
 



 



 

 



  



 

 

مة املركز  مقدّ

ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  ـــرمحن ال بســـم اهللا ال

ــه  ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس والص

ــني  ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط الطيِّب

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  K أهــل البيــت شــخوصٌ نورانيَّــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ

ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا وألجلهــا وُ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت املعرفــة  ــعَ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــأن ــيل وال ينح ــنهم الس درُ ع

)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري
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ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم كلِّ من ر آهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا قر ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي اراهتـــا وب

يُســطِّرون الكــذب واالفــرتاءات عليــه والتــي جــاوز بعضــها 

ــت  ــٰىل بي ــبِّ ع ــد املنص ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.
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ـــن ـــام احلس ـــز اإلم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــٰى  ــي تُعنَ ــات الت ــٰى  املخطوط ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم  Qبش

ونشـــرها يف كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل 

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة األُخ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إٰىل النش باإلض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

لعـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات وإقامـــة جمـــالس ا

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت

د احلسن املجتبٰى   .Qاملظلوم أيب حممّ
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ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــيئة  Qشخصــيَّة اإلم ــا املض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى 

 لتوفيق والسداد.اهللا ا

 

سة                                      العتبة احلسينية املقدَّ

صية Qمركز اإلمام احلسن               للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                    
  



 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـــىل  ـــالم ع ـــالة والس ـــاملني، والص ـــد هللا رب الع احلم

ـــاهرين،  ـــني الط ـــه الطيب ـــد وآل ـــيدنا حمم ـــق س أرشف اخلل

 واللعن الدائم عىل أعدائهم من األولني واآلخرين.

يســعدين أن أقــف متحــدثاً بــني أيــديكم حــول جانــب 

أال وهــو جانــب الكــرم  Q مهــم يف شخصــية إمامنــا احلســن

ــاق  ــواالنف ــب بالش ــذا اجلان ــي ه ــد حظ ــه، فق ــن مال يء ـم

الكثري، كام ينقـل املؤرخـون ذلـك، ولكننـا البـد أن نصـل إىل 

ليـدللوا  K اجلذر الذي انطلـق منـه األئمـة مـن أهـل البيـت

بأكثر من معنى عـىل مـا يتسـمون بـه مـن معـانٍ جتسـدت فيـه 

إنســانية اإلنســان واملثــل األخالقيــة التــي أراد هلــا األنبيــاء أن 

ــال  ــائل، ق ــو إىل الفض ــان يرن ــل إنس ــية ك ــق يف شخص تتحق
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ـمُ الْكِتـابَ تعاىل: ﴿ هُ عَ لْنـا مَ زَ نْ أَ نا بِالْبَيِّنـاتِ وَ ـلَ سُ نا رُ ـلْ سَ دْ أَرْ لَقَ

ِيزا املْ طِ وَ سْ  .)١(﴾نَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِ

ــن ــا احلس ــوا إلمامن ــذين ترمج ــون ال ــروي املؤرخ  Q ي

جمموعــة مــن القضــايا تــدلل عــىل الفهــم العمــيل هلــذه اآليــة 

املباركــة ولبقيــة آيــات القــرآن، كــام سأُشــري إىل بعضــها، فقــد 

اشـــرتQ   رو املؤرخـــون واملحـــدثون: ((إن احلســـن

م مـن بعـض األنصـار ثـم رأ حائطاً بـأربع مائـة ألـف درهـ

أنّ هـؤالء األنصــار احتـاجوا إىل مــا يف أيـدي النــاس فــأرجع 

 ذلك البستان إليهم)).

ــام  ــان اإلم ــا: ((ك ــة منه ــف عملي ــذلك رووا مواق ك

يعطـي الكثـري مـن أموالـه، وحتـى إنـه كـان يـالم  Q احلسن

ــاء  ــربر إلعط ــدم امل ــبعض ع ــد ال ــري، وجي ــه للكث ــىل عطائ ع

 .٢٥احلديد:  )١(
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ثـري، فمـثالً يف موقـف مـن املواقـف هـذا املـال الك Q احلسن

رين ألفاً ملـن جـاء يريـد أن يفـي دينـه، كـذلك ـعش Q أعطى

 خرج من ماله مرتني وقاسم اهللا أمواله ثالث مرات)).

هـــذه نصـــوص ينقلهـــا أبـــو الفـــرج األصـــفهاين يف 

ـــذه  ـــض ه ـــل بع ـــذلك ينق ـــالبيني وك ـــل الط ـــاب مقات كت

ــن ــا احلس ــرجم إلمامن ــن ت ــوص م ــل Q النص ــالطبع ينق ، وب

 .Q علامؤنا هذه النصوص يف ترمجتهم لإلمام

ولبقيـة  Q أما مـا هـو السـبب الـداعي لإلمـام احلسـن

لكـي يعطـوا هـذا العطـاء اجلزيـل  K األئمة من أهـل البيـت

كـام يـذكر بعـض  -؟ السـبب Kالذي ال نجده عنـد غـريهم 

ــت ــل البي ــة أه ــادي ملدرس ــه االقتص ــني يف الفق  -K املحلل

اىل نــدب اإلنســان عــىل أن ينفــق يعــود إىل أن اهللا تبــارك وتعــ

ــن  ــة م ــاق بمجموع ــذا اإلنف ــرن ه ــرياً، وق ــه كث ــن أموال م
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األعامل، كـام سأشـري إىل ذلـك يف بعـض آي القـرآن الكـريم، 

ــرن  ــحار، وق ــتغفار يف األس ــال باالس ــاق امل ــرن إنف ــثالً ق فم

إنفــاق املـــال بالصـــدق يف املواقـــف، وقـــرن إنفـــاق املـــال 

 ال بالعمل الصالح.باإليامن بالغيب، وقرن إنفاق امل

ــذه  ــن ه ــدث ع ــريم تتح ــرآن الك ــن آي الق ــة م جمموع

ــريون إىل  ــاً يش ــامء أيض ــن العل ــا ولك ــي ذكرهت ــردات الت املف

سبب يقوم عليه إنفـاق املـال، هـذا السـبب هـو: إن الطغيـان 

ــي أن  ــادي، أعن ــان االقتص ــن الطغي ــأ م ــام ينش ــيايس أن الس

ــجام يف  ــدم االنس ــات إىل ع ــن املجتمع ــع م ــول أي جمتم حت

السياســية ســببه يكمــن يف عــدم التــوازن االقتصــادي  ةالرؤيــ

لــذلك املجتمــع، وأيــنام حــل التــوازن االقتصــادي يف جمتمــع 

ــية  ــتتحقق اإلدارة السياس ــد س ــه بالتأكي ــات فإن ــن املجتمع م

لــذلك املجتمــع بالشــكل الســليم، ألنّ الطغــاة االقتصــاديني 
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ــىل الســيطرة التنفيذيــة يف تطبيــق ــامً وأبــداً يركــزون ع  دائ

آرائهــم، ويتــأتى هلــم ذلــك مــن خــالل مجــع املــال واكتنــازه، 

يشـري البـاري يف القـرآن  Q ولذا نجد مـثالً يف قضـية موسـى

 الكريم إىل أنّ إرسال موسى كان هلدفني يف رتبة واحدة.

هـــو التعـــديل يف الرؤيـــة السياســـية،  اهلـــدف األول:

باعتبــار أن الطغيــان الســيايس لفرعــون وصــل إىل حــد كبــري 

 ن أن تتحقق للناس احلرية مع حكومته.ال يمك

ــاين:  ــبب الث ــه والس ــل الي ــذي أرس ــارون ال ــو أن ق ه

ــ ــبه يف العص ــام يش ــيطر ب ــى س ــاملية ـموس ــارض الرأس ر احل

ــانية  ــق إلنس ــد أن حيق ــاموي يري ــدف الس ــان اهل ــة، وك احلديث

 اإلنسان مستويني:

أن يعــيش اإلنســان بحريــة كاملــة املســتو األول: 

أو أن يبـوح بـه مـن أفكـار أو فـيام يريـد فيام يريد أن يتكلم به 
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ـــه  ـــه مـــع جمتمعـــه ومـــع أخي أن يتعامـــل معـــه يف تعامالت

 اإلنسان.

أيضــاً أنــه يــراد لإلنســان أن يعــيش  واملســتو الثــاين:

الكفايــة مــن الناحيــة االقتصــادية بمعنــى أن تضــمن األديــان 

ريـدهُ  الساموية لـه ذلـك، وصـوالً ملـا البـاري تبـارك وتعـاىل  يُ

لإلنســـان وهـــو أن يعـــيش اإلنســـان الرفـــاه االقتصـــادي 

ولذلك نجد هذا اجلـذر أيضـاً فـيام صـدر مـن أحاديـث عـن 

 .Q إمامنا احلسن

ــه يف  ــب حاجت ــأمره أن يكت ــخص ف ــاءه ش ــدما ج عن

أن يبـيح ذلـك الشـخص  Q ورقة، ومل يـرض اإلمـام احلسـن

إلمــام بحاجتـه أمــام احلضـور، فتعجــب احلضـور مــن فعـل ا

ــال: إن Q احلســن ــني، وق ــف يف كلمت ــزل املوق ــام اخت ، فاإلم

، أمــا إذا ســأل اإلنســان فأنــت مل جتــد  اجلــود مــا كــان ابتــداءً
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عليــه، ومل تعطــه مــن مالــك، وإنــام أعطيتــه عوضــاً عــام أبــاح 

 لك أو أعطاك من ماء وجهه.

هــذا األســلوب هــو الــذي يمثــل أُســلوب أهــل 

ع مـن عـاداهم أو يف تعـاملهم مـع مـن واالهـم ومـ Kالبيت

 مل يؤمن هبم.

عنــدما  Q ذلك يف حيــاة اإلمــام احلســنكــونجــد 

جاءه شخص مـن الشـام تشـبع بفكـر معاويـة، وكـان الفكـر 

ــل  ــض أه ــىل بغ ــوم ع ــاميني يق ــة للش ــه معاوي ــذي يعطي ال

، فمـن الطبيعـي K ، وعـىل استصـغار أهـل البيـتKالبيت

ــت ــل البي ــن أه ــة م ــد األئم ــخص إىل أح ــاء ش أن  K إذا ج

ا الفكــر يف كالمــه، فلــذلك شــتم الشــامي اإلمــام يظهــر هــذ

تعامــل مــع ذلــك الشــاتم مــن  Q ، ولكــن اإلمــامQ احلســن

حيث أنه حيتاج إىل املـال، كـام ينبـئ بـه ذلـك املوقـف العمـيل 
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تعامل مع ذلك الذي شـتمه بتقـديم املعونـة املاليـة كـام يظهـر 

مـــن خـــالل احلـــديث، وأنـــا ال أريـــد أن أنقـــل احلـــديث 

 أن أختم حديثي.باعتباري أريد 

ــة ــإذاً األئم ــيايس  K ف ــان الس ــوا الطغي أرادوا أن يزيل

بإزالة أسبابه، ومـن األسـباب الرئيسـة التـي تـورث الطغيـان 

ــه  ــار أن الســيايس هــو الســبب االقتصــادي كــام أرشت، باعتب

أينام وجـد املـال الكثـري ومل يقـنن هـذا املـال، مل يوضـع حتـت 

ــ ــه بالتأكي ــاره، فإن ــؤطر مس ــي ت ــود الت ــح البن ــوف يطم د س

ــاً  ــد أيض ــلطة، وبالتأكي ــتالك الس ــال الم ــذا امل ــحاب ه أص

ســـوف حيـــافظون يف امـــتالكهم للســـلطة السياســـية عـــىل 

ــع  ــي وال م ــانون االهل ــع الق ــجم ال م ــي ال تنس ــة الت اهليمن

رنا الــراهن، باعتبــار أن ـالقــانون الوضــعي كــام نــر يف عصــ

الطغيــان االقتصــادي اذا ســيطر ســوف ينظــر أصــحاب 
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لــه إقتصــادية إىل هيمنــتهم كــأنام هــذه الثــروة هــي الثــروة اال

ــذا  ــاملية ه ــؤمن برأس ــن ي ــل م ــن قب ــه م ــافظ علي جيــب أن حي

ـــ ـــظ يف العص ـــام نالح ـــال، ك ـــد أن ـامل ـــديث، وال أري ر احل

أرضب األمثلــة املتعــددة يف هــذا املجــال، وكيــف أنــه بســبب 

ـــام بأفعـــال  املـــال تســـقط دول أو تنتهـــك حرمـــات أو يق

ـــود  ـــبب يع ـــددة، والس ـــال متع ـــىل رأس امل ـــاظ ع إىل احلف

 واملصالح هلؤالء الرأسامليني.

ــن ــام احلس ــه  Q إذاً اإلم ــض مواقف ــدف يف بع ــان هي ك

العمليــة مــن خروجــه مــن أموالــه يف بعــض األحيــان أو مــن 

تقســـيمه ألموالـــه بالنصـــف إىل التأكيـــد عـــىل أن املـــال ال 

يشــكل إهلــاً لإلنســان، وينبغــي أن يصــب اإلنســان كــل 

احلفــاظ عــىل هــذا املــال، ولــذلك نجــد أن اهتاممــه يف ســبيل 

ـــاك  ـــريم، أي هن ـــرآن الك ـــع يف الق ـــارات جتتم ـــذه اإلش ه
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ــادي، وإن الطغيــان  ــان االقتص ــباب الطغي ــارات إىل أس إش

ــان وإن  ــوق لإلنس ــىل احلق ــدي ع ــورث التع ــادي ي االقتص

ــوق  ــة عــىل حق ــان عــىل املحافظ ــذا الطغي ــاد أصــحاب ه ن

هيـدف منهـا إىل اإلنسان، ولكن هـذه املحافظـة عـىل احلقـوق 

 استالب احلقوق.

بعــض آيــات  اهللا تبــارك تعــاىل يشــري يف القــرآن يف

ــه: ﴿ ــيم بقول ــذكر احلك ــى ال ــانَ لَيَطْغ ــالَّ إِنَّ اإلْ ِنْس آهُ * كَ أَنْ رَ

نى ـتَغْ ، يعنـي بمجـرد أن يــر اإلنسـان نفسـه مســتغنياً )١(﴾اسْ

فإنــه ســوف يطغــى ومــن أظهــر مصــاديق الغنــى، الغنــى يف 

وهــذا مــن املصــاديق البــارزة للغنــى، ولــذلك  الثــروة املاليــة

أمــر القــرآن الكــريم عــرب جمموعــة مــن اآليــات القرآنيــة بــأن 

لفسـاد تقسم الثروات حتـى ال تبقـى يف أيـدٍ معينـة ليحـدث ا

 .٧-٦العلق:  )١(
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ـــقٌّ االقتصـــادي، كقولـــه تعـــاىل: ﴿ مْ حَ ـــواهلِِ ينَ يفِ أَمْ وَ الَّـــذِ

ومِ  ــرُ املَْحْ ــائِلِ وَ ــومٌ * لِلسَّ لُ عْ ت التــي ض اآليــا، أو يف بعــ)١(﴾مَ

ًّـاتندد بـذلك كقولـه تعـاىل: ﴿ بًّـا مجَ ِبُّـونَ املْـالَ حُ ، أي )٢(﴾وَ حتُ

ــؤمنني، ألنّ  ــن امل ــتم م ــذا إذا كن ــوا إىل ه ــي أن تتوجه ال ينبغ

بًّـا لذين آمنوا أكثـر حـبهم لـه تعـاىل ﴿ا ـدُّ حُ نُـوا أَشَ ينَ آمَ الَّـذِ وَ

يف حـــب املـــال، أو  ، ولـــيس مـــنهم مـــن ينصـــهرون)٣(﴾هللاَِِّ

ـبِيلِ اهللاَِّ كقوله تعاىل: ﴿ ـوا يفِ سَ قُ نَ لِتُنْفِ وْ عَ الءِ تُـدْ ـتُمْ هـؤُ نْ هـا أَ

اهللاَُّ  ــهِ وَ سِ فْ ــنْ نَ ــلُ عَ بْخَ ــإِنَّام يَ ــلْ فَ بْخَ ــنْ يَ مَ ــلُ وَ بْخَ ــنْ يَ مْ مَ ــنْكُ مِ فَ

 .٢٥-٢٤املعارج:  )١(

 .٢٠الفجر:  )٢(

 .١٦٥البقرة:  )٣(
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ـ مـاً غَ وْ لْ قَ ـتَبْدِ سْ ا يَ لَّـوْ تَوَ إِنْ تَ ـراءُ وَ قَ تُمُ الْفُ نْ أَ نِيُّ وَ مْ ثُـمَّ ال الْغَ كُ َ ريْ

مْ  ثالَكُ ونُوا أَمْ كُ  .)١(﴾يَ

هناك آية مـن القـرآن الكـريم تؤكـد عـىل موقـف بـذل 

ــن ــه ل ــان فإن ــه االنس ــتفط ب ــال اذا اح ــه، وأنّ امل ــال وإنفاق  امل

ــهُ إِذا يكــون الــواقي لــه، لقولــه تعــاىل: ﴿ ــهُ مالُ نْ نِــي عَ غْ وَ مــا يُ

َّد رَ ارك وتعـاىل ، هذا املال لـن يشـكل محايـة مـن اهللا تبـ)٢(﴾تَ

قــارون األرض ومــا كــان املــال يشــكل لــه  لعــتولــذلك ابت

ـــ ـــحاب الش ـــرون أص ـــتم ت ـــة، وأن ـــخمة ـمحاي ركات الض

الرأســاملية عنــدما حيــدث اهنيــار اقتصــادي كبــري يف بلــداهنم 

ــال  ــام ق ــأمواهلم، ك ــهم ب ــون أنفس ــون، أو يربط ــإهنم يموت ف

عنـدما جـاءه ذلـك الصـحايب: ((مـا يل ال أحـب  N الرسول

 .٣٨حممد:  )١(

 .١١الليل:  )٢(
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ــ ــوت، ق ــك امل ــدم مال ــال: ق ــم، ق ــال: نع ــال؟ ق ــك م ال: أل

ــب  ــه أح ــه أمام ــإذا قدم ــه، ف ــع مال ــان م ــإن اإلنس ــك ف أمام

ــوت)) ــد )١(امل ــه بالتأكي ــه فإن ــدم مال ــه ال يق ــا إذا رأ أن ، أم

إىل جــوهر هــذا  N ســيكون مــع مالــه، وقــد أشــار الرســول

ــنى ــب األس ــد واملطل ــكل املقص ــال ال يش ــل امل ــل بجع  التعلي

: ((إن حقيقـة N الذي ينبغـي أن يتوجـه إليـه اإلنسـان، قـال

ــاً))،  ــاىل ملك ــه اهللا تع ــيام خول ــد ف ــر العب ــة أن ال ي العبودي

يعني أن أر مجيع مـا أملـك هـو هللا تعـاىل، وبالتـايل سيسـهل 

عــيلَّ إنفــاق هــذا املــال الــذي أمتلكــه، أمــا إذا رأيــت أنّ هــذا 

ــأرب ــد س ــإنني بالتأكي ــتقاللية ف ــه اس ــال ل ــامل ــه، ـط نفس ي ب

ــاق  ــرن اإلنف ــريم، وق ــرآن الك ــاً يف آي الق ــدب أيض ــاك ن وهن

ــي أن  ــي ينبغ ــة الت ــامت الروحي ــن الس ــة م ــع جمموع ــايل م امل

 املتن.، باختالف يسري يف ١٢٧:  ٦البحار  )١(
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ــنِ يكــون عليهــا اإلنســان، قــال تعــاىل: ﴿ ُمْ عَ ــوهبُ نُ تَجــاىف جُ تَ

مْ  نـــاهُ قْ زَ َّـــا رَ ممِ عـــاً وَ طَمَ فـــاً وَ وْ ـــمْ خَ ُ هبَّ ونَ رَ عُ ـــدْ عِ يَ املَْضـــاجِ

قُونَ  نْفِ  .)١(﴾يُ

ــاىل  ــر اهللا تع ــداً يف أم ــع ج ــف الرائ ــذا املوق ــوا ه الحظ

حيث يقرن االسـتغفار والوقـوف بـني يـدي اهللا بإنفـاق املـال 

بمعنــى أن جيعــل إنفــاق املــال عــدالً للوقــوف بــني يــدي اهللا 

ـسٌ األسحار، فيقول تعـاىل بعـد هـذا: ﴿تعاىل وب فْ ـمُ نَ لَ عْ ـال تَ فَ

 ٍ ـنيُ ةِ أَعْ ـرَّ ـنْ قُ مْ مِ يَ هلَُ فِ لُـونَ ما أُخْ مَ عْ ام كـانُوا يَ ـزاءً بـِ ، أو )٢(﴾جَ

ينَ يقـرن إنفـاق املـال بالصـرب يقـول: ﴿يف مورد آخـر  ـابِرِ الصَّ

 .١٦السجدة:  )١(

 .١٧السجدة:  )٢(
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ينَ  رِ فِ ــــــتَغْ املُْسْ ــــــنيَ وَ قِ املُْنْفِ الْقــــــانِتِنيَ وَ ــــــادِقِنيَ وَ الصَّ وَ

حارِ   .)١(﴾بِاألْسْ

كــذلك وردت جمموعــة مــن األحاديــث تؤكــد عــىل أنّ 

من أشد أنـواع االبـتالء لإلنسـان هـو االبـتالء باملـال، أي أنّ 

شخصــية اإلنســان املــؤمن ال تبــتىل يف بعــض الروايــات، كــام 

تبتىل بجمـع املـال، طبعـاً هـذا لـيس للمـؤمن العـادي الـذي 

ال يمتلك املال بل بالنسـبة للمـؤمن الـذي يمتلـك املـال، أمـا 

ــو  ــول: ل ــه يق ــال لعل ــك امل ــذي ال يمتل ــادي ال ــان الع اإلنس

ــدر  ــيد الص ــول الس ــام يق ــه ك ــأُنفقه، ولكن ــال س ــاءين امل  Gج

ــا يف  ــا إذا رصن ــدري أنن ــيايس: ((ال ن ــتالء الس ــبة لالب بالنس

ــاظم ــام الك ــل اإلم ــل نقت ــيد ه ــارون الرش ــة ه ، أو ال Q رتب

 )).Q نقتل اإلمام الكاظم

 .١٧آل عمران:  )١(
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ولــون: إن رزقنــا هنــاك بعــض الفقــراء مــن املــؤمنني يق

اهللا تعــاىل أمــواالً ســننفق هــذه األمــوال يف ســبيل اهللا تعــاىل، 

ــارك  ــرزقهم اهللا تب ــدما ي ــديد عن ــتالء الش ــد االب ــنهم عن ولك

ى ذلــك ـوتعــاىل املــال فــإهنم بالتأكيــد لــن يصــلوا إىل مقتضــ

العهد الـذي أبرمـوه بيـنهم وبـني اهللا تعـاىل، كـام أنّ اهللا تعـاىل 

ــاً لاللــامل رديلجعــل اإلنفــاق  ــارك وتعــاىل، ف ــه تب ســتجابة ل

مْ قــال: ﴿ هُ ــرُ أَمْ ــالةَ وَ وا الصَّ أَقــامُ ِمْ وَ هبِّ ــرَ ــتَجابُوا لِ ينَ اسْ ــذِ وَ الَّ

قُونَ  نْفِ مْ يُ ناهُ قْ زَ َّا رَ ممِ مْ وَ يْنَهُ ور بَ  .)١(﴾شُ

ـــض  ـــة حت ـــات القرآني ـــن اآلي ـــة م ـــاك جمموع إذاً هن

ــري اهللا ــر غ ــوداً آخ ــه معب ــل ل ــىل أن ال جيع ــه ع ــان وحتث  اإلنس

تعــاىل، وباخلصــوص أن ال جيعــل املــال معبــوداً لــه مــن دون 

اهللا تعــاىل، فإنــه بمجــرد أن يــرتبط باملــال فإنــه ســيحب هــذا 

)١(  :٣٨الشور. 
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املـــال وســـيكون حبـــه للـــامل يف رتبـــة حبـــه هللا، وبالتـــايل 

 سيحصل رشك يف العبادة، كام يقول العلامء.

ـــا  ـــا إمامن ـــي وقفه ـــددة الت ـــف املتع ـــد املواق إذاً نج

كــان هيــدف فيهــا إىل جــالء وبيــان أكثــر مــن أمــر  Qاحلســن

 من األُمور:
نفـــي الطغيـــان الســـيايس بنفـــي الســـبب  األول:

ي املحقــق لــه، وهــو مجــع األمــوال، وبالتــايل هيمنــة ـالرئيســ
املــال عــىل قلــب اإلنســان، فنــراه يف أكثــر مــن موقــف خيــرج 
من ماله، لكي يـدلّ لإلنسـان املـؤمن عـىل أنّ املـال ال يشـكل 

سرتاتيجياً ينبغـي أن يـربط بـه اإلنسـان وجـوده، وإنـام هدفاً ا
ــــي اهللا ﴿ا ــــة ه ــــو اهللا، والغاي ــــدف ه ــــكَ هل بِّ وَ أَنَّ إِىل رَ

 .)١(﴾املُْنْتَهى

 .٤٢النجم:  )١(
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أن يبينـه لنـا هـو  Q الـذي يريـد اإلمـاماهلدف الثـاين: 
لـــيس فقـــط نفـــي الطغيـــان الســـيايس أو نفـــي الطغيـــان 

قيــة خاليــاً االقتصــادي، وإنــام جعــل القلــب يف املرتبــة األخال
مــن حــب يشء آخــر غــري اهللا تعــاىل، وهــذا ال يتــأتى اال مــن 
خــالل املوقــف العمــيل ولــيس املوقــف النظــري كــام أرشت، 
املوقــف النظــري قــد يتــأتى حتــى بالنســبة لإلنســان الفقــري، 
ولكن املوقـف العمـيل خيتلـف، وهـذا ال يتحقـق إالّ بالنسـبة 

بٍ إىل اهللا لإلنســان الــذي يمتلــك املــال، فيقــدم املــال كمقــر
ـد هـذه املفـاهيم التـي أرشت إليهـا إمامنـا  تعاىل وبالفعل جسَّ

 .Q احلسن

أســـأل اهللا تبـــارك وتعـــاىل يل ولكـــم أن نكـــون مـــن 

، واحلمــــد هللا رب العــــاملني، والصــــالة Qبــــه املقتــــدين

ـــني  ـــه الطيب ـــىل آل ـــلني، وع ـــىل أرشف املرس ـــالم ع والس

 الطاهرين.
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