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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 األبدية على
أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
المجاهدون والنهضويون
في مرحلة بناء األمة

()6
ِ
شه َ ُُ ْم
صالِحاً قَ َ
ال يَا قَه ْوم ا ْعبُ ُدوا اللَّهََ َمها لَ ُم ْهم ِم ْهن إِلَهَ رَْيه ُهرَُ ُه َهو أَن َ
قال اهلل العظيم يف كتابه الكررَ  :وإِلَى ثَ ُم َ
ود أَ َخ ُ
اه ْم َ
ِ
ِم ْن األ َْر ِ
يها.)1(...
استَه ْع َم َرُُ ْم ف َ
ض َو ْ
من بصائر النور في آية االستعمار

البصيرة األولى :استحباب إعمار األرض وقصد القربة بإعمارها
ومررن البصررائر القر نيررة يف هرراه امييررة الكر ررة انرره قررد يسررتفام منهررا اسررتعباب إعمررار األرص واررعة قصررد القربررة ب عمارهررا،
واالستعباب مبين على معوى املالزمة بني مطلوبية الشيء للشارع وبني استعبابه ،أما قصد القربة فان أمره أهون لبداهرة ارعة
قصد التقرب إىل املوىل يف كل ما ثبتت مطلوبيته له.
وعلررى كلررن فانرره كررن التقرررب إىل اهلل عرراىل بكافررة أ رراء إعمررار األرص مررن زراعررة وحررر ور ومررن شررق الرداول واألاهنررار
ومن إاالح الطرق و عبيدها وحفر األنفاق وبناء السور واستعدا احلدائق والغابات ،وكالن إعمارها ببناء املعامل واملصانع
والبيوت وغريها إضافة إىل إعمارها باملساجد واحلسينيات واملكتبات واملدارس واملستشفيات وغريها ،وقبل كلن إعمارها بالعبامة
والسجوم والركوع والصالة يف أرجائها.
وكلررن كلرره مبررين علررى ارردق (ا عمررار) عرف رال وباحلمررل الشررائع علررى كلررن كلرره ونظررائره وان االنص ررا إىل بع ررها إن كرران
فبدو  .فتأمل
وعليه فللمزارع واملقاول والبناء وغريهم قصد القربة يف أعماهلم وأفعاهلم هاه ،واألثر الرتبو والعمراين لالن كبري جدال
بنوع من أنواع إعمار األرص أن يقصرد القربرة فتكرون كافرة أنرواع ا عمرار روابر
أما األثر الرتبو ؛ فألن لكل إنسان انشغل ٍ
للبشرية إىل اهلل عاىل فكما ان الصالة هي حلقة رب باهلل عراىل مرا ةكرة بره فكرالن كرون الزراعرة والصرناعة وسرائر األعمرال لرو
استع ر ا نسان هاا املع ى العظيم وقصد القربة هلل عاىل – على اختال يف الدرجات طبعال .-
وأما األثر العمراين؛ فألن كلن مما يزيد حمركية الناس يف كافة أرجاء األرص ويقرو مرن براعهيتهم للعمرل يف إعمرار األرص إك
جيدون أن يف كلن األجر والهواب أي ال إضافة إىل انه مما قوم به منياهم و صلح به أمورهم.
البصيرة الثانية :استعمار الجميع أو المجموع لجميع األرض أو مجموعها
ِ
يها هي أربعة
استَه ْع َم َرُُ ْم ف َ
ان احملتمالت يف ْ 
( )1سورة هوم ية .11
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إك قد يكون املرام استعمار الميع – أ مجيع البشر – للجميرع أ لميرع قطعرات األرص ،فرالعمران مطلروب مرن الميرع
للجميع.
وقد يكون املرام استعمار اجملموع للجميع.
وقد يكون املرام استعمار اجملموع للمجموع.
وقد يكون املرام استعمار الميع للمجموع.
واملرام من (الميع) اميحام أ كرل فررم فررم مرن أفررام البشرر وكرل قطعرة قطعرة مرن قطعرات األرص ،واملررام مرن (اجملمروع) مرا
كانت اهليئة االجتماعية كات مدخلية فيه حبيث يكون كل ٍ
فرم جزءل من اورة أوسرع ومرن مكرون أكر أ مرن منظومرة عمرانيرة
متكاملة أو من جمموعة بشرية متماسكة.
فاميحام مهل زيد وعمرٍو وبكر وهكاا اجملموع كاحلزب والعشرية واالحتامية والنقابة مث الشعب فاألمة ،إك قرد يتصردى هراا
الفرم أو كاك عمار هاه األرص أو لن وقد يتصدى احلزب احلاكم أو املعارص أو جمموع األحزاب عمار األرص والبالم أو
تصدى العشرية أو النقابة مهالل وقد يتصدى الشعب كله عمار األرص يف خطة متكاملة متناسقة.
واألرص كررالن فقررد نعمرر هرراه األرص و لررن و لررن مون خطررة عمرانيررة جامعررة متكاملررة ،وقررد يع ةمرر كررل فرررم كرل قطعر ٍرة يف
ضمن خمط عمراين شامل حبيث يكون كل عمرل وإعمرار متكرامالل مرع العمرل وا عمرار اميخرر حرر كرون خمرجرات كلرن كلره
مدينة متكاملة ستوعب كافة حاجات الناس بتناسب و ناغم وانسيابية.
ِ
يهها لري إعمرار كرل األراضري فقر  ،برل ان يكرون بنعرو متكامرل متجران
اسهتَه ْع َم َرُُ ْم ف َ
وبالن يظهر أن املقصوم مرن ْ 
متناغم فانه يصدق عليه باحلمل الشائع انه عمران واستعمار بل هو املصداق األجلى للعمران واالستعمار.
وجوَ الجمع بين طوائف الروايات حول الغنى والفقر
لقد سبقت وجوه للجمع بني طوائف الروايات اليت بدو بظاهرهرا متعارضرة يف التعرريو رو الغر ى والهرروة أو التهبري عنهرا،
ويف مدح الفقر والتقشف والزهد من جهة ثانية أو يف كم الفقر.
وكان من الوجوه أن الزهد والتقشف والفقر أو العيش كعياة الفقراء مطلوب من القامة واملسؤولني ومرن هرو يف موقرع متقردم
ربو وجيهي أو قيام أو عملي وان الغ ى مطلوب لعامة الناس.
 -5التقشف في مرحلة النهضة وبناء األمة
ون يف ههنا أمرال خر يصلح أن يُعد وجهال مستقالل وهو
ان التقشررف والزهررد والعرريش عرريش الفق رراء مطلرروب مررن عامررة النرراس أو مررن أكه رريتهم( )1إكا كانررت األمررة يف حالررة النه ررة
الشاملة النه ة االجتماعية والسياسية واالقتصامية والعلميرة والفكريرة والهقافيرة والعسركرية وغريهرا ،وحينئ ٍرا يكرون املطلروب مرن
المي ررع دني ررد كاف ررة الطاق ررات وا مكان ررات واله ررروات الس ررتنهاص الوض ررع الع ررام ،وعل رريهم ع رردم ك رردي اله ررروات وال االنش ررغال
باملاميات والكماليات والماليات وهوامش احلياة وكلن ألن كل كلن يشكل عائقال أمرام حركرة األمرة السرريعة الشراملة رو بنراء
( )1أو من شرائح واسعة ،وكلن على حسب ان النه ة توقف على مسامهة الميع أو األكهرية أو جمرم شرائح واسعة من اجملتمع.
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ح ارة متكاملة.
وحيث كان الرسول األعظم  يف حالة اهن ة شاملة إك كان يف طور شييد معائم مين مساو خالد ويف مرحلة بناء أمة
وح ررارة لررالن مفررع األمررة ا سررالمية مفعرال لصررب كافررة الطاقررات يف طريررق هرراا اهلررد األمسررى وعرردم االنشررغال مررع األم روال
و وافه احلياة بل وحر الكماليات كلما ااطدم كلن هباا املشروع السماو العظيم.
ولعل لالن مل يقسرم  الهرروات الكر ى الريت ناهلرا يف معركرة ُحنرني علرى املسرلمني برل قسرمها علرى املؤلفرة قلروهبم ،حرر
ضج املسلمون باالستنكار ومهشوا لالن واعرتص الكهريون منهم فقال رسول اهلل هلرم إِنِّهي سهائِلُ ُمم َعهن أَمهر فَهَ ِ
َجيبُونِي َع ْنهَُ
َ ْ ْ ْ
هال أَ لَ ْهم وَ ُمونُهوا
ين فَه َهه َدا ُُ ُم اللَّهَُ بِهي فَه َقهالُوا بَهلَهى فَلِلَّ ِهَ ال ِْمنَّهةُ َولَِر ُسهولِ َِ قَ َ
ول اللَّ َِ قَ َ
فَه َقالُوا :قُ ْل يَا َر ُس َ
َسهتُ ْم ُُ ْنهتُ ْم َ
لهالِّ َ
هال :أَ ل ْ
هيَ فَ َمثَّه َهرُُ ُم اللَّهَُ بِهي قَهالُوا بَهلَهى
َعلَى َش َفا ُح ْف َرة ِم َن النَّا ِر فََنْه َق َذ ُُ ُم اللََُّ بِي قَالُوا بَهلَى فَلِلَّ َِ ال ِْمنَّةُ َولَِر ُسولِ َِ قَ َ
هال أَلَ ْهم وَ ُمونُهوا قَلِ ً
ف اللََُّ بَه ْي َن قُهلُوبِ ُم ْم بِي قَالُوا بَهلَى فَلِلَّ َِ ال ِْمنَّةُ َولَِر ُسولِ َِ.
فَلِلَّ َِ ال ِْمنَّةُ َولَِر ُسولِ َِ قَ َ
اء فََلَّ َ
ال أَل ْ
َم وَ ُمونُوا أَ ْع َد ً
ال أ ََال وُ ِجيبهونِي بِمها ِع ْنه َد ُُم قَهالُوا بِهم نُ ِجيب َ ِ
هاؤ بِهَ َّ
َن
ت النَّبِ ُّي ُ هنَه ْيئَةً ثُ َّم قَ َ
َج ْبهنَ َ
ثُ َّم َس َم َ
َ ُ
ُ
هَ فه َدا َُ َؤ آبَا َُنَها َوأ َُّم َهاوُهنَها قَه ْد أ َ
ْ
َ
ِ
ت ِج ْئتَهنَا طَ ِريداً فَآويهنَ َ ِ
هاؤ َو ِج ْئتَهنَها
ض َل َوال َْم َّن َوالطَّ ْو َل َعلَْيهنَا قَ َ
آمنَّ َ
ََ الْ َف ْ
لَ
ت قَ ْد ُُ ْن َ
ال أ ََما ل َْو ِش ْئتُ ْم لَ ُقلْتُ ْم َوأَنْ َ
َْ
اؤ َوج ْئتَهنَا َخائفاً فَ َ
اؤ.
ص َّدقهْنَ َ
ُم َم َّذباً فَ َ
ِ
ِ
اداوُه ُهم إِل َْي َِ فَه َقبَّهلُوا ي َدي َِ وِرجلَْي َِ ثُ َّم قَالُوا ر ِ
فَ ْاروَه َف َع ْ
لهينَا بِاللَّ ِهَ َو َع ْنهَُ َوبَِر ُسهول َِ َو َع ْنهَُ
تأ ْ
َ ْ َ ْ
َص َواوُه ُه ْم بِالْبُ َماء َوقَ َ
َ
ام ُشيُو ُخ ُه ْم َو َس َ ْ
هال مههن قَه َ ِ
ت فَاق ِ
صه ْدر َو ِره قل فِههي قَه ْلههب
ْسه ْهم َها َعلَههى قَه ْوِمه َ
َو َهه ِهذَِ أ َْم َوالُنَهها بَه ْهي َن يَه َديْ َ
َ فَهِإ ْن ِشه ْئ َ
هال منَّهها َعلَههى رَْيه ِر َو ْره ِر َ
هَ َوإِنَّ َمهها قَه َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اللَّ َِ.
استَهغْ ِف ْر ل َُه ْم يَا َر ُس َ
َولَمنه ُ
استَهغْ َف ُروا اللَََّ م ْن ذُنُوبِ ِه ْم فَ ْ
َّه ْم ظَنُّوا َس َخطاً َعلَْي ِه ْم َووَه ْقصيراً ل َُه ْم َوقَد ْ
ال النَّبِي  اللَّه َّم ا ْر ِفر لِ ْْلَنْصا ِر وِألَبهن ِاء ْاألَنْصا ِر ِ ِ ِ
ل ْهو َن أَ ْن يَه ْرِج َهع
صها ِر يَها َم ْع َ
صها ِر أ ََمها وَه ْر َ
فَه َق َ ُّ
َ َ َْ
ُ
ش َهر ْاألَنْ َ
وألَبْهنَهاء أَبْهنَهاء ْاألَنْ َ
َ
ْ
رَيههرُُم بِ َّ ِ
هول اللَّ ِهَ قَههالُوا بهلَههى ر ِ
ِ ِ
هار َُ ِر ِشههي
لههينَا قَه َ
َّع ِم َووَه ْرِجعُههو َن أَنْ ههتُ ْم َوفِههي َسه ْهه ِم ُم ْم َر ُسه ُ
هال النَّبِه ُّي  حينَئههذ ْاألَنْ َ
الشههاء َوالهنه َ
صه ُ
َ َ
ُْ ْ
()1
ِ ِ
ت ْاألَنْصار ِشعباً لَسلَ ْم ُ ِ
َ النَّاس و ِادياً وسلَ َم ِ
صا ِر
َو َع ْيبَتِي ل َْو َسلَ َ
صا ِر اللَّ ُه َّم ا ْرف ْر ل ْْلَنْ َ
ب ْاألَنْ َ
ُ َ ََ
ت ش ْع َ
َُ ْ َ
التقشف في حياة رسول اهلل 

هول اللَّ ه ِهَ  يُه ْف ِط ه ُهر َعلَ ههى
ومم ررا يكش ررف ع ررن مالم ررح ه رراا امل ررنهج م ررا ورم ع ررن أيب جعف ررر الب رراقر  ق ررال  َُ هها َن َر ُس ه ُ
َ اللََُّ :وما ْاألَسو َد ِ
هح ُر بِ ِه َمها )2(كمرا قالرت عائشرة َ مها
ان؟ قَ َ
ال :الت َّْم ُر َوال َْماءُ َو َّ
س َّ
ْت َرِح َم َ
ْاألَ ْس َو َديْ ِن؟ قُهل ُ
الزبِ ُ
ََ ْ َ
يب َوال َْماءُ َويَهتَ َ
َت ال ُّهدنْهيا َعلَيهنَها َع ِسهرًة َُ ِهدرًة حتَّهى قُهبُِ رس ُ ِ
صهبَّ ِ
َزال ِ
صهباً )3(وعهن عائشهة انهها
هول اللَّهَ  فَهلَ َّمها قُهبِ َ
َ ْ
ت ال ُّهدنْهيَا َعلَْيهنَها َ
ُ ُ
َ َُ
َ َ َ
قالهتُ :انههت وههَوي علينهها أربعههون ليلههة ومهها يوقههد فههي بيهت رسههول اهلل  نههار وال مصههباي قيههل لههها :فههبم ُنههتم وعيشههون؟
فقالت :باألسودين التمر والماء.)4(

( )1الشيخ املفيد ا رشام ،جزءان يف جملد واحد ،الناشر املؤمتر للشيخ املفيد – قم1413 ،هر ،ج 1ص.141
( )2الشيخ الطوسي ،التهايب ،عدم األجزاء  ،11مار الكتب ا سالمية – طهران ،ج 4ص.191
( )3احلسن بن الف ل الط سي ،مكارم األخالق ،مار الشريف الرضي – قم1412 ،هر ،ص.29
( )4سنن ابن ماجه.
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وناقُ منهج الصحابة ُما ومشف عنَ عائشة

والغريب ان عائشة كشف – من حيث در أو ال در – عن أمرين يف غاية اخلطورة
األول ان النيب  كان قد أمسن زمام األمور بكرل قروة وشردة كري ال أ رم أزواجره وقرابا ره مرال اهلل خ رم ا برل نبترة
الربيررع ،فمررع ان الهررروات اهلائلررة كانررت صررب علررى الرسررول األعظررم ارربال مررن كررل الهررات مررن الغررزوات واحلررروب والفتوح رات
وغريها ،وكانت ثروات ماهلة حقال ،إال انه  مل يسمح حرر لعائلتره ان عريش عيشرة األمرراء برل وال عيشرة الطبقرة املتوسرطة
ِ ِ
بل ما َزال ِ
َت ُّ
ول اللَّ َِ ....
ُ َر ُس ُ
الدنْهيَا َعلَْيهنَا َعس َرةً َُد َرةً َحتَّى قُبِ َ
َ
الهرراين ان الرردنيا ارربت علررى عائشررة ونظائرهررا بعررد رسررول اهلل  ارربال ،وكرران كلررن خالف رال ملررنهج رسررول اهلل  لكررن
االنقالب على األعقاب كان مشوليرال يف كرل الهرات ومنهرا هراه الهرة إك حرد االنقرالب يف طريرق التعراطي مرع ثرروات الربالم
مبجرم ان قُبِو رسول اهلل  قال عاىل وما مح َّمهد إِالَّ رسهول قَه ْد َخلَ ْ ِ ِ ِ
الرسهل أَفَهِإين م َ ِ
هل انْه َقلَْبهتُ ْم
ََ ُ َ
هت م ْهن قَه ْبلهَ ُّ ُ ُ ْ َ
َُ
َ
هات أ َْو قُت َ
()1
َعلَى أَ ْع َقابِ ُم ْم. 
وقد استمر االنقالب طوال فرتة اخللفاء الهالثة حر إكا رجع األمر إىل أمرري املرؤمنني  أعرام األمرور إىل نصرابه الصرعيح
فقسرم بيررت املررال علرى عامررة املسررلمني وسراوى بررني أعررا م الصرعابة والقررامة والساسررة واملسرؤولني وكبررار القرروم وبرني عامررة النرراس
حر ثار عليه أمهال طلعة والزبري وغريهم ممن اعتاموا على املفاضلة يف العطاء وعلى قطائع عهمان وغريها.
لو استمرت النهضة المحمدية لصارت األرض فردوساً ولمنهم انقلبوا على األعقاب
والسبب يف املعاملة واضح فان اهن ة الرسول  الشاملة كان جيرب هلرا أن سرتمر بعرد شرهام ه بقيرامة واريه علري 
كي رتسخ معائمها و ؤيت أكلها ومثارها كاملة فكان الواجب االستمرار علرى هراا املرنهج حرر ين رج ويهمرر كامرل أمثراره ،لكرن
االنقرالب أطرراح بكهرري مررن املنجرزات وبالعديررد مرن البرر ى التعتيررة األساسرية لنه ررة األمرة ومنرره التقشرف العررام والزهرد واررب كررل
شيء يف طريق اهلد .

صمود القلة من الصحابة على المنهج النبوي
ولرراا ررد يف االدرراه املقابررل ان الهلررة الطيبررة مررن األقليررة الرريت منررت بالرسررول األعظررم  قرروالل وفعرالل والتزمررت مبنهجرره سررال
وجهرال ،بقيت ملتزمة هباا املنهج حر بعد شهامة الرسول  و كشف عن كلن روايات عديدة ومنها الرواية التالية

ودستاً!
وج ْفنَة َ
وحسر سلمان ألنَ امتلَ سيفاً َ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ َّ
َسه ِفي َعلَهى
َ يَها أَبَها َع ْب ِهد اللَّ ِهَ قَ َ
ت وََ ُّ
هل لَهََُ :ع َهَ َم وََ ُّ
وَ َح َّ
َسه ُف َ
س َر َسل َْما ُن الْ َفا ِرس ُّي َرل َهي اللهَُ َع ْنهَُ ع ْنه َد َم ْووهَ فَقي َ
هال :لَ ْهي َ
ول اللَّ َِ َ ع ِه َد إِلَيهنَا وقَ َ ِ
الدنْهيا ول ِ
الراُِ ِ
هاأ أَ ْن نَ ُمهو َن قَه ْد َج َاوْزنَها أ َْم َهرَُ َو َحه ْولِي
َم َّن َر ُس َ
هب َوأَ َخ ُ
َح ِد ُُ ْم َُ َهز ِاد َّ
ال ليَ ُم ْن بُه ْلغَةُ أ َ
ْ َ
ُّ َ َ
()2
ِِ
الُ :ه َو َد ْست َو َس ْيف َو َج ْفنَة
َسا ِو ُد َوأَ َش َار إِلَى َما فِي بَه ْيتِ َِ َوقَ َ
َهذَ ْاأل َ
والدسررت مررن الهيرراب مررا يلبسرره االنسرران ويكفيرره لرررتممه يف حوائجرره ،وقيررل كلمررا يلررب مررن العمامررة إىل النعررل ،والمررع
( )1سورة ل عمران ية .144
( )2أمحد بن فهد احللي ،عدة الداعي ،مار الكتاب ا سالمي – قم1411 ،هر ،ص.111
4

دروس في التفسير والتدبر (................................................... )062األربعاء  02رجب 2418ه

مسوت مهل فل وفلوس( ،)2والفنة هي القصعة الكبرية.

أ ان سلمان الا مات بعد شهامة الرسول  بسنني ورغم انه كان حاكمال للمردائن (إيرران والعرراق) معرال إال انره كران
ال لن إال جفنة وطقم واحد من الهياب وسيف فق  ،ومع كلن كان خيشى أن ال يكون قد التزم واية رسول اهلل !
ولررو بقيررت أزم رة األمررور بيررد ا مررام علرري  وأمهررال هررؤالء الصررعابة السررتمرت النه ررة وأمثرررت وأورقررت واينعررت بأف ررل
الهمار ولتعولت األرص إىل النة اليت وعدناها يف زمن الظهور املبارك.
ريشة الزهراء (عليها السَم) ورسم لوحة شاملة لَنقَب على النبي  وآثارَ

ويف اللوحة التارخيية التعليلية امي ية اليت رمسها الصديقة الك ى فاطمرة الزهرراء (عليهرا السرالم) رد الصرورة الكر ى الشراملة
ملررا كرران عليرره أاررعاب رسررول اهلل ،وملررا ارراروا عليرره ،وملررا كرران جيررب علرريهم ان يكون روا عليرره ،قالررت الزه رراء (عليهررا السررالم)
ت واللَّ َِ َعائَِفهةً لِه ُدنْهيَا ُُ َّن قَالِيَهةً لِ ِر َجهالِ ُم َّن لََفُْهتُه ُهم بَه ْعه َد أَ ْن َع َج ْمهتُه ُهم و َشهنََْوُه ُهم بَه ْعه َد أَ ْن َسهبَهروُه ُهم فَه ُق ْبحهاً لِ ُفلُ ِ
ْح ِّهد
أ ْ
هول ال َ
ْ ْ
ْ
َْ
ْ
َصبَ ْح ُ َ
ِ
ِ
ْج ِّد وقَهر ِع َّ ِ
ِ
ِ ِ
َواللَّ ِع ِ
س ُه ْم أَ ْن َس ِهخ َ
ت ما قَ َّد َم ْ
َ اللَّهَُ
الص َفاة َو َ
ب بَه ْع َد ال َ ْ
ت ل َُه ْم أَنْه ُف ُ
ص ْد ِع الْ َقنَاة َو َخطَ ِل ْاْل َراء َوَزل َِل ْاأل َْه َواء َوب ْئ َ
()0
َعلَْي ِه ْم َوفِي ال َْع ِ
ت َعلَ ْهي ِه ْم رَ َارَهها فَ َجه ْدعاً َو َع ْقهراً
ذاب ُه ْم خالِ ُدو َنَ ال َج َرَم لََق ْد قَهلَّ ْدوُه ُه ْم ِربْه َقتَه َها َو َح َّم ْلهتُه ُه ْم أ َْوقَهتَه َهها َو َشهنَه ْن ُ
وبه ْعداً لِ ْل َقوِم الَُّالِ ِ
ين.)1(
م
َ ُ
ْ
َ
الرسهال َِة وقَهو ِ
ِ
اع ِهد النُّبُه َّهوةِ َو َّ
وي ْاأل َِمهي ِن َوالطَّبِهي ِن بِهَ ُُموِر ال ُّهدنْهيَا َوالهدِّي ِن
الد َاللَ ِهة َوَم ْههبِ َِ ال ُّهر ِ
َويْ َح ُه ْم أَنَّهى َز ْع َزعُ َ
وهها َع ْهن َرَواسهي ِّ َ َ َ
ِ
هَ ُههو الْ ُخسهرا ُن الْمبِهين )4(وَمها الَّ ِهذي نَه َقمهوا ِم ْهن أَبِ
سه ِن نَه َق ُمهوا ِم ْنهَُ َواللَّ ِهَ نَ ِمي َهر َس ْهي ِف َِ َوقِلَّهةَ ُمبَ َاالوِ ِهَ بِ َح ْت ِفه ِهَ
ْح
ل
ا
هي
َ
ُ
َ
ُ ُ
ْ
أَال ذل َ َ
َ
ِِ
ِ
ال وقهْعتِ َِ ووَهنَ ُّمرَُ فِي ذَ ِ
ات اللَّ َِ.
َوش َّدةَ َوطََْوَ َونَ َم َ َ َ َ َ
ووَاللَّ َِ لَو مالُوا َع ِن الْمح َّج ِة َّ ِ ِ
هول ال ِ ِ
هح ِة لَهرد ُ ِ
هار بِ ِه ْهم َس ْهيراً
الَئ َحة َوَزالُوا َع ْن قَهبُ ِ ُ
ََ
ْ َ
َس َ
َ
ْح َّجهة ال َْوال َ َ
َّه ْم إلَْيه َهها َو َح َملَ ُه ْهم َعلَْيه َهها َول َ
ِ
ِ
ِ ِ
ُس ُجحاً َال يَ ْملُ ُم خ َ
صهافِياً َر ِويهاً وَطْ َفه ُ َ
ل َّهفتَاَُ َوَال يَهتَه َرنَّه ُ َجانِبَهاَُ
شا ُشَُ َوَال يَم ُّل َسائ ُرَُ َوَال يُ َم ُّل َراُبَُُ َوَأل َْوَر َد ُه ْم َمه ْنه َه ًَ نَ ِميهراً َ
ي الن ِ
َّاه ِهل
صه َ ل َُه ْهم ِسهراً َوإِ ْع ََنهاً َولَ ْهم يَ ُم ْهن يُ َحلَّهى ِم َهن ال ِْغنَهى بِطَائِهل َوَال يَ ْحَُهى ِم َهن ال ُّهدنْهيَا بِنَائِهل رَْيه َهر َر ِّ
َوَأل ْ
َص َد َرُه ْم بِطَانهاً َونَ َ
الر ِ
اد ُق ِمن الْ َم ِ
الص ِ
اذ ِ
ار ِ
ب َ ول َْو أ َّ
آمنُوا َواوَّه َق ْوا لََفتَ ْحنا َعلَْي ِه ْم بَه َرُات
َو ُش ْبه َع ِة الْ َم ِّل َولَبَا َن ل َُه ُم َّ
ب َو َّ
الز ِاه ُد ِم َن َّ
َن أ َْه َل الْ ُقرى َ
َ
ِ
ِمههن َّ ِ
ِ
لمههن َُه َّهذبوا فََ َخ ه ْذناهم بِمهها ُههانُوا ي ْم ِسههبو َن )5(والَّه ِ
هماء و ْاألَر ِ ِ
الء سي ِ
ئات مهها
هذ
صههيبُه ُه ْم َس هيِّ ُ
ين ظَلَ ُمههوا مه ْهن هه ُهي َ ُ
َ ُ
ض َو ْ ُ
السه َ ْ
ُْ
َ َ
َ
()6
ِ ِ
ين. 
سبُوا َوما ُه ْم ب ُم ْعج ِز َ
َُ َ
()7
هت َشهع ِري إِلَهى أ ِّ ِ
اؤ َّ
اسهتَهنَ ُدوا
ت أ ََر َ
استَ ِم ْع َوَما ِع ْش َ
هب فَه َع َجهب قَه ْهول ُُه ْم ل َْي َ ْ
َي سهنَاد ْ
أ ََال َهلُ َّم فَ ْ
الد ْه َر َع َجباً َ وإِ ْن وَه ْع َج ْ
( )1الشيخ فخر الدين الطرحيي ،جممع البعرين ج 2ص.31
( )2سورة املائدة ية .11
( )3سورة هوم ية .44
( )4سورة الزمر ية .11
( )1سورة األعرا ية .91
( )1سورة الزمر ية .11
( )1سورة الرعد ية .1
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ِ
احتَهنَ ُمههوا لَبِ ه ْئت الْمه ْهولى ولَبِ ه ْئت ال َْع ِشه ِ
ت
َو َعلَههى أ ِّ
َي ِع َمههاد ا ْعتَ َم ه ُدوا َوبَِيَّه ِهة عُه ْهرَوة وَ َم َّ
س ه ُموا َو َعلَههى أَيَّههة ذُ ِّريَّههة أَقْ ه َد ُموا َو ْ
ُ
هير َوب ه ْئ َ
َ َ َ َ
اه ه ِهل فَهر ْرمه هاً لِمع ه ِ
لِلَُّههالِ ِمين به ه َد ًال اس ههتب َدلُوا واللَّ ه ِهَ ال ه َّهذنَابى بِههالْ َقو ِادِم والْعج ههز بِالْ َم ِ
هاط ِ
س ههبُو َن أَنَّه ُه ه ْهم يُ ْح ِس ههنُو َن
َ َ ََُ
ََ
َ
ََ
ْ َْ َ
َ
ت قَه ه ْهوم يَ ْح َ
()0
()2
ِ
ِ
ِ
َح ُّ أَ ْن يُهتَّبَ َع أ ََّم ْن ال يَ ِهدِّي
ُ
ص ْنعاً أَال إِنَّه ُه ْم ُه ُم ال ُْم ْفس ُدو َن َولم ْن ال يَ ْشعُ ُرو َنَ ويْ َح ُه ْم أَفَ َم ْن يَه ْهدي إِلَى ال َ
ْح ِّ أ َ
()1
ف وَ ْح ُم ُمو َن. 
إَِّال أَ ْن يُه ْهدى فَما لَ ُم ْم َُ ْي َ
ِ
أَما لَعم ِري لََقه ْد ل َِقح ْ ِ
هل َء الْ َق ْع ِ
س ُهر ال ُْم ْب ِطلُهو َن
هب َدمهاً َعبِيطهاً َوذُ َعافهاً ُمبِيهداً ُهنَالِ َ
هت فَهنَُ َهرة َريْهثَ َمها وُه ْنهتَ ُج ثُ َّهم ْ
َ
َ َْ
احتَهلَبُهوا م ْ
هَ يَ ْخ َ
ُست ْاأل ََّولُهو َن ثُ َّهم ِطيبهوا َعهن ُدنْهيها ُُم أَنْه ُفسهاً واطْمئِنُّهوا لِل ِْف ْتهنَ ِهة جَْشهاً وأَب ِشهروا بِسهيف صها ِرم وسهطْوةِ
َويُه ْع َر ُ
أ التَّالُو َن ِر َّ
َ َ
ُ ْ َ ْ
َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ
ب َما أ ِّ َ
ِ
ِ
هامل واسههتِب َداد ِمههن الَُّههالِ ِمين يه َدعُ فَهيههئَ ُمم َزِهيههداً وجمع ُمههم ح ِ
صههيداً فَهيَهها َح ْسه َهرةً لَ ُمه ْهم َوأَنَّههى بِ ُمه ْهم َوقَه ْد
ُم ْعتَههد رَاشههم َوبِ َهه ْهرم َشه َ ْ ْ
َ ََْ ْ َ
ََ ْ ْ
َ
ت َعلَْي ُم ْم أَ نُه ْل ِزُم ُم ُموها َوأَنْهتُ ْم لَها ُا ِرُهو َن.)4(...
َع ِميَ ْ
الس َوابِ ِ 
أنموذم من زهد ابنة الرسول وقولَ  إِ َّن ابْهنَتِي ل َِفي الْ َخ ْي ِل َّ
وعررومال إىل اهن رروية الرسررول  وأهررل بيترره وأاررعابه ،نستع ررر القصررة التاليررة كات الرردالالت الشرراملة العميقررة املتعرردمة
األبعام
اب ُز ْه ِد النَّبِي ِ ألَبِي جع َفر أَحم َد الْ ُق ِّمي أَنََّ ل ََّما نَهزل ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ م ْن ُِتَ ِ
َّم ل ََم ْو ِع ُد ُه ْم
ِّ ُ
ِّ
َ
َْ َْ
َت َهذَ ْاْليَةُ َعلَى النَّب ِّي َ  وإ َّن َج َهن َ
أَجم ِعين * لَها سبهعةُ أَبواب لِ ُم ِّل باب ِم ْنههم ج ْزء م ْقسوم )5(ب َمهى النَّبِ ُّهي  ب َمهاء َش ِ
هحابَهتَُُ لِبُ َمائِ ِهَ َولَ ْهم
ص
هت
م
ب
و
ا
يد
هد
َ
ً
ْ
َْ َ ْ
َ
َ
ََ
َ
ُ ً
َْ َ
ُْ ُ َ ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
ص َحابَتِ َِ أَ ْن يُ َملِّ َمَُ.
َم يَ ْستَط ْع أَ َحد م ْن َ
يل َ ول ْ
يَ ْد ُروا َما نَه َز َل بَ َج ْبه َرئ ُ
ِ
هحابِ َِ إِلَهى بَ ِ
هاب بَه ْيتِ َهها فَه َو َجه َد بَه ْهي َن يَه َديْه َها
هُ أ ْ
ِي بِ َهها فَهانْطَلَ َ بَه ْع ُ
َص َ
َوَُا َن النَّبِ ُّي  إِ َذا َرأَى فَاط َمةَ (عليها السهَم) فَهر َ
()6
ِ ِ
ِ َّ ِ
هت
ْح ُن فِ ِيَ َووَه ُق ُ
ض ْ
سلَّ َم َعلَْيه َها َوأَ ْخبَه َرَهها بِ َخبَه ِر النَّبِ ِّهي َ وبُ َمائِ ِهَ فَهنَه َه َ
َشعيراً َوه َي وَط َ
ولَ  :وما ع ْن َد اللَ َخ ْيهر َوأَبْقى فَ َ
شملَة لَها َخلِ َقة قَ ْد ِخيطَ ْ ِ
شر م َماناً بِس َع ِ
ت نَََُر َسل َْما ُن الْ َفا ِر ِس ُّي إِلَهى َّ
الشه ْملَ ِة
ف النَّ ْخ ِل فَهلَ َّما َخ َر َج ْ
َوالْتَه َّف ْ
ت بِ َ ْ َ
ت في اثْهنَ ْي َع َ َ َ
َ
ِ
السه ْن ُد ِ
صهوأ َخلِ َقهة قَه ْد
َوبَ َمى َوقَ َ
ص َهر َوُِ ْس َهرى ل َِفهي ُّ
ْح ِريه ِر َوابْهنَهةُ ُم َح َّمهد َ علَْيه َهها َش ْهملَةُ ُ
اح ْزنَهاَُ إِ َّن بَهنَهات قَه ْي َ
س َوال َ
هالَ :و ُ
ش َر َم َماناً.
ت فِي اثْهنَ ْي َع َ
ِخيطَ ْ
ت فَ ِ
ول اللَّ َِ إِ َّن سلْما َن وَهع َّجب ِمن لِب ِ
ْح ِّ َمها
َت :يَا َر ُس َ
اط َمةُ َعلَى النَّبِ ِّي  قَال ْ
فَهلَ َّما َد َخلَ ْ
اسهي فَه َهو الَّ ِهذي بَه َعثَ َ
هَ بِهال َ
َ َ َ َ ْ َ
()7
ِ
هف َعلَيه َههها بِالنه َ ِ
َّ
ِ
هت ِسههنِ َ ِ
لِههي َولِ َعلِه قهي ُم ْنه ُذ َخ ْمه ِ
هل افْهتَه َر ْشههنَاَُ َوإِ َّن ِم ْرفَه َقتَهنَهها ل َِمه ْهن
سه ُ
هَ َُه ْهب نَه ْعله ُ ْ
ين إ َّال َم َ
َّههها ِر بَع َيرنَهها فَهإ َذا َُهها َن الل ْيه ُ
( )1سورة الكهف ية .114
( )2سورة البقرة ية .12
( )3سورة يون ية .31
( )4أبو منصور ،أمحد بن علي الط سي ،االحتجاج ،جزءان يف جملد واحد ،نشر املر ى – مشهد1413 ،هر ،ج 1ص.111
( )1سورة احلجر ية .44-43
( )1سورة القصص ية  ،11وسورة الشورى ية .31
( )1وال َرمسن بفتح امليم هو اللد أ جلد اخلرو والمع مسوك( .جممع البعرين ج 4ص.)214
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َت :يا أَب ِ
هاؤ
أ ََدم(َ )2ح ْش ُو َها لِيف فَه َق َ
َ َما الَّ ِهذي أَبْ َم َ
ال النَّبِ ُّي  يَا َسل َْما ُن إِ َّن ابْهنَتِي ل َِفي الْ َخ ْي ِل َّ
ت فَ َديْهتُ َ
الس َوابِ ِ ثُ َّم قَال ْ َ َ
فَ َذ َُر لَها ما نَهز َل بِ َِ جبهرئِ ِ
ِّمتَه ْي ِن.)2(...
َ َ َ َ
يل م َن ْاْليَهتَه ْي ِن ال ُْمتَه َقد َ
َْ َ ُ
دروس ِ
وعبَر في رواية سلمان
ويف هرراه القصررة املاهلررة يف كافررة أبعامهرراِ ،ع ر َ مفتاحيررة كهرررية ولكررن سنقتصررر علررى مرروطن الشرراهد وبعررو العِر والرردروس
فق  ،إك ان الا يبدو
ِ
س ْن ُد ِ
ْح ِريه ِر َوابْهنَهةُ ُم َح َّمهد َ علَْيه َهها
ص َر َوُِ ْس َرى ل َِفي ال ُّ
اح ْزنَاَُ إِ َّن بَهنَات قَه ْي َ
س َوال َ
 -1ان سلمان قصد بتصرحيه كلرن َ و ُ
شه َهر َم َمانهاً ان بلرره هرراه الصررورة النموكجيررة للعررامل كلرره لتكررون حجررة علررى كافررة
هت فِههي اثْهنَه ْهي َع َ
صههوأ َخلَ َقههة قَه ْد ِخيطَه ْ
َشه ْهملَةُ ُ
خالئق اهلل وامنوكجال لكافة القامة واملسؤولني وبناهتم وأقربائهم.
ْح ِّ
 -2وان الزهراء (عليها السالم) عمدت ان علن للمأل أمام أبيها املصطفى ااهنا وعلي كانا كالن فَه َو الَّ ِذي بَه َعثَ َ
َ بِال َ
َّ
ف َعلَْيه َها بِالنه َ ِ ِ
ت ِسنِ َ ِ
َما لِي َولِ َعلِ قي ُم ْن ُذ َخ ْم ِ
هل افْهتَه َر ْشهنَاَُ َوإِ َّن ِم ْرفَه َقتَهنَها ل َِم ْهن أ ََدم
َ َُ ْب نَه ْعلِ ُ
سُ
ين إ َّال َم َ
َّها ِر بَع َيرنَا فَإ َذا َُا َن الل ْي ُ
َح ْش ُو َها لِيف ليكون مرسال بليغال لكل األجيرال علرى مرر األزمران وليعظرى كلرن بتوقيرع الرسرول األعظرم و صرديقه كري ال يبقرى
جمال لتكايب املرجفني و شكين املشككني وكي يكون فيه أك الع ة والعظة للنه ويني.
الس َوابِ ِ  كي كرون شرهامة اررحية واضرعة هلرا برالن علرى
 -3وان الرسول  ارح يَا َسل َْما ُن إِ َّن ابْهنَتِي ل َِفي الْ َخ ْي ِل َّ
مر التاريخ.

الفرق بين التقشف الطوعي والتقشف القسري
وبالن وغريه نعر احدى الفوارق الرئيسية بني فاطمة الزهراء (عليها السالم) من جهة وبني أمهال عائشة من جهة أخرى
فلقد كان فقر عائشة قسريال ال يد هلا فيه وال حيلة ومل يكن طوعيال وقد كشف عن كلن موقفها من الهرروة بعرد رسرول اهلل 
حيث ابت عليها الدنيا ابال فاستجابت هلا أية استجابة!
أما الزهراء وعلي (عليهما السالم) فقد كان زهدمها طوعيال إك كانت اسهم علي  من نصيبه من اسهم الغزاة واجملاهدين
كبرية جدال ولو شاء أن يعيش هبا وأهلره عيشرة مميرزة ماميرال لفعلروا كلرن لكرنهم مل يفعلروا أبردال ،برل لرو أرام  أن يعمرل بعرو
الوقت ليدر على أهله بالرزق مرال المكنه ،لكنه اىب إال دنيد كل الطاقات والهروات يف سبيل إعالء رايرة (ال إِلَََ إِالَّ اللَّهَُ ُم َح َّمهد
ول اللََّ) يف األرص.
َر ُس ُ
والررا يرردل أي رال علررى الطوعيررة ان الزهرراء (عليهررا السررالم) كانررت نفررق حررر القليررل ال ررئيل ممررا متلررن كمررا م ررى يف روايررة
هميناً ويتِيم هاً وأ ِ
ِِ ِ
ِ
َسههيراً * إِنَّ َمهها
سررابقة وكمررا رردل عليرره عش ررات الروايررات بررل و شررهد لرره يررة َ ويُطْع ُمههو َن الطَّ َعه َ
هام َعلَههى ُحبِّههَ م ْسه َ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء َوال ُش ُموراً.)3(
نُطْع ُم ُم ْم ل َو ْجَ اللََّ ال نُ ِري ُد م ْن ُم ْم َج َز ً
( )1وأ ََمم بفتعتني مجع أم :وهو اللد املدبوغ( .جممع البعرين ج 1ص.)14
( )2السيد علي بن موسرى برن طراووس ،الردروع الواقيرة ،مؤسسرة ل البيرت  حيراء الررتا  ،ص .211-214ونقلره اجمللسري يف حبرار األنروار ج43
ص.11
( )3سورة ا نسان ية .9 – 1
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ويكشف عن كلن كله أن عليال وأاعابه األوفيراء كسرلمان وغرريه مل يغرريوا بعرد رسرول اهلل  سرريهتم ومسرريهتم برل بقروا
متقشفني زهامال عك ما انعت عائشة وعهمان ومعاوية والكهري غريهم من الصعابة!
وهرراه الروايررة عطينررا صررورال شررامالل عررن املدينررة الفاضررلة الرريت أرسررى معائمهررا الرسررول  والرريت لررو اسررتمرت لكانررت النررة
احلقيقية على وجه األرص.
النهضة على مستوى األفراد وعلى مستوى األمم
مث ان النه ة قد كرون علرى مسرتوى الفررم وقرد كرون علرى مسرتوى األسررة أو احلرزب أو العشررية وقرد كرون علرى مسرتوى
الشعب أو األمة.
وعلى كل التقامير فان الشرر األساسري لنجراح النه رة هرو الزهرد فيمرا عردا اهلرد الرا اختطره الفررم أو التجمرع لنفسره،
فر كا كران اهلرد رسراليال سراميال كرران التقشرف والعريش عيشرة الفقرراء أو ا عرراص عررن الهرروة واملاميرات والفقرر بنفسره هرو الطريررق
األقصر واألسلم واألمسى للواول إىل األهدا .

نهضوية العَمة األميني ووضحياوَ
ويف حياة وسلوك ومواقف العالمة األميين ااحب الغدير الع ة البالغة والداللرة األكيردة علرى كلرن ،فلقرد جنرد هراا الرجرل
العظيم كل طاقا ه وقواه و اهن ة ثقافية  -عقدية  -موضوعية حر انه كان ال ينرام يف اليروم والليلرة يف أحرايني كهررية إال ثرال
أو أربع ساعات ،وعنردما أاهنرى موسروعة الغردير اخلالردة وعرزم علرى طباعتهرا مل جيرد مرن يتكفرل النفقرات رغرم كهررة أولئرن الراين
يدعون حمبة أمري املؤمنني  بل وعشرقه والراوبان فيره! لكرن العالمرة األميرين مل يكرن ليررتك عقبرة املرال حترول مون النجاحرات
الك ى ومون إ راز هراا العمرل النه رو اخلالرد ،فقررر أن يبيرع ماره ليطبرع كلرن السرفر الكبرري ..وهكراا ارنع وطبرع الغردير يف
 21ألف مورة تكون كل مورة من  11جملدال!
وهكرراا يكررون النه ررويون! فأيررة قيمررة للمررال إكا مل يق رع يف طريررق اهلررد األمسررىك وكمررا كررن العرريش يف مار مملوكررة كررن
العرريش يف مار مسررتأجرة! وكمررا كررن ان عرريش عيشررة األم رراء كنررن ان عرريش عيشررة الفق رراء ،ومررا ال ررري يف ان عرريش عيشررة
الفقراء إكا كان كلن اسرع إيصاالل للهد بل إكا كان هو الطريق للواول إليه بان بال كل شيء ألجلهك
والغريب يف األمر أن أحرد درار طهرران أطلرع بعرد كلرن علرى إ رازات العالمرة األميرين فا صرل بره وأخر ه بانره سريتكفل كافرة
نفقات أعماله املتنوعة (من شراء النسخ اخلطية الغالية ..إىل غريه) وقد وىف بوعده فأمد األميين باملال وبدأ يبيع ما لرن ليكفرل
له كلن حر انه لعله باع ماره أي ال! واألغرب انه ،حسب املنقول ،اشرت على األميين أن ال ياكر امسه ألحد!
وهكاا يكون اجملاهدون والنه ويون وهكاا جيب علينا أن نكون أي ال!
وإكا كان الشخص الواحد اهن ويال حقال كما كان العالمة األميين فرتك بالن أعظم اميثار ،فما بالن مبا لو كان كافة الشيعة
اهن رروينيك بررل لررو كرران املاليررني مررنهم أو حررر مئررات األلررو مررنهم اهن رروينيك أمل يكررن وجرره األرص يتغررري حينئر ٍرا وأمل يكررن نررور
ٍ
عندئاك
ا سالم والوالية وقيم السماء والرسالة ومعار أهل البيت متأل وجه األرص
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد والَ الطيبين الطاهرين
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