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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا أ القاسم  الئق أمجعني، باعث آنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوب مد هلل رب العاملني، بارئ ا ا
ة الدائمة آبد تجبني، سيما خليفة اهلل يف آرضني، واللع مد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين آبرار امل ية على أعدائهم املصطفى 

 إ يوم الدين، وال حول والقو إال باهلل العلي العظيم.
 موقف الشريعة من الغنى والثروة

 والفقر والفاقة
(6) 

اُرُ  ُهاقال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي:  ُاْم ِماْن ِإلَااه َ ياْ ُُُْاُدوا ال ماَا َماا َل ََ يَاا قَااْوِا ا ُْم ِماْن َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحاً قَاا ََ َو أَنَشا
 .(1)اأَلْرِض َواْستَاْعَمَرُْم ِفيَها فَاْستَاْغِفُروُ  ثُمم ُتوبُوا ِإلَْيِا ِإنم رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيبٌ 

ِنُزوَن الذمَهَب َواْلِفضمَة َوال يُنِفُقونَاَها ِفي َسُِيِل ال مِا فَاَُشِّْرُهْم ِبَعَذابه أَ  وقال جل امسه:  ْ  .(2)لِيمه َوالمِذيَن َي
ومن الفقر والفاقة؟ وهل املطلوب من املتدين  ،ما هو املوقف الشرعي من الغىن والثروةور البحث يف هذ السلسلة يدور حول: 

يباء؟ أو  با بالكفبان وأن يت بذ ان أن يسعى لكسبب الثبروة وأن يكبون مبن آء به أن يق مبد  الزهبد عبعاراو وارباراو لبه مبن املطلبوب م
ياة؟  ا

 بَسئ ة حيوية يجب أن يحدد المس م موقفا منها مسُقاً  قائمة
يويببة واملصببمية الببم  ببب علببى كببل متببدين يببيمن ببباهلل والرسببول والقببر ن والعبب ة  هببذا السببيال يقببا يف ضببمن سلسببلة مببن املسببائل ا

يباة، أن يبحبث عبن اعبواب عالطاهرة كمصبدر للفكبر والثقا بة والعلبم واملعر بة وكموج ب باحي ا به علبى ضبوء اتيباك الكر بة ه لشب  م
د   ،والرواياك الشريفة ها وأن  ور اتياك ومستهدياو هبدي الرواياك الشريفة. مستضيئاو ا موقفه مسبقاو م  ب

ِشببر يف البدايببة إ  هببرق قائمببة مببن آسببئلة ارامببة آخببر  الببم  ببب علببى كببل مسببلم حببا هببو مسببلم متببدين أن يبحببث عببن  ول
لقاك القاامة من املباحث  ،رع آقدقاإلجابة عليها لد  الش لقة وا مث نعوا لإلجابة التفصيلية عن السيال مورا البحث يف هذ ا

.  بإذن اهلل تعا
دسة أو الطبب أو ااامباة تار اإلنسان ار تبار أو  ؟ هل آ ضل أن  اعةالتجبارة آ ضبل أن  تبار أو  ؟أو الصب ان آ ضبل أن 

 ايها هو آ ضل؟ ؟اجن واملاعيةأو تربية الدو  الزراعة
فسببه ان آ ضببل هببو وهببل آ ضببل أن يكببون مو فبباو يف ميسسببة أهليببة أو حكوميببة؟ أو  ببالو خالبباو ل ك يبباأ أو ولببو  أن يفتببتحم 

 عطار أو بقال أو كهربائي أو ءم ذلك؟
ققباو؟ أو قاضبياو؟ أو إمبام مجاعبة؟ سباو؟ أو يباو؟ أو ميس  سباو؟ أو مرب  أو مدر   وهل آ ضبل لرجبل البدين أن يصببحم خطيبباو؟ أو ميلفباو و

 مرجا تقليد؟
 مسؤولية الحوزة الع مية في اإلجابة ُ ى ت ك األسئ ة

                                                           

 .11سورة هوا:  ية  (1)
 .43سورة التوبة:  ية  (2)
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بو ة العلميبة تقبا علبى  ، مبن أن ا طاق اتياك والرواياك للعثبور علبى أجوببة علبى ذلبك كلبه وعلبى نظبائر با أمهية وضرورة است وت
إضبا ة إ ضبرورة العثبور علبى إجاببة علبى تلبك  ،لبحبو  االجتهاايبة يف اتيباك والروايباكعاتقها مسيولية توجيه اجملتمبا علبى ضبوء ا
 آسئلة ليحداوا مستقبلهم هم بأنفسهم.

دما نالحظوتتأكد ضرورة ذلك  أن عامة الشيعة واملسلمني يت ذون القبرار يف مبدار تلبك املفبرااك السبابقة البذكر ببوحي  أكثر ع
د إ  بب اعبباك ذاتيببة تسببت د ا بباذ مببن ق ببدواة أو إ توجيببه أحببد آبببوين أو تببأرم آلببدقاء أو عبببه ذلببك، مببن اون أن يسببت ارب 

يبة آولويباك كمبا يراهبا  صبو  الدي ث موسا يستلهم  يه من ال باك باعتببار آعبرن بببم  ام البذين  إلبهالقرار يف ذلك إ  الكائ
ة،وبآللحم من  يفسدهمأو آعرن حا يصلحهم   انهاهم بيد قدرته خلقهم وسو   ياراك الصا او وانياو وأخر  اوائر ا  .للفرا اي

د  بباق القببرار يف تلببك آعمببال والو ببائف أو الت صصبباك ال يسببت م هبببا مراكببز و إ اراسبباك تقبب عببااةهببذا إضببا ة إ أن ا بباذ ال
اجاك  اراساك ضليعة تستقرأ وضا اجملتما والبلد بأكمله وتضا على ضوء ذلك قائمة بسل دم آولوياك وا إ اراسة  كما ال تست
االك متيز أو إبداعه. صولياته وطاقاته و  تفصيلية ميدانية عن كفاءاك هذا الفرا 

 الغىن؟ وهل الثروة خم أو عر  وهل الفقر ممدوح أو مذموم؟: هل الفقر خم للميمن أو ونعوا إ السيال من جديد
قاربه أو يشاهبه يوما  تتحد  عن هذا ااورالك املئاك من الرواياك والعديد من اتياك الم ويف اعواب على ذلك نقول: أن ه

صببو  مببن وجببه(، قسببم إ طوائببف وقببد تبببدو يف  واهرهببا  مببن وجببه ويتقبباطا معببه يف اائببرة أو اوائببر ممببا يسببمى بببب)العموم وا وهببي ت
تيجة بش هائية وال تاج است ال  ااصلة ال صل إ أن متضاربة لذلك  باطي اجتهااي يف تلك الرواياك ل ث است كل علمي إ 

ياء؟ أو أن يزهد يف البدنيا ويكبون مبن الفقبراء ؟ أو أن يسبلك  يمبا ببني ذلبك (1)آ ضل للميمن أن يسعى للثروة لكي يكون من آء
الك تفصيل بل تفصيالك   .؟يف املسألةأخر  سبيالو؟ أو ه

 لتي تمدح الفقر وتعتُر  ُالمة اإليمانالروايات االطائفة األولى: 
يبباة الببدنيا و بر  عببران عببن الثبروة اإل تبدعو إالروايباك الكثببمة املستفيضببة ببل املتببواترة الببم  علببى التجلبببب ن وتببذم املببال ومتباع ا

عقوبة  هوللميمن وان الثراء  لباب الفقر بل أن يفت ر امليمن بكونه  قماو وأن الفقر وسام كوسام الشهااة وانه عالمة على حب اهلل
 إرية معجلة على معصية لاارة من اإلنسان:

  ما ازداد إيماناً ازداد ضيقاً في معيشتا
رواية  ال (2)ُ مَما اْزَداَد اْلَعُُْد ِإيَماناً اْزَداَد ِضيقاً ِفي َمِعيَشِتاِ  قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه  فض ل قال:املعن ما ورا يف الكايف فمنها: 

إذاو ارجباك إ انبه مبن  ،  بيمكن ان نكتشبفإذاو تصرح بقضية عرطية تفيد التال م بني  يااة ارجباك اإل بان و يبااة الضبيق يف املعيشبة
زلته  سف م طم إ انه وي  .كما سيأيت(  –اركاك ضيق معيشته )إذا مل يق ن ذلك حا 

، يعلم انه كلما  ااك ال انه، وبالربهان اإلُو يا:   سعة يف معيشة امليمن نقص إ انه أكثر!يّن 
َه  :وقبال  َِ المِتي ُهْم ِفيَهاا ِإلَاى َحاا ََُ ى ال مِا ِفي طََ ِب الرِّْزِق لَنَاَقَ ُهْم ِمَن اْلَحا َهااَلْواَل ِإْلَحاُح اْلُمْؤِمِنيَن  ممبا  (4) َأْضاَيَ  ِمناْ

                                                           

 لزهد أمر والفقر أمر  خر.سيأيت أن ا (1)

 .211  2، ج8طهران، عدا آجزاء  –رقة اإلسالم الكليم، الكايف، اار الكتب اإلسالمية  (2)
 املصدر. (4)
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اح يف طلب الر ق ٓن ا كمة هو عدم اإل ه أن مقتضى ا  هلل تعا ير  آللحم لعبد الضيق آكثر!يظهر م
 ف يستعد ل فقر ج ُاباً!

ديث املشبهور: ومنها:   واعلبباب الثبوب الواسبا البذي يغطبي الببدن كبامالو  (1)َمْن َأَحُامَنا َأْهَل اْلَُاْيِت فَاْ َيْساَتِعدم ِلْ َفْقاِر ِجْ َُابااً ا
مببار واون الببرااء أو هببو  ،كسبباء أو ءببمامللحفببة وكلمببا يسببت  بببه مببن   هببو  قببد قيببل أن اعلببباب وقيببل بانببه رببوب واسببا أوسببا مببن ا

  من أحب أهل البيت  ليستعد ليحيط به الفقر من كل اعوانب! القميص،
رَ  ون ُند اهلل أن تط ب درهماً فال تجد ! اُ أ  ما ت
ُونُ  :َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسَاٍن قَاَل: قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه ومنها:  َرُا َما َي ْ ََُ ْيااِ   َأ  ،اْلَعُُْد ِإَلى ال مِا َأْن َيْطُ َب ِدْرَهمااً فَااَل يَاْقاِدَر 

ُُْد ال مِا ْبُن ِسَنانه  َُ  ََ ُِْد ال مِا  :قَا َُ ََ أَبُو  ْنِدي ِماَئُة أَْلفه َوأَنَا اْليَاْوَا َما َأْمِ ُك ِدْرَهماً  :قَا ُِ َاَلَا َو ة يف  والروايبة (2)َهَذا اْل لبر
الة الم يكون امليمن  يها أكرم  وامللفت يف  !اهلل تعا من أية حالة أخر  لد أن حالة اإل الق والفاقة إ الدرهم مث ال  د هي ا

ان مل يلتفت إ عمق مغز  الرواية حني لدورها بل  راة قاعدة كلية ذكرها له اإلمام انه تصو رالرواية ان عبد اهلل بن س   اهنا 
بللفائدة العامة، و  بدما  ،رة جبداو لبهمل يلتفت إ أن اإلمام كان قد قرأ مستقبله وان كالمبه تضبمن رسبالة مبك  نعبم مل يعبرن ذلبك إال ع

 ابتلي بالفقر الشديد بعد ذلك بف ة من الزمن.
بار ذهب عشبرة  التسباوي وامللفت أيضاو أنه كان حني لدور الرواية مبن آرريباء حقباو  بان مائبة ألبف ارهبم  ار كبان  ،ن اي والبدي

 حقاو.كبمة وهي رروة   (4)ش   به يف بعض آحيان خرون أو عاة وذلك يعم ما يعاال عشرة  الن عاةيُ 
 الفقر ُند اهلل مثل الشهادة

ْنَد ال مِا ِمْثُل الشماهَ  ،اْلَمَصاِئُب ِمَنٌح ِمَن ال ماِ قال:  عن اإلمام الصااق ومنها:  ُِ َُااِدِ  ِإالم َماْن َواْلَفْقُر  ُِ اَدِة َواَل يُاْعِطياِا ِماْن 
 .(3)َأَحبم 

بيبني والصبديقني بد اهلل تعبا تبرجحم علبى البدنيا حبا  يهبا  بإن الشبهداء يبأتون بعبد ال  ومن الواضحم أن للشهداء ارجبة كببمة جبداو ع
ني : مباعرة كما يأتون قبل الصا ََ ! قال تعا يِقيَن  َوَمْن يُِطْع ال مَا َوالرمُسو ََُ ْيِهْم ِمْن النمُِيِّيَن َوالصِّدِّ َُْولَِئَك َمَع المِذيَن أَنْاَعَم ال مُا  َف

نَاُهْم بِاْلَح ِّ َوُهْم ال يُْظَ ُمونَ و (5)َوالشَُّهَداِء َوالصماِلِحيَن َوَحُسَن ُأْولَِئَك َرِفيقاً   .(1)َوِجيَء بِالنمُِيِّيَن َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي بَاياْ
ني! تفيدوالرواية  ائية ال يعطيها إال من أحب من عباا امليم حة وهدية استث  أن اهلل تعا يعترب الفقر م

 : الفقر فخريالرسَو 
ربومنها:  ََُ ى َسائِِر اأْلَْنَُِياءِ تعو ذ من الفقر وان ه قال:  : أن ه ويف ا  .(7)اْلَفْقُر َفْخِري َو ِبِا َأفْاَتِخُر 

                                                           

 .388قم،    –، هنج البالءة، اار ارجرة اإلمام علي بن أ طالب  (1)

 .35هب،  1343قم،  –رجه مد بن مهام االسكايف، التمحيص، مدرسة اإلمام املهدي عجل اهلل   (2)

 ماليني اوالر!!. 4اوالر )قيمة الشاة يف العراق( تبلغ رروته ما يقارب  444 اضرهبا يف  (4)

 .31هب،  1343قم،  –مد بن مهام االسكايف، التمحيص، مدرسة اإلمام املهدي عجل اهلل  رجه  (3)
ساء:  ية  (5)  .16سورة ال
 .16سورة الزمر:  ية  (1)
 .46  1هب، ج1345قم،  -  مجهور االحسائي، عوا الْلئ، اار سيد الشهداء ابن أ (7)
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 وليس الغىن أو الثروة   راو له!   ر رسول اهلل  إذاو الفقر
 تَويل الحديث والمناقشة

ما البحرين حاول اعما بني القولني يف الفقر بقوله:  وقد جمع بين القولين بَن الفقر الذي تعّوذ منا الفقر ولكن لاحب 
فاف ان هذا فخر هو الفقر إلى اهلل تعالى. و  والذي افتخر با  ،إلى الناس والذي دون ال لا ُ ى سائر األنُياء مع  اً إنما 

ان ألحااد مث هاا فاي الع ااّو،  اان فاي الدرجااة التاي لام ي تهم لاا فياا ألن توحيااد  واتصاالا بالحضارة االلهياة وانقطاُااا إلياا  مشاار
مل من فقر سائر األنُياء  ان أتّم وأ  .(1) انتهى ففقر  إليا 
بالن الظباهر عر باو وال يصبار  البذي يفت بر ببه الرسبول  لكن كالمه قد يتأمبل  يبه ببأن تفسبم للفقبر ببالفقر إ اهلل تفسبم 

قيقي قيقي ءم متعذر وال مستبعد  ،إليه إال ما تعذر املعىن ا به إ  ببل هبو حسبن لبحيحم واقبالكن املعىن ا  بال يصبحم ر با اليبد ع
في إرااة الفقءاية آمر أن  ُ  ،ما  سر به هما من اون أن ي بأن يكون املراا اعاما أو نقول بصحة اسبتعمال اللفبظ  ر املعهواما بي

همبا متبام املبراا وبشبرأ  ا او، ومل نتصور رما جامعاو، لكن ال على أن يكبون كبل م يف أكثر من معىن وإن كان أحدمها حقيقة واتخر 
ئٍذ.  ال الستحالته حي

ه رالرة أيام ممبا كان يعايّن من الفقر   ا  وذلك ٓن من املعرون أن ال   ك طويلة ح  انه كان يشد حجر اجملاعة على بط
بز اليابس رالرة أيام صل ح  على ا   !يعم انه كان ال 

 حجر اجملاعة لعله لوجهني: وعد  
 : د  قدان الطعام بشكل كامل مما قبد يسببب، األَو فسها ع أن يقلص ذلك من حركة املعدة االنقباضية إذ اهنا تطحن نفسها ب
 ة املعدة.حبالتدريج، قر 
فف من اإلحساق باعوع.الثاني:   ان ذلك 

فقهببا  ببوراو  كببان يعببوا  قببماو  بببل ان الرسببول  ببدما كانببت تصببله آمببوال الطائلببة كببان ي يبباو بببالقوة. بالفعببل حبب  ع  وإن كببان ء
  تأمل

ه والقمر يف يسار علبى أن ل ولو عاء  !انم ا ت ر هبذا الفقر الذي هو يف سبيل اهلل إذاو:  ليكن املراا وضعوا الشمس يف  ي
ه مل ي كه أبداو.. ي ك هذا آمر باق لك به بل لو عاء الكتفى بالتجارة يف أمبوال خد بة أو ءمهبا ولبار مبن أربر  ال حم رج ب  لك

 .الفقر يف ذاك اهلل على الغىن الذي ال قيمة له
ني   (2)َغ بِاااْلَفِقيِر فَاْقااُر ُ لِااَئالم يَاَتَُايمااو ببوق ذلببك  ببان الفقببر  يببن للقائببد   ببان مببن مفبباخر القائببد أن يعببي    كمببا قببال أمببم املببيم
اق ال أن ي  ا عليهم. ، قوله  كأضعف ال ََُ ى َسائِِر اأْلَْنَُِياءِ  : ليكن لذلك كله ولغم  .اْلَفْقُر َفْخِري َو ِبِا َأفْاَتِخُر 

 ُُ  تا!ُقوب  تجِّ الفقر شعار الصالحين! والغنى ذنب 
ََ ِفاي ُمَناَجاااِة ُموَسااى قببال:  عببن اإلمببام الصبااق  ومنهاا: : يَااا ُموَسااى ِإَذا رَأَيْاَت اْلَفْقااَر ُمْقااُِاًل فَاُقااْل َمْرَحُاااً ِبِشااَعاِر قَااا

                                                           

ما البحرين، أ  (1) ي،  سيم، انتشاراك مرتضوي، ج –الشيخ   ر الدين الطر  .334  4ا
اعر: امليمتر للشيخ املفيد  (2)  .152هب،  1314قم،  –الشيخ املفيد، اإلختصا ، ال
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ُُُقوبَاُتاُ  ُُجَِّ ْت   .(1)الصماِلِحيَن َو ِإَذا رَأَْيَت اْلِغَنى ُمْقُِاًل فَاُقْل َذْنٌب 
ني سبد اإلنسبان يف مقاببل البدرار البذي يتبدرر ببه  بوق  والتعبم بِشعار الصا اقيق وءريب معاو  ان الِشعار هو املالبس اللصيقة 

 .وقد مسي ِععاراو ٓنه ملتصق بشعر البدن  هو أقرب عيء لإلنسان  ب)الِشعار ما  ت الدرار من اللباق( املالبس،
ني ولبيس ارباراو مبا أنبه الفبرق أن الِشبعار ال  لكبن   ،لبو كبان ارباراو لكبان قريبباو مبن اإلنسبان والفقر حسب هذ الروايبة ِعبعار الصبا

ني.يفارق جسد اإلنسان عااة أما الدرار  ي لعه أوقاك االس احة والِشعار ال يُ  ائية،  كذلك الفقر للصا  زع إال يف حاالك استث
د إطالق الِشعار على ععار الشركة أو ععار آحزاب أو ح  ية كما يقال: )عبعارنا: يبا لثباراك  ويف عامل اليوم  الشعاراك الدي

سببني  نُاَقااا َ  بَنِااي يَاااْواَ  َوِشااَعارُنَا ، اقْاتَااِربْ  اهللِ  َنْصاارَ  يَااا بَااْدره  يَاااْواَ  ِشااَعارُنَاويف حببديث الصببحابة: )( ا  ، يَاْغِ ُُانمااكَ  اَل  رَبامنَااا يَااا قَاياْ
 بَنِاي َويَااْواَ  َُاُل، ِمانْ  ائْاِتِهمْ  َُِ ايُّ  يَاا َخْيَُاارَ  َويَااْواَ  اأْلَْماُر، اهللِ  ِإلَاى َأاَل  اْلُمْصاطَِ  ِ  بَنِاي َويَااْواَ  ْم،َسا ِّ  َسااَلاُ  يَاا قُاَرْيظَاةَ  بَنِاي يَااْواَ  َوِشَعارُنَا
ن لبببحم لصببيقاو بالشببركة أو اعماعببة ااالو عليهببا ميعببراو رببا كمببا الشببعار ببببدوالوجببه يف ذلببك أن هببذا الشببعار أ( (2)َأِمااتْ  َأِمااتْ  اْلُم َااومحِ 
 . الشعار هو العالمة اإلنسان

رمبة  عجبل اهلل لبه العقوببة أو اءتاب أو  لعله كان قد ارتشى أو را أو كذب  (ذنب عجلت عقوبته)واما الغىن  هو  نظبر نظبرة 
 : و قال تعا اَراِت بَال ال َيْشاُعُرونَ بأن جعل الغىن يقبل  َه َوبَِنيَن * ُنَسارُِ  َلُهْم ِفاي اْلَخياْ ُهْم ِبِا ِمْن َما  (4)أََيْحَسُُوَن أَنمَما نُِمدُّ

ف وارتكاب املآمث والقسوة  والطغيان ومن جهاك ذلك أن الغىن مدعاة للعجب والغرور والكربياء  والعصيان.والع
 فقير:  ني و ين ل رسَو يم رائعة من صحابِ 

نَِقيُّ الثامْوِب َفَجَ َس  َجاَء رَُجٌل ُموِسٌر ِإَلى َرُسوَِ ال مِا قال:  ويف الرواية والقصة التالية الِعرَب البالغة: عن أ عبد اهلل 
ََ َلُا َفَجاَء رَُجٌل ُمْعِسٌر َدِرُن الثامْوِب َفَجَ َس ِإَلى َجْنِب اْلُموِسِر فَاَقََُض اْلمُ  ِإَلى َرُسوَِ ال مِا  وِسُر ثَِيابَُا ِمْن َتْحِت َفِخَذْيِا، فَاَقا

ََ  ؟ءٌ  َأِخْفَت َأْن َيَمسمَك ِمْن فَاْقرِِ  َشيْ  َرُسوَُ ال مِا  ََ  ،اَل  :قَا ََ َشايْ  :قَاا ََ  َفِخْفاَت َأْن ُيِصايَُُا ِماْن ِ نَاا ََ  ،اَل  :ٌء قَاا َفِخْفاَت  :قَاا
ََ  ؟َأْن يُاَوسَِّخ ثَِياَبكَ  ََ  ،اَل  :قَا ََُ ى َما َصنَاْعتَ  :قَا ََ  ؟َفَما َحَمَ َك  يَا َرُسوََ ال مِا ِإنم لِاي َقرِينااً يُااَزيُِّن لِاي ُالم قَُِايحه َويُاَقاُِّح لِاي   :فَاَقا

ََ َرُسوَُ ال مِا  ،ُلم َحَسنه َوَقْد َجَعْ ُت َلُا ِنْصَف َماِلي ََ  ؟أَتَاْقَُلُ  :ِلْ ُمْعِسرِ  فَاَقا ََ لَاُا الرم  ،اَل  :قَاا ََ  ؟َولِامَ  :ُجالُ فَاَقاا َأَخااُف  :قَاا
 ويف الرواية اروق وعرب: (3)َأْن َيْدُخَ ِني َما َدَخَ كَ 

راً إال وتنهى ُنا  ال تتَر من
بباق علببى تِحبب ببر  مببن اون أن يُ  فَاَقااََُض اْلُموِسااُر ثَِيابَاااُ مل يببدع ذلببك املوقببف  ان الرسببول األولااى:  ف ذلببك الغببم، بببل وال

صيحة واإلرعاا  ان مسيولية آنبياء على مر  التاريخ هي التزكية إ جوار امتداا التاريخ، باملوع ا أن نتعلم هبذ التعليمظة وال .. وعلي
هجية من رسول اهلل  كمبة امل به حسبب مقتضبياك ا كراو إال ونراع ع با أن ال نراعبي  ،وال معرو باو إال ونبأمر ببه ، ال ن ك م وعلي
ياو وال مفكراو و  اِر  وإال كان آمر كما أنذرنا رسول اهلل  ،ال سلطاناو اكماو و ال حيف ذلك ء َ َُاِن اْلُمْن ُهنم  َُْمُرنم بِاْلَمْعُروِف َولَتَاناْ لََت

                                                           

 .214  2، ج8طهران، عدا آجزاء  –الكايف، اار الكتب اإلسالمية  رقة اإلسالم الكليم، (1)

ما البحرين، أ  (2) ي،  سيم، انتشاراك مرتضوي، ج –الشيخ   ر الدين الطر  .454  4ا
ون:  ية  (4)  .51-55سورة امليم

 .212  2، ج8طهران، عدا آجزاء  –رقة اإلسالم الكليم، الكايف، اار الكتب اإلسالمية  (3)
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ُُو ِخَياُرُْم َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُهمْ  ُْم ِشَراُرُْم فَاَيْد ََُ ْي  .(1)َأْو لَُيْستَاْعَمَ نم 
ابر إذا نُ   صحت!ال ت

ئذٍ  ان ذلك الغمالثانية:  طأ مل يكابر ويعاند ويصر   حي : ويستكرب بل تراجا عن موقفه واع ن بذنبه وامثه  اخطأ ذلك ا ََ فَاَقاا
حباول  أكثر مبن ذلبك انبه مل يقتصبر علبى ذلبك ببل قبام ببببل  يَا َرُسوََ ال مِا ِإنم ِلي َقرِيناً يُاَزيُِّن لِاي ُالم قَُِايحه َويُاَقاُِّح لِاي ُالم َحَسانه 

 عن  علته تلك بأن وهب نصف أمواله لذلك الفقم!التكفم 
صحته ءا به ذلبك وربار عليبك! أو إذا   ؛ويف ذلك أكرب العربة لكل من إذا نصحم استكرب وإذا وعظ أِنف  إن البعض إن اءتاب  

ا  وارتشى أو إذا  عل ما  عل  انه يضاعف جر تبه بتهديبد كبل مبن يقب ف يف طريقبه أو كذب ونظر أو إذا اختلس املال العام أو ا
را كر ح   ها عن امل ملة من التشهم املضاا! ،ي ه أو يصاار أمواله أو يواجهه   وقد يسج

 ُ ا وقدوة ومثاالو  اولة التكفم ببذل نصف رروته، يصلحم أسوة ل طأ أوالو مث   تذ .ولكن ذلك الغم، وموقفه املشرن باالع ان با
الفقبم ببذلك ببل وهببه نصبف  ىما أنه كان مما يرضب م ا )عشر رروته مثالو( يهب الفقم عيئاو  كما أن من امللفت أن ذلك الغم مل

 .!وما ألعب ذلك على آررياء! ولكن هكذا  ب أن يكون الصلحاء ،رروته
 !ال تقُل األمواَ من األ نياء

! وكم َأَخاُف َأْن َيْدُخَ ِني َما َدَخَ كَ قائالو:  إذ ر ض أن يأخذ آموال ؛احاو لبم  او فان ذلك الفقم كان بدور ذكياو حصيالثالث: 
  قماو يوجد مثل ذلك الفقم!

بب  الرابعااة:  ببوح لببه ان تقريببر ال ببه  ،لببر ض الفقببم للمببال املم ببا ممببا يسببتفاا م جببة علي حسببب الطائفببة آو مببن  –هببي ا
 .!م خذ املبلغ واستعن به على حوائجك الش صية مثالو للفق ، وإال لقال ان الثراء مذموم وان الغىن أمر مرجوح –الرواياك 
عته  الرواياك الم تذم الفقر أعد الفقرو   بولف عديد بشا، كثمة:وت
ُوَن ُْفراً َوَاَد اْلَحَسُد َأْن يَاْغِ َب اْلَقَدرَ منها: ف   (2)َاَد اْلَفْقُر َأْن َي

 له بضرب من التأويالك اتتية.على ما هو  اهر لو مل نأو   (4)نِ اْلَفْقُر َسَواُد اْلَوْجِا ِفي الدمارَيْ ومنها: 
را  سقاو أو ح   جوراو  ه الفقر إذاو هو املذموم  ان  مباذا نفعبل إذاو؟ هبل  وهو سواا الوجه يف البدارين يكاا أن يكون كفراو وليس 

اق رذا أم لذاك.  نطلب الغىن؟ أم نأنس بالفقر؟ وهل نوجه ال
 الروايات التي تمدح الغنى وط ب الماَ  ة:الطائفة الثاني

 وهذ الطائفة تتضمن رواياك كثمة أيضاو:
ُافُّ بِاِا َوْجَهاُا َويَاْقِضاي بِاِا َديْانَاُا َوَيِصاُل : عن اإلمام الصبااق ومنها:  َه َي َِ ِمْن َحاَل َر ِفي َمْن اَل ُيِحبُّ َجْمَع اْلَما اَل َخياْ

 (3)ِبِا رَِحَماُ 

                                                           

 .51  5، ج8طهران، عدا آجزاء  –رقة اإلسالم الكليم، الكايف، اار الكتب اإلسالمية  (1)

 .447  2، ج8طهران، عدا آجزاء  –رقة اإلسالم الكليم، الكايف، اار الكتب اإلسالمية  (2)
 .34  1هب، ج1345قم،  - ابن أ مجهور االحسائي، عوا الْلئ، اار سيد الشهداء  (4)
 .72  5املصدر: ج (3)
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 أو الطوائف. وجو اعما بني الطائفتني احد إعارة إ  ويف هذ الرواية
 س وا اهلل الغنى

نْاَيا َواْلَعاِفيَاةَ قبال:  عبن عببد آعلبى عبن أ عببد اهلل ومنها:   (1)َوِفاي اآْلِخاَرِة اْلَمْغِفاَرَة َواْلَجنماةَ  ،َساُ وا ال ماَا اْلِغنَاى ِفاي الادُّ
 !سَ كَ عَ  ال الفقر ولو كان الغىن مذموماو والفقر مطلوباو لَ  اإلمام يأمرنا بأن نسأل اهلل تعا الغىن

َِ ِصاااحمُة اْلَُاااَدِن، َوَأْفَضاااُل ِماااْن ِصاااحمِة اْلَُااا :وقبببال  ، َوَأْفَضاااُل ِماااْن َساااَعِة اْلَماااا َِ َدِن تَاْقاااَوى َأاَل َوِإنم ِماااَن الاااناَِّعِم َساااَعَة اْلَماااا
عمة مذمومة؟ (2)اْلَقْ بِ   وهل ال

 لدنيا األبرار والمؤمنون والمس مونأح  أهل الدنيا با
ََ َأنم َرُسوََ ال مِا ومنها:  نْاَيا َفَََح ُّ َأْهِ َهاا ِبَهاا أَبْاَرارَُهاا اَل ُفجمارَُها  ُأْخُُِر ، َفََمما ِإَذا َأقْاَُاَ ِت الدُّ ا، َاَن ِفي َزَمانه ُمْقِفره َجْدبه

ََُقْ اُت َصاَُا َوُمْؤِمُنوَها اَل ُمَناِفُقوَها، َوُمْسِ ُموَها اَل  َُ َايم ُماْذ  َْرَت يَا ثَاْوِريُّ، فَاَو ال مِا، ِإنمِني َلَمَع َماا تَااَرى، َماا أَتَاى  ٌح  ُفمارَُها، َفَما أَْن
 .(4) َواَل َمَساٌء َوِل مِا ِفي َماِلي َح ٌّ َأَمَرِني َأْن َأَضَعُا َمْوِضعاً ِإالم َوَضْعُتا

َََح ُّ َأْه ِ ولريحم الرواية  با َهاا ِبَهاا أَبْاَرارَُهاا اَل ُفجمارَُهاا، َوُمْؤِمُنوَهاا اَل ُمَناِفُقوَهاا، َوُمْساِ ُموَها اَل ُفمارَُهاافَا بن )آببرار، أو   بإذا ك
ون، أو املسلمون  فى( –امليم الب  والوهبا  وهذ اوائر ومراتب رال  كما ال  با طلبهبا؛ أ بال تبر  ان ال آحق هببا كبان آرجبحم ل

جهاك اوليبة  وراء لصهيويّن لو كان ررياو مو ل اإلرهابيني والدواع  والقاعدة وطالبان وءمها؟ وان الفساا املستشري يف العامل تقفوا
؟ وأال تببر  أن املبببيمن  فببق بسبب اء علبببى تسببويق الفسببباا آخالقببي وءبببم ببباء  –يف اال ببا املقاببببل  –ت لببو كبببان رريبباو انفبببق أموالببه يف ب

سي ية اراا ة و املساجد وا  نشر الفضيلة والتقو ؟يف ياك واملدارق وامليامت والفضائياك الدي
ََُ ى تَاْقَوى ال مِا اْلِغَنى :: قال رسول اهلل عن  بائه  عن السكويّن عن أ عبد اهلل ومنها:   .(3)نِْعَم اْلَعْوُن 

، عن أ عبد اهلل و  ََُ ى اآْلِخَرةِ نِْعَم اْلَعْوُن الدُّ قال:  عن ذريحم ااار  .(5)نْاَيا 
ََُ ى طََ ِب اآْلِخَرةِ قال:  عن أ جعفر و  نْاَيا   .(1)نِْعَم اْلَعْوُن الدُّ

ها هبذا املقدار وسيأيت الكالم عن وجو مجا عديدة بني الطائفتني  الطائفتنيوالرواياك يف  كتِف م على أن اإلعارة  كثمة جداو،  ل
 حاايث السابقة.ة يف االلبعضها كانت متضمَّ 

 من بصائر النور في آية االستعمار
ُْم ِماْن اهذ اتية الكر ة: وفي  ََ اُرُ  ُهاَو أَنَشا ُاْم ِماْن ِإلَااه َ ياْ ُُُْاُدوا ال ماَا َماا َل ََ يَاا قَااْوِا ا أَلْرِض َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصااِلحاً قَاا

 الكثم من البصائر: بُوا ِإلَْيِا ِإنم رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيبٌ َواْستَاْعَمَرُْم ِفيَها فَاْستَاْغِفُروُ  ثُمم ُتو 
ُُُدوا ال ماَ تع يل  ُْ ُْم ِمْن اأَلْرِض َواْستَاْعَمَرُْم ِفيَهابانا  ا  أَنَشََ

                                                           

 .71  5املصدر: ج (1)
شر اإلسالمية  (2) رايّن،  ف العقول، ميسسة ال سن بن ععبة ا  .244هب،  1343قم،  –ا
 .15  5، ج8طهران، عدا آجزاء  –رقة اإلسالم الكليم، الكايف، اار الكتب اإلسالمية  (4)

 .71  5، ج8طهران، عدا آجزاء  –مية رقة اإلسالم الكليم، الكايف، اار الكتب اإلسال (3)
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 .74  5املصدر: ج (1)



 ه6418جمادى اآلخرة  61 ..األربعاء.............................................( 522)والتدبر  التفسيردروس في 

 

 

ُْم ِمْن اأَلْرِض َواْستَاْعَمَرُْم ِفيَهاان قوله  الُصيرة األولى:  ُُُدوا ال ماَ لب (1)كأنه واقا موقا التعليل  ُهَو أَنَشََ ُْ وذلك هبو  ا
حو العلة اادربة مث كبان عمبر وامتبداا أو عمرانبه لب رن مبن اهلل وبإذنبه  مقتضى القاعدة  انه إذا كان ألل خلقة اإلنسان من اهلل ب

ة للعباا من ذلك تلف اتالك املمك  اق على ذلك بتو م  حو العلة املبقية وإقدار لل أن يعبدو مث ان  (جبواالشكر ال)، كان من ب
 يستغفرو ويتوبوا إليه!

 اْستَاْعَمَرُْم ِفيَهاالمحتمالن في معنى 
 تمل  يها احتماالن:  اْستَاْعَمَرُْم ِفيَهاان الُصيرة الثانية: 

: فاظ على الصحة وآ األَو ياة والبقاء  يها بأن تتمسكوا بعوامل البقاء من ا كم العمر وا  من وءم ذلك.أن املراا: طلب م
ون العمران وألوان اإلعمار ان املراا: طلب عمرانكم را الثاني:  .بص

. هاك عديدة نتطرق را الحقاو بإذن اهلل تعا  ولعل الثايّن هو آرجحم 
 أنوا  من إُمار األرض

اعة والسبقي والرعبي وءبم بالزراعبة و يكبون وعلى أي تقدير  انه قد يقال بان إعمار آرن مال م للثبراء؛  بان إعمبار آرن  الصب
 أكثر  أكثر! ااا رراءو ذلك.. ومن الواضحم ان ذلك هو طريق الثراء وانه كلما عم ر اإلنسان آرن أكثر ا  

بباء الطببرق الواسببعة السببريعة واعسببورإكمببا ان مببن  وعببق اعببداول والبب ع واجببراء االهنببار وحفببر  والسببدوا وآنفبباق عمببار آرن ب
 وءمها. اتبار

اء املساجد واملدارق واملكتباك واملستولفاك وسائر امليسساك أيضاو.ومن   اعمارها أيضاو اعمارها بب
نا   االستعمار! نحناالستعمار تمسك باالستغالَ وتر

مببا حببل ان باالسببتعمار مبن ببباب تسببمية الشببيء باسبم ضببد  انببه اسببتغالل وامبار؛ أال تببر   مس ببيان االسببتعمار الُصايرة الثالثااة: 
ببف و لببم وعببدوان، يقببف وراء االسببتعمار مببن جهببة وعمال هببم ببالانببا  كببام مببن مببن قتببل وذبببحم واسببتبداا وطغيببان ومببا هبببا مببن ع ا
 من جهة أخر ؟ املستبدين

ببا العمببل هبببذ اتيببة الشببريفة واملعببىن الصببحيحم السببتعمار آرنوان مببن  ببا ترك  تجببد ءالببب  ليأخببذ بببه آخببرون: املببيمل حقبباو هببو ان
فط املذهلة بالانا يباباو و  ومل تكبن  ائر الثبرواك املسبتجدةوال بسخراباو وقد كان العراق سابقاو بلد السواا رءم انه مل يكن يتمتا بثروة ال

ديثة متو رة و  ه اتن أضحى بلداو يكاا يلتحق ببالا القرون الوسطى يف الكثم من قُ  علم الزراعة متطوراو ال آجهزة ا را بل ومدنبه لك
تلف املرا ق العامة!(.أيضاو )يف الك  هرباء ويف الشوارع ويف 

 من  ايات الِخ قة ُمران األرض
)عمران آرن والبالا( وان عمراهنا راجحم  :لقة اإلنسان على آرنستظهر من اتية ان من ءاياك خِ قد يانه الُصيرة الرابعة: 

بوب هلل تعا ومطلوب، و كن على ضوء ذلك ان نقصد بإعمارها  باء وءبم ذلبك( القرببة إ اهلل تعبا  تكبون عرعاو  )بالزراعة والب
. عبااةو   نستحق هبا آجر والثواب. وللبحث للة بإذن اهلل تعا

 وآخر دُوانا ان الحمد هلل رب العالمين وص ى اهلل ُ ى محمد والا الطيُين الطاهرين
                                                           

كمة. (1)  واملراا ا


