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 من أسباب الفقر والحرمان في العالم
 

 كلمة الناشر

 

 

 

ما زالت اجملتمعات البشرية تعاني من مشكلة الفقر، وهي اليوم 

تعد األشد فتكًا وضررًا بالشعوب الفقرية واحملرومة، بل حتى الدول 

، وذلك بسبب السياسات تعترب رمزًا للغنى والرفاهيةاملتقدمة واليت 

األنظمة املتسلطة على رقاب الشعوب، واليت اخلاطئة اليت تنتهجها 

ال تسري وفق املنهج اإلهلي الذي ارتضاه اهلل لإلنسان، بل تعمل 

وتسري وفق ما ترمسه هي وتراه صحيحًا لتأمني مصاحلها ومتريرًا 

 لسياساتها التوسعية، غري آبهة مبصلحة الشعوب.

ء حالة إن كثريًا من الدول املتقدمة ماديًا أخذت تعمد إىل إخفا

اليت جتتاح حياة شرائح كثرية من اجملتمع و الفقر اليت تعصف بها،

يف العامل، إال أنها مل تكن قادرة على  صورتها الدعائية على إلبقاءل

إخفاء تلك احلقيقة باملرة، فأخذت احلقيقة تظهر إىل العلن وعلى 

 ألسنة املسئولني من هنا وهناك.
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أحيط بشيء من كشف إحصاء حكومي  ففي سويسرا مثاًل

% 6أن و حقيقيني،هم فقراء  واطننياملن عددًا كبريًا من بأالتحفظ 

يف الوقت . ال حيصلون على دخل كايف ملعيشتهم هناكمن العمال 

الذي تتجمع أموال معظم أغنياء العامل الكبار والتجار الدوليني يف 

مبالغ خيالية جراء الفوائد  ةكوماحلوجتين  ية،سويسرالصار  امل

لعوائد املالية الكبرية اليت تفرضها القوانني املالية السويسرية على وا

فقد بينت أرقام  ،املشاريع واألعمال اليت تقوم بها الشركات

أن عدد األفراد السويسريني الذين يعيشون حتت باإلحصاء الرمسي 

% خالل بضع سنوات وأن هذه النسبة يف 50عتبة الفقر أزداد بنسبة 

 حالة ازدياد.

أمريكا  ويف، هامليون فقري يعيش في 12 يوجدف ابريطانييف  اموأ

انعقد املؤمتر القومي باسم مؤمتر اجلوع القومي يف شيكاغو عام 

 ه يوجدبأن :، ويف هذا املؤمتر صرح وزير الزراعة األمريكيم1999

 %10أي أن  ،يف أمريكا واحدًا من كل عشرة أشخاص يعاني اجلوع

 وأما يف أملانيا فقد بلغ عدد الذين فقريًا. يعترب من الشعب األمريكي

% من سكان 45، بينما يعترب ني إنسانيمال 3 يعيشون يف حالة فقر

، وأما يف العامل العربي فإن أمريكا اجلنوبية والكارييب من الفقراء

بالرغم حتت خط الفقر، أكثر السكان يعتربون من الفقراء ويعيشون 
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إلضافة إىل األراضي الشاسعة من تنوع مصادر الثروات لديهم با

 1500يبلغ  فقراء العامل ووفرة املياه، وعلى كل حال فإن عدد

مليون جائع أو فاقد  840 يوجد حاليًا يف العامل و إنسان،مليون 

التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة وقد كشف  ،لألمن الغذائي

ـأن عدد م ب2002 عاماألغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو( 

 مليون نسمة. 50املصابني بسوء التغذية يف العامل النامي يناهز 

 الكثري منيف  ًامأساوي ًاوضعوأما يف أفريقيا فإنها تشهد 

 و جيندون كمقاتلنيأ وعطشًا طفال ميوتون جوعًاألاوأن  ها،مناطق

إىل أن تقرير التنمية البشرية وقد أشار ، إلذكاء نار احلرب هناك

فريقية لن تتمكن من اخلرو  من دائرة الفقر حتى بعض الدول األ

 .م2165عام 

على الرغم من وجود جمموعة من األسباب املوضوعية اليت و

 الفقرية الفقر واجلوع وانتشار األمراض يف الدول ةتقف وراء ظاهر

إال أن العديد من اخلرباء والدارسني هلذه الظواهر  ،الناميةو

ولة بشكل مباشر عن هذه ئسيؤكدون أن الدول الغنية هي امل

ووصوهلا يف كثري من املناطق إىل حدود الكارثة  ،املشكالت

اإلنسانية، وأن املعاجلات الدولية كانت وما تزال قاصرة يف التعامل 

يرجع مع هذه الكوارث اإلنسانية السائرة يف طريق االنفجار، و
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 :يف ذلك إىلالسبب 

ولفرتات طويلة  الدول وما زالت هذه كانتفقد  ،: احلروب1

 ،تغذيها وتقف وراءها الدول الغنية ،ساحات حرب مدمرة

القارة و العامل العربي وخاصة يف ،وأطماعها ثروات هذه الدول

 األفريقية وأمريكا اجلنوبية.

واليت وصلت إىل  ،الدول هلذهالديون اخلارجية  ارتفاع: 2

 .مستويات خطرية تهدد منوها االقتصادي

فاقم ت أدت إىل إلصالح االقتصادي مما: إهمال عمليات ا3

 .الفقر واجلوع والبطالة وغريها ةظاهر

ظاهرة القوة اخلفية اليت ال هذه متثلإذ  اإلداري، : الفساد4

مكافحتها  رغبة يفوعدم ال، تستنز  املوارد املالية بطريقة عجيبة

 .هاتروخطمن رغم بال

دير ، ومنعها من تصولالد هلذه: تدمري القطاع الزراعي 5

 .منتجاتها بسبب السياسات اليت تطبقها الدول املتقدمة

: تزايد مشكلة التصحر وفقدان األراضي الزراعية، وهو ما 6

ينعكس بشكل مباشر على أصحاب هذه األراضي وبالتالي على 

 .إنتا  وتوفري الغذاء

: ضعف املساعدات التنموية واإلنسانية اليت تقدمها الدول 7
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 دول.الذه الغنية هل

إذ ختصص هذه  ،الدول هذه : زيادة اإلنفاق العسكري يف8

الدول ميزانيات كبرية للدفاع وشراء األسلحة واملعدات احلربية 

 .وغريها من لوازم األمن

على أن اإلسالم قد وضع احللول اجلذرية ملعاجلة ظاهرة الفقر 

واحلرمان اليت أخذت تعصف باإلنسان أينما كان، والقضاء عليها 

مًا وجتفيف منابعها، وهذا ما سيلمسه القار  يف هذا قضاًء مرب

لسماحة املرجع )من أسباب الفقر والحرمان في العالم( الكتاب 

، الراحل آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي 

والذي عاجل املشكلة من وجهة نظر فقهية، باإلضافة إىل الدعوة 

فاء حياة السعادة واخلري بااللتزام باملنهج اإلسالمي الكفيل بإض

 والرفاه على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.

إن مؤسسة اجملتبى يسرها أن تقوم بطبع ونشر هذا السفر القيم 

لتساهم ولو بقدر بسيط يف حل هذه الظاهرة املتفاقمة يف العامل، 

سائلة املوىل العزيز أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بغريه، وأن مين 

 راحل باملغفرة والرضوان، إنه مسيع جميب.على اإلمام ال

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                       
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والسالم على نبينا حممد  والصالة احلمد هلل رب العاملني،

 أعدائهم على الدائمة واللعنة الطاهرين، الطيبني وآله

 يام يوم الدين.ق إىل أمجعني

 

 واألسباب الغيبية مصالح األحكام

ذَِلَك بِأَنَّ هللاَ لَْم يَُك ُمغَي ِراً قال اهلل العظيم يف كتابه الكريم: 

ن ِْعَمةً أَْنعََمَها َعلَى قَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِرواْ َما بِأَنفُِسِهْم َوأَنَّ هللاَ َسِميٌع 

 .(1)َعِليمٌ 

 يُغَي ُِروا َحتَّى بِقَْومٍ  ما يُغَي ِرُ  ال هللاَ  إِنَّ وقال تبارك وتعاىل: 

 ِمنْ  لَُهمْ  َوما لَهُ  َمَردَّ  فاَل سُْوءاً  بِقَْومٍ  هللاُ  أَرادَ  َوإِذا بِأَْنفُِسِهمْ  ما

 .(2)والٍ  ِمنْ  ُدونِهِ 

                

 .53( سورة األنفال: 1)

 .11( سورة الرعد: 2)
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أما بعد أيها الناس، اتقوا فقال:  وخطب رسول اهلل 

د إال سلط اهلل مخسًا من قبل أن حيللن بكم: ما نكث قوم العه

عزوجل عليهم عدوهم، وال خبس قوم الكيل وامليزان إال أخذهم 

اهلل تعاىل بالسنني ونقص من الثمرات، وما منع قوم الزكاة إال 

حبس اهلل عنهم قطر السماء، وما ظهرت الفاحشة يف قوم إال سلط 

اهلل تبارك وتعاىل عليهم الظاملني، وال فشا يف قوم الربا إال وىل 

 .(1)شرارهم عليهم

البغي يوجب الندم، القتل  :الذنوب تغري النعم :وقال 

ينزل النقم، الظلم يهتك العصم، شرب اخلمر حيبس الرزق، الزنا 

عقوق الوالدين يبرت  ،يعجل الفناء، قطيعة الرحم حتجب الدعاء

العمر، ترك الصالة يورث الذل، ترك األمر باملعرو  والنهى عن 

 .(2)املنكر يورث اخلرس

الذنوب اليت  :وقال اإلمام زين العابدين علي السجاد 

تغري النعم: البغي على الناس، والزوال عن العادة يف اخلري 

واصطناع املعرو ، وكفران النعم، وترك الشكر، قال اهلل تعاىل: 

                

،  ه1408عام  1، ط114ح 37( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر، للحلواني: ص1)

 قم املقدسة. نشر مدرسة اإلمام املهدي 

 .115ح 37( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر: ص2)
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 َّبِأَْنفُِسِهمْ  ما يُغَي ُِروا َحتَّى بِقَْومٍ  ما يُغَي ِرُ  ال هللاَ  إِن(1). 

نوب اليت تورث الندم: قتل النفس اليت حرم اهلل، قال والذ

 اهلل تعاىل يف قصة قابيل حني قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه: 

 َالنَّاِدِمينَ  ِمنَ  فَأَْصبَح(2)،  ،وترك صلة القرابة حتى يستغنوا

وترك الصالة حتى خير  وقتها، وترك الوصية ورد املظامل ومنع 

 غلق اللسان.الزكاة حتى حيضر املوت وين

والذنوب اليت تنزل النقم: عصيان العار  بالبغي، والتطاول 

 على الناس، واالستهزاء بهم، والسخرية منهم.

والذنوب اليت تدفع القسم: إظهار االفتقار، والنوم عن 

العتمة وعن صالة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى املعبود 

 عزوجل.

واللعب بالقمار، والذنوب اليت تهتك العصم: شرب اخلمر 

وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو واملزاح، وذكر عيوب الناس، 

 وجمالسة أهل الريب.

والذنوب اليت تنزل البالء: ترك إغاثة امللهو ، وترك معاونة 

                

 .11( سورة الرعد: 1)

 .31( سورة املائدة: 2)
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 املظلوم، وتضييع األمر باملعرو  والنهي عن املنكر.

والذنوب اليت تديل األعداء: اجملاهرة بالظلم، وإعالن 

 وإباحة احملظور، وعصيان األخيار، واالنطياع لألشرار.الفجور، 

والذنوب اليت تعجل الفناء: قطيعة الرحم، واليمني الفاجرة، 

واألقوال الكاذبة، والزنا، وسد طريق املسلمني، وادعاء اإلمامة 

 بغري حق.

والذنوب اليت تقطع الرجاء: اليأس من روح اهلل، والقنوط 

 هلل، والتكذيب بوعد اهلل عزوجل.من رمحة اهلل، والثقة بغري ا

والذنوب اليت تظلم اهلواء: السحر، والكهانة، واإلميان 

 بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وعقوق الوالدين.

والذنوب اليت تكشف الغطاء: االستدانة بغري نية األداء، 

واإلسرا  يف النفقة على الباطل، والبخل على األهل والولد 

ق، وقلة الصرب، واستعمال الضجر وذوي األرحام، وسوء اخلل

 والكسل، واالستهانة بأهل الدين. 

والذنوب اليت ترد الدعاء: سوء النية، وخبث السريرة، 

والنفاق مع اإلخوان، وترك التصديق باإلجابة، وتأخري الصلوات 

املفروضات حتى تذهب أوقاتها، وترك التقرب إىل اهلل عزوجل 

 والفحش يف القول.بالرب والصدقة، واستعمال البذاء 
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والذنوب اليت حتبس غيث السماء: جور احلكام يف القضاء، 

وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، ومنع الزكاة والقرض واملاعون، 

وقساوة القلب على أهل الفقر والفاقة، وظلم اليتيم واألرملة، 

 .(1)وانتهار السائل ورده بالليل

: سول اهلل وجدنا يف كتاب ر :وقال اإلمام الباقر 

إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طفف املكيال 

وامليزان أخذهم اهلل بالسنني والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت 

األرض بركتها من الزرع والثمار واملعادن كلها، وإذا جاروا يف 

األحكام تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلط اهلل 

هم، وإذا قطعوا األرحام جعلت األموال يف أيدي عليهم عدو

األشرار، وإذا مل يأمروا باملعرو  ومل ينهوا عن املنكر ومل يتبعوا 

األخيار من أهل بييت سلط اهلل عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فال 

 .(2)يستجاب هلم

أسبابها ومؤثراتها يف ب تكون إالهناك مصاحل ومنافع ال نعم، 

وقانون  عله اهلل سبحانه وتعاىل تابعًا لنظام العليةهذا الكون الذي ج

                

 .21556ح 41ب 281ص 16وسائل الشيعة:  ( 1)

 .3ح 138ب 369ص 70( حبار األنوار:  2)
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أبى اهلل أن  : قال اإلمام الصادقحيث ؛ األسباب واملسببات

، فجعل لكل شيء سببًا، وجعل لكل جيري األشياء إال بأسباب

 . (1)سبب شرحًا، وجعل لكل شرح علمًا..

 وإن كان الصانع هو املوجد واملؤثر التام واألول هلذا الصنع،

فيضه مؤثرة بولكنه بلطيف حكمته جعل األسباب الناقصة يف التأثري 

ـ إن صح  املعنى االمسيبالقدسي، وقائمة به قيام املعنى احلريف 

َوَجعَْلنا ِمَن اْلماِء كُلَّ شَْيٍء تعاىل: وذلك مثل قوله ؛ (2)التعبري ـ

َحي  
 ،باألحباث العلمية احلديثة واألدلة القاطعة اتضحوقد ، (3)

ن املاء فإ.. (4)ارتباط احلياة واملوجودات ارتباطًا وثيقًا باملاء وعناصره

                

 .7باب معرفة اإلمام والرد إليه ح 183ص 1الكايف:   (1)

( فكما أن املعنى احلريف معنى غري مستقل يربط بني الكلمات فهو حمتا  يف 2)

املوجد  وجوده إىل املعنى االمسي الذي هو معنى استقاللي، فكذلك احلال عند

 فهو الصانع وباقي األشياء حمتاجة إىل وجوده وفيضه دوامًا واستمرارًا.

 .30( سورة األنبياء: 3)

( سائل عديم الرائحة واملذاق واللون، إال إذا كان اجلسم املائي كبريًا أو عميقًا 4)

فعندئذ يبدو أزرق. يرتكب جزيؤه من ذرتي هيدروجني وذرة أكسجني واحدة. 

ْم غرامًا  4رت املكعب الواحد من املاء حني تكون درجة حرارته ويزن السنتيم

ْم وإىل جليد إذا ما  100واحدًا. يتحول املاء إىل خبار إذا ما رفعت حرارته إىل 

خفضت حرارته إىل صفر ْم. وخبار املاء أخف من اهلواء، ومن هنا كان اهلواء 
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ويستمد  ،يصبح سحابًا، فيسقي األرض والزرع، وينبت به الثمر

احليوان بقاءه احليوي منه، وما حنسه ـ حنن البشر ـ من خالل 

 احتياجنا إىل املاء غين عن التعريف.

 السنن الكونية وتأثيراتها

مصاحل ومنافع تتدىل من وجود األشياء، اليت  كهناف يهوعل

وضعها احلكيم تعاىل يف مواضعها. فإذا فقدت مكانها املناسب، 

قد تكون ومل تؤت من بابها، فال تكون منفعة واقعية للبشر. و

وهذه هي من سريعة الزوال. و منفعة وقتية غري حقيقيةاملنفعة 

الف السنن اإلهلية أسباب الفقر واحلرمان، فإذا قام اإلنسان مبا خي

 الكونية فهذا يعين معيشة ضنكا، وفقرا وحرمانًا. 

 الغرب وإفقار البالد
                                                                                                             

 

واملاء موصل للكهرباء الرطب أقل كثافة من اهلواء اجلا  عند تساوي احلرارة. 

وإن مل يكن موصاًل جيدًا. وهو أكثر املذيبات شيوعًا وأعظمها شأنًا باعتباره 

قادرًا ـ إىل حد ما ـ على إذابة مجيع املواد املعروفة تقريبًا. علمًا بأنه من أكثر 

املركبات الكيميائية وفرة وأعظمها أهمية أيضًا. فاجلسم البشري يتألف ثلثاه، 

ن ثلثيه من املاء؛ وأكثر من ثلثي سطح األرض مغمور باملاء. واملاء أو أكثر م

ضروري جلميع الكائنات احلية. وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الواقعة فقال 

 .َحيٍّ َشْيٍء ُكلَّ اْلماِء ِمَن َوَجَعْلناتعاىل يف اآلية الثالثني من سورة األنبياء: 
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كما الغرب اليوم طاقات الضعفاء،  من جانب آخر فقد استغل

نتج عن ذلك الفقر واحلرمان يف ف ستغل مواردهم ألجل منافعه..ا

يف  الباذخ  والرتالفاحش  أغلب بقاع األرض، ويف مقابله الغنى

وتشهد بذلك  ض بقاع األرض. هذا ما حنسه بالوجدانبع

  .(1)األرقام

                

الفقر الذي جيلب  بسبب طون باملاليني يوميًاالناس يتساق الفقراء من زال ما( 1)

يف  املتخمونخري جيلب معه املرض.. كل ذلك حيصل فيما يغرق اجلوع، واأل

وإليك بعض التقريرات واإلحصاءات يف  ،سرا فراط واإلنهم االستهالك واإل

 هذا الباب من خمتلف بقاع العامل:

  معركته ضد اجلوعحذر رئيس برنامج الغذاء العاملي من أن العامل خيسر ،  

أن اجلهود اليت تبذهلا املئات من املنظمات والوكاالت احلكومية وغري  إىل مشريًا

اجلوع يف العديد من مناطق العامل اليت تعاني من  ىاحلكومية فشلت يف القضاء عل

وأوضح ـ يف كلمة ألقاها أمام   . الفقر وسوء األوضاع السياسية والنزاعات األهلية

مليون   800 قات اخلارجية مبجلس الشيوخ األمريكي ـ أن هناك أكثر منجلنة العال

 ألف  24 أن و  ، أو من أمراض سوء التغذية  ، شخص يعانون من اجلوع املزمن

 .شخص ميوتون يوميا للسبب نفسه

 مليونًا من سكان  11 ين حوالأ (:باباأأديس )علن برنامج الغذاء العاملي يف أ

مليونًا، يواجهون نقصًا حادًا يف الغذاء، نتيجة اجلفا   67ثيويبا البالغ عددهم أ

 وضعف احلصاد.

 مم املتحدة على الوضع املأساوي نسان لألعلى حلقوق اإلشدد املفوض األ

 



 
 

20 

إن اهلل سبحانه فرض يف أموال  :قال أمري املؤمنني 

                                                                                                             
 

طفال أنقاذ ن احلاجة لثالثة مليارات دوالر هي إلإ :وقال ،فريقياأيف بعض مناطق 

 ،الالجئني املشردين مأوى عطاءو جيندون كمقاتلني، وإلأ وعطشًا ميوتون جوعًا

 ليها.إىل اجملموعات اليت تفتقر إولتوزيع املساعدات الطبية 

  قال وزير الشركات الصغرية واملتوسطة اجلزائري: إن أربعة مليون جزائري

وقال  هم عدد سكان اجلزائر يعيشون حتت خط الفقر. من بني ثالثني مليونًا

( 49( ألف طفل غري شرعي و)147( ألف يتيم و)180الوزير:إن اجلزائر تضم )

 ألف أرملة.

 100 .مليون طفل يف العامل جتب عليهم رعاية أنفسهم ضد الفقر واحلروب 

 840 .مليون جائع أو فاقد لألمن الغذائي يف العامل 

 20.من سكان األريا  يف األرجنتني يعيشون يف فقر % 

 28إىل  23اد معدل الفقر يف أمريكا الالتينية من يازد.% 

 9 % من أطفال العامل العربي ميوتون حتت سن اخلامسة نتيجة الفقر وسوء

 التغذية.

 46.من أطفال روسيا الذين هم دون اخلامسة عشر فقراء % 

 16  دولة يف جنوب الصحراء اإلفريقية تعاني من نقص غذائي استثنائي

 نتيجة لكوارث طبيعية أو اضطرابات داخلية.

 60  يعانون من نقص األغذية.دولة بالعامل  13مليون شخص يف 

 18  مليون شخص يف أثيوبيا وأريرتيا والسودان وتنزانيا ما زالوا يعتمدون

 على إعانات غذائية من اخلار .
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األغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقري إال مبا ُمتع به غين، واهلل 

 .(1)تعاىل سائلهم عن ذلك

                

 .328نهج البالغة، قصار احلكم:   (1)
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 األسباب المعنوية

 

مان؛ ألن نظام وهناك أسباب معنوية يف موضوع الفقر احلر

الكون قائم على سلسلة من األسباب املادية واملعنوية املؤثرة بعضها 

 واإلمام السجاد   حديث النيب يف بعض، ومن هنا جاء

ة إىل رومأرجع سبب الفقر واحلرمان يف أوساط هذه الطبقة احمل حيث

وهو .. تعاليمه النرية علىاالبتعاد عن أحكام اهلل سبحانه واخلرو  

وما حكموا بغري ما أنزل اهلل إال فشا  : الرسول األعظمقول 

 .(1)فيهم الفقر

إظهار االفتقار، والنوم عن  :وقول اإلمام السجاد 

العتمة وعن صالة الغداة، واستحقار النعم، وشكوى املعبود 

 .(2)عزوجل

االستدانة بغري نية األداء، واإلسرا  يف النفقة  :وقوله 

خل على األهل والولد وذوي األرحام، وسوء على الباطل، والب

                

 الصلوات املستحبة، الطبعة احلجرية القدمية. 250( الذكرى للشهيد األول: ص1)

 .21556ح 41ب 281ص 16( وسائل الشيعة:  2)
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اخللق، وقلة الصرب، واستعمال الضجر والكسل، واالستهانة بأهل 

 .(1)الدين

القانون الفيزيائي حمسومة، وإذا كان  إذًا، فهو قانون نتيجته

ويعاكسه يف  قدارإن لكل فعل رد فعل يساويه يف امل)قول: ي

ركة ونظائرها من ، فإن ذلك قد يصح يف شؤون احل(االجتاه

احلوادث الطبيعية. أما دائرة شؤون اإلنسان وحسناته وسيئاته، 

 لَمْ  أَ وطاعاته ومعاصيه، فلها قانون آخر أقوى وأكرب حيكمها.. 

 ثابِتٌ  أَْصلُها َطي ِبَةٍ  َكشََجَرةٍ  َطي ِبَةً  َكِلَمةً  َمثاَلً  هللاُ  َضَربَ  َكْيفَ  تَرَ 

ثل املعصية قد تكون كمثل عود ، وم(2)السَّماءِ  فِي َوفَْرُعها

بالوقود. إنها حركة ال تساوي شيئًا  خزان مملوءثقاب يشعل يف 

ه، فتجعله قاعًا ل، لكنها قد تأتي على بلد بأكمالفيزيائيباحلساب 

 صفصفًا خاليًا من الشجر واحليوان والبشر.

للفقر واحلرمان أسباب فرعية عديدة، نابعة من االبتعاد  ثم إن

 إن شاء اهلل   تعاىل، سنأتي على ذكرها فيما بعدعن حكم اهلل

 تعاىل.

                

 .21556ح 41ب 281ص 16( وسائل الشيعة:  1)

 .24سورة إبراهيم: ( 2)
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 المشاكل االقتصادية

من عوامل انعدام التوازن يف التوزيع االقتصادي هلذا العامل، 

 نظامهي نشوء ال ،على أرض الواقع كيفًاوسبب احلرمان كمًا و

حيث إن .. (2) االشرتاكي )الشيوعية( نظاموال (1)الرأمسالي

                

( النظام الرأمسالي: نظام اقتصادي يتميز بنمط من اإلنتا  يرتكز على تقسيم 1)

 اجملتمع إىل طبقتني أساسيتني:

األوىل: طبقة مالكي وسائل اإلنتا  )األرض، املواد األولية، اآلالت 

واء كانت مكونة من أفراد أو شركات أو مؤسسات، واألدوات، والعمل( س

 وهم الذين يشرتون قوة العمل لتشغيل مشروعاتهم.

الثانية: طبقة الربوليتاريا، وهي الطبقة اجملربة على بيع قوة عملها؛ ألن ليس 

ألفرادها وسائل اإلنتا ،وال رأس املال الذي يتيح هلم العمل حلسابهم 

مسالي البقاء واالزدهار إال بوجود العناصر اخلاص. وليس بوسع النظام الرأ

املهمة من أجل بقائه وهما: احتكار وسائل اإلنتا  ملصلحة طبقة من املالكني 

ووجود طبقة حمرومة من وسائل العيش والثروة، وهي مضطرة لبيع قوة 

 عملها.

اسي يهد  إىل القضاء على الرأمسالية وامللكية اخلاصة. يس بهذمعية: ويشلا( 2)

بأنها حركة ثورية ميز وتت ،ًاشرتاكية تطرفالا هباملذا دشأ نم وعية ـشيد ـ التعو

ء جمتمع يتساوى أفراده يف احلقوق ال يكون إال باستعمال شاإنق ترى أن حتق

اليت تشجع  ت وخاصةاالقوة املسلحة؛ فهي لذلك حتارب الدميقراطي

 الرأمسالية.
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م( عندما انشق أتباع 1903)هور احلركة الشيوعية يف روسيا إىل عام ظ عجري

بزعامة لينني. فلما حاز هذا  يكاليورادحي صالإ: ينكس إىل معسكرارم رلكا

األخري األغلبية عر  حبزب األغلبية اليت يعرب عنها يف الروسية بكلمة: 

بولشفيك، ومن هذا قامت العالقة اللفظية بني البولشفية والشيوعية اليت هي 

 مذهب سياسي.

يف عية شيور املباد  النشة ولنني )ومن بعده تروتسكي( مبحاسياسة لي تزيمت

الثورة بني الطبقات العاملة يف  يعشجبت لكوذ، تخدام القوةسبا لعاملا

 ـ.  حه ماركس يف اإلعالن الشيوعيوض ماك اجملتمعات الرأمسالية ـ

لدول الشيوعية بدول الدميقراطيات الشعبية أو الدول االشرتاكية، يف ا  رعوت

 لدوأطلق الغرب عليها اسم دول الستار احلديدي أو الدول البلشفية أو الحني 

أن احتاد اجلمهوريات السوفيتية يعترب قاعدة العامل الشيوعي إال ومع ء، اراحلم

أن املباد  الشيوعية كما صورها ماركس مل توضع موضع التطبيق الكامل 

دمتهم ستالني ـ مل يروا مق ويف ـفيها، بل أن الساسة السوفييت بعد وفاة لينني 

سياسة مرنة يف  تها نا، وشيءلاضريًا يف االحنرا  عن املباد  املاركسية بعض 

معاجلة التطبيقات االقتصادية كحقوق امللكية اخلاصة، ومن ثم بدأ االنشقاق 

العقائدي يف املعسكر الشيوعي فاعتربت الصني الشعبية أن االحتاد السوفييت قد 

كسية األصيلة، كما سبق أن كان االنشقاق يف املعسكر تنكر للمباد  املار

ال  حول مدى تبعية الدول االشرتاكية ملوسكو، وعلى هذا اخل بببس رقيشلا

األساس نشبت احلرب الباردة يف داخل املعسكر الشيوعي بني االحتاد السوفيييت 

 ويوغوسالفيا.
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ففي النظام الرأمسالي هناك  عن الرأمسالية. حنرا االشيوعية هي 

آال  التجار الذين يتحكمون يف قطاع واسع من الناس، ويكونون 

 سببًا لفقرهم. 

هو الذي يتسلط  احلاكم أما يف النظام الشيوعي فإن احلزب

وهكذا يشرتك االثنان يف سلب الناس  وثرواتهم. الناسرقاب على 

 حقوقهم وجعلهم فقراء.

                                                                                                             
 

غلغلت األفكار الشيوعية إىل البالد اإلسالمية ومنها العراق، حيث ت تلصوو

أوساط بعض البسطاء من الناس عرب عمالء االستعمار، الذين بني  ةييوعشال

طّبلوا وزمروا كثريًا لتلك األفكار املزيفة والشعارات الفارغة، فأخذ البعض من 

السذ  والبسطاء من الناس يطالبون بتحقيق العدالة االجتماعية وفق مبدأ 

ذي كان عمره الشريف لـ ا لحالرا الشيوعية، وعلى اثر ذلك شعر اإلمام

مل يتجاوز الثالثني ـ والكثري من العلماء مبسؤوليتهم جتاه تلك األفكار الفاسدة 

واآلراء املنحرفة فتصدوا هلا عرب وسائل عديدة، موضحني أن اإلسالم وحده 

بعض  حل الراام مإلاهو القادر على حتقيق العدالة االجتماعية. وقد ذكر 

ك يف كتابه القيم )تلك لوذ ،ة الشيوعيةهجموا يفاليت اتبعها  تلك األساليب

 األيام(،فوصف بعض ما مر على اجملتمع نتيجة ظهور تلك األفكار. 

. وراجع يف هذا الباب: كتاب الفقه، 126ك األيام(: صلتاب )تك انظر

، وكتاب مباحثات مع الشيوعيني، والقوميات يف مخسني 106السياسة:  

 هزم، وغريها.سنة، وماركس ين
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نه مل يقر حالة اإلفراط إإلسالم وتبعًا للقوانني اإلهلية، فأما ا

والغلو يف االستثمار املالي واحتكار رؤوس األموال، كما يسلكه 

الرأمساليون، وال حالة التفريط يف فرض نظام احلزب الواحد، 

اليت غلفت جبانب الباطلة املتسلط على رؤوس األموال، بفكرته 

شرتاكية(، ويبقى العامل نها )االدعائي ومسيت بتسميات براقة م

قل مما يستحقه من مثرة عمله، أ ه، فيصل إىل يدباد حتت رمحة امل

 حبجة ضمان مستقبله وما شابه.

ك. فجعل يشجع اوإمنا التزم اإلسالم حدًا وسطًا بني هذا وذ

 فرض مع، واالستزادة منها بشكل مشروع على رؤوس األموال

الزكاة واخلمس ه، وذلك بفرض احلقوق الشرعية للفقراء وما أشب

احتياجات املعوزين بذلك سد ي حيثتفاصيل الفقهية املعروفة، الب

االحتكار الذي يؤدي نهى عن حرم الربا يف األموال ووقد  .والفقراء

إىل الضرر باآلخرين. كما رسم طريقًا واضحًا الستغالل الثروات 

 وملن عرب قانون: )األرض هلل واملساحات الشاسعة من األراضي

ىل قانون )بيت املال( وما تصر  من العوائد يف إعمرها(. مضافًا 

 اليوم بالضمان االجتماعي.  عر ، كما يالصاحل العام

من أحيا  :: قال رسول اهلل يقول اإلمام الباقر 
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 .(1)مواتًا فهو له

أميا رجل أتى خربًة بائرًة  :ويقول اإلمام الصادق 

وعمرها؛ فإن عليه فيها الصدقة. وإن  فاستخرجها، وكرى أنهارها

كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد 

 .(2)يطلبها؛ فإن األرض هلل وملن عمرها

من غرس شجرًا، أو  :قال: قال رسول اهلل  وعنه 

حفر واديًا، بدءًا مل يسبقه إليه أحد، وأحيا أرضًا ميتًة، فهي له 

 .(3)سوله قضاًء من اهلل ور

واملالحظ أن الرأمساليني أخذوا من القانون اإلسالمي جانب 

األصالة يف استغالل األموال وتنميتها، وفرعوا عليها مسائل تتيح 

هلم السيطرة على العامل، دون مالحظة اجلانب املعنوي للنظرية 

 . ال َتظِلمون وال ُتظَلمون، ورعاية قانون اإلسالمية

 باد املاجلانب اآلخر، وفرعوا عليه والشيوعيون أخذوا 

حيث حكروا  الشيوعية، وغرضهم ال يتعدى غرض الرأمساليني

                

 .3باب يف إحياء أرض املوات ح 279ص 5( الكايف:  1)

 .2باب يف إحياء أرض املوات ح 279ص 5( الكايف:  2)

 .6باب يف إحياء أرض املوات ح 280ص 5( الكايف:  3)
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األموال يف السلطة دون الناس، وهذا أسوء من حكر األموال يف يد 

فرمبا عليك أن تشكو يف النظام  ،جمموعات متعددة من األثرياء

تشكو  أما يف حكومة الشيوعيني فإىل من ،الرأمسالي إىل احلكومة

 من احلكومة؟!

يا أَيَُّها الَِّذيَن يف الذكر احلكيم:  لكن اإلسالم يقول كماو

با إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن  فَإِْن  آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوذَُروا ما بَِقَي ِمَن الر ِ
ُس وؤُ لَْم تَْفعَلُوا فَأْذَنُوا بَِحْرٍب ِمَن هللاِ َوَرُسوِلِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَكُْم رُ 

 .(1)أَْمواِلُكْم ال تَْظِلُموَن َوال تُْظلَُمونَ 

ُس أَْمواِلُكْم ال تَْظِلُموَن َوال وفَلَُكْم ُرؤُ قوله تعاىل:  يفن إف

داللة على السر يف العدالة االقتصادية لإلسالم، وفيه  تُْظلَُمونَ 

 عدة أمور: تقرير

 .ية الفرد؛ فإنه مباح شرعًاأواًل: أصل ملك

 ظلم. حرام، وهو أخذ الرباثانيًا: 

ُس وُرؤُ ثالثًا: إمضاء أصنا  املعامالت، حيث عرب بقوله: 

. واملال إمنا يكون رأسًا إذا صر  يف وجوه املعامالت أَْمواِلكُمْ 

 وأصنا  الكسب.

املرابون  هكما يفعلال  (مونظِلال َترعاية قانون )رابعًا: 

                

 .279 -278سورة البقرة: ( 1)
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عدى أحد على رؤوس بأن يت (مونظَلال ُتقانون ))الرأمساليون(، و

 .االشرتاكيون هكما يفعلال أموالكم 

هذه صورة واحدة، من صور التدبري واإلصالح للمال يف 

. يف امللكية الفردية ، نستفيدها من قانون اإلسالماإلسالمي اجملتمع

املالك احلقيقي للمال هو اهلل سبحانه، ولكنه جعله قيامًا نعم 

قفه و، من دون أن يك االعتباري، ومّلكه إياهم بامللومعاشًا للناس

أذن يف  بلعلى شخص دون شخص وقفًا ال يتبدل وال يتغري، 

على طبق العناوين املعروفة؛  الفردية وامللكية االختصاص

. وشرط يف التصر  أمورًا وما أشبه كاحليازة، والتجارة، والوراثة

 لذلك يقول تعاىل:  ؛كالعقل والبلوغ واالختيار وحنو ذلك

 ْتُوا السُّفَهاَء أَْموالَُكُم الَّتِي َجعََل هللاُ لَُكْم قِياماً َواْرُزقُوهُْم َوالتُؤ

 ً  .(1)فِيها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعُروفا

 الَِّذي ُهوَ فاألصل األصيل يف اإلسالم أن اهلل عزوجل: 

 ً سائل . ويتفرع على ذلك م(2)َخلََق لَكُْم ما فِي األَْرِض َجِميعا

اإلنفاق والزكاة وما شابه، مما يقوم به عضد اجملتمع اإلنساني، وال 

يتيح جمااًل النتشار الفقر واحلرمان.. أما لو بقيت القوانني الرأمسالية 

                

 .5سورة النساء: ( 1)

 .29سورة البقرة: ( 2)
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واالشرتاكية هي احلاكمة دون حكم اهلل تعاىل، فال جمال إىل رفع 

 .(1)الفقر واحلرمان من هذا العامل

                

يف كتاب )مباحثات مع الشيوعيني(: أنه يف  مقامه أعلى اهلل( ذكر اإلمام الراحل 1)

عهد عبد السالم عار  هيئنا وفدًا كبريًا من علماء كربالء املقدسة، وذهبنا إىل 

يف النجف األشر ، لنرى رأيه يف  حمسن احلكيم  السيداملرجع مساحة 

 االشرتاكية اليت نادى بها )عبد السالم عار ( وطبقها باحلديد والنار.

السيد احلكيم هناك بوجوب حماربة االشرتاكية، ومقاطعة البضائع اليت وأفتى 

وضعت احلكومة اليد عليها، وانتشر نبأ ذهاب الوفد، وفتوى السيد احلكيم يف 

كل العراق كالربق اخلاطف،وبعد رجوعنا، وإعالن خطباء كربالء عن ذلك، 

ا مت اعتقل انهمرت عليَّ سيل من األسئلة واالعرتاضات، وحتى التهديد، كم

مجاعة من أصدقائنا ـ  منهم العالمة اجملاهد السيد مرتضى القزويين ـ وأودعوا 

 السجن، أو نفوا إىل خار  كربالء.

جاءني يف تلك األثناء وفد من املثقفني، عرفوا أنفسهم أنهم من بالد خمتلفة، 

 وأنهم شيوعيون اشرتاكيون يريدون مناقشيت يف االشرتاكية، فرحبت بهم.

 لوا: ملاذا حتارب االشرتاكية؟.فقا

 قلت: ألن اإلسالم حاربها.

 قالوا: ليس يف القرآن حماربة االشرتاكية.

 قلت: وهل أنتم تقرؤون القرآن؟.

 قالوا: نعم.

قلت: رجاًء ليقرأ واحد منكم سورة من سور القرآن من غري اجلزء األخري وال 

 سورة الفاحتة. فلم يقدروا على ذلك.
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لى أنكم ال تقرؤون القرآن وال تعرفونه، فكيف تقولون: قلت: هذا دليل ع

 ليس يف القرآن حماربة االشرتاكية. فنكسوا رؤوسهم.

 ثم قالوا: حسنًا أنت الذي تعر  القرآن علمنا يف أية آية حماربة االشرتاكية؟.

  َبْيَنُكْم َأْمواَلُكْم َتْأُكُلوا َوالقلت: يف آيات متعددة، منها قوله تعاىل: 

 َعلى َبْعَضُكْم َفضََّل َواهلُل، ومنها قوله تعاىل: 188سورة البقرة:  ْلباِطِلِبا

 ِبما اْمِرٍ  ُكلُّ، ومنها قوله تعاىل: 71سورة النحل:  الرِّْزِق ِفي َبْعٍض

 ، إىل غريها...21سورة الطور:  َرِهنٌي َكَسَب

 جوعًا؟.قالوا: وهل اهلل راض بأن ميلك إنسان املاليني، وميوت أناس 

 قلت: ال. 

 قالوا: إذا مل تكن اشرتاكية كان معناه ذلك.

 قلت: بالعكس إذا كانت االشرتاكية كان معناه ذلك.

 قالوا: وكيف؟.

قلت: يف االحتاد السوفييت والصني الشعبية ميلك القادة الشيوعيون 

 االشرتاكيون كل احلياة، بينما ال ميلك الشعب حتى القوت.

 قالوا: هذه دعاية.

لت: هنا يوجد أناس رأوا بأعينهم ذلك، وثم تصرحيات )خروتشو ( ق

 وتصرحيات )ماو تسي تونغ( تدالن على ذلك.

 قالوا: إذن فما هو العال ؟.

 قلت: العمل بنظام اإلسالم.

 قالوا: وما هو نظام اإلسالم؟.

قلت: إباحة امللكية الفردية إىل حد عدم الفساد واإلفساد، مع ضمان عيش 
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 شًا متوسطًا بال إسرا  وال تقتري.الفقراء عي

 قالوا: إذن أنت حتبذ النظام الرأمسالي؟.

قلت: كال؛ فالنظام الرأمسالي الغربي، واالشرتاكي الشرقي كالهما باطالن، 

 وإمنا النظام اإلسالمي هو النظام الصحيح.

 قالوا: إنا مل نسمع بهذا من قبل؟.

ن والصحف خلت من أي قلت: ألن املدارس واإلذاعات وحمطات التلفزيو

ذكر هلذا النظام، وأنتم ال تطالعون الكتب اإلسالمية، وال حتضرون حمضر 

 العلماء الذين يتكلمون حول أمثال هذه األمور، ولذا ال تعرفون اإلسالم.

قالوا: الذي مسعناه من اخلطباء أن اإلسالم عبارة عن: صالة وصيام ومخس 

كر، ومسائل شرعية وأمور أخالقية، حج وجهاد وأمر باملعرو  ونهي عن املن

 وحنو ذلك.

قلت: هناك خطباء يتكلمون حول االقتصاد اإلسالمي لكنهم قليلون، والكثري 

منهم يراعي مستويات املستمعني، فال يتكلم إال عن أمور هم يطلبونها من 

 جوانب اإلسالم.

 قال أحدهم: وملاذا ال تطلبون من السلطة تطبيق النظام اإلسالمي؟.

 ت: طلبنا، ولكنها مل تلب.قل

 قال: من طلبها من السلطة؟.

قلت: أنا شخصيًا؛ فقد طلبت من عبد الكريم قاسم عند مقابليت له، وكان  

 معي مجع آخرون.

 قال: اآلن اطلبوا من عبد السالم عار .

قلت: الواقع أن بناء السلطات على أن ال تسمع الكالم من العلماء، وقد 
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 لكيني إىل هذا العهد.جربنا ذلك من عهد امل

 قال أحدهم: وكيف حيدد اإلسالم رأس املال لدى األغنياء؟.

قلت: أواًل: يأخذ منه اخلمس والزكاة. وثانيًا: ال يرتكه حيتكر ويرابي وميتص 

 دماء الناس بالوسائل غري املشروعة.

 قال: وأية فائدة، وبعد ذلك يبقى املال عنده كثريًا؟.

 بقى عنده مال كثري؟.قلت: وما املانع من أن ي

 قال: املانع هو أن الفقري يعاني اجلوع واحلرمان؟.

 قلت: كال؛ فإن الدولة كفيلة بعيش الفقري الذي ال جيد عماًل. 

 قال: ومن أين للدولة املال؟.

قلت: من اخلمس والزكاة ومن أرباح استثمارات الدولة، ومن املعادن 

 ملشروعة.وحنوها، اليت حتصل عليها الدولة بالطرق ا

 قال: إذا كان هناك أغنياء وفقراء حتكمت الطبقية يف الناس؟.

 قلت: وما هو ضرر الطبقية؟.

 قال: إن طبقة يرون أنفسهم دون طبقة فتولد فيهم عقد نفسية.

قلت: واآلن يف البالد الشيوعية هذه موجودة، فإن طبقة احلزب طبقة رفيعة، 

وجود يف اجملتمع، فإن طبقة وطبقة الشعب طبقة دون ذلك، ودائمًا هذا م

األذكياء والدارسني فوق طبقة الذين ال ذكاء ومل يدرسوا أو مل يتابعوا 

دراساتهم إىل املراحل العالية، والعقد النفسية عاجلها اإلسالم باإلميان 

 والفضيلة ورجاء ثواب اهلل يف اآلخرة ملن عمل صاحلًا.

  ؟.قالوا: وماذا تقول حول الرئيس عبد السالم عار

 قلت: إني أحتدث حول املباد  ال حول األشخاص.
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 أسباب الفقر

 :ما يليأسباب الفقر يف عامل اليوم أهم  ثم إن من
 

 : سرقة ثروات الشعوب1

رمبا أهم سبب للفقر واحلرمان املتفشي يف جمتمعاتنا هو سرقة 

، حيث قال احلكام للثروات اليت وهبها اهلل لبين اإلنسان كافة

ا فِي الس َماَواِت َوَما فِي األْرِض َجِميعاً : تعاىل َر لَكُْم م  َوَسخ 

ْنهُ إِن  فِ   .(1)يَاٍت ل قَْوٍم يَتَفَك ُرونَ آلي ذَِلَك م 

الديكتاتورية املتسلطة على رقاب احلكومات وهذا ديدن 

 فرض قوانني جتمع مبوجبها الضرائب مضافًا إىلالشعوب بالباطل، 

من  ، وإكثار موظفي الدولةاليت ما أنزل اهلل بها من سلطان الباهضة

السرقة عن طريق كذلك ، خالل زيادة تعقيد حياة الناس واجملتمع

 .، وأساليب أخرىأخذ الرشوة إلجناز أعمال املواطنني

أسباب الفقر واحلرمان يف هذا أهم فاحلكم الدكتاتوري من 

وذلك ألنه يصادر حقوق اآلخرين يف االنتخاب والتمثيل  ؛العامل

 يقوم بسرقة ثروات الشعب قي، ومن أجل إحكام سيطرتهياحلق

ليت تضعف من إرادة اجملتمع، يعمل على فرض الضرائب او

                

 .13( سورة اجلاثية: 1)
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عرب اإلكثار  وتنصب يف تقوية احلكم، بتفريق رؤوس األموال العامة

من األجهزة األمنية والوظائف غري الضرورية اليت تضمن تسلط 

. وبهذا احلال يصبح التاجر أمام مطرقتني؛ الطاغية على احلكم

طرة، مطرقة احلاكم ومطرقة الربح، فاألول ميثل حالة القوة والسي

تجئ إىل الطريق الثاني لتعويض ما فاته.. وهكذا املوظف إذ يرى لفي

إىل داخل البعض من الشيطان أسياده يف نهب وسلب، فيتغلغل 

أصحاب النفوس الضعيفة، ويستمر  حياة التكفف واالختالس 

رتشاء، وبالتالي يفسد اجلهاز اإلداري للمجتمع، ويرتفع واال

، بل حتى على شعبوقة من المؤشر الضغط على الطبقة املسح

 أنصا  التجار.

حوائج عن أميا وال احتجب  : ل اإلمام أمري املؤمننيوقي

عن حوائجه، وإن أخذ هدية والناس احتجب اهلل عنه يوم القيامة 

 .(1)كان غلواًل، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك

كل شيء غل  : اإلمام الصادق : قالقالعن عمار و

والسحت أنواع كثرية منها: ما أصيب من  من اإلمام فهو سحت،

ن ذلك إف ،أعمال الوالة الظلمة... فأما الرشا يا عمار يف األحكام

                

 . 22066ح 5ب 94ص 17 وسائل الشيعة:  (1)
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 .(1) الكفر باهلل العظيم وبرسوله

هذا فضاًل عن إن الرشا والسرقة أكل للمال بالباطل، وسلب 

حلقوق اآلخرين بال مربر، وخمالف حلكم اهلل تعاىل، فال شيء يف 

موافق للنظام اإلسالمي؛ ولذا جاءت مفسدته واضحة  هذا السلوك

 الفقر. يف إجياد

                

 .22068ح 5ب 95ص 17 وسائل الشيعة:  (1)
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 التنزه عن السرقة

أما لو كان العمل وفق ما أراده اإلسالم يف احلكم، بعيدًا عن 

املناصب اليت ال تليق مبعتليها، مع احرتام آراء و الثروات، سرقة

ل للناس غري احملرمات( اليت تفسح اجملايف اجملتمع وتوفري احلريات )

، وال تثقل وأمان برؤوس أمواهلم حبرية ويتاجروا أن يعملوا

وما أشبه. فإن احلال ـ حينئٍذ ـ  والرشاوىكاهلهم بالضرائب 

ختلف عما عليه العامل اليوم من فقر وحرمان.. ألن التاجر يس

يدور يف حلقة الرتابط االجتماعي  نواملزارع والصانع وم

ة ينوء بها ضىل فرض أرباح باهالداعي إ نواالقتصادي، ال جيدو

 نكاهل اآلخر، بغياب الضريبة والرشوة، وإن وجدت فسيجدو

الرادع من قبل املؤمنني ووالة العدل، وهذا الرادع ليس املراد منه 

مصادرة أمواله، وإمنا اجتناب جتارته وعدم  أوالسجن أو اإلعدام 

 مضافًا إىل تعامل الناس معه، حتى يرعوي إىل طريق الصواب

 .. قانون التعددية االقتصادية

ثم ..» لألشرت النخعي ملا واله مصر:  كتب أمري املؤمنني

املقيم منهم  ،بالتجار وذوي الصناعات، وأوص بهم خريًا استوِص

نهم مواد املنافع وأسباب إف ؛واملضطرب مباله، واملرتفق ببدنه

تك املرافق، وجالبها من املباعد واملطارح.. وتفقد أمورهم حبضر
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أن يف كثري منهم ضيقًا  ،ويف حواشي بالدك. واعلم مع ذلك

البياعات،  يففاحشًا، وشحًا قبيحًا، واحتكارًا للمنافع، وحتكمًا 

فامنع من االحتكار،  .وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الوالة

مبوازين  ،وليكن البيع بيعًا مسحًا منع منه. فإن رسول اهلل 

فمن قار  ، لفريقني من البائع واملبتاعوأسعار ال جتحف با ،عدل

 .(1)غري إسرا  يفحكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه 

فيضر بعامة  عقالئية وأما اإلجحا  يف الربح من غري موازين

لفرض العقوبة   الناس، وهو الداعي عند اإلمام أمري املؤمنني

ئال تتولد تغليبًا ملصلحة حفظ النظام العام، ورعاية حلال اجملتمع ل

 الطبقات املسحوقة أو الفقرية. 

يف الكسب أو    ومن أجل ذلك عمل األئمة األطهار

التجارة أيضًا، ليعلموا الناس كيفية العمل والكسب وطرقه 

 الصحيحة.

                

كتبه ملالك األشرت ملا واله على  من كتاب لـه  53نهج البالغة، الكتب:  (1)

 . مصر وأعماهلا
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 رباال: 2
الثاني من عوامل الفقر واحلرمان: تفشي الربا يف اجملتمع، فإن 

فقر يومًا بعد يوم، الربا يوجب سحق الطبقة الفقرية وجعلها أ

وهكذا بالنسبة إىل الدول الفقرية حيث يصل األمر إىل حد لو أنفقت 

مجيع وارداتها على أرباح القروض مل ميكنها ذلك من تسديد 

األرباح، فكيف بأصل املبلغ. نعم اإلسالم حرم الربا وأحل البيع 

املضاربة شكل من أشكال التجارة. وقد روي عن واملضاربة، فإن 

وهما الرجالن يدفع ـ  أنه قال يف املتضاربني املؤمنني  أمري

أحدهما مااًل من ماله إىل اآلخر يتجر به، على أنه ما كان فيه من 

الربح بينهما على ما  :قال ـ فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه

 . (1)والوضيعة على املال ،اتفقا عليه

ألحدهما  وكذلك لو كان :وقال أبو عبد اهلل الصادق 

من املال أكثر من مال صاحبه، فالربح على ما اشرتطاه، والوضيعة 

 .(2)على كل واحد منهما بقدر رأس ماله

وبالتجارة،  ،عمل باملضاربة  اإلمام الصادقوروي أن 

                

 .256ح 22  86ص 2( دعائم اإلسالم:  1)

 .257ح 22  86ص 2دعائم اإلسالم:   (2)
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 .والبيع والشراء

اإلمام ـ فقد جاء عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد اهلل 

مصاد ، فأعطاه ألف دينار،  :هل له يقال موىل  ـ الصادق

  .جتهز حتى ختر  إىل مصر، فإن عيالي قد كثرواله:  وقال

فلما دنوا من  ،مبتاع وخر  مع التجار إىل مصر هزهقال: فج

مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن املتاع الذي 

فأخربوهم أنه ليس  (1)وكان متاع العامة ،معهم ما حاله يف املدينة

مبصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن ال ينقصوا متاعهم من 

 ،ربح الدينار دينارًا. فلما قبضوا أمواهلم وانصرفوا إىل املدينة

، ومعه كيسان يف كل واحد فدخل مصاد  على أبي عبد اهلل 

 .فداك، هذا رأس املال وهذا اآلخر ربح تألف دينار، فقال: جعل

 .!ملتاع؟با مولكن ما صنعت ،ريإن هذا الربح كث : فقال

سبحان  : فقال .فحدثه كيف صنعوا وكيف حتالفوا

ربح الدينار بال تبيعوهم إال ن حتلفون على قوم مسلمني أ ،اهلل

هذا رأس مالي وال حاجة فقال:  ،ثم أخذ أحد الكيسني .!دينارًا

جمالدة السيو  أهون من  ،يا مصاد ـ  ثم قال ـ لنا يف هذا الربح

                

 متاع العامة: أي الذي حيتا  إليه عامة الناس. (1)
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 .(1)ب احلاللطل

ومعنى ذلك: أن اإلجحا  شرعًا حرام، وأن عماًل كهذا هو 

. وإذا كان القياس هو هذا، فلننظر إىل ما يفعله حبق الناسإجحا  

البضائع على أصحاب رؤوس األموال يف العامل، وكيف حيملون 

وكيف يقتلون الناس بأمواهلم، وجيعلون من  .؟الفاحشة األرباح

 .الناس فقراء قهرًا؟

 

 منع الناس من العمل: 3

فإن ، الثالث من أسباب الفقر واحلرمان: املنع من العمل

املباحات، وال  التجارة وحيازة احلكومات تضع شروطًا ملمارسة

فلو دخلنا أي بلد لوجدنا أن  ؛ستفادة منهاالجمااًل حرًا ل تدع للناس

 ..هناك حالتني هما الفقر والغنى

 ،ر قسمًا من أرض اهلل وتعمل عليهاأن تعمـ مثاًل ـ أردت  إذاف

وعراقيل وضعت قوانني متنع من ذلك حيث لوجدت أن الدولة 

ولو أردت الذهاب من هذا البلد إىل  .عديدة هلا أول وليس هلا آخر

ولو أردت . ستجد أن الدولة متنع من ذلك للتجارة البلد الثاني

                

 .58ح 1ب 14 -13ص 7تهذيب األحكام:   (1)
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. من ذلك الصيد يف مياه فجرها اهلل لعباده، ستجد أن الدولة متنع

اليت حتول بني الناس وممارسة حرياتهم  هر هيوافإن هذه الظ

ا يورث الفقر قهرًا، علمًا بأن إحياء املوات وإعمار مم االقتصادية

بشرط عدم اإلحجا  األرض هي من املوارد اليت أباحها اإلسالم، 

، وقد وردت يف ذلك روايات عديدة اتفقت عليها حبق اآلخرين

 العامة واخلاصة.

 :قال  عن عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهلل الصادقف

فكرى فيها  ،أرضًا مواتًا اوأنا حاضر عن رجل أحي  ئلُس

هي له وله فقال:  .؟وغرس خناًل وشجرًا ،وبنى فيها بيوتًا ،نهرًا

 .(1)..أجر بيوتها

من غرس  : قال رسول اهلل : اإلمام الصادقوقال 

مل يسبقه إليه أحد، وأحيا أرضًا ميتة  ًاشجرًا، أو حفر واديًا بدء

 . (2) فهي له قضاًء من اهلل ورسوله

عن الشراء  أبا عبد اهلل وعن حممد بن مسلم قال: سألت 

 .؟من أرض اليهود والنصارى

                

 .32243ح 1ب 413 -412ص 25وسائل الشيعة:   (1)

 .6باب يف إحياء ارض املوات ح 280ص 5الكايف:   (2)
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على أهل   ، قد ظهر رسول اهللليس به بأسقال: ف

فخارجهم على أن يرتك األرض بأيديهم يعملونها  ،خيرب

وأميا قوم  فال أرى بها بأسًا لو أنك اشرتيت منها شيئًا،ويعمرونها، 

 .(1)فهم أحق بها وهي هلم اأحيوا شيئًا من األرض وعملوه

ال  فالحظ هذه الروايات وغريها اليت تعطي األرض ملن أحياها

سرية املسلمني يف الزراعة،  كانت ، وكذلكلدولة أو احلاكم املستبدل

. إال أن القوانني اوغريه ،رانهاألشق ر وابر، وحفر اآلووبناء الد

هي اليت سلبت الناس  ،الوضعية املراعى بها حال مصلحة واضعيها

، وأدت إىل نشوء حالة احلرمان والفقر بهذه وحرياتهم حقوقهم

 .، ويف مجيع بقاع العاملكيفالصورة املفجعة يف الكم وال

بيق بتط فعلينامن العامل إذا أردنا إزالة صور الفقر واحلرمان و

اليت أقرها االقتصادية توفري احلريات القوانني اإلسالمية واليت منها 

من املباحات املشروعة اإلسالم للشعوب يف االستفادة التامة 

 والثروات ورؤوس األموال.

 

 شراء األسلحة: 4

                

 .29ح 39ب 146ص 4تهذيب األحكام:   (1)



 
 

45 

هو هدر  واحلرمان: تفشي الفقر رابع من أسبابالسبب ال

  .نعهاوص شراء األسلحةب للشعوب األموال الطائلة

 التقليدي السائد السالحهو  والدرع والرمح السيفلقد كان 

وال حيتا  تصنيعها إىل مبالغ باهضة كما هو  ،يف العصور السابقة

ولذا  ؛رمبا يكلف املالينيفإن صاروخًا واحدًا  ؛اليومحال السالح 

يف املشاريع العسكرية،  الشعب جمموعة ضخمة من أموال ذوبت

من جمرد احتماالت وهمية يفرضها املتاجرون واليت تأتي أحيانًا 

نتيجة فتظهر إىل اقتنائها. دول تسابق التلرعب والدمار، حتى با

صور من املآسي واحلرمان والفقر تولدها هذه األسلحة يف ذلك 

 .باستنفاذها لثروات األمة مها أستخدامسواء با

 على عقالء العامل أن جيتمعوا من أجل نزع السالحلك لذ

والرجوع إىل ما كان عليه  ،مبختلف أشكاله حتى البندقية احلديث

، حيث إن ذلك أقرب للعدالة وحلفظ االقتصاد، وأيضًا احلال سابقًا

، من القتل والدمار الواسع لدفع ضرر تلك األسلحة عن البشرية

حينما يظهر، يظهر   ولذا جاء يف رواية أن اإلمام املهدي

. (1)جل السبب الذي ذكرناهوسالحه السيف، ورمبا يكون ذلك أل

                

، وحبار األنوار: 285حديث يأجو  ومأجو  ح 224ص 8انظر الكايف:   (1)
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بل هي عني احلقيقة وعني  ،وهذه الرواية ليست من باب الكناية

ن إطالق صاروخ واحد يقع على رؤوس األبرياء هو إذ أ ؛العدالة

 من أبشع الظلم، والذي وقع العامل فيه اليوم.

ولو أن السالح احلديث الذي يهدد البشرية يزول عن العامل 

الفقر، ألن مصاريف األسلحة هي  أسباب من أهمواحد  لزال معه

مما يسلبه احلكام من الشعوب بأشكال عدة، يف حني أن من الواجب 

لرفع املستوى املعيشي على أولئك احلكام أن يوظفوا هذه املبالغ 

والثقافية ولتطوير خمتلف  لبناء املدارس واملراكز الصحيةلشعوبهم و

 .حياة اإلنسان الكرمية يف ممما يلز مرافق احلياة االقتصادية وغريها

 وال عجب

وال عجب إذن أن ينتشر الفقر واملرض واحلرمان يف هذا 

، والعسكري العامل، بعدما أخذت احلكومات يف التسابق التسليحي

ن بعض أ حتىمشفوعًا بالتقنني الالشرعي والديكتاتوري، 

من الفقراء، هم اإلحصاءات أشارت إىل أن نصف سكان العامل 

انتشار الفساد االجتماعي واإلداري والتفسخ املالزم  فضاًل عن

قد ذكرت عدة تقارير أن مئات املاليني من لبعض حاالت الفقر. و

                                                                                                             
 

 .4ح 27ب 311ص 52 
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، احلرمان وسوء التغذية يف العاملاملرض واجلوع و منون عانالناس ي

 .(1)هم بهذه األسبابنورمبا مات املاليني م

                

املتناقضات واملباد  بني األولويات العسكرية ( ورد يف تقرير حتت عنوان: )1)

( حيث يبني فيه الفجوة الكبرية بني ما تنفقه األنظمة واالجتماعية والبيئة

عمار والصحة وما تنفقه على مصاريف واحلكومات على جهود ومصاريف اإل

  شراء وتصنيع األسلحة الفتاكة واهلدم والقتل وتلويث اإلنسان والبيئة: 

املتحدة للبيئة وهو املنظمة املسؤولية عن محاية البيئة العاملية  األممأنفق برنامج 

دوالر، أي ما يعادل أقل من  (مليون 450)على مدى السنوات العشر األخرية 

قيمة املساعدات  إمجالييبلغ والعسكري العاملي.  اإلنفاقعات من مخس سا

دوالر أي ما  (مليار 35)اإلمنائية الرمسية السنوية املقدمة إىل البلدان النامية 

 اإلنفاقمن  (ساعات 7ـ  6و)العسكري العاملي.  اإلنفاق من (يومًا 15)يعادل 

ذلك املرض  ،املالرياللقضاء على  تكلفتها ميكن استخدام العسكري العاملي

ونصف اليوم من  ًايوموأن . تل الذي يفتك بأرواح مليون طفل سنويًااالق

مليار دوالر( تساوي التكاليف السنوية  3ر1)يكلف  العسكري العاملي اإلنفاق

حلماية األراضي اليت مل تتأثر بالتصحر واستصالح تلك املناطق اليت تأثرت 

مليارات  7)تكلف العسكري العاملي  فاقاإلنمن  (أيام 3و)بدرجة معتدلة. 

طائرة وأن دوالر( تساوي متويل الغابات االستوائية ملدة مخس سنوات. 

 مليون دوالر( تساوي تركيب  12)تكلف باتشي أواحدة من طراز  هليكوبرت

مياه  مضخة يدوية لتمكني القرى يف العامل الثالث من احلصول على (80000)

مليون دوالر،  123)يكلف ن صواريخ باتريوت نظام واحد موأن مأمونة. 

وحدة سكنية منخفضة التكاليف  (5000)دون الصواريخ( يساوي إنشاء 
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من حرب  ًاواحد ًايوموأن حياء الفقرية. أسرة من املعيشة يف األ (5000)إلنقاذ 

مليار دوالر(  1ر5)كلف  م(1991يف عام )حترير الكويت من الغزو العراقي 

عوام لتحصني األطفال ضد ستة أمراض أملي مدته مخسة يساوي برنامج عا

 .واحليلولة دون وفاة مليون طفل سنويًا ،قاتلة

  ي(مليون ثر 800)سكان األرض يتوزعون بني وذكر أيضًا يف تقرير آخر أن 

 متوسط احلال.  (مليون 400)فقري و (مليارات 4)و

 م على لقمة غذاء.طفل ميوتون سنويًا يف العامل لعدم حصوهل (مليون 17وأن )

بعد عقود من التقدم الصناعي والعلمي مل تتقلص ويف بعض التقارير: 

الفروقات االجتماعية بني الشمال واجلنوب، بل ازدادت الفجوة بني فقراء 

 (مليار 1ر3)وهناك  العامل وأغنيائه يف الثالثني سنة املاضية مبقدار ثالثني مرة.

شخص  (مليار 1ر5) فيما ال يتمتع قرابة شخص يف العامل يعيشون يف فقر مدقع

من احملرومني يف العامل نساء،  (%70)ن أبأبسط اخلدمات والعناية الصحية، و

 سيكون هناك ملياران من الفقراء يف العامل.العشرين ويف نهاية القرن 

حذرت منظمات اإلغاثة الدولية من خطر اجملاعة اليت تهدد فقد  اجملاعةأما عن 

يني يف جنوب السودان إذا مل تقدم مساعدات عاجلة هلؤالء آال  السودان

 احملتاجني لألغذية والدواء. 

إن معظم منطقة والية  :وقالت منظمة )وورلد فيجن( العاملة يف جمال اإلغاثة

ن الناس حياولون أحبر الغزال يف جنوب السودان تعاني من نقص يف األغذية و

وتقول وكاالت  وز )البندق( الربي.على أوراق األشجار واجل العيش اعتمادًا

ألف شخص مهددون خبطر اجملاعة يف  350إن ما يزيد عن  :اإلغاثة الدولية

ويف تصاعد لوترية األحداث يف جنوب السودان خالل  والية حبر الغزال.
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رد عن الواوكل هذه املؤشرات من مصاديق احلديث الشريف 

قيل: ما مخس . مخس خبمسحيث قال:  رسول اهلل

ما نقض قوٌم العهد إال سلط اهلل عليهم  : قال .خبمس؟

عدوًا، وحكموا بغري ما أنزل اهلل إال فشا فيهم الفقر، وما ظهر فيهم 

طففوا الكيل إال منعوا النبات  الالفاحشة إال فشا فيهم املوت، و

 . (1)زكاة إال حبس عنهم املطروأخذوا بالسنني، وال منعوا ال

 ،واخلري والرفاهفإذا أردنا الرجوع إىل عامل حيكمه العدل 

فالبد  ،وخنر  من عامل الفقر واحلرمان إىل عامل الغنى والسعادة

                                                                                                             
 

األشهر القليلة املاضية، حذرت وكاالت اإلغاثة الدولية واملنظمات اإلنسانية 

هدد قرابة النصف مليون شخص يف والية حبر الغزال يف من خطر اجملاعة اليت ت

جنوب السودان. ويتخو  العاملون يف وكاالت اإلغاثة الدولية من أن اجملاعة 

هذه املرة ستكون أسوأ من اجملاعة اليت شهدتها املنطقة نفسها يف الثمانينات 

 ألف شخص. 300واليت راح ضحيتها حوالي 

ري إىل أن أرض السودان وحدها تكفي إلطعام علمًا أن األحباث والدراسات تش

كل البشر املوجودين على وجه األرض، إذا استغلت بشكل سليم زراعيًا فهي 

 سلة غذاء العامل!! 

 12وذكرت وكاالت اإلغاثة الدولية أن مئات اآلال  من الناس يف أكثر من 

  دولة يواجهون خطر اجملاعة.

 .3حضمن  138ب 370ص 70حبار األنوار:   (1)
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منع الناس من والسرقة، من هذه الظواهر اليت مرت ـ من دراسة 

 شراء األسلحة، وغريها ـ وإجراء احللول اإلسالميةوالعمل، 

املناسبة هلا حتى يعيش العامل يف سعادة ورفاه، وما ذلك على اهلل 

 بعزيز.

ومتعين باالقتصاد، واجعلين هاللهم صل على حممد وآل ،

من أهل السداد، ومن أدلة الرشاد، ومن صاحل العباد، وارزقين 

اللهم خذ لنفسك من نفسي ما  .فوز املعاد، وسالمة املرصاد

سي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو خيلصها، وأبق لنفسي من نف

 حبق حممد وآله الطاهرين. (1)تعصمها

 

 من هدي القرآن الحكيم

 

 

 :اهبالفقر عليتبتلى األمة حتى ال 

 .حيد عن العبودية هلل تعالىتال  ـ أن1

                

مكارم يف  وكان ومن دعائه  20رقم  دعاءالصحيفة السجادية: ال (1)

 ق ومرضي األفعال.األخال
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يا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم قال اهلل تعاىل: 

 .(1)ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَوالَِّذيَن ِمْن َق

 .(2)َواْعُبُدوا اهلَل َوال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئًاوقال سبحانه: 

ِإنَّ هِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم وقال عزوجل: 

 .(3)َفاْعُبُدوِن

نَي َلُه َوما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اهلَل ُمْخِلِص وقال جل وعال:

 .(4)الدِّيَن

 

 .الهزكي أمواتوـ 2

 .(5)َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاَةقال اهلل تعاىل: 

َوقاَل اهلُل ِإنِّي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّالَة َوآَتْيُتُم وقال سبحانه: 

                

 .21سورة البقرة: ( 1)

 .36سورة النساء: ( 2)

 .92سورة األنبياء: ( 3)

 .5سورة البينة: ( 4)

 .43سورة البقرة: ( 5)
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 .(1)الزَّكاَة

ْكُتُبها ِللَِّذيَن َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأوقال عزوجل: 

 .(2)َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزَّكاَة

 َوَأْوصاِني ِبالصَّالِة َوالزَّكاِة ما ُدْمُت  وقال جل وعال:

 .(3)َحيًّا

 تنفق في مرضاة هللا.و ـ3

َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اهلِل َوال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى قال اهلل تعاىل: 

 .(4)التَّْهُلَكِة

َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِفي َسِبيِل اهلِل وقال سبحانه: 

َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهلُل ُيضاِعُف 

 .(5)ِلَمْن َيشاُء َواهلُل واِسٌع َعِليٌم

                

 .12سورة املائدة: ( 1)

 .156سورة األعرا : ( 2)

 .31سورة مريم: ( 3)

 .195سورة البقرة: ( 4)

 .261سورة البقرة: ( 5)
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 .(1)َفأَلْنُفِسُكْمَوما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر وقال عزوجل: 

َوما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر  وقال جل وعال:

 .(2)الرَّاِزِقنَي

 

 اإلسالمية.الحرية ـ وترسي معالم 4

 .(3)ال ِإْكراَه ِفي الدِّيِنقال اهلل تعاىل: 

ْلُيْؤِمْن َوَمْن ُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن شاَء َفووقال سبحانه: 

 .(4)شاَء َفْلَيْكُفْر

َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغالَل الَِّتي كاَنْت وقال عزوجل: 

 .(5)َعَلْيِهْم

 

 من هدي السنة المطهرة

                

 .272سورة البقرة: ( 1)

 .39سورة سبأ: ( 2)

 .256سورة البقرة: ( 3)

 .29سورة الكهف: ( 4)

 .157سورة األعرا : ( 5)
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 :عليها بالفقري األمة بتلتحتى ال 

 .حيد عن العبودية هلل تعالىتال  ـ أن1

من أغبط أوليائي  قال اهلل عزوجل: إن :قال رسول اهلل 

عندي رجاًل خفيف احلال، ذا حظ من صالة، أحسن عبادة ربه 

بالغيب، وكان غامضًا يف الناس، جعل رزقه كفافًا فصرب عليه، 

 .(1)عجلت منيته فقل تراثه، وقلت بواكيه

دوام العبادة برهان الظفر  : وقال اإلمام أمري املؤمنني

 .(2)بالسعادة

إن من  : إلمام احلسن اجملتبىا  قال سبط رسول اهلل

 .(3)طلب العبادة تزكى هلا

 أعبد الناس من أقام  : وقال اإلمام الصادق

 .(4)الفرائض

                

 .176ح  17ب 78ص 1( وسائل الشيعة:  1)

 .3936ص 10  2ب 2ق 198غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 يف قصار هذه املعاني. ما روي عنه  236حتف العقول: ص (3)

 .5840باب النوادر ح 394ص 4من ال حيضره الفقيه:   (4)



 
 

55 

 .اهزكي أموالتوـ 2

وإذا منعوا الزكاة منعت األرض بركتها :  قال رسول اهلل

 .(1)من الزرع والثمار واملعادن كلها

 أموالكم  وحصنوا : وقال اإلمام أمري املؤمنني

 .(2)بالزكاة

 .(3)والزكاة تزيد يف الرزق : وقال اإلمام الباقر

إن اهلل وضع الزكاة قوتًا  : وقال اإلمام موسى الكاظم

 .(4)للفقراء وتوفريًا ألموالكم

 

 وتنق في مرضاة هللا. ـ3

ما نقص مال من صدقة قط  : قال الرسول األكرم

 .(5)عطوا وال جتبنواأف

                

 .2ح ةباب يف عقوبات املعاصي العاجل 374ص 2الكايف:   (1)

 .146احلكم: قصار نهج البالغة،  (2)

 .582ح 11اجمللس 296أمالي الطوسي: ص (3)

 .11860ح 1ب 211ص 9وسائل الشيعة:   (4)

 .7889ح 1ب 153ص 7درك الوسائل:  مست (5)
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إنكم إىل إنفاق ما اكتسبتم :  مام أمري املؤمننيوقال اإل

 .(1)أحو  منكم إىل اكتساب ما جتمعون

إن من أخالق املؤمن  : وقال اإلمام زين العابدين

 . (2)اإلنفاق على قدر اإلقتار

إن الصدقة تقضي الدين،  : وقال اإلمام الصادق

 . (3)وختلف بالربكة

 ية.ـ وترسي معالم الحرية اإلسالم4

وال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل  : قال أمري املؤمنني

 .(4)حرًا

 .(5)ال يسرتقنك الطمع وقد جعلك اهلل حرًا : وقال

مخس خصال من مل تكن فيه  : وقال اإلمام الصادق

                

 .8572ح1  4ب 5ق 379غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .من قصار هذه املعاني ما روي عنه  282حتف العقول: ص (2)

 .12252ح 1ب 367ص 9وسائل الشيعة:   (3)

كتبها إليه  للحسن بن علي  من وصية له  31نهج البالغة، الكتب:  (4)

 ن صفني.حباضرين عند انصرافه م

 .6743ح 3  3ب 3ق 298غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)
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 خصلة منها فليس فيه كثري مستمتع:

 أوهلا: الوفاء.

 والثانية: التدبري.

 والثالثة: احلياء.

 حسن اخللق. والرابعة:

 .(1)واخلامسة: ـ وهي جتمع هذه اخلصال ـ احلرية

                

 .33باب اخلمسة ح 284ص 1اخلصال:   (1)
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