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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، أهل بيته الطيبني الطاهرينالصالة والسالم على املصطفى حممد و و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيواللعنة الدائمة على أعدائهم 
 مؤشرات الفقر والهجرة
 وسوء توزيع الثروة

(55) 
ِْىِي يَِعُمُرىْم   َويَىْنهى   ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِْحساِن َوإيتاِء ِذي اْلُقْربى  اهلل العظييم  قال اىاِء َواْلُمْنَرىِر َواْلغَى ْْ َعىِن اْلَف

 .(1)َلَعلَُّرْم َتذَكَُّرونَ 
 مؤشرات حاكمية منهج العدل واْلحسان أو الملم والعدوان

كمييية شيينهع العييدل وايفحسيياد يف الييبالس، أو العمييه  حموشيية شنيياهع الظلييم وايفسييا ة دور حييول شراييرا  حا ييي الغْىى 
والعدواد، ذلك اد أهم سرال قد يفرض نفسه على الفمر البشري هو  انه بعيداً عن الشعارا  وايفعالم، فهل هياا اتتمي ،  

أو  يتجسييد فيييه شيينهع العييدل وايفحسيياد أو ال أو السييوري أو املصييري أو ا نييدي أو الباكسييتاي  كيياتتم  العراقييي أو ايفيييراي
العييييدل  يتمثييييل فيهيييا  ييييوهرهيييياه األشييية، كاألشيييية ايفسييييالشية، أو يف سوائييير أضيييييا  هييياه العشيييي ة، أو الن ابيييية، أو األسيييرة هيييل 

 وايفحساد أو ال 
واملظييياهر الق اقييية  بيييايفعالم وايفعيييالم املاييياس وبالشيييعارا  الرنانييية ص  وأمهيييية املرايييرا   ممييين يف اد العيييا  الييييوم أ يييب  ي ييي

وايواهد  يدع عليى هياا اليرأي  والتيدليه ، واملرارا   صل  اد  مود شر عيا  َحَممية، ال   بل التمايباملشرقةوالصور 
بيراهني إني يية  يري فيهيا االنت ييال شين املعليول إ  العليية   رىكوااي  عين بييواألن األشيور، وهيي بعبييارة أخيفهييي  أو اليرأي اخخير، 

 ريب أو  رسيد.بدود لبه أو اك أو 
 المؤشرات الرمية والمؤشرات الريفية

على نوعني  شرارا  كمية وشرارا  كيفية، وسوف ن تصر ههنا على ايفاارة إ  بعي  املرايرا  المميية  والمؤشرات
يف هياا السيياع اليت  شهد بوضوح اديد على شدى حاكمية شنهع العدل وايفحساد يف بلد شا شن عدشها، وشن املهم  داً 

املعليين عيين املسييتور، كميينهع ومتيييي  لفييا  إ  شييدى ضييرورة اعتميياس ل يية األرقييام واسييتنطاقها يف استمشيياف ح ييائا األشييور ايف
 شسييي  ه العلميييية أو األخالقيييية املسيييت بلية اجتاهيييا علميييي وأخالقيييي يف الوقيييإ نفسيييه، فييي ذا أراس اييي ص شيييا اد يستمشييي  

ة شييا  مشيي  عنييه ل يية األرقييام يف أياشييه املواضييي عييق جتسيييدها يف فيياد أفاييل شرايير لييالك هييو اد ي ييوم بدراسيي وشنحاهييا العييام
تث   ألوال األسبوع املاضي شراراً كث ة، وانه قد اسيتجاب  يا وان ياس سأ ي ة رسوم بيانية، ف ذا الحظ شثاًل اد قو  ه ال ابية 

وهمياا  أييام سي  شيرا  قبيل  يه مثياد شيرا  قبيل سيإ أييام مث  ار فعيإ لتبلي  ، مثشيثالً  واستسلم سب  شرا  قبيل سيبعة أييام
املاضييي شيير ة اد إذ  األيييام واألسييابي  ال اسشييةاليييت  شييملها عليييه قو ييه ال اييبية يف  اخلطييورةعيين شييدى  فيياد ذلييك شرايير ش لييا
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ويف  ،مبيرور األيياماملست بل، عمه شا لو كش  العد اس عن شس ة  نازلية وعن  صاعد قدر ه على السيطرة على قو ه ال ايبية 
ُِْغون    إذا الحظ ثبا  األعداس والنسبة فانه يندرج حينئٍا يف قوله  كش ابل ذل  .(1)َمِن اْعَتَدَل يَىْوَماُه فَىُهَو َم

عدس الصفحا  اليت ألالعها قبل ثالثيني يوشياً مث قبيل  سيعة وعشيرين سراسة شرار األرقام عق ر د املر  لوكالك احلال يف 
فيياد ذلييك قييد يمشيي  عيين شسييت بله  كيياد مبسييتوى واحييد،عييد افييااض اد ا تييوى  يوشيياً.. وهميياا يوشيياً فيييوم حييم هيياا اليييوم، ب

وهماا إذا سيجل ايفنسياد عيدس امليرا  الييت اهبتياب ايا النيا ، ال  العلمي كعا  شتمي  أو شتوسط املستوى أو ضعي  احلال،
ر أو سينة، فانيه بيالك، وعيق مس  اهلل، أو كاب فيهيا أو  ذى زو تيه وأوالسه وأ يدقا ه، كيل ييوم عليى اشتيداس أسيبوع أو ايه

استنطاع األرقام والسرال عن شعطيا  األعداس، ميمنه اد يستمش  شدى التحول البطي  أو السيري  أو الثبيا ، يف شلما يه 
وفيوع ذلييك يف  عاشليه شي  ربيه، بييل اد  همعيويف شنهجيتييه يف التعاشيل شي  نفسيه وأسيير ه وزشالئيه و تالروحيية النفسيانية وحاال يه 

الطويييل، علييى شييدى شرونتهييا وقابليتهييا للت ييي  املتوسييط أو الاييو  علييى ايياكلته النفسييية ونوعهييا ورمبييا، يف املييدى ذلييك يل ييي 
 والتطور أو االحنطاط والتدهور.

هيييي  ف أو الايييد شييين ذليييك، العيييدل وايفحسييياد هييية حاكميييية الموااييي  عييين اييياكلة اتتمييي  ونوعيتيييه يف املرايييرا  وأشيييا 
 طالة، التا م.ا جرة، سو   وزي  الثروا ، الف ر السمين وهب ه، الب

 الهجرة كماهرة عامة
ذليييك اد شييين البيييديهي اد كييل إنسييياد ةيييب بييالسه بيييالفطرة واد ايفنسييياد ال يهييا ر عييين بليييده، عييياسًة، إال  الهجىىرة  أواًل:
أو لداع قوي  داً، ف ذا و دنا اد ا جرة شن بلد شا حتولإ إ  ظاهرة عاشة، كش  ذليك عين اد هنيا  لسبب قاهر شاطراً 

يف البالس، واشا إذا و دنا الن ب الفمرية     يف ألليعة املهيا رين شين اليبالس، شين حمياشني وشهندسيني وأألبيا   مثإ ششملة شا
و تهيدس أشنيه العلميي واسيت راره  وُكت اب وأسا اة، فاد ذلك يمش  عن شدى عما املأساة والفا عة اليت  عص  بالك البليد

 .اال تماعي والسياسي
اد أعييداس  (2)عيين  هيية رمسييية  يياسر جاليية، بعيي  املراييرا  الرقمييية، ف ييد كشيي    ريييراد نستحايير، يف هيياه الع ويرفىىي

وذليك  أل  شهيا ر  وسبعة وأربعني عشرة شاليني وشأ ني، 2912، بل إ عام والعاشلني يف خارج البالساملها رين شن شصر 
 حسب   ديرا  وزارة اخلار ية املصرية، وهو رقم شاهل ح اً..

ار فياع عين ذلك بوضوح عن افت اس هاا البلد مل وشا  العيش السيليم وابتعياسه عين  تمي  العيدل وايفحسياد و أال يمش  
وأ يداسه ثثياً  ئيهبانسبة الف ر والبطالة وال م  وشصاسرة الرأي، حم ياطر هاا اجلمهور المب  المب  إ  الت لي عين أرض أ

 بع  نسما  احلرية عن ل مة العيش أو عن 
شين خر يي  اً فيإ  أربعني ألاثنني وثالثني ألفاً عن اد  (3)كش  شساعد الرئيه ايفيراي للشرود العلمية والتمنولو ية  بينما

                                                           

 .381ص 4الشيخ الصدوع، شن ال ةاره الف يه، شرسسة النشر ايفسالشي ي قم  ج (1)
 .للتعبئة العاشة وايفحصا اجلهاز املرك ي  (2)
 .، حسب شوق  اقتصاس أونالين قاي ستاري (3)
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أشل املسيت بل وشي  اد اليبالس يشمل ود اجلاشعا  ايفيرانية يها رود سنوياً شن إيراد إ  خارج البالس، ش  اد خر ي اجلاشعا  
عليهم المث  المث  شنا شرحلة االبتدائية حم الت رج شن اجلاشعة، مث إذ و لوا إ  شرحلة ايفمثار وايفنتاج، هباسروا قد انف إ 

 وكالك احلال،   ريباً، يف المث  شن الدول ايفسالشية.. البالس 
أم يف  أم يف النظيام السياسيي احلياكم  فأين يممن اخللل  هل يف الطالب أنفسهم  أم يف النظام احلاكم عليى اجلاشعيا  

م  يييوفر شسيييت بل علميييي أم يف عيييد وامليييو هني  أم يف األسييير والعوائيييل  وال ييياسةاتتمييي  نفسيييه  أم يف احلموشييية  أم يف العلميييا  
أم يف ذليييك كليييه كمجميييوع، شييي   اخلار يييية أو الاييي وط أم يف التيييأث ا   ووظيفيييي للطيييالب  أم يف  يييدهور الوضييي  املعيشيييي 

اختالف النسب  كل ذلك مما ينب ي اد يدر  إال اد الاي يمش  ذلك عنه، وهب ه مميا سيبا وسييأن شين األرقيام شين ايم 
شن هبي   وباملعىن االسم شصدري بشمل عام والفال وايفمياد الدول، إمجااًل هو اد هاا اتتم  ليه  تم  العدل وايفحساد

، إال اد المييالم عيين الطيياب  حمييدسة هنييا وهنييا  أو حت ييا العداليية يف  يياشي أو ذا  البلييد هيياا اد ينفييي ذلييك كثييرة ا سيينني يف 
 العام واتموع شن حيث اتموع.

 أشريمييا وحيدها، بل ييإ كميا كشي   ييندوع الن يد الييدو  عين اد أعييداس األألبيا  واملهندسييني ايفييرانيني اليياين هيا روا إ 
، وشيين الواضيي  اد إل ييا  اللييوم علييى عواشييل ، وهييو رقييم شيياهل بمييل امل يياييه!!حييا   املييأ ني و سييني أليي  ألبيييب وشهنييد 

واملشيملة إال رسيوخاً والنيار إال اايتعاالً وامليرض إال اسيتفحاالً   ةً ل يإال بيَ  الطينيخار ية وإمهال سراسية العواشيل الداخليية، ال ي ييد 
  ش  املرشنني أ روي عنكي  وقد 

 دواؤك فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر
 

 وداؤك منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تنمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 
 

 وتْسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِير
 

 وفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوى العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالم األكغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر 
 

 وأ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الرتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  المغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذي
 

 (5)بأحرفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه يمهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمر 
 

 الفقر السرني
 ثا ياً: الفقر السرني

 إ  احدى جتسيدا ه وهو الف ر السمين   ههنا بايفاارة تنموشن املرارا  الواضحة، الف ر مب تل  متثال ه، ول
وحسب ايفحصيا  الرمسيي فياد العيراع يعياي شين ن يص حياس  يداً يف عيدس الوحيدا  السيمنية، بيل وحسيب  ففي العراق:

ة! فيياد اليين ص يف عييدس الوحييدا  السييمنية )اململوكيية أل ييحااا( بليي  ثالثيية شاليييني وثالمثائيية أليي  وحييدة سييمني شعتييقإحصييا  
رهبييم كونييه  عراقييي يفت ييدود السييمن حييوا  عشييرين شليييودأفييراس فهيياا يعييين اد  سييتةوإذا افاضيينا اد شتوسييط عييدس العوائييل هييو 

 ، وهي شأساة بمل امل اييه.واحداً شن أهم أساسيا  احلياة المرمية
د فا في  النسيبة إ  % شن الشعب ايفيراي ي عود حتإ خط الف ير السيمين، وأشيا يف العا يمة ألهيرا49فاد  وفي إيران:

%، بل ذكر  ايفحصا ا  الرمسية اد شتوسط عدس السنني اليت ةتا ها ال و اد لميي ميتلميا شسيمناً هيو ثالثية وثالثيود 29
سينة! إضيافة إ  اد ثالثية شالييني أسيرة  عيييش حتيإ خيط الف ير امليدق  مميا ي ييارب عشيرين شلييود إنسياد، وأشيا الياين يعيشييود 
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 ث .حتإ خط الف ر فأكثر بم
 المؤشرات في كافة الغالد اْلسالمية

هجرة شت ايدة، ف ر ذري  وف ر  اننا إذا قمنا جبولة يف كافة أر ا  الدول ايفسالشية، و دنا املشاكل هي املشاكل  والِري 
َض َواأْلَرْ ، ورهبيم وضيوح قوليه  عيا   وبثيروا  شاهليةسمين شاهل وذلك رهبيم اد اليبالس ايفسيالشية  تمتي  بأراضيي ااسيعة 

َ ىىا ِ  َْ َُ َلُرىىْم مىىا ِفىىي اأْلَْرِض َجميعىىاً و (1)َوَضىىَعها ِل إال اد املشييملة اليييت ابعييد نا عيين  تميي  العييدل  (2)ُهىىَو الَّىىذي َخلَىى
وقد قال رسول وايفحساد، هي اد احلموشا ، شتارعة ثجة وأخرى، ار أ  احتجاز أراضي اهلل )املوا ( اليت خل ها لعباسه 

 (4)َعىىاِدي اأْلَْرِض لِلَّىىِه َوِلَرُسىىوِلِه ثُىىمَّ ِهىىَي َلُرىىْم ِمنحىىي َفَمىىْن َأْحيَىىا َمَواتىىاً َفِهىىَي لَىىهُ و (3)ِه َوِلَمىىْن َعَمَرَهىىااأْلَْرَض لِلَّىى  اهلل 
وشييييو األوراع  ألويلييييةفمنعييييإ عبيييياس اهلل شيييين إحيييييا  أراضييييي اهلل، وأحييييو تهم إ  ألييييرع أبييييواب الييييدوائر واالنتظييييار يف ألييييواب  

والسجال  وسف  الرسوم والارائب، والدوراد يف حل ة الب وقراألية املفرهبة.. وهماا اث لإ احلموشا  كاهلها مبسروليا   يا 
 ايف ية، وزاس  بيالك نسيبة الف ير السيمين، والف ير –أول شن سود اد يمود  ا  خر، وشنعإ عباس اهلل شن ح وقهم الفطرية 

لتا م، كما فص لنا و وه ذلك كله يف كتاب )األرض للنا  ال للحموشا ( وكتياب )ثيويف يف االقتصياس ، والبطالة وااملطلا
وخيشيى  َوَمْن َأْعىَرَض َعىن ِذْكىِري فَىِ نَّ لَىُه َمِعيَاىًة َضىنًراايفسالشي املعا ر( فأ ب   تمعنا بالك شصداع قوله  عا   

ُاُرُه يَىْو َ اد نمود ممن قال فيه  عا    ْْ اْلِقَياَمِة َأْعَم  * قَاَل َر ح ِلَم َحَاْرتَِني َأْعَم  َوَقْد ُكنُ  َبِصيًرا * قَىاَل َكىَذِلَ   َوَ 
 .(1)أَتَىْتَ  آيَاتُىَنا فَىَنِسيتَىَها وََكَذِلَ  اْليَىْوَ  تُنَس 

 سوء توزيع الثروات
 ثالثاً: سوء التوزيع

العيييدل وايفحسييياد، سيييو   وزيييي  الثيييروا  وقيييد قيييال ايفشيييام املرايييرا  البال ييية الداللييية عليييى اد اتتمييي  لييييه  تمييي   ومىىىن
 .(6) َفَما َجاَع َفِقير  ِإالَّ ِبَما ُمتحَع ِبِه َغِني     علي

ويمفي اد نعلم شثالً اد حاكم احدى البالس العربية اخلليجية ميتلك حسب بع  ايفحصا ا   سة عشر شليار سوالراً! 
 الراً!واد أسر ه متتلك شائة و سني شليار سو 

 واد احلاكم اليمين السابا املع ول قدر  ثرو ه مبا بني  سة وثالثني شلياراً إ  ستني شليار سوالراً!
ويف امل ابل جند عشرا  املاليني شين العيرب وشيا  املالييني شين املسيلمني ال ميتلميود حيم ل مية العييش وال ةصيلود حيم 

                                                           

 .19سورة الرمحن  اخية  (1)
 .20سورة الب رة  اخية  (2)
 .220ص 1ث ة ايفسالم المليين، المايف، سار المتب ايفسالشية ي ألهراد  ج (3)
 .44ص 1ي قم  ج ابن ايب مجهور االحسائي، عوا  الآللئ، سار سيد الشهدا   (4)
 .126-124سورة أله  اخيا   (1)
 .328هنع البالهبة  احلممة  (6)
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 ا رأيإ نعمة شوفورة إال وإ   انبها حا شاي  (.ش)  وقد قيلعلى سوالر أو سوالرين باليوم الواحد 
فييوع ذلييك، اد نل ييي نظيرة علييى كافيية الييبالس ايفسييالشية، بييل وحييم الدمي راألييية ال ربييية، لنجييد اد ال صييور املتنيياثرة  ويرفىىي 

زل اخيلية على رقاع واسعة شن شناألا ااسعة  تعايش  نباً إ   نب ش  بيو  الصفي  والعشيش وشا يسمى بي)الچپرة( واملنيا
 ، والشوارع، ا ند شثاالً  خر.(1)للس وط واخليم بل وحم العيش يف امل ابر، شصر شثاالً 

ِبِل  ِْغَتَة الرَّبِيعِ وشن األسباب اد حمام البالس ايفسالشية  فليه  م حينئٍا شن املسيت بل  َيْخَ ُموَن َماَل اللَِّه ِخْ َمَة اْْلِ
ُلُه َوَأْجَهَز َعَلْيِه َعَمُلُه وَ ا ىْ  ِإَل  َأنِ ماد عثإال كما كاد ل  .كما قال أش  املرشنني   (2)َكَغْ  ِبِه ِبْ َنُتهُ َتَرَ  َعَلْيِه فَىتىْ

  ور ني شنها وأش  املرشنني حيث خنتار  الصور املشرقة شن حموشة رسول اهلل كله و قز أشام ذلك  
  موذج من حرومة الرسول األعمم 

يف  وزييييي  الثييييروا  واألشييييوال، والييييت   يييي  يف ش ابلهييييا ألري يييية  ري يييية الرسييييول األعظيييم ة عيييين ألاملعيييقِ  الصىىىىورة األولىىىى :
  دهاملستأثرين باحلمم شن بع

ىىا َأَمىىَر ُعْثَمىىاُن بِنَىْفىىِي أَبِىىي َذر  رَِحَمىىُه اللَّىىُه ِإلَىى  الرَّبَىىَذِة  َدَخىىَل َعَلْيىىِه أَبُىىو َذر   وََكىىاَن َعِلىىياًل روى علييي بيين إبييراهيم، انييه    َلمَّ
ئاً َعَل  َعَصاُه  َوبَىْيَن َيَدْي ُعْثَماَن ِماَئُة أَْلِف ِدْرَهٍم َقْد ُحِمَلْ  ِإلَْيِه ِمْن بَىْعِض النىََّواِحي  ابُُه َحْوَلُه يَىْنمُىُروَن ِإلَْيىِه  ُمتَىوَكح َْ َوَأْ 

 َوَيْ َمُعوَن َأْن يَىْقِسَمَها ِفيِهْم 
 ؟الُ ْلمَ َما َهَذا ا :فَىَقاَل أَبُو َذر  ِلُعْثَمانَ 

َها ِمثْىَلَها ثُمَّ َأَرى ِفيَها رَأْ  فَىَقاَل ُعْثَماُن: ِماَئُة أَْلِف ِدْرَهمٍ   ؟ِييُحِمَلْ  ِإَليَّ ِمْن بَىْعِض النىََّواِحي ُأرِيُد َأْن َأُضمَّ ِإلَيىْ
 فَىَقاَل ُعْثَماُن: َبْل ِماَئُة أَْلِف ِدْرَهٍم  ؟يرَ َد َا ِ فَىَقاَل أَبُو َذر : يَا ُعْثَماُن أَيَُّما َأْكثَىُر ِماَئُة أَْلِف ِدْرَهٍم  َأْو َأْربَىَعُة 
 (3)ِعَااًء فَىَرأَيْىَناُه َكِئيغىاً َحزِينىاً  َفَسىلَّْمَنا َعَلْيىِه فَىلَىمْ  فَىَقاَل أَبُو َذر : َأَما َتْذُكُر أَ حي أَ َا َوأَْ َ  َدَخْلَنا َعَل  َرُسوِل اللَِّه 

ىىاَلَ  فَىلَ  نَىىا السَّ نَىىاُه فَىَرأَيْىنَىىاُه َضىىاِحراً ُمْسَتْغِاىىرًا  فَىُقْلنَىىا لَىىُه: ِبهبَائِنَىىا َوأُمََّهاتِنَىىا  َدَخْلنَىىا َعلَ يَىىىُردَّ َعَليىْ َنا أَتَىيىْ ْْ ىىا َأْ ىىَغ ْيىىَ  اْلَغارَِحىىَة مَّ
 فَىَرأَيْىَناَك َكِئيغاً َحزِيناً  َوُعْد َا ِإلَْيَ  اْليَىْوَ  فَىَرأَيْىَناَك َضاِحراً ُمْسَتْغِارًا 

ِء اْلُمْسىىِلِميَن َأْربَىَعىىُة َد َىىا ِيَر لَىىْم َأُكىىْن َقَسىىْمتُىَها  َوِخْفىىُ  َأْن يُىىْدرَِكِني  [ ِعْنىىِدي ِمىىْن فَىىيْ   َىَعىىْم َكىىاَن ْقَىىْد بَِقىىيَ : فَىَقىىاَل 
  (4)اْلَمْوُت َوِهَي ِعْنِدي  َوَقْد َقَسْمتُىَها اْليَىْوَ  فَاْستَىَرْح ُ 

  ماذج من حرومة اْلما  علي 
 يف  وزي  األشوال والثروا   ة عن ألري ة ايفشام علي عقِ امل الصورة الثا ية:

                                                           

 ير فانه يعيش يف امل ابر حوا  شليوي إنساد شصري يفت دود أبسط ش وشا  احلياة، شن شا  وكهربا  وشدار  وهب  ذلك.وحسب   ر  (1)
 هنع البالهبة  اخلطبة الش ش ية. (2)
 .ْبَل نُيُ وِل  يَِة التَِّحيَّةِ َلَعلَّ َهِاِه اْلَواِقَعَة َكاَنْإ قيَ  (3)
 .12-11ص 1متاب ي قم  جعلي بن إبراهيم ال مي،  فس  ال مي، سار ال (4)
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اُتِىَي ِبمىاٍل ِعنىَد  َشِهدُت َعِليَّ بَن أبي طالِىٍ     عن هالل بن شسلم اجلحدري، قال مسعإ  دي  رة أو  وة قال
لىي أن  (5)إلى  غَىٍد. َفقىاَل َلُهىم: َتقَغلىونَ  الَمساِء  َفقاَل: ِاقِسموا هَذا الماَل. َفقالوا: َقد أمَسينا يا أميَر الُمىؤِمنيَن  فَىَأخحرهُ 

ْىىِ  أعىىيَ  إلىى  غَىىٍد؟ قىىالوا: مىىاذا بِأَيىىدينا  قىىاَل: فَىىال تُىىىَؤخحروُه َحتتىى  َتقِسىىموُه  فَىىاُِتَي ِبَاىىمٍع  فَىَقَسىىموا ذلِىىَ  المىىاَل ِمىىن تَ 
 (2)لَيَلِتِهم

َفَجىىاَءُه َمىىال  ِمىىَن اْلَجغَىىِل فَىَقىىاَ  َوُقْمنَىىا َمَعىىُه َواْجَتَمىىَع  َد َعِلىىي  ُكْنىىُ  ِعْنىىروي ُكَلْيييٍب اجلَْْرِشييِي، َعييْن أَبِيييِه أَنَّييُه قَيياَل   كمييا
ثُىىمَّ قَىىاَل: اَل ُأِحىىلُّ أِلََحىىٍد َأْن النَّىىاُس ِإلَْيىىِه  فََأَخىىَذ ِحغَىىااًل َوَ ىىَلَها بِيَىىِدِه َوَعَقىىَد بَىْعَ ىىَها ِإلَىى  بَىْعىىٍض  ثُىىمَّ َأَدارََهىىا َحىىْوَل اْلَمتَىىاِع  

ْغَل  قَاَل:ُيَجاِوَز هَ  َْ ْغىِل  َوَدَخىَل َعِلىي   َذا اْل َْ فَىَقىاَل: أَيْىَن رُُءوُس اأْلَْسىَغاِع  فَىَدَخُلوا َعَلْيىِه َفَجَعلُىوا  فَىَقَعىْد َا ِمىْن َورَاِء اْل
َعَة َأْجىىزَ  ُِ  َوَهىىَذا ِإلَىى  َهىىَذا. َحتَّىى  َقَسىىُموُه َسىىغىْ َُ ِإلَىى  َهىىَذا اْلُجَوالِىى ِملُىىوَن َهىىَذا اْلُجَوالِىى ْْ اٍء  قَىىاَل: فَىَوَجىىَد َمىىَع اْلَمتَىىاِع رَِغيفىىاً َي

 اٍن َيُدُه ِإَل  ِفيِه.َفَرَسَرُه َسْغَع ِكَسٍر  ثُمَّ َوَضَع َعَل  ُكلح ُجْزٍء ِكْسَرًة ثُمَّ قَاَل: َهَذا َجَناَي َوِخَيارُُه ِفيِه ِإْذ ُكلُّ جَ 
َها َفَجَعَل ُكلُّ رَُجٍل َيْدعُ  َرَع َعَليىْ َُ   و قَىْوَمهُ قَاَل: ثُمَّ َأقىْ ِمُلوَن اْلُجَواِل ْْ  .(3)فَىَي

َ  َعَلْيىِه َخىَراُج َأْ ىَفَهاَن  فَىَقىاَل:  َأْعَ   َعِلي  وعن شسلم البجلي قال   النَّاَس ِفي َعاٍ  َواِحىٍد َثاَلثَىَة َأْعِ يَىٍة  ثُىمَّ قُىدح
ٍن. ثُمَّ َأَمَر بِغَىْيِ  اْلَماِل َفُرِنَس َوُ ِ َح  َفَصلَّ  ِفيِه رَْكَعتَىْيِن ثُمَّ قَاَل: يَا أَيىَُّها النَّاُس اْغُدوا َفُخُذوا  فَىَواللَِّه َما أَ َا َلُرْم ِبَخازِ 

َغاُل َفِقيَل جِ  ِْ َغاٍل َعَل  بَاِ  اْلَمْسِجِد فَىَقاَل: َما َهِذِه اْل ِْ َء ِبَها ِمْن َأْرِض ِكْسَرى.  يُد ْىَيا ُغرحي َغْيِري. ثُمَّ َخَرَج فَِ َذا ُهَو ِب
 .(4)فَىَقاَل اْقِسُموَها بَىْيَن اْلُمْسِلِمينَ 

 إ   تم  العدل وايفحساد ماه لوا  اهلل علي احتول اتتم  يف عهدمه اد يمود النا ع هو ذلك كله الطبيعي بعد ومن
يف الف يييه  ن يييل السييييد الواليييد وعليييى سيييبيل املثيييال ي ،ي يييةً ح  يف كافييية شيييا كييياد يييير بط بشيييرود احلميييم واحلييياكم واحلموشييية،

ر الرزع  م، حم   يمن يعلم هل أد ر يف شدة حممه لمل عائلة ساراً، كما وف  وف   علياً ايفشام القتصاس  )ويف رواية  إد ا
ىَغعِ   أم ال  ف ال  هنا  ف   َجاِز َأْو اْلَيَماَمِة َمْن اَل َطَمَع َلُه ِفىي اْلُقىْرِ  َواَل َعْهىَد لَىُه بِالاح ِْ وللبحيث  (1))(6)َوَلَعلَّ بِاْل
 .د اهلل  عا  لة ب ذ

 وآخر دعوا ا ان الْمد هلل ر  العالمين و ل  اهلل عل  مْمد واله ال يغين ال اهرين

                                                           

 «( .قبل» 144ص 11الَ بالة   المفالة، وقَيُبل ي بالام ي  إذا  ار قَبياًل؛ أي كفياًل )لساد العرب  ج (1)
عيين سييا  اجلحييدري  01ص 2، املناقييب البيين اييهر  اييوب  ج 123ص 2،  نبيييه اخلييواألر  ج 094ح  494األشييا  للطوسييي  ص  (2)

 «.َحم    سموه»وفيه إ  
 .114ص 11، وعنه وسائل الشيعة  ج34م بن حممد الث في، ال ارا ، سار المتاب ي قم  صإبراهي (3)
 .311ص 34. وعنه ثار األنوار  ج14إبراهيم بن حممد الث في، ال ارا ، سار المتاب ي قم  ص (4)
 .41هنع البالهبة  المتاب  (1)
 .64ص 198للتح يا والطباعة ي ب و   ج / االقتصاس، سار العلوم السيد حممد احلسيين الش ازي، شوسوعة الف ه (6)
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