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إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها،
وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم
والثنــاء بــا قــدّ م مــن عمــوم نعـ ٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء
أســداها والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن
حممــد وآلــه الطاهريــن.
أ ّما بعد:

ّ
فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة
النبويــة هــي حقيقــة املالزمــة بــن النــص القــرآين
والنـ�ص النبـ�وي ونصـ�وص األئمـ�ة املعصومـين (.)
ّ
وإن خــر مــا ُيرجــع إليــه يف املصاديــق َلديــث
الثقلــن «كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي» هــو صالحيــة
النــص القــرآين لـ ّ
ـكل األزمنــة متالزم ـ ًا مــع صالح ّيــة
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النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لـ ّ
ـكل األزمنــة.
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ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب
ـوذج واحدٌ
طالـ�ب ( )ملالك األشـتر ( )إال أنمـ ٌ
مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة اإلســامية
،التــي اكتن��زت يف متوهناــ كث�ير ًا مـ�ن احلقــول املعرفيــة
مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل نصــوص الثقلــن
يف ّ
كل األزمنـ�ة.
ومن هنا:
ختصــص
ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن ِّ
حقــ ً
ا معرفيــ ًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي
يف حيـ�اة أمـير املؤمنـين عـلي بـ�ن أيب طالـ�ب ()
وفكــره ،متّخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك
األشــر ( )مــادة خصبــة للعلــوم اإلنســانية
التــي هــي مــن أرشف العلــوم ومــدار بنــاء اإلنســان
وإصــاح متعلقاتــه احلياتيــة ،وذلــك ضمــن سلســلة

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

بحثيةــ علمي�ةـ موس��ومة بـ(سلس��لة دراس��ات يف عهــد
اإلمــام عــي ( )ملالــك األشــر ( ،)التــي
تصــدر بــإذن اهلل تباعـ ًا ،حرصـ ًا منهــا عىل إثــراء املكتبة
اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية بتلــك الدراســات
العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه النصــوص يف
بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة متالزمــة مــع هــدف
القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة واملفعمــة
باخلــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

الســيايس لــدى
بـ(الرشــد ِّ
وكان البحــث املوســوم ُّ
احلاكــم بــن الغيــاب واحلضــور قــراءة يف اخلطــاب
العلــوي عهــد األشــر( )أنموذج ـ ًا) قــد تطــرق
ثــم
فيــه الباحــث إىل مفهــوم (الرشــد الســيايس) ّ
أمــاط اللثــام عــن هــذه احليثيــة فقرأهــا يف تــراث
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)،
وخصوصــ ًا يف عهــده إىل مالــك األشــر (رضــوان
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اهلل عليــه) ،وقــد اســتطاع الباحــث بــا يملــك مــن
أفــق رحــب أن يبــن للقــارئ الكريــم حجــم (الرشــد
الســيايس) الــذي كانــت تتمتــع بــه حكومــة أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام)
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فجــزى اهلل الباحــث خــر اجلــزاء فقــد بــذل
جهــده وعــى اهلل أجــره ،واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

رب العاملــن ،وأتــم الصــاة والتســليم
احلمــد هلل ِّ
عــى املبعــوث رمحـ ًة للعاملــن أيب القاســم حممــد وآلــه
املص َطفــن األخيــار ،وصحبــه املنتجبــن األبــرار
الذيــن والــوه بإحســان إىل قيــام يــوم الديــن.

الرشــد بمفهومــه العــام اصطــاح يؤمــيء إىل
ٍ
ٍ
فكريــة وســلوكية ،تكشــف عــن
منظمومــة
وجــود

حتــي احلاكــم بالنضــج والكياســة بــا جيعلــه مؤه ـ ً
ا
لــإدارة والقيــادة ،ومتمكنــ ًا مــن معاجلــة األمــور
اآلنيــة واملســتقبلية ،ومنتقــ ً
ا بالعبــاد مــن حالــة
التع ّثــر إىل حالــة اخلــاص بــا يؤ ِّمــن هلــم العيــش

الكريــم وتوفــر الظــروف الالزمــة الســليمة فينتقــل
ــر األمــان ،متعديــ ًا مــن األزمــات إىل مــا
هبــم إىل َب ّ
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يصلــح البــاد والعبــاد بوضــع احللــول الكفيلــة

الناجعــة املعربــة عــن أحقيتــه إلدارة البــاد.

ّ
الرشــد بوصفــه مصطلح ـ ًا إذا مــا أضيــف إليــه
إن ّ

مــا بعــده إتضــح بحــدود مــا أضيــف إليــه كالرشــد
املــايل ،والرشــد االجتامعــي وهكــذا دواليــك يتحــدد
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مفهومــه بحــدود اإلضافــة ،ويتضــح املطلــب يف املقــام

الرشــد الســيايس
الرشــد ليكــون ّ
السياســة إىل ّ
بإضافــة ّ
لــدى احلاكــم بــن الغيــاب واحلضــور وأثــر ذلــك ســلب ًا

وإجيابـ ًا ،ويتخــذ مادتــه من اخلطــاب العلــوي ،وليكون
عهــد اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إىل مالــك
األشــر أنموذجـ ًا ،ســيام وأن هــذا العهــد املبــارك حيــدد

للوهلــة األوىل عمــل احلاكــم برباعيــة ال تنفــك إحداهــا

عــن األخــرى؛ لتشــكّل منظومــة متكاملــة تتمثــل

باجلانــب االقتصــادي بجبايــة خراجهــا ،واجلانــب
األمنــي بحفظــه ،واجلانــب الفكــري باســتصالح

أهلهــا ،ثــم التخطيــط إلعــار البــاد.

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ولــذا ُحتــدُ د خطــوط البحــث املنتظم حتــت عنوان

الرشــد الســيايس لــدى احلاكم بني الغيــاب واحلضور
ّ
قــراءة يف اخلطــاب العلــوي عهد األشــر أنموذج ًا إىل
حمــاور ثــاث أوهلــا حيــدّ د مفاهيــم مفــردات البحــث،
الرشــد
والثــاين يتعلــق ببيــان األثــر الســلبي لغيــاب ّ

الســيايس لــدى احلاكــم وحتديــد مفهــوم غيابــه،
واملحــور الثالــث يسـ ّلط الضــوء عــى حتديــد عنــارص

الرشــد الســيايس ومقوماتــه وبيــان األثــر اإلجيــايب
ّ

لتوفــره ،فاســتعراض للنتائج،وخامتــة للبحــث،
وثبــت باملصــادر.

احملور األول مفاهيم مفردات البحث:
ّ
إن مــن الــروري التعرف عىل املفــردات املكونة
للعنــوان التصاهلــا بتبيــان املعنــى اإلمجــايل لــه ،وذلــك
بالوقــوف عــى املعنــى اللغــوي واالصطالحــي وبيان
التشــابك بينهام.
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الرشد يف اللغة:
تعــد الــراء والشــن والــدال  -رشــد – أصــل

واحــد يــدل عــى اســتقامة الطريــق((( ،ومنــه إصابــة
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وجــه األمــر والطريــق((( ،ويــأيت ويــراد منــه خــاف
الغــي ،ونقيــض الضــال((( لقولــه تعــاىل﴿ :لَ إِ ْكـ َـرا َه
ِ
ِف الدِّ ِ
َــي ﴾((( ،ويــأيت
يــن َقــدْ َت َب َّ َ
الر ْشــدُ م َ
ــن ا ْلغ ِّ
ــن ُّ
((( ظ :معجــم مقاييــس اللغــة :أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس
بــن زكريــا ،تــح :عبــد الســام حممــد هــارون ،ط دار الفكــر
 1979م.398 /2 ،
((( ظ :لســان العــرب :مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ،نــر
أدب احلــوزة ،قــم ،ط1405 :هـــ ،175 /3 ،و ظ :تــاج

العــروس مــن جواهــر القامــوس :حممــد بــن مرتــى احلســيني
الزبيــدي ،تــح :عــي شــري ،دار الفكــر بــروت ،ط1414 :هـــ،

.453 / 4
((( ظ :معجــم مقاييــس اللغــة :بــن فــارس .398 /2وظ:
لســان العــرب :بــن منظــور،175 / 3 ،
((( البقرة.256 :

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ّ
ولعــل الفــارق بينهــا أن األول
بالفتــح والضــم،

خيــص األمــور األخرويــة ،والثــاين أعــم فيشــتمل
ّ

عــى الدنيويــة واألخرويــة((( ،فهــو االهتــداء إىل
أصــح األمــور وأســلمها دنيويــة كانــت أم دينيــة،

الرشــد بمعنــى الصــاح وهــو إصابــة احلــق
وقيــل ّ
بــن رشــده أي صوابــه.
فيقــال :أمــر ّ

(((

َّ
للرشــد تــدور يف
إن أغلــب املعــاين التــي ذكــرت ّ

إصابــة وجــه األمــر واحلــق ،ويف الصــاح واهلدايــة

عــر الراغــب عنــه يف أوضــح مصاديقــه
ولــذا ّ
الكاشــفة عنــه يف اجلانــب املــايل((( ،ومــن هنــا جــاء
((( ظ :تــاج العــروس :الزبيــدي  ،453 /4ظ :الفــروق
اللغويــة :أبــو هــال العســكري ،تــح :مؤسســة النــر
اإلســامي ،ط1412 ،1هـــ ،ص.256
((( ظ :جممــع البحريــن :فخــر الديــن الطرحيــي ،تــح :أمحــد
احلســيني مكتــب النرش الثقايف اإلســامي ط 1408هـــ.180 / 2 ،
((( ظ :مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم :الراغــب األصفهاين،
تــح :صفــوان عدنــان عــوادي ،ط1427 ،2هـــ ،النــارش طليعــة
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الرشــد عــى الصــاح
التوســع يف صــدق معنــى ّ
واإلصــاح مــن إســتعامله مــع املــال إىل التوســع يف

اإلســتعامل إىل الديــن ،فنجــد الشــافعي يف معــرض

بيــان حتديــد رشــد اليتيــم مــن عدمــه وتســليمه أمواله
يقــول( :الصــاح يف الديــن حتــى تكــون الشــهادة

14

جائــزة وإصــاح املــال ،وإنــا يعــرف إصــاح املــال

بــأن خيتــر اليتيــم ،((()....ومثــل هــذا التوســع يف
االســتعامل يبــدوا رصحيـ ًا يف عبــارة الشــيخ الطــويس
رمحــه اهلل بقولــه يف املــورد ذاتــه( :فــإذا بلــغ وأونــس
الرشــد
الرشــد فإنــه ُي َس ـ ّلم إليــه مالــه ،وإينــاس ّ
منــه ّ

منــه أن يكــون مصلحـ ًا ملالــه عــدالً يف دينــه ،فأمــا إذا

ـر عــدل يف دينــه غــر مصلــح
كان مصلح ـ ًا ملالــه غـ ُ
النور ،ص .196
((( األم :حممــد بــن إدريــس الشــافعي ،ط دار الفكــر للطباعــة،
ط 1400 ،1هـــ.22 / 3 ،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ملالــه فإنــه ال يدفــع إليــه مالــه ،((()...وكــذا أشــار

الرشــد هــو العقــل وإصــاح املــال(((.
إمجــاالً إىل أن ّ
الرشــد اللغويــة حتــوم حــول
ِّ
واملحصلــة إن معــاين ّ

معنــى اهلدايــة والصــاح والنضــج ،وخــاف الغــي،
املوحيــة بحســن التــرف وســامة التوجــه.

الرشد يف اإلصطالح
ال يبعــد اســتعامله عنــد أهــل الفــن والصناعــة

عــن معنــاه اللغــوي ،فهــو عندهــم نقيــض الغــي
الــدال عــى إصابــة اخلــر ،ومنــه اإلرشــاد بمعنــى
(((
فــر
الدِّ اللــة عــى وجــه اإلصابــة للخــر  ،وبــه ّ

((( املبســوط يف فقــه اإلماميــة :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن

الطــويس ،تــح :حممــد تقي الكشــفي ،املكتبــة املرتضويــة.284 / 2 ،

((( ظ :التبيــان يف تفســر القــرآن :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن
الطــويس ،دار إحيــاء الــراث العــريب.131/2 ،
((( ظ :املصدر نفسه131 / 2 ،
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الطــريس رمحــه اهلل قولــه تعــاىلَ ﴿ :ل َع َّل ُهم ْيرشــدُ ون﴾
بإصابــة احلــق واهلدايــة إليــه((( ،وقريــب منــه عنــد

الثعالبــي يف الكشــف والبيــان((( ،فهــو أقــرب مــا
يكــون إصطالحــ ًا إىل جممــوع اإلمكانــات املتوفــرة
يف الفــرد الكاشــفة عــن صالحــه وأهليتــه ألدارة

16

األمــور وســامة ترصفــه ضمــن األطــر الســليمة

عنــد العقــاء ،إنّــه قمــة الوعــي ،والنضــج املانــع
مــن االنجــرار إىل الفســاد ،ومجيــل تعريــف الراغــب
األصفهــاين لــه ســيام إذا كان أعــم مــن وصفــه املــايل
إىل الوصــف األعــم فيقــول فيــه بأ ّنــه( :ملكة نفســانية

تقتــي إصــاح املــال ومتنــع مــن إفســاده ،ورصفه يف
غــر الوجــوه الالئقــة بأفعــال العقــاء)(((.

((( ظ :جممــع البيــان يف تفســر القــرآن :أبــو عــي الفضــل بــن
احلســن الطربيس ،منشــورات نــارص خرسو 1413هـــ.501 / 2 ،
((( ظ :الكشــف والبيــان :أمحــد بــن ابراهيــم الثعالبــي ،دار
احيــاء الــراث العــريب1422 ،هـــ.75 / 2 ،
((( مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم :الراغــب األصفهــاين،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

الرشد شرعًا

ونرصــد يف هــذا املــورد أبــرز املعــاين التــي

(الرشــد) ألن
اســتعملها النــص القــرآين للفــظ ّ
بالتعــرف عــى املعــاين ذاهتــا
التعــرف عليهــا كفيــل
ّ
ّ

التــي يســتعملها اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) بوصفــه العــارف بالنــص الــدال عليــه.
الرشــد يف القــرآن الكريــم
لقــد ورد اســتعامل ّ
مقاب ـ ً
ـاىل﴿:وإِ َذا
ا للغــي ونقيض ـ ًا لــه ومنــه قولــه تعـ
َ
ــأ َل َ ِ ِ
َس َ
ــو َة
يــب َد ْع َ
يــب ُأ ِج ُ
ك ع َبــادي َعنِّــي َفــإِ ِّن َق ِر ٌ
ِ
الــدَّ ا ِع إِ َذا َد َعـ ِ
ـان َف ْل َي ْس ـت ِ
ـم
َجي ُبوا ِل َو ْل ُي ْؤمنُــوا ِب َل َع َّل ُهـ ْ
ون﴾((( ،أي لعلهــم يصيبــون احلــق وهيتــدوا
َي ْر ُشــدُ َ
إليــه((( ،وكذلــك اســتعمل بمعنــى اإليــان يف مقابــل

ص.196
((( البقرة.186 :

((( ظ :جامــع البيــان يف تفســر القــرآن :ابــو جعفــر حممــد بــن
جريــر الطــري ،دار املعرفــة1412 ،هـــ ،وظ :الــدر املنثــور يف
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ْــرا َه ِف الدِّ ِ
الكفــر ،ومنــه قولــه تعــاىلَ :
يــن
﴿ل إِك َ
َقــدْ َتبــن الر ْشــدُ ِمــن ا ْل َغــي َفمــن ي ْك ُفــر بِال َّطا ُغـ ِ
ـوت
َ
ِّ َ ْ َ ْ
َ َّ َ ُّ
وي ْؤ ِمــن بِــاللَِّ َف َق ِ
ــد ْاست َْم َس َ
ــر َو ِة ا ْل ُو ْث َقــى َل
ْ
ــك بِا ْل ُع ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
يــم ﴾((( ،أي قــد مت ّيــز
انْف َصــا َم َلــا َواللَُّ َســم ٌ
يع َعل ٌ
اإليــان مــن الكفــر بالدالئــل الواضحــة واآليــات

18

الدالــة عق ـ ً
ا وســمع ًا عــى ذلــك((( ،ولعـ ّـل املــراد يف
اآليــة هــو املصــداق األبــرز مــن اللفــظ وانــراف

املعنــى إليــه بداللــة الســياق ،وعليــه نجــد الفخــر

الرشــد يف املقــام
الــرازي يذكــر ألفاظـ ًا متقابلــة لبيــان ّ

بأنّــه احلــق والباطــل ،واإليــان والكفــر ،واهلــدى

الرشــد مــن
مــن الضاللــة بكثــرة احلجــج أي مت ّيــز ّ
التفســر باملأثــور :جــال الديــن الســيوطي ،النــارش مكتبــة آيــة

اهلل املرعــي1404 ،هـــ.197 / 1 ،
((( البقرة.256 :
((( ظ :جممع البيان :الطربيس .631 / 2

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()
(((
الرشــد قرآنيـ ًا يف اجلانــب
الغـ َّ
ـي  ،كذلــك اســتعمل ّ
﴿وا ْب َت ُلــوا ا ْل َيت ََامــى َح َّتــى إِ َذا
املــايل ومنــه قولــه تعــاىلَ :
َاح َفـإِ ْن َآن َْسـت ُْم ِمن ُْه ْم ُر ْشــدً ا َفا ْد َف ُعــوا إِ َل ْي ِه ْم
َب َل ُغــوا النِّـك َ
َ
ِ
ْبوا﴾(((،
ـم َو َل ت َْأ ُك ُل َ
َأ ْم َو َُالـ ْ
وهــا إِ ْ َ
سا ًفــا َوبــدَ ًارا أ ْن َيك َ ُ
أي ابتلوهــم واختربوهــم برشــدهم املــايل بحســن

التــرف ووضــع األمــوال يف حملهــا((( ،ومثلــا

الرشــد
الرشــد املــايل ورد اســتعامله يف ّ
اســتعمل يف ّ
اإلداري كمتالزمتــن بــن االختبــار املــايل واإلداري

فهــا كاشــفان عــن صــاح اإلدارة املاليــة ومنــه قولــه
ُــم ا َّلتِــي َج َع َ
ــل
تعــاىلَ :
اء َأ ْم َوا َلك ُ
﴿و َل ت ُْؤتُــوا ُّ
الســ َف َه َ
اهلل َل ُكــم ِقيامــا وار ُز ُقوهـ ِ
ـوه ْم َو ُقو ُلــوا
ـم ف َيهــا َواك ُْسـ ُ
ُ ْ
ْ َ ً َ ْ
((( ظ :مفاتــح الغيــب :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر الــرازي،
دار إحيــاء الــراث العــريب 1420 ،هـــ.15 / 7 ،
((( النساء.6 :
((( ظ :األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل :نــارص مــكارم
الشــرازي ،ط :مدرســة االمــام عــي بــن أيب طالــب1412 ،هـــ،
.110 / 3
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ــو ًل َم ْع ُرو ًفــا﴾((( ،وكذلــك ورد اســتعامله يف
ــم َق ْ
َُل ْ
﴿س َ
ــأ ْ ِ
ــن
ص ُ
ف َع ْ
الرشــد الفكــري كقولــه تعــاىلَ :
ّ
َآي ِ ِ
ض بِغ ْ ِ
َــر َْ
ون ِف ْالَ ْر ِ
ــق َوإِ ْن
ال ِّ
َــر َ
يــن َي َتك َُّ
ــات ا َّلذ َ
َ َ
َيـ َـر ْوا ك َُّل آ َيـ ٍـة َل ُي ْؤ ِمنُــوا ِ َبــا َوإِ ْن َيـ َـر ْوا َس ـبِ َ
الر ْشـ ِـد
يل ُّ
َل يت ِ
َّخ ُ
ــذو ُه َســبِ ًيل﴾(((.
َ
20

إن القاســم املشــرك يف املعــاين الســالفة الذكــر

كــا يبــدوا مــن ظاهــر االســتعامل إهنــا تــدور يف
حســن التــرف ،ووضــع األمــور يف حملهــا ببعدهيــا

املــادي واملعنــوي( ،الدنيــوي واألخــروي) والــذي
يمنــع مــن اإلفســاد ،والــرف يف األوجــه النافعــة

املتطابقــة مــع مــراد العقــاء وأفعاهلــم.
السياسة يف اللغة
ّ

السياســة يف تدبــر األمور ،وحســن
تــدور معــاين ّ

((( النساء.5 :
((( األعراف.146 :

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

رعايتهــا وإصالحهــا ،فقــال فيهــا ابــن منظــور إن

ّالسياســة( :تدبــر شــؤون الدولــة ،فالساســة هــم
قــادة األمــم ومدبــروا شــؤوهنا العامــة)((( ،وقــال يف

السياســة ( :-القيــام عــى الــيء
مــورد آخــر بأهنــا – ّ

بــا يصلحــه)(((.

السياسة يف االصطالح

مل تبعــد عبــارات أهــل الفــن واالختصــاص

السياســة عــن املعنــى اللغــوي،
يف تعريــف لفــظ ّ
إذ تــدور يف معــاين التدبــر والقيــام باألعبــاء عــى

وجههــا الســليم بــا ينجــزه ويصلحــه مــن حيــث

أهنــا (رأس مــال الســلطان ،وعليهــا التعويــل يف
((( لسان العرب :ابن منظور.107 / 6 ،
((( لســان العــرب :ابــن منظــور ،108 / 6 ،و ظ :تــاج
العــروس :الزبيــدي  ،322 / 8وظ :النهايــة يف غريــب
احلديــث :بــن األثــر مؤسســة إســاعيليان ،ط 1346هـــ ش /2
.421
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حقــن الدمــاء ،وحفظ األمــوال ،وحتصــن الفروج،
ومنــع الــرور ،وقمــع الدعــار واملفســدين ،واملنــع

مــن التظــامل املــؤدي إىل الفتنــة واالضطــراب)(((،

وهــي (حفــظ الــيء بــا حيوطــه مــن غــره،
فسياســة الرعيــة حفــظ نظامهــا بقــوة الــرأي

22

واألخــذ باحلــدود)((( ،فهــي تنظيــم العالقــة بــن

احلاكــم واملحكــوم ضمــن األطــر الســليمة بــا يعود
فيهــا النفــع عــى البــاد والعبــاد ،وتنظيــم العالقــة
بــن األمــة واألمــم األخــرى بــا حيفــظ حقوقهــا
وجيلــب كرامتهــا.

إن املتتبــع لكلــات أئمــة اهلــدى ( )وال

ســيام اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ( )جيــد
((( رشح رســالة احلقــوق :حســن الســيد عــي القبانجــي ،ط،2
 1406هـ ،مؤسســة إســاعيليان ،ص .389
((( هنــج البالغــة :رشح حممــد عبــدة ،ط دار الذخائــر/ 4 ،
.35

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

السياســة بمعــاين احلفــظ
بوضــوح اســتعامل ُه للفــظ ّ

والرعايــة ومــداراة األمــر وممــا ورد عنــه يف هــذا
الشــأن قولــه ((( :)سوســوا إِيم َنكُــم بِالصدَ َق ِ
ــة،
ْ َّ
ُ ُ
َ
ِ
ـواج ا ْل َب ـا َِء
ـم بِال ـ َّزكَاةَ ،وا ْد َف ُعــوا َأ ْمـ َ
َو َح ِّصنُــوا َأ ْم َوا َل ُكـ ْ
بِالدُّ ع ِ
ــاء))((( ،ومنهــا( :سياســة الدّ يــن بحســن
َ
اليقــن)((( ،ومنهــا( :سياســة الدّ يــن ثــاث :ر ّقــة يف
حــزم ،واســتقصاء يف عــدل ،وإفضــال يف قصــد)(((،
ومنهــا( :سياســة الدّ يــن حســن الــورع واليقــن)(((،

السياســة يســتديم الرياســة)(((،
ومنهــا( :حســن ّ
((( هنــج البالغــة :حممــد عبــدة ،35 / 4 ،و؟ وســائل الشــيعة:
حممــد بــن احلســن احلــر العامــي ،ط :اإلســامية .7 / 6
((( عيــون احلكــم واملواعــظ :عــي بــن حممــد الليثــي الواســطي،
ط :دار احلديــث ط ،1ص .284
((( عيون احلكم :الواسطي ،ص .284
((( ميــزان احلكمــة :حممــد الريشــهري ،دار احلديــث،ط 1
التنقيــح الثــاين  1416هـــ.1384 /2 ،
((( ميزان احلكمة :الريشهري.1384 / 2 ،
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ومنهــا( :مــن َح ُس ـنَت سياســته دامــت رياســته)(((،

ومنهــا( :حســن التدبــر وجتنــب التبذيــر مــن حســن

السياســة)((( واشــباهها بالنــص واملعنــى كثــر يفــي
إىل املعــاين ذاهتــا.

احلاكم:
24

ومرادنــا منــه الفــرد الــذي يتمتــع بمســاحة مــن

الصالحيــات التــي تؤهلــه لتطبيــق القانــون بوصفــه

الفــرد الــذي حيــى بمســؤلية فرعيــة أو رئيســة مــن
احلكــم واإلدارة.

فننتهــي ممــا ســبق إىل إمجــايل مــا اســتبطنه عنــوان

البحــث أنــه النضــج والقــدرات الكافيــة والكفيلــة
املتوفــرة يف مجلــة مــن األفــراد وآلياهتــم يف عمليــة

إدارة شــؤون البــاد والعبــاد وتســييس حوائجهــم
((( ميزان احلكمة :الريشهري.1384 / 2 ،
((( املصدر نفسه.1384 / 2 ،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ملــا فيــه مصاحلهــم ،وحفــظ كرامتهــم وحقوقهــم
والتجــاوز هبــم ِّ
لــكل األزمــات وعبــور العقبــات،
الرشــد الســيايس منظومــة تتفاعــل
فيكــون حينهــا ّ

فيهــا عنارصهــا وآلياهتــا مــن أجــل الســمو بمــن
يسيســوا أمورهــم يف شــتى املجــاالت ،وبتجــاوز
األزمــات واالبتعــاد عــن اإلخفــاق ،وخلــق أجــواء

النجــاح الضامــن لرقــي البــاد والعبــاد ،ومــن هنــا

الرشــد الســيايس وخطــورة
تــرز أمهيــة حضــور ّ
غيابــه.
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السياس��ي بني التشخيص
احملور الثاني :غياب الرّش��د ّ
وأثاره السلبية على احملكومني.
الرشــد الســيايس لــدى احلاكــم وجممــل
إن تو ّفــر ّ
العاملــن معــه ينبــيء عــن نضــج يف القــرار الــذي

يتخذونــه ،ويكتســب قــوة ،كــا يكــون لــه أثــره اإلجيــايب
26

عــى األفــراد ،كــا يعطــي احلاكــم قــدرة عــى جتــاوز
األزمــات ،وحلحلــة األمــور املتشــابكة ،ويمنحــه
القــدرة عــى رصــد األخطــار ووضــع احللــول الناجعــة،
مــع إعطــاء مســاحة كبــرة لــذوي املعرفة واحلــل والعقد

بإبــداء آرائهــم ومشــاركتهم الفاعلــة باالنتفــاع مــن
قدراهتــم وقابلياهتــم ،وفســح مســاحة واســعة لألمــر

الرشــد
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر التــي إن توفــر ّ

الســيايس فيهــا ســاهم يف إجيــاد عالقــة كبــرة حســنة بــن
احلاكــم واملحكــوم ،وإن غــاب مل تظهــر ّإل التشــنجات
والتقاطعــات يف تلــك العالقــة ممــا يــؤدي توتــر يف تلــك
العالقــات قــد يفــي إىل مــا ال حتمــد عقبــاه.

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ّ
إن مــن الــروري حتديــد املــؤرشات التــي

الرشــد الســيايس
تســاعد وتعــن عــى حتديــد غيــاب ّ
كــي يتضــح بــأن غيابــه عقبــة كــؤود ال ينبغــي ّإل
جتاوزهــا خلطــورة ذلــك الغيــاب ومــن أبرزهــا:

ّ
املؤشر األول:
ّ
الرشــد
إن مــن أبــرز املــؤرشات عــى غيــاب ّ

هــو إخفــاء املســؤول حقيقــة الفشــل وعــدم إعرتافــه

يــر عــى عــدم وجودهــا،
بوجــود مشــكلة؛ بــل ُ ُّ
ويعــزز ذلــك بتعــداد إنجــازات مــن نســج اخليــال أو
ال يليــق أن تذكــر لضآلتهــا مــن أجــل التغطيــة عــى
مســاحة التباطــؤ يف إنجــاز مــا كان مأمــوالً منــه.
إن النــص القــرآين يضــع أيدينــا عــى قضيــة

مهمــة تتلخــص بــرورة حتديــد املشــكلة ،ورضورة

تطويقهــا وحتجيمهــا باملعاجلــة بطرحهــا وطــرح
عالجهــا وعــدم الســكوت عليهــا ،أو بذكــر
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اإلنجــازات بغيــة تغطيــة ذلــك الفشــل ،فنالحــظ
ُــم اهلل ِف
َصك ُ
يف ســورة التوبــة قولــه تعاىلَ ﴿:ل َقــدْ ن َ َ
مواطِــن كَثِ ٍ
ــو َم ُحن ْ ٍ
ُــم
ــرة َو َي ْ
َ
ََ
ُــم َك ْث َر ُتك ْ
َــن إِ ْذ َأ ْع َج َب ْتك ْ
َ
ـم ُت ْغـ ِ
ـم ْالَ ْر ُض بِـ َـا
ـم َشـ ْيئًا َو َضا َقـ ْ
ـت َع َل ْي ُكـ ُ
ـن َعنْ ُكـ ْ
َف َلـ ْ
يــن﴾((( كيــف يســتعرض
َر ُح َب ْ
ُــم ُمدْ بِ ِر َ
ــم َو َّل ْيت ْ
ــت ُث َّ
28

املــوىل تبــارك وتعــاىل كثــرة املســلمني املتجهــن حلرب

املرشكــن يــوم حنــن ،وتل ّبســهم بحالــة ال ُعجــب مــع
كثرهتــم وكيفيــة خســارهتم املعركــة بــاديء ذي بــدأ
حتــى و ّلــو األدبــار منهزمــن إالّ قلــة مؤمنــة ،فلــم

يغــض الطــرف عــن هــذه املشــكلة
نجــد النــص
ُّ

بحجــة إنتصــارات املســلمني الســابقة؛ بــل طرحهــا

ليعاجلهــا ويســعى لتطويقهــا حتــى التتكــرر ثانيــة،
فهــي رســالة يوجههــا النــص الكريــم تعــرب عــن
الرشــد لــدى القائــد ،وخطــورة غيابــه(((،
حضــور ّ

((( التوبة.25 :
((( ظ :تفاصيــل احلادثــة ومــا يمكــن األفــادة منهــا :تفســر

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ورضورة معاجلــة املشــكلة ووضــع احللــول الناجعــة

،ال بذكــر اإلنجــازات التــي ال تغنــي يف املقــام مــع
فــرض صحتهــا يف املــورد ووقوعهــا عــى وجــه
احلقيقــة.

ومــن األمثلــة األخــرى التــي يســوقها النــص

الرشــد
الكريــم ليدللنــا عــى رضورة حضــور ّ
وخطــورة غيابــه حــن تطــرأ املشــكلة ،مــا حصــل

مللــك مــر الفرعــون حــن استشــعر عــن طريــق
ٍ
تأويــل
وأرص عــى معرفــة
الرؤيــا ضخامــة مــا رآه،
َّ

ســلي ٍم يتطابــق مــع احلقيقــة ،حتــى وفقــه اهلل وأهلمــه
الصــواب بالتوصــل إىل مــا كان يريــد عــن طريــق
ِ
يكتــف بالتعــرف
نبــي اهلل يوســف ( ،)ثــم مل
التحريــر والتنويــر :حممــد بــن طاهــر بــن عاشــور ،بــا طبعــة 10
 ،58 /وظ :تفســر املراغــي :امحــد بــن مصطفــى ،دار إحيــاء
الــراث العــريب  86 / 10ومــا بعدهــا ،وظ :روح املعــاين:
حممــود اآللــويس ،دار الكتــب العلميــة1415 ،هـــ .266/5
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عــى التأويــل؛ بــل ســ َّلم األمــر وزمامــه إىل نبــي
اهلل يوســف( )كــي ّ
موجهــ ًا
حيــل هــذه األزمــة ّ
رســالة إىل ّ
كل حاكــم بــرورة حتليــة بالنضــج

اإلداري والســيايس ،فكــا حتــى امللــك املــري
بالرشــد الســيايس وخ ّلــص األمــة مــن األشــكاالت
30

ـري بمــن يريــد بــاده تأمــن
وأنقذهــم مــن اهللكــة ،حـ ّ

بــر األمــان أن يتخــذ مــن هــذا األمــر
وتصــل إىل ِّ
وهــذا النهــج مســلك ًا.
ّ
إن النهــج العلــوي الــذي خ ّطه أمــر املؤمنني عيل

بــن أيب طالــب( )كفيــل بمــن يرصــده أن جيــد مــا
نحــن بصــدده واضحـ ًا جليـ ًا ،فيكتــب األمــام ()

إىل واليــه عــى البــرة عثــان بــن حنيــف األنصــاري
ِ
ــي إليهــا
يؤنّبــه إىل رسعــة إســتجابته إىل وليمــة ُدع َ
مــن لــدن بعــض فتيــة أهــل البــرة ،وكان باإلمــكان
التســر عليــه وحماســبته بالــرّ ،إل ّ
أن األمــر يف نظــر
اإلمــام ( )يســتوجب اإلظهــار وعــدم املهادنــة،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

بــل يســتوجب الرسعــة يف املعاجلــة وكبــح اجلــاح
فيقــول خماطبـ ًا واليــهَ :
ـن ُحنَ ْيــفَ ،ف َقــدْ
(أ َّمــا َب ْعــدُ َ ،يا ْبـ َ
ا ِمــن فِ ْتي ِ
ِ
ــة َأ ْه ِ
ــر ِة َد َع َ
ــاك إىل
َب َلغَنــي َأ َّن َر ُجــ ً ْ َ
ــل ا ْل َب ْ َ
َ
ْ
اب َل َ
ان،
س ْع َ
ــو ُ
ــك االَْ ْل َ
ــت إِ َل ْي َهــا ،ت ُْســ َت َط ُ
َمأ ُد َبــةَ ،فأ ْ َ
َّــك ُ ِ
ــك ِْ
َو ُتنْ َق ُ
ْــت َأن َ
ــل إِ َل ْي َ
يــب إِىل
ــانَ ،و َمــا َظنَن ُ
ال َف ُ
ت ُ
ِ
ِ
ـم َمدْ ُعـ ٌّـوَ .فا ْن ُظـ ْـر
ـم َ ْ
م ُفـ ٌّـوَ ،و َغن ُّي ُهـ ْ
َط َعــا ِم َقـ ْـومَ ،عائ ُل ُهـ ْ
ِ
ـن هـ َـذ ا َْل ْق َض ـمَِ ،فـ َـا ْاش ـ َت َب َه َع َل ْيـ َ
ـك
إِ َل َمــا َت ْق َض ُم ـ ُه مـ ْ
ـب وج ِ
ِع ْلمـه َفا ْل ِف ْظـه ،ومــا َأي َقنْـ َ ِ
وهـ ِـه َفنَـ ْـل ِمنْ ُه.
ـت بِطيـ ِ ُ ُ
ُ ُ
ُ ََ ْ
َأالَ َوإِ َّن لِ ـك ُِّل َم ُأمــوم إِ َمام ـ ًاَ ،ي ْق َتـ ِـدي بِـ ِـهَ ،و َي ْس ـت َِض ُء
بِنُـ ِ ِ ِ ِ
ـدوي آنــاء الليــل وأطــراف
ـور ع ْلمــه)((( ،إنــه أمــر ُيـ ّ
النهــار ومنهــج يتــى يف كل زمــان ،ورشــد البــدّ وأن
يكــون حــارض ًا عنــد كل مــن يريــد التصــدِّ ي إلدارة
البــاد وتســييس شــؤون العبــاد.

((( رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،تــح :حممــد أبــو
الفضــل إبراهيــم دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -عيســى البــايب
احللبــي مؤسســة مطبوعــايت إســاعيليان.205 / 16 ،
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ّ
إن عهــد اإلمــام ( )ملالــك األشــر يشــهد ملــا
ـم َيــا َمالـ ُ
ـك،
ـم ا ْع َلـ ْ
نحــن بصــدده إذ يقــول(ُ ( :)ثـ َّ
َأ ِّن قــدْ َو َّج ْهت َ
ــر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل
ُــك إِ َل بِــاَد َقــدْ َج َ
ـكِ ،مــن عــدْ ل وجــور ،و َأ َّن النَّــاس ينْ ُظــر َ ِ
َق ْب َلـ َ
ـن
ون مـ ْ
َ َ ْ َ
ْ َ
َ َ ُ
ِ ِ ِ
ـن ُأ ُمـ ِ
ُأ ُمـ ِ
ـور َك ِف ِم ْثـ ِ
ـور ا ْلـ ُـوالَ ِة
ـل َمــا ُك ْنـ َ
ـت َت ْن ُظـ ُـر فيــه مـ ْ
ــول فِ ِ
ْــت َت ُق ُ
ــون فِ َ
َق ْب َل َ
يه ْم،إِن ََّــا
يــك َمــا ُكن َ
ــكَ ،و َي ُقو ُل َ
ِ
ـم َعـ َـى َأ ْل ُسـ ِ
ـن
الصالـ َ
ُي ْسـتَدَ ُّل َعـ َـى َّ
ـن بِـ َـا ُ ْ
يـ ِـري اهللُ َُلـ ْ
الذ َخائِـ ِـر إِ َليـ َ ِ
ِ ِِ
ـر ُة ا ْل َع َمـ ِ
ـب َّ
ـل
ـن َأ َحـ َّ
ع َبــادهَ .ف ْل َي ُكـ ْ
ْ
ـك َذخـ َ
ــك َع َّــا الَ
ــو َ
ــح بِ َن ْف ِس َ
الصالِــحِ َ ،ف ْاملِ ْ
اكَ ،و ُش َّ
ــك َه َ
َّ
ـح بِالنَّ ْفـ ِ
َيِـ ُّـل َلـ َ
ـكَ ،ف ـإِ َّن ُّ
ـاف ِمن َْهــا َف َيــا
ـس ا ِالْن َْصـ ُ
الشـ َّ
ــت.((()...
ــت َوك َِر ْه َ
َأ ْح َب ْب َ
ّ
املؤشر الثاني
الرشــد الســيايس لــدى
إن املــؤرش الثــاين لغيــاب ّ
احلاكــم يظهــر بإنتاجــه األزمــات التــي حيــاول جاهد ًا
((( هنج البالغة :حممد عبده .84 – 83 / 3

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

إشــغال الــرأي العــام هبــا ،وكأ ّنــه ال يعلــو لــه صــوت
أو بقــاء ّإل بتلــك األزمــات ،وخلقــه للرصاعــات،

وتفعيلــه للمــآزق ،وتشــديده عــى خلــق اإلربــاكات

السياســة األمنيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة
يف ّ
بحجــة رضورة إشــغال العامــة باهلمــوم الضيقــة،
وعــدم التوجــه إىل األمــور العامــة ،بينــا احلاكم الذي
يمتلــك رشــد ًا سياســي ًا وأفقـ ًا واســع ًا ورؤيــة ســليمة
يســارع إىل اســتحواذ األزمــة وإطــاق احللــول التــي

تطوقهــا ،فيطــرح هلــا عــدّ ة حلول اســتباقية ال تســمح
بانتشــارها ،بــل تقيدهــا كفعــل نبي اهلل يوســف ()
حــن عالــج األزمــة االقتصاديــة يف مــر بربكــة مــا
حيملــه مــن رؤيــة ســليمة ،وبــا يملــك مــن تقنيــة

وآليــات حتديــد األزمــة وحضــور للرشــد الســيايس.
وكفعــل أمــر املؤمنــن( )حينــا أشــعل معاويــة

فتيــل أزمــة سياســية يف مــر باغتيالــه عامــل اإلمــام

( )حممــد بــن أيب بكــر ( )عــى يــد رشذمــة مــن
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املنتفعــن ،فنظــر()اىل أمهيــة املــر ومايمكــن أن

حيدثــه إغتيــال حممــد بــن أيب بكــر ( )مــن أزمــة يف
البلــد ،فعمــد ( )إىل تطويــق تلــك األزمــة باختيــار

كفــاءة عســكرية وإداريــة أثبتــت التجــارب قدرهتــا

عــى حســن القيــادة وحســن الطاعــة وامتالكهــا
34

آلليــات التغيــر الســليمة ،فبــادر ( )إىل إرســال

املغــوار مالــك بــن احلــارث بــن عبــد يغــوث بــن ســلمة

بــن ربيعــة النخعــي املعــروف باألشــر ( ،)بمعيتــه
ٍ
ســيايس يتحــى بــه
ٍ
رشــد
عهــده املبــارك ،معلنــ ًا عــن
اإلمــام( ،)ونظــر ثاقــب إىل رضورة تطويــق األزمــة

وتضييــق رقعتهــا بإرســال األكفــأ بغيــة إصــاح مــا
أفســده القــوم ،حمــدد ًا لــه معــامل إصــاح ذلــك الفســاد
ُــن َن َظ ُــر َك ِف ِع َــا َر ِة االَْ ْر ِ
ض َأ ْب َلــغَ
(و ْل َيك ْ
بقولــه(َ :)
ِ
ــن َن َظ ِ
ــر َك ِف ْاســتِ ْجال ِ
َب َْ
ــك الَ
ــراجِ ِ ،الَ َّن ذلِ َ
م ْ
ال َ
ِ ِ
اج بِ َغـ ْ ِ
ـب َْ
ـر ِعـ َـا َرة
الـ َـر َ
ـن َط َلـ َ
ُيــدْ َر ُك إِالَّ َبا ْلعـ َـا َرةَ ،و َمـ ْ
ــك ا ْل ِع َبــا َدَ ،و َل ْ َي ْســت َِق ْم َأ ْم ُــر ُه إِالَّ
ا َدَ ،و َأ ْه َل َ
َأخْ َــر َب ا ْلبِــ َ

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

َقلِيــاً.((()....
ومــن نــاذج تطويــق األزمــة وإهنائهــا ال الســعي

يف إنتاجهــا موقــف اإلمــام ( )يــوم اســتلم احلكــم،
إذ عمــد إىل الترصيــح بســعيه إىل إرجــاع االمــوال
التــي اختلســت والتــي تــرف هبــا القــوم إىل بيــت

مــال املســلمني ،وســعيه يف تطهــر جهــاز احلكــم

بإقالــة املفســدين مــن الــوالة ،وكذلــك النظــر بشــأن
املعارضــن السياســن وحفــظ حقوقهــم إن أ َبــو

الرضــوخ حلكــم االمــام ( )وبيعتــه مــا مل حيدثــوا
رشخــ ًا يف االمــة أو يعيثــوا يف االرض فســاد ًا ،وقــد

رصح( )يف غــر موضــع إىل بعــض عاملــه بقولــه:
ّ
ِ ِ ِ
(و ْ ِ
ـكَ ،وا ْب ِسـ ْ
ـم َو ْج َهـ َ
َاحـ َ
ـك
اخفــض ل َّلرع َّيــة َجن َ
َ
ـط َُلـ ْ
ِ
ـكَ ،و ِ
ـم َجانِ َبـ َ
ـم ِف ال َّل ْح َظـ ِـة َوالنَّ ْظ َر ِة،
َو َألـ ْ
آس َب ْين َُهـ ْ
ـن َُلـ ْ
ِ ِ
وا ِالْ َش ِ
ــع ا ْل ُع َظ َــا ُء ِف
ــارة َوالتَّح َّيــةَ ،حتَّــى الَ َي ْط َم َ
َ
َ
((( هنج البالغة :حممد عبدة.106 / 2 ،

35

الرشد السياسي لدى احلاكم بني الغياب واحلضور

36

الضع َفـ ِ
ـن َعدْ لِـ َ
َح ْي ِفـ َ
ـك،((().....
ـاء مـ ْ
ـكَ ،والَ َي ْيـ َـأ َس ُّ َ ُ
ومثلــه يف عهــده إىل مالــك األشــر (و َأ ْشـ ِ
ـع ْر َق ْل َبـ َ
ـك
َ
ِ ِ ِ
ــمَ ،وال ُّل ْط َ
ــم،
الر ْ َ
ــف ِبِ ْ
ـــم َح َّب َة َُل ْ
حــ َة ل َّلرع َّيــةَ ،وا ْل َ
َّ
ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
ــم،
َوالَ َتكُون َّ
ــم َأ ْك َل ُه ْ
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َــن َع َل ْي ِه ْ
ِ
ــم ِصنْ َف ِ
ــك ِف الدِّ ِ
ــان :إِ َّمــا َأخٌ َل َ
ــر
َفإِ َّنُ ْ
يــنَ ،و ّإمــا نَظ ٌ
ِ
ال ْل ِ
ــلَ ،و َت ْع ِ
ــك ِف َْ
ــم ال َّز َل ُ
َل َ
ــر ُض
ــر ُط من ُْه ُ
ــقَ ،ي ْف ُ
ــى َأي ِدهيِــم ِف ا َلعم ِ
ِ
ــد َو َْ
ال َطــ َا،
َْ
ْ
ــم ا ْلع َل ُلُ ،ي ْؤتَــى َع َ ْ
َُل ُ
ِ ِ
حـ َ ِ
َف َأعطِ ِهــم ِمــن ع ْفـ ِـو َك وص ْف ِ
ـب َأ ْن
ـك م ْثـ َـل ا َّلــذي ُتـ ُّ
َ َ
ْ ْ ْ َ
ـك اهللُ ِمــن ع ْفـ ِـو ِه وص ْف ِ
حـ ِـهَ ،فإِ َّنـ َ
ُي ْعطِ َيـ َ
ـمَ ،و
َ َ
ْ َ
ـك َف ْو َق ُهـ ْ
ـك َف ْو َقـ َ
َو ِال االَْ ْمـ ِـر َع َل ْيـ َ
ـن َوالَّ َك! َو َق ِد
ـكَ ،واهللُ َفـ ْـو َق َمـ ْ
ْاس ـ َت ْك َف َ
ـم ،((().ومــن نــاذج
ـمَ ،وا ْب َت ـا ََك ِبِـ ْ
اك َأ ْم َر ُهـ ْ
تطويــق األزمــة ومعاجلتهــا ال إنتاجهــا فعلــه()
حــن بلغــه عــن عــن س ـ ّلطها ملراقبــة عمــل الــوالة
واحلــكام ،إذ بلغــه أن ابــن هرمــة قــد خــان األمانــة

((( هنج البالغة :حممد عبدة.10 / 2 ،
((( هنج البالغة  -بن أيب احلديد32 / 17 ،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

يف إدارة ســوق األهــواز فكتــب( )إىل عاملــه
فنــح ابــن هرمــة عــن الســوق،
(إذا قــرأت كتــايب ِّ

وأوقفــه للنــاس واســجنه ونــاد عليــه ،واكتــب إىل
أهــل عملــك تعلمهــم رأيــي فيــه ،وال تأخــذك فيــه

غفلــة وال تفريــط فتهلــك عنــد اهلل ،وأعزلــك أخبــث

عزلــة  -وأعيــذك بــاهلل منــه  -فــإذا كان يــوم اجلمعــة

فأخرجــه مــن الســجن ،وارضبــه مخســة وثالثــن
ســوط ًا ،و ُطــف بــه إىل األســواق فمــن أتــى عليــه
بشــاهد فحلفــه مــع شــاهده وادفــع إليــه مــن مكســبه
مــا شــهد بــه عليــه ومــر بــه إىل الســجن مهانـ ًا مقبوحـ ًا

ومنبوح ـ ًا ،واحــزم رجليــه بحــزام ،وأخرجــه وقــت
الصــاة وال حتــل بينــه وبــن مــن يأتيــه بمطعــم أو
مــرب أو ملبــس أو مفــرش ،((()...والنــاذج عــى

((( هنــج الســعادة:حممد باقراملحمــودي ط1968 - 1387 ،1
م ،مطبعــة النعــان  -النجــف األرشف ،مؤسســة التضامــن
الفكــري – بــروت34 / 5،
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وأد األزمــات يف مهدهــا ال الســعي يف إنتاجهــا كثــرة
وفيــا أشــر إليــه كفايــة.

ّ
املؤشر الثالث
ّ
إن احلــراك الــذي ُيدثــه الواعــون املهتمــون بشــأن

38

بالرشــد الســيايس
أبنــاء جلدهتــم ال ُيقلــق احلاكم املتمتع ّ
أل ّنــه يعــي أن حراكهــم يف حقيقتــه حــراك تقويمــي ،وإن
مل يكــن تقويمي ـ ًا كأن يكــون لدهيــم شــبهة فهــم أحــوج
مــا يكونــوا لرفــع هــذه الشــبهة ،ال أن يعنّفــوا ويقمــع

وتكمــم أفواههــم ،ويوصمــوا بأنــواع التهــم
حراكهــم
ّ
وتلصــق هبــم األوصــاف الســيئة.

ّ
إن احلاكــم الرشــيد املتمتــع باحلنكــة السياســية

الســليمة أرسع مــن غــره يف احتــواء األمــور
الرشــد
ومعاجلتهــا ،وحينهــا تظهــر رضورة حضــور ّ

الســيايس لــدى احلاكــم مــن حيــث قدرتــه وقابليتــه

عــى التعايــش يف ظــل الســلم األهــي.

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ّ
إن مــن نــاذج رشــد احلاكــم وتفاعلــه مــع حــراك

الشــعوب واحتوائــه وتطويــق تلــك األزمــة موقــف
اإلمــام عــي ( )مــن اخلريــت بــن راشــد الناجــي

الــذي دخــل عــى اإلمــام بعــد مشــكلة التحكيــم يف
ثالثــن مــن أصحابــه يمــي بينهــم ح ّتــى قــام بــن

يديــه فقــال( :ال واهلل ال أطيــع أمــرك ،وال أصــي
خلفــك ،وإين غــد ًا مفــارق لــك ،فقــال(:)

(ثكلتــك أمــك ،إذا تنقــض عهــدك ،وتعــي ربــك
وال تــر إالّ نفســك أخــرين مل تفعــل ذلــك،((()...
إن االمــام (ِ َ )
يــدّ يف تطويــق األزمــة ويعقــد
حــوار ًا معهــم لبيــان مــا أشــكل عنــد القــوم،
ويدعوهــم إىل مؤمتــر لإلجابــة عــى مــا اختلــط مــن
األمــر عندهــم ّإل أهنــم نقضــوا مــا ُأبــرم ومل حيــروا

يف املوعــد املحــدد هلــم ،حتــى ذمهــم اإلمــام بعــد
نفــاد\ الطــرق املتعــددة معهــم فقــال ( )فيهــم:

((( هنج البالغة :بن أيب احلديد.128 / 3 ،
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(كَــا ب ِعــدَ ْت َثمــود)! َأمــا َلــو ُأ ْ ِ ِ ِ
ــم
ْ
َ َ
ش َعتاالْســنَّ ُة إِ َل ْي ِه ْ
ُ ُ َ
ِ
ــى َه َام ِ
ــمَ ،ل َقــدْ ن َِد ُمــوا َع َ
وف َع َ
ــى
الســ ُي ُ
ات ْ
َو ُص َّبــت ُّ
مــا ك َ ِ
ـم ،((()...وغــر بعيــد مــن هــذا موقــف
َان من ُْهـ ْ
َ
االمــام أمــر املؤمنــن( )مــن طلحــة والزبــر ومــن
ـف لفهــا.
لـ ّ

40

إن احلاكــم املتصــف بالرشــد الســيايس عليــه

أن يم ّيــز بــن حــراك الشــعوب القائــم عــى أســس

غــر ســليمة تريــد نــر الفــوىض بــن العبــاد وهتلــك
البــاد ،وبــن التــي تبغــي اإلصــاح وتقصــد اخلــر
باالحتــكام إىل املنهــج الســليم املقنــن بقانون يكشــف

عــن ســامة هــذا التحــرك ومرشوعيــة مطالبهــم،

بخــاف احلــراك املتجــه لإلصــاح وعقالنيــة
مطالبــه ،فالســيايس الراشــد هــو القــادر عــى التمييــز
بــن احلراكــن القــادر عــى احتوائهــا بــا يناســب ّ
كل

((( هنج البالغة :بن أيب احلديد.74 /10 ،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

منهــا ،فيخلــق يف املجتمــع حالــة القناعــة ويصنــع
الثقــة يف احلاكــم ،إذ ُيلتمــس منــه الصــدق واجلديــة
يف التعامــل مــع األزمــات إمجــاالً والقــدرة عــى إجيــاد
احللــول بنــر األمــن واألمــان.

إن قــراء ًة متأنيــ ًة خلطــاب أمــر املؤمنــن()

ملالــك األشــر يظهــر منهــا وضعــه خلطــة مســتقبلية

إحرتازيــة متكنــه مــن التعامــل مــع أمثــال هــذه
األزمــات فيقــول(( :)و َأ ْش ِ
ــع ْر َق ْل َب َ
حــ َة
َ
الر ْ َ
ــك َّ
ِ ِ ِ
ــمَ ،والَ
ــمَ ،وال ُّل ْط َ
ــف ِبِ ْ
ـــم َح َّب َة َُل ْ
ل َّلرع َّيــةَ ،وا ْل َ
ِ
ـم َس ـ ُبع ًا َض ِ
ـم
َتكُو َنـ َّ
ـمَ ،فإِ َّنُـ ْ
ـم َأ ْك َل ُهـ ْ
اري ـ ًا َت ْغتَنـ ُ
ـن َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ِصنْ َف ِ
ــك ِف الدِّ ِ
ــر َل َ
ــان :إِ َّمــا َأخٌ َل َ
ــك
يــنَ ،و ّإمــا نَظ ٌ
ِ
ال ْل ِ
ــل(َ ،)2و َت ْع ِ
ِف َْ
ــم ال َّز َل ُ
ــر ُض
ــر ُط( )1من ُْه ُ
ــقَ ،ي ْف ُ
ــى َأي ِدهيِــم ِف ا َلعم ِ
ِ
ــد َو َْ
ال َطــ َا،
َْ
ْ
ــم ا ْلع َل ُلُ ،ي ْؤتَــى َع َ ْ
َُل ُ
ــك ِم ْث َ ِ ِ
ــو َك وص ْف ِ
َف َأعطِ ِه ِ
ح َ
ــب
ــل ا َّلــذي ُت ُّ
ــن َع ْف ِ َ َ
ــم م ْ
ْ
ْ
ـك اهللُ ِمــن ع ْفـ ِـو ِه وص ْف ِ
حـ ِـهَ ،فإِ َّنـ َ
َأ ْن ُي ْعطِ َيـ َ
ـم،
َ َ
ْ َ
ـك َف ْو َق ُهـ ْ
َو َو ِال االَْ ْم ِ
ــك َف ْو َق َ
ــر َع َل ْي َ
ــن َوالَّ َك!
ــو َق َم ْ
ــكَ ،واهللُ َف ْ

41

الرشد السياسي لدى احلاكم بني الغياب واحلضور

42

ِ
ِ
ــن
ــم َوالَ َتنْص َب َّ
َو َقــد ْاســ َت ْك َفاك ََأ ْم َر ُه ْمَ ،وا ْبتَــا ََك ِبِ ْ
َن ْفس َ ِ
ــك بِن ِ ْقمتِ ِ
ــر ِ
ــهَ ،والَ
ي َل َ
ب اهللَِ ،فإِنَّــ ْه الَ َيــدَ ْ
َ
َ
ــك َل ْ
ــو ِه ور ِ ِ
ــن َع َ
ِغنَــى بِ َ
ــى
حتــهَ .والَ َتنْدَ َم َّ
ــك َع ْ
ــن َع ْف ِ َ َ ْ َ
ُسعــن إِ َل ب ِ
ــاد َرة
ــن بِ ُع ُقو َبــةَ ،والَ ت ْ ِ َ َّ َ
َع ْفــوَ ،والَ َت ْب َج َح َّ
ِ
ــر
وحــ ًةَ ،والَ َت ُقو َل َّ
َو َجــدْ َت من َْهــا َمنْدُ َ
ــن :إِ ِّن ُم َؤ َّم ٌ
ـال ِف ا ْل َق ْلـ ِ
ـك إِ ْد َغـ ٌ
ـاعَ ،ف ـإِ َّن ذلِـ َ
ـبَ ،و َمن َْه َك ـ ٌة
ُآمـ ُـر َف ُأ َطـ ُ
ِ
ـن ا ْل ِغـ َ ِ
لِلدِّ يـ ِ
ـر ،((()...وكــم بــن هــذا
ـنَ ،و َت َقـ ُّـر ٌب مـ َ
اإلســترشاف املســتقبيل عنــد اإلمــام ( )وبــن
مــا خيتزنــه معاويــه بوصفــه حاكــ ًا إذ يــروى((( أن
ســودة بنــت عــارة اهلمدانيــة دخلــت عليــه بعــد

شــهادة أمــر املؤمنــن ( ،)فجعــل يؤنبهــا عــى
حتريضهــا عليــه أيــام صفــن ،وآل أمــره إىل أن قــال:

((( هنج البالغة :بن أيب احلديد.32 / 17 ،
((( ظ :بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــه األطهــار:
حممــد باقــر املجلــي ،تح :حممــد الباقــر البهبــودي ط3،1403:
هـــ ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت 120 - 119 / 41

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

مــا حاجتــك؟ قالــت :إن اهلل مســائلك عــن أمرنــا
ومــا افــرض عليــك مــن ح ّقنــا وال يــزال يتقــدّ م
علينــا مــن قبلــك مــن يســمو بمكانــك ويبطــش بقــوة
ســلطانك ،فيحصدنــا حصيــد الســنبل ويدوســنا

دوس احلرمــل ،يســومنا اخلســف ويذيقنــا احلتــف،

هــذا بــر بــن أرطــاة قــدم علينــا فقتــل رجالنــا ،وأخذ

أموالنــا ،ولــوال الطاعــة لــكان فينــا عــز و منعــة ،فــإن

عزلتــه عنــا شــكرناك وإال كفرنــاك ،فقــال معاويــة:
إيــاي هتدديــن بقومــك يــا ســودة؟ لقــد مهمــت أن
أمحلــك عــى قتــب أشــوس فــأردك إليــه فينفــذ فيــك

حكمــه فأطرقــت ســودة ســاعة ثــم قالــت:

ّ
صل اإلله عـىل روحٍ تضــمنها

قرب فأصبح فيه العدل مدفونا
ٌ

احلق ال يبغي به بدال
قد حالف ّ

ِ
واإليامن مقـرونا
باحلق
فصار ِّ
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فقــال معاويــة :مــن هــذا يــا ســودة؟ قالــت :هــو

واهلل أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب واهلل لقــد

جئتــه يف رجــل كان قــد واله صدقاتنــا فجــار علينــا،
فصادفتــه قائ ـ ًا يصــي ،فلــا رآين انفتــل مــن صالتــه

ثــم أقبــل عــي برمحــة ورفــق ورأفــة وتعطــف ،وقــال:
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ألــك حاجــة؟ قلــت :نعــم ،فأخربتــه اخلــر ،فبكــى
ثــم قــال :اللهــم أنــت الشــاهد عــي و عليهــم ،وأين مل

آمرهــم بظلــم خلقــك ،ثــم أخــرج قطعة جلــد فكتب
ـم َب ِّينَـ ٌة ِم ْن
اء ْت ُكـ ْ
فيهــا :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم َ ج َ
ـاس
ـم َف َأ ْو ُفــوا ا ْل َك ْيـ َـل َوا ْل ِمي ـز َ
َان َو َل َت ْبخَ ُســوا النَّـ َ
َر ِّب ُكـ ْ
اء ُه ْم َو َل ُت ْف ِســدُ وا فِــي ْالَ ْر ِ
ض َب ْعــدَ إِ ْص َل ِح َهــا
َأ ْش ـ َي َ
ِِ
ِ
ـن  ،فــإذا قــرأت
ـم ُم ْؤمنيـ َ
ـم إِ ْن ُكنْ ُتـ ْ
ـم َخ ْيـ ٌـر َل ُكـ ْ
َذل ُكـ ْ
كتــايب هــذا فاحتفــظ بــا يف يــدك مــن عملنــا حتــى
يقــدم عليــك مــن يقبضــه منــك ،والســام “ .ثــم
دفــع الرقعــة إيل ،فــواهلل مــا ختمهــا بطــن وال خزهنــا،

فجئــت بالرقعــة إىل صاحبــه فانــرف عنــا معــزوال،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

فقــال معاويــة :اكتبــوا هلــا كــا تريــد ،وارصفوهــا إىل
بلدهــا غــر شــاكية.

الرشــد
إهنــا حقيقــة ناصعــة تكشــف عــن غيــاب ّ

الســيايس عنــد معاويــة باختالقــه األزمــات التــي

يعتــاش منهــا و ُيشــغل النــاس فيهــا ويكمــم أفــواه

معارضيــه.
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احملور الثالث :حضور الرّشد السياسي وآلياته
ّ
الرشــد الســيايس يف حقيقتــه نتــاج تفاعــل عــدّ ة
إن ّ
مكونــات يف بنــاء مســتوى معــريف نقــدي عنــد الفــرد
أو اجلامعــة يؤهلهــا لتجــاوز األزمــات واإلبتعــاد
عــن أســباب اإلخفــاق يف املجالــن االجتامعــي
والســيايس(((.
الرشــد لفــظ يصــح إطالقــه عىل احلاكــم والفرد
إن ّ
واملجتمــع عــى حــد ســواء ،فــإذا توفــرت يف احلاكــم أو
الرشــد صــح إطالقــه عليهــا
الفــرد أو املجتمــع مميــزات ّ
حينئــذ فيقــال حاكــم رشــيد وفــرد رشــيد وجمتمــع
رشــيد وذلــك برصــد ترصفاتــه احلســنة يف ضبــط
املواقــف ووضــع األمــور يف حملهــا ،فحينهــا تكــون
ناضجــة متميــزة بالرجحــان ،ومــن أبــرز املــؤرشات
الرشــد الســيايس ترصــد مــن خــال:
عــى وجــود ّ

((( ظ :أصــول املحــارضات :كامــل اهلاشــمي ،مؤسســة أم
القــرى 1425 ،هـــ ،ص .177

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

 -1النــزوع العقــي وذلــك بإســتباقه للحــدث
أو التعايــش مــع تفاصيلــه ومللمــة أطرافــه بــا خيــدم
الصالــح العــام ،وتغليــب املصالــح العليــا التــي تفصح
الرشــد الســيايس لــدى احلاكــم،
حقيقــة عــن حضــور ّ
الرشــد يف أمثلــة متعــددة منهــا
ونرصــد أمثــال هــذا ّ
ترجيــح املصلحــة ،وإيثــار حفــظ النظــام ودفــع اخلطــر
وتغليبــه إىل وقــت تتضــح فيــه األمــور وتنكشــف فيــه
احلقائــق ،كفعــل أمــر املؤمنــن( )بعــد وفــاة
الرســول األعظــم( )مــع مــا لــه مــن األدلةالنقليــة
والعقليــة إالّ أنــه آثــر تغليــب الصالــح العــام الــذي
بــه حتفــظ معــامل اإلســام فيســجل التاريــخ لنــا
موقــف اإلمــام عــي( )مــن أحــداث مــا بعــد وفــاة
الرســول األعظم()وكيــف غ ّلــب مصلحــة
االســام ،واملحافظــة عليــه فيقــول(َ :)
(أ َمــا َواهلل
مـ ُّـل
ـي ِم َنهــا َ َ
ـم َأ َّن َ َ
َل َقــدْ َت َق َّم َصهــا ُفـ ٌ
ـانَ ،وإِ َّن ـ ُه َل َي ْع َلـ ُ
مـ ِّ َ
ِ
ال ُق ْطـ ِ ِ
الس ـ ْي ُلَ ،وال َي ْر َقــى
ـب مـ َ
الر َحــاَ ،ين َْحــد ُر َعنِّــي َّ
ـن َّ
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ــت َعن َْهــا
ونَــا َث ْوبــ ًاَ ،و َط َو ْي ُ
ــرَ ،ف َســدَ ْل ُ
ت ُد َ
إِ َ َّل ال َّط ْ ُ
ك َْشــح ًا ،و َط ِف ْقـ ُ ِ
ـن َأ ْن َأ ُصـ َ
ـول بِ َيد َجـ َّـذ َاءَ ،أ ْو
ـت َأ ْرتَئــي َبـ ْ َ
َ
ِ
َ
ـيب
ـاءْ َ ،يـ َـر ُم َ
َبريَ ،و َيشـ ُ
ـر َعـ َـى َطخْ َيــة َع ْم َيـ َ
فيهــا الك ُ
أ ْصـ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َح َّتــى َي ْل َقــى َر َّبـ ُه.
ـرَ ،و َي ْكــدَ ُح ف َيهــا ُم ْؤمـ ٌ
ف َيهــا َّ
الصغـ ُ
ــر َع َ
ــر ُت َويف
َف َر َأ ْي ُ
ــت َأ َّن َّ
ــى َهاتَــا َأ ْح َجــىَ ،ف َص َ
الص ْ َ
ا ْل َع ْ ِ
احل ْل ِ
ــذىَ ،ويف َ
ــق َشــج ًا ،أرى ت َُراثــي َنْبــ ًا،
ــن َق ً
َح َّتــى َمـ َ
ـى االَْ َّو ُل لِ َسـبِيلِ ِه ،((()....ومثلــه تركــه ()
لفــدك بيــد مــن صادرهــا مســج ً
ال بشــاعة مــا ارتكبــوه
مــن غصــب للحقــوق ومصــادرة لنصــوص القــرآن
ِ
ِ
ــن ِّ
فيقــول(َ ( :)ب َ
كل
ــى! كَان ْ
َــت يف َأ ْيدينَــا َفــدَ ٌك م ْ
ــوم،
ــح ْ
ــوس َق ْ
ت َع َل ْي َهــا ُن ُف ُ
ــاءَ ،ف َش َّ
َمــا َأ َظ َّلتْــ ُه َّ
الس ُ
ِ
ــم َْ
َــم اهللُ.
ــوس َ
َو َســخَ ْ
آخ ِر َ
ت َعن َْهــا ُن ُف ُ
الك ُ
يــنَ ،ون ْع َ
َــع بِ َفــدَ ك َو َغ ْ ِ
ــس َم َظ ُّانَــا
ــر َفــدَ كَ ،والنَّ ْف ُ
َو َمــا َأ ْصن ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِف َغــد َجــدَ ٌ
يــب
ــع ِف ُظ ْل َمتــه آ َث ُار َهــاَ ،وتَغ ُ
ثَ ،ت ْن َقط ُ
((( هنــج البالغــة  -خطــب اإلمــام عــي ( :)حممــد عبــدة
.32 – 30/1

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ت
ــحتِ َهاَ ،و َأ ْو َســ َع ْ
ــو ِزيــدَ ِف ُف ْس َ
ــر ٌة َل ْ
َأ ْخ َب ُار َهــاَ ،و ُح ْف َ
َيــدَ ا َحافِ ِر َهــا ،الَ ْض َغ َط َهــا َْ
ال َجـ ُـر َوا َْلــدَ ُرَ ،و َســدَّ ُف َر َج َها
الـ ُّـراب ا ُْل َتاكِــم ،وإِ َّنــا ِهــي َن ْفـ ِ
ـي َأ ُر ُ
وض َهــا بِال َّت ْقـ َـوى
َ ُ َ ُ َ َ َ
الــو ِ
ِ
ِ
ف االَْ ْكـ َ ِ
ـت َعـ َـى َج َوانِـ ِ
ـب
ـرَ ،و َت ْث ُبـ َ
ل َتـ ْـأ ِ َت آمنَـ ًة َيـ ْـو َم َْ ْ
ا َْل ْز َل ِ
ــق)(((.

 -2اإلجيابيــة ،و ُيتعــرف عليهــا مــن خــال
االبتعــاد عــن الســلوك التخريبــي ،والســعي يف
تكويــن شــخصية منتجــة فعالــة تتفاعــل مــع اآلخريــن
متمتعــة بــروح الغــرة عــى اآلخريــن ،فيقــول أمــر
املؤمنــن( )يف عهــده ملالــك (رىض اهلل عنــه) منبهـ ًا
لــه عىل ذلــك( :إِ َّيـ َ
ـاما َة اهللِ ِف َع َظ َمتِ ِهَ ،والت ََّشـ ُّب َه
ـاك َو ُم َسـ َ
بِ ِ
ِ
ــه ِف ج ِ ِ
ــن ك َُّل
بوتــهَ ،فــإِ َّن اهللَ ُيــذ ُّل ك َُّل َج َّبــارَ ،و ُيِ ُ
َ َُ
ُْ
م َتــال)((( ،فـ َّ
ـإن االمــام يــزرع يف نفــس الــوايل خوف ـ ًا
((( هنــج البالغــة  -خطــب اإلمــام عــي ( :)حممــد عبــده،
.72 – 70/ 3
((( هنج البالغة :بن أيب احلديد.33 / 17 ،
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مــن اهلل تعــاىل ،ثــم ينبهــه إىل رضورة العمــل املنتــج
ـم يقــول(:)
واالبتعــاد عــن الســلوك التخريبــي ثـ َّ
ــف النَّــاس ِمــن َن ْف ِس َ ِ
ــف اهللَ و َأن ِْص ِ
(أن ِْص ِ
َ
ــن
ــكَ ،وم ْ
ْ
َ
َ
ِ
ــك ،ومــن َل َ ِ ِ
َخ ِ ِ
ــن َر ِع َّيتِ َ
ــك،
ــوى م ْ
ــك فيــه َه ً
اصــة َأ ْهل َ َ َ ْ
َّ
َّــك إِالَّ َت ْفع ْ ِ
َفإِن َ
َان
ــم ِع َبــا َد اهللِ ك َ
ــمَ ،و َم ْ
َ
ــن َظ َل َ
ــل َت ْظل ْ
اهللُ َخصمــه د َ ِ ِ ِ
اص َمــ ُه اهللُ َأ ْد َح َ
ــض
ــن َخ َ
ون ع َبــادهَ ،و َم ْ
ْ َ ُ ُ
ــس
ُح َّجتَــ ُهَ ،وك َ
.و َل ْي َ
ُوب َ
ْــزع َو َيت َ
َان هلل َح ْربــ ًا َحتَّــى َين َ
ـر نِعمـ ِـة اهللِ و َتع ِجيـ ِ ِ ِ ِ ِ
ـن
ـل ن ْق َمتــه مـ ْ
َ ْ
ش ٌء َأ ْد َعــى إِ َل َت ْغيِـ ِ ْ َ
َ ْ
ِ
ـن،
إِ َق َامــة َعـ َـى ُظ ْلــمَ ،ف ـإِ َّن اهللَ َســميِ ٌع َد ْعـ َـو َة ا َْل ْظ ُلومـ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـب االُْ ُمـ ِ
ـور إِ َل ْيـ َ
ـك
َو ُهـ َـو لل َّظالـ َ
ـن َأ َحـ َّ
ـن بِا ْل ْر َصــاد َو ْل َي ُكـ ْ
َأ ْو َسـ ُط َها ِف َْ
ج ُع َها لِ ِر َض
الـ ِّـقَ ،و َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِلَ ،و َأ ْ َ
ِ
ِ ِ
ـف بِـ ِـر َض َْ
ي ِحـ ُ
اصـ ِـة،
ال َّ
الرع َّيــةَ ،فـإِ َّن ُســخْ َط ا ْل َع َّامــة ُ ْ
َّ
ِ
ِ
َوإِ َّن ُســخْ َط َْ
اصــة ُي ْغ َت َفـ ُـر َمـ َـع ِر َض ا ْل َع َّامــةَّ ((()...
إن
ال َّ
التخويــف مــن عاقبــة الظلــم إســلوب تربــوي ســاقه
اإلمــام يف املقــام وو َّظفــه يف ســياق عهــده املبــارك.
((( هنج البالغة :بن أيب احلديد.34 / 17 ،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

-3اإلنفتــاح عــى اآلخريــن مــن حيــث َّ
أن ذلــك
ســمة عاليــة املضمــون تُكســب املتحــي هبــا مــن
احلاكمــن ُرشــد ًا يســتحق أن يوصــف بــه.
ٍ
َّ
قنــوات للحــوار مــع اآلخريــن رضورة
إن فتــح

للتواصــل مــع أفــراد املجتمــع وخلــق طــرق للتواصــل
بــن القائــد والقاعــدة ،ويمكــن أن نرصــد مثــل هــذه
الدعــوى يف عهــد اإلمــام( )إذ يقــولَ ...( :فــ َ
ا
ــكَ ،فــإِ َّن ِ
ــن َر ِع َّيتِ َ
احتِ َجا َب َ
ــاب
احت َج َ
ْ
ــك َع ْ
ــن ْ
ُت َط ِّو َل َّ
ِ
ــن ِ ِ
ِ
الض ِ
يــقَ ،و ِق َّلــ ُة ِع ْلــم
ــن ِّ
الرع َّيــة ُشــ ْع َب ٌة م َ
ا ْل ُ
ــوالَة َع ِ َّ
ــور ،وا ِالْحتِجــاب ِمنْهــم ي ْق َطــع عنْه ِ
ــم
ــم ع ْل َ
ُ َ ُ ْ
بِاالُْ ُم ِ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
ِ
ـم
احت ََج ُبــوا ُ
َمــا ْ
ـرَ ،و َي ْع َظـ ُ
دو َن ـ ُه َف َي ْص ُغـ ُـر عندَ ُهـ ْ
ـم ا ْل َكبِـ ُ
ِ
ـح َْ
ـاب
ـحَ ،و ُي َشـ ُ
ـن ا ْل َقبِيـ ُ
ي ُسـ ُ
ال َسـ ُ
ـرَ ،و َي ْق ُبـ ُ
َّ
ـنَ ،و َ ْ
الصغـ ُ
الـ ُّـق بِا ْل َباطِـ ِ
َْ
ف َمــا َتـ َـو َارى
ـر الَ َي ْعـ ِـر ُ
ـلَ ،وإِ َّنـ َـا ا ْلـ َـو ِال َبـ َ ٌ
ِ ِ
ـن االُْ ُمـ ِ
ـت َع َل َْ
ال ِّق ِسـ َـا ٌت
ـورَ ،و َل ْي َسـ ْ
ـاس بِــه مـ َ
َعنْـ ُه النَّـ ُ
ِ
ـن ا ْل َكـ ِـذ ِ
ـت
بَ ،وإِ َّنـ َـا َأ ْنـ َ
ُت ْعـ َـر ُ
الصــدْ ِق مـ َ
وب ِّ
ض ُ
ف ِ َبــا ُ ُ
َأ َحــدُ َر ُج َل ْ َ ِ
ــك بِا ْل َب ْ
ت َن ْف ُس َ
ــذ ِل ِف
ــن :إِ َّمــا ْام ُــرؤٌ َســخَ ْ
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الـ ِّـقَ ،ف ِفيــم احتِجابـ َ ِ
ـن َو ِ
اجـ ِ
َْ
ـب َحـ ٍّـق ُت ْعطِيـ ِـهَ ،أ ْو
ـك مـ ْ
َ ْ َ ُ
ِ
َ
ِ ِ َ
س َع َكـ َّ
ـف
ـى بِا َْلن ـعَِ ،فـ َـا أ ْ َ
ف ْعــل ك َِريــم ت ُْســديه ،أ ْو ُم ْب َتـ َ ً
ِ
ِ
الن ِ
ــن َب ْذلِ َ
ــع َأ َّن
ــك! َم َ
ــن َم ْس َــأ َلت َك إِ َذا َأيِ ُســوا م ْ
َّــاس َع ْ
َأ ْك َثــر حاجـ ِ
ـات النَّـ ِ
ـاس إِ َل ْيـ َ
ـك [مـــ] مــا الَ َم ُؤو َن ـ َة فِيـ ِـه
َ َ َ
ــكِ ،مــن َشــك ِ
َاة َم ْظلِ َمــةَ ،أ ْو َط َل ِ
َع َل ْي َ
ــب إِنْصــاف ِف
ْ
ُم َع َام َلــة.((()..
 -4االلتــزام املقنــن املــازج بــن احللــم واحلــزم
فعــن أيب احلســن موســى بــن جعفــر( )قــال( :يــا
هشــام كان أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يقــول :مــا
عبـ ِـد اهلل بشــئ أفضــل مــن العقــل ،ومــا تــم عقــل امـ ٍ
ـرء
ُ
شــتى :الكفــر والــر منــه
حتــى يكــون فيــه خصــال
َّ
َّ
والرشــد واخلــر منــه مأمــوالن ،وفضــل ماله
مأمونــانُّ ،
مبــذول ،وفضــل قولــه مكفــوف ،ونصيبــه مــن الدُّ نيــا
((( حتــف العقول:ابــن شــعبة احلــراين ،تصحيــح وتعليــق:
عــي أكــر الغفــاري ط 1404 2هـــ ،مؤسســة النــر اإلســامي
التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ص.144

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

القــوت ،ال يشــبع مــن العلــم دهــره ،الـ ُّ
ـذل أحــب إليــه
مــع اهلل مــن العـ ِّز مــع غــره ،والتواضــع أحــب إليــه من
الــرف ،يســتكثر قليــل املعــروف مــن غــره ،ويســتقل
كثــر املعــروف مــن نفســه ،ويــرى النــاس كلهــم خــر ًا
رشهــم يف نفســه ،وهــو متــام األمــر)(((.
منــه ،وأن ـ َّه َّ

إن ا َّلصفــات التــي تضمنهــا خطــاب اإلمــام
تكشــف عــن حــزم وعطف كررهــا يف عهده ،وليســت
باجلديــده عــى خطابــات أهــل البيــت( ،عليهــم
الســام) فقــد ُروي عــن اإلمــام أيب جعفــر( )عــن
رســول اهلل( )قولــه( :ال تصلــح ا ِإلمامــة ّاال
ـل يف ثـ ِ
ـاث خصـ ِ
لرجـ ٍ
ـال :ورع حيجــزه عــن معــايص
اهلل ،وحلــم يملــك بــه غضبــه ،وحســن الواليــة عــى
ـى يكــون هلــم كالوالــد الرحيــم ،ويف روايــة
مــن يــي حتـ َّ
((( الــكايف :حممــد بــن يعقــوب الكلينــي ،تعليــق عــي أكــر
غفــاري ،دار الكتــب االســامية ،ط 18 / 1 ،3
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حتــى يكــون للر َّعيــة كاألب الرحيــم)(((،
أخــرى
َّ
ومثلــه يف وصيــة النبــي( )ألمــر املؤمنــن()
(يــا عــي ثــاث مــن مل تكــن فيــه مل يقــم لــه عمــل،
َّ
وخلــق
ورع حيجــزه عــن معــايص اهلل (عــ َّز
وجــل)ُ ،
يــداري بــه النــاس ،وحلــم يــرد بــه جهــل اجلاهــل)(((،
وترمجهــا اإلمــام ( )يف عهــده ملالــك حينــا يقــول:
ِ ِ ِ
(و َأ ْش ِ
ــع ْر َق ْل َب َ
ــم،
َ
الر ْ َ
ـــم َح َّب َة َُل ْ
حــ َة ل َّلرع َّيــةَ ،وا ْل َ
ــك َّ
ـن َع َل ْي ِه ْم َسـ ُبع ًا َض ِ
َوال ُّل ْطـ َ
اريـ ًا َت ْغتَن ِ ُم
ـمَ ،والَ َتكُو َنـ َّ
ـف ِبِـ ْ
ـم ِصنْ َفـ ِ
ـك ِف الدِّ يـ ِ
ـان :إِ َّمــا َأخٌ َلـ َ
ـنَ ،و ّإمــا
ـمَ ،فإِ َّنُـ ْ
َأ ْك َل ُهـ ْ
ِ
ِ
ـك ِف َْ
ـر َلـ َ
ـم ال َّز َلـ ُـلَ ،و َت ْعـ ِـر ُض
ال ْلـ ِـقَ ،ي ْفـ ُـر ُط من ُْهـ ُ
نَظـ ٌ
ــى َأي ِدهيِــم ِف ا َلعم ِ
ِ
ــد َو َْ
ال َطــ َا،
َْ
ْ
ــم ا ْلع َل ُلُ ،ي ْؤتَــى َع َ ْ
َُل ُ
ِ ِ
َف َأعطِ ِهــم ِمــن ع ْفـ ِـو َك وص ْف ِحـ َ ِ
ـب َأ ْن
ـك م ْثـ َـل ا َّلــذي ُتـ ُّ
َ َ
ْ ْ َ
ْ
ــو ِه وص ْف ِح ِ
ِ
ــهَ ،فإِن َ
ُي ْعطِ َي َ
ــمَ ،و
ــن َع ْف ِ َ َ
ــك اهللُ م ْ
َّــك َف ْو َق ُه ْ
((( الكايف :الكليني.407 / 1 ،
((( اخلصــال :الشــيخ الصــدوق حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن
بابويــه القمــي ،تصحيــح عــي اكــر غفــاري1403 ،هـــ ،نــر
مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة ،قــم ،ص .125

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

ـك َف ْو َقـ َ
َو ِال االَْ ْمـ ِـر َع َل ْيـ َ
ـن َوالَّ َك! َو َقـ ِـد
ـكَ ،واهللُ َفـ ْـو َق َمـ ْ
ْاســ َت ْك َف َ
ــم)(((.
ــمَ ،وا ْبتَــا ََك ِبِ ْ
اك َأ ْم َر ُه ْ

التوجــه املســتمر نحــو الكــال ،فاحلاكــم
-5
ّ
الرشــيد ال يقــف عنــد حــدٍّ بعينــه مــن صــور الكــال؛
َّ
بــل يســتمر يف النــزوع نحــوه ،فنجــد يف خطابــات
اإلمــام( )حتديــد ًا ســايكلوجيا حيــدد فيــه معــامل
الرشــيدة احلاكمــة فيقــول ( )يف مجلــة
الشــخصية َّ
مــن خطاباتــه حمــدد ًا أوصــاف احلاكــم القائــد الرشــيد،
فمــن تتوافــر فيــه هــذه الصفــات اليمكــن أن يرت َّقــى
ّإل بعــد التخلــص منهــا ليقــدر عــى اإلدارة والقيــادة:
ِ
ُــون َع َ
ــى ا ْل ُف ُــروجِ
ُــم َأنَّــ ُه الَ َينْ َب ِغــي َأ ْن َيك َ
(و َقــدْ َعل ْمت ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني
َوالدِّ َمــاء َوا َملغَانــ ِم َواالَ ْحــكَا ِم َوإِ َم َامــة ا ُْل ْســلم َ
ال ِ
ِ
ا ْلب ِ
ــم َنْ َمتُــ ُهَ ،والَ َْ
اه ُ
خ ُ
ــل
يــلَ ،ف َتك َ
َ
ُــون ِف َأ ْم َوال ْ
ِ
الـ ِ
ـم بِ َج ْهلِـ ِـهَ ،والَ َْ
ـم بِ َج َفائِـ ِـهَ ،والَ
ـاف َف َي ْق َط َع ُهـ ْ
َف ُيض َّل ُهـ ْ
ون َقــوم ،والَ ا ُْلر َتـ ِ
اجلائِـ ُ ِ ِ ِ
َ
ـي ِف
ـف للدُّ َول َف َيتَّخـ َـذ َق ْومـ ًا ُد َ ْ َ
ْ
((( هنج البالغة :حممد عبدة.84 / 3 ،
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ال ُق ِ
ــب بِ ُْ
ُْ
ــوق َو َي ِق َ
ون ا َمل َقاطِــعِ،
ــف ِ َبــا ُد َ
الكْــ ِم َف َي ْذ َه َ
والَ ا َْلع ِّط ُ ِ
لســن َِّة َف ُي ْهلِ َ
ــك االُ َّمــ َة)(((.
َ
ــل ل ُّ
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املكملــة واملعينــة عــى
 -6االســتعانة باآلليــات ِّ
أداء عملــه بــإرشاك أصحــاب الــرأي احلصيــف
واملشــورة احلســنة مــن الصادقــن وأهــل الثقــة فيقــول
(( :)والصــق بأهــل الــورع ،والصــدق ثــم رضهــم
عــى أال يطــروك وال يبجحــوك بباطــل مل تفعلــه ،فــإن
كثــرة االطــراء حتــدث الزهــو ،وتــدين مــن العــزة)(((،
وقــال يف موضــع آخــر جممـ ً
ا أهــم الــروط املحــددة
للرشــد الســيايس لــدى احلاكــم بقولــه( :وأعلــم أنــه
ُّ
ليــس شــئ بأدعــى إىل حســن ظــن وال برعيتــه مــن
إحســانه إليهــم ،وختفيفــه املؤونــات عليهــم ،وتــرك
اســتكراهه إياهــم عــى مــا ليــس لــه قبلهــم .فليكــن
منــك يف ذلــك أمــر جيتمــع لــك بــه حســن الظــن
((( هنج البالغة :حممد عبدة.14 / 2 ،
(((رشح هنج البالغة :بن ايب احلديد.44 / 17 ،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

برعيتــك ،فــإن حســن الظــن يقطــع عنــك نصبــا
طويــا ،وإن أحــق مــن حســن ظنــك بــه ملــن حســن
بــاؤك عنــده ،وان أحــق مــن ســاء ظنــك بــه ملــن
(((
ـم يؤكــد عــى رضورة تعـ ّـرف
ســاء بــاؤك عنــده)  ،ثـ َّ
احلاكــم عــى الســنن احلميــدة وعــدم التجــاوز عليهــا؛
ألن بنقضهــا فتــح لبــاب اليصــح فتحــه فيقــول(:)
(وال تنقــض ســنة صاحلــة عمــل هبــا صــدور هــذه
األمــة ،واجتمعــت هبــا األلفــة وصلحــت عليهــا
الرعيــة .ال حتدثــن ســنة تــر بشــئ مــن مــايض تلــك
الســنن ،فيكــون االجــر ملــن ســنها ،والــوزر عليــك
بــا نقضــت منهــا)((( ،ثــم حيــدد العقــول الواجــب
االســتئناس هبــا بوصفهــم مستشــارين يأنــس بآرائهــم
(و َأكْثِـ ْـر
ويعينــوه عــى مــا هــو قائــم بــه فيقــول(َ :)
الكَــا ِءِ ،ف َت ْثبِ ِ
ِ
يــت َمــا
ُمدَ َار َســ َة ا َل ُع َل َــاءَ ،و ُمنَا َف َثــ َة ُْ َ
((( رشح هنج البالغة :بن ايب احلديد.47 / 17 ،
((( رشح هنج البالغة :بن ايب احلديد.47 / 17 ،
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ِ
ِ
ِ
ِ
ـاس
ـح َع َل ْيــه َأ ْمـ ُـر بِـاَد َكَ ،وإِ َق َامــة َمــا ْاسـ َت َقا َم بِــه النَّـ ُ
َص َلـ َ
َق ْب َلـ َ
ـك)((( ،وكذلــك أوىص عاملــه باالهتــام بوجهــاء
النــاس ورضورة االهتــام بــذوي املــروءات؛ ملــا يف
ذلــك مــن تعزيــز وتقويــة للصــات بــن عامــة الناس،
ومــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن بعــد اســراتيجي يضمــن
هــدوء املجتمــع واســتقراره فنــراه يومــيء إىل طبقــات
املجتمــع وحســن التعامــل معهــم بش ـتَّى تصانيفهــم.
اخلالصــة مــن َّ
َّ
تتجــى بوضــوج
كل مــا تقــدَّ م
الرشــد الســيايس لــدى احلاكــمَّ ،
وإن غيابــه
أمهيــة بنــاء ُّ
جيــر عــى األمــة الويــات و ُيكســبها إنحــدار ًا ومزالــق
صعبــة قــد يســتعيص يف بعــض األحيــان معاجلتهــا.

((( رشح هنج البالغة :بن ايب احلديد.47 / 17 ،

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

املصادر
القرآن الكريم

1 .1األم :حممــد بــن إدريــس الشــافعي ،ط دار الفكــر
للطباعــة ،ط 1400 ،1هـــ
2 .2األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل :نــارص مــكارم
الشــرازي ،ط :مدرســة االمــام عــي بــن أيب طالــب،
1412هـ
3 .3أصــول املحــارضات :كامــل اهلاشــمي ،مؤسســة أم
القــرى 1425 ،هـــ.

4 .4بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــه األطهــار:
حممــد باقــر املجلــي ،تــح :حممــد الباقــر البهبــودي
ط 3،1403:هـــ ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.
5 .5تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس :حممــد بــن
مرتــى احلســيني الزبيــدي ،تــح :عــي شــري ،دار
الفكــر بــروت ،ط1414 :هـــ.
6 .6التبيــان يف تفســر القــرآن :أبــو جعفــر حممــد بــن
احلســن الطــويس ،دار إحيــاء الــراث العــريب.
7 .7التحريــر والتنويــر :حممــد بــن طاهــر بــن عاشــور ،بــا
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طبعــة.

 8 .8حتــف العقول:ابــن شــعبة احلــراين ،تصحيــح وتعليــق:
عــي أكــر الغفاري ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعة
جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ط1404 2هـ.
 - 9اخلصــال :الشــيخ الصــدوق حممــد بــن عــي بــن
احلســن بــن بابويــه القمــي ،تصحيــح عــي أكــر غفــاري،
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 ،نــر مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة ،قــم 1403هـــ

 - 10تفســر املراغــي :أمحــد بــن مصطفــى ،دار إحيــاء
الــراث العــريب
 -11جامــع البيــان يف تفســر القــرآن :أبــو جعفــر حممــد بــن
جريــر الطربي ،دار املعرفــة1412 ،هـ.

 -12الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور :جــال الديــن
الســيوطي ،النــارش مكتبــة آيــة اهلل املرعــي1404 ،هـــ.
 -13روح املعــاين :حممــود اآللــويس ،دار الكتــب العلميــة،
1415هـ

 -14رشح رســالة احلقــوق :حســن الســيد عــي القبانجــي،
ط 1406 ،2هـ ،مؤسســة إســاعيليان
 -15رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،مصــادر تــح:
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم دار إحيــاء الكتــب العربيــة -

ً
أمنوذجا
قراءة يف اخلطاب العلوي عهد األشرت ()

عيســى البــايب احللبــي
-16عيــون احلكــم واملواعــظ :عــي بــن حممــد الليثــي
الواســطي ،ط :دار احلديــث ط1
-17الفــروق اللغويــة :أبــو هــال العســكري ،تــح:
مؤسســة النــر اإلســامي ،ط1412 ،1هـــ.
 -18الــكايف :حممــد بــن يعقــوب الكلينــي ،تعليــق عــي
أكــر غفــاري ،دار الكتــب اإلســامية ،ط 3

 -19الكشــف والبيــان :أمحــد بــن إبراهيــم الثعالبــي ،دار
إحيــاء الــراث العــريب1422 ،هـــ.
 - 20لســان العــرب :مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ،نــر
أدب احلــوزة ،قــم ،ط1405 :هـــ.

 -21املبســوط يف فقــه اإلماميــة :أبــو جعفــر حممــد بــن
احلســن الطــويس ،تــح :حممــد تقــي الكشــفي ،املكتبــة
املرتضويــة.
 -22جممــع البحريــن :فخــر الديــن الطرحيــي ،تــح :أمحــد
احلســيني مكتــب النــر الثقــايف اإلســامي ط 1408هـــ.
 -23جممــع البيــان يف تفســر القــرآن :أبــو عــي الفضــل بــن
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احلســن الطــريس ،منشــورات نــارص خــرو.

 -24معجــم مقاييــس اللغــة :أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس
بــن زكريــا ،تــح :عبــد الســام حممــد هــارون ،ط دار الفكــر
 1979م

 -25مفاتــح الغيــب :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمر الــرازي،
دار إحيــاء الرتاث العــريب 1420 ،هـ
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- 26مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم :الراغــب
األصفهــاين ،تــح :صفــوان عدنــان عــوادي ،ط،2
1427هـــ ،النــارش طليعــة النــور.
 -27ميــزان احلكمــة :حممــد الريشــهري ،دار احلديــث،ط
 1التنقيــح الثــاين  1416هـــ

 -28النهايــة يف غريــب احلديــث :ابــن األثــر ،مؤسســة
إســاعيليان ،ط 1346هـــ ش
 -29هنج البالغة :رشح حممد عبدة ،دار الذخائر

 -30هنــج الســعادة:حممد باقراملحمــودي ط- 1387 ،1
 1968م ،مطبعــة النعــان  -النجــف األرشف ،مؤسســة
التضامــن الفكــري ت،

 -31وســائل الشــيعة :حممــد بــن احلســن احلــر العامــي،
ط :اإلســامية.
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