث بيان األسبا  والعلـل التـي تقـر وراةوـات 

 م  الحرص عل  بيان اآل ار والنتاةا التي تترت  عليوا 
  ال ــدو والمو ــوعي ت وحر ــه علــ  وعلــ  الــرنم مــن دعــو  ابــن خلــدون المــ رخين الــ

التقيد بوا في كتابه اع  ننا ع نستطي  البتم بأنه قد استطات بلوغ نايته في هذا المبال 
عنــد معالبتـــه لـــبع  الموا ـــي  الحساســـ  ذاي ال ــل  بانتماةـــه العقاةـــدي وال قـــافي م ـــل 

                                                 

   مو لال/ بامع  اآلدا قسم التاريخ/كلي   
 قسم التاريخ/كلي  اآلدا / بامع  المو ل   
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تبـاوت مو وت المل  والخ ف  وما يت ل بوا من نتاعـاي و ـراعايت ألن ذلـ  هـدر ي
  عا ُيكالُِّر اللَُّه ناْاسلا ِاعَّ ُوْسعاواا طاق  اعنسانت وقد قال اهلل تعال : 

لقــد كــان ابــن خلــدون ابــن المبتمــ  العربــي اعســ مي بكــل مــا يحملــه هــذا المبتمــ  مــن 
مذاه  واتباهايت فوو قد تأ ر منـذ نيـأته األولـ  بانتماةـه العربـي واعسـ مي والمـذهبي 

لكي(ت كمــا تــأ ر   نــات دراســته بكــل مــا حملتــه ال قافــ  العربيــ  مــن علــوم نقليــ  )الســني المــا
وعلـــــوم عقليـــــ ت فبـــــاتي كتاباتـــــه  مـــــر  لتااعـــــل كـــــل هـــــذا العلـــــوم مـــــ  تباربـــــه الحياتيـــــ  

 ت وهو ما سنتول  عر  بان    ير منه في هذا البحث (1)الخ ب 
 الملك وأصنافه في فكر ابن خلدون:

رور  من  روراي اعبتمات اعنسانيت اذ ما يكاد المبتم  يرى ابن خلدون ان المل   
اعنساني ي ل في تطورا ال  درب  من الرقي تستدعي تقسـيم العمـل بـين  فـرادا عيـبات 
حاباتوم المختلا  حت  تبرت الحابـ  الـ  السـلط  التـي اسـماها ابـن خلـدون )الـواتت( مـن 

  وفــي (2)ن العــدوان علــ  بعــ ابــل تنظــيم التعــاون بــين  فــراد المبتمــ  ومنــ  بع ــوم مــ
ذل  يقول ابن خلدون: "ان هذا اعبتمات اذا ح ل للبير كما قدرناات وتم عمـران العـالم 
بوــمت ف بــد مــن واتت يــدف  بع ــوم عــن بعــ ت لمــا فــي طبــاعوم الحيوانيــ  مــن العــدوان 

لقـاهر ت والظلم     فيكون ذل  الواتت واحدال مـنوم يكـون لـه علـيوم ال لبـ  والسـلطان واليـد ا
حت  ع ي ل احد ال  نيرا بعدوان وهذا هو معن  المل   وقد تبين ل  بوذا انه خا   

  (3)ل نسان طبيعي ت وعبد لوم منوا"

                                                 

( للمتيد من التا يل يراب ت هايم يحي  الم حت الما ل في فلسا  التاريخت بيروي )دار 1)
؛ علي عبد الواحد وافيت عبد الرحمن بن 138 -126ت ص2007الكت  العلمي (ت 

محمد عابد البابريت ؛ 134 -12(ت ب   يت ص4خلدونت القاهر  )سلسل   ع م العر  
  91 -15فكر ابن خلدون )الع بي  والدول (ت ب داد )دار الي ون ال قافي (ت ب   يت ص

  139( الم حت الما لت ص2)
( ابن خلدونت عبد الرحمنت تاريخ الع م  ابن خلدونت )العبر    (ت بيرويت دار الكت  3)

  72 -71ت ص1اللبنانيت ب   يت ج
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وهنــا يقــر ابــن خلــدون لــيعلن اخت فــه مــ  الا ســا  الــذين يــرون فــي هــذا الظــاهر  دلــي ل 
عي الـذي يحقـو اعسـتقرار عقليال عل  حاب  الناس ال  النبو  من ابـل تـوفير الـواتت اليـر 

في المبتم  ويمن  من الظلمت فيقرر ان حاب  المبتم  الـ  الـواتت حابـ  عامـ  فـي كـل 
ــــات األنبيــــات او عت فأهــــل الكتــــا   ــــي تلــــ  المبتمعــــاي مــــن  تب المبتمعــــاي ســــواتال  كان
والمتبعون لألنبيـات قليلـون بالنسـب  الـ  المبـوس الـذين لـيس لوـم كتـا ت فـأنوم  ك ـر  هـل 

المت ومــ  ذلــ  فقــد كانــي لوــم الــدول واآل ــار ف ــ ل عــن الحيــا ت     وبوــذا يتبــين لــ  العــ
نلطوــم ) ي الا ســا ( فــي وبــو  النبــواي وانــه ) ي وبوبوــا( لــيس بعقلــي وانمــا مدركــه 

  (1)اليرت كما هو مذه  السلر من األم "
  انـه وعند حديث ابن خلدون عن "الواتت" الذي يتت النـاس بع ـوم عـن بعـ  ييـير الـ

الحــاكم علــيومت وهــو بمقت ــ  الطبيعــ  البيــري  الملــ  القــاهر  المــتحكمت     وهنــا ي حــظ 
ـــاي ويحتـــاج الـــ   ابـــن خلـــدون ان من ـــ  الملـــ  "من ـــ  يـــرير تتوبـــه نحـــوا المطالب
المــدافعايت وع يــتم يــيت مــن ذلــ  اع بالع ــبيايت والع ــبياي متااوتــ ت وكــل ع ــبي  

ن قوموـا وعيـيرتوا  ولـيس الُملـ  لكـل ع ـبي ت وانمـا فلوا تحكم وت ل  عل  من يليوا مـ
الُمل  عل  الحقيق  لمن يستعبد الرعي ت ويببـي األمـوال ويبعـث البعـوث ويحمـي ال  ـورت 

  (2)وع تكون فوو يدا يد قاهر   وهذا معن  المل ت وحقيقته في الميوور"
كاملـ  علــ  يــعبه يظوـر ممــا تقـدم ان الملــ  الحقيقـيت هــو مـن يمتلــ  السـلط  والســياد  ال

ــــ   ــــذي يمتل ــــي ال ــــ  الحقيق ــــت المل ــــ  ســــلطته ســــلط   وهــــذا مــــا يمي ــــو عل ــــ  تعل وبــــ دا ف
او القو  التي تستطي  فر  ارادتوا عل  كاف  النـاس فـي اقليموـا  امـا "مـن  ())الع بي (

                                                 

  73 -72ت ص1( ناسهت ج1)
  333ت ص1( ناسهت ج2)
()   يعوري  وع  –ان ماووم الع بي  عند ابن خلدون هو "انوا رابط  ابتماعي  سيكولوبي

تربط  فراد بماع  معين  قاةم  عل  القراب  المادي  او المعنوي ت ربطال مستمرال  –يعوري  
 "ت البابريت يبرت وييتد عندما يكون هنا  خطر يودد اولة  األفراد "كأفراد او بماع

  456الع بي  والدول ت ص



 د.حمب حممود قاسمم.  أ.د هاشم حييى املالح                                               امللك واخلالفة يف فكر عبد الرمحن ابن خلدون 

 4 

ق ري به ع بيته عن بع ـوات م ـل حمايـ  ال  ـور او ببايـ  األمـوال او بعـث البعـوث 
كما يرى ابن خلدون وهو ييير لتو يح ر يه ال  ك ير  (1)تم حقيقته"فوو مل  ناقص لم ت

مــن  مــرات النــواحي ور ســات البوــاي الــذين تبمعوــم دولــ  واحــد ت فوــ عت )  ــحا  ملــ  
  (2)ناقص( وان حملوا  لقا  المل  وياراته

ويرى ابن خلدون ان المل  الحقيقي يتـألر مـن  ـناين مـن   ـنار الملـ ت وهمـا الملـ  
ي والملــ  السياســي  امــا الملــ  الطبيعــي فوــو "حمــل الكافــ  علــ  مقت ــ  الاــر  الطبيعــ

ت "ومقت ـــاا الت لـــ  والقوـــر اللـــذان همـــا مـــن م ـــار ال  ـــ  والحيوانيـــ     ت (3)واليـــوور "
و حكام  احبه في ال ال  باةر  عن الحوت مبحا  بمن تحي يدا من الخلو في  حوال 

ليس في طوقوم مـن  نرا ـه ويـوواته ويختلـر  دنياهمت لحمله اياهم في ال ال  عل  ما
ذل  باخت ر المقا د من الخلر والسلر منومت فتعسر طاعته لذل ت وتبيت الع بي  

  امــا الملــ  السياســيت فوــو بحســ  تعريــر ابــن خلــدون: (4)الما ــي  الــ  الوــرج والقتــل"
ت (5)ار""حمل الكاف  عل  مقت   النظر العقلي فـي بلـ  الم ـالح الدنيويـ  ودفـ  الم ـ

لذا فان  اح  المل  السياسي يرب  في ادار  ملكه "ال  قوانين سياسـي  مارو ـ  يسـلم 
بوــا الكافــ ت وينقــادون الــ   حكاموــات كمــا كــان ذلــ  للاــرس ونيــرهم مــن األمــمت واذا خلــي 

  (6)الدول  من م ل هذا السياس  لم يستت   مرهات وع يتم استي  ها"
أل نار المل  انه يرى ان الملـ  السياسـي  ف ـل ويظور من سياو عر  ابن خلدون 

من المل  الطبيعـي ألن األول قـاةم علـ  النظـر العقلـي الما ـي الـ  العـدل بينمـا ال ـاني 
 قاةم عل  الت ل  والقور والبورت وهذا  حوال تبعد المل  عن ف يل  الرفو بالرعي  

                                                 

  333ت ص1( ابن خلدونت ج1)
  334ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  338ت ص1( الم در ناسهت ج3)
  337 -336ت ص1( الم در ناسهت ج4)
  338ت ص1( الم در ناسهت ج5)
 337ت ص1( الم در ناسهت ج6)
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منقبــال عــن عــوراي النــاس  ويــرى ابــن خلــدون "ان الملــ  اذا كــان قــاهرال باطيــال بالعقوبــايت
وتعديـد ذنــوبوم يــملوم الخــور والــذلت وعذوا منــه بالكــذ  والمكــر والخديعــ ت فتخلقــوا بوــات 
وفســـدي ب ـــاةرهم و خ قوـــمت وربمـــا خــــذلوا فـــي مـــواطن الحـــرو  والمـــدافعايت فاســــدي 
ن  الحمايـ  باسـاد النيــايت وربمـا ابمعــوا علـ  قتلـه لــذل ت فتاسـد الدولــ  ويخـر  الســياج وا 

م  مرا عليومت وقورا فسدي الع بي  لما قلناا  وعل وفسد السياج من   له بـالعبت عـن دا
واذا كــان )الملـ ( رفيقــال  –وهـذا كلــه ينطبـو علــ  الملـ  الطبيعـي حــين فسـادا  –الحمايـ  

بوـــم متبـــاوتال عـــن ســـيةاتوم اســـتناموا اليـــه وعذوا بـــه وايـــربوا محبتـــه واســـتماتوا دونـــه فـــي 
  (1)تقام األمر من كل بان  وهو ما ي ل  عل  المل  السياسي"محارب   عداةهت فاس

ويــرى ابــن خلــدون ان مــن "توابــ  حســن الملكــ  )للرعيــ (: النعمــ  علــيوم والمدافعــ  عــنوم  
فالمدافع  بوا تتم حقيق  المل ت وامـا النعمـ  علـيوم واعحسـان لوـم فمـن بملـ  الرفـو بوـمت 

  (2)لتحب  ال  الرعي     "والنظر لوم في معايومت وهي   ل كبير في ا
بعد هذا العر  أل نار المل ت كمـا عرفتوـا مختلـر األمـمت يتوقـر ابـن خلـدون طـوي ل 
للتعريــر بنــوت  الــث مــن الملــ ت وهــو يتاــوو فــي نظــرا علــ  الملــ  السياســيت وهــو الملــ  

 – في المل  السياسي –القاةم عل   ساس الدين والنبو ت فيقول: "فاذا كاني هذا القوانين 
مارو   من العق ت و كـابر الدولـ  وب ـراةوا كانـي سياسـ  عقليـ ت واذا كانـي مارو ـ  

ت (3)مــن اهلل بيــارت يقررهــا وييــرعوا كانــي سياســ  دينيــ  نافعــ  فــي الحيــا  الــدنيا واآلخــر "
وبنــاتال علــ  ذلــ  فــان حقيقــ  الملــ  الــذي يقــوم علــ   ســاس الــدين تيــير الــ  انــه ملـــ  

بأحكـــام القـــانونت اع ان القـــانون فـــي دولـــ  الملـــ  الـــديني هـــو سياســـي مـــن حيـــث التتامـــه 
)اليريع  اعلوي ( التي تنظم احوال الناس فـي بميـ   حـوالوم "مـن عبـاد  ومعاملـ ت حتـ  

                                                 

  335ت ص1( الم در ناسهت ج1)
  335ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  337ت ص1( الم در ناسهت ج3)
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فــي الملــ  الــذي هــو الطبيعــي ل بتمــات اعنســاني فأبرتــه )اليــريع ( علــ  منوــاج الــدين 
  (1)ليكون الكل محوطال بنظر اليارت"

 –ن خلــدون فــي بيــان فواةــد اعســتناد الــ  اليــريع  فــي الحكــم: "ان اليــارت وقــد   ــار ابــ
اعلم بم الح الكاف  فيمـا هـو م يـ  عـنوم مـن  مـور مخـرتوم؛ و عمـال  –وهو اهلل تعال  

: )انمــا هــي  عمــالكم ()البيـر كلوــا عاةــد  علــيوم فـي معــادهمت مــن ملــ   و نيـرا؛ قــال 
علــ  م ــالح الــدنيا فقــط: )يعلمــون ظــاهرال مــن تــرد علــيكم(؛ و حكــام السياســ  انمــا تطلــ  

الحيــا  الــدنيا(؛ ومق ــود اليــارت بالنــاس  ــ ح مخــرتوم  فوبــ  بمقت ــ  اليــراة  حمــل 
الكاف  عل  األحكام اليرعي  في  حوال دنياهم ومخرتوم  وكان هـذا الحكـم ألهـل اليـريع  

  (2)وهم األنبيات ومن قام فيه مقاموم وهم الخلاات"
ت ان ابــن خلــدون قــد تو ــل مــن خــ ل استعرا ــه أل ــنار الملــ  ان يظوــر ممــا تقــدم

 ف ـل  نـوات الحكـم الــذي يقـوم علـ  النبــو  او الحكـم الـذي يقـوم مقامــه وهـو الحكـم القــاةم 
عل  الخ ف   لذا فأننا سنتول  عر   فكار ابن خلـدون حـول هـذين النـوعين مـن الملـ  

 عل  التوالي 
 حكم النبوة:

بــن خلــدون لــم يخ ــص مبح ــال فــي كتابــه العبــر عــن دولــ  الرســول مــن ال ريــ  حقــال ان ا
()  وطبيع  حكم النبو  فيوا عل  الرنم من انه  ورد  ياراي عد  عن حكم النبو ت وعدا

 األساس ليرعي  حكم الخلاات من بعدا 
وقد مود ابن خلدون للك م عن حكم النبو  بالدفات عن المل  بقوله: "واعلم ان اليـرت لـم 

لملـــ  ذاتـــه وع حظـــر القيـــام بـــهت وانمـــا ذم المااســـد النايـــة  عنـــه مـــن القوـــر والظلـــم يـــذم ا
والتمتــ  باللــذاي؛ وعيــ  ان فــي هــذا مااســد محظــور ت وهــي مــن توابعــه؛ كمــا   نــ  علــ  
قامــ  مراســم الــدين والــذ  عنــهت واوبــ  بأتاةوــا ال ــوا ت وهــي كلوــا مــن  العــدل والن ــا  وا 

                                                 

  337ت ص1( الم در ناسهت ج1)
  338ت ص1( الم در ناسهت ج2)
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لذم للمل  عل   ا  وحال دون حال  خرىت ولم يذمه لذاتهت تواب  المل   فاذال انما وق  ا
وع طل  تركه    ت وقد كان لدا د وسـليمان  ـلواي اهلل وسـ مه عليومـا الملـ  الـذي لـم 

  (1)يكن ل يرهمات وهما من  نبيات اهلل تعال  و كرم الخلو عندا"
ــد   قاــالا را ِّ اْنِاــْر ِلــي واهاــ ْ  "وقـد قــال ســليمان  ــلواي اهلل عليــه  ــا عا ياْنباِ ــي أِلاحا ِلــي ُمْلكل

ِمْن باْعِدي ِانَّ ا 
()" (2)ت لما علم من ناسه انه بمعتل عن الباطل في النبو  والمل  

( ب ـــاته "خلياـــ " ولـــم يخاطبـــه ب ـــاته وي حـــظ ان القـــرمن الكـــريم قـــد خاطـــ  دا د )
ِلياا ل  ملكالت فقال تعال :  عاْلناا ا خا وِّ واعا ياا دااُووُد ِانَّا با ِفي اأْلاْرِ  فااْحُكْم باْينا النَّاِس بِـاْلحا

تاتَِّبِ  اْلواواى فاُيِ لَّ ا عاْن ساِبيِل اللَّهِ 
ت ويبدو ان السـب  فـي ذلـ  ان الملـ  مظنـ  اتبـات (3)

الوــوى ومــا يتبعــه مــن ظلــم وقوــرت فعــدل القــرمن الكــريم عــن و ــر نبــي اهلل دا د بالملــ  
تعنـي الخ فـ  عـن اهلل فـي األر  مـن ابـل تبليـه يـريعته وو اه ب ا  الخ ف ت وهـي 
قام  العدال  بينوم   ال  الناس وا 

ان يكـون ملكـال او يو ـر ب ـااته وقـد  كـد  ()وهذا ياسر لنا سب  عـدم ميـل الرسـول 
ذل  بو وح حينما ر ى اعرتبا  والمواب  علـ  وبـه ربـل بـاتا فـي حابـ  بقولـه: "هـون 

  (4)بــارت وانمــا انــا ابــن امــر   مــن قــريب تأكــل القديــد بمكــ "عليـ ت فــأني لســي بملــ  وع ب
كــان يقـدم ناســه للنـاست وفــي كـل األحــوال ب ـاته "عبــد  ()ومـن المعــرور ان الرسـول 

 اهلل ورسوله"ت وكان يرف  ان يعظمه الناس كما يعظم الارس ملوكوم 
وارت ــ  ت ()فــي  ــوت مــا تقــدمت فقــد  يــار ابــن خلــدون الــ  انــه حينمــا تــوفي الرســول 

( للخ ف  "لم يبر للمل  ذكرت لما انـه مظنـ  للباطـل ونحلـ  الناس ابي بكر ال ديو )

                                                 

  341ت ص1( الم در ناسهت ج1)
()   35القرمن الكريمت سور  صت مي  
  361ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج2)
  26( سور  صت مي  3)
  1101ت ص2ت ج1953( ابن ماب ت سنن ابن ماب ت م ر 4)
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وقد استمر هذا النوا في البعد عن المل  طوال حكم  (1)يومةذ ألهل الكار و عدات الدين"
  (2)الخلاات الرايدينت فكان "الكل متبرةون من المل  متنكبون عن طرقه"

فـــ  بأنوـــا "حمـــل الكافـــ  علـــ  مقت ـــ  النظـــر اليـــرعي فـــي وقـــد عـــرر ابـــن خلـــدون الخ 
م الحوم األخروي  والدينوي  الرابع  اليوـات فوـي فـي الحقيقـ  خ فـ   ـاح  اليـرت فـي 

  (3)حراس  الدين وسياس  الدنيا به"
يظور من تعرير ابن خلدون للخ ف  انه يـرى ان الخ فـ  قـد اسـتمدي اسـموا ويـرعيتوا 

ـــدين )الـــذي بـــات بـــه(  ()مـــن خ فتوـــا للرســـول  ب ـــاته  ـــاح  اليـــرت فـــي حراســـ  ال
وسياس  الدنيا به  وقد كان من ال روري ان يتول  ابن خلدون تقـديم  ـور  ولـو مبملـ  

المسلمين والطريق  التي ساس بوا  مورهمت ولكنه  ()عن الكياي  التي حكم بوا الرسول 
مقدمــ  كتابــه العبــرت وقــد لــم ياعــل واكتاــ  بتقــديم يــذراي مبملــ  فــي  مــاكن متارقــ  مــن 
 باتي في سياو حدي ه عن  روراي المل  والع بي  والخ ف  

ألنـه يم ـل  ()وبالنظر ألهمي  تقديم  ور  مبمل  عن طبيع  الحكـم فـي عوـد الرسـول 
المقدم  ال روري  للحديث عن حكم الخ ف  وما  عقبوا من تحوعي باتباا الملـ ت فاننـا 

استنادال ال  اعياراي التـي قـدموا ابـن خلـدون عنوـا فـي كتـا  سنتول  تقديم هذا ال ور  
 وبحس  النقاط اآلتي : (4)العبر

 يار ابن خلـدون الـ  " ن اهلل تعـال  ا ـطا  مـن البيـر  يخا ـال ف ـلوم بخطابـه   1
وفطــــــرهم علــــــ  معرفتــــــه وبعلوــــــم وســــــاةل بينــــــه وبــــــين عبــــــادات يعرفــــــونوم بم ــــــالحومت 

بــــتاتوم عــــن النــــارت ويــــدلونوم علــــ  طريــــو ويحر ــــونوم علــــ  هــــدايتومت ويأخــــذون بح

                                                 

  361ت ص1العبرت ج ( ابن خلدونت1)
  361ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  338ت ص1( الم در ناسهت ج3)
بيروي )دار  ت()( للمتيد من التاا يل يراب ت الم حت د  هايم يحي ت حكوم  الرسول 4)

  192 -3ت ص207الكت  العلمي (ت 
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  وكان اخر ه عت األنبيات الذين ا طااهم اهلل تعال  من بين البير محمـد بـن (1)النبا "
ني ع  علم اع ما علمني اهلل(    "()  وقد "قال ()عبد اهلل    (2): ) ع وا 

ي وقـــد  يـــار ابـــن خلـــدون الـــ  ان مـــن ع مـــاي األنبيـــات "ان يكونـــوا ذوي حســـ  فـــ  2
قوموم  وفي ال حيح: )ما بعث اهلل نبيال اع في منعـ  مـن قومـه( وفـي روايـ   خـرى )فـي 
 رو  من قومه( اسـتدركه الحـاكم علـ  ال ـحيحين  وفـي مسـاتل  هرقـل ألبـي سـايان كمـا 

قــال ابــو ســايان: )هــو  – ()هــو فــي ال ــحيح قــال: )كيــر هــو فــيكم ً( ويعنــي محمــدال 
ــاا ان تكــون لــه فينــا ذو حســ ( فقــال هرقــل: )والرســ ل تبعــث فــي احســا  قوموــا(  ومعن

ع ب  ويوك  تمنعه من  ذى الكاار حت  يبله رسال  ربهت ويتم مراد اهلل من اكمال دينه 
  (3)وملته    "

( حينما اخذ يبله رساله ربه في مك  عار ته معظـم ومن المعرور ان الرسول )  3
ايـم بنـي المطلـ  الـ  بانبـه بطون قريب وكادي تات  به لوع وقور عييرته من بني ه

 ودفاعوم عنه  وقد استمر ذل  الموقر حت  وفا  عمه ابو طال  
( ( بعــد وفــا  عمــهت اخــذ الرســول )وحينمــا  ــعاي حمايــ  بنــي هايــم للرســول )  4

يبحـث عـن الحمايـ  والمنعــ  لـدى القباةـل العربيــ  خـارج مكـ  حتـ  يبلــه رسـال  بـهت "فكــان 
ومـــنوم مـــن يعـــر  وي ـــرح باعذايـــ ت ومـــنوم مـــن  مـــنوم مـــن يحســـن اعســـتمات والعـــذرت

( األمـــر الــ  اهلل    ت وقـــد ذخـــر اهلل ييــترط الملـــ  الــذي لـــيس هــو مـــن ســـبيلهت فيــرد )
ت     فلقي عند العقب  سـت  ناـر مـن الخـترج "فـدعاهم (4)الخير في ذل  كله لألن ار   (

لون: ان نبيال يبعث وقـد ال  اإلس مت وكان من  ن  اهلل لوم ان اليوود بيرانوم كانوا يقو 
 ظـل تمانــهت فقـال بع ــوم لــبع : هـذا واهلل النبــي الـذي تحــد كم بــه اليوـودت فــ  يســبقونا 
اليه  فآمنوا واسلموا وقالوا ان قومنا بيـنوم حروبـال فنن ـرر ونـدعوهم الـ  مـا دعوتنـا اليـه 

                                                 

  159ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج1)
  159ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  162ت ص1هت ج( الم در ناس3)
  728ت ص4( الم در ناسهت ج4)
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ودعــوا  فعسـ  اهلل ان يبمـ  كلمـتوم بـ  فـ  يكـون احـد اعـت منـ ت فان ـرفوا الـ  المدينـ 
( الــ  اعســ م حتــ  فيــا فــيوم ولــم تبــو دار مــن دور األن ــار اع وفيوــا ذكــر النبــي )

"   (1)  
( وبـين  هـل المدينـ  فـي بيعـ  العقبـ  األولـ  وقد توا لي اللقـاتاي بـين الرسـول )  5

علــ  ان يمنعــوا ممــا يمنعــون  –فــي بيعــ  العقبــ  ال انيــ   –( وال انيــ  "فبــايعوا الرســول )
وبــذل   ــمن الرســول  (2)م و بنــاتهم و ترهــمت وان يرحــل الــيوم هــو و  ــحابه"منــه نســاته

(  ت كمــا ت ــمني البيعــ)( لناســه وأل ــحابه حمايــ   هــل المدينــ  )مــن األوس والخــترج
( ( عل  السم  والطاع   وبذل  اخذ الرسول )تعود من اسلم من األن ار للرسول )

نـي عيـر نقيبـال مـن  ناسـوم ليكونـوا كاــ ت يمـارس دورا فـي قيـاد  األن ـار فعـين علـيوم ا 
  (3)عل  قوموم ويكون هو كاي ل عل  قومه في مك 

( بعــد هبرتـــه الــ  المدينــ  سياســـ  تقــوم علـــ  توحيــد  ـــاور لقــد اتبــ  الرســـول )  6
تالــ  مــا كــان بيــنوم مــن حــتاتاي و حقــاد حتــ   وقلــو   هــل المدينــ  مــن األوس والخــترج وا 

يوــا اســم األن ــار فــي مقابــل تســمي  مــن هــابر الــ  بعــل مــنوم بماعــ  واحــد   طلــو عل
المدينــ  باســم الموــابرين  ولــم يكتــر بــذل  بــل  علــن الم اخــا  بــين الموــابرين واألن ــار 
فأ ـــبحوا  خـــو  فـــي اهللت  ـــم ســـع  لتوحيـــد  هـــل المدينـــ  بميعـــال مـــن  ن ـــار وموـــابرين 

بميـــ   هـــل   وهكـــذا   ـــبح (4)ويوـــودت فكتـــ  بينـــه وبـــين اليوـــود كتـــا   ـــلح  وموادعـــ 
 المدين  ام  واحد  من دون الناس 

( اما في مبال الع قاي الخاربي  مـ  قـريب والقباةـل العربيـ  فقـد سـل  الرسـول )  7
سياســ  الترنيــ  والترهيــ  او الــدعو  والبوــاد فبوــت ك يــرال مــن الحمــ ي العســكري   ــد 

كـ   عنـد قبيل  قريب التي   ري عل  مقاوم  الدعو  حت  تمكن من اخ ـاعوا وفـتح م
                                                 

  729ت ص4( الم در ناسهت ج1)
  731 -729ت ص4( الم در ناسهت ج2)
  732ت ص4( الم در ناسهت ج3)
  742 -737ت ص4( الم در ناسهت ج4)
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( فأقبلــي وفــودهم علــ  ذلـ  وبــدي القباةــل العربيــ  انــه ع طاقــ  لوــا بمقاومــ  الرســول )
( مـــن بميـــ   نحـــات البتيـــر  العربيـــ  تبايعـــه علـــ  اإلســـ م وتعلـــن خ ـــوعوا الرســـول )

  (1)لسلطته  وكان هو يقابلوا بالترحي  واإلكرام ويقر ييوخوا  مراتال له عل  قوموم
( بعـد فـتح مكـ  وعـام الوفـود )ملكـال حقيقيـال( بحسـ  ماوـوم )وهكذا   بح الرسـول   8

ابن خلدون للمل  عل  معظم قباةل يبه البتيـر  العربيـ  فوـو اسـتنادال الـ  ع ـبي  الـدين 
وباسم اع ت كلم  اهلل في األر  اخذ يبعث البعـوثت ويحمـي ال  ـورت ويببـي األمـوالت 

  (2)ولم تكن فوو يدا يد قاهر 
( وهـو يمــارس ســلط  الملـ  او الحكــم قـد اكتاــ  باعســتعان  ل )وي حـظ ان الرســو   9

بأ حابه في ممارس  بمي  الموماي العسكري  واعداريـ  واعقت ـادي  والسياسـي  بحسـ  
ـــم ينيـــر بوـــاتال اداريـــال محترفـــال )بيروقراطيـــال( علـــ   ـــور  مـــا هـــو  الظـــرور والحابـــ ت ول

لــ  بســاط  الحيــا  العربيــ  فــي تلــ  معــرور لــدى الاــرس والــروم  وربمــا كــان ذلــ  رابعــال ا
( فــي الحكــمت اذ لــم يــتد مبمــوت الحقبــ  ف ــ ل عــن ق ــر المــد  التــي ق ــاها الرســول )

 السنواي التي عايوا بعد فتح مك  عن سنتين 
( مــن لــم يحــاول ابــن خلــدون تحليــل الخطــواي التا ــيلي  التــي قــام بوــا الرســول )  10

األحــداث والوقــاة  وال ــتواي كمــا اوردتوــا  ابــل اقامــ  نظــام الحكــم النبــويت واكتاــ  بســرد
كتـــ  الم ـــاتي والســـيرت اع انـــه وقـــر طـــوي ل عنـــد دور الـــدين فـــي توـــذي  طبـــات العـــر  
وتقوي  الواتت الديني في ناوسوم من ابـل تبـاوت الع ـبياي القبليـ  المارقـ  واعتحـاد فـي 

توحـــد فـــي اطـــار اطـــار امـــ  واحـــد  تحـــ  هلل وتكـــرا هلل وتباهـــد فـــي ســـبيل اهللت  ي انوـــا ت
 الع بي  للدين وتسمو عل  دواعي الع بياي المارق  

وقــد عبــر  بــن خلــدون عــن ذلــ  بقولــه: ان العــر  "  ــع  األمــم انقيــادال بع ــوم لــبع  
لل لظ  واألنا  وبعد الوم  والمنافسـ  فـي الرياسـ ت فقلمـا تبتمـ   هـوا همت فـاذا كـان الـدين 

                                                 

  839 -824ت ص4( الم در ناسهت ج1)
  333ت ص1( الم در ناسهت ج2)
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ناسـومت وذهـ  خلـو الكبـر والمنافسـ  مـنومت فسـول بالنبو  او الوعي  كان الواتت لوـم مـن  
ــدين المــذه  لل لظــ  واألناــ  الــواتت عــن  انقيــادهم وابتمــاعومت وذلــ  بمــا ييــملوم مــن ال
التحاســـد والتنـــافس  فـــاذا كـــان فـــيوم النبـــي او الـــولي الـــذي يبعـــ وم علـــ  القيـــام بـــأمر اهللت 

م إلظوـار الحـوت تـم ويذه  عنوم مذموماي األخـ و ويأخـذهم بمحمودهـا وي لـر كلمـتو
  (1)ابتماعوم وح ل لوم الت ل  والمل "

( فــي توحيــد العــر  تحــي قيادتــه فــي امــ  ويــرى ابــن خلــدون ان نبــاح الرســول )  11
واحــد  قـــد بعـــل دواعــي الع ـــبي  ت ـــعر فــي ناوســـومت والحـــرص علــ  م ـــلح  األمـــ  

لم يبـد  مـ   (واإلس م يعلو عل  ساةر اععتباراي والم الح لديوم  لذا فان الرسول )
حابــ  تــدعوا الــ  ان يعوــد ألحــد بعــدا بالخ فــ  وتــر  األمــر يــورى بــين المســلمين  وقــد 

( نيــر عبــر ابــن خلــدون عــن ذلــ  بقولــه: "فــانظر كيــر كانــي الخ فــ  لعوــد النبــي )
مومـــ ت فلــــم يعوــــد فيوــــا   ــــم تــــدربي األهميـــ  تمــــان الخ فــــ  بعــــ  اليــــيت بمــــا دعــــي 

وـــاد ويـــأن الـــرد  والاتوحـــايت فكـــانوا بالخيـــار فـــي الاعـــل ال ـــرور  اليـــه مـــن الحمايـــ  والب
  (2)والتر "

 
 حكم الخالفة:

(ت ابتم  األن ـار فـي سـقيا  بنـي سـاعد  )احـدى عيـاةر الخـترج( بعد وفا  الرسول )
( فــي الحكــم  وكــان األن ــار يســعون لمبايعــ  ســعد بــن عختيــار مــن يخلــر الرســول )

كـر ال ـديو وعمـر بـن الخطـا  وابـو عبيـد  البـراح عباد  لتولي هذا األمـرت اع ان ابـا ب
ح ــروا هــذا اعبتمــات و و ــحوا لألن ــار انوــم  حــو بوــذا األمــر مــن األن ــار ألنوــم 

  وبعـد سـبال ق ـير ترابـ  األن ـار عـن (3)" وليات التبـي وعيـيرتهت و حـو النـاس بـأمرا"
عد من الخترج (ت وقد عبر بيير بن سموقاوم ووافقوا عل  البيع  ألبي بكر ال ديو )

                                                 

  266ت ص1( الم در ناسهت ج1)
  377ت ص1اسهت ج( الم در ن2)
  854 -853ت ص1( الم در ناسهت ج3)
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عن موقر األن ار األخير بقوله: " ع ان محمدال من قريبت وقومه  حـو و ولـ ت ونحـن 
وان كنا  ولي ف ل في البوادت وسابق  في الدينت فما  ردنـا بـذل  اع ر ـ  اهلل وطاعـ  

  وقـــد دل هـــذا (1)نبيـــهت فـــ  نبت ـــي بـــه مـــن الـــدنيا عو ـــالت وع نســـتطيل بـــه علـــ  النـــاس"
بو ان  يـــار ابـــن خلـــدون الـــ  ان اعســـ م قـــد اســـتطات ان يوـــذ  روح الموقـــر كمـــا ســـ

الع ـــبي  القبليـــ  فـــي ناـــوس العـــر  المســـلمينت وبعلوـــم يقـــدمون عليوـــا م ـــالح األمـــ ت 
والتع   لوات بدعل عن التع   للقبيل   وبـذل  لـم ت ـبح المنافسـ  علـ   مـور الخ فـ  

لعكــــس ممــــا سيح ــــل حينمــــا ( علــــ  امســــأل  ذاي  هميــــ  كبيــــر  عنــــد وفــــا  الرســــول )
 ست عر الروح اعس مي  في ناوس الناس وتتقدم عليوا الع بياي القبلي  
( ولـم تظوـر وبعد ابتمات السقيا ت اقبل  هل المدين  عل  البيع  ألبـي بكـر ال ـديو )

لـــه ايــــ  معار ـــ   لــــذا فقــــد عـــد ابــــن خلـــدون ذلــــ  )ابماعــــال( فقـــال: "ابمــــ  الموــــابرون 
ابــي بكــرت ولــم يخــالر اع ســعد ان  ــح خ فــهت فلــم يلتاــي اليــه واألن ــار علــ  بيعــ  

  (2)ليذوذا
وقـــد  طلـــو علـــ  ابـــي بكـــر و ـــر )خلياـــ ( ألنـــه خلـــر النبـــي فـــي  متـــهت "فيقـــال خلياـــ  
بـاط وت وخلياــ  رسـول اهلل  واختلــر فـي تســميته خلياـ  اهللت فأبــاتا بع ـوم اقتباســال مــن 

ل : )انــي باعــل فــي األر  خلياــ ( وقولــه: الخ فــ  العامــ  التــي ل دميــين فــي قولــه تعــا
)بعلكم خ ةر األر (  ومن  البموورت ألن معن  اآلي  ليس عليه: وقد نو  ابو بكر 

((ت وألن عنـــــه لمـــــا دعـــــي بـــــهت وقـــــال: )لســـــي خلياـــــ  اهلل ولكنـــــي خلياـــــ  رســـــول اهلل )
  (3)اعستخ ر انما هو في حو ال اة ت واما الحا ر ف "

الــ  ان  قــدام ال ــحاب  علــ  اختيــار ابــي بكــر ال ــديو لخ فــ  وقــد  يــار ابــن خلــدون 
ت لحكـــم (4)( فــي  متـــه باعبمــات دل علـــ  "وبــو  ن ــ  اإلمـــام" او الخلياــ الرســول )

                                                 

  854ت ص1( الم در ناسهت ج1)
  856ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  339ت ص1( الم در ناسهت ج3)
  339ت ص1( الم در ناسهت ج4)
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المسلمين في كل األتمانت وقد اختلر الاقوات في عل  هذا الوبو ت فذه  بع وم الـ  
مبتم  ال  الـواتت او الحـاكم ان عل  وبوبه العقل ل رور  اعبتمات اعنسانيت وحاب  ال

الـذي يــتت النـاس عــن الظلــم والعـدوانت وذهــ  بع ـوم الــ  ان علــ  وبوبـه اليــرت وســندا 
اإلبمات  وقد يذ بع  المعتتل  والخوارج فقالوا بعدم وبو  ن   اعمام ع بالعقـل وع 

علـ  باليرتت "وان الواب  عند ه عت انما هو ام ات  حكام اليـرتت فـاذا تواطـأي األمـ  
  وقد رد ابن خلـدون (1)العدل وتنايذ  حكام اهلل تعال  لم يحتا ال  امامت وع يب  ن به"

علــ    ــحا  هــذا الــر ي بقولــه: "وهــ عت محبوبــون باعبمــات  والــذي حملوــم علــ  هــذا 
المــذه  انمــا هــو الاــرار عــن الملــ  ومذاهبــه مــن اعســتطال  والت لــ  واعســتمتات بالــدنيات 

  (2)ممتلة  بذم ذل ت والنوي عل   هله ومرنب  في رف ه" لما ر وا اليريع 
وقد اسـتعر  ابـن خلـدون فـي مبحـث "اخـت ر األمـ  فـي حكـم هـذا المن ـ  ويـروطه" 
مرات مختلـــر الاـــرو اعســـ مي  فـــي هـــذا المن ـــ  ويـــروطه وقـــدم عـــددال مـــن اآلرات التـــي 

  (3)تو ح ر يه ب اته فقيوال وقا يال ملتتمال بالمذه  المالكي
قـــد عـــر  ابـــن خلـــدون األعمـــال التـــي قـــام بوـــا ابـــو بكـــر ال ـــديو طـــوال مـــد  خ فتـــه و 

الق ــير  وهــي ســنتين و ربعــ   يــورت وهــي تــتلخص بالق ــات علــ  حركــاي الــرد  واعــاد  
الوحد  ال  األم   م اعنتقال الـ  افتتـاح حركـ  الاتـوح علـ  ببوتـي العـراو واليـام و خيـرال 

لي الخ فــ  مــن بعــدا بعــد استيــار  بعــ  كبــار ( بتــو العوــد الــ  عمــر بــن الخطــا  )
  (4)ال حاب  في ذل 

                                                 

  341 -340ت ص1( الم در ناسهت ج1)
  341ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  357 -339ت ص1( الم در ناسهت ج3)
ت وللمتيد من التاا يلت يراب : الم حت د  هايم 907 -856ت ص4ناسهت ج ( الم در4)

ت 2007يحي ت الوسيط في السير  النبوي  والخ ف  الرايد ت بيرويت دار الكت  العلمي ت 
  328 -301ص
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والحقيق ت  نـه كـان لوـذا األعمـال ال   ـ  م ارهـا العميقـ  فـي األيـام ال حقـ  لخ فتـه علـ  
كاف  المستوياي  وقد عبـر ابـن خلـدون عـن ذلـ  بعبـاراي مـوبت  فقـال: ان ابـا بكـر حـين 

ت وقاتــل  هــل الـرد  حتــ  ابتمــ  -( سـول ) ي الر  –تـول  الخ فــ  "اتبـ  ســنن  ــاحبه 
العر  عل  اإلسـ مت  ـم عوـد الـ  عمـرت فـاقتا    ـرات وقاتـل األمـم ف لـبومت و ذن للعـر  
فــي انتــتات مــا بأيــديوم مــن الــدنيا والملــ  ف لبــوهم عليــه وانتتعــوا مــنومت  ــم  ــاري الــ  

ـــيت ر ـــي اهلل عنومـــات والكـــل   –األربعـــ   ي الخلاـــات  –ع مـــان بـــن عاـــانت  ـــم الـــ  عل
  (1)متبرةون من المل  متنكبون عن طرقه"

وقـــد  و ـــح ابـــن خلـــدون انـــه فـــي الوقـــي الـــذي حـــافظ فيـــه الخلاـــات األربعـــ  علـــ  التهـــد 
واعبتعـــاد عـــن مظـــاهر الملـــ  وتينتـــه فـــي حيـــاتوم الخا ـــ  والعامـــ ت ألنوـــم كـــانوا عتالـــوا 

 ــ ل عــن التــتاموم محــافظين علــ  عــاداي العــر  فــي البعــد عــن  حــوال الــدنيا وتينتوــا ف
بأحكام دينوم الـذي يـدعوهم الـ  التهـد فـي النعـيمت فـان نالبيـ  المسـلمين وبخا ـ   ولةـ  
الربال الذين ساهموا فـي فتـوح العـراو واليـام وم ـرت راحـوا يقبلـون علـ  الـدنيا "فتخـري 
بحار الرفه لديومت حت  كان الاارس الواحد يقسم لـه فـي بعـ  ال ـتواي    ـون  لاـال مـن 

  (2)ذه  او نحوها  فاستولوا من ذل  عل  ما ع يأخذا الح ر"ال
واقبـــل بعـــ  كبـــار ال ـــحاب  علـــ  بمـــ  األمـــوال وتنميتوـــات ويـــيدوا الق ـــور ال ـــخم ت 
وتاننوا في تينتوا وتأ ي وـا     واقتـدى باعلوـم ك يـر مـن النـاست ممـا   ـار نقمـ  وانتقـاداي 

علــ  الــدنيا م ــل ابــي ذر ال اــاري بعــ  ال ــحاب  مــن دعــا  التهــد والق ــد فــي اإلقبــال 
()(3)  

                                                 

  361ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج1)
  362 -361ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  362ت ص1( الم در ناسهت ج3)
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وقـــد حـــاول ابـــن خلـــدون ان يلـــتمس العـــذر لل ـــحاب  الـــذين اخـــذوا بأســـبا  ال ـــرو  وحيـــا  
: (1)الترر في وبه منتقـديوم فقـال بعـد ان  ورد اح ـاةياي ب ـرواتوم نقـ ل عـن المسـعودي

ذ هي اموال ح ل "فكاني مكاس  القوم كما تراات ولم يكن ذل  منعيال عليوم في دينومت ا
ألنوا نناةم وفيوتت ولم يكن ت رفوم فيوا باسرارت انما كانوا عل  ق د في  حوالوم كما 
قلناات ولم يكن ذل  بقادح فيومت وان كان اعستك ار من الدنيا مذمومال فانما يرب  ال  ما 

  (2)ايرنا اليه من اإلسرار والخروج به عن الق د"
  موم  تو ح الماارق  بين مـا كـان عليـه الخلاـات وبخا ـ  وقد  ورد لنا ابن خلدون واقع

( من حيـا  البسـاط  والتقيـر ومـا كـان عليـه بعـ  ال ـحاب  مـن عمر بن الخطا  )
وع  األقــاليم مــن  بوــ  وعنايــ  بمظــاهر الحيــا  المدنيــ ت فقــال: "لمــا لقــي معاويــ  عمــر بــن 

لملـــ  وتيـــه مـــن العديـــد الخطـــا  )ر ـــي اهلل عنومـــا( عنـــد قدومـــه الـــ  اليـــام فـــي  بوـــ  ا
والعد ت استنكر ذل  وقال: )اكسروي  يا معاوي  ً( فقال: )يا  ميـر المـ منين انـا فـي   ـر 
تباا العدو وبنا ال  مباهاتوم بتين  الحر  والبواد حابـ ( فسـكي ولـم يخطةـه لمـا احـتا 
عليه بمق د من مقا د الحو والدين  ولو كان الق د رف  المل  مـن   ـله لـم يقنعـه 

ذا البـوا  فـي تلـ  الكسـروي  وانتحالوـات بـل كـان يحـر  علـ  خروبـه عنوـا بالبملـ ت ه
وانما  راد عمر بالكسروي  ما كان عليه  هل فارس في ملكوم من ارتكـا  الباطـل والظلـم 
والب ـــي وســـلو  ســـبله وال الـــ  عـــن اهلل  و بابـــه معاويـــ  بـــأن الق ـــد بـــذل  لـــيس كســـروي  

هللت فسـكي  وهكـذا كـان يـأن ال ـحاب  فـي رفـ  الملـ  فارس وباطلومت وانما بوا وبه ا
  (3)و حواله ونسيان عواةدا حذرال من التباسوا بالباطل"

( كان مناتح الذهن وايبابيال في التعامل م  المت يراي وي حظ ان عمر بن الخطا  )
التــي ظوــري فــي المبتمــ  اعســ مي بســب  حركــ  الاتوحــاي اعســ مي   لــذا فقــد و ــ  

                                                 

ر المسعوديت علي بن الحسينت مروج الذه  ومعادن البوهرت بيروي )دار الكت  ( ينظ1)
  369 -367ت ص2ت ج1986العلمي ( 

  363ت ص1( ابن خلدونت ج2)
  360ت ص1( الم در ناسهت ج3)
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ن التنظيمــاي التــي تســع  للمواةمــ  بــين  و ــات الدولــ  اعســ مي  فــي مرحلــ  مــا عــددال مــ
قبـــل الاـــتح ومـــا بعـــدا  ولـــم يكـــن يـــرى بأســـال فـــي اعســـتااد  مـــن تنظيمـــاي اعمبراطوريـــ  
الساســـاني  واعمبراطوريـــ  البيتنطيـــ  طالمـــا كـــان فـــي ذلـــ  م ـــلح  لألمـــ   وعلـــ  ســـبيل 

ــــوارداي الماليــــ  للخــــراج الم ــــال فقــــد استيــــار عــــددال مــــن ا ــــ  تنظــــيم ال ل ــــحاب  فــــي كياي
المارو  عل   را ي الب د الماتوحـ ت فقـال لـه الوليـد بـن هيـام بـن الم يـر : "قـد بةـي 

 ت وانيأ الديوان (1)اليام فر يي ملوكوا قد دونوا ديوانالت وبندوا بندالت فأخذ عمر بقوله"
( وابراتاتـه اعداريـ  واعقت ـادي  وعل  الرنم مما تقدمت فـان تنظيمـاي الخلياـ  عمـر )

والسياســي ت لــم تكــن محققــ  لم ــالح بميــ  فةــاي المبتمــ ت وكــان ذلــ  امــرال طبيعيــالت ألن 
( حياتـه  منـال ت لذا فقد دفـ  الخلياـ  عمـر )(2)ر   بمي  الناس ناي  ع يمكن ادراكوا

لخلياــ  عمــر لحقــد مــول  مــن ن ــارى العبــم اســمه ابــو ل لــ  ت اذ قــام ابــو ل لــ   بطعــن ا
  (3)بخنبر وهو قاةم ي لي فأ ابه ا اب  قاتل  لم ينا منوا

وقــد عوــد عمــر بــن الخطــا  قبــل وفاتــه الــ  ســت  مــن كبــار ال ــحاب  كــي يختــاروا واحــدال 
( خلياــ  للمســلمينت وكــان مــنوم لتــولي الخ فــ  مــن بعــدات فاختــاروا ع مــان بــن عاــان )

عيــر عامــال فــي ظــل خ فــ  عمــر بــن  مت بعــد ان عايــوا ا نــا644هـــ/ 24ذلــ  فــي ســن  
  (4)(الخطا  )

وقـد سـار ع مـان فــي خ فتـه علـ  ســير   ـاحبيه ابـي بكـر ال ــديو وعمـر بـن الخطــا  
ر ي اهلل عنوما كما تعود بذل  حـين مبايعتـه بالخ فـ ت ولـم تظوـر يـكاوي او انتقـاداي 

الســي ســنواي لــه فــي الســي ســنواي األولــ  مــن خ فتــهت اع ان األمــر اخــذ بــالت ير فــي 

                                                 

ت 1978( الب ذريت ابو الحسن احمد بن يحي ت فتوح البلدانت بيروي )دار الكت  العلمي ( 1)
  436ص

راب  الم حت د  هايم يحي ت الوسيط في السير  النبوي  والخ ف  الرايد ت ( للتاا يل ي2)
  367 -345ص

  998 -993ت ص4( ابن خلدونت ج3)
  998 -994ت ص4( الم در ناسهت ج4)
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التالي  من حكمه  وذل  بسب  يـعور  بنـات القباةـل التـي سـاهمي فـي الاتوحـاي مسـاهم  
كبيــر  م ـــل قباةـــل بكـــر بــن واةـــل وعبـــد القـــيس وســاةر ربيعـــ  و تد وكنـــد  وتمـــيم وق ـــاع  
ونيـــرهم بـــال بن ألنوـــم "قـــد   ـــبحوا فـــي ملكـــ  الموـــابرين واألن ـــار مـــن قـــريب وكنانـــ  

ر ت السـابقين األولـين الـ  اعيمـانت فاسـتنكاوا مـن ذلـ  ون ـوا و قير و هل الحبات وي 
به لما يرون عناسوم من القدم بأنسابوم وك ـرتومت وم ـادم  فـارس والـروم    ت ف ـاروا 
الــ  الاــ  مــن قــريب واألناــ  علــيوم والتحــري  فــي طــاعتومت والتعلــل فــي ذلــ  بــالتظلم 

لســـوي ت والعـــدل فـــي القســـم عـــن مـــنوم واعســـتعدات علـــيومت والطعـــن فـــيوم بـــالعبت عـــن ا
  (1)التسوي "

ـــأمراةوم  ـــي اقـــدم عليوـــا  هـــل األم ـــار فـــي الطعـــن ب ـــدون الخطـــواي الت ويو ـــح ابـــن خل
والتيـني  علــيومت وعــدم تـوقاوم عــن ذلــ  حتـ  بعــد ان اســتبا  لوـم الخلياــ  ع مــان وقــام 
 بعتل بع  عمالـه علـ  األم ـار   ـم يو ـح كيـر انتقلـوا الـ  المدينـ  "يظوـرون طلـ 
الن ـــا  مـــن ع مـــان وهـــم ي ـــمرون خـــ ر ذلـــ  مـــن قتلـــهت وفـــيوم مـــن الب ـــر  والكوفـــ  
وم ـــر  وقـــام معوـــم فـــي ذلـــ  علـــي وعاةيـــ  والتبيـــر وطلحـــ  ونيـــرهم يحـــاولون تســـكين 
األمـور وربــوت ع مــان الــ  ر يوـم  وعــتل لوــم )ع مــان( عامـل م ــر فان ــرفوا قلــي ل   ــم 

لقـوا فــي يــد حاملـه الــ  عامـل م ــر يــأمرا ربعـوا وقــد لبسـوا بكتــا  ُمــدلنس يتعمـون انوــم 
بأن يقتلومت وحلر ع مان عل  ذل ت فقالوا: مكنَّا من مروان فأنه كاتبـ ت فحلـر مـروانت 
فقـال ع مـان: لــيس فـي الحكـم  ك ــر مـن هـذا  فحا ــروا بـدارات  ـم بيتــوا علـ  حـين نالــ  

  (2)من الناس وقتلوا واناتح با  الاتن "
( اعســـتعان  بـــبع   بنـــات لـــم يحـــاول الخلياـــ  ع مـــان ) وهنـــات قـــد يتســـاتل ســـاةل لمـــاذا

ال ــحاب  مــن الموــابرين واألن ــار للــدفات عــن ناســه  ــد الخــاربين عليــه ف ــ ل عــن 
                                                 

  380ت ص1( الم در ناسهت ج1)
ت وللمتيد 1054 -1026ت ص4ت راب  اي ال ج382 -381ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج2)

 -378راب ت الم حت الوسيط في السير  النبوي  والخ ف  الرايد ت صمن التاا يل ي
389  
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طل  المساعد  من عماله عل  األم ارً     ويبي  ابن خلدون عل  ذلـ  بقولـه: "ان 
ن بعاـــر ع مـــان لمـــا ح ـــر فـــي الـــدار بـــاتا الحســـن والحســـين وعبـــد اهلل بـــن عمـــر وابـــ

و م ـالوم يريـدون المدافع عنـهت فـأب  ومنـ  مـن سـل السـيور بـين المسـلمين مخافـ  الارقـ  
  وهكـذا دفـ  الخلياـ  ع مـان (1)وحاظال ل لا  التي بوا حاظ الكلم ت ولـو  دى الـ  ه كـه"

( حياتــه  منــال لحر ــه علــ  وحــد   ــر المســلمين واعلتــتام بعــدم اســتخدام القــو  فــي )
 حت  م  ه عت الخاربين عل  السلط  اليرعي  في األم   تسوي  الخ فاي

( ابتمــ  النــاس مــن الموــابرين واألن ــار والخــاربين وبعــد مقتــل ع مــان بــن عاــان )
( بالخ فـ  مـا بـين رانـ  عل  ع مان من  هل األم ار فبايعوا علي بن  بي طال  )

ر الملطخ   يديوم ومتردد بسب  ما  حاط هذا البيع  من ظرور ومداخ ي  هل األم ا
( فلـم يكـن رانبـال فـي تـولي الخ فـ  وكـان يبيـ  الـذين (  امـا علـي )بدمات ع مان )

دعوا لتولي الخ ف  من الموابرين واألن ار: " كون وتيرال لكم خير مـن ان  كـون  ميـرالت 
ومــن اختــرتم ر ــيته" "فــألحوا عليــه وقــالوا لــه" ع نعلــم  حــو منــ  وع نختــار نيــر  حتــ  

( يتــول  الخ فــ ت حتــ  اخــذ بعــ    ومــا كــاد علــي بــن  بــي طالــ  )(2)ا فــي ذلــ نلبــو 
ال ـــحاب  وعلـــ  ر ســـوم التبيـــر بـــن العـــوامت وطلحـــ  بـــن عبيـــد اهللت وعاةيـــ   م المـــ منين 

خـراج  هـل  م ـار مـن المدينـ   )ر ي اهلل عنوم( يطالبونه بمعاقب  قتلـ  ع مـان ) ( وا 
عابت في ذل  الوقي عن تلبي  طلبوم آلنوم كـانوا (  بابوم بأنه اع ان الخليا  علي )

يسيطرون عل  المدين  بالقو ت لذا فان الحكم  تقت يوم ال بر والتريث  كما ان معاويـ  
بــن ابــي ســايان الــذي كــان واليــال علــ  اليــام رفــ  اعتــتال عملــه وتســليمه الــ  ســول بــن 

( بأقامــ  الحــد يــال )حنيــر الــذي وعا علــي بــن  بــي طالــ  وعيــ  اليــامت وراح يطالــ  عل
  (3)( ب اته ابن عم الخليا  ع مان وولي دمهعل  قتل  ع مان )

                                                 

  368ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج1)
  1056 -1054ت ص4( الم در ناسهت ج2)
  1060 -1056ت ص4( الم در ناسهت ج3)
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وهكــذا وبــد الخلياــ  علــي بــن ابــي طالــ  ناســه فــي و ــ  حــرج فــي وســط هــذا الظــرور 
ال ـــعب  فـــ  هـــو بقـــادر علـــ  معاقبـــ  قتلـــ  ع مـــان وع هـــو قـــادر علـــ  اقنـــات المطـــالبين 

ن توافر القدر  لديه علـ  ذلـ   وقـد تطـور الموقـر بمعاقبتوم ال  تأبيل مطالبتوم ال  حي
بينــه وبــين معار ــيه حتــ  و ــل الــ  حــد اتوامــه بالتق ــير او حتــ  ال ــلوت فــي قتــل 

 ( وبخا   من قبل معاوي  ع مان )
وهكـذا تــدهوري األمــور الــ  ان و ــلي الــ  حــد اعقتتــال فــي معركــ  البمــل بــين الخلياــ  

وعاةي  )ر ي اهلل عنوم(ت وبعد انت ار علـي ( وبين معار يه طلح  والتبير علي )
في هذا المعرك  نيبي معرك  ايد و قس  في  اين بين  ن ار معاوي  بن ابـي سـايان 

( انتوـي بقبـول التحكـيم بـين الطـرفين  نيـر ان التحكـيم و ن ار علي بن ابي طالـ  )
او (  ـعوب  بسـب  انيـقلم يـ د الـ  حسـم الخـ ر وتاد موقـر علـي بـن ابـي طالـ  )

بعــ   تباعــه وتحــولوم الــ  )خــوارج( يكارونــه ويســتحلون قتالــه  وقــد ادى ال ــرات بــين 
( فــي الكوفــ  وهــو ( والخــوارج الــ  قيــام  حــد الخــوارج بانتيــال علــي )الخلياــ  علــي )

  وبــذل  انتوــ  عوــد الخلياــ  الرابــ  يــويدال بيــد احــد  ن ــارا (1)ذاهــ  ألدات  ــ   ال ــبح
 السابقين 

دون عل  هذا الحـوادث التـي  طلـو عليوـا اسـم )الاتنـ ( بسـب  مـا  حـاط وقد علو ابن خل
بوا من م بساي وا ـطرا  بعلـي تبـين وبـه الحـو والحقيقـ  فيوـا  ـعبال وملتبسـال علـ  
األنظــار فقــال: "واذا نظــري بعــين األن ــار عــذري النــاس  بمعــين فــي يــأن اعخــت ر 

  (2)ني فتن  ابتل  اهلل بوا األمـ "في ع مانت واخت ر ال حاب  من بعدت وعلمي انوا كا
وم  ذل ت فقد  و ح ابن خلدون ان ر ي  هـل السـن  قـد اسـتقر فـي الع ـر ال ـاني الـذي 
ت  الاتن  حت   ار ابماعال عل   ح  "انعقاد بيع  علي ولتوموـا للمسـلمين ابمعـينت 
 وت ــوي  ر يــه فيمــا ذهــ  اليــهت وتعــين الخطــأ مــن بوــ  معاويــ  ومــن كــان علــ  ر يــهت

                                                 

  1136 -1060ت ص4( الم در ناسهت ج1)
  380ت ص1( الم در ناسهت ج2)
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وخ و ال طلح  والتبير عنتقا وما عل  علي بعد البيع  لـه فيمـا نقـلت مـ  دفـ  التـأ يم 
( عـن قتلـ  البمـل عن كل من الاريقينت كاليأن في المبتودين     ولقـد سـةل علـي )

و ــاين فقــال: )والــذي ناســي بيــدا ع يمــوتن احــد مــن هــ عت وقلبــه نقــي اع دخــل البنــ ( 
"   (1)  
 

 لى الملك:انقالب الخالفة ا
بعد ان استعر  ابن خلدون احداث الاتن  والتي اخذ تاا يل  خبارها من كتا  الطبري 
تـــاريخ الرســـل والملـــو  كمـــا  علـــن ذلـــ  ب ـــراح ت تو ـــل الـــ  ان عوـــد الخ فـــ  الرايـــد  

( وانقلبـــي الخ فـــ  الـــ  ملـــ  منـــذ عوـــد )الحقـــ ( قـــد انتوـــ  باستيـــواد الخلياـــ  الرابـــ  )
وان كانــي الخ فــ  قــد حافظــي علــ  اســموا وك يــر مــن  هــدافوا   معاويــ  بــن ابــي ســايان

وقــد عبـــر ابــن خلـــدون عـــن طبيعــ  هـــذا التحــول فـــي  ك ـــر مــن مو ـــ  فــي كتابـــه العبـــر 
ومقدمته  فقال: "فقد تبين ل  كيـر انقلبـي الخ فـ  الـ  الملـ ت وان األمـر كـان فـي اولـه 

ه علـــ   مـــور دنيـــاهم وان خ فـــ ت وواتت كـــل احـــد مـــن ناســـه وهـــو الـــدينت وكـــانوا ي  رونـــ
   ــم  يــار ابــن خلــدون الــ  الت يــر الــذي (2) ف ــي الــ  ه كوــم وحــدهم دون الكافــ     "

ح ل في الواتت منذ عود معاوي  بن ابي سايان فقال: "ان الخ فـ  لعوـدا كانـي م البـ  
ألبــــل مــــا قــــدمناا مــــن الع ــــبي  التــــي حــــد ي لع ــــرات وامــــا قبــــل ذلــــ  فكانــــي اختيــــارال 

ت فميتوا بـين الحـالتينت فكـان معاويـ  اول خلاـات الم البـ  والع ـبي  الـذين يعبـر وابتماعال 
  (1)   " ()عنوم  هل األهوات بالملو ت وييبوون بع وم ببع 

                                                 

ت وللمتيد من التاا يل حول عود اعمام علي وال رات 379ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج1)
 -390بينه وبين معاوي  يراب ت الم حت الوسيط في السير  النبوي  والخ ف  الرايد ت ص

426  
  368ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج2)
()  261 -236ت ص2000ينظر البابريت محمد عابدت العقل السياسي العربيت بيروي- 

576  
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الملـو (ت فأمـا النـوت األول  –وهنات ن حظ ان ابن خلدون يارو بين نوعين من )الخلاـات 
ومذاهبــه والبــري علــ  منوــاج  فوــو الــذي حــافظ علــ  معــاني الخ فــ  مــن تحــري الــدين

الحــو ولــم يظوــر الت يــر لــديوم اع فــي الــواتت الــذي كــان دينــال  ــم انقلــ  ع ــبي  وســياال 
"وهكذا كان األمر لعود معاوي  ومروان وابنه عبد الملـ ت وال ـدر األول مـن خلاـات بنـي 

الخ فـ    وامـا النـوت ال ـافي فقـد "ذهبـي لـديوم معـاني (2)العباس ال  الريـيد وبعـ  ولـدا"
ولــــم يبــــو اع اســــموات و ــــار األمــــر ملكــــال بحتــــالت وبــــري طبيعــــ  الت لــــ  الــــ  نايتوــــات 
واستعملي في  نرا وا من القور والتقلـ  فـي اليـوواي والمـ ذ  وهكـذا كـان األمـر لولـد 
عبـــد الملـــ ت ولمـــن بـــات بعـــد الريـــيد مـــن بنـــي العبـــاست واســـم الخ فـــ  باقيـــال فـــيوم لبقـــات 

  (3)  والمل  في الطورين ملتبس بع وا ببع "ع بي  العر   والخ ف
الملـــو (ت وعلـــ   –ونعـــود اعن الـــ  موقـــر ابـــن خلـــدون مـــن النـــوت األول مـــن )الخلاـــات 

ر سوم معاوي  ابن ابي سايان فن حظ انه علـ  الـرنم مـن اقـرارا بتحـول الـواتت لـديوم فـي 
ذلــ  م لبــ  تــنقص مــن الحكــم مــن )الــدين( الــ  )القــو  والم البــ  والع ــبي (ت فانــه ع يعــد 

)ريدي ( خ فتومت ويعد ذل   رور  اقت توا السياس  والع بي   لذا فأنه ي كـد ان حكـم 
ه عت الخلاات هو امتداد لحكـم الخلاـات الرايـدين األربعـ  فيقـول مـا ن ـه: "وحايـا اهلل ان 
ييـــبه معاويـــ  بأحـــد ممـــن بعـــدات فوـــو مـــن الخلاـــات الرايـــدينت ومـــن كـــان تلـــوا فـــي الـــدين 

لا ل من الخلاات المرواني  ممن ت ا في المرتبـ  كـذل ت وكـذل  مـن بعـدهم مـن خلاـات وا
ت (4)بنــي العبــاست وع يقــال: ان الملــ  ادون رتبــ  مــن الخ فــ  فكيــر يكــون خلياــ  ملكــالً"

الملـو  بقولـه:  –وي ير ابن خلـدون معلـ ل ومبـررال وبوـ  نظـرا فـي الـدفات عـن الخلاـات 
خالر بل ينافي الخ فـ  هـي الببروتيـ  والمعبـر عنوـا بالكسـروي  "و علم ان المل  الذي ي

التــي  نكرهــا عمــر علــ  معاويــ  حــين ر ى ظواهرهــات وامــا الملــ  الــذي هــو ال لبــ  والقوــر 
                                                                                                                         

  1141ت ص4خلدونت العبرت ج ( ابن1)
  369ت ص1( الم در ناسهت ج2)
  369ت ص1( الم در ناسهت ج3)
  1141ت ص4( الم در ناسهت ج4)
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بالع بي  واليوك  ف  ينافي الخ فـ  وع النبـو ت فقـد كـان سـليمان بـن دا د و بـوا  ـلواي 
يــ  اعســتقام  فــي دنياهمــا وعلــ  طاعــ  ربومــا اهلل عليومــا نبيــين وملكيــينت وكانــا علــ  نا

عـــت وبـــل  ومعاويـــ  لـــم يطلـــ  الملـــ  وع ابوتـــه ل ســـتك ار مـــن الـــدنيات وانمـــا ســـاقه  مـــر 
الع بي  بطبعوا لما استول  المسلمون عل  الدول كلوات وكان هو خلياتومت فدعاهم بمـا 

  (1)يدعو الملو  اليه عندما تستعمل الع بي  وتدعو لطبيع  المل "
وهنا ن حظ ان ك يرال من الباح ين يتحاظون عل  هذا التنظيـر الخلـدوني ويـرون  ـرور  
ــذين تحــدث  التارقــ  بــين حكــم الخلاــات الرايــدين )األربعــ ( وبــين حكــم الخلاــات والملــو  ال

  (2)عنوم ابن خلدون وحاول تبرير حكموم وسياستوم استنادال الـ  نظريتـه فـي )الع ـبي (
ون حـاول ان يل ـي فـي هـذا الـدفات )التبريـري( التارقـ  التـي و ـعوا والحقيق  ان ابـن خلـد

منـــذ البدايـــ  بـــين الخ فـــ  والملـــ  فبعلومـــا ســـوات طالمـــا التـــتم الخلاـــات باألحكـــام العامـــ  
)الظاهري ( للن وص اليرعي   وقد عبـر ابـن خلـدون عـن ذلـ  ب ـراح ت فقـال: "وكـذل  

 ( اذا دعــــتوم  ــــرور  الملــــ  الــــ  يــــأن الخلاــــات  هــــل الــــدين مــــن بعــــدا ) ي بعــــد معاويــــ
استعمال  حكامه ودواعيه  والقانون في ذل  عر   فعالوم علـ  ال ـحيح مـن األخبـارت 

( فـي المسـلمينت ومـن خربـي ع بالواهيت فمن بـري  فعالـه عليوـا فوـو خلياـ  النبـي )
ن سمي خليا  في المبات"   (3) فعاله من ذل  فوو من ملو  الدنيات وا 

                                                 

  1141ت ص4( الم در ناسهت ج1)
ت ر وان السيدت الخ ف  238 -236 -233 -232( البابريت العقل السياسي العربيت ص 2)

م تمر الدولي الراب  لتاريخ ب د اليام  والمل ت دراس  في الر ي  األموي  للسلط ت ال
 -138ت ص1989ت تحرير محمد عدنان البخييت عمان 1987وحا ر الندو  ال الث 

 -95ت ص1993ت عبد اهلل العرويت ماووم الدول ت بيرويت المركت ال قافي العربيت 141
الكوييت  ت امام عبد الاتاح امامت الطاني  )دراس  فلساي  ل ور اعستبداد السياسي(ت96

  223 -198ت ص1994)عالم المعرف (ت 
  1142 -1141ت ص4( ابن خلدونت العبرت ج3)
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ن مر   خرى للدفات حكم معاوي  ب اته خليا  )رايـد( حتـ  فـي المسـاةل ويعود ابن خلدو 
التــي عــدا فيوــا مخطةــال فيقــول انــه "لمــا وقعــي الاتنــ  بــين علــي ومعاويــ  وهــي مقت ــ  
الع بي  كـان طـريقوم فيوـا الحـو واعبتوـادت ولـم يكونـوا فـي محـاربتوم ل ـر  دنيـوي او 

متــوهم وينــتت اليــه ملحــدت وانمــا اختلــر  إلي ــار باطــل او عستيــعار حقــدت كمــا قــد يتوهمــه
ابتوادهم في الحو وساه كل واحد نظر  احبه بابتوادا فـي الحـوت فـاقتتلوا عليـهت وان 
كـان الم ـي  عليـال فلــم يكـن معاويـ  قاةمــال فيوـا بق ـد الباطـلت انمــا ق ـد الحـو واخطــأت 

  (1)والكل كانوا في مقا دهم عل  حو"
والعمـل علـ  ح ـر الخ فـ  فـي بنـي  ميـ ت فـأن  اما بخ وص سعي معاوي  الـ  الملـ 

ابن خلدون ع يتاو م  مرات الاقوات الذين عـدوا ذلـ  انحرافـال عـن سـن  الخلاـات الرايـدينت 
وانمـا عـدها   ـرال طبيعيـال  (2)ومحاول  لبعل الخ ف  كسروي  او قي ـري ت وملكـال ع و ـال 

اد بالمبدت واسـت ار الواحـد بـهت لمقت ياي الع بي  فقال: " م اقت ي طبيع  المل  اعنار 
ـــ  عـــن ناســـه وقومـــه فوـــو  مـــر طبيعـــي ســـاقته الع ـــبي   ـــدف  ذل ـــم يكـــن لمعاويـــ  ان ي ول
بطبيعتوــات واستيــعرته بنــو  ميــ ت ومــن لــم يكــن علــ  طريقــ  معاويــ  فــي اقتاــات الحــو مــن 
 تباعومت فأع و  بوا عليهت واستماتوا دونه  ولو حملوم معاوي  عل  نير تل  الطريق  

خـالاوم فـي اعناــراد بـاألمر لوقـ  فــي افتـراو الكلمـ  التــي كـان بمعوـا وتألياوــا  هـم عليــه و 
( يقــول اذا ر ى مــن  مــر لــيس وراتا كبيــر مخالاــ   وقــد كــان عمــر بــن عبــد العتيــت )

القاسم بن محمد بن ابي بكر: )لو كان لي من األمر ييت لوليته الخ ف (ت ولو  راد ان 
كان يخي  من بني  ميـ   هـل الحـل والعقـد لمـا ذكرنـاات فـ  يقـدر يعود اليه لاعلت ولكنه 

                                                 

  364ت ص1( الم در ناسهت ج1)
ت البابريت العقل السياسي العربيت 141 -138( ر وان السيدت الخ ف  والمل ت ص2)

ت 1962ت يراب  اي ال محمد بن عبد اهلل األندلسيت العقد الاريدت القاهر  233 -231ص
ت وفيه الك ير من الن وص التي تدل عل  استخدام معاوي  في 89 -81ت ص4ج

 سياسته ل   الم الح المادي  وروح الع بي  القبلي  والقو  
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ان يحول األمر عنومت لة  تق  الارق   وهذا كله انما حملي عليه مناتت المل  التـي هـي 
  (1)مقت   الع بي "

وهنـــا ن حـــظ ان ابـــن خلـــدون ينطلـــو فـــي تحلي تـــه مـــن منظـــور واقعـــي يـــرى ان سياســـ  
ات كانـي تنطلـو مـن بنيـ  مبتمـ  قبلـي تحكمـه الع ـبي  معاوي  ومن بات بعدا من الخلاـ

( مـن القبلي  وكأن هذا المبتم  لم يتأ ر بالقيم والم ـل اعسـ مي  التـي سـع  الرسـول )
خ لوــا الــ  تبــاوت الو ــ  القبلــي باتبــاا ت ليــ  وحــد  األمــ  والع ــبي  ل ســ م ولــيس 

ب  و بنــاتهمت ف ــ ل عــن للقبيلــ   ان الــوعي بوــذا الحقيقــ  هــو الــذي حمــل بعــ  ال ــحا
عدد كبير من الاقواتت وعام  المسلمين الـ  معار ـ  سياسـ  معاويـ  والنظـر اليوـا نظـر  

 سلبي  
وفي ختام دفات ابن خلدون عن خ ف  معاوي  ومن بات بعدا من خلاات بني  مي  حاول 

راو ان يبرر عود معاوي  عبنه يتيد بالخ ف  بحرص معاوي  عل  وحد  ال ر وعدم افت
الكلم  فقال: "وكذل  عود معاوي  ال  يتيد خوفال من افتراو الكلم  لما كاني بنو  ميـ  لـم 
ير وا تسـليم األمـر الـ  مـن سـواهمت فلـو قـد عوـد الـ  نيـرا اختلاـوا عليـه؛ مـ  ان ظـنوم 
كان به  الحالت وع يرتا  احد في ذل  وع يظن بمعاوي  نيرات فلم يكن ليعود اليهت وهو 

  (2)كان عليه من الاسوت حايا هلل لمعاوي  من ذل "يعتقد ما 
 الخاتمة:

يظور من استعرا  مواقر ابن خلدون من المل  والخ ف ت وطبيع  الع ق  بينوما عبر 
نظريتــه فــي الع ــبي  ان ابــن خلــدون لــم يكــن مبــرد مــ رل ير ــد مــا وقــ  فــي الما ــي 

تتمـــال يحـــاول ان ينظـــر الـــ  بـــروح مو ـــوعي  محايـــد ت بـــل كـــان ماكـــرال مســـلمال وفقيوـــال مل
الما ي من خ ل منظور فقوي محدد ع يسـتطي  تبـاوتا بحكـم تكوينـه ال قـافي وطبيعـ  
المبتم  والع ر الذي عاب فيه  ومن هنا بات منطقـه التبريـري لـبع   حـداث التـاريخ 

                                                 

  365ت ص1( ابن خلدونت العبرت ج1)
  365ت ص1( الم در ناسهت ج2)
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اإلس مي التي ي ع  علـ  المـ رل المسـلم ان يتعامـل معوـا بعقليـ  تحليليـ  ناقـد   ومـ  
فان الباحث المن ر ع يمكنه ان ينكر وهو يقر  ما كتبه ابن خلـدون عـن مظـاهر  ذل ت

الملـــ  والخ فـــ  اع ان يســـلم بقـــدر  هـــذا المـــ رل المبـــدت علـــ  التاكيـــر السياســـي الـــواقعي 
وتيخيص بع  الظواهر المت ل  بتطور الدول  والسلط  والسياسي  فيوا  وقد انتبه ال  

ين م ــــل عبــــد اهلل العــــرويت ومحمــــد عابــــد البــــابريت ذلــــ  عــــدد مــــن البــــاح ين المعا ــــر 
ور ــوان الســيد ونيــرهم  وقــد  يــار عبــد اهلل العــروي علــ  ســبيل الم ــال الــ  ان بــوهر 
 فكــار ابــن خلــدون عــن الملــ  والع ــبي  والخ فــ  تــ دي الــ  التعامــل معوــا مــن خــ ل 

ت قـد حافظـي منظور نسبي  "فكل دول  قامي في دار اإلس مت موما بل ي من اعستبداد
بال ــرور  علــ  قســم مــن اليــريع  وحر ــي علــ  تطبيقوــا ألنوــا ) ي اليــريع (  ــامن  
للنظــام واألمــنت فتطبيــو اليــريع  داخــل  ــمن السياســ ت ويبعــل الدولــ  المســتبد  ناســوا 
ترث ييةال من خ ف  الرسولت وكل دول ت موما خ عي لليرتت تلبأ بال رور  ال  القو  

ـــ ـــ  تراعـــي وتعتمـــد الع ـــبي  لكـــي ت ـــ ت مومـــا كانـــي منظمـــ  عادل دوم وتســـتمرت وكـــل دول
ت  وهــذا يعنــي فــي فكــر ابــن خلــدون "انــه ع يوبــد (1)بال ــرور  الع ــبي  وتطبــو اليــريع "

في تاريخ اعس م دولـ  قاةمـ  علـ  الع ـبي  وحـدهات او علـ  الـدعو  الدينيـ  وحـدهات او 
  (2)ث"عل  التنظيم العقلي وحدا عبد من توابد الدعاةم ال  

والحقيقــ  ان هــذا النظــر  النســبي  التــي انتوــ  اليوــا ابــن خلــدون بــاتي نتيبــ  عســتقراتا 
 حـــداث التـــاريخ اعســـ ميت وهـــي فـــي بوهرهـــا تم ـــل تحـــويرال وتعـــدي ل لمنطلقاتـــه النظريـــ  
الم اليــ  التــي قــدموا فــي البدايــ  عــن ماــاهيم المبتمــ  والــواتت والملــ ت فوــو قــد ف ــل فــي 

المل  والنبو ت وعد المل  ظاهر  ابتماعي  قاةم  بذاتوا سـواتل وبـدي النبـو   م البداي  بين 
لم توبد  اع انه لم يلبـث بعـد ذلـ  ان  يـار الـ  التـرابط بـين النبـو  والملـ ت فتحـدث عـن 

                                                 

  98 -97( العرويت ماووم الدول ت ص1)
  98( المرب  ناسهت ص2)
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ملـــ  النبـــي دا د وســـليمان  كمـــا ذكـــر ان النبـــو  بحابـــ  الـــ  الع ـــبي  وان مـــن ع مـــاي 
 في قوموم األنبيات ان يكونوا ذوي حس  

كما ان ابن خلدون قد تأ ر في نظرته للمبتم  واعنسان وتقسيم الملـ  الـ  ملـ  طبيعـي 
ومل  سياسي بالالسا  اليوناني  القاةم  عل   ناةي  العقل والمـاد ت الخيـر واليـرت فت ـور 
وبـود ملـ  طبيعـي نر ـه اليـوو  والظلـم وملــ  سياسـي يقـوم علـ  العقـل وحكـم القــانون 

ـــل الح ـــذي يم ـــل الحكومـــ  وهـــو يم  ـــ  الطبيعـــي ال كومـــ  الاا ـــل  علـــ  العكـــس مـــن المل
اليــرير   والحقيقــ  ان هــذا النظــر  ال ناةيــ  نيــر  ــحيح  ألن عوامــل الخيــر واليــر  مــور 
نسبي  وهي متداخل  في طبيع  اعنسان والمبتم   لذا فأننا حينما ننظر ال  حكم الاـرس 

نبد  نه كـان يميـل الـ  الظلـم واعسـتبداد فـي  الذي عدا ابن خلدون م اعل للحكم العق ني
معظم عوودا حت   ـرح ابـن خلـدون ناسـه بـأن الكسـروي  تعنـي حكـم الببـروي والظلـم  
كمـا ان النظــام القبلــي عنــد عــر  الباهليــ  الــذي ياتـر  ابــن خلــدون انــه مــن نــوت الملــ  

  كــالتحلي الطبيعــي كــان ييــترط فــي مــن يتــول  الميــيخ  او الملــ  يــروطال  خ قيــ  عاليــ
 ب ااي العقل والحكم  واليباع  والكرم ف  ل عن اع ال  في النس  

وقــد امتــدي م ــار هــذا النظــر  ال ناةيــ  الــ  تاســيراته لظــاهر  الملــ  والخ فــ  فــي التـــاريخ 
اعس مي فأوقعته في حرج يديدت فوو قد نظر ال  ظاهر  الخ ف  ب ـاتوا خ فـ  لحكـم 

( توحيــد العــر  فــي حكــم النبــو  وكيــر اســتطات الرســول )النبــو   لكنــه حــين تكلــم عــن 
اطار الرسال  الديني  متباوتال الع بي  القبلي  المارق  علل ذل  بـأن " مـر الـدين واعسـ م 
كــان كلــه بخــوارو العــاد     فلــم يحــتا الــ  مراعــا  الع ــبي  لمــا يــمل النــاس مــن  ــب   

يث عـن حكـم الخ فـ  وبـد  ـرور  للعـود    لذا فأنه حين انتقل للحـد(1)اعنقياد واإلذعان"
ال  النظر  ال ناةي  ف حظ ان حكم الخلاات الرايدين األربع  كان يقوم عل  مراعا  الواتت 
الديني وليس عل  الع بي  والقو   اما حكم من بات بعدهم من الخلاات فكـان يقـوم علـ  

القســو  فــي الحكــم علــ  الع ــبي  والم البــ   اع انــه لــم يلبــث ان وبــد فــي ذلــ  نوعــال مــن 

                                                 

  377 -376ت ص1ت العبرت ج( ابن خلدون1)
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معاويـ  وبعـ  الخلاـات األمـويين والعباسـيين فعـاد ي كـد علـ   هميـ  الع ـبي  فـي الحكــم 
ســواتال  كــان ذلــ  حكــم نبــو  او خ فــ  او نيــر ذلــ   ان األمــر الموــم فــي نظــرا هــو بمــ  
الكلم  ومراعا   حكام اليرت والسعي لتحقيو العدل  وقد  دى هذا المـنوا فـي النظـر الـ  

ل  والخ ف  والع بي  والدين الـ  يـيوت النظـر  النسـبي  لديـه فـي النظـر الـ  دول دار الم
قامـ  النظـامت وكلوـا قـد  اعس م  فكل هذا الدول قد اسـتخدمي الع ـبي  لت بيـي حكموـا وا 
طبقــي اليــريع  اعســ مي  او بوانــ  منوــا ألن ذلــ  كــان مــن  ــروراي  ــمان طاعــ  

 الدول عادل   م باةر    الناس والتتاموم سوات  كاني تل 
اما الحكم عل  كل دول  او حاكم فوو اي ال مسال  نسـبي  تعـود الـ  مـدى نلبـ  عنا ـر 
الخير او الير عل  الحكم وهو  مر يختلر من م رل ال  مخر  وقد وبدنا ذل  وا ـحال 
وبليال في نظر  ابن خلدون ال  الخلاات ومحاوعته ت نياوم بحس  ما اختارا من  وابط 

 اعتباراي و 
The king and the caliphate in the thought of Abdul Rahman 

Ibn Khaldun 

Prof. Dr. Hashem Yahya Al Mallah   

Lect. Dr. Moheb Mahmoud Qassem 

Abstract 

     What Abd al-Rahman bin Khaldun (732 AH / 1332 CE - 808 

AH / 1406 CE) presented in the introduction to his book (The 

Literary and Divan of the Beginner and the News in the Days of 

the Arabs, Persians, Berbers and their Contemporaries of the Most 

Powerful) is the culmination of what Islamic social and political 

thought has reached. In this book, Ibn Khaldun dealt with 

presentation and analysis of some of the most important problems 

that occupied Islamic thought throughout the past ages, and it is 

still preoccupying it until the present time. Among the most 

important of these problems is the problem of governance and the 

related ownership and caliphate, and the ideological, intellectual 

and political differences that have arisen around it that have 

profound effects on the course of Islamic society and its 

civilization. 


