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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األبد
 على القادة والمسؤولين أن يعيشوا فقراء!

(0) 
ىىَو قااال اهلل العظاايم يف هتابااه ال اار    َد ىىرد د  ىىِم ِلىىِن ِإلَىى   َ يىِ اي اَىىاَو يَىىا اَىىىِوِل اِعمدىىددوا اللِىىَ  َلىىا َل د ِم َاىىالَِ َد ىىوَد َأَخىىا َوِإلَىىى َممد

 .(1)َشَأكدِم ِلِن اأَلِرِض َواِستَىِعَمرَكدِم ِفيَها فَاِستَىِغِفردو د مدِم تدوبدوا ِإَلِيِ  ِإِن رَبِّي َارِيٌب لدِجيبٌ أَن
 : عمران األرض لَّمذ لطلوببصائر النور في آية االستعمارلن 

حمعا  للاب  اِسىتَىِعَمرَكدمِ فاام حمباوب و ه ومن البصائر يف هاهه ايياة الياريفة ام عمارام األرل مطلاوب هلل حمعااىل حمب ا
عمران م هلا، على أقوى االحتمالني وسيأيت ال الم عن االحتمال ايخر، ومن الواضا  ام للاب املاوىل احل ايم مان عبياده 

حمابعاة ملصااو ومفاساد يف  (2)شيئاً دليل على حمبوبيته لديه وعلى حسنه بل وعلى وجود املصلحة فيه فإم األح اام ونظائرهاا
 ات.املتعلق

 والمطلوب واجب فعمران األرض واجب
ول اان هاال حماادل املطلوبيااة علااى الوجااوب  إن قااد يقااال بااام املطلوبيااة أعاام ماان الوجااوب واالسااتحباب فااام الطلااب يتعلااق 

 ل ن هها مع املنع من الرتك وناك بدونه.ا مطلوب مبالواجب واملستحب أي ام هليه
 الدليل على افادة الطلب للوجوب

لااى داللااة الطلااب علااى الوجااوب بعاادد ماان الوجااوه الااأ اسااتدل يااا عاادد ماان أعااالم األ ااوليني علااى مي اان االسااتدالل ع
فبناااء علااى مبناااهم يف األماار واسااتدالهلم عليااه يااتم االسااتدالل ههنااا علااى وجااوب امت ااال للااب  داللااة األماار علااى الوجااوب،
 ي حمتناسب مع الطلب همبا والوجوه بعد حمطويرها  املوىل ولزوم حتقيق مطلوبه،

 اإلطالق ولقدلات الَ مة تفيد اإلرادة الشديدة -3
حماااابع  ،وهاااها األمااار ،ام الطلاااب  بنظااايفه يف الطلاااب وهاااومي ااان القاااول ماااا نهاااب إلياااه اققاااق العراقاااي يف األمااار، إن أوالي: 

 ،بواإلرادة درجاااات فمنهاااا الياااديد ومنهاااا اللاااعي  وهاااهل  الطلااا هلااادرادة وناااابع منهاااا فاااام اليااااً إنا أراد شااايئاً للبااا
نفس ماا هو والطلب اليديد يفيد الوجوب أما اللعي  فيفيد االستحباب، واليديد بسيط غيف مرهب فام ما به االمتياز 

فال حيتاج إىل إقامة قرينة عليه بل ام نفاس الطلاب بادوم قريناة علاى  فليس حمدوداً حبد زائد على اإلرادة نفسها به االشرتاك
                                                           

 .11سورة هود  آية  (1)
 من مطلوبات املوىل. (2)
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زائاداً النفاي أي  أو اإلرادة ماع حاد عادمي أي الطلاب لعي  فهاو عباارة عان الطلابأما ال فانه هو هو، اخلالف يدل عليه
عاادم الياادة فااام اللااع  ماازي  ماان الياايء والعاادم فااإنا أراد اللااعي  لاازم أم يقاايم عليااه القرينااة ع ااس مااا لااو أراد القااوي 

وهااو إرادة املرحمبااة  م قرينااة علااى اخلااالفق ااهااام يف مقااام البيااام و  ي  انااه  ت مقاادمات احل مااة إن م قرينااة   ااق اااليااديد، فااإنا   ي  
ضاميمة علاى الوجاوب إن ام اإللاال   ة، وبهل  يدل الطلاب ارارد عان أياو  ي ن قدر متيقن يف مقام التاالب اللعيفة

 .حممول على الرحمبة اليديدة من اإلرادة املساوية للوجوب أو املنطبقة عليه
 لقال المولوية يقتضي وجوب التثاو الطلب -7

علاى الوجاوب اساتناداً إىل قريناة مقاام املولوياة والعبودياة فاام مقاام العبودياة  عقاالً  ام الطلب إنا هام مان املاوىل دلاي: ماني
 .(1)، هما نهب إىل نل  يف مصباح األ ولما   يرخً يف الرتك يقتلي حتقيق ما يطلبه املوىل منه

 انصراف الطلب للوجوب -0
الوجاويب وإم هاام أعام وضاعاً مان الوجاويب والناديب، ولاها  ا  العقااب إنا للاب  ام الطلاب منصارف إىل الطلابمالثاي: 
 فتأمل. وليس له ام يتعلل باألعمية، فلم ميت ل

 وجو  الجمع بين طوائف الروايات الذالة للفقر والمادحة ل 
دح اللاار وام هنالاا  بااني مااا يااهم الفقاار ومااا يااهم اللاار ومااا مياادح الفقاار ومااا مياا فاهنااا ام لوائاا  الروايااات ةتلفااةسىىم  

وهو مهموم  ،والفقر من الدين -2وهو ممدوح حمعاىل، الفقر إىل اهلل  -1حمعدد إلالقات الفقر   هاومن ،وجوهاً للجمع بينها
 درجات.على وهو  ،والفقر من املادة -4ههل  وهو مهموم   ،وفقر النفس -3

 اجلمع فهو  هوأما الوجه ايخر من وجو 
 لمسؤولين، والغنى لطلوب لعالة الناساعيشة الفقراء واجمة على 

، مطلااوب ماان القااادة واملساارولني والر ساااء (2)ناحماااً أو بااالعرل ام الفقاار، مبعاار ام ي ااوم  اافر الياادين ماان حطااام الاادنيا
 أما عامة الناس وغيفهم فاللر هو املطلوب هلم. واملوجهني ومنهم اخلطباء والعلماء ونظائرهم، )هر ساء األحزاب وغيفها(

ى نلاا  فااام املطلااوب ماان القااادة واملساارولني ام يزهاادوا يف حطااام الاادنيا يف حيااالم الياصااية وأم ال يااأهلوا ليااب وعلاا
هب وام ال ي نزوا األموال وأم ال حمنتفخ أر دلم يف املصارف وأم ي اوم ا يرهبوا فاره املر وال يلبسوا فاخر اللباس وال الطعام 
  م ينفقوهااا يف ساابيل اهلل حمعاااىل فااوراً وباادوم إبطاااء قااال أماايف املاارمنني حبيااث هلمااا و االت إىل أيااديهم أمااوال أ هاارالء
 ِىَها فَىَوالِلِ  َلا َكنَىِزتد ِلِن ددنِىَياكدِم تِِمىراي َواَل اِدَخىِرتد ِلىِن َ َناِئِمَهىا َوفِىراي َواَل َأِعىَدِدتد ِلمَىاِلي مَىىِوب َِ ي ِطِمىراي َواَل حدىِزتد ِلىِن َأِر

                                                           

 .291ص 1  1مصباح األ ول ج (1)
ماوال، واملاراد ماان  افر اليادين ع ر ضااً أم ي ااوم ممان ينفاق األماوال فااوراً وإم  املاراد مان  افر الياادين ناحمااً أم ال ي اوم نا ماال وال نا مصاادر مول اد لأ (2)

 هانت له مصادر حمرفده باملال ل نه هلما حصل على دفعة منها أنفقها يف نفس اليوم.
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 .(1)ِن د ِإاِل َكقدوِت أَتَان  َدِبَرة  َوَلِهَي ِفي َعِيِني َأِوََى َوَأِوََند ِلِن َعِفَصة  َلِقَرة ...ِشِمراي َواَل َأَخِذتد لِ 
وعلاايهم يف املقاباال ام مينحااوا الناااس هافااة ال ااروات الااأ حبااوزلم وام يوجهااوهنم للتمتااع مبلااهات احلياااة اقللااة وام  ططااوا 

 م جيعلوهم أغنياء سعداء.لينتيلوا الناس من الفقر والفاقة وا
د والعيش عيشة الفقراء  القاعدة العالة: الطيمات للعماد، وعلى القادة الَز

َِقِ فالقاعاادة العامااة هااي  َِينَىىَة اللِىىِ  الِتِىىي َأِخىىَرَ  ِلِعمَىىاِدِ  َوالطِيِّمَىىاِت ِلىىِن الىىرِّ وقااد خاارج منهااا القااادة  (2)ادىىِل َلىىِن َحىىِرَل 
   ة ايحمية ومنهاباألدلة اخلا  واملسرولوم

 ِإِن الِلَ  تَىَعاَلى فَىَرَض َعَلى أَِئِمِة اِلَعِدِو َأِن يىدَقدِّردوا أَنِىفدَسهدِم ِبَضَعَفِة الِناسِ لن األدلة على َذا الجمع: 
ردوا أَنِىفدَسهدِم ِبَضَعَفِة النِىاِس  ِإِن الِلَ  تَىَعاَلى فَىَرَض َعَلى أَِئِمِة اِلَعِدِو َأِن يىدَقدِّ نل  بقوله   ما علل به أميف املرمنني 

ىِؤِلِنيَن من األدلاة علاى وجاه اجلماع اينا  وهاي  عد  و ام الرواية ي   َكِياَل يَىَتمَىِيَغ بِاِلَفِقيِر فَىِقرد د  فَىَقىاَو لَى د اِلَعىاَلءد: يَىا َأِليىَر اِلمد
َِيَاد ، اَاَو: َوَلا َل د؟ اَاوَ  نِىَيا، اَاَو َعَلِي ِبِ  فَىَلِما َجاَء اَاَو: يَىا َأِش دو ِإَلِيَك َأِخي َعاِاَم ِبَن  : َلِمَس اِلَعَماَءَة َوَتَخِلى َعِن الدُّ

َلكَ  َِ َو َيِ ىَر د َأِن تَِأخدىذَ  ؟َوَوَلَدكَ   عدَدِي نَىِفِسِ  َلَقِد اِستَىَهاَل ِبَك اِلَخِميثد َأَلا رَِحِمَت َأ َد اأَتَىَرى الِلَ  َأَحِل َلَك الطِيَِّماِت َو  ؟ََ
َوند َعَلى الِلِ  ِلِن َذِلكَ  َِ  !أَِنَت َأ

َذا أَِنَت ِفي خدشدونَِة َلِلَمِسَك َوجدشدوبَِة َلِأَكِلكَ  ََ  ؟اَاَو يَا َأِليَر اِلمدِؤِلِنيَن 
َك ِإنِّي َلِستد َكأَِنَت ِإِن الِلَ  تَىَعاَلى فَىَرَض َعَلى أَِئِمِة اِلَعىِدِو َأِن يىدَقىدِّردوا أَ  ََ نِىفدَسىهدِم ِبَضىَعَفِة النِىاِس َكىِياَل يَىَتمَىيِىَغ اَاَو َوِي

 .(3)بِاِلَفِقيِر فَىِقرد د 
واهل ياام هاي حالاة حمعارل العاشاق شابيهة بااجلنوم إن يلفال معهاا عان أي شايء  ،( مأخون من اهل يام بلام اهلااءَهالَ تىَ سإو)
لبالال فعياقت الزهاد وغفلات عان وقد استهام ب  اخلبيث أي سيطر علاى لب ا  وعقلا  فلام حمعاد حمعارف احلاق مان ا ،آخر

 واجب  جتاه زوجت  وأوالدك وغفلت عن أم اهلل حمعاىل أحل ل  الطيبات لتأهلها ال لتمتنع عنها!
ىىَذا أَنِىىَت ِفىىي زهااد يف الاادنيا  - أي أماايف املاارمنني  –وعناادما أشاا ل عليااه أخااو عااالء بانااه  ََ ىىِؤِلِنيَن  يَىىا َأِليىىَر اِلمد

ىَك ِإنِّىي َلِسىتد َكأَنِىَت ِإِن وانه، يف معر هالمه، اقتدى به! أجابه أميف املرمنني با ِة َلِأَكِلَك؟خدشدونَِة َلِلَمِسَك َوجدشدوبَ  ََ َوِي
رواياة  ارحية يف وهاي  َفِقيِر فَىِقىرد د الِلَ  تَىَعاَلى فَىىَرَض َعلَىى أَِئِمىِة اِلَعىِدِو َأِن يىدَقىدِّردوا أَنِىفدَسىهدِم ِبَضىَعَفِة النِىاِس َكىِياَل يَىَتمَىيِىَغ بِىالِ 

الفقر ملاضة الفر  بني عامة الناس وبني أئمة العدل، فام أئمة العدل لو زهدوا يف الدنيا حقاً ألم ن للفقراء أم يتحملوا 
سايهي  يام، ويتبياع يعا  يهاي  ويتهاي ، وهيجاام الفقار  فقار الفقاراءأماا لاو   يزهادوا فاام  ،ما لهميعيش إن جيدوم سيدهم 

يسر  أو يرحمياي أو يلاش و اد  يتحول مسار حياحمه بأهمله لها جتده قد فام من هاج به الفقر قد يستلزم مفاسد عظمى 
                                                           

 .411قم، ص –، هن  البالغة، دار اهلجرة للنير اإلمام علي بن أيب لالب  (1)
 .32سورة األعراف  آية  (2)
 .323-324قم، ص –، هن  البالغة، دار اهلجرة للنير علي بن أيب لالب اإلمام  (3)
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 ويدلس أو قد يصاب بعقد نفسية واضطرابات روحية جتره إىل العدوام وإىل العن  االجتماعي والقسوة والطليام.
 ومن اللطي  أم نييف إىل أم )اهليام( ورد باللم والفت  وال سر 

 م باللم فهو ما ملى.أما اهل يا
 وأما اهل يام بال سر فهو العطش.

 ينه.ل  وأما اهل يام بالفت  فهو الرمل الهي ال يتماس  ام يسيل من اليد ل  
 ومن املعر األول ما يقال  هام على وجهه إنا ضا  م اًل، ويقال هام يا وشبه نل .

ِواري َد  )سليمان( يأكل الشعير ويطعم الناس ال
هااام يأهاال اليااعيف ويطعاام الناااس   واهد علااى هااها اجلمااع يف اجلملااة مااا ورد ماان أم سااليمام الناا  همااا ام ماان الياا

ِلىِك، َكىاَن يَِأكدىلد الِشىِعيَر َويدِطِعىمد  َوِإِن ِشِئَت نَىِمِأتدَك بِىَأِلِر سدىَلِيَماَن  ، ويف احلديث اريو  احل   َلىَع َلىا َكىاَن ِفيىِ  ِلىَن اِلمد
ِواَرى وَ  َد  .(1)يدِصِمَح...َكاَن ِلَماسد د الِشِعَر وََكاَن ِإَذا َجِن د الِلِيلد َشِد َيَد د ِإَلى عدندِقِ  َفاَل يَىَزاود اَاِئماي يدَصلِّي َحِتى الِناَس اِل

وإخلاااعها الطليااام ف ااام ال بااد ماان حمقيياادها  وحماادعو إىل  ولعاال الساار يف نلاا  ام القاادرة حموجااب قااوة شااهوات الاانفس
 واللجام أمرام   ،وضع اللجام عليهاب للسيطرة الدائمة

 .واليراب ونظائرمها ملهات الطعام حبرمانه منالللط على البدم  -1
هام عليه ام يتعباد هلل حمعااىل ويتاهلل لاه   املرء قدرةً  ازدادف لما  والتهلل إىل اهلل حمعاىل، حمزهية النفس بالعبادة والتهجد -2

 .أه ر وأم يللط على ملهات اجلسد أه ر فأه ر
فصاال عنهااا فااإنا ار هااو ولااد الناقااة قباال أم ي  و  ار( واحل ااومي اان أم حم ااوم النساااة هااي )احل ااو   ،واحل ااو اري هااو الاادقيق األبااي 

ومن الواض  ام هها لعام فاخر  فام ولد الناقة أو البقرة أو الياة ماادام رضايعاً فاام حلماه لاري  ،صل عنها مسي الفصيلف  
 .اليعيف ملعر األول بقرينة املقابلة مع أهله ولعل الظاهر ا (2)جداً لهيه حقاً 

 !يقدل لائدة عالرة ويأكل الزيت والخل فقط اإللال السجاد 
 انه هام يأهل الزيت واخلل ويطعم الناس ألايب األلعمة فقد جاء يف الرواية   اإلمام السجاد  عنوقد ورد 

 ََسِيِن  َلِما َدَخِلتد َعَلى َعِليِّ  :َعِن الثَُّماِليِّ اَاو َد َهىا )عليهما السالل(ِبِن اِل مدىِم  ،َدَعىا بِندِمرداَىة  َفطدرَِحىِت فَىَقَعىِدتد َعَليىِ
فَىَلِمىا َكىاَن  ،ِإنِّىي َاىاِئمٌ  :فَىَقىاوَ  ؟اَل تَِأكدىلد  جدعلىت فىداك َلىا لَىكَ  :فَىقدِلىتد  ،كدلِ   :فَىَقاَو ِلي ،أدتِيتد ِبَماِئَدة  َلِم َأَر ِلثِىَلَها َاطُّ 

ََِيت  فََأِفَطَر َعَلِي ِ الِلِيلد أدتِ   .(0)ء  ِلَن الِطَعاِل اِلِذي اىدرَِّب ِإَليِ  َوَلِم يىدِؤَت ِبَشيِ  ،َي ِبَخلٍّ َو
هااام ال يأهاال إال اخلاال   ولاااب ماان األلعمااة ل نااه  قااد م للاايفه مااا لااه   والنمرقااة هااي الوسااادة، واللريااب انااه 

                                                           

 .444ها، ص1412قم،  –احلسن بن الفلل الطربسي، م ارم األخال ، دار اليري  الرضي  (1)
 وهو ما يسمى باللهجة الدارجة بالقوزي. (2)
 .444ص 2ها، ج1311قم،  –أمحد بن حممد بن خالد الربقي، اقاسن، دار ال تب اإلسالمية  (3)
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 .الوافدين عليهمة إىل أنفسهم وبالنسبة إىل الناس ، مما ي ي  عن اختالف وظيفة القادة بالنسب!!والزيت
 : يضع التمر على األرض إذ ال إناء في الميت!الرسوو 

ىَدى ِإلَىى َرسدىوِو اللِىِ  : عن اإللىال الصىادق وقد ورد  َِ فَىَقىاَو  ،َاىاعاي ِلىِن ردطَىب   ِإِن رَجدىالي ِلىَن اأِلَِنَصىاِر َأ
ِل َتِجِديَن ِفي اِلمَىِيِت َاِصَعةي َأِو طََمقاي فَىَتِأتَِيِني بِى ِ  :ي َجاَءِت ِب ِ ِلِلَخاِدِل الِتِ  َرسدوود الِلِ   ََ فَىَدَخَلِت  ؟اِدخدِلي فَاِنظدِري 

 :اَىاَو َلَهىا بِثَىِوبِىِ  َلَ انىاي ِلىَن اأِلَِرِض مدىمِ  َفَ ىَنَس َرسدىوود اللِىِ   ،َلىا َأَاىِمتد َاِصىَعةي َواَل طََمقىاي  :مدِم َخَرَجِت ِإَلِيىِ  فَىَقالَىتِ 
ِضيضِ  ََ َنا َعَلى اِل َد ا ََ ِعيِ   ََ(1). 
يف البياات )وهااي اللرفااة( إال انااه أماار اخلااادم أم حماادخل  (2)هااام يعلاام بانااه ال حموجااد قصااعة  وماان الواضاا  ام الرسااول 

 أه ر فأه ر يف الدنيا وهونه  فر اليدين منهافتبحث هي حمتجلى ههه احلقيقة )حقيقة زهده 
ِضيضِ ََ يف قوله  ام هما  ََ َنا َعَلى اِل َد ا ََ داللة أخرى إن هام من املم ان أم يقاول )ضاعيه علاى األرل( ل ان  ِعيِ  

ل ااي حمعاايش القااوة املتايلااة حالااة رسااول اهلل وزهااده وإعراضااه عاان ملااهات الاادنيا ومسااتلزمالا بياا ل جاااء التعباايف باحللااي  
 أوض  وأجلى.
 فة وعلى التراب!صَ يضطجع على الخَ   الرسوو

ِديِث َأِن عدَمىَر بِىَن اِلَخطِىاِب اَىاَو اِسىَتِأَذِنتد َعلَىى َرسدىوِو اللِىِ  د هماا ور  ََ فَىَدَخِلتد َعَلِيىِ  ِفىي َلِشىَربَِة أدلِّ  ِفي اِل
يَم َوِإنِ د َلمدِضَطِجٌع َعَلى َخَصَفة   َِ ِإبِىَرا
شد  َوِإِن بَىِعَض د  (0) َِ َت رَِأِسِ  ِوَساَدٌة َل َِ  .(4)ِوٌة ِليفاي َعَلى التىَُّراِب َوَت

  وهها يع  انه 
ل ة ومان الواضا  ام الناوم علاى  ،فةص ا  ي ن ميتل  فراشاً يبيت عليه ف ام ينام على خ   -أ مان أو ال ايس املصانو  الااج 

 اخلوص غيف مري  أبداً.
 .الرتابام ههه اخلصفة أيلاً   حم ن هافية وافية باحلاجة، لها هام بع  بدنه املبارك على  -ب
غاايف مرحيااة أ اااًل إن هياا  ي ااوم حااال وسااادة حميااوة ليفاااً وهياا  ي ااوم غطا هااا  والظاااهر اهنااا  هاناات إم وسااادحمه   -ج

 هانت وسادة الفقراء إم   حم ن لأشد فقراً منهم.
 يمتنع عن أكل الفالوذ  األلير 

ىِؤِلِنيَن وورد  ىَع بَىىِيَن َيَديِىِ  فَىَنظَىَر ِإلَىى َاىَفائِِ  َوحدِسىِنِ   ِبِخىَوانِ  َعِن َحِمَة اِلعدَرنِىيِّ اَىاَو: أدتِىَي َأِليىرد اِلمد َِ فَىالدوذَ   فَىود
ىَو اَو فَىَوَجَأ بِِإِاَمِعِ  ِفيِ  َحِتى بَىَلَغ َأِسَفَل د مدِم َسِلَها َوَلِم يَِأخدِذ ِلِن د َشِيئاي تَىَلِمَظ ِإِامَىَع د، َواَ  َد اَلَو طَيٌِّب َوَلىا  ََ : ِإِن اِل

                                                           

 .44ها، ص1444قم،  –حممد بن مهام االس ايف، التمحيً، مدرسة اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه اليري (  (1)
 فال حموجد  ينية وال إناء وال ماعوم وال غيف نل  يف بيت رسول اهلل!. (2)
 ج لة حم عمل من اخل وص ليحفظ فيها التمر. (3)
 .324ص 13ها، ج1444بيفوت،  –ار، مرسسة الوفاء العالمة ارلسي، حبار األنو  (4)
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َرال  َولَ  ََ ا، اِرفَىعدو د َعنِّي فَىَرفَىعدو ِب ََ  (1)ِ نِّي َأِكَر د َأِن أدَعوَِّد نَىِفِسي َلا َلِم أدَعوِِّد
عماال مان العساال والساامن ومنهااا ماا هااام ي   (2)الوده وهاو أنااوا ينية أو املاااعوم، والفاالونج معاارب  ااواخل اوام لعلااه ييابه الصاا

اللنياة بالفيتاميناات  امللهياة واملقوياة منهاا والفواهه واحللوياات أي وغيفمها، ومن الواض  ام البدم حباجة إىل ةتل  األلعمة
 يقوم الليل ويدير شاروم إىل درجة مههلة وهام هام جم  النياط ه يف احلرهة  خا ة وانه  والربوحمينات واأللياف وغيفها

لعاماه خباز الياعيف وامللا  أو  عارل عان ماالن األلعماة وجياد اللاهاء ف اامالعباد والبالد بالنهار ول نه مع نل  هله هاام ي  
 اخلل أو شبه نل .
بقولاه   فعلاه أهادفموضاع شابهة اناه ر أم هها الطعام وأشباهه حارام أو تصو  هي ال ي  ظ ا بعه )أي حلسه(  هما لعله حملم  

...َرال  َوَلِ نِّىي َأِكىَر د َأِن أدَعىوَِّد نَىِفِسىي ََ َو ِب َد اَلَو طَيٌِّب َوَلا  ََ نهبياة يف حيااة القاادة والزعمااء والر سااء  إىل قاعادة ِإِن اِل
 املاأهوالت وأناوا  احللاوة،واملسرولني بل وعامة الناس وهي  ال حمعود نفس  على ماا   حمتعاوده مان الرخااء والراحاة و انوف 

تعااود فااام اإلنسااام بطبعااه ميااال إىل اليااهوات، اقلاال منهااا للماارمن أو اقاارم ال مساا  هلل للاايفه، وهااي حمللااة بالااهات ل اان ال
 .، وهي على القادة أمر ممنو عليها مهموم

 عند التصدي للخالفة الظاَرية: أوو أعماو األلير 
 ٍَّعىِن َعِلىي  ِ َهىاِن َوَعِمىاَر بِىَن يَاِسىىر  َوعدمَىِيىَد اللِى  بِىَن أَبِىي رَاِفىىع  اَىاَو: َلِمىا رََجىىَع اأِلَِلىرد ِإَلِيىِ  َأَلىَر أَبَىا اِلَهِيىىَثِم بِىَن التِىيىِّ

ىنَىهدِم بِالِسىوِيِِة، فَىَوَجىددوا َنِصىيَب  فىَ  هدِم َماَلمَىَة َقاَو: اِجَمعدوا الِناَس مدِم اِنظدردوا َلا ِفي بَىِيىِت َلىاِلِهِم َواِاِسىمدوا بَىيىِ كدىلِّ َواِحىد  ِلىنىِ
اتَ  ََ ِم يَىِقعدددوَن ِللِناِس َويدعطدونَىهدِم اَاَو َوَأَخَذ ِلِ تَىَل د َوِلِس  .(4)يَىِعَملد ِفيَها (0) د مدِم اِنَطَلَ  ِإَلى بِِئِر اِلَمِلكِ َدنَانِيَر فََأَلَرَد

 بعد حمصديه للاالفة الظاهرية مها  واللريب يف الرواية اهنا  رحية يف أم أول عملني قام يما 
 تقسيم كل لا في بيت الماو، فوراي 

دروس القيااادة السياساية لأمااة وهااي أم ال علااى عامااة النااس، ويف نلاا  أهاارب عاربة وأعظاام فاوراً حمقسايم بياات املااال أوالي: 
أم  والي نااز املساارولوم املااال وأم ال  زنوهااا يف املصااارف علااى شاا ل أر اادة أو يف الياارهات ال ااربى علااى شاا ل رأمسااال 

 حيولوها إىل نهب وعمارات ومزار  ومتاجر وأسوا  وغيفها مد عني اهنا حمي ل اخللفية واللطاء لنقد البالد!
د للمسرولني واهنم قد يبدأوم بداية  حيحة وبنية االسات مار لصااو الابالد ل انهم،   ام املال مفس  ولعل من أسرار نل

هها إضافة إىل ام ثروات البالد هي مل   منهم إىل أوالدهم باإلرث!ك لتل  األموال! مث حمنتقل بالتدري ، يتحولوم إىل مال  
ي وشاابهه يياالل املساارولني عاان املساارولية األهاام وهااي إشاااعة للناااس أ اااًل وليساات مل اااً للح ااام، وإىل ام العماال التجااار 

                                                           

 .449ص 2ها، ج1311قم،  –أمحد بن حممد بن خالد الربقي، اقاسن، دار ال تب اإلسالمية  (1)
 ومنها   الوده سيب، م اًل. (2)
ٌر ل ت ب ع  مس ِّي ْت ب ئاْر  اْلم ل    ف اْست ْار ج ه ا ع ل يُّ ْبن  أ يب  ل ال   (3) ا م ْن ع ْدل ه  يف  الر ع ي ة  و ق ْسم ه  ب الس و ي ة . ٍب و ه ان ْت ب ئاْ  و غ ر س  ع ل ياْه ا الن ْال  فا ه ه 
 .141ص 1ها، ج1449قم،  –قطب الدين الراوندي، اخلرائ  واجلرائ ، مرسسة اإلمام املهدي )عجل اهلل فرجه(  (4)
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 العدل واألمن واالستقرار يف البالد.
 العمل في المئر بالم تلة والمسَاة!

االهتفاء الهايت يف احلياة الياصية وإدارة شرونه الياصية حبرفة أو عمل مهما بدا متواضعاً، ويف موا لة مسيفة مانياي: 
باال  ،ل، حاامب مبقاادار راحمبااه، عبئاااً علااى املساالمني   ياااملساارول أم ال يعاايش علااى بياات املااال وال يعلااى أم  بااالو وابااالوهااها 

وهل وجاد  علاى مار  التااريخ حاهمااً يقاوم  يده، وما أمجل نل  وما أعظمه وما أ عبه! عليه أم يقوم بتأمني حياحمه من هد  
 مب ل نل  

المية هاااحمني القاعاادحمني وعملااوا علااى ضااوء هاااحمني الساايفحمني ولااو لبااق ملااوك وح ااام ور ساااء وقااادة ومساارولوا الاادول اإلساا
  وجه األرل بل زال الفقر من البالد وانتهت البطالة ووىل التلام إىل غيف رجعة!لتليف   ،(1)العلويتني، فقط وال غيف

َلزو أعماق اليهودي فأسلم! راء الذي   ََد الَز
 ورد  ما يههل، فقدوسلمام واليهودي  هما ورد يف قصة الزهراء 

فََأِسىىَلَم اأِلَِعَرابِىىيُّ َوَحسدىىَن ِإِسىىاَللد د مدىىِم اِلتَىَفىىَت عاان اباان عباااس يف حااديث لوياال عاان قصااة اإلعاارايب واللااب أنااه قااال  
اِبِ  فَىَقاَو َلهدِم َعلِّمدوا اأِلَِعَراِبِي سدَوراي ِلَن اِلقدِرآِن، اَاَو: فَىَلِما َأِن عدلِّىَم اأِلَ  الِنِميُّ  ََ ِعَرابِىيُّ سدىَوراي ِلىَن اِلقدىِرآِن، ِإَلى َأِا

ِل َلَك َشيِ  :اَاَو َل د الِنِميُّ  ََ ِّ نَِميّىاي ِإنِىا َأرِبَىَعىةد آاَلِف رَجدىل  ِلىِن بَنِىي سدىَلِيم  َلىا  :اَاوَ  ؟ٌء ِلَن اِلَماوِ  ََ َواِلِذي بَىَعَثَك بِاِل
 !ِفيِهِم َأفِىَقرد ِلنِّي َواَل َأَالُّ َلاالي 

اِبِ  فَىَقاَو َلهدىمِ  َت الِنِميُّ مدِم اِلتَىفَ  ََ ىَمِن لَى د َعلَىى اللِىِ  نَااَىةي ِلىِن ندىوِق  :ِإَلى َأِا َِ ِمىِل اأِلَِعَرابِىِي َعلَىى نَااَىة  َأ َِ َلىِن َي
َي ِلِْلَِعَراِبيِّ فَىَوَمَب ِإَلِيِ  َسِعدد ِبند عدَماَدَة اَاَو ِفَداَك أَِبي َوأدلِّي ِعِنِدي نَاَاٌة َحِمَراءد  :اَاوَ  ،اِلَجِنةِ  َِ فَىَقاَو َل د الِنِميُّ  ،عدَشَراءد َو
 َنا بَِناَاِتَك َأاَل َأِاىفد لَىَك الِنااَىَة الِتِىي نىدِعِطيَ َهىا بَىَدالي ِلىِن نَااَىِة اأِلَِعَرابِى يِّ فَىَقىاَو بَىلَىى ِفىَداَك أَبِىي يَا َسِعدد تَىِفَخرد َعَليىِ

ا ِلِن يَاادوَتة  َحِمىَراَء َوعد يَا َسِعدد نَاَاٌة لِ  :َوأدلِّي فَىَقاوَ  ََ َنا ا ِلَن الِزِعَفَراِن َوَعيىِ ََ ََب  َأِحَمَر َواَىَواِئمدَها ِلَن اِلَعِنَمِر َوَوبَىرد نىدقدَهىا ِن َذ
َهىا اىدمِىٌة ِلىِن ددرِة  ِلَن الِزبَىِرَجِد اأِلَِخَضِر َوَسَنالدَها ِلَن اِلَ افدوِر اأِلَِشَهِب َوَذاَىنىدَها ِلَن الدُّرِّ َوِخطَالدَها ِلَن اللُّ  ِؤلدىِؤ الِرطِىِب َعَليىِ

ا ِلِن بَاِطِنَها َتِطيرد ِبَك ِفي اِلَجِنةِ  ََ رد َِ ا َوظَا ِرََ َِ  .بَىِيَضاَء يىدَرى بَاِطنىدَها ِلِن ظَا
َمِن َل د  مدِم اِلتَىَفَت الِنِميُّ  َِ اِبِ  فَىَقاَو َلهدِم َلِن يىدتَىوِِّ  اأِلَِعَراِبِي َأ ََ فَىَومَىَب ِإَلِيىِ   :َعَلى الِلِ  تَىاَ  التىَُّقىى اَىاوَ   ِإَلى َأِا

ََ َعِلىي   :َواَاَو ِفَداَك أَِبي َوأدلِّي َوَلا تَا د التىَُّقى َفذََكَر ِلِن ِاَفِتِ  اَاوَ  َأِليرد اِلمدِؤِلِنيَن َعِليُّ ِبند أَِبي طَاِلب    فَىنَىىَز
 .ِعَماَلَت د فَىَعِمَم ِبَها اأِلَِعَراِبيِ 

ََاَد التِىِقَوى اَاَو فَىَومَىَب ِإَلِيىِ  َسى ِم اِلتَىَفَت الِنِميُّ مد  َمَن َل د َعَلى الِلِ  َعِز َوَجِل  َِ ِلَماند فَىَقاَو َلِن يىدَزوِِّد اأِلَِعَراِبِي َوَأ
ََادد التِىِقَوى اَاَو يَا َسِلَماند ِإَذا كَ  نِىَيا َلِقنَىَك اللِى د َعىِز َوَجىِل اَىىِوَو اِلَفاِرِسيُّ فَىَقاَو ِفَداَك أَِبي َوأدلِّي َوَلا  اَن آِخرد يَىِول  ِلىَن الىدُّ

ِمىداي َرسدىوود اللِىِ  فَىِإِن أَنِىَت اىدِلتَىَهىا َلِقيَتنِىي َوَلِقيتدىَك وَ  ََ ِإِن أَنِىَت لَىِم تَىقدِلَهىا لَىِم تَىِلَقنِىي َولَىِم َشَهاَدِة َأِن اَل ِإلَىَ  ِإاِل اللِى د َوَأِن لد
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 .أََبداي أَِلَقَك 
ِن َشىِيئاي فَىَلِمىا َأِن َولِىى  َفَمَضى َسِلَماند َحِتى طَاَف ِتِسىَعَة أَبِىيَىات  ِلىِن بىديدىوِت َرسدىوِو اللِىِ   :اَاوَ  َد فَىلَىِم َيِجىِد ِعِنىَد

ىٌر َفِمىِن َلِنىِزِو فَاطِ  ِمىد  رَاِجعاي َنَظَر ِإَلى حدِجَرِة فَاِطَمَة )عليها السالل( فَىَقاَو ِإِن َي دىِن َخيىِ ََ ََ اِلمَىاَب  َمىَة بِِنىِت لد فَىَقىَر
َوَلا َتَشاءد َفَشَرَح ِاِصَة اأِلَِعَراِبيِّ فََأَجابَىِت د ِلِن َورَاِء اِلَماِب َلِن بِاِلَماِب فَىَقاَو َلَها أَنَا َسِلَماند اِلَفاِرِسيُّ فَىَقاَلِت َل د يَا َسِلَماند 

 .َوالِضبِّ َلَع الِنِميِّ 
ِمىىداي هىىا السىىالل( )علياَالَىىِت  ََ َسىىَن  لَىى د يَىىا َسىىِلَماند َوالِىىِذي بَىَعىىَث لد ََ ََ ِّ نَِميّىىاي ِإِن َلنَىىا َماَلمىىاي َلىىا َطِعِمنَىىا َوِإِن اِل بِىىاِل

َطَربَا َعَلِي ِلِن ِشِدِة اِلجدوَِ مدِم رََاَدا َكأَنِىهدَما فَىِرَخاِن َلِنتدوفَاِن َوَلِ ِن اَل  َِ َسِيَن َاِد ا َد ىرد بِمَىاِبي َواِل َر ِإَذا نَىىَزَو اِلَخيىِ َأرددُّ اِلَخيىِ
 ََ ىىوِديِّ َوادىىِل لَىى د تَىقدىىوود لَىىَك فَاِطَمىىةد بِِنىىتد لد ىىَذا مدىىِم اِلىىِض بِىىِ  ِإلَىىى َشىىِمعدوَن اِليَىهد ََ ىىِذ ِدِرِعىىي  ىىِني َعَلِيىىِ  يَىىا َسىىِلَماند خد َِ ِمىىد  َأِاِر

ََ مدىىِم أَتَىىى بِىىِ  ِإلَىىى َشىىِمعدوَن َاىىاعاي ِلىىِن َتِمىىر  َوَاىىاعاي ِلىىِن َشىىِعير  َأردِد د عَ  ِر َلِيىىَك ِإِن َشىىاَء اللِىى د تَىَعىىاَلى اَىىاَو فََأَخىىَذ َسىىِلَماند الىىدِّ
ِمد   ََ َد فَاِطَمَة بِِنِت لد َذا ِدِر ََ ىِني َعَلِيىِ  َاىاعاي ِلىِن َتِمىر  َوَاىاعاي ِلىِن  اِليَىهدوِديِّ فَىَقاَو َل د يَا َشِمعدوند  َِ تَىقدىوود لَىَك َأِاِر

 .ير  َأردِد د َعَلِيَك ِإِن َشاَء الِل د َشعِ 
َو يَىقدوود يَا َسلِ  :اَاوَ  َد َنا د َتِذرِفَاِن بِالدُّلدوَِ َو ََ مدِم َجَعَل يىدَقلِّمد د ِفي َكفِِّ  َوَعيىِ ِر دد ِفىي فََأَخَذ َشِمعدوند الدِّ َِ َو الزُّ َد َذا  ََ َماند 

َذا اِلِذي َأِخمَىَرنَا ِبِ  لدوَسى ََ نِىَيا  ِمىداي َعِمىدد د َوَرسدىولد د  الدُّ ََ  ِبند ِعِمَراَن ِفي التِىِورَاِة أَنَا َأِشىَهدد َأِن اَل ِإلَىَ  ِإاِل اللِى د َوَأِشىَهدد َأِن لد
 (1) ...فََأِسَلَم َو َحسدَن ِإِساَللد 

ىىوَد َلَتِجىىَدِن َأَشىىِد النِىىاِس وماان املعااروف ام اليهااود هااانوا علااى ماار التاااريخ همااا قااال حمعاااىل   َعىىَداَوةي ِللِىىِذيَن آَلندىىوا اِليَىهد
همااا ام ماان املعااروف شاادة حميااب هم   (2)َوالِىىِذيَن َأِشىىرَكدوا َوَلَتِجىىَدِن َأاِىىىَربَىهدِم َلىىَوِدةي ِللِىىِذيَن آَلندىىوا الِىىِذيَن اَىىالدوا ِإنِىىا َنَصىىاَرى
 األمم هلها. بالدنيا وحر هم اليديد على مجع األموال هما ال جتد نظيفاً هلم يف نل  بني

 يف زهادٍ  متجلياةً  ول ن اليهودي مشعوم أهتز وجدانه وضميفه من األعما  عندما شاهد عظمة الزهراء بنت حممد 
 حمعيش هبنات امللوك. هام من املم ن امال نظيف له بني بنات قادة العا  هله مع انه هام يعلم اهنا  

ودرس باراهني نبوحماه إال اناه هاام حباجاة إىل مياهد عملاي  م مشعوم هاام قاد مساع أخباار النا  أ ومقتلى القاعدة 
 وه ها هام.جتسيدي يي ل الصدمة األخيفة ليتحول إىل مسلم حقاً.. 

املصاااطفى حمماااد وساااائر  قباااللاااو سااااروا يف خاااط الزهاااراء وعلاااي )عليهماااا الساااالم( ومااان  امسااارولينو ام قادحمناااا  و اااد قوي
 (3)ِفي ِديِن الِلِ  َأفِىَواجاي رَأَِيَت الِناَس َيِدخدلدوَن لا املعصومني 

 وآخر دعوانا ان الَمد هلل رب العالمين والى اهلل على لَمد وال  الطيمين الطاَرين
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