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مقدمة الناشر

اإنه جذر امل�شكلة.. 
لكن احللول تبتعد عنه اإىل الفروع. 

بلد،  لكل  واالجتماعية  االقت�شادية  البنية  معاول هدم  من  اإنه 
مهما اكتنزت ثرواته، وكربت قدراته الب�شرية واملادية.

بينما جند هنالك اأيد �شغرية تن�شغل عن ق�شد اأو غريه، باإقامة 
هذا االأمر وتر�شيخه واحلوؤول دون انهياره. 

اإنه )الفقر( .. 
هذه املفردة الب�شيطة يف لفظها، العميقة يف اأبعادها، ما تزال بعيدة 
بالدنا  �شعيد  على  الكبرية  والقرارات  والدرا�شة  البحث  اأ�شواء  عن 
االإ�شالمية وبالد العامل، فقد ُملئت اأ�شماعنا باحلديث عن )الت�شخم( و 
)الديون( و)اخل�شخ�شة( واأخريًا )التق�شف(، لكن ما ال�شبب وراء كل 

هذه االإجراءات؟ 
لن  اقت�شادي،  منّظر  اأو  باحث  واأكرب  حكومي  م�شوؤول  اأرفع  اإن 
من  اأكرث  ال�شوؤال،  هذا  جواب  عن  بحثًا  روؤيته  يف  ـ  عادة  ـ  يتجاوز 
العوامل واالأحداث املتعلقة بالزمان واملكان، فرمبا يكون ال�شراع على 
ال�شلطة والنفوذ، ورمبا تكون احلروب، ورمبا عوامل اأخرى ظاهرة على 

�شطح االأحداث..
بينما احلقيقة اأعمق من ذلك بكثري!.

9

ا�سرتاتيجية انتاج الثورة
ومكافحة الفقر



اإىل  ليتنزلوا  اأنف�شهم  القرار  واأ�شحاب  الباحثون  يكلف  ومل 
م�شتوى الطبقة التي طاملا دفعت وما تزال ثمن اإثراء االآخرين ظلمًا، 
الذين  من  العاملية  والع�شابات  احلكومات  يف  امل�شوؤولني  كبار  من 
اأ�شحاب امل�شانع و�شركات  يحتكرون املال الأنف�شهم، فهم دون غريهم 
النفط العمالقة، وكذلك البور�شات وجتار ال�شلع االأ�شا�شية واحليوية 
والعرفية، وغريهم كثري  وال�شرعية  العقلية  املوازين  رعاية  دون  من 
الآخرين  املعي�شي  امل�شتوى  تدين  البنوك مقابل  اأر�شدتهم يف  تت�شاعد 

حتى اجلفاف واالأوبئة الفتاكة ثم املوت...! 
من هنا نفهم �شبب تقزز اأمري املوؤمنني من الفقر وتنفره منه، 

كما لو اأنه عدٌو مبني، حيث قال مقولته امل�شهورة: 
.لو متثل يل الفقر رجاًل لقتلته

وال جنانب احلقيقة بالقول: 
ت�شعر  التي  هي  الفتاكة،  االقت�شادية  ومنظومته  الغرب  اإن 
يف  و�شيادته   املوؤمنني اأمري  نهج  ظهور  من  املرة  هذه  باال�شتنفار 
العامل، فهو عند كل من�شف وحكيم، ميثل احلل االأكمل واالأجنح جلميع 
معنى  ما  واإال  اليوم،  الب�شرية  منها  تعاين  التي  واالأزمات  امل�شاكل 
ال�شرائية  القدرة  يحطم  وطمع  ج�شع  هنالك  يوجد  مل  اإن  )الت�شخم( 
ال�شوارع واالأ�شواق، فقراء  النا�س وهم يتجولون يف   لالإن�شان ويجعل 

بدرجات متفاوتة؟!
وفر�س  واالأرا�شي  الرثوات  احتكرت  اإن  )التق�شف(  معنى  وما   
العمل بيد الدولة اأو جمموعة �شغرية، فيما يحرم املاليني من النا�س، 
ويكونون مثل الغرباء على بحار النفط وعلى م�شاحات ف�شيحة من 
االأرا�شي اخل�شبة والتي ت�شم ما يعلمه اهلل فقط من الرثوات املعدنية؟
ولهذا وذاك، جاءت مبادرة �شماحة اآية اهلل ال�شيد مرت�شى احل�شيني 
ـ  التكتيكية  ولي�شت  ـ  اال�شرتاتيجية  ال�شبل  يف  للبحث  ال�شريازي 
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بحث  من  البداية  وكانت  الرثوة،  والإنتاج  املجتمع  يف  الفقر  ملكافحة 
لندن،  يف  ال�شاد�س  ال�شنوي   علي االإمام  موؤمتر  يف  �شماحته  األقاه 
تزامنًا مع ذكرى مولده )عليه اأف�شل ال�شالة واأزكى ال�شالم( يف الثالث 
ع�شر من �شهر رجب املرجب، من حيث اإن اأمري املوؤمنني هو املنار 

الذي ي�شيء لنا طريق اخلال�س من هذه احلالة املر�شية. 
ليكون   املوؤمنني الأمري  اختياره  �شبب  عن  بنف�شه  هو  يجيب 
كيان  من  االأبد  اإىل  الفقر  منها  يخرج  التي  البوابة  اإىل  االأول  املر�شد 
 االأمة، وهي باحلقيقة اأ�شباب ذاتية ومو�شوعية، فقد جّرب االإمام
خالل  جربها  كما  اأظفاره،  نعومة  منذ  العي�س  و�شظف  الفقر  وخرب 
وما  االإ�شالم،  لن�شر  االإلهية  م�شريته  يف   االأكرم الر�شول  مواكبته 
رافق ذلك اإجراءات ظاملة وتع�شفية للم�شركني �شد من اآمن باالإ�شالم 
من اأهل مكة. وبعد الهجرة كان القائد الويف والكبري واملقدام يف 
ميدان تطبيق القيم واملبادئ االإ�شالمية ال�شيما يف املجال االقت�شادي، 
فقد ج�شد النهج النبوي يف خلق جمتمع اآمن اقت�شاديًا ومعي�شيًا، فجاء 
النخعي بعد تعيينه لوالية م�شر،  االأ�شرت  اإىل مالك   عهده
يعرّب عن املنظومة العلمية والقانونية القت�شاد ناجح ومثمر ال يدع 

جمااًل للفقر بني اأبناء املجتمع االإ�شالمي.
وهذه الدرا�شة التي بني يديك عزيزي القارئ حماولة جادة نرجو اأن 
تتبعها حماوالت اأخرى عملية ملعاجلة حالة الفقر يف املجتمع والق�شاء 
مع  متامًا  ويتناق�س  يتعار�س  احلالة  هذه  وجود  جمرد  الأن  متامًا،  عليها 

النظم والتعاليم التي جاء بها االإ�شالم.
واأهمية ن�شرها تاأتي من الروؤية االإ�شرتاتيجية وال�شمولية حلل هذه 
املع�شلة، فامل�شكلة ال تكمن يف اأ�شخا�س يفرت�شون االأر�س وي�شتعطون 
اإىل  اأدت  التي  واملت�شابكة  العديدة  واالأ�شباب  العوامل  يف  اإمنا  النا�س، 
وجود هذه ال�شريحة الكبرية وظهورها على ال�شطح بهذه ال�شورة التي 

11

ا�سرتاتيجية انتاج الثورة
ومكافحة الفقر



طاملا تثري االأ�شى واالأ�شف، اأكرث مما تثري ال�شفقة والت�شامن. 
اإمنا حلول متتابعة ومت�شل�شلة  اأمام حل واحد،  اأننا ل�شنا  مبعنى 

من جوانب عديدة لها كثري الدخل والتاأثري يف حالة الفقر. 
وهذا بالتحديد ما يدعونا ملطالعة هذه الدرا�شة. 

  م�ؤ�س�سة النباأ للثقافة والإعالم
    كربالء املقد�سة



للكتاب املنهجية  املقدمة 

مقاربة لموضوع البحث
الفقر لغًة، هو العوز واحلاجة، واملفردة م�شتقة من انفقار الظهر، 
به  نق�س  هو  لل�شئ،  والفقر  واحلر�س،  الهّم  وهو  فقاره،  اإنك�شار  اأي 

واإ�شطراب يف تكوينه.
واحلاجة  والنق�س،  العوز  حالة  عن  تعبري  حقيقته،  يف  فالفقر 
واحلرمان، �شواء يف اجلانب املادي، يف عدم القدرة على تلبية احلاجات 
املتعلقة  املادية،  غري  اجلوانب  يف  اأو  لالإن�شان،  واملعي�شية  االإن�شانية 
على  وقابلياته  الفرد  قدرات  تطلق  التي  الكرمية،  احلياة  مبتطلبات 
العطاء واالإبداع، وبالتايل ترتفع �شروراتها ومتطلباتها، اىل م�شتوى 

املجتمع والدولة، من خالل احلرية االإن�شانية والعدل االجتماعي.
هذه  عن  "ما�شلو"))(،  االإجتماعي  النف�شاين  الباحث  عرب  وقد 
فيه  و�شع  الذي  ال�شهري،  اأو هرمه  مثلثه  االإن�شانية، يف  االحتياجات 
هذه االحتياجات، �شمن اأ�شبقيات �شروراتها وتاأثرياتها يف الفرد، ثم 
املجتمع والدولة، فقد بداأ يف قاعدة هرمه، بتثبيت احلاجات املعي�شية 
االأ�شا�شية للفرد، ثم ارتفع يف امل�شتوى الثاين اىل اجلاجات االأمنية، ثم 

اىل احلاجات االجتماعية، وانتهاءا بحاجات حتقيق الذات اأو االإبداع.
وبرغم اجلدل العلمي النا�شئ، يف الروؤية لت�شل�شل هذه احلاجات 
�شرورية  ملتطلبات  حاجة  يف  االإن�شان  اأن  املوؤكد  لكن  واأ�شبقياتها، 

العلمية  املناهج  يف  اأثرى  الإجتماعي،  النف�س  عامل   ،)1970  -  1908( ما�سلو  اإبراهام     )1(
احلاجات  ال�سهرية، يف  الإدارة، وبخا�سة نظريته  اأثرًا كبريًا يف علم  والرتبوية، وقد تركت  والتدري�سية 

الإن�سانية، والتي عرفت بهرم اأو مثلث ما�سلو.
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احلياة،  يف  و�شريورته  �شلوكه،  على  يوؤثر  االحتياج  وهذا  احلياة،  يف 
فاحلاجات غري امل�شبعة، ت�شبب اإحباطًا لدى الفرد، وا�شطرابًا يف حياته، 
يولد اآالمًا نف�شية، ويوؤدي ذلك اإىل العديد من ردود االأفعال القا�شية، 
اأن  خاللها،  من  يحاول  احلاجات،  لهذه  اإ�شباع  عن  للبحث  �شعيه  يف 
اأن  اأو  احتياجاته،  يف  النق�س  وي�شد  االإحباط،  هذا  من  نف�شه  يحمي 
يخلد للياأ�س، في�شلم يف انتفاء الرغبة يف احلياة، فيفقد ذاته، ويفقده 

املجتمع.
اأي م�شتوى من هذه احلاجات، يعد �شكاًل من  فاإن فقدان  وعليه 
اأ�شكال "الفقر"، اإذ تبداأ من احلاجات ذات ال�شرورة الق�شوى، للبقاء 
واحلياة، واملتمثلة بالغذاء، ومتطلبات املعي�شة، وتنتهي يف الرفاهية 
من  لي�شت  وهي  اأي�شًا،  االإن�شانية  احلاجات  من  التي هي  االإن�شانية، 
اأ�شكال الرتف، اإذ اأن بفقدانها يعاين االإن�شان من حاالت الكاآبة واالإحباط 
النف�شي، والقلق العقلي واالإعاقة اجل�شمانية، غري اأن متطلباتها قد 
واالأ�شا�شية،  ال�شرورية  احلاجات  تلك  عن  متاأخرة،  باأ�شبقيات  تكون 

التي و�شعت يف قاعدة هرم احلاجات واملتطلبات االإن�شانية. 
اأو هي تتقاطع معها، وُتناق�س  اإن�شانية،  الفقر ظاهرة ال  فكون 
الغر�س واملق�شد، الذي ين�شجم واحلياة الطبيعية لالإن�شان، فقد متّثله 
االإمام اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم، يف هيئة رجل ي�شتحق القتل، وبذلك 
يعتربه اإجرامًا بحق االإن�شانية، وهو قمة التعبري االإن�شاين الرائع، عن 
ملعاجلتها  احلاجة  وت�شوير  واالإن�شانية،  االإجتماعية  االآفة  هذه  جوهر 

والق�شاء عليها.

معضلة البحث
ُيعد الفقر، من اأهم التحديات التي واجهت وتواجه الب�شرية، يف 
نطاق التاأريخ واجلغرافية، فهو يتفاعل مع مربع االآفات االجتماعية 
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اأ�شالعه، من عوامل اجلهل واملر�س  تاألفت  الذي  االإن�شاين،  والتخلف 
وانعدام االأمن، ليغلق �شلعه الرابع بعامل الفقر، وليكون الفقر فيها 
اأ�شبح  بل  متفردة يف جمتمعاتنا،  حالة  الفقر  يعد  ومل  ونتيجة.  �شببًا 
ظاهرة وا�شعة النطاق، واآفة اجتماعية تنخر يف بنية املجتمع، وتفقده 
وبرغم  البحثية،  واجلهود  العلمي  التطور  كل  رغم  واإتزانه،  توازنه 
الربامج واخلطط االقت�شادية، التي ت�شعى ملعاجلته واحلد من خطورته، 
لكنه يبقى حتديًا قائمًا، وخطرًا كائنًا، يهدد املجتمع وكيانه وهيئاته، 

ثم الدولة وموؤ�ش�شاتها.
اأهمية  املت�شعبة،  مو�شوعاته  واإيالء  الفقر،  درا�شة  فاإن  وعليه 
كبرية، ومناق�شتها ب�شكل علمي ومنهجي، باتت من احلاجات املّلحة، 
مقدمتها  ويف  امل�شوؤولة،  املجتمعية  املوؤ�ش�شات  بها  ت�شطلع  التي 
من  للخال�س  �شبياًل  الدرا�شة،  خمرجات  لتكون  الدينية،  املوؤ�ش�شة 
اآفته، يف اإزالته ورفعه، من خالل علته املبقية، ويف دفعه ومنعه، من 
خالل علته املحدثة، ولتكون خمرجاته عالجًا وقائيًا واإجرائيًا، ملقاربة 

نتائجه الكارثية، يف الفرد واملجتمع والدولة.

أهداف البحث
يهدف البحث اىل تقدمي روؤى علمية وعملية، ملعاجلة الفقر، �شمن 
ت�شورات ا�شرتاتيحية معّمقة، اإذ تتجلى اأ�شباب الفقر وخمرجاته، يف 
ال�شيا�شية  باملجاالت  املتمثلة  ال�شاملة"،  "اال�شرتاتيجية  مرتكزات 
اأ�شبابها،  الفقر، يف  واالقت�شادية واالجتماعية واالأمنية، كون ظاهرة 
واالإقت�شادية،  ال�شيا�شية  العوامل  �شمن  تتحرك  معاجلاتها،  وكذلك 
الوطني،  االإقت�شاد  وقطاعات  وموؤ�ش�شاتها،  الدولة  بدور  املتمثلة 
امل�شتقرة،  ال�شيا�شية  البيئة  وتوفري  وتنميتها،  الرثوات  انتاج  يف 
وهيئات  االجتماعية،  العوامل  ت�شطلع  ثم  وتن�شئتها،  لتنميتها 
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املجتمع املدين، باأدوارها املحورية يف معاجلات هذه االآفة، و�شمن بيئة 
اأمنية �شليمة، توفر لها اأ�شباب النجاح والدميومة.

واأ�شبابها  الفقر،  ظاهرة  مناق�شة  اىل  يهدف  البحث  فاإن  وعليه 
ومعاجلاتها، من منظور اإ�شرتاتيجي �شامل، وذلك من خالل االإ�شرت�شاد 
املحكمة،  وا�شرتاتيجياته  ال�شالم،  عليه  املوؤمنني  اأمري  االإمام  مبنهج 

�شمن جتربته التاأريخية، يف الق�شاء على ظاهرة الفقر. 

منهج البحث ومقارباته البحثية
واالإح�شائي  الرتكيبي،  التحليلي  هو  البحث،  يف  املتبع  املنهج 
عن  ف�شاًل  والدقيقة،  املو�شوعية  البيانات  معطيات  اىل  امل�شتند 
املنهج النقلي واال�شتدالل ال�شرعي، امل�شتب�شر يف الن�شو�س القراآنية 
عليه  االأعالم،  واالأئمة  االأكرم  للر�شول  ال�شريفة  وال�شنة  املقد�شة، 

وعليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم.
ال�شالم،  عليه  لالإمام  االإ�شرتاتيجي  النهج  اختيار  جرى  وقد 
االأ�شرت  ملالك  التاأريخي،  عهده  يف  تخلد  والذي  للبحث،  مرجعية 
ملرتكزات  املعامل،  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  ر�شم  يف  عليه،  اهلل  ر�شوان 

املكافحة اجلذرية لظاهرة الفقر، والق�شاء عليه.
يف  وا�شعة،  وخربة  كبرية  بتجربة  املوؤمنني،  اأمري  االإمام  متّيز  فقد 
التعامل مع هذه امل�شكلة، كونه قد خرب حالتي الفقر والغنى، فقد 
رافق الر�شول االأكرم �شلى اهلل عليه واآله، فرتة الفقر ال�شديد، ثم �شهد 
فرتة الرثوات الطائلة، التي انهالت على ر�شول اهلل، يف عهد دولته 
املباركة، فراأى وتعّلم، كيفية التعامل مع الفقر، وكيفية التعامل 
كافة  يف  متكاملة،  وروؤية  منهج  يف  توظيفها،  وكيفية  الغنى،  مع 

اأبعادها، ملكافحة الفقر.

16

مقدمة املنهجية للكتاب



موضوع الكتاب وعنوانه
الكتاب يف االأ�شل، هو حما�شرة  علمية، األقيت يف موؤتـمر االإمام 
مركز  اأقامه  الذي  ال�شاد�س،  ال�شنوي  عليه،  اهلل  �شالم  املوؤمنني،  اأمري 
الفردو�س العاملي للثقافة واالإعالم، تزامنًا مع ذكرى مولده ال�شريف، 

يف 3)رجب 427)هـ،  يف قاعة بروج�شرت بالعا�شمة الربيطانية لندن.
اإنتاج  ومقا�شد  مباين  هي  البحث،  يف  مرتكزات  ثالث  ولتوفر 
الوقائي،  �شقيها  يف  الفقر،  لظاهرة  االإ�شرتاتيجية  واملعاجلات  الرثوة، 
املانع الأ�شبابه وم�شبباته، يف علته املحدثة، واالإجرائي الرافع له، يف 
املوؤمنني، وبنائه  اأمري  االإمام  ا�شرت�شادًا بنهج  علته املبقية، وذلك 
الكتاب  و�شم  فقد  عليه،  والق�شاء  الفقر  معاجلة  يف  االإ�شرتاتيجي، 
علي  االإمام  منهج  يف  الفقر  ومكافحة  الرثوة  اإنتاج  "ا�شرتاتيجيات 

عليه ال�شالة وال�شالم". 

نطاق البحث وهيكليته
الفقر،  م�شكلة  حلول  على  التعّرف  يف  البحث  نطاق  ينح�شر 
الكرمي،  القراآن  اإليها  اأر�شد  التي  االإلهية  التعاليم  �شوء  على 
واالإمام  واآله(،  عليه  اهلل  االأكرم)�شلى  للر�شول  ال�شريف  واخلطاب 
اأمري املوؤمنني، وفق ت�شورات االإ�شرتاتيجية ال�شاملة، مبرتكزاتها 
مو�شوع  لتعلق  واالأمنية،  واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

البحث فيها، �شببًا ونتيجة.
وقد ت�شمن الكتاب بعد هذه املقدمة املنهجية ال�شكلية، مدخاًل 
حتدث  بينما  الفقر  اىل  االول  الباب  تطرق  للبحث،  رئي�شني  بابني  و 
الباب الثاين عن الفقري، تفرع من الباب االول ثالث ف�شول رئي�شية ثم  
مباحث فرعية بعناوين و�شطية، واأخرى جانبية، فقد ت�شدر الكتاب 
مدخاًل تعريفيًا بالفقر، يعر�س ملعانيه ومعامله، واأ�شبابه ونتائجه، يف 
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الفرد واملجتمع والدولة.
يناق�س الف�شل االأول من الباب االول "العوامل االقت�شادية الإيجاد 
درا�شة  وهو  الفقر"،  وملكافحة  عليها  واملحافظة  وتنميتها  الرثوة 
للجوانب املادية يف مو�شوعة الفقر، ويناق�س الف�شل الثاين "العوامل 
عليها  واملحافظة  وتنميتها  الرثوة  الإيجاد  واالأخالقية  الغيبية 
ملو�شوعة  مادية  الغري  اجلوانب  يف  درا�شة  فيكون  الفقر"،  وملكافحة 
الف�شلني،  هذين  يف  جمموعها  يف  وهي  ونتائجها،  اأ�شبابها  يف  الفقر، 
وعوامل  وم�شبباته،  اأ�شبابه  اإ�شتباق  بهدف  للفقر،  مانعة  معاجلات 
وخمرجاتها،  ظاهرته  معاجلات  يف  فيها،  ينمو  التي  والبيئة  ن�شوئه، 

بهدف الق�شاء عليه، ودفعه ومنعه.
"حما�شرة عوامل تبديد الرثوة  وينح�شر نطاق الف�شل الثالث يف 
ومالحقة بواعث الفقر"، وهو درا�شة يف معاجلات الفقر بعد ن�شوئه، 

بهدف رفعه، ومعاجلة كينونته، يف علته املبقية.
اما الباب الثاين فيتمركز ب�شكل عام  على الفقري �شمن حماور 
ثالث؛ املحور االول يتحدث عن الروؤية العامة جتاه الفقر وكيف يجب 
الفقري  واجبات  يتحدث عن  الثاين  واملحور  الفقراء،  ثقافة  تكون  ان 
وم�شئولياته، اما الثالث فيتحدث عن �شبل واليات االثراء امل�شروع 

واخلروج عن دائرة الفقر، عرب االلتزام بالتعاليم ال�شامية الدينية.
كما اأحلق بالكتاب، ملحق وهو  ن�س العهد الذي عهده االإمام اأمري 
املوؤمنني، اإىل مالك االأ�شرت، ر�شوان اهلل عليه، مع �شرح م�شتقى من 
واملرجع  الكبري،  االإ�شالمي  للمفكر  البالغة"،  نهج  "تو�شيح  كتاب 
ال�شريازي  احل�شيني  حممد  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  املجدد،  الديني 
اأعلى اهلل مقامه، الإغناء مادة البحث، ولتعلق مبانيه مب�شاألة البحث 

ومقارباته.
املقد�شة  الن�شو�س  البحث يف مراجعه وم�شادره، اىل  وقد اعتمد 
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ر�شينة  ومرجعيات،  كتب  اعتماد  عن  ف�شاًل  ال�شريفة،  واالأحاديث 
ومو�شوعية، وقد وفرت املراجع، مادة تعريفية واإح�شائية وفرية، قد 
اأحلقت  فقد  مادتها،  وتو�شع  ولكرثة  املنت،  على  هوام�س  اىل  اأرجعت 
اأثبتت املراجع وامل�شادر، يف  تفا�شيلها مبلحق يف نهاية الكتاب، وقد 
منت  يف  اإليه  فريجع  فيه،  درجه  تعّذر  ما  عدا  واملراجع،  امل�شادر  ثبت 

الكتاب.
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املدخل)))

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
االأمني،  اهلل  ر�شول  وال�شالم على  وال�شالة  العاملني،  احلمد هلل رب 
واآله الغر امليامني، واللعنة على اأعدائهم اإىل يوم الدين، وال حول وال 

قوة اإال باهلل العلي العظيم.
قال اهلل تعاىل: زبىئ ی ی ی       ی جئرب ))).

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  زب  �سبحانه:  وقال 
ک  ک ک ک گ گ گ گرب))).

وقال تعاىل: زبوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئرب))).
.(((لو متثل يل الفقر رجاًل لقتلته :وقال الإمام علي بن اأبي طالب 
وقبل البدء بهذا البحث احليوي الهام لبد من مدخل للبحث ن�سري 
اإىل تعريف الفقر وحدوده ومدياته واإىل )م�ساحات الفقر) واأنواعه   فيه 

)1(  كان هذا الكتاب يف الأ�سل كلمة ل�سماحة اآية اهلل ال�سيد مرت�سى احل�سيني ال�سريازي )دام ظله( 
يف موؤتـمر الإمام علي )�سالم اهلل عليه( ال�سنوي ال�ساد�س الذي اأقامه مركز الفردو�س العاملي للثقافة 
والإعالم، تزامنًا مع ذكرى مولد اأمري املوؤمنني الإمام علي بن اأبي طالب  )عليه ال�سالة وال�سالم( يف 13 
اأ�ساف �سماحته  رجب 1427 هـ، وذلك  يف قاعة بروج�سرت بالعا�سمة الربيطانية لندن. ثم بعد ذلك 
على  التعديالت  بع�س  واأجرى  باأكمله،  الرابع  الف�سل  اأ�ساف  كما  الكتاب،  لف�سول  عديدة  بنودًا 

هيكلية الكتاب وعناوين الف�سول. 
)2(  �سورة هود: 61.
)3(  �سورة هود: 85.

)4(  �سورة البقرة 29.
)5(  روائع نهج البالغة: �س84، و�س233، �سرح اإحقاق احلق ج 32: �س213.
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يف اأحاديث اأمري املوؤمنني عليه ال�سالة وال�سالم واإىل ال�سر يف اختيار 
م واملر�سد؟. الإمام علي وكلماته، لتكون املعلِّ

)((

ما هو الفقر؟

ولكي نعرف مدى خطورة م�سكلة الفقر، يجب اأن نعرفه ب�سكل 
�سحيح ومتكامل. فاإن الفقر ل ينح�سر يف اجلانب املادي فح�سب، كما 
يتوهمه عامة النا�س، بل له امتدادات وا�سعة اإىل اأبعد احلدود،  ذلك اأن 
الفقر يعني يف جوهره: احلاجة واحلرمان وهذا هو الذي ي�سكل القا�سم 
امل�سرتك لكل تعريفات الفقر، وهو على هذا ي�ستبطن كافة العناوين 

التالية:
اإل  الدين  وهل  احلديث  ويف  والعاطفة،  احلب  من  احلرمان   :(
احلب)))، وارحموا من يف الأر�س يرحمكم من يف ال�سماء)))، ويف 

 .(((واعطف علّي مبجدك :الدعاء
قال  والدنيا،  الدين  علوم  ي�سمل  وهو  الالئق،  التعليم  افتقاد   :2

تعاىل: زبٹ ٹ ڤ ڤرب))).

)1(  عن الإمام ال�سادق: الكايف ج2 �س125.
)2(  عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله(، م�ستدرك الو�سائل ج9 �س 55، ح8.

)3(  عن الإمام علي: امل�سباح: �س560.
)4(  �سورة اجلمعة: 2.
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البدن  �سحة  ت�سمل  وهي  ال�ساملة،  ال�سحية  الرعاية  نق�س   :3

اأربعة..  العلوم  اإمنا  ال�سريف:  احلديث  ففي  والعقل،  والروح  والنف�س 
.(((وعلم الطب حلفظ الأبدان

4: �سعف الرتبية البدنية وممار�سة الريا�سة التي يحتاجها الإن�سان، 

للحفاظ على �سحته اجل�سمية والروحية والعقلية، وذلك من اأ�سباب 
ا�ستحباب ال�سباحة والرماية وركوب اخليل يف الإ�سالم.

اجل�سدية  حاجاته  يلبي  الذي  املنا�سب  امل�سكن  اإىل  الفقر   :5
املرء  �سعادة  من  ال�سريف:  والنف�سية، وقد ورد يف احلديث  والروحية 

.(((امل�سلم امل�سكن الوا�سع
وكذلك الفقر واحلرمان عن كل من:

6: امللب�س املنا�سب، قال تعاىل: زب ٻ ٻرب)))، وقال �سبحانه: 
زبڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چرب))).

ا�ستح�سال  من  الإن�سان  يتمكن  بحيث  وامل�سرب  املاأكل   :7

قال  املهمة،  الغذائية  والعنا�سر  احلرارية  ال�سعرات  من  يحتاجه  ما 
�سبحانه وتعاىل: زبپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ 

ٺرب))). 

)1(  �سرح ر�سالة احلقوق لالإمام زين العابدين : �س385.
)2(  الكايف: ج6 �س526.

)3(  �سورة الأعراف: 31.

)4(  �سورة الأعراف:26 .
)5(  �سورة قري�س: 3 ــ 4.
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وقال �سبحانه: زب ڤ ڤ ڤرب.)))
8: املركب، جاء يف احلديث ال�سريف: من �سعادة املرء...: ودابة 

.(((سريعة�
ٿ  ٿ  ٿ  زب  تعاىل:  يقول  والزينة،  والكماليات  اجلماليات   :9

ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤرب ))).
كما اأن هنالك مظاهر وم�ساديق اأخرى للفقر واحلرمان قد تكون 

اأخطر مما م�سى بكثري ومنها:
0): افتقاد الأمن على ال�سعد الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، 

يهدد  ما  كل  ي�سمل  واخلوف  ٿرب)))،  ٿ  زبٿ  تعاىل:  قال 
ژ  زب وعال:  جل  قال  واجتماعياً.  واقت�سادياً  �سيا�سياً  الإن�سان 
ڑ ڑ ک ک ک کرب)))، وهي الآ�سار والأغالل 
التي حطمها ر�سول اهلل، وهي القيود التي حتد من حرية التجارة 
والزراعة وال�سناعة واحلركة وال�سفر واحل�سر وحتى الأعراف والتقاليد 

املقيدة للحرية.
يف  الإن�سان  حق  مثل  والثانوية،  الأولية  احلقوق  من  احلرمان   :((

)1(  �سورة الأعراف: 32.
)2(  الفقه: الإدارة، لالإمام ال�سريازي:  ج2�س176، ط 2 \1992، دار العلوم بريوت.

)3(  �سورة الأعراف: 32.
)4(  �سورة قري�س: 4.

)5(  �سورة الأعراف: 157.
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الأرا�سي  متلك  يف  و  والإقامة،  ال�سفر  يف  وحقه  والتعبري،  الراأي  حرية 
و�سيء ح�سب  �سيء  األف  وال�ستثمار)))، ويف  التجارة  والعقارات ويف 
على  م�سلطون  النا�س   :قوله من  امل�ستفادة  الفقهية  القاعدة 
 :ومن الآية الكرمية: زبۇ ۆرب)))، وقوله ،(((اأموالهم واأنف�سهم

رب))). ڤ ڤ ڦ ڦ ل �سرر ول �سرار))) وقوله تعاىل: زب
والعقيدة  ال�سليمة  والثقافة  ال�سائب  الفكر  من  احلرمان   :(2

ال�سحيحة، قال تعاىل: زبڱ ں ں  ڻرب)))، وقال �سبحانه: 
زبٹ ٹ ڤ ڤرب))).

3): افتقاد ال�ستقالل القت�سادي وال�سيا�سي.

فقر  الفقر  ي�سمل  بل  بالفرد،  يخت�س  ل  مما  الفقر  اأن  كما   :(4

بالإن�سان  خا�ساً  لي�س  الفقر  اإن  حيث  )الدولة)،  وفقر  )املجتمع) 
للموؤ�س�سات  الدولة  افتقار  يف  الظاهرة  م�ساديقه  له  فاإن  الفرد، 
البنية  ملوؤ�س�سات  واملجتمع  الدولة  افتقار  ويف   الد�ستورية، 

ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  الديني  للمرجع  وغريها،  احلقوق(  و)الفقه:  احلريات(،  )الفقه:  راجع    )1(
. حممد ال�سريازي

)2(  اخلالف، لل�سيخ الطو�سي: ج3 �س176.
)3(  �سورة الأحزاب: 6.

)4(  الكايف : ج5 �س 280.
)5(  �سورة الكافرون: 6.

)6(  �سورة الأنبياء : 51.
)7(  �سورة اجلمعة : 3.
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التحتية.))) )))

)2(

اإلمام علي ومساحات الفقر

.هذه ال�سمولية يف اأبعاد الفقر تعك�سها اأحاديث اأمري املوؤمنني
اأ: فقد اأ�سار اإىل الفقر العلمي بقوله: ل غنى كالعقل، ول فقر 

كاجلهل)))، واجلهل يف حد ذاته فقر وحرمان علمي وثقايف، وهو �سبب 

)1(  يراجع: )معامل املجتمع املدين يف منظومة الفكر الإ�سالمي(، للموؤلف.
)2(  الفقـر: هو عدم القدرة للو�سول اإىل احلد الأدنى من الحتياجات املهمة املادية كالطعام وال�سكن 
الإن�سانية  واحلرية  امل�ساركة  حق  مثل  مادية  غري  وحاجات  وال�سحة...  التعليم  وو�سائل  وامللب�س 
املعي�سة.  م�ستوى  من  الأدنى  احلد  حتقيق  على  القدرة  بعدم  اأي�سا  ويعرف  الجتماعية.  والعدالة 
وميكن تعريف الدول الفقرية باأنها تلك الدول التي تعاين من م�ستويات منخف�سة من التعليم والرعاية 
ال�سحية، وتوفر املياه النقية �سحيًا لال�ستهالك الب�سري وال�سرف ال�سحي وم�ستوى الغذاء ال�سحي 
ملواردها  م�ستمر  وا�ستنزاف  تدهور  من  معاناتها  ذلك  اإىل  وي�ساف  املجتمع،  اأفراد  لكل  نوعًا  اأو  كمًا 

الطبيعية، مع انخفا�س م�ستوى دائرة الفقر.
وقد عرف البنك الدويل الدول منخف�سة الدخل اأي الفقرية باأنها تلك الدول التي ينخف�س فيها دخل 
اأفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متو�سط  الفرد عن 600 دولر �سنويا، وعددها 45 دولة معظمها يف 

دخل الفرد عن 300 دولر �سنويا.
وبرنامج الإمناء لالأمم املتحدة ي�سيف معايري اأخرى تعرب مبا�سرة عن م�ستوى رفاهية الإن�سان و نوعية 
دولة   70 داخلها  لت�سم  احلياة  نوعية  مبفهوم  الفقر  دائرة  و�سع  الدليل  احلياة "Livelihood” هذا 
من دول العامل، اأي هناك حوايل 45% من الفقراء يعي�سون يف جمتمعات غري منخف�سة الدخل، اأي هناك 
فقراء يف بالد الأغنياء، ويكتفي هنا بذكر اأن 30 مليون فرد يعي�سون حتـت خط الفقـر يف الوليـات 

املتحـدة الأمريـكيـة )15 % من ال�سكـان(.
)3(  نهج البالغة: ج 4، �س 14، باب احلكم ، حكمة 54.
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من اأهم اأ�سباب الفقر القت�سادي اأي�ساً.
ب: كما اأ�سار اإىل الفقر واحلرمان من الثقافة والوعي والر�سد 

 .(((اأكرب الفقر احلمق :الفكري بقوله
الأمن واحلماية الجتماعية  الفقر واحلرمان من  اإىل   واأ�سار ج: 

يفتقر  عز  زوافر  ول  بكم،  ميال  بركن  اأنتم  وما  بقوله:  وال�سيا�سية 
اإليكم)))، و)الزوافر) جمع )زافرة): وهي من البناء ركنه، ومن الرجل 
اأهله واأن�ساره، وهذا الفقر يعم الفقر الفردي وفقر الدولة وفقر املجتمعات 

اأي�ساً.
د: كما اأ�سار اإىل الفقر الروحي والأخالقي بقوله: �سر الفقر 

فقر النف�س)))، واأكرب البالء فقر النف�س))). كما ي�سمله اإطالق قوله: 
. (((رب فقري اأغنى من كل غني

بل اإن الفقر هنا له م�ساديق عديدة، منها الفقر يف ال�سحة اأو يف 
الأمن اأو يف احلقوق وغريها، فرمبا يكون هنالك فقري يف ماله لكنه غني 
ب�سحته، وقد يوجد هنالك غني مباله، ولكن هذا املال عاجز عن توفري 
ال�سحة وال�سالمة ل�ساحبه، اأو رمبا يكون هنالك غني مباله لكنه فقري 

)1(  نهج البالغة: ج 4، �س 11، احلكمة 38.
)2(  نهج البالغة: احلكمة 34

)3(  غرر احلكم: �س232.

)4(  غرر احلكم: �س232.

)5(  غرر احلكم: �س366.
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من حيث حقوقه الأولية والثانوية، كحرية التعبري والراأي وحرية ال�سفر 
واحل�سر وحرية التملك وال�ستثمار وغريها، فاإنه يكون اأ�سواأ حاًل من 

الغني بحقوقه مع فقره من املال.
 :اإىل الفقر الديني والعقائدي يف قوله ـ: كما متت الإ�سارة  ه

من  الفقر  هنا،  بالفقر  واملق�سود   ،(((الدارين يف  الوجه  �سواد  الفقر 
الدين والتقوى والورع واملثل الأخالقية العليا، وهي ال�سبب يف خ�سران 
ارتكاب  عن  يتورع  ل  الديني  الوازع  من  الفقري  فاإن  والآخرة،  الدنيا 

ال�سرقة والغت�ساب والقتل وخمتلف اأ�سكال العتداءات. 
كما اأن الدولة املجردة من الوازع الديني والأخالقي ت�سادر حريات 
النا�س، وتلقي بالأحرار والأبرياء يف ال�سجون، وتقمع الأكرثية والأقلية 

معا! وتلك كلها �سواد الوجه يف الدارين.
 :نبي اهلل مو�سى التي حكت قول  ال�سريفة  اأن الآية  و: كما 
زبڍ   ڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژرب )))، واإن كان �ساأن نزولها 
الطعام، اإل اأنها ت�سملـ  اإطالقاً اأو مالكاـً  كل املعاين املمكنة للفقر، فاإن 

الإن�سان مفتقر يف كل �سوؤونه اإىل كل اأنواع عطايا اهلل �سبحانه وتعاىل. 
مع  نف�سه  على  قرت  من  النا�س  اأفقر   :علي الإمام  وقال  ز: 

.(((الغنى وال�سعة وخلفه لغريه

)1(  عوايل اللئايل: ج 1، �س 40.
)2(  �سورة الق�س�س: 24.

)3(  غرر احلكم: �س369.
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من  احلرمان  هو  بل  والرثوات،  الأموال  متلك  عدم  لي�س  فالفقر 
ال�ستفادة منها وا�ستثمارها لرفع حوائج الإن�سان املادية منها واملعنوية، 
والثقافية،  والفكرية  منها  العلمية  والجتماعية،  منها  ال�سيا�سية 

الأ�سا�سية منها واجلمالية والكمالية.. 
اإذن: فمن ميلك املليارات لكنه ل ي�ستثمرها يف الدفاع عن حقوقه 
متلك  التي  والدولة  النا�س)..  )اأفقر  هو  بل  )فقري)،  فهو  اأمته  وحقوق 
مئات املليارات لكنها ل ت�سرفها يف موؤ�س�سات البنية التحتية وتقوية 

املوؤ�س�سات الد�ستورية فهي فقرية اأي�ساً.
عني  هو  والذي  والنافع  احل�سن  الوحيد  )الفقر)  اأن  يبقى  نعم 
)الغنى)، هو الفقر اإىل اهلل تعاىل، فقد جاء يف الدعاء ال�سريف: اللهم 
اأغنني بالفتقار اإليك، ول تفقرين بال�ستغناء عنك))). وكذلك ما جاء 
يف �سحف اإدري�س :ل غنى ملن ا�ستغنى عنك، ول فقر مبن افتقر 

.(((اإليك

)1(  بحار الأنوار: ج69 �س31، م�ستدرك �سفينة البحار : ج8، �س 272.
)2(  بحار الأنوار: ج95 �س462.
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)3(

الفقر .. التحدي األعظم

مر  على  الب�سرية  واجهت  التي  التحديات  اأهم  من  ُيعد  الفقر 
املختلفة،  باأبعاده  الأمن  وانعدام  واملر�س  واجلهل  هو  وي�سكل   التاريخ، 

الأ�سالع الأربعة للتخلف وال�سقاء الب�سري..
وليزال الفقر ي�سكل الظاهرة الأخطر، والهاج�س الأكرب للب�سرية، 
رغم كل التطور العلمي وكل الربامج واملناهج القت�سادية على ال�سعيد 

املحلي والدويل، فقد جاء يف تقرير لرئي�س البنك الدويل: 
)اإن من بني 6 مليارات ب�سر يوجد 2.8 مليار اإن�سان يعي�سون باأقل 
من دولرين باليوم، ويوجد 2.) مليار ب�سر يعي�سون باأقل من دولر يف 
اليوم، ومن كل مائة ر�سيع ميوت �ستة قبل اأن يبلغوا ال�سنة الأوىل من 
عمرهم، اأما الأطفال الذين يبلغون �سن التعليم فاإن 9 ذكور و4) اأنثى 
البتدائية،  باملدر�سة  اللتحاق  من  يتمكنون  طفل  مائة  كل  بني  من 

والباقي يكونون خلف الأبواب)))).

اإىل  ا�ستنادًا  الفقر،  اأو�ساع  عن  حمّدثة  تقديرات  بن�سر  �سنوات  عدة  كل  الدويل  البنك  يقوم    )1(
القطرية اخلا�سة مبعدلت  امل�سوحات  اإىل  املتعلقة بتكلفة املعي�سة، وكذلك  العاملية  البيانات  اأحدث 
ال�ستهالك لدى الأ�سر املعي�سية. وت�سري التقديرات التي ن�سرها البنك الدويل يوم 29 فرباير/�سباط 
2012 اإىل اأن عدد من يعي�سون على اأقل من 1.25 دولر للفرد يف اليوم بلغ نحو 1.29 مليار �سخ�س 
يف عام 2008، وهو ما يعادل 22 يف املائة من �سكان العامل النامي. ويعتمد التقرير املحدث على 850 
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احلياة  مناحي  كافة  مع  ومتداخلة  معقدة جداً،  الفقر  م�سكلة  اإن 
الأخرى؛ ال�سيا�سية منها  والجتماعية، والنف�سية والفكرية والروحية، 
والقانونية والدينية، ومبا اأن لكل عامل عالقة متبادلة مع الفقر، فهو يوؤثر 
عجز  وا�سحاً  بات  فقد  اأخرى،  بها  ويتاأثر  تارًة،  امل�سكلة   يف خلق هذه 

الإن�سان عن التو�سل اإىل حل �سامل ومتكامل مل�سكلة الفقر)))، واإذا 
كان ثمة حل جذري للم�سكلة، فاإن م�سدره ال�سماء، حيث اإن الإله 
حل  عنده  تكمن  الذي  هو  والقادر  املحيط  والعامل  والعادل  احلكيم 

امل�سكلة مبا فيها مكوناتها الثالث: )الب�سر ـ الرثوات ـ النظم واملناهج).
من هنا كان انطالقنا للتعّرف على حل م�سكلة الفقر على �سوء 
 التعاليم الإلهية التي اأر�سد اإليها القراآن الكرمي وكلمات ر�سول اهلل

.والإمام علي بن اأبي طالب

م�سحًا لالأ�سر املعي�سية مت اإجراوؤها يف 130 بلدًا تقريبا. للتف�سيل )يراجع امللحق 261/1(. 
)1(  ح�سب اإح�ساء قدمي يعي�س فوق كوكب الأر�س اكرث من 6 مليارات من الب�سر يبلغ عدد �سكان 
دولران  وهو  الفقر  خط  حتت  مليارات   3 يقارب  ما  منها  يعي�س  مليارات،   4.3 منها  النامية  الدول 
اأمريكيان يف اليوم، ومن بني هوؤلء هنالك 1.2 مليار يح�سلون على اأقل من دولر واحد يوميا.  ون�سف 
�سكان العامل تقريبًا يعي�سون اليوم يف املدن والبلدات. يف عام 2005، وحوايل الثلث )1 مليار ن�سمة( 
اأو  اآمنة  لي�س لديهم مياه �سرب  ن�سبة %33.3  اأن  النامية جند  البلدان  الفقر. ويف  اأحزمة  يعي�سون يف 
معقمة �ساحلة لل�سرب وال�ستعمال، و25% يفتقرون لل�سكن الالئق، و20% يفتقرون لأب�سط اخلدمات 
من  و%20  البتدائي،  اخلام�س  ال�سف  من  لأكرث  ي�سلون  ل  الأطفال  من  و%20  العتيادية،  ال�سحية 
الطلبة يعانون من �سوء ونق�س التغذية. وميوت حوايل 30،000 طفل يوميًا ب�سبب الفقر. وللتف�سيل 

)يراجع امللحق 263/2(.
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)4(

ملاذا انتخبنا اإلمام عليًا
ُمنظراً ومعلمًا ومرشدًا؟

الرئي�س على اعتبار كلمات وِحَكم وممار�سات  الباعث  لقد كان 
الإمام علي بن اأبي طالب القت�سادية هي املرجع الأ�سا�س للتعرف 
العوامل  من  هو جمموعة  الفقر،  ملكافحة  الإ�سرتاتيجية  احللول  على 

التالية: 
قال  فقد  ال�سماء،  مبنهج   ر�سول اهلل بعد  الأعرف   لأنه  :(

.(((اأعلمكم علي :ر�سول اهلل
عهده  خا�سة  وخطبه  وكلماته  اأحاديثه  يف  لنا  خّلف   لأنه  :2
املعامل  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  تر�سم  عري�سة  خطوطاً  الأ�سرت،  ملالك 

ملكافحة الفقر على مدى التاريخ.
3: ولأنه خرب املعاناة يف حياته اليومية، فقد ولد يف بيئة فقرية 

وذاق فيها طعم الفقر، فاأح�س بعمق ماأ�ساة الفقراء.
4: ولتمّيزه )عليه ال�سالة وال�سالم) بتجربة كبرية وخربة وا�سعة يف 

التعامل مع هذه امل�سكلة، فقد عا�سر ر�سول اهلل فرتة الفقر ال�سديد، 
 وراأى  .ر�سول اهلل على  انهالت  التي  الطائلة  الرثوات  فرتة  ثم 
وتعّلم من ر�سول اهلل كيف يتعامل مع الفقر؟ وكيف يتعامل مع 

)1(  الكايف: ج7 �س424.
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الغنى؟ وكيف يوظف كل ذلك لو�سع خطة متكاملة من كل اجلوانب 
ملكافحة الفقر.

ممار�سات  اإىل  وحتولت  طويلة،  فرتة  ا�ستمرت  معاناة   حتمله  :5
مع  الفقراء  حياة  عا�س  تزوج  فعندما  الفقر.  ملكافحة  ميدانية  عملية 
درعه  يرهن  اأحياناً  فكان   ،الزهراء فاطمة  الطاهرة  ال�سديقة  زوجته 
يومه)))، وقد عمل وكّد  لقوت  ال�سعري  اأ�سوع من  ليقرت�س ثالثة 

زب ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ    :1(  روى اجلمهور يف �سبب نزول هذه الآيات يف اأهل البيت(
ٹ ٹ رب �سورة الإن�سان:)8(زبٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄرب  �سورة الإن�سان)9(:اأن 
اأمهما  وكذا  اأيام،  ثالثة  �سوم   علي فنذر   ،اهلل ر�سول  فعادهما  مر�سا،   واحل�سني احل�سن 
فاطمة وخادمتهم ف�سة، لئن برئا. فربئا ، ولي�س عند اآل حمّمد قليل ول كثري ، فا�ستقر�س 
لكل  اأقرا�سا،  فخبزته  �ساعا،  منها   فاطمة وطحنت  ال�سعري،  من  اأ�سوع  ثالثة   املوؤمنني اأمري 
واحد قر�س، و�سلى علي املغرب، ثم اأتى املنزل، فو�سع بني يده لالإفطار، فاأتاهم م�سكني و�ساألهم، 
فاأعطاه كل واحد منهم قوته، ومكثوا يومهم وليلتهم مل يذوقوا �سيئا . ثم �ساموا اليوم الثاين، فخبزت 
كل  فت�سدق  القوت،  و�ساألهم  يتيم  اأتاهم  لالفطار  اأيديهم  بني  قدمته  فلما  اآخر،  �ساعا   فاطمة
فاأعطاه  و�ساألهم  اأ�سري  اأتاهم  لالإفطار،  الطعام  وقدم  �سومهم  من  الثالث  اليوم  كان  فلما  بقوته.  منهم 
كل منهم قوته، ومل يذوقوا يف الأيام الثالثة �سوى املاء، فراآهم النبي يف اليوم الرابع وهم يرتع�سون 
من اجلوع وفاطمة قد الت�سق بطنها بظهرها من �سدة اجلوع، وغارت عينها، فقال: وا غوثاه  
يا اهلل ، اأهل حممد ميوتون جوعا، فهبط جربئيل فقال: خذ ما هناأك اهلل تعاىل به يف اأهل بيتك، فقال: 
زب ۈ ٴۇرب. راجع �سواهدالتنزيل، للحاكم احل�سكاين: ج2 �س393 ـ  اآخذ يا جربئيل؟ فاأقراأه :  وما 
الدر  النزول للواحدي: �س296 ،  اأ�سباب  414 ح1042 ـ 1070. مناقب املغازيل: �س272 ح 320 ، 
املنثور لل�سيوطي: ج 8 �س371 ، ذخائر العقبى: �س102، تف�سري البي�ساوي: ج5 �س165 ، تف�سري 
الطربي: ج 29 �س125 ، تف�سري الفخر الرازي: ج30 �س243، الك�ساف للزخم�سري: ج4 �س670 ، 
�سرح نهج البالغة لبن اأبي احلديد: ج1 �س21، اإحقاق احلق للت�سرتي: ج3 �س 158 ــ 196، و ج9 
اأحد الأدباء يف هذه احلادثة  ال�ستة: ج1 �س301 . وقال  �س110 ـ123 ، ف�سائل اخلم�سة من ال�سحاح 

ال�سريفة ـ كما يف �سرح نهج البالغة لبن اأبي احلديد: ج19 �س101 :
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وكدح يف التجارة والزراعة، ثم عندما انهالت عليه الرثوة، بقي حاماًل 
بنوده  من  كان  والذي  الفقر  مكافحة  يف  واملتميز  املتكامل  منهجه 
)ال�سمان الجتماعي) و)التكافل الجتماعي) وغريها كثري، فكان قد 

وظف كل ثرواته ملكافحة الفقر))).
6: متيزه مبثابرة ا�ستثنائية وباإرادة جبارة لتقدمي احللول النموذجية 
املقابلة للفقر، وذلك من خالل ا�ست�سالح الأرا�سي ال�سا�سعة خارج 
املدينة، م�ستفيداً من فرتة الإقامة اجلربية التي فر�ست عليه ملدة 25 �سنة 
وبذلك   .اهلل ر�سول  منهج  على  ولالنقالب  للدكتاتورية  ملعار�سته 
ثقف النا�س على العمل والإنتاج بدًل من انتظار م�ساعدة الآخرين))).

الدولة  على  حاكماً  اأ�سحى  عندما  وعملياً  نظرياً   تاألقه  :7

نظرية  فقدم  اآنذاك،  ال�سم�س  عنها  تغرب  تكن  مل  التي  الإ�سالمية 
اقت�سادية متكاملة ثم طبقها على الواقع، فتحولت البالد اإىل جنة ل 
قال  �سنوات، حتى  اأقل من خم�س  واحد، وذلك يف  فقري  فيها  يرى 

جاد بالقر�س والطوى ملء جنبيه         وعاف الطعام وهو �سغوب
فاأعاد القر�س املنيــر عليـــــــه     القر�س واملقر�س الكرام ك�سوب

للمرجع  الإ�سالم(  واقع  من  )ال�سيا�سة  واأي�سًا  الإ�سالم(.  يف  الجتماعي  )ال�سمان  كتاب  يراجع    )1(
.الديني الكبري اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق احل�سيني ال�سريازي

)2(  جاء يف كتاب )ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم( ل�سماحة املرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق 
ال�سريازي: )اإن الإ�سالم اتخذ �سيا�سة حكيمة، يف ازدياد العمران والزراعة، التي بهما تكون رفعة 
الدولة اأو �سقوطها، وذلك باإباحة الأرا�سي ملن عّمرها بالبناء، اأو الزراعة، اأو فتح قناة، اأو �سق عني، اأو 
ت�سييد امل�سانع واملعامل، اأو غري ذلك. وبالتحبيذ اإىل العمل والزراعة، واتخاذ دور و�سيعة، وغريها. 

.من اأحيا اأر�سًا ميتة فهي له، ولي�س لعرق ظامل حق :فعن النبي
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 :هو
له  بالقر�س! ول عهد  له  اليمامة من ل طمع  اأو  باحلجاز  ولعل 

 (((!بال�سبع
وحتى اإن اأفريقيا مل يبق فيها فقري واحد، كما يذكره املوؤرخون.)))

منهجه  من  جانباً   (((الأ�سرت ملالك   عهده ويعك�س 
القت�سادي املتميز واملبتكر يف مكافحة الفقر.

)1(  نهج البالغة: ج3 �س72.
اأمري  الإمام  )وفر   :ال�سريازي احل�سيني  حممد  ال�سيد  الإمام  الراحل  الديني  املرجع  يقول    )2(
اأمري  الإمام  حكومة  باأن  العلم  مع  واملاء،  والرزق  امل�سكن  �سعبه:  جلميع  حكومته  يف   املوؤمنني
م�سر  منها  اليوم،  خارطة  ح�سب  دولة  خم�سني  يقارب  ما  ت�سمل  جدًا،  وا�سعة  كانت   املوؤمنني
وفر  ذلك  ومع  اليوم،  ذلك  عامل  يف  دولة  اأكرب  فهي  وغريها،  والعراق  واخلليج  واإيران  واليمن  واحلجاز 

الإمام ب�سيا�سته احلكيمة كل ذلك لكل �سعبه.
ومن الطبيعي اأن الإمام طبق قانون الإ�سالم بكامله، فالقانون ال�سرعي يقول: )الأر�س هلل وملن 
الأرا�سي  اإحياء  لأجل  املال  بيت  من  ي�ساعدهم  ثم  جمانًا،  للنا�س  الأر�س  يعطي   فكان عّمرها( 
وكان  حرة،    حكومته  يف  كانت  وغريها  وال�سناعة  والزراعة  التجارة  اأن  اإىل  م�سافًا  وعمرانها. 
النا�س ينتفعون مبختلف املكا�سب ويح�سلون على الأرزاق املحللة، بالإ�سافة اإىل ما كان يق�سم عليهم 
الإمام من بيت املال. وكان النا�س يح�سلون على املاء بحفر الأنهر والآبار، وذلك مبالأ حّريتهم، ومن 
دون اأية �سريبة اأو اإجازة اأو ما اأ�سبه. وبذلك كله متكن الإمام اأن يهياأ لعموم �سعبه امل�سكن والرزق 
اإىل قمة احل�سارة يف يومنا  اأنها و�سلت  التي تدعي  الغربية  البالد  واملاء، وهذا ما مل تتمكن منه حتى 
اإن�سان.  الك�سب احلالل لكل  املوؤمنني لوجود  اأمري  اأي�سًا يف ظل حكومة  البطالة  انتفت  هذا. وقد 
الوا�سعة حتى فقري واحد، فقد قال يف كلمة له: )لعل باحلجاز   الإمام ومل يكن يوجد يف بالد 
اأو اليمامة من ل طمع له يف القر�س ول عهد له بال�سبع( فان يف ا�ستعماله كلمة )لعل( اإ�سارة اإىل 
 نفي الفقر عن البالد بحيث مل يكن القائد متيقنًا بوجود فقري واحد. راجع كتاب )فاطمة الزهراء

اأف�سل اأ�سوة للن�ساء(.
)3(  ميكن مراجعة ن�ّس عهد اأمري املوؤمنني يف نهاية الكتاب. 
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مالمح  بع�س  عر�س  �سيجري  الكتاب  ومباحث  ف�سول  ويف 
وبع�س  الفقر،  ظاهرة  ملعاجلة   علي الإمام  و�سعها  التي  الأ�س�س 

معامل اإ�سرتاتيجيته اخلالدة.
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الباب الأول

العوامل االقتصادية والغيبية
إلنتاج الثروة والمحافظة عليها 

وتنميتها واألسباب الرئيسة لتبديد 
الثروة وإيجاد الفقر والحرمان





الف�صل الأول

العوامل االقتصادية إلنتاج الثروة 
واحملافظة عليها وتنميتها وملكافحة الفقر





الحلول اإلستراتيجية)))
تنق�سم احللول الإ�سرتاتيجية ملكافحة الفقر اإىل ق�سمني: 

التي حتول  )املوانع).. وهي تلك  اأو  )الدفع)  الأول: حلول  الق�سم 
ثم  والغنى  الرثوة  اإيجاد  عوامل  هي  اأدق:  بتعبري  اأو  الفقر  تولد  دون 
التحتية  بالبنية  وترتبط  تنميتها،  بواعث  ثم  عليها  املحافظة  اأ�سباب 

واملنهج العام والأر�سية التي تعد حا�سنة مل�سكلة الفقر.
الق�سم الثاين: حلول )الرفع) اأو )الروافع).. وهي تلك التي تعالج 

الفقر بعد حدوثه.
والف�سل  الف�سل  هذا  يف  احللول،  من  الأول  النوع  اإىل  و�سن�سري 
الثاين، واإىل النوع الثاين يف الف�سل الثالث، باإذن اهلل تعاىل، على اأن 
الفقر يف علته  الدفع ومنع حدوث  العوامل مما يعد من حلول  بع�س 
املحدثة، ي�سلح اأن يذكر اأي�ساً كعامل من عوامل الرفع للفقر يف علته 
املبقية، اأي اإزالة الفقر بعد حدوثه، فاإن بع�س العوامل متتلك خا�سية 
اأو  والرثوات،  واملعادن،  لالأرا�سي،  الدولة  )ملكية  فمثاًل  البعدين  كال 
اإل  منها  �سيء  بحيازة  للنا�س  ت�سمح  ل  بحيث  عليها  يدها  و�سعها 
عاماًل  يعد  تعجيزية  غري  اأو  تعجيزية  و�سروط  وروتني  ا�ستجازة،  بعد 

)1(  ا�ستعرنا م�سطلح )احللول ال�سرتاتيجية( من نطاقاته الع�سكرية املعهودة، لنق�سد به )احللول 
النوعية، بعيدة املدى( �سواء اأكانت م�سوؤولية الدولة بالدرجة الأوىل، اأم م�سوؤولية موؤ�س�سات املجتمع 
البنود  اأم م�سوؤولية م�سرتكة بني اجلميع، كما يت�سح ذلك مبالحظة  النا�س،  اأم م�سوؤولية عامة  املدين، 

الأربعة ع�سرة الآتية.
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من عوامل اإيجاد الفقر، كما اأنه عامل من عوامل ا�ستمراريته ودميومته 
احتكار  وعدم  للنا�س  العامة  والرثوات  الأرا�سي  منح  فاإن  لذا  وجتذره، 
الدولة لها، ادرجناه – بتعبريين خمتلفني – يف الف�سل الأول والثالث 
مثالً، وذلك نظراً لأهميته الفائقة وتاأثريه الكبري يف )الدفع) و)الرفع) معاً.
يف  �ستذكر  التي  العوامل  كافة  اأن  اإىل  الإ�سارة  ال�سروري  ومن 

الف�سول الثالثة، تتوزع بني:
)- عوامل فردية – �سخ�سية، ميتلك الأفراد التحكم فيها وذلك 

مثل القمار، الربا، الإ�سراف والتبذير، ال�سدقة، �سلة الأرحام.. الخ
2- عوامل ترتبط بالدولة، وقوانينها ومنهجيتها يف احلكم والإدارة 

الفقراء  مع  تعاملها  وكيفية  الرثوات  يف  حتكمها  وطريقة  القت�سادية 
كرثة  احلكومة،  و�سرقة  الدولة،  ملكية  مثل  النا�س  عامة  ومع  والأثرياء 
املوظفني، الت�سلح، �سوء التوزيع، التوازن بني الريف واحل�سر، املرونة يف 

ال�سرائب.. الخ
الإنفاق)  كـ)تر�سيد  والنا�س  الدولة  من  بكل  ترتبط  عوامل   -3

)النزاهة)  )التقوى)  الجتماعي)  )ال�سمان  الجتماعي)  )التكافل 
)الف�ساد املايل) )الحتكار) و)تزوير العملة)))).

ر عند كل بند بنٍد اإىل وجهي الق�سية، لكن اللبيب  نعم.. مل ن�سِ
التي  العوامل  اأن  اإىل  اأي�ساً  الإ�سارة  املهم  ومن  ذلك  عليه  يخفى  ل 

)1(   اإذ قد تقوم الدولة بالحتكار وقد يقوم النا�س بالحتكار، وقد يقوم – ا�سخا�س بتزوير العملة، 
وقد تطبع الدولة نقودًا اأكرث من اخللفية القت�سادية لها – مما ن�سميه تو�سعًا نوعًا من تزوير العملة.
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ترتبط بالدولة، يجب على الأفراد وعلى موؤ�س�سات املجتمع املدين اأن 
ل يقفوا �سلبيني جتاهها فقط، بل عليهم ال�سغط املمنهج على الدولة 
لتغيري تلك القوانني اأو املنهجية اأو طريقة التنفيذ مما ف�سلناه يف كتابنا 
عن الدولة وال�سعب)))، وكتابنا الآخر عن املجتمع املدين))) كما ف�سله 

ال�سيد الوالد يف العديد من كتبه)))

)1(   مالمح العالقة بني الدولة وال�سعب.
)2(   معامل املجتمع املدين يف منظومة الفكر الإ�سالمي.

ال�سيا�سة  والفقه  التغيري،  وممار�سة  امل�سلمني،  انها�س  اىل  وال�سبيل  اجلديدة،  ال�سياغة     )3(
والقت�ساد، احلقوق، الدولة، وغريها.
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عوامل إيجاد الثروة أو المحافظة عليها أو تنميتها وسبل مكافحة الفقر

أواًل: منح األرض والمعادن والثروات كلها للناس))) 

للحياة،  وهند�سته  تعاىل  اهلل  بحكمة  التزاماً  �سرط،  اأو  قيد  بدون 
حيث جعل الأر�س مبا فيها لعباده اإذ قال: زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئرب))) مبعنى اأن كل ما يف الأر�س من الرثوات هي لكل النا�س، 
وهذا يعني اأن الدولة ل متلك الأرا�سي ول املعادن، ول البحار، ول الأجواء، 
وغريها بل كلها للنا�س فيها مطلق احلرية يف التملك وال�ستثمار، فمن 
حاز �سيئاً كان له، وعلى الدولة تنظيم هذه العملية وح�سب. وبذلك 
فاإن تكاليف هائلة جداً �سرتفع وبكل ب�ساطة عن كاهل الفقراء، فلكي 
اإذ  اإىل �سراء الأر�س،  ـ لن يكون بحاجة  ـ مثاًل  الفقري م�سكناً  ميتلك 
الأر�س هلل وملن عمرها)))، بل ميلكها باحليازة   :يقول ر�سول اهلل

فال يتحمل اإل نفقات البناء فقط.
هذه الفقرة من القانون الإ�سالمي لها تاأثري كبري جداً يف توجيه 

)1(   يالحظ اأن التعبري بـ)منح( اأي�سًا ت�ساحمي، لأن الأر�س والرثوات كلها خلقها اهلل تعاىل للنا�س، 
ول يتوقف متلك النا�س لها على منح الدولة لهم، بل التملك منوط باحليازة والإحياء، كما هو مبني يف 

كتب الفقه، )راجع مثاًل الفقه كتاب اإحياء املوات/املجلد 80(.
)2(  �سورة البقرة: 29.

)3(  و�سائل ال�سيعة: ج17 �س328.
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الأرا�سي  لتوفري  والت�سخم)))، وذلك  للبطالة والغالء  اأكرب �سربة 
والأحجار وكافة املعادن واخل�سب و�سبهها، باملجان للنا�س، من اأجل بناء 
دور �سكن اأو م�سانع اأو حمالت ومتاجر، اأو مراعي ومزارع و�سبه ذلك، 
الفقراء  قدرة  زيادة  يعني  كما  هائلة،  عمل  فر�س  توفري  يعني  وذلك 
املال  راأ�س  توفر الأر�س وق�سم من  على ال�ستثمار، وذلك من خالل 
الذي يحتاجه ذوو الدخل املحدود لبناء مزرعة لرتبية الدواجن اأو مرعى 
الإن�سان  هذا  يكون  لن  اإذ  الإنتاجية،  امل�ساريع  و�سائر  والأبقار  لالأغنام 

بحاجة اإىل دفع مبالغ للدولة للعمل يف اأر�س زراعية اأو غريها.
اإىل توفري ثمن  اإن�ساء م�سنع، لن يكون بحاجة  وكذلك يف حال 
�سراء الأر�س اأو ثمن توفري املواد الإن�سائية، بل كل ذلك يتوفر له جماناً، 
فله اأن ي�ستقطع من اجلبال اأو من اأ�سجار الغابة اأو من املعادن ما �ساء 

)1(  الت�سخم يعد من اأكرث ال�سطالحات القت�سادية �سيوعًا، وبالرغم من ذلك فاإنه ليوجد اتفاق 
حيث  الت�سخم  مفهوم  حتديد  حول  الراأي  انق�سام  اإىل  ذلك  ويرجع  تعريفه،  ب�ساأن  القت�ساديني  بني 
العام  امل�ستوى  املفرط يف  الرتفاع  املختلفة، مثل:  ي�ستخدم هذا ال�سطالح لو�سف عدد من احلالت 
لالأ�سعار. ارتفاع الدخول النقدية اأو عن�سر من عنا�سر الدخل النقدي مثل الأجور اأو الأرباح. ارتفاع 

التكاليف. الإفراط يف خلق الأر�سدة النقدية.
من  اأنه  مبعنى  واحد،  وقت  يف  واحد  اجتاه  يف  املختلفة  الظواهر  هذه  تتحرك  اأن  ال�سروري  من  ولي�س 
اأن  اأن من املمكن  النقدي، كما  الدخل  ارتفاع يف  اأن ي�سحبه  الأ�سعار دون  ارتفاع يف  اأن يحدث  املمكن 
اإفراط يف خلق  اأن يحدث  اأن ي�سحبه ارتفاع يف الأرباح، ومن املحتمل  يحدث ارتفاع يف التكاليف دون 
املختلفة  الظواهر  فاإن  اأخرى  وبعبارة  النقدية.  الدخول  اأو  الأ�سعار  يف  ارتفاع  ي�سحبه  اأن  دون  النقود 
التي ميكن اأن يطلق على كل منها )الت�سخم( هي ظواهر م�ستقلة عن بع�سها بع�سًا اإىل حد ما وهذا 

ال�ستقالل هو الذي يثري الإرباك يف حتديد مفهوم الت�سخم.
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مما يحتاجه.
الكبرية  دولته  يف   علي الإمام  طبقه  الذي  هو  املنهج  وهذا 
الغابات  وكذا  للجميع،  مباحة  الأرا�سي  فكانت  الأطراف،  واملرتامية 
وغريها، وح�سب امل�سطلح الفقهي فاإن )الأنفال)))) وهي �سطوط الأنهار 
و�سيف البحار وقمم اجلبال وبطون الوديان وغريها كانت كلها مباحة 
للنا�س، واملهم اأن ينطلقوا ويبنوا ويزرعوا وي�ستثمروا دون اأن يدفعوا فل�ساً 
واحداً ل�سراء ما خلقه اهلل بالأ�سل لهم، ودون اأن ميروا باأي روتني اإداري، 
ودون اأن يدفعوا �سريبة ملجرد اأنهم بنوا داراً اأو معماًل اأو مزرعة. اأمل يقل 

؟ تعاىل: زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئرب
ا�ستثمار  يف  للنا�س  احلق  توفري  عامل  العامل،  هذا  يتبع  ومما 

امل�سرتكات و�سنكتفي ههنا باإ�سارة واحدة فقط 

توفير حق استثمار )المشتركات(
عن اأبي عبد اهلل ال�سادق قال: قال اأمري املوؤمنني: �سوق 
الليل  اإىل  به  اأحّق  فهو  اإىل مكان  �سبق  امل�سلمني كم�سجدهم فمن 

وكان ل ياأخذ على بيوت ال�سوق الكراء.)))

)1(  الأنفال جمع )نفل(، وهو مبعنى الزيادة، وقد اأطلقت على )النوافل اليومية( اأي�سا لأنها زيادة 
على الفري�سة، ورمّبا ت�ستعمل يف العطّية، ولعّل املعنيني متقاربان. وقد اُطلق هذا الّلفظ يف الآية و اُريد 
منه غنائم ما اأخذ من دار احلرب بغري قتال، وما اأ�سبهه وعن الإمام الباقر عليه ال�سالم انه عرف الأنفال 

بـ)منها املعادن والآجام وكل اأر�س ل رب لها وكل اأر�س باد اأهلها(.
)2(  الكايف )فروع( : ج5 �س155 ح1.
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العامة  الأماكن  من  اأنه  اأي  )امل�سرتكات)  من  هو  )ال�سوق)  اإن 
املفتوحة، التي يحق لكل اإن�سان اأن يعمل فيها اأو يتاجر، ولكل اإن�سان 
اأن ينتخب اأي مو�سع يف ال�سوق، مل ي�سبقه اإليه غريه، ليبيع وي�سرتي 
الأ�سواق)  من  ال�ستفادة  )حرية  القانون  هذا  اأن  ولو  ويتعامل،  ويتعاقد 
كاحلدائق  امل�سرتكات،  �سائر  من  ال�ستفادة  حرية  اإىل  اإ�سافة  ق؛  ُطبِّ
العامة وكمياه البحار والأنهار والعيون التي تفجرت بنف�سها والغدران 
وامل�ستنقعات واملراعي العامة واملعادن والطرق العامة وغريها، مبا ل ي�سر 
بحق املارة، لتوفرت فر�س عمل كثرية للنا�س ولكان ذلك من عوامل 

حما�سرة الفقر وتقلي�س رقعته وم�ساحاته.

ثانيًا: أن تعطى األولوية لإلعمار والتنمية واالستثمار في البنية التحتية.
لالإعمار  املطلقة  الأولوية  اأعطى  باأن   ،سّنه� الذي  القانون  وهو 
ت عليه و�سية  والتنمية والإنتاج، ولي�س لل�سرائب))). هذا القانون ن�سّ

الإمام ملالك الأ�سرت عندما ولّه م�سر:
ا�ستجالب  يف  نظرك  من  اأبلغ  الأر�س  عمارة  يف  نظرك  وليكن 

.(((اخلراج

)1(  ال�سريبة اأو اجلباية هي مبلغ مايل تتقا�ساه الدولة من الأ�سخا�س واملوؤ�س�سات بهدف متويل نفقات 
الدولة. اأي بهدف متويل كل القطاعات التي ت�سرف عليها الدولة كالتعليم متمثال يف املدار�س ورواتب 
القت�سادية  وال�سيا�سات  احلكومية،  النظافة  عمال  اإىل  و�سول  عمالها،  ورواتب  والوزارات  املدر�سني، 
التاأمني  اأو  وال�سدود  الطرقات  كبناء  التحتية  البنية  على  ال�سرف  اأو  معينة،  وقطاعات  �سلع  كدعم 

على البطالة. وللتف�سيل )يراجع امللحق 267/3( .
)2(  نهج البالغة: ج3 �س96.
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وعلل ذلك بتعليل يك�سف عن النظرة ال�سرتاتيجية الثاقبة 
والروؤية القت�سادية ال�ساملة له :لأن ذلك ل يدرك اإّل بالعمارة، 
ومن طلب اخلراج بغري عمارة اأخرب البالد واأهلك العباد ومل ي�ستقم 

.(((ًاأمره اإّل قليال
من هنا تخطئ احلكومات عند ما تركز على ال�سرائب مرتني، مرة 
بتحطيمها قدرة املزارعني و�سغار امل�ستثمرين على الإنتاج، فيزيد ذلك 
من ن�سبة الفقراء اأوًل وتعود النتيجة للحكومة �سلباً، اإذ �سوف تتناق�س 
ن�سبة ال�سرائب التي �ستح�سل عليها ب�سكل موؤكد، ومرة لأن الرتكيز 
على ال�سرائب )يهلك العباد). هذه العبارة البليغة منه ميكن اأن 

جند م�ساديقها يف الظواهر واحلالت التالية:
أ: ال�سطرابات الجتماعية التي قد تتمخ�س عن ثورات تت�سف 
بالدموية والفو�سوية، حترق الأخ�سر والياب�س وتزيد الو�سع القت�سادي 

�سوءاً على �سوئه))).
ب: ظهور الأمرا�س الناجمة من ال�سغوط النف�سية التي يواجهها 
ال�سرائب.  على  الدولة  لإ�سرار  نظراً  امل�ستثمرين،  و�سغار  املزارعون 
توفري  على  عندئذ  قدرتهم  عدم  عن  تنجم  التي  الأمرا�س  وكذلك 
الفقر  من  مزيداً  تعني  الأمرا�س  اإن  ثم  باطمئنان،  العي�س  مقومات 

)1(  نهج البالغة: ج3 �س96.
)2(  تو�سلت درا�سة متعمقة اإىل اأن ال�سبان العرب يتوقون للتغيري لكن اأحالمهم القت�سادية تعوقها 

املجتمعات املتع�سبة التي ل تعرتف بامكاناتهم ال�سخمة، وللتف�سيل )يراجع امللحق 268/4(.  
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ومزيداً من احلرمان.
التعليم  فر�س  اأمام  الدخل  وحمدودي  الفقراء  قدرة  تراجع  ج: 
والتعّلم، وعلى توفري م�ستلزمات احلياة الكرمية، وغري ذلك، مما ينعك�س 

بدوره �سلباً على القت�ساد العام للبالد.
وخم�سني  وثالثمائة  األف  من  باأكرث   علي الإمام  �سبق  وقد 
اإىل  )الو�سول  اأن  اإىل  ذهبوا  الذين  التنمية  اقت�ساديي  اأبرز  عاماً، 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  30% من  اأو   %25 اإىل  ي�سل  ا�ستثماري  معدل 
وي�سبب  والتخلف  الركود  على  يق�سي  مت�سلة،  �سنوات  لعدة 
انطالق القت�ساد)، وهذا هو ما يراه البنك الدويل اأي�ساً من اأن تدفق 

ال�ستثمارات والأموال يحل امل�سكلة.)))
ومنهج الإمام علي اإ�سافة اإىل اأ�سبقيته، فاإنه اأكرث تطوراً بكثري، 
اأو 30% بل يفتح الباب على م�سراعيه  اإذ ل يحدد الإمام ن�سبة %25 
الأ�سا�سية  احلاجات  لي�س  لتوفري  التحتية،  البنية  يف  لال�ستثمار 

فح�سب، بل حتى الكمالية اأي�ساً.

ثالثًا: ترشيد اإلنفاق
اأمري  حكومة  يف  جلياً  وا�سحاً  جنده  الذي  الإنفاق)  )تر�سيد  اإن 
املوؤمنني، يعد من اأهم اأ�س�س �سالمة القت�ساد وطرق الق�ساء على 

الفقر.

www.siironline.org 1(  راجع(
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دقة             تعك�س مدى  التي  والأمثلة،  النماذج  ولنا يف ذلك ع�سرات 
من  الدرهم  يف  حتى  التفريط  دون  حتول  قوانني  و�سع  يف   الإمام

حقوق النا�س. 
ومن الوا�سح اأن ذلك لو كان هو املنهج العام لتم توفري املليارات 
من الأموال التي تبذر اليوم هنا وهناك، والتي تبدو جمرد قطرات وذرات 
واأمواًل تافهة، اإل اأنها ت�سكل مبجموعها ميزانية �سخمة كان ينبغي اأن 
ت�سرف يف تن�سيط اقت�ساد البالد وتكامل البنية القت�سادية التحتية 

ورفع العوز عن املعوزين.
لة: ث ومن األم

اأموال  ـ  املال،  اأموال بيت  ال�سراج، وكان من   اإطفاء الإمام  :(
اأمر  يف  ليتحدث  �سخ�س  جاءه  عندما  ـ  اليوم  مب�سطلح  احلكومة 

�سخ�سي.
2: كان يقارب بني ال�سطور يف ر�سائله، بل اإنه قد اأ�سدر قراراً 

.(((اأدقوا اأقالمكم وقاربوا بني �سطوركم :عاماً لعماله
واق�سدوا  ف�سولكم،  عني  واحذفوا  اأي�ساً:   قراراته من   :3

وقت  ويف  احلاكم  وقت  يف  الختزال  يعني  وذلك   ،(((املعاين ق�سد 
العمال واملوظفني، والوقت له قيمته الكربى، وجمموعة هذه الأوقات 
ت�سكل ثروة هائلة للبالد لو �سرفت يف الق�سايا الإ�سرتاتيجية والأهم 

)1(  اخل�سال: �س 310.
)2(  و�سائل ال�سيعة: ج12 �س299 ب 15 ح2.
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تقدمت  قد  البالد  لكانت  القول،  وترف  الهوام�س  يف  ل  والأ�سا�س 
اأ�سواطا اإىل الأمام.

العقد  يف    املوؤمنني  اأمري  عهد  على  احلال  عليه  كان  ما  هذا 
ال�سابع  للقرن  امل�سادف  الدولة الإ�سالمية  تاأ�سي�س  الثالث من بداية 

للميالد.
بالدنا  الإنفاق يف  تر�سيد  على حماولت  نظرة خاطفة  القينا  واإذا 
�سخمة،  وثروات  غنية  باقت�ساديات  معظمها  ينعم  التي  الإ�سالمية 
اأمري  يد  على  الرت�سيد  اأن  عن  تك�سف  مفارقة  اأول  �سنجد  فاإننا 
املوؤمنني كان ي�سّب يف �سالح املجتمع والأمة، لكنه على يد حكام 
يجب  من  هم  النا�س  فاإن  العام،  بال�سالح  الإ�سرار  اإىل  يوؤدي   اليوم 

 .اأن يدفعوا الثمن ولي�س الوزير اأو الرئي�س، كما فعل الإمام
ولننظر اإىل نوعية واجتاه عمليات تر�سيد الإنفاق يف دولنا))):

فاإن تر�سيد الإنفاق يف دولنا يتجه لتقلي�س اخلدمات التي تقدمها 
واملاء  والتعليم  ال�سحة  ل�سيما  كافة،  املجالت  يف  للنا�س  احلكومة 
والكهرباء وو�سائل النقل والت�سال، مما يفر�س تكاليف اإ�سافية على 

ميزانية الفرد والأ�سرة.
القت�سادية  ال�سغوط  اإىل  البالد  تعر�س  ي�سبب  اأنه  اإىل  اإ�سافة 
وال�سيا�سية والأمنية، ب�سبب تر�سيد الإنفاق اخلاطئ، اإذ تقوم احلكومات 

)1(  بل حتى يف الدول الدميقراطية، كما ي�ساهده املتتبع.
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والأنظمة ال�سيا�سية بتو�سيع م�ساريعها الع�سكرية اأو القت�سادية ذات 
�سفقات  قبيل  من  الدولة،  اقت�ساد  على  واملدمر  ال�سلبي  التاأثري 
ال�ستثمار  م�ساريع  اأو  الأبعاد،  الوا�سعة  املخابراتية  والربامج  الت�سليح 
مقابل  يف  كله  وذلك  اأجنبية،  ل�سركات  تعطى  التي  الناجحة  غري 

تقلي�س الإنفاق على ال�سوؤون احليوية.
موظفي  من  العليا  الطبقة  ومعار�سة  رف�س  كله  ذلك  يوؤكد  ومما 
من  الكثري  عن  التنازل  يكلفهم  كونه  للرت�سيد،  حماولة  لأي  الدولة 
امتيازاتهم وم�ساحلهم التي اعتادوا عليها، وهذا ما نالحظه يف الكثري 
يف  الرت�سيد  لتطبيق  اإ�سرار  ثمة  كان  اإن  لذا  الإ�سالمية،  البالد  من 
الإنفاق احلكومي، فاإن هذه الطبقة وكبار امل�سوؤولني يدفعون بتكاليف 

العملية لتقع على كاهل عامة النا�س.

رابعا: الضمان االجتماعي)))
من القوانني التي �سرّعها الإمام علي يف هذا املجال ما ذكره يف 

عهده ملالك الأ�سرت: 

املعنوية  بال�سخ�سية  يتمتع  واإداري  اجتماعي  طابع  ذات  عمومية  موؤ�س�سة  ُتعد  اليوم  وهي    )1(
وال�ستقالل املايل والنت�ساب اإليه اإجباري. اأما خدماته، فهو يقدم لكل الأ�سخا�س العاملني و ذويهم 
وت�سمل التاأمينات الجتماعية: املر�س، الولدة، العجز، حوادث العمل، الأمرا�س املهنية، البطالة. 
بتقدمي اأداءات نقدية وعينية. اأما مداخيله، فتتحقق من ال�سرتاكات التي يدفعها كل من �ساحب 
الجتماعي  ال�سمان  ويعترب  الجتماعية.  اخلدمات  و�سندوق  الأجراء  وغري  الأُجراء  والعمال  العمل 

موؤ�س�سة )لـالدخار الإجباري(.
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من  لهم  حيلة  ل  الذين  من  ال�سفلى  الطبقة  يف  اهلل،  اهلل  ثم 
)ذوي  والزمنى  الفقر)  )�سدة  البوؤ�س  واأهل  واملحتاجني،  امل�ساكني، 
العاهات)، فاإن يف هذه الطبقة قانعاً )وهو ال�سائل)، ومعرتاً )وهو املتعّر�س 
للعطاء بال �سوؤال)، واحفظ اهلل ما ا�ستحفظك من حقه فيهم، واجعل 
لهم ق�سماً من بيت مالك، من غالت )الثمرات) �سوايف الإ�سالم يف 
كل بلد، فاإن لالأق�سى مثل الذي لالأدنى، وكل قد ا�سرتعيت حقه فال 

.((( (ي�سغلنك عنهم بطر )الطغيان بالنعمة
وال�سمان الجتماعي يف نظام حكم اأمري املوؤمنني ي�سمل:

أ: الأقليات من الأديان الأخرى، فمثاًل اأجرى راتباً من بيت 
املال لذلك ال�سيخ امل�سيحي الذي فقد فر�سة العمل.)))

)1(  نهج البالغة: �س436.
اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق ال�سريازي)دام ظله( يف كتابه )ال�سيا�سة من  )2(  يقول املرجع الديني 
واقع ال�سالم(: انظر اإىل الق�سة التالية وتدبر يف اأبعاد دللتها، ذكر ال�سيخ احلّر العاملي يف كتاب 
)و�سائل ال�سيعة(: اإن الإمام اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب كان مي�سي يف �سكك الكوفة، فنظر اإىل 

رجل ي�ستعطي النا�س: فوجه الإمام ال�سوؤال اإىل من حولـه من النا�س قائاًل: ما هذا؟
فقالوا: اإنه ن�سراين كرب و�ساخ ومل يقدر على العمل، ولي�س لـه مال يعي�س به، فيكتنف النا�س..

فقال الإمام يف غ�سب: ا�ستعملتموه على �سبابه حتى اإذا كرب تركتموه؟
ثم جعل الإمام لذاك الن�سراين من بيت مال امل�سلمني مرتبًا خا�سًا ليعي�س به حتى ياأتيه املوت.

اأمري  الإمام  راأى  اإذا  حتى  الإ�سالمية،  الدولة  يف  جماًل  لنف�سه  يرى  ل  اأن  كاد  الفقر  اأن  على  يدل  وهذا 
املوؤمنني فقريًا واحدًا كان ي�ستغرب، ويعتربه ظاهرة غري طبيعية وغري لئقة باملجتمع الإ�سالمي، 
ن�سراين  اأنه  مع  به  يرتزق  امل�سلمني مرتبًا  مال  لـه من بيت  ثم يجعل  الإ�سالمي.  القت�سادي  والنظام 
العامل،  يعرف  ولكي  واجلوع.  للفقر  واحد  مظهر  الإ�سالمي  البلد  يف  يكون  لكيال  بالإ�سالم،  يدين  ل 

وامل�سلمون اأنف�سهم اأّن احلكومة الإ�سالمية تق�سي على الفقر وترفع م�ستوى املعي�سة.
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ب: كما اأن الإ�سالم، قد اأقر على بيت املال دفع اأي َدين للعاجز 
املدين عن ت�سديد دينه. وهل جتد مثل ذلك يف عامل اليوم؟

ج: كما اأقر على بيت املال تكفل نفقات اأية زوجة ل يقدر زوجها 
على الإنفاق عليها، اأو اأي ابن ل يقدر اأبوه على الإنفاق عليه، اأو اأي 

اأب ل يقدر ابنه على الإنفاق عليه.
اأما يف الوقت احلا�سر، فاإن ال�سمان الجتماعي ي�سمل فقط اأهل 
اأنه ناق�س  البالد الغنية بالنفط والغاز ذات القت�سادات املتينة، كما 
وم�سوه، اأما يف البالد الفقرية، فاإن الإن�سان يفتقر اإىل اأب�سط مقومات 

احلياة اليومية، ف�ساًل عن �سمان م�ستقبل حياته. 
وحتى ال�سمان املوجود حالياً يف بع�س بالدنا، فاإنه قانون ف�سفا�س 
ولي�س  وال�سيا�سية،  القت�سادية  التحديات  مواجهة  على  يقوى  ل 
�ساماًل برعايته جميع اأفراد املجتمع، اإل من ارتبط بعمل وظيفي مع 
الدوائر الر�سمية، ويبقى الق�سم الأكرب من املجتمع وهم من الك�سبة 
�سمان  اأو  غطاء  بال  وغريهم  الأرامل  والن�ساء  ال�سن  وكبار  والطالب 

ي�سد حاجاتهم الأ�سا�سية. 
بل موؤ�س�سات ال�سمانـ  يف كثري من املواردـ  اأ�سبحت موؤ�س�سات 

جتارية ل تفكر اإل يف اأرباحها.

خامسًا: خلق التوازن بين الريف والحضر

الفقر،  و�سيوع  القت�سادي  التوازن  اختالل  اأ�سباب  اأهم  من  اإن 
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اهتمام احلكومات باملدن على ح�ساب القرى والأرياف، مما ي�سبب نزوح 
الكفاءات واخلربات من الأرياف للمدن، نتيجة وجود فر�س عمل اأكرث، 
�سعف  كله  ذلك  وي�سبب  املغريات.  و�سائر  والرفاهية  الراحة  ووجود 
الإنتاج الزراعي وزيادة ن�سبة الفقر يف الأرياف، وتخلف الأرياف علمياً 

وثقافياً اأي�ساً، مما ينعك�س بدوره على القت�ساد.
كان الإمام علي اأول داعية لإيجاد التوازن بني القرى والأرياف 

وبني املدن، اإذ يقول يف عهده ملالك الأ�سرت: 
ا�سرتعيت  قد  وكل  لالأدنى  الذي  مثل  منهم  لالأق�سى  فاإن 

.(((حقه
الأرياف  اأهل  وهم  لالأق�سى،  التي  القت�سادية  احلقوق  اإن  اأي 
والبوادي، هي متاماً مماثلة للحقوق التي لالأدنى، وهم احل�سر، وكل قد 
ا�سرتعيت حقه)))، فاحلاكم م�سوؤول عن كال احلقني، ول يجوز له اأن 

يفرط باأي منهما. 
�سالحه  يف  فاإن  اأهله،  ي�سلح  مبا  اخلراج  اأمر  وتفقد   :وقال
و�سالحهم �سالحاً ملن �سواهم)))، فالعناية بالريف هي �سبب اأ�سا�سي 

يف احلفاظ على اقت�ساد �سليم ومتطور.

)1(  نهج البالغة: �س438.

)2(  نهج البالغة: �س438.

)3(  نهج البالغة: �س436.
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سادسًا: التكافل االجتماعي)))

اإن  حيث  الجتماعي،  التكافل  دعائم   علي الإمام  اأر�سى 
الإ�سالم قد و�سع اأ�س�س التكافل الجتماعي يف اأبعاد عديدة، فبات 
ا�ستقرار  اإىل كونه عامل  اإ�سافة  الفقر،  اأهم عوامل مكافحة  ذلك من 

اجتماعي. 
وجاره  �سبعان  بات  من  بي  اآمن  ما   :اهلل ر�سول  قال   •

.(((جائع
وجاره جائع  ريان،  �سبعان  بات  من  مبوؤمن  ولي�س   :وقال  •

.(((سماآن�
يقول الإمام ال�سريازي يف )الفقه: القت�ساد) وهو املجلد 07) 

امل�سالح  على  املحافظة  يف  م�ساركني  املجتمع  اأفراد  يكون  اأن  الجتماعي:  بالتكافل  يق�سد    )1(
العامة واخلا�سة ودفع املفا�سد والأ�سرار املادية واملعنوية بحيث ي�سعر كل فرد فيه اأن عليه واجبات اإزاء 
الآخرين كما له حقوق، ويكون له �سعور بامل�سوؤولية اإزاء الذين لي�س با�ستطاعتهم اأن يحققوا حاجاتهم 

اخلا�سة وذلك باإي�سال املنافع اإليهم ودفع الأ�سرار عنهم.
ونظامًا  و�سريعة  عقيدة  الإ�سالم  يطبق  الذي  املجتمع  يف  يتحقق  الإ�سالم  يف  الجتماعي  التكافل 
املوؤمنني  واأمري  الأكرم  الر�سول  �سرية  يف  جاء  وكما  ال�سريفة،  وال�سنة  الكتاب  به  جاء  ملا  وفقًا  و�سلوكًا 
جملة  ذلك  �سبيل  يف  وح�سد  املتكامل  املجتمع  ببناء  اأهتم  الإ�سالم  اأن  ذلك  عليهما(،  اهلل  )�سلوات 
مثل املوؤمنني يف توادهم  من الن�سو�س والأحكام لإخراج ال�سورة التي و�سف بها الر�سول بقوله: 
بال�سهر  اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  الواحد  اجل�سد  كمثل  وتعاطفهم  وتراحمهم 

.واحلمى
)2(  الكايف: ج2 �س668.

)3(  م�ستدرك الو�سائل : ج8، �س 428.
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من مو�سوعة )الفقه) �س298: 
)هذا احلديث اإما اأخالقي يراد به الإميان الكامل، اأو فقهي يراد به مع 
ال�سرورة، كما يف عام املخم�سة حيث له اأن ياأخذ قدر حاجته ال�سرورية 

مع البدل، واإن مل ي�ستطع فالبدل وال�سمان على بيت املال).
وي�سيف �سماحة الإمام الراحل: )اإذا اقرت�س فاإنه م�سوؤول عن 

الت�سديد اإىل �سنة، واإن مل ي�ستطع فعلى بيت املال).

زبەئ وئ وئ ۇئرب))). تعاىل:  • قال 
ومن اأبرز م�ساديق الرب))): زبے ۓ  ۓ ڭ     ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ 

ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب))).
الزوجة. لنفقات  الزوج  تكفل  قانون  الإ�سالم  • اأقر 

ماداموا حمتاجني. اأولده  لنفقات  الأب  تكفل  • قرر 
داموا حمتاجني. ما  والديه  لنفقات  البن  تكفل  • قرر 

الزوجات  فاإن  اأطرافه،  كافة  من  الفقر  حما�سرة  مبعنى  ذلك  كل 
والآباء والأبناء ي�سكلون اأكرثية املجتمع.

(((.وكان ذلك كله مطّبقاً يف حكومة الإمام علي

)1(  �سورة املائدة: 2.
)2(  كما ح�س الإ�سالم اأ�سد احل�س واحلث على )املوا�ساة( و)الإيثار( يف املئات من الآيات والروايات. 

يراجع يف ذلك )فقه التعاون( للموؤلف.
)3(  �سورة البلد: 14ــ 16.

ال�سريازي  لالإمام  الب�سرية(  اأفق  يف  �سم�س   املوؤمنني )اأمري  كتاب  مراجعة  املزيد،  يريد  وملن    )4(
الراحل،  وكذلك )الفقه: القت�ساد(، لالمام ال�سريازي، وكتاب )ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم( 
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سابعًا: وضع معايير موضوعية للمسؤولين االقتصاديين وإلزامهم بها
و�سع الإمام علي اأُ�س�ساً و�سوابط دقيقة هامة لكافة من يدير 
ال�ساأن القت�سادي يف البالد: من حاكم وواٍل ـ وذلك يعني اأي�ساً كل 
من له �سالحيات اتخاذ قرارات م�سريية يف �ساأن اقت�ساد النا�س مثل: 

حمافظ البنك املركزي يف يومنا هذا ـ . 
ومن الضوابط:

): اأن ل يكون بخيالً، ومن الوا�سح اأن البخيل مييل اإىل مالأ خزائن 
الدولة ورفع ن�سبة )الحتياطي))))، حتى واإن بررها بفل�سفة اقت�سادية)))، 
بل ويحاول عرقلة اأية طريقة تهدف اإىل بذل الأموال للنا�س، فهو يعادي 
التعليم، بل و ي�سعى  التاأمني ال�سحي، ويعار�س زيادة الإنفاق على 
دوماً لتقلي�س ن�سبة ميزانية كافة الأمور الإن�سانية ل�سالح زيادة ميزانية 

الت�سّلح! 
والوليات املتحدة الأمريكية ت�سلح مثالً، والكثري من اأنظمة الدول 

للمرجع الديني اآية اهلل العظمى ال�سيد �سادق ال�سريازي)دام ظله(.
ًبا للطوارئ، اأو ما يكون حتت الّطلب عند احلاجة  خر حت�سُّ )1(  ا�سم من�سوب اإىل )احتياط(. وهو ما ُيدَّ

)الحتياطي الدويل(، )مال احتياطي(. 
م�ستوى  وارتفاع  واملعامل،  امل�سانع  وت�سييد  الأر�س  عمارة  يف  هو  احلقيقي  الحتياطي  فاإن    )2(
التعليم وك�سب ثقة النا�س يف احلكومة وما اإىل ذلك، اأما النقد فاإنه يكتفى منه بالأقل الأقل الالزم من 
النا�س �سيكون هو اخللفية وال�سند من غري  باأيدي  الدولة �ساحلة فاإن )النقد(  الكتناز، بل لو كانت 

حاجة اإىل )الكنز( اأبدا.
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الإ�سالمية منوذجاً.)))
2: اأن ل يفتقر اإىل اخلربة وعلى اأرقى امل�ستويات.

3: ول يكون جافياً.

ممائاًل  يكون  اأي  وخارجية،  داخلية  لأطراف  حائفاً  يكون  ول   :4

ومتعاطفاً مع هذه ال�سركة اأو تلك املوؤ�س�سة اأو احلزب اأو حتى ال�سخ�س.
5: ول يكون مرت�سياً)))، ووا�سح اأن املرت�سي يحابي الأغنياء على 

ح�ساب الفقراء، فبدل اأن يعطي مناق�سات الدولة ـ مثاًل ـ لل�سركة اأو 
املناق�سة  يعطي  الأ�سعار،  وباأرخ�س  الإنتاج  اأف�سل  تقدم  التي  للجهة 
للجهة التي تقدم له ماًل اأكرث اأو دعماً �سيا�سياً اأو ما اأ�سبه واإن كانت 

غري الأف�سل، مما يعني �سربة مزدوجة لالقت�ساد وللفقراء.
يقول الإمام :وقد علمتم اأنه ل ينبغي اأن يكون الوايل على 
الفروج والدماء واملغامن والأحكام واإمامة امل�سلمني: البخيل، فتكون يف 
اأموالهم نهمته. ول اجلاهل في�سلهم بجهله. ول اجلايف فيقطعهم بجفائه. 

.(((ول احلائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم. ول املرت�سي يف احلكم
وهناك اأحاديث كثرية تر�سدنا اإىل �سرورة وجود معايري مو�سوعية 

اإنفاق دول  اأن حجم  الأمريكي  الكونغر�س  الأبحاث يف  تقرير جلنة  ال�سادرة عن  املعلومات  ت�سري    )1(
اخلليج على الت�سلح يف العام املن�سرم 2010 قد جتاوز 105 مليارات دولر اأمريكي بزيادة تبلغ 11 مليار 

دولر عن العام الذي �سبقه 2009، وللتف�سيل )يراجع امللحق 269/5(. 
)2(  الر�سوة نــوع من الف�ساد، ُيطلق على دفع �سخ�س اأو موؤ�س�سة ماًل اأو خدمة من اأجل ال�ستفادة 

من حق لي�س له، اأو اأن يعفي نف�سه من واجب عليه. 
)3(  نهج البالغة : ج2 �س14.
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احلكام  على  وان  بها،  امل�سوؤولني  اإلتزام  و�سرورة  وامل�سوؤولني،  للحكام 
القت�سادي  البعد  يف  ال�سيا�سي،  موقعهم  ا�ستغالل  ي�سيئوا  ل  اأن 

ال�سخ�سي.
ولنقت�سر يف هذه العجالة، على هذا اخلرب عن اأمري املوؤمنني علي 
الحتياط عن  اأبلغ  يحتاط  كان  وكيف  ال�سالم،  عليه  طالب  اأبي  بن 
اأدنى تاأخري يف )حماباة) التجار  ان يرتك موقعه ال�سيا�سي واحلكومي 

واحلرفيني، له:
عن اأمري املوؤمنني يف حديث قال :ثّم اأتى دار فرات وهو 
بثالثة  قمي�سي  يف  بيعي  اأح�سن  �سيخ،  يا  فقال:  الكرابي�س  �سوق 
دراهم، فلّما عرفه مل ي�سرت منه �سيئاً، ثم اأتى اآخر، فلّما عرفه مل ي�سرت 
منه �سيئاً فاأتى غالماً حدثاً فا�سرتى منه قمي�ساً بثالثة دراهم ولب�سه ما 
بني الر�سغني))) اإىل الكعبني – اإىل اأن قال -: فجاء اأبو الغالم �ساحب 
قمي�ساً  املوؤمنني  اأمري  اليوم من  ابنك  باع  قد  يا فالن،  فقيل:  الثوب 
بثالثة دراهم قال: اأفال اأخذت منه درهمني؟ فاأخذ اأبوه درهماً وجاء به اإىل 
اأمري املوؤمنني وهو جال�س على باب الرحبة ومعه امل�سلمون فقال: 
ام�سك هذا الدرهم يا اأمري املوؤمنني، قال: ما �ساأن هذا الدرهم؟ قال: 
(((.كان ثمن قمي�سك درهمني. فقال: باعني بر�ساي واأخذت بر�ساه
موقعهم  ا�ستغالل  ي�سيئوا  ل  اأن  النفوذ،  وذوي  احلكام  على  اإن 

)4(   اي: املف�سل بني ال�ساق والقدم، راجع ل�سان العرب: ج8 �س428.
)5(  بحار الأنوار: ج40 �س 332 ب98 ح14، م�ستدرك الو�سائل : ج 13 �س248.
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)املناق�سات)  يف  وخا�سة  واملعامالت  العقود  يف  ونفوذهم،  ومن�سبهم 
مل�سوؤولني يف  كبرية  ر�ساوي  دفع  على  النفوذ  ذوي  عادة  حيث جرت 

الدولة، كي تر�سو املناق�سة، عليهم.
وهذا  هذا،  النادر  مبوقفه  در�س  واأّي  در�ساً  يعطينا   ،ًعليا واإن 
اأنه ي�سكل منهجاً مثالياً، لو �سار  املوقف قد يبدو ب�سيطاً ظاهرياً، اإل 
عليه احلكام، ولو �سغط عليهم عامة النا�س لينتهجوه، لتغريت حياة 

الأمة القت�سادية، ولختفى �سبب من اأهم اأ�سباب الفقر.

ثامنًا: تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة)))
وال�سفافية،  واملحا�سبة  امل�ساءلة  مبداأ   علي الإمام  كّر�س  لقد 
اأو  القت�سادي  النهج  عن  خرج  اإذا  فيما  احلاكم  عزل  باب  وفتح  بل 

ال�سيا�سي ال�سليم الذي يعطي النا�س حقوقهم. 
 :قال

والأمانة  ال�سدق  اأهل  من  العيون  وابعث  اأعمالهم  تفقد  ثم 
.(((عليهم

امل�ستبدة،  الأنظمة  وبني  الإ�سالم  بني  الفروق  اأهم  من  هذا  ويعد 
فيما يتعلق باملراقبة عن ُبعد، ففي الإ�سالم وعلى �سوء منهج الإمام 

)1(  يعد هذا العامل من اأهم عوامل )احلفاظ( على الرثوة، كما ي�سب باملاآل اإىل تنمية الرثوة، واإن مل 
يعد عامل اإيجاد للرثوة.

)2(  نهج البالغة: ج2 �س96.
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واملدراء  احلكام  على  يكونون  )اجلوا�سي�س)  العيون  فاإن   علي
وم�سوؤويل القت�ساد، ل�سالح النا�س.

العيون  فاإن  متاما،  العك�س  فعلى  امل�ستبدة  الأنظمة  يف  اأما 
واجلوا�سي�س تو�سع على النا�س لعد اأنفا�سهم ل�سالح احلكام والولة 

وامل�سوؤولني! 
ولنقراأ كامل القانون العلوي كما عهده لالأ�سرت: 

والوفاء  ال�سدق  اأهل  من  العيون  وابعث  اأعمالهم،  تفقد  ثم 
ا�ستعمال  على  لهم  حدوة  لأمورهم  ال�سر  يف  تعاهدك  فاإن  عليهم، 
الأمانة والرفق بالرعية، وحتفظ من الأعوان فاإن اأحد منهم ب�سط يده اإىل 
خيانة اجتمعت بها عليه عندك اأخبار عيونك، اكتفيت بذلك �ساهداً 
فب�سطت عليه العقوبة يف بدنه، واأخذته مبا اأ�ساب من عمله، ثم ن�سبته 

.مبقام املذلة وو�سمته باخليانة وقلدته عار التهمة
وههنا كالم طويل يف التعليق على فقرات هذا احلديث العظيم 

نرتكه ملجال اآخر.

تاسعًا: تنشيط حركة األموال

كلما حتركت روؤو�س الأموال اأكرث، �سهد القت�ساد ن�ساطاً وحيوية 
اأكرث،  ب�سهولة  التعامالت  وجرت  النا�س،  بيد  ال�سيولة  وتوفرت  اأكرث، 

وانخف�س الت�سخم. 
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اأما اكتناز الأموال))) فهو يجمدها ومينع الرثوة من احلركة اأولً، ويقلل 
اأو يبطئ من دورات راأ�س املال ثانياً، ولذلك حاربه الإ�سالم ب�سدة. قال 

ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  زب تعاىل: 
ڈ ژ ژ ڑ ڑرب ))).

هما  بل  والف�سة،  الذهب  يف  منح�سرة  الكتناز  حرمة  ولي�ست 
من اأبرز الأمثلة وامل�ساديق على ذلك، والدول الآن تقوم بهذه العملية 
تتجمد  حيث  )الحتياطي)  با�سم  الأموال  تكدي�س  وهي  اخلطرية 
املليارات بل مئات املليارات، وهنا يكون الإ�سكال م�ساعفا، كون هذه 

الأموال ال�سخمة تكون بيد بريوقراطية اإدارية))).
بينما جند يف املنهج القت�سادي لالإمام علي: اأن الأموال التي 
جتبى من ال�سرائب اأو غريها، يجب اأن تعطى للنا�س فوراً، ومن هنا مل 
يكن الإمام علي ي�ستبقي اأموال بيت املال حتى لليلة واحدة، بل 
كان يوزعها يف نف�س اليوم، ويف امل�ساء كان يكن�س بيت املال، للدللة 

على عدم بقاء �سيء. 

hoading هو جمع املال وتكدي�سه والحتفاظ باملرتاكم منه نقدًا �سائاًل مدة زمنية  )1(  الكتناز 
املال املكتنز جممدًا بعيدًا عن  املدفون. وبذلك يظل  املال  اللغة هو  غالبًا ما تكون طويلة، والكنز يف 

التداول، ومن دون فائدة مبا�سرة اأو نفع اقت�سادي.
)2(  �سورة التوبة: 34.

اأو )الدواوينية( هي مفهوم ي�ستخدم يف علم الجتماع والعلوم ال�سيا�سية ي�سري  )3(  البريوقراطية 
اإىل تطبيق القوانني بالقوة يف املجتمعات املنظمة. وتعتمد هذه الأنظمة على الإجراءات املوحدة وتوزيع 

امل�سوؤوليات بطريقة هرمية والعالقات ال�سخ�سية. وللتف�سيل )يراجع امللحق 270/6(. 
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هذا النهج يوؤدي اإىل اأن ت�سب كل هذه الأموال يف جيوب عامة 
النا�س ومنهم الفقراء، مما يحد من ن�سبة الفقر ب�سكل كبري يف املجتمع 
اأولً، ثم يزيد من �سرعة حركة راأ�س املال يف عجلة القت�ساد، اإ�سافة اإىل 
تاأثريه الإيجابي الآخر على و�سع الدولة والنا�س، اإذ اأن اإعطاء الأموال 
والزراعة  بالبناء  الأر�س،  ل�ستثمار  اأكرب  فر�ساً  لهم  يوفر  للنا�س  كلها 
والرعي وت�سييد امل�سانع واإحياء املعادن و�سائر الرثوات مما يعني مردوداً 
فر�س  على  ـ  ال�سرائب  من  اأكرب  وارداً  وبالنتيجة  للنا�س،  اأكرب  مالياً 

�سحتها ـ للدولة التي ت�سب مرة اأخرى يف جيوب النا�س.
وهكذا جند اأن �سب )الحتياطي) من العملة ال�سعبة اأو الذهب 
يف اأيدي النا�س، يوفر اإمكانية هائلة مبا�سرة وغري مبا�سرة للق�ساء على 
الفقر، ويزيد من ر�سيد وقوة الدولة وال�سعب، لأنه يرفع من الناجت املحلي 
الإجمايل ب�سكل كبري، وهذا هو )الحتياطي احلقيقي الفاعل) وهذا هو 

الذي ي�سكل القاعدة القت�سادية الأكرب لدعم العملة.
ويرى بع�س الباحثني اأن �سرورة تن�سيط حركة راأ�س املال وت�سريع 
دورانه، كانت من الأ�سباب الرئي�سية وراء القرار الذي اتخذه ر�سول اهلل 
النظام  اإىل  الب�سائع،  تبادل  نظام  عندما حول   ،امل�سطفى حممد 
النقدي وجعل املقيا�س؛ الذهب والف�سة، كما اأنه ثّبت قيمة العملة 

اأي�ساً، فقرر: )مثقال الذهب = دينار)، و)مائة دينار= جمل)))). 

)1(  لكن هذه الدعوى بحاجة اإىل حتقيق اأكرث من حيث )�سغرى الق�سية(.
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ووا�سح اأن النظام النقدي))) ووجود وا�سطة �سهلة احلمل والنقل 
والتداول، و�ساحلة لأن تتحول اإىل كل ب�ساعة وبالعك�س، اأ�سرع واأكرث 
تبادل  طريقة  من  الت�سخم،  على  والق�ساء  الأموال  حلركة  جدوائية 
الب�ساعة بالب�ساعة، مما يبقي حاجات كثرية معطلة اأو موؤجلة، كما قد 

يت�سبب يف ف�ساد ب�سائع كثرية خالل عملية التعامل.

عاشرًا: تقليص ساعات العمل)))

لقد دعا الإ�سالم اإىل تقلي�س �ساعات العمل بطريقة مبا�سرة وغري 
الإنتاج  للم�ساركة يف  للفقراء  اأكرب  م�ساحة  توفر  يعني  وهذا  مبا�سرة، 
امل�سلك.  هذا  اأخرياً  فرن�سا  الفقر، وقد �سلكت  اأنف�سهم من  لنت�سال 
فقد قالت وكالة الإح�ساء القومي يف فرن�سا: اإن )قانون العمل) الذي 
قل�س �ساعات العمل من 39 �ساعة بالأ�سبوع اإىل 35 �ساعة اأتاح 350 األف 
فر�سة عمل منذ بداأ تطبيقه عام 998) حتى 2002، علماً باأن توقعاتهم 
كانت توفري 600 األف فر�سة عمل، اأما البطالة فقد تراجعت اإىل ن�سبة 
الذي  الفرن�سي  الربملان  بر�س)، لكن  )الأ�سو�سيتد  0)% ح�سب وكالة 

من  لبد  فكان  الدويل،  للنقد  اجلديد  النظام  فيها  ليتقرر  وودز  بريتون  موؤمتر  اتفاقية  جاءت    )1(
موؤ�س�سة عاملية، تكون م�سوؤولة عن الإ�سراف على تنفيذ اتفاقية بريتون وودز، كما تكون م�سوؤولة عن 
اأن  العمالت، كما  اأ�سعار �سرف  بها  تن�سبط  ثابتة  واملالية، وو�سع قاعدة  النقدية  املعامالت  ان�سباط 
لهذه املوؤ�س�سة حق املراقبة على ح�سن �سري نظام النقد الدويل اجلديد، لكن الذي حدث مع مرور الوقت 

هو اختالل بع�س دعائم هذه التفاقية ووقوع العامل يف اأزمات نقدية اأخرى. 
)2(   تقلي�س �ساعات العمل، يوفر فر�س عمٍل للماليني من العاطلني عن العمل، لذا اعتربناه من 

عوامل توفري املال للمحرومني، كما اأنه يخفف ال�سغط على العمال واملوظفني.

67

العوامل الإقت�سادية لإنتاج الرثوة
 واملحافظة عليها وتنميتها وملكافحة الفقر



قانون  يف  والنق�س  ذلك.  بعد  القانون  عدل  املحافظون  عليه  ي�سيطر 
كانت  اأنها  اأي  باأطرافها  امل�سكلة  بعالج  يقم  اأنه مل  الفرن�سي  العمل 

مفردة واحدة.))) 
والإمام علي دعا اإىل تقلي�س �ساعات العمل عرب طرق عديدة:

): التحري�س على اخلروج مبكراً من ال�سوق.
2: اللتزام بال�سلوات يف اأوقاتها مما يعني اخلروج من ال�سوق مرتني 

اأو اأكرث يومياً.
للعبادة  الوقت  من  جيد  ق�سم  تخ�سي�س  على  التحري�س   :3

وللعائلة ولالأ�سدقاء وللنزهة، ففي احلديث: 
ينبغي للعاقل اإذا كان عاقاًل اأن يكون له اأربع �ساعات من النهار، 

.(((...ساعة يناجي فيها ربه، و�ساعة يحا�سب فيها نف�سه�

الحادي عشر: المرونة في الضرائب)))

بند  الفقر، وقد ذكرنا يف  اأهم عوامل  ال�سرائب املجحفة من  ُتعد 
اآخر، اأن من اأ�سباب الفقر فر�س ال�سرائب على ال�ستهالك، ل على 
اخلم�س  يف  كما  الأرباح  على  ال�سرائب  فر�س  قد  والإ�سالم  الأرباح، 

والزكاة واخلراج ل على ال�ستهالك كما هو وا�سح.

)CNN  )1 العربي بتاريخ 25 \ 6 \ 2006.
)2(  بحار الأنوار: ج1 �س131، رو�سة الواعظني: �س 4.

)3(   املرونة يف ال�سرائب، تعد من عوامل احلفاظ على احلد الأدنى من اأموال الفقراء، وثروات الطبقة 
الو�سطى.
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وهنا نقول: 
اإن من احللول ـ اإ�سافًة اإىل �سرورة اأن تكون ال�سرائب على الأرباح 
ل على ال�ستهالك ـ اأن يت�سم النظام ال�سرائبي باملرونة، اإذ يجب اأن 
تنخف�س ن�سبة ال�سرائب كلما انخف�ست ن�سبة الأرباح، وهو ما ين�سجم 
اأمري  اأ�سدره  القانون الإن�ساين الذي  مع العقل، ويف ذلك نطالع ن�س 

املوؤمنني حيث قال: 
فاإن �سكوا اأي اأهل اخلراج الذين تاأخذ منهم ال�سريبة. ثقاًل اأو 
علة اأو انقطاع �سرب اأو بالة اأو اإحالة اأر�س اغتمرها َغَرق اأو اأجحف بها 

.(((عط�س خفقت عنهم مبا ترجو اأن ي�سلح به اأمرهم
ولأن الإمام يعرف بثاقب نظره اأن الولة واحلكومات ي�سعب 

عليهم ـ بل يكاد ميتنعون ـ عن تخفيف ال�سرائب، اأ�ساف: 
ول يثقلن عليك �سيء خففت به املوؤونة عنهم، فاإنه ذخر يعودون 
به عليك يف عمارة بالدك وتزيني وليتك مع ا�ستجالبك ح�سن ثنائهم 
مبا ذخرت  قوتهم  ف�سل  معتمداً  فيهم،  العدل  با�ستفا�سة  وتبجحك 
عدلك  من  عودتهم  مبا  منهم  والثقة  لهم)))،  اإجمامك  من  عندهم 
فيه عليهم  اإذا عولت  ما  الأمور  فرمبا حدث من  بهم،  عليهم، ورفقك 
من بعد، احتملوه طيبة اأنف�سهم به، فاإن العمران حمتمل ما حملته، 

اأثقلتهم عن الإنتاج الوفري، )علة(: كعلة �سماوية  اأو اأمرا�س  اآفة �سربت الزراعة  )1(  )ثقاًل(: مثل 
اأ�سرت بالزراعة، )انقطاع �سرب(: اأي املاء الذي ي�سقى به الزرع، )انقطاع بالة(: اأي ما يبل الأر�س 

من ندى ومطر، )اإحالة اأر�س(: اأي حتويلها البذور اإىل بذور فا�سدة بالتعفن.
)2(  الجمام: الرتفيه والإراحة.
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واإمنا يوؤتى خراب الأر�س من اإعواز اأهلها، واإمنا يعوز اأهلها لإ�سراف اأنف�س 
.(((الولة على اجلمع، و�سوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعرب

الثاني عشر: توفير الحريات

اأهم  من  تعاىل  اهلل  عّد  فقد  احلرية،  الإ�سالم  يف  الأ�سل  اإن 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  زب  :  الر�سول بعثة   اأهداف 

کرب))). ک
وقال الإمام علي :اأيها النا�س، اإن اآدم مل يلد عبداً ول اأمة، واإن 

 .(((النا�س كلهم اأحرار
 .(((من توفيق احلر اكت�ساب املال من حله :وقال

 .(((احلرية منـزهة عن الغل واملكر : وقال
.(((من اأوح�س النا�س ترباأ من احلرية :ًاأي�سا وقال

ولذا فاإن احلرية هي العامل الأول يف النمو والزدهار القت�سادي، 
ولذلك جند الإمام ال�سريازي الراحل اأفتى بحرمة كل ما يت�سبب 

يف خف�س الإنتاجية.)))

)1(  نهج البالغة: عهده  لالأ�سرت.
)2(  �سورة الأعراف: 157.

)3(  الكايف: ج8 �س69.
)4(  غرر احلكم: �س354.
)5(  غرر احلكم: �س291.
)6(  غرر احلكم: �س204.

حيث  للدرا�سات(  ال�سريازي  المام  )معهد  موقع  على  ال�سريازي(  الإمام  فكر  يف  )قراءات  راجع    )7(
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وقال يف )الفقه العوملة): 
)يحرم اأي قانون اأو تخطيط ي�سبب حتجيم وتقليل الإنتاج زراعياً 
كان اأم �سناعياً، ويحرم تخطيط وتنفيذ ما ي�سر بالإن�سان اأو يخد�س 

كرامته ولو بتقليل دخله اليومي)))).
وظهور  الطاقات  تفجر  يف  الأ�سا�سي  العامل  ُتعد  احلرية  اأن  كما 
اأو�سع  وم�ساحة  لالبتكار،  اأكرب  فر�سة  يعني  مما  والإبداعات،  املواهب 
اأكرب  الفر�سة  و�سناعياً، وبالنتيجة تكون  التكنولوجي، زراعياً  للعمل 

ملكافحة الفقر ب�سكل اأقوى واأ�سرع.
احلريات)  )الفقه:  فلرياجع  املو�سوع  هذا  يف  التف�سيل  يريد  ومن 

يقول: اإغراق ال�سوق يعني ت�سدير خدمات اأو �سلع اإىل ال�سوق يف دولة اأخرى وب�سعر اأقل من التكلفة اأو 
�سعر املماثل يف الدولة امل�ستوردة. وميكن اأن يوؤدي الإغراق اإىل ت�سريح العمال واملوظفني واإقفال امل�سانع 
يعترب  لذلك  كبرية،  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية  وا�سطرابات  الإنتاج  يف  واإنخفا�س  واإفال�سها 
الإغراق من ن�ساطات املناف�سة غري العادلة واملخالفة لالإن�ساف، ولذلك يواجه معار�سة حكومة البلد 

امل�ستورد و�سركاته.
يقول الإمام ال�سريازي الراحل يف كتابه )فقه املرور( �س 176 ــ 177: التجارة حرة با�ستثناء 
وما  بالتهريب  ي�سمى  الإ�سالم  بالد  يف  �سيء  ولي�س  كاملخدرات،  ال�سارة  املواد  وجتارة  املحرمات  جتارة 
اأ�سبه ذلك، نعم هناك م�ساألة ل �سرر حيث يلزم على التاجر اأن ل ي�ستورد ول ي�سدر ما يوجب �سرر 
امل�سلمني، اأو �سرر غري امل�سلمني ال�ساكنني يف بالد الإ�سالم، كما اأنه ل يحق لالإن�سان اأن ي�ستورد ما فيه 
�سرر على امل�سلمني كاإيجابه تعطيل العاملني. ول يحق اأي�سا لإن�سان اأن ي�سّدر ما يوجب �سررًا على 
واإن اجلمارك واملكو�س  اأ�سبه ذلك.هذا  ما  اأو  ال�سار  الأ�سعار  ارتفاع  امل�سلمني كاإيجابه  اأو غري  امل�سلمني 
حرام قطعًا، واأخذ املال من النا�س بالباطل حتت اأي ا�سم كان موجب لل�سمان، و يعزر الفاعل بالعقوبة 

الإ�سالمية مع العلم و العمد.
)1(  الفقه العوملة، لالمام ال�سريازي: �س 216.
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والرفاه  واحلرية  الإميان  لعامل  اجلديدة  و)ال�سياغة  القت�ساد)  و)الفقه: 
احلريات  اأن  برهن  حيث   الراحل ال�سريازي  لالإمام  وال�سالم)، 
القت�سادية يف عامل اليوم ل ت�سل اإىل 0)% من احلريات القت�سادية 

التي منحها الإ�سالم.)))

)1(  يقول املرجع الديني الراحل الإمام ال�سيد حممد احل�سيني ال�سريازي: احلرية يف الإ�سالم حق 
احلريات  بينما  املائة،  مائة يف  الإ�سالم  املمنوحة يف  احلريات  اأن  للمتتبع  والذي يظهر  قبل كل �سيء، 
املمنوحة يف العامل امل�سّمى بـ )العامل احلر( ع�سرة يف املائة اأو اأقل منه. فقد اأعطى الإ�سالم لالإن�سان حرية 
بالآخرين  الإ�سرار  عدم  من  ال�سحيح،  املعقول  الإطار  يف  لكن  العمل،  وحرية  القول،  وحرية  الفكر، 
اإ�سرار  لأنهما  يجوزان  ل  بالغًا  �سررًا  امل�سرين  وال�سرب  الأكل  اأن  حتى  بالنف�س  البالغ  الإ�سرار  وعدم 
من  وال�ستفادة  بالآخرين،  اإ�سرار  لأنها  جائزة  غري  ونحوهما  وال�سرب  بالقول،  وال�سباب  بالنف�س، 

مواهب احلياة اأكرث من القدر ال�سحيح ل يجوز، لأنه ا�سرار بالأجيال القادمة. 
فاحلرية ـ اإذًا ـ عامة جلميع النا�س حتى الكفار، يف خمتلف اأنواع احلقول. منها: احلرية الفكرية، اأي 
حرية البحث واملناق�سة يف البحوث العلمية والبحوث الدينية. ومنها احلرية القت�سادية، اأي حرية 
الكت�ساب بجميع اأنحائها. ومنها احلرية الدينية، اأي الت�سامح نحو الأديان الأخرى. ومنها: احلرية 
وممن  الأمة  باختيار  يكون  اأن  يجب  احلاكم  واإن  واملحكوم،  احلاكم  بني  العالقة  تتناول  التي  ال�سيا�سية 
يتوفر فيه ر�سى اهلل �سبحانه وتعاىل و�سائر ال�سروط الإ�سالمية وهي كلها �سروط يوؤكد عليها العقل 
كاأن يكون عاملًا بالغًا عادًل، اإىل غري ذلك مما ذكره الفقهاء يف اأول مباحث التقليد. وقد ذكرنا جملة من 
الروايات املرتبطة باختيار احلاكم يف كتاب: )احلكم يف الإ�سالم( ويف غريه من بع�س كتبنا الإ�سالمية 

وهناك مائة منوذج للحريات الإ�سالمية نذكر عناوينها هنا فمن احلريات الإ�سالمية:
اأما ال�سالة  اأي مكان، �سالًة و�سومًا وطهارة وذكرًا هلل، وقراءة القراآن، ودعاًء هلل.  1: حرية العبادة يف 
ففيها احلرية املطلقة، وقد قال النبي: )جعلت يل الأر�س م�سجدًا وطهورًا(. 2: واحلرية يف البيع. 
عقد  اأي  اخرتاع  يف  واحلرية   :6 ال�سمان.  يف  واحلرية   :5 الرهن.  يف  واحلرية   :  4 ال�سراء.  يف  واحلرية   :3
التاأمني.  يف  واحلرية   :9 ال�سلح.  يف  واحلرية   :8 الكفالة.  يف  واحلرية   :7 ال�سارع.  عنه  مينع  مل  جديد 
10: واحلرية يف ال�سركة. 11: واحلرية يف امل�ساربة. 12: واحلرية يف املزارعة. 13: واحلرية يف امل�ساقاة. 
الوديعة. 17: واحلرية  14: واحلرية يف حيازة الأر�س. 15: واحلرية يف حيازة املباحاة. 16: واحلرية يف 
الوقف. 21: واحلرية يف  الوكالة. 20: واحلرية يف  الإجارة. 19: واحلرية يف  العارية. 18: واحلرية يف  يف 
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يف  واحلرية   :25 ال�سكنى.  يف  واحلرية   :24 الهبة.  يف  واحلرية   :23 العطية.  يف  واحلرية   :22 ال�سدقة. 
واحلرية يف  الو�سية. 29:  واحلرية يف  الرماية. 28:  واحلرية يف  ال�سبق. 27:  واحلرية يف  العمران. 26: 
النكاح للرجل وللمراأة دوامًا وانقطاعًا. 30: واحلرية يف الطالق. 31: واحلرية يف اخللع. 32: واحلرية يف 
الر�ساع. 33: واحلرية يف ال�سفر. 34: واحلرية يف الإقامة. 35: واحلرية يف فتح املحل. 36: واحلرية يف 
الإقرار. 37: واحلرية يف اجلعالة. 38: واحلرية يف الطباعة. 39: واحلرية يف قدر املهر و�سائر اخل�سو�سيات 
املرتبطة بالنكاح. 40: واحلرية يف امتهان اأية مهنة �ساءها الإن�سان. 41: واحلرية يف الثقافة باأن يطلب 
العلم النافع له وللب�سر وللحيوان والنبات وغري ذلك فينتهي اإىل اأن يكون طبيبًا اأو مهند�سًا اأو حماميًا 
اأو خبري �سيا�سة اأو اقت�ساد اأو غري ذلك، اأو اأن يكون فقيهًا اأو خطيبًا اأو موؤلفًا اأو نحو ذلك. 42: احلرية يف 
العهد. 43: احلرية يف اليمني. 44: احلرية يف النذر. 45: احلرية يف تناول الأطعمة املحللة باأي كيفية 
�ساء. 46: احلرية يف اإحياء املوات. 47: احلرية يف الأخذ بال�سفعة. 48: احلرية يف الإرث باأن يكون الإرث 
للورثة على ما بّينه الر�سول وح�سب املوازين الإ�سالمية، فقد قال: )من ترك دينا اأو �سياعًا فعلّي، 
الو�سعية جتعل  القوانني  بينما  لها،  ل كفيل  التي  العائلة  بال�سياع  واملراد  ماًل فلورثته(.  ترك  ومن 
جملة من الإرثـ  قد ت�سل اأحيانًا اإىل ت�سعني يف املائةـ  من ن�سيب احلكومة كما هو معروف. 49: احلرية 
يف املراجعة اإىل اأي قا�س �سرعي. 50: احلرية يف ال�سهادة وال�ست�سهاد. 51: احلرية يف اختيار الدية، اأو 
اأو العفو يف املوارد اخلا�سة. 52: احلرية يف الزراعة. 53: احلرية يف ال�سناعة. 54: احلرية يف  الق�سا�س، 
العمارة. 55: احلرية يف كون الإن�سان بدون جن�سية ول هوية وما اأ�سبه من الر�سوم املتعارفة الآن. 56: 
احلرية يف اإ�سدار اجلريدة. 57: احلرية يف اإ�سدار املجلة. 58: احلرية يف امتالك حمطة الإذاعة. 59: احلرية 

يف امتالك حمطة التلفزيون للبث. 
تكوين  يف  احلرية   :63 التجمع.  يف  احلرية   :62 الراأي.  اإبداء  يف  احلرية   :61 العمل.  يف  احلرية   :60
النقابة. 64: احلرية يف اإن�ساء اجلمعيات. 65: احلرية يف اإن�ساء املنظمة. 66: احلرية يف اإن�ساء احلزب. 
67: احلرية يف النتخاب. 68: احلرية يف الإمارة. 69: احلرية يف الولية. 70: احلرية يف ال�سفارة. 71: 
اأية وظيفة من وظائف الدولة. 72: احلرية من جهة عدم جواز رقابة احلكومة على  احلرية يف انتخاب 
النا�س باأجهزة الإن�سات والتليفون اأو ما اأ�سبه من اأ�ساليب املباحث والبولي�س ال�سري. 73: احلرية يف 
اأو اأكرث على نحو  اإجناب اأي عدد من الأولد. 74: واحلرية يف عدد الزوجات اإىل اأربع على نحو الدوام، 
النقطاع. 75: واحلرية يف العقيدة، قال �سبحانه:زبی جئ   حئ مئرب. 76: واحلرية يف كيفية 
اأو  لياًل  البيت  واإىل  البيت  والرجوع من  الذهاب  اأ�سبه. 77: واحلرية يف  وما  واللبا�س  وال�سرب  الأكل 
نهارًا يف قبال اأن بع�س البالد كمو�سكو ونحوها من بالد ال�سيوعيني ل حرية لالإن�سان فيها اأن ي�سافر اإل 
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الثالث عشر: على الدولة.. التخطيط واإلشراف ال اإلنتاج

يجب على الدولة اأن ت�سطلع مبهمة حفظ النظام، ومراعاة العدل، 
والتخطيط لزدهار القت�ساد 

ويف نف�س الوقت عليها اأن تتجنب اأي دور اقت�سادي ُيعد بدياًل 
عن دور النا�س؛ �سركات و اأفراداً.

بيد  البلد  ممتلكات  يح�سر  الذي  )التاأميم))))  فاإن  ذلك  وعلى 

مبقدار خا�س، وكذلك ل حرية يف اأيام منع التجول يف �سائر البالد. 78: واحلرية يف بناء امل�ساجد. 79: 
 :82 امل�ست�سفيات.  بناء  يف  واحلرية   :81 احل�سينيات.  بناء  يف  واحلرية   :80 املدار�س.  بناء  يف  واحلرية 
واحلرية يف بناء امل�ستو�سفات. 83: واحلرية يف بناء دور الن�سر. 84: واحلرية يف بناء دور الثقافة. 85: 
واحلرية يف بناء اخلانات والفنادق. 86: واحلرية يف بناء دور الولدة. 87: واحلرية يف بناء دور العجزة. 88: 
واحلرية يف فتح البنوك. 89: واحلرية يف الدخول يف احتاد الطلبة. 90: كما اأن لالإن�سان احلرية يف اخلروج 
اأثاث  اإذا ربط نف�سه ب�سرط ونحوه. 91: احلرية يف اختيار نوع  اإل  اأ�سبه  اأو ما  اأو وظيفة  اأية موؤ�س�سة  من 
اأنواع ال�سيارات ونحوها. 93: واحلرية يف  اأ�سبه. 92: احلرية يف انتقاء اأي نوع من  الدكان واملنزل وما 
كيفية املعاملة. 94: واحلرية يف الإقرا�س والقرتا�س. 95: واحلرية يف اإعطاء التولية يف الوقف ونحوه 
الإ�سم  جعل  يرتبط  فال  به،  مرتبط  حمل  لأي  اأو  �سخ�س،  لأي  الإ�سم  جعل  يف  واحلرية  ـ   96 اأحد.  لأي 
باإجازة الدولة كما هو املتعارف يف كثري من البالد الآن. 97: احلرية يف فتح حقول الدواجن. 98: واحلرية 
يف  واحلرية   :100 اأراد.  خطيب  اأي  انتخاب  يف  واحلرية   :99 لل�سرائط.  جامع  �ساء  مرجع  اأي  تقليد  يف 
ت�سجيل العقد ونحوه عند اأي عامل يف مقابل عدم احلرية يف ذلك بالن�سبة اإىل غالب الدول حيث يقيدون 
الإن�سان بت�سجيل عقده ونحوه عند دائرة خا�سة. اإىل غريها من احلريات الكثرية املوجودة يف الإ�سالم. 

راجع كتاب ال�سياغة اجلديدة على موقع المام ال�سريازي على النرتنت.
)1(   التاأميم هو نقل ملكية قطاع معني اإىل ملكية الدولة اأي حتويله اإىل القطاع العام. وهي مرحلة 
متر بها ما ت�سمى بالدولة امل�ستقلة عادة يف اإطار عملية نقل امللكية واإر�ساء قواعد ال�سيادة بحيث تقوم 
املباحات  لإرجاع  كثريًا  ت�ستمر  عملية  اأنها  كما  نف�سها.  اإىل  تاأميمه  يراد  ما  ملكية  باإرجاع  الدولة 
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املبا�سر  الإنتاج  الدولة يف  اأن تدخل  فاح�ساً، كما  ُيعد خطاأ  احلكومة، 
و�سيلة تخل�س  لتكون  ن�ساأت  )التاأميم)  اأن فكرة  اآخر، علماً  هو خطاأ 
ال�سعوب من �سيطرة ال�ستعمار القدمي على ثرواتها املعدنية والزراعية 
انقلب على ال�سعوب ليكون  وغريها، ل�سيما النفط، لكن جند الأمر 
نقمة بدًل من اأن يكون نعمة. اإذ الواجب اأن تكون )ملكية) كل ثروة 
عائدة للنا�س، واأما اإدارة بع�س الرثوات الكربى التي يعجز عنها اآحاد 
النا�س، فالواجب اأن تكون بيد ممثلني عن النا�س، ينتخبونهم، ل بيد 

احلكومة.)))
كل ذلك اأدى اإىل تزايد الفقر، وقد قال الإمام علي يف عهده 

ملالك الأ�سرت: 
ثم ا�ستو�س بالتجار وذوي ال�سناعات و اأو�س بهم خرياً.. وتفقد 

...اأمورهم بح�سرتك ويف حوا�سي بالدك
.(((وتفقد اأمر اخلراج مبا ي�سلح اأهله :وقال

والعناية  القت�سادي  الأمن  وتوفري  الرعاية  احلاكم  فم�سوؤولية 
ب�سالمة م�سرية عملية الإنتاج، ل التدخل املبا�سر يف اإنتاج ال�سلع اأو 

اخلدمات.

ال�سلية )كالغابات واملعادن( للدولة.
)1(  يراجع تف�سيل ذلك، يف كتاب )مالمح العالقة بني الدولة وال�سعب( للموؤلف، والفقه احلقوق، 

والفقه الدولة ال�سالمية، والفقه القت�ساد، وغريها.
)2(  نهج البالغة �س436.
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)الفقه:  يف  متابعته  ميكن  جداً،  طويل  كالم  البحث  ولهذا 
الدولة  و)الفقه:  احلقوق)،  و)الفقه:  القت�ساد)  و)الفقه:  ال�سيا�سة)، 

 .الإ�سالمية)، لالإمام ال�سريازي الراحل
هذا كله من جانب، ومن جانب اآخر فان على )احلكام) و)الوزراء) 
و)الولة) ونظائرهم، اأي�ساً اأن يعملوا، وعندئذ �سرُتفع عن ميزانية الدولة 
اأعباء مالية كبرية اأولً، و�سيعرف احلكام والولة قيمة العمل والعّمال 
العمل  فر�س  لتح�سني  اجلاد  ال�سعي  على  �سيبعثهم  مما  فاأكرث  اأكرث 
والتفافه  حلكامه  ال�سعب  حب  �سيزيد  ذلك  ان  كما  ثانياً،  وظروفه، 
حولهم، مما ي�سّبب ا�ستقرار البالد وا�ستتباب الأمن، والذي �سينعك�س 

بدوره على حت�سني فر�س النتاجية القت�سادية، ثالثاً.
والروايات التي حتر�س احلكام على العمل كثرية،كما ان التاريخ 
يحدثنا عن )عمل) بع�س الولة ال�ساحلني، وهذه اإ�سارة �سريعة لنموذج 

منها:

على الحكام أيضًا العمل
اأمري  – وهو  ي�سّف اخلو�س  �سلمان  انه كان  التاريخ  ورد يف  فقد 
املوؤمنني على املدائن – ويبيعه وياأكل منه ويقول: ل اأحب اأن اآكل اإّل 

م �سّف اخلو�س من املدينة.))) من عمل يدي وقد كان تعلَّ
ان على )احلكام) والولة والوزراء، وامل�سوؤولني، اأي�ساً )العمل)، ولو 

)1(   م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س60 ب26 ح1.

76

الباب الأول 
 الف�صل الأول



عملوا جميعاً وعا�سوا من كّد اأيديهم، ملا كّبدوا ميزانية الدولة الكثري 
فاإن املاليني بل مئات املاليني - يف بع�س الدول - يتكبدها  الكثري، 
بيت املال وخزانة الدولة، من نفقات امل�سوؤولني، وكم كان ذلك �سوفر 

على الفقراء من الأموال؟!

ُسفَّ الخوص وال تغصب أموال اآلخرين
اخلطاب  بن  عمر  اإىل   ر�سول اهلل موىل  �سلمان  من  كتاب  يف 
فيه: واأّما ما ذكرت اأيّن اأقبلت على �سّف اخلو�س واأكل ال�سعري فما 
هما مّما يعرّي به موؤمن ويوؤنَّب عليه، وامي اهلل، يا عمر، لأكل ال�سعري و�سّف 
اخلو�س وال�ستغناء به عن رفيع املطعم وامل�سرب وعن غ�سب موؤمن حّقه 
واّدعاء ما لي�س له بحّق، اأف�سل واأحّب اإىل اهلل واأقرب للتقوى، ولقد 

راأيت ر�سول اهلل اإذا اأ�ساب ال�سعري اأكل وفرح به ومل ي�سخطه.)))
ا حقائق: وههن

)- العمل �سريف مهما بدا متوا�سعاً - بل وحتى حمتقراً - يف 

اأنظار النا�س.
راك  2- من يتعاىل عن العمل، بدعوى دناءته، كثريا ما ي�سقط يف �سِ

الربح املحرم، اإذ يحاول اأن ي�سلك اأ�سهل ال�سبل اإىل الرثاء فال يجد 
اإل الغ�س والتدلي�س اأو الغ�سب وال�سرقة، اأو الحتكار ورفع الأ�سعار، 
ولذا قال �سلمان )... لأكل ال�سعري و�سّف اخلو�س وال�ستغناء به عن 

)1(  الحتجاج: ج1 �س130 – 131، جامع اأحاديث ال�سيعة : ج 17، �س 134.
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رفيع املطعم وامل�سرب وعن غ�سب موؤمن حّقه واّدعاء ما لي�س له بحّق، 
اأف�سل واأحّب اإىل اهلل واأقرب للتقوى...).

3- على املوؤمن اأن يقنع باملوجود مهما بدا متوا�سعاً بل عليه اأن 

يفرح به كما كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإذا اأ�ساب ال�سعري 
توؤثر يف  به،  والفرح  بل  باملوجود  والقناعة  ي�سخطه)،  به ومل  وفرح  اأكل 
ال�سحة النف�سية واجل�سمية، ويف هدوء الأع�ساب، وينعك�س ذلك كله 
على )النتاجية) و)القدرة على العمل ب�سكل اأف�سل) كما ينعك�س 

اإيجابياً على الو�سع العائلي.

الرابع عشر: محاربة كافة عوامل تبديد الثروة أو تحطيم االقتصاد

وهذا هو ما �سنفرد له الف�سل الثالث باإذن اهلل تعاىل.
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الف�صل الثاني

العوامل الغيبية واألخالقية إلنتاج الثروة 
واحلفاظ عليها وتنميتها وملكافحة الفقر





الربا)  و)جتنب  كـ)التقوى)  عوامل  الغيبية،  بالعوامل  واملق�سود 
حيث اإنها عوامل ت�ستجلب الربكة الإلهية غيبياً وت�ستدعي لطف اهلل 

لرزق عبيده من خزائن غيبه حيث راآهم مطيعني لأمر، قال تعاىل:زبچ 
زب ٱ  ٻ ٻ  چ  ڇ ڇ        ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ  رب وقال

ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ رب
فانها  والإن�ساف،  والنزاهة  كال�سدق  الأخالقية،  العوامل  واأما 
اإمناء  يف  مبا�سر  غري  ب�سكل  ت�سب  لكنها  اأخالقية،  عوامل  �سل�سلة 
التاجر  اأو  الكا�سب  من  عرفوا  لو  النا�س  فاإن  عليها،  واحلفاظ  الرثوة 
عمالوؤه،  وازداد  عليه  واقبلوا  به  وثقوا  والإن�ساف،  والنزاهة  ال�سدق 
واودعوه اأموالهم، وفتحوا له قلوبهم و�سهلوا له اأموره واأعانوه بعالقاتهم 

التجارية اأي�ساً.
وبذلك كله يظهر اأن )العوامل الغيبية والأخالقية) هي يف جوهرها 
من عوامل اإيجاد الرثوة، واحلفاظ عليها، وتنميتها، مثل عوامل الف�سل 
الأول، لكنها اأفردت يف ف�سل خا�س، لأن عوامل الف�سل الأول كان 
معادلت  على  تبنى  التي  الظاهرية  املادية  العوامل  هو  العام  طابعها 
اقت�سادية ملمو�سة، اأما عوامل الف�سل الثاين فهي عوامل غري مرئية 
لدى  اأو  النا�س  اأكرث  لدى  القت�سادية،  بتاأثرياتها  مادياً  معروفة  وغري 

املاديني منهم، لذا اأفردناها يف ف�سل خا�س، لتحظى برتكيز موؤكد.
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وصايا غيبية - أخالقية ذات نتائج كبرى اقتصادية
حلل  والأخالقية،  الغيبية  واحللول  العوامل  من  �سل�سلة  وهذه 
م�سكلة الفقر، ولزيادة الرثوة واحلفاظ عليها، وتنميتها، ذكرها الإمام علي 

بن اأبي طالب على �سكل )و�سايا) ن�سري اإليها ب�سكل موجز: 
لالإمام علي و�سايا عامة لو عمل بها النا�س ـ اإ�سافة ملا �سبق 
و�سياأتي ـ لقتلع الفقر من جذوره، وهي تتوزع بني اأخالقية – غيبية، 

لكنها ذات تاأثريات اجتماعية – اقت�سادية كبرية جداً.
وهذه بعضها:

اأ: اإتقوا الله
 ..(((يا مع�سر التجار اتقوا اهلل

ومن الوا�سح اأن اخلوف من اهلل، يردع الإن�سان عن امت�سا�س دماء 
تقل�س  ينتج  مما  الأ�سعار،  ورفع  والحتكار  واخلداع  الغ�س  عرب  الفقراء 

م�ساحة الفقر.

ب- )قدموا اال�ستخارة(
ال�ستخارة تعني طلب اخلري من اهلل تعاىل فانها من باب ال�ستفعال 
فاإن من امل�ستحب عند بداأ كل عمل اأن ي�ستخري العبد من ربه اأي اأن 
ان  فيما هو مقدم عليه، ومن �سور ذلك  اأن يجعل اخلري  منه  يطلب 

)1(  الكايف: ج5 �س151.
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يقول )ا�ستخري اهلل برحمته خرية يف عافية) والأف�سل اأن ي�سلي ركعتني 
اأي�ساً، ولأن اهلل تعاىل هو )الرزاق ذو القوة املتني) فانه �سيبارك يف كل 

عمل، قدم الإن�سان فيه ال�ستخارة.

ج: اتخذوا ال�سهولة منهجًا
بيعاً  البيع  )وليكن  املوؤمنني  اأمري  وقال   ..(((بال�سهولة وتربكوا 

�سمحاً)
فاإن اأي روتني اإداري اأو تعقيد اأو بريوقراطية، يعرقل حركة روؤو�س 
الأوقات،  من  كبرياً  ق�سماً  وي�ستهلك  التكاليف،  وي�ساعف  الأموال، 
على  ب�سدة  وي�سغط  املوظفني،  عدد  ويزيد  الإداري  اجلهاز  وي�سخم 
ب�سدة  ت�سغط  التي  الأمرا�س  بدوره  ي�سبب  مما  وال�سحة،  الأع�ساب 

على الفقراء.
اأن يتم مبنتهى ال�سهولة وبدون  اأو تعاقد يجب  اأو �سراء  فاأي بيع 
بداأت  اليوم  عامل  حكومات  من  ق�سماً  اأن  جند  ولذا  وتعقيد،  روتني 
تنحو منحى تخفيف الروتني الإداري يف ت�سجيل ال�سركات ويف كافة 

املعامالت، ويف الإ�سالم: ل حاجة لذلك اأبداً!!

د: اقرتبوا من العمالء))(

)1(  الكايف: ج5 �س151.
)2(   اأي املتعاملني معكم جتاريًا، وحاولوا جتاوز الو�سائط.
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 ..(((واقرتبوا من املبتاعني
فاإن كرثة الو�سائط، ت�سبب الغالء والت�سخم، لأن الوا�سطة يعي�س 
على رفع �سقف الأ�سعار لريبح ـ ربحاً م�ساعفاً اأحياناً ـ فكلما األغيت 

الو�سائط كلما رخ�ست الأ�سعار وانخف�ست ن�سبة الفقر..
ذلك  اإىل  اإ�سافة  لأنها  الو�سائط  لإلغاء  تخطط  اأن  الدولة  وعلى 
للقدرة املتمركزة الكبرية  تزيد من احتمالت التالعب بالأ�سواق نظراً 

لل�سركات الو�سيطة.

هـ: )وتزينوا باحللم(
مع  املحبة  ج�سور  ملّد  و�سيلة  واأف�سل  القلوب،  مفتاح  )احللم) 
احلليم  مع  )التعامل)  على  يتهافتون  النا�س  فاإن  هنا  ومن  الآخرين، 

والتعاون معه.
فاإذا اأردت اأن يفتح الرب لك اأبواب الرزق فكن حليماً مع املوظفني 
والعمال وال�سركاء، ومع رب العمل، ومع العمالء واملتعاملني ومن تبيع 
والع�سرية،  والأولد  الأهل  مع  احللم  اإىل  اإ�سافة  منهم،  ت�سرتي  اأو  لهم 
وحتى الأعداء اأي�ساً ويف احلديث )ما و�سع احللم على �سيء اإل زانه، 

وما و�سع اخلرق على �سيء اإل �سانه) وورد )كاد احلليم اأن يكون نبياً)

و: )وتناهوا عن اليمني(

)1(  الكايف: ج5 �س151.
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فانه  واحللف  )اإياكم  عليه  اهلل  �سلوات  عنه  اأخرى  رواية  يف  وجاء 
ينفق ال�سلعة وميحق الربكة))))

وقد اأو�سحنا ال�سبب يف ذلك، يف مو�سع اآخر من الكتاب.

ز: كونوا �سادقني
..(((وجانبوا الكذب

فاإن الكذب يف املعامالت يعني: مزيداً من ال�سغط على الفقراء! 
تبيع  اأو  اأغلى  ب�سعر  املنتج  تبيع  ال�سركة تكذب لكي  اأو  التاجر  لأن 

الرديء بعنوان اأنه جيد! اأو ما اأ�سبه ذلك.

 جتافوا عن الظلم :ح
ان قبح )الظلم) يعد من امل�ستقالت العقلية، وكذلك حرمته، بل 
هو اأمر فطري، كما ان الظلم يدعو اإىل الظلم فكما تدين تدان، فليحذر 
التاجر ظلم العمالء، اخلفي من الظلم واجللي، واإل ف�سي�سلط اهلل تعاىل 

عليه من يظلمه ثم ل يجد على ظامله ن�سرياً وكما يقول ال�ساعر:
ال تظلمنّ إذا ما كنت مقتدرًا

فالظلم آخره يدعو إىل الندم

)1(  -الكايف: ج5 �س 162، ح4، و�سائل ال�سيعة: ج17 �س 419.
)2(  الكايف: ج5 �س151.
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تنام عيناك واملظلوم منتبه

يدعو عليك وعني اهلل مل تنِم

اِد  رْ�سَ امْلِ َو ِب ٌم َو ُه ُم َو ل ُيَجاِوزُُه ُظْل ْظِل ويف احلديث ان اهلل تعاىل: )ل َي
�ْسَنى َمْن  ِذيَن اأَْح�َسُنوا ِباحْلُ اأَ�ساوؤُا مِبا َعِمُلوا َو َيْجِزَي الَّ ِذيَن  ْجِزَي الَّ َي ِل

ِبيد)))) ٍم ِلْلَع َك ِبَظالَّ ْيها َو ما رَبُّ َعَل ساَء َف ِه َو َمْن اأَ� اأَْح�َسَن َفِلَنْف�سِ

ط: ان�سفوا املظلومني
يف  اهلل  اهلل  ثم  لال�سرت   عهده ويف   ..(((املظلومني واأن�سفوا 
الطبقة ال�سفلى من الذين ل حيلة لهم من امل�ساكني واملحتاجني واأهل 

البوؤ�س والزمنى
املظلوم  يرفع  اأن  قبل  املظلوم  اإن�ساف  يجب  معاملة  اأية  ففي 
�سكوى، ثم لو رفع املظلوم ـ �سخ�ساً كان اأو �سركة اأو جهة ـ �سكوى، 
كان على الظامل اأن يرتاجع فوراً، واإل فاإن ذلك يعني اإ�سافة اإىل كونه 
انتهاكاً حلقوق الإن�سان، مزيداً من ال�سغط على الفقراء.. لأن املحامني 
�سيرثون على ح�ساب الطرفني))).. ولأن الظامل اأو املظلوم )ح�سب من 

)1(  بحار الأنوار ج73 �س373 باب 67. 
)2(  الكايف: ج5 �س151.

)3(  يقول اإد ماكريكني موؤ�س�س �سركة �سيلكون جرافك�س انكوربوريتد: )واأظن اأن جميع �سركات 
وادي ال�سيلكون تقريبًا قد رفعت �سدها ق�سايا مرات متعددة ـ مثل هيولت باكارد ـ واإنتل و�سركتنا، 
اإىل ت�سوية مالية كبرية فاإن حملة الأ�سهم  اإحدى ال�سركات وعند التو�سل  اأنه عند مقا�ساة  واحلقيقة 
ل يح�سلون كاأفراد على اأي �سيء منها. واإمنا يح�سل عليها يف احلقيقة بيل لريات�س )وهو حمامي بارز( 
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هو اخلا�سر) �سيحاول ا�سرتجاع ما بذل من اأجور للمحامني و�سبه ذلك، 
برفع الأ�سعار اأو باتخاذ قرار بعدم زيادة اأجور العمال.. مما يعني �سغطاً 

على الفقراء اأي�ساً.

ي: جتنبوا الربا
..(((ول تقربوا الربا

وقال يف نهج البالغة راوياً قول ر�سول اهلل )يا علي ان القوم �سيفتنون 
باأموالهم... في�ستحلون اخلمر بالنبيذ وال�سحت بالهدية والربا بالبيع) 
وال�سبب يف اننا اعتربنا جتنب الربا بنداً غيبياً، مع اأنه بند اقت�سادي لأنه 
نوع من اأنواع زيادة ثراء الأثرياء، ال�سبب هو: اأن الربا �سلوك مادي، لكن 
اإذا جتنب  اأن الإن�سان  عدم الربا هو �سلوك غيبي لزيادة الرثوة، مبعنى 
الربا، فاإن اهلل �سيبارك يف اأمواله، ويفتح له اآفاقاً غري متوقعة لنماء ثروته 
اأو للحفاظ عليها اأو �سيدفع عنه اأخطاراً حمدقة – كحادث ا�سطدام 
اأو �سبه ذلك – مما لو كان يرابي، لأبتلي به فخ�سر �سحته واأمواله يف 

العالج اأو يف دفع تلك الداهية دون طائل.
وقد حتدثنا عن ذلك يف بند اآخر.

ك: عليكم بالنزاهة

واأ�سدقاوؤه الذين حققوا كثريًا من الأموال من وراء ذلك(، امل�سدر كتاب يف �سحبة العمالقة تاأليف جاجر 
واورتيز �س317.

)1(  الكايف: ج5 �س151.
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ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  زب تعاىل:  اهلل  قال 
ک  ک ک ک گ گ گ گرب )))..

وقال اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: وليكن البيع بيعاً �سمحاً مبوازين 
.(((عدل واأ�سعار ل جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع

وهذا يعني حترمي التالعب بالأ�سواق، وقد �سبق.

ل: تاجروا الله بال�سدقة
 :يقول الإمام علي

.(((اإذا اأملقتم فتاجروا اهلل بال�سدقة
وال�سدقة لها تاأثري مبا�سر يف احتواء الفقر كما هو بديهي.

فاإن  واإ�سرتاتيجي جداً،  اأ�سا�سي  لكنه  مبا�سر  تاأثري غري  لها  كما 
اأفراد  بني  املحبة  اأوا�سر  وتزيد  الجتماعي  الن�سيج  تقوي  ال�سدقة 

املجتمع مما ينعك�س اإيجاباً على الإنتاجية.
هذا كله اإ�سافة اإىل عامل الغيب، فاإن الرزق بيد اهلل، قال تعاىل: 

زبڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  رب))).
.(((الغنى والفقر بعد العر�س على اهلل :وقال الإمام علي

)1(  �سورة هود: 85. 
)2(  نهج البالغة: عهد الإمام ملالك الأ�سرت.

)3(  نهج البالغة: احلكمة 258
)4(  �سورة الذاريات: 58

)5(  نهج البالغة: �س555.
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اإىل  باباً  فاإنه يفتح له  واإذا راأى اهلل من عبده الإنفاق رغم حاجته، 
الرزق من حيث يحت�سب وقد يرزقه من حيث ل يحت�سب.

وهذا العامل م�سرتك ي�سمل الأفراد وال�سركات والدول اأي�ساً.
الإن�سان  على  بالفائدة  يعود  فاإنه  �ساع،  لو  ال�سدقة  منهج  اإن  ثم 
نف�سه، وذلك عندما تنعك�س الظروف، فاليوم هذا يت�سدق على ذاك، 
ثم تدور الأيام ليت�سدق الثاين على الأول، فال�سدقة اإذن نوع اأ�سا�سي 

وهام و�سمويل من اأنواع التكافل الجتماعي.

م: �سلوا اأرحامكم
اإن �سلة الرحم عامل مهم من عوامل الق�ساء على الفقر، غيبياً 

ومادياً اأي�ساً.
 :قال الإمام علي

األ ل يعدلّن اأحدكم عن القرابة، يرى بها اخل�سا�سة، اأن ي�سدها 
.(((بالذي ل يزيده اإن اأم�سكه، ول ينق�سه اإن اأهلكه

ويذكر فوائد ذلك منبها على اأن )القرابة):
): هم اأعظم النا�س حيطة من وراءه.

2: واألـّمهم ل�سعثه.
3: واأعطفهم عليه عند نازلة اأن نزلت به.

4: ول�سان ال�سدق يجعله اهلل للمرء يف النا�س خري من املال يرثه 

)1(  نهج البالغة: �س65.
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غريه))). 
ف�سلة الرحم ـ عاطفياً ومالياً وغري ذلك ـ توؤثر مبا�سرة يف تقلي�س 
الجتماعية  التحتية  البنية  وت�سنع  وا�سح،  هو  كما  الفقر  م�ساحة 
اإذ ب�سلة الرحم تتقارب القلوب وتتكاتف  اأي�ساً،  للق�ساء على الفقر 
الفقر وعلى  اأقدر على مكافحة  ـ  بالتعاون  ـ  املجموع  فيكون  الأيدي 

النهو�س القت�سادي املتوا�سل.
ولذا جند اأن كثرياً من ال�سركات العائلية جنحت ما دامت متم�سكة 
ب�سلة الرحم، وتهاوت عند ما دب اخلالف وقطعت الرحم وانف�سمت 

عرى املودة واملحبة.
ثم اإن �سلة الرحم تعّد من اأهم عوامل �سالمة الأع�ساب والق�ساء 
على الكاآبة، والثقة بالنف�س، وكل ذلك ينعك�س ب�سكل اإيجابي على 

قدرة الإن�سان على النهو�س القت�سادي.
ودمار  الكاآبة  عوامل  اأهم  من  هو  الرحم)  )قطع  فاإن  وبالعك�س 
القدرة  ت�ساوؤل  ي�سبب  مما  الأخرى،  الأمرا�س  من  والعديد  الأع�ساب 
والأداء  املتميزة،  الإدارة  وعلى  ال�سليم،  القت�سادي  التخطيط  على 

:اجليد، كما ي�سبب ق�سر العمر اأي�ساً، ولذلك قال الإمام علي
.(((يا نوف �سل رحمك، يزد اهلل يف عمرك

وت�سمح  اخللق  حت�سن  الأرحام  �سلة   :الر�سا الإمام  وقال 

)1(  نهج البالغة: �س 65.
)2(  بحار النوار: ج74 �س89.
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.(((الكف وتطيب النف�س وتزيد يف الرزق وتن�سي من الأجل
.(((حلول النقم يف قطيعة الرحم :وقال الإمام علي

.(((اإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال يف اأيدي الأ�سرار :وقال
اإن قطيعة الرحم هي من اأهم عوامل تفكك الأ�سرة و�سياع الأولد، 

مما يعني اأي�سا:
): اإن اأموال الأ�سرة تنتقل ـ بالإرث وغريه ـ اإىل اأولد اأ�سرار.

2: اإن اأموال الأ�سرة �ست�سرفـ  نتيجة تفكك العائلة وف�سادهاـ  يف 
املحرمات: القمار،اخلمر،الزنا وغري ذلك، مما يعني و�سول الأموال لأيدي 

الأ�سرار.
3: اإن اأموال الأُ�سر ال�ساحلة التي قطعت الرحم تنتقل اإىل الأ�سر 

غري ال�ساحلة التي و�سلت الرحم، نتيجة اإفال�س �سركات الأ�سر الأوىل 
ـ على �سوء النزاع وغريهـ  ونتيجة تعاون الأ�سر غري ال�ساحلة)))، ولذلك 
�سلة الرحم تعمر الديار، وتزيد يف   :كله وغريه قال الإمام الباقر

.(((الأعمار، واإن كان اأهلها غري اأخيار

ن: ا�ستعينوا مبفاتيح الغيب

)1(  الكايف: ج2 �س 151.

)2(  غرر احلكم: �س406.
)3(  بحار الأنوار: ج74 �س138.

)4(  حول ال�سدقة و�سلة الرحم ونظائرها يراجع )الفقه: الآداب وال�سنن(، وكتاب الع�سرة من بحار 
الأنوار، والو�سائل، والكايف وغريها.

)5(  بحار الأنوار: ج74 �س94.
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عن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب اأّنه قال: من تعّذر عليه 
رزقه وتغّلقت عليه مذاهب املطالب يف معا�سه ثم كتب له هذا الكالم 
يف رق ظبي اأو قطعة من اأدم وعّلقه عليه اأو جعله يف بع�س ثيابه التي 
يلب�سها فلم يفارقه و�ّسع اهلل رزقه وفتح عليه اأبواب املطالب يف معا�سه 
من حيث ل يحت�سب وهو: اللهم ل طاقة لفالن بن فالن باجلهد ول 
�سرب له على البالء ول قّوة له على الفقر والفاقة، اللهم ف�سّل على 
حممد واآله حممد ول حتظر على فالن بن فالن رزقك ول تقرت عليه 
ما عندك ول حترمه ف�سلك ول حت�سمه من جزيل ق�سمك ول  �سعة 
تكله اإىل خلقك ول اإىل نف�سه فيعجز عنها وي�سعف عن القيام فيما 
ِرُد بلم �سعثه وتويل كفايته وانظر اإليه يف  ي�سلحه وي�سلح ما قبله بل تنَف
جميع اأموره، اإّنك اإن وكلته اإىل خلقك مل ينفعوه واإن اجلاأته اإىل اأقربائه 
حرموه واإن اأعطوه اأعطوه قلياًل نكداً واإن منعوه منعوه كثرياً واإن بخلوا 
بخلوا وهم للبخل اأهل، اللهم اأغن فالن بن فالن من ف�سلك ول تخله 
منه فاإّنه م�سطر اإليك فقري اإىل ما يف يديك واأنت غني عنه واأنت به 

خبري عليهم زبہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے   ے  ۓ ۓڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆرب ))) زب ۇ ۇ ۆ        ۆ      رب ))) زب ڱ ڱ   ڱ ڱ 

ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀرب))) )))

)1(  �سورة الطالق: الآية 3.

)2(  �سورة ال�سرح: الآية 6.
)3(  �سورة الطالق: الآيات 2 – 3.

)4(  مهج الدعوات: �س 126.
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تليها  ثم  بالغيب)  )يوؤمنون  اأنهم  هي  للموؤمنني  �سفة  اأول  اإن 
)ويقيمون ال�سالة ويوؤتون الزكاة) واهلل تعاىل هو اخلالق وهو الرازق، وقد 
جعل للرزق اأ�سباباً منها املادي ومنها املعنوي، فهل يبقى جمال بعد 
ذلك لال�ستغراب من الروايات الكثرية التي تذكر طرقاً كهذه الرواية، 

لفتح ما ا�ستغلق من اأبواب الرزق؟

�س: اأتركوا اأمورًا �سارة وعادات ُمفِقرة
اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  �سمعت  قال:  عالقة  بن  �سعيد  عن 

طالب يقول: 
ترك ن�سج العنكبوت يف البيت تورث الفقر، 

والبول يف احلمام يورث الفقر، 
والأكل على اجلنابة يورث الفقر، والتخّلل بالطرفاء))) يورث الفقر، 

والتم�ّسط من قيام يورث الفقر، 
وترك القمامة يف البيت يورث الفقر، 

واليمني الفاجرة تورث الفقر،
والزنا يورث الفقر، 

واإظهار احلر�س يورث الفقر،
والنوم بني الع�سائني يورث الفقر، 

واحد  الطرفاء  �سيبويه:  وقال  �سَجٌر  الطرفة  والطرفاء: جماعة  الطرف،  �سجرة وهي  الطرفة:     )1(
وجمع، والطرفاء ا�سم للجمع، وقيل واحدتها طرفاءة، ل�سان العرب: ج9 �س220.
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والنوم قبل طلوع ال�سم�س يورث الفقر، 
وترك التقدير يف املعي�سة يورث الفقر، 

وقطيعة الرحم يورث الفقر، 
واعتياد الكذب يورث الفقر،

وكرثة ال�ستماع اإىل الغناء يورث الفقر، 
.ورّد ال�سائل الذكر بالليل يورث الفقر

وههنا جمموعة من النقاط الهامة:
وبع�سها  ميتافيزيقية،  غيبية  عوامل  بع�سها  العوامل،  هذه   -(

عوامل مادية ظاهرية وبع�سها مزيج منهما.
العلية،  ل  القت�ساء  بنحو  الفقر)  )تورث  العوامل  هذه  اإن   -2

باب  اأن  كما  املوانع،  واإنتفاء  ال�سرائط  وجود  مع  اإل  يوؤثر  ل  واملقت�سي 
التزاحم ُم�سرَع على م�سراعيه، والغلبة والرجحان لالأقوى من املالكني، 
فُرّب عامِل فقٍر، زاحمه عامل غنى اأو عوامل غنى، اأقوى منه، فرجحت 
عليه، ف�سار ال�سخ�س غنياً، والعك�س بالعك�س، فال يقال: كيف يعرب 
بـ)يورث كذا الفقر اأو الغنى) مع اأننا كثرياً ما جند الواقع اخلارجي على 

العك�س؟
اأي�ساً؛  العرفية  واللغة  العلمية  اللغة  اأكرث مبالحظة  ويت�سح ذلك 
فاإن )الطبيب) يقول: الدواء الفالين عالج للمر�س الكذائي، مع اأننا 
كثرياً ما جند املري�س يلتزم ب�سرب الدواء ول ي�سفى، وما ذلك اإل لأن 
الدواء مقت�ٍس لل�سفاء، وهناك �سروط لبد من توفرها، وموانع ومزاحمات 
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لبد من رفعها اأو الق�ساء عليها، كما اأن مما ل �سك فيه �سحة القول 
باأن النار حمرقة، وذلك ل يعني عدم وجود �سرائط لالإحراق، كاملحاذاة 
اخلا�سة، كما ل ينفي ا�سرتاط انتفاء املوانع، كاأن ل يكون اجل�سم مطلياً 

مبادة كيماوية عازلة.
الرحم  وقطع  كالزنا  )حمرمات)  بني  تتوزع  العوامل  هذه  اإن   -3

والغناء والكذب واليمني الفاجرة، وبني )مكروهات) وهي الكثري من 
غريها مما ذكر يف الرواية.

اإن هذه املحرمات، وتلك املكروهات، على درجات، فبع�سها   -4

اأ�سد تاأثرياً واأقوى واأ�سرع يف ا�ستجالب الفقر، وبع�سها اأ�سعف واأبطاأ.
5- كما اأن احلديث عن كل مفردة مفردة، وفل�سفتها القت�سادية 

اأو اآثارها الكيماوية اأو الفيزيائية اأو الطبية - على املخ والأع�ساب - اأو 
ال�سيكولوجية اأو القت�سادية اأو غريها، يحتاج اإىل عقد مبحث م�ستقل 

ولعلنا نوفق له يف امل�ستقبل باإذن اهلل تعاىل.

ع: قوموا باأفعال نافعة وعبادات جامعة
اأنبئكم بعد ذلك مبا يزيد يف الرزق  األ   اأمري املوؤمنني ثم قال 

قالوا: بلى يا اأمري املوؤمنني فقال: 
اجلمع بني ال�سالتني يزيد يف الرزق 

والتعقيب بعد الغداة وبعد الع�سر يزيد يف الرزق 
و�سلة الرحم تزيد يف الرزق 
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وك�سح الفناء))) يزيد يف الرزق
وموا�ساة الأخ يف اهلل يزيد يف الرزق 
والبكور يف طلب الرزق يزيد يف الرزق 

وال�ستغفار يزيد يف الرزق 
وا�ستعمال الأمانة يزيد يف الرزق 

وقول احلّق يزيد يف الرزق 
واإجابة املوؤّذن يزيد يف الرزق 

وترك الكالم يف اخلالء يزيد يف الرزق 
وترك احلر�س يزيد يف الرزق 
و�سكر املنعم يزيد يف الرزق 

واجتناب اليمني الكاذبة يزيد يف الرزق 
والو�سوء قبل الطعام يزيد يف الرزق 

واأكل ما ي�سقط من اخلوان يزيد يف الرزق 
ومن �سّبح كّل يوم ثالثني مرة دفع اهلل  عنه �سبعني نوعاً من 

(((.البالء اأي�سرها الفقر
وهذه العوامل))) تتوزع بني:

ال�سالتني،  بني  )كاجلمع  بخالقه،  الإن�سان  بعالقة  يرتبط  ما   -(

)1(  الك�سح: الكن�س.
)2(  اخل�سال: ج2 �س 504 ح2 )اأبواب ال�سّتة ع�سر(.

)3(  وكذلك عوامل الفقر ال�سابقة، تنق�سم وتتوزع كذلك، فالحظ وتدبر.
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فانه  الرزق،  م�سدر  تعاىل  اإنه  وحيث  و...)  ال�سالة  بعد  والتعقيب 
الرحمة  ل�ستمرار  �سبباً  الأ�سباب،  بتلك  ال�سخ�س  التزام  �سيكون 

الإلهية وباعثاً لإفا�سته تعاىل الرزق على عبده.
املوا�ساة،  الرحم،  )ك�سلة  مبجتمعه  الإن�سان  بعالقة  يرتبط  ما   -2

وقول احلق و...).
3- ما يرتبط بعالقة الإن�سان بالطبيعة )كك�سح الفناء، الكالم يف 

اخلالء، الو�سوء قبل الطعام و...).
4- وما يرتبط بالبعد القت�سادي مبا�سرة )كالبكور يف طلب الرزق، 

والأمانة املالية بل مطلقاً و...).
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الف�صل الثالث

حماصرة عوامل تبديد الثروة
 ومالحقة بواعث الفقر





حماصرة عوامل تبديد الثروة ومالحقة بواعث الفقر)))

هناك اأ�سباب كثرية تق�سي على الرثوة والغنى، وتزيد ن�سبة الفقراء 
يف املجتمع ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، مثل موجبات ارتفاع الأ�سعار 

وظاهرة الغالء))). 
وهذه جمموعة من اأهم تلك العوامل املبا�سرة وغري املبا�سرة:

1: ملكية الدولة
واملعادن،  الأرا�سي،  مثل  الطبيعية  الرثوات  مل�سادر  الدولة  متّلك 
والغابات، والبحار وثرواتها، ووا�سح اأن كل هذا ي�سبب الفقر واحلرمان 
للجميع،  وجمانية  متاحة  كانت  لو  وغريها  الأر�س  فاإن  الغالء،  واأي�ساً 

)1(   املق�سود مالحقتها يف العلة املبقية، وبنحو الرفع واأما مالحقتها يف العلة املحدثة وبنحو الدفع 
فاإنه يندرج يف الف�سل الأول. 

)ملكية  مثل  الفقر(  و)بواعث  والتبذير(  و)الإ�سراف  )القمار(  مثل  الرثوة(  تبديد  )عوامل     )2(
هو  العامة،  والرثوات  للمعادن  ومتلكها  لها،  واحتكارها  العامة،  لالأرا�سي  الدولة  متلك  فاإن  الدولة( 
ل  يحوِّ ذلك  فاإن  املوظفني(  )كرثة  ومثل  فقراء،  اإىل  املجتمع  من  كبرية  �سرائح  حتول  اأ�سباب  اأهم  من 
اإىل عنا�سر م�ستهلكة مما  – من عنا�سر منتجة  الدول  – ح�سب  املاليني  اأو  النا�س  الآلف من  مئات 
يخف�س الإنتاجية العامة، ويلقي بثقل املوظفني على كامل ال�سعب – حيث تقتطع لهم الرواتب من 
ال�سرائب، اأو ما اأ�سبه، وعمومًا فاإن العوامل املذكورة يف هذا الف�سل تتوزع بني النمطني، واإن كان كل 

منها ي�سب بوجٍه يف الآخر اأي�سًا. 
ال�سخ�سية، ويراد ببواعث  العوامل  اأن يراد بعوامل تبديد الرثوة:  اآخر: وهو  وميكن ت�سنيفها بوجه 
الفقر، بواعث الفقر العامة التي تقف الدول وراءها والعوامل اخلم�سة ع�سر، الآتية، كلها تتوزع بني 
للقارات  العابرة  وال�سركات  ال�سخ�سية،  بالعوامل  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  وتلحق  النمطني، 

بـ)الدولة( بلحاظ حجم تاأثرياتها.
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فاإن تكاليف هائلة �ست�سقط عن كاهل الفقراء، وتنخف�س ن�سبة الفقر 
ب�سكل اآيل، كما تتوفر للفقراء فر�س وم�سادر �سهلة لالإثراء امل�سروع.

اإن الإ�سالم يوؤكد على اأن م�سادر الرثوة تلك، مملوكة هلل، ثم هي 
للنا�س عامة، ول حق للدولة باأن متنع اأحداً من امتالكها. 

قال تعاىل: زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئرب))). 
وقال ر�سول اهلل :من �سبق اإىل ما مل ي�سبقه اإليه امل�سلم فهو 

.(((اأحق به
وقد اأطلق الإمام علي للنا�س حرياتهم واأعطاهم مطلق احلق يف 
اأن يزرعوا ما �ساءوا من الأرا�سي، اأو يبنوا ما �ساءوا، اأو يرعوا حيثما �ساءوا، 

اأو اأن ي�ستثمروا ويحوزوا كما �ساءوا من الغابات واملعادن وغريها))).

): كرثة املوظفني
اإن الإ�سالم يرى ظاهرة كرثة اأعداد املوظفني يف دوائر وموؤ�س�سات 
وي�ستهلكون  هوؤلء  يعي�س  حيث  الفقراء،  على  عبئاً  متثل  الدولة، 
دون اإنتاج، بينما الفقري يجهد نف�سه لينتج، لكنه بالكاد يتمكن من 

ال�ستهالك واحل�سول على ما يريده.
القت�ساد  عليها  ي�سيطر  التي  الدول  يف  �سائعة  م�سكلة  وهذه 

)1(  �سورة البقرة: 29.
)2(  م�ستدرك الو�سائل: ج17 �س111.

.) والإمام اأمري املوؤمنني 3(  راجع )ال�سيا�سة من واقع الإ�سالم( و)حكومة الر�سول(
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احلكومي املغلق. 
لة: ث ومن األم

الآلف من العاملني واملنت�سبني يف اأجهزة الأمن وال�سرطة واجلي�س.
الآلف من املوظفني والعاملني يف دوائر ال�سفر واجلن�سية واجلوازات 

واملخافر احلدودية.
الآلف من املوظفني يف الدوائر واملوؤ�س�سات التابعة لوزارات الدولة. 
على  الق�ساء  جمال  يف  مده�س  باأمر   علي الإمام  قام  ولقد 
ت�سخم املوظفني، حيث اإنه وبتخطيط ا�سرتاتيجي �سامل ومتكامل 
�سيا�سياً واقت�ساديا واإدارياً، ا�ستطاع اأن يحّكم العدل يف الكوفة ذات 

الأربعة ماليني ن�سمة، بقا�س واحد!
كما اأن ر�سول اهلل اكتفى بعد اأن فتح مكة، باأن ن�سب �سخ�ساً 

واحداً حاكماً على مكة يدعى )عتاب).
رغم اأن مكة كانت عا�سمة مناه�سة للر�سول طوال عقود من 

الزمن وكانت تعج باملعار�سة امل�سلحة.))) 

3: �سباق الت�سلح
اإن �سباق الت�سلح والأ�سلحة ت�ستهلك �سنوياً مئات املليارات من 

)ال�سياغة  راجع:  ذلك  حتقيق  على  املقدرة  واأ�سباب  املوظفني  ت�سخم  ماأ�ساة  عمق  ملعرفة    )1(
الق�ساء( لالإمام  الإ�سالمية(، و)الفقه:  الدولة  الإميان واحلرية والرفاه وال�سالم( و)الفقه:  اجلديدة لعامل 

ال�سريازي، وكذلك كتاب )دولة الر�سول( للدكتور حم�سن املو�سوي .
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الدولرات. مما هي خارج احلاجات الدفاعية للبلدان، 
فح�سب تقرير اأعّده معهد اأبحاث ال�سالم، فاإن النفقات الع�سكرية 

العاملية عام 2004 جتاوزت الألف مليار دولر!!
ويف عام 2006 قاربت األفني وثمامنائة ملياراً، اأي تريليونني و800 مليار 

دولر!!
ومن البديهي اأن هذه الأموال ال�سخمة التي كان يجب اأن تنفق 
واأجهزة  اأدوات  على  اأنفقت  للنا�س،  الأ�سا�سية  احلاجات  توفري  على 

املوت واأ�سلحة الدمار ال�سامل.
ثم اإن لالأ�سلحة نتائج �سلبية منها:

مما  ال�سرائب  من  احلكومة  توفرها  اإذ  النا�س،  كاهل  تثقل  اإنها  أ: 
اإ�سافياً على الفقراء، اأو اأنها ت�ستقطعها من وارد الدولة  ي�سكل عبئاً 
ومن الرثوات الطبيعية كالنفط، وهذا يعني �سرقة اأموال النا�س حتت 
�سعار تعزيز القوة الع�سكرية، و�سمان دميومة النظام الدكتاتوري احلاكم، 

اأو حتى الدكتاتوري بلبا�س دميقراطي.
ب: جتد هذه الأ�سلحة وب�سهولة طريقها نحو ال�سراعات الداخلية 
واحلروب، بل اأحياناً يخطط جتار الأ�سلحة حول العامل، وكذلك تفعل 
تلك  لت�سويق  بالوكالة،  ولو  احلروب  لإثارة  لل�سالح  املنتجة  الدول 
الأ�سلحة، ثم العمل على دميومة هذه احلروب، واحلرب هي باحلقيقة 

الدمار ال�سامل للبالد، واأحد اأهم اأ�سباب فقر ال�سعوب.
وقد اأو�سح الإمام ال�سريازي اأن بقية اهلل الأعظم الإمام املهدي 
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املنتظر يعيد و�سائل احلرب والقتال اإىل ما كان �سائداً يف املا�سي، 
فيعود ال�سيف والرمح ـ مثاًل ـ مما يعني اأوًل �سّب كافة الأموال التي 

تتوفر من ذلك يف جيوب النا�س والفقراء. 
ومما يعني ثانياً: ت�ساوؤل اأخطار واأ�سرار احلروب بدوافع �سيا�سية اأو 

اجتماعية اأو اقت�سادية اإىل الأقل من الواحد باملائة األف!))) 

4: �سرقات احلكومة 
ال�سرقة قد تكون )مقّنعة))))، وقد تكون غري مقنعة.

التايل:  باملثال  ونكتفي  ملحله.  يرتك  طويل  حديث  البند  ولهذا 
الغفاري على معاوية عندما  اأبو ذر   الإمام علي تلميذ  فقد احتج 
بنى لنف�سه ق�سراً باأربعة ماليني دينار ذهبي! فقال له: اإن كنت بنيت 
ق�سرك هذا باأموال اهلل، فقد اجرتحت اإثماً، وارتكبت حراماً، واإْن كنت 

بنيته باأموالك فقد اأ�سرفت!

5: �سوء التوزيع
كلهم،  الب�سر  خالق  وهو  كلها،  الأر�س  خالق  هو  تعاىل  اهلل  اإن 
قائالً:  و�سرح  باأجمعهم،  للب�سر  كلها  برثواتها  الأر�س  جعل   وقد 

.1(  راجع كتاب )الإمام املهدي( عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف، لل�سريازي(
الغاز  النفطية  الدول  كبيع  لهم!  النا�س  ملك  هو  ما  بيع  وكذا  كال�سرائب،  املقنعة:  ال�سرقة    )2(

والنفط للنا�س، مع اأنه ملك النا�س.
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زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئرب))).
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئرب هو )لكم) جميعاً.  فـ زب

لكن الب�سر جلهلهم جزوؤوا العامل وو�سعوا احلدود اجلغرافية فكان 
اأن اأتخم بلد بالرثوات وناء بلد اآخر حتت �سغط احلاجة.)))

البالد  حرمت  جهة  من  فهي  مزدوج،  �سرر  اجلغرافية  وللحدود 
الفقرية من ثروات كانت لهم فيها ح�سة ح�سب القانون الإلهي، ومن 
جهة اأخرى منعت التبادل التجاري احلر بني البالد وكانت وراء و�سع 

اجلمارك مما اأ�سر بفقراء كال البلدين.
ولذلك جند ر�سول اهلل األغى احلدود اجلغرافية بني الدول الت�سع 
التي خ�سعت حلكومته، واألغى الإمام علي احلدود اجلغرافية بني 
الدول اخلم�سني التي خ�سعت حلكومته. و�سيلغى الإمام املهدي)عجل 
اهلل تعاىل فرجه ال�سريف) احلدود اجلغرافية بني دول العامل كافة، عندما 
(((.ًفيمالأها عدًل وق�سطاً كما ُملئت ظلماً وجورا يظهر يف اآخر الزمان

)1(  �سورة البقرة 29.
يف  عقد  الذي  العاملي  القت�سادي  للمنتدى  التابع   2012 لعام  العاملية  املخاطر  تقرير  اأظهر    )2(
للحكومات  امل�ستقرة  غري  املالية  والأو�ساع  الدخول  يف  احلاد  التفاوت  اأن  ب�سوي�سرا:  دافو�س  منتجع 

ي�سكالن اأكرب تهديد اقت�سادي يواجه العامل. وللتف�سيل )يراجع امللحق 271/7(. 
والع�سرون  احلادي  )القرن  كتابه:  يف   ال�سريازي حممد  ال�سيد  الإمام  الراحل  املرجع  يقول    )3(

وجتديد احلياة(:
يلزم يف الوقت الراهن، رفع احلدود اجلغرافية بني البلدان كافة، ولي�س فقط بني بالد امل�سلمني، ذلك لأن 
احلدود اجلغرافية جتعل الإن�سان اأقل قدرًا من اخلناف�س والفئران والطيور والبهائم، فهل لهذه املخلوقات 
حدود حتجزها؟ اأم اأنها مت�سي وتطري اأنى �ساءت، والأ�سماك ت�سبح حيث تريد، لكن الغرب قيد الإن�سان 
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6: املقامرة
ائ         ى  ى  ې  ې ې   ې  ۉ  زب  تعاىل:  قال 

رب ))).  ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ ۇئ

الجتماعي  البناء  لتدمري  الأ�سا�سية  العوامل  من  القمار  اإن 
لأنه  الإنتاج،  على  �سلباً  ينعك�س  مما  الأ�سرية،  للحياة  واأي�ساً  للفقراء، 
عملية ا�ستهالك خال�سة، فلي�س املقامر مبنتج بل يعي�س على جيوب 

الآخرين! وهنالك تف�سيل حول املو�سوع يف الكتب املتخ�س�سة.)))

بلوغ  والقعود عن  ن�ساطه  والهوية وغريها مما يعيق حركته ويقيد  والإقامة  اجلن�سية  ب�سروط  وكّبله 
غايته التي يريد، وهكذا فلكل بلد حدود ل يدخل الإن�سان اأو يخرج منها اإّل بجواز اأو اأذونات ر�سمية، 
الر�سول الأكرم حممد امل�سطفى قد  اأن  اأو غري ذلك مما هو معهود بني الدول... هذا على حني نرى 
اأ�سقط جميع احلدود بني بالد الإ�سالم، فاأينما حل امل�سلم ـ وقتذاك ـ فهو يف بلده وبني مواطنيه.ورمّبا 
يتوّهم اأّن ذلك يوجب اجلناية والإخالل بالنظم اأو ما اأ�سبه، لكن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما ل يجوز 

واحد، ح�سب املثل الفل�سفي..  
اإن و�سع احلدود هو خالف الإن�سانية وخالف العقل وكرامة الإن�سان، واإمنا �سارت ب�سبب جهل احلكام 
اآفاق املعرفة وزالت معظم الديكتاتوريات،  بهدف تقييد الإن�سان مبا ي�ساوؤون، فالالزم حيث تو�سعت 
زال  وحني  ال�سعوب،  على  ال�ستعمار  اأزمنة  اأ�سد  يف  راجت  اإمنا  احلدود  واأن  اأي�سا،  احلدود  تلك  تزول  اأن 

ال�ستعمار فينبغي اأن تزول.
)1(  �سورة البقرة: 219.

الغربية  النباأ املعلوماتية حتت عنوان )املقامرة.. �سرطان احل�سارة  )2(  يظهر تقرير ن�سر يف �سبكة 
مبا�سرة،  غري  ب�سورة  الأموال  وغ�سيل  والدعارة  للف�ساد  ر�سمية  باأماكن  يعج  الغرب  اأن  املت�ساعد(، 
جذب  يف  الأماكن  تلك  وم�ستخدمي  مروجي  لدى  �سخمة  اإمكانات  التكنولوجيا  تطور  مع  وتوفرت 
خالل  من  النرتنت  �سبكة  عرب  اأو  العتيادية  بالطرق  العامل  اأنحاء  كافة  من  وامل�ستثمرين  الزبائن 

�سركات خا�سة. وللتف�سيل )يراجع امللحق 276/8(.
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7: الف�ساد املايل
قال الإمام علي :اإمنا هلك من كان قبلكم، اأنهم منعوا النا�س 

 .(((احلق فا�سرتوه، واأخذوهم بالباطل فاقتدوه
وقال : ل ينبغي اأن يكون الوايل املرت�سي يف احلكم، فيذهب 

.(((باحلقوق ويقف بها دون املقاطع
اإن الر�سوة تزيد الفقراء فقراً، وهو زيف وا�ستغالل وف�ساد واإف�ساد، 
فاإن املرت�سي ي�ستغل حاجة الطرف الآخر فقرياً كان اأم غنياً مما يزيد ن�سبة 
الفقر اأو درجته يف احلالتني، واأما الأغنياء فاإنهم يعو�سون خ�سائرهم من 

الر�سوة بزيادة قيمة منتجاتهم وب�سائعهم.)))

8: االحتكار)4(
.(((اجلالب مرزوق، واملحتكر ملعون :قال ر�سول اهلل

)1(  نهج البالغة: �س366.
)2(  نهج البالغة: اخلطبة 131.

)3(  ك�سف التقرير الدويل للف�ساد 2009، والذي اأعدته )منظمة ال�سفافية الدولية( اأن العامل ينفق 
 %40 اإىل   %20 حوايل  الر�ساوي  هذه  قيمة  وتعادل  �سنويًا،  الر�ساوي  على  دولر  مليار  و40   20 بني  ما 
من امل�ساعدات التنموية الر�سمية. وهو ما يلحق ال�سرر بالتجارة والتنمية وامل�ستهلك. وللتف�سيل 

)يراجع امللحق 277/9(.
)4(  الحتكار لغة من )احلكرة( وهو ال�سيطرة. وا�سطالحًا: هو حب�س الطعام اأو كل ما ي�سر النا�س 
للبيع.  فيعر�سه  ثمنه  يرتفع  حتى  نادرة  اأو  قليلة  تكون  واأينما  املا�سة  احلاجة  وقت  عليهم  يع�سر  اأو 

وللتف�سيل )يراجع امللحق 280/10(. 
)5(  الكايف:  ج5 �س165.
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وقال الإمام علي يف عهده لالأ�سرت: فامنع من الحتكار، فاإن 
ر�سول اهلل منع منه، وليكن البيع �سمحاً مبوازين عدل، واأ�سعار ل 

.(((جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع
وقد اأر�سدنا الإمام علي عليه ال�سالة وال�سالم، يف روايات عديدة، 
اإىل ماهية الحتكار، وحدوده، وحقيقة املحتكر و�ساكلته النف�سية وغري 
ذلك، و�سنقت�سر يف هذه العجالة، على الإ�سارة لبع�س كلماته �سلوات 

اهلل عليه فقط.
يوماً، ويف  اأربعون  احلكرة يف اخل�سب   :الإمام علي قال  فقد 

(((.ال�سّدة والبالء ثالثة اأياّم، فما زاد ف�ساحبه ملعون
فاإن  لذا  اأي�ساً،  �ساحبه  وعلى  املجتمع،  على  �سوؤٍم  )الحتكار) 
وبعيد عن اخلريات  تعاىل،  اهلل  اأي مطرود عن رحمة  ملعون،  �ساحبه 

والربكات.
ويحتمل اأن يكون حتديد الأربعني يوماً يف الرخاء، والثالثة اأيام يف 
ال�سدة والبالء، من باب الق�سية اخلارجية، ل احلقيقية، واإن الأمر لي�س 
على نحو الت�سريع العام، بل الأمر مرتهن بال�سروط املو�سوعية، فرمبا زاد 
اأو نق�س، ويكون الأمر موكاًل اإىل احلاكم اجلامع ل�سرائط ر�سا اهلل ور�سا 
)ال�سورى يف  �سرّه) يف  الوالد)قّد�س  ال�سيد  له  ف�سّ ما  النا�س، ح�سب 

الإ�سالم) و)الفقه: الدولة الإ�سالمية) وغريهما.

)1(  نهج البالغة: ج3 �س100.
)2(  دعائم الإ�سالم: ج2 �س36، الكايف: ج 5 �س 165.

109

حما�سرة عوامل تبديد الرثوة
ومالحقة بواعث الفقر



(((.الحتكار �سيمة الفّجار:وعن الإمام علي
و)�سيمة)  نف�سية)  )�ساكلة  طائفة  ولكل  طوائف،  املجتمع  اإن 

ة. لَّ و)ال�سيمة) هي الطبيعة واجِلِب
وهند�سة  �سيكولوجية،  وتركيبة  نف�سية،  �ساكلة  لهم  و)الفجار) 
مظاهر  من  واحداً  يعّد  و)الحتكار)  خا�سة،  ع�سبية  وبرجمة  فكرية 
ال�ساكلة النف�سية لـ)الفجار) فـ)من احتكر) فاأعرف �ساكلته النف�سية 

وجبلته من احتكاره!
(((.املحتكر حمروم من نعمته :وقال الإمام اأمري املوؤمنني علي
وت�سخمت  اأمواًل  ربح  لو  نعمته) حتى  من  )املحتكر حمروم  ان 
اأر�سدته، وذلك لأنه َخ�سر كرامته ونقاوة وجدانه و�سفاء �سمريه، ولأنه 
خ�سر �سمعته عند النا�س ومكانته يف املجتمع، ولأنه يخ�سر )النعمة) 

نف�سها، اإذ )النعمة) تتحول اإىل )نقمة) بالحتكار.
أ - فبدل اأن ينتفع بها، )لعاجل دنياه)، بتكثري حركة دوران اأمواله 
وب�سائعه مما ي�سبب تن�سيط احلركة القت�سادية ومما يك�سبه اأرباحاً اأي�ساً، 
جتده يكنزها ويحتكرها فتجمد وتركد ويجمد ويركد، فتكون ويكون هو 

كاملاء الآ�سن كلما ظل راكداً، ازدادت عفونته.
ب- وبدل اأن ينتفع بها )لأجل اآخرته) بالنفاق والبذل والح�سان 

وتاأ�سي�س املوؤ�س�سات وخمتلف اأنواع الباقيات ال�ساحلات، تراه يحتكر 

)1(  غرر احلكم: ج1 �س33 ، م�ستدرك الو�سائل: ج 13 �س 276.
)2(  غرر احلكم: ج1 �س28 الف�سل الأول ح 520.
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نعمة الأموال، والرثوات و�سائر املنح الإلهية، فهو بذلك كله هو املحروم 
حقاً من )نعمته).

وقال اأي�ساً: املحتكر البخيل جامع ملن ل ي�سكره وقادم ملن 
(((.ل يعذره

ان )النظرة امل�ستقبلية) حُتكم على املحتكر البخيل وتدينه اأي�ساً، 
فاإن املحتكر البخيل يخّلف ثروته العري�سة، لأولده، و�سائر ورثته، وهم 
نزواتهم، وقّل  اإلتهام ثروته وتبديدها يف  �سرعان ما ين�سونه ليغرقوا يف 
اأباه  يحمد  ل  فاإنه  فعل  واإن  امل�ستقيمة،  اجلادة  يلتزم  جتده  من  منهم 

املحتكر بل جتده �ساخطاً عليه اأو خجاًل منه فعالَم ي�سكره؟
ثم اإن هذا املحتكر البخيل، يقِدم، يف اآخرته، على َمن ل يعذره 

اأي�ساً، فاأي خا�سر اأخ�سر منه؟

9: الربا
رب))).  ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ قال اهلل تعاىل: زب

الفقه  املتجر،  ثم  الفقه  التجار،  مع�سر  يا   :علي الإمام  وقال 
ثم املتجر، واهلل للربا يف هذه الأمة دبيب اأخفى من دبيب النمل على 

.(((ال�سفا

)1(   غرر احلكم: ج1 �س93 الف�سل الأّول ح 1865.
)2(  �سورة البقرة: 276.

)3(  تهذيب الأحكام: ج7 �س6 ب1 ح16.
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الربا، كما يف مثال  اأو الحتيال يف  املقّنع  الربا  لتحرمي  اإ�سارة  وهو 
علبة الكربيت!!

اإىل  هنا  فن�سري  الأمة،  ج�سد  يف  الفقر  اآفة  الربا  ين�سر  كيف  اأما 
حالتني من حالت عديدة جتعل عملية القرتا�س �سبباً يف تكري�س 

ظاهرة الفقر:
اإىل  احتاج  لو  كما  للقر�س،  ما�ّسة  بحاجة  املقرت�س  يكون  اأن  أ: 
لتغطية تكاليف  املال  اأو احتاج  اأو عالج م�ستعجل،  عملية جراحية 

زواج ابنه، اأو لت�سديد دين اأو لدفع غرامة اأو �سريبة، اأو غري ذلك.
ومن الوا�سح اأن هكذا اإن�سان هو عادًة من ذوي الدخل املحدود، 
واإّل ملا ا�سطر لالقرتا�س، فاأخذ الربا منه حتى ولو بن�سبة قليلة يعني 
الطبقة  اأو حتوله من  لديه،  الفقر  وزيادة حالة  عليه،  ال�سغوط  ت�سديد 

املتو�سطة اإىل الطبقة الفقرية.
ب: اأن يقرت�س للتجارة اأو التو�سع يف التجارة.

ومن الوا�سح اأن اأخذ الربا من هذا امل�ستثمر يوؤدي ـ كناجت نهائي ـ 
اإىل ت�سديد ال�سغط على الفقراء اأي�ساً، فهو من اأجل اأن يعو�س ن�سبة 
الربا املفرو�سة عليه، ي�سطر اإما لتخفي�س اأجور العمال، وهم عادة من 
ذوي الدخل املحدود، واإما لزيادة قيمة منتجاته، مما ينعك�س �سلباً على 

الفقراء.
ثم اإن الربا يخلق �سريحة غري منتجة يف الأمة، اإذ اإن كثرياً من النا�س 
�سيدفعهم هذا الإثراء ال�سهل اإىل التحول اإىل مرابني، بدءاً من حميط 
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القرية ال�سغرية، وانتهاء بامل�ستوى العاملي، ومما يعني خلق �سريحة غري 
منتجة، بل �سريحة تعتمد يف اإثراءها على امت�سا�س دماء الآخرين، مما 
ي�سبب تو�سيع الهوة بني الأغنياء والفقراء، فيزداد الأغنياء غنًى والفقراء 
فقراً، وهذا بدوره �ستتمخ�س عنه �سل�سلة من ال�سطرابات الجتماعية 

على املدى الق�سري والبعيد.
بناء  اإىل حتطيم  القت�سادي  ال�سغط  يوؤدي  الق�سري،  املدى  فعلى 
الأ�سرة ويخلق اأمرا�ساً نف�سية مثل الكاآبة وي�سبب تدهور الأع�ساب، 
بل يوفر الأر�سية حلدوث اأمرا�س عديدة متنوعة اأخرى، مما ينعك�س كل 

ذلك على الإنتاج مبا�سرة، ويزيد الفقراء فقراً من عدة جهات.
وقد تو�سلت )اليابان) اأخرياً اإىل الأ�سرار الكبرية للربا، فخف�ست 
ن�سبة الفائدة اإىل اأن اأو�سلتها اإىل قريب من ن�سبة ال�سفر، ثم اأو�سلتها 

اإىل ال�سفر يف ال�سهر ال�ساد�س اأو اأواخر ال�سهر ال�سابع))).
املثمر:  الواقعي  لالإنتاج  يدفع  الربا  فاإن حترمي  املعاك�س  الجتاه  ويف 

املزارعة.. امل�ساربة.. البناء..  وما اإىل ذلك.
لتبادل  �سليمة  وا�سطة  من  النقد  يحول  الربا  فاإن  اآخر  وبتعبري 

الب�سائع اإىل )ب�ساعة كاذبة).)))

)1(  ح�سب ما ورد يف جملة )نيوزويك( وغريها.
)2(  يقول املرجع الراحل الإمام ال�سيد حممد احل�سيني ال�سريازي يف كتابه )فقه العوملة(: ومييز 
العوملة الإ�سالمية من اجلانب املادي واملايل: عدم املراباة، فاإن عدم املراباة هو امليزة اجلوهرية لالقت�ساد 
الإ�سالمي، حيث ل َيظلم �ساحب راأ�س املال ول ُيظلم، كما قال تعاىل، وهذه امليزة الالربوية هي من 
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مفاخر وخ�سائ�س هذا القت�ساد ال�سماوي ال�سليم، وبها يتميز ويتفرد وب�سكل وا�سح عن القت�ساد 
الراأ�سمايل وعن القت�ساد ال�سيوعي وال�سرتاكي البائد، وقد اأخذت العديد من البنوك يف العامل نظريات 
بل  بزبائنه،  ليحيف  والذي  الت�ساهمي،  البنك  م�سداق  واقعًا  هو  الذي  الإ�سالم،  يف  الالربوي  البنك 
يتحمل كل منهم كاًل من الربح واخل�سارة، مع اخل�سوع ملتغريات ال�سوق وتقلباته. وي�سيف يحرم 
اإىل حممد بن �سنان فيما    الربا وحترم املعامالت الربوية، فقد كتب الإمام علي بن مو�سى الر�سا

كتب من جواب م�سائله: 
اإذا ا�سرتى الدرهم  اإمنا نهى اهلل عزوجل عنه ملا فيه من ف�ساد الأموال، لأن الإن�سان  الربا  »علة حترمي 
على  حال  كل  على  َوَك�س  و�سراوؤه  الربا  فبيع  باطال  الآخر  وثمن  درهمًا  الدرهم  ثمن  كان  بالدرهمني 
امل�سرتي وعلى البائع، فحظر اهلل تبارك وتعاىل على العباد الربا لعلة ف�ساد الأموال، كما حظر على 
اهلل  العلة حرم  ر�سدًا، فلهذه  يوؤن�س منه  اإف�ساده حتى  ملا يتخوف عليه من  اإليه ماله  اأن يدفع  ال�سفيه 
باحلرام  ال�ستخفاف  ملا فيه من  البينة  الربا بعد  الدرهم بدرهمني، وعلة حترمي  بيع  الربا  الربا، وبيع 
للحرام  باملحرم  ا�ستخفافًا  اإل  منه  ذلك  يكن  مل  لها  تعاىل  اهلل  وحترمي  البيان  بعد  كبرية  وهي  املحرم 
الأموال  وتلف  املعروف  ذهاب  لعلة  بالن�سيئة  الربا  حترمي  وعلة  الكفر،  يف  دخول  بذلك  وال�ستخفاف 
ورغبة النا�س يف الربح وتركهم القر�س و�سنائع املعروف، وملا يف ذلك من الف�ساد والظلم وفناء الأموال«. 
و�ساأل ه�سام بن احلكم اأبا عبد اهلل عن علة حترمي الربا؟ فقال: »اإنه لو كان الربا حالل لرتك النا�س 
التجارات وما يحتاجون اإليه فحرم اهلل الربا ليفر النا�س من احلرام اإىل احلالل واإىل التجارات واإىل البيع 

وال�سراء فيبقى ذلك بينهم يف القر�س«. 
ويقول اآية اهلل ال�سهيد ال�سيد ح�سن ال�سريازي يف كتابه )القت�ساد(:

تدور فكرة الإ�سالم عن امللكية على نقطة واحدة، هي من حيث التحليل والتحرمي يف منابع الرثوة، 
وهي قانون )تكافوؤ الفر�س( فالعمل �سبب لتنمية املال، فبنف�سه ل ينمو، والنقود ل تلد النقود، ولو 
وير�سم  اقت�سادياته،  برنامج  الإ�سالم  ينظم  الواقعية  الفل�سفة  هذه  وحي  من  �سنة...  األف  عليها  مر 
احلدود والقيود للمكا�سب وعلى هذا ال�سوء يحرم اأ�سياء ويحلل اأ�سياء. وي�سيف ال�سهيد: الربا 
الذي  الرثي  امل�سطرب، فيه  املجتمع  اإل يف  الربا ل يكون  الرا�سية، لأن  الراأ�سمالية ودعامتها  ع�سب 
نقوده اأكرث من نفقاته وجتاراته، وفيه املحتاج الذي �سدت يف وجهه ال�سبل، فلم يجد منفذًا يرتزق منه 
يوم،  كل  الفائ�س  خ�سر  واإن  وال�سطرار،  احلاجة  بدافع  الربوية  املعامالت  اإىل  التجاأ  حتى  اجته،  اأينما 
لكنه كاملقدم على النتحار...وهكذا الربا ينمو ويزيد اأ�سعافًا م�ساعفة، فما هي اإل �سنوات حتى 

تت�سرب ثروات هائلة من اأنامل الكادحني اإىل خمازن املرتفني. انتهى.
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واإىل بع�س ما �سبق، وغريه اأ�سار الإمام ال�سادق عندما �ساأله 
ه�سام بن احلكم قال:

�ساألت اأبا عبد اهلل عن علة حترمي الربا؟ 
فقال :اإنه لو كان الربا حالًل لرتك النا�س )))ـ واملق�سود كثري 
ـ التجارات وما يحتاجون اإليه، فحرم اهلل الربا لتنفر النا�س  من النا�سـ 
بينهم يف  فيت�سل ذلك  البيع وال�سراء  واإىل  التجارات  اإىل  عن احلرام 

.(((القر�س

10: تلويث البيئة
ذلك  من  اهلل  وقد حذر  بالبيئة،  الإ�سرار  الفقر  اأ�سباب  اأهم  من 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  زبڇ  بقوله: 
ژ ڑ  ڑ ک کرب))). ژ

واإف�ساد البيئة عامل تتعاون فيه احلكومات وال�سعوب.
الأمثلة  البيئة، ومن  اإف�ساد  الرئي�س يف  ال�سبب  فاحلكومات هي 

)1(  من ل يح�سره  الفقيه ج3 �س567.
التمويل  اعترب  القت�ساديني  من  الكثري  اأن  يظهر  املعلوماتية  النباأ  �سبكة  على  ن�سر  تقرير  يف    )2(
لتاليف  املمكن  الوحيد  النظام  اأنها  العاملية  املالية  الأزمة  بعد  اأثبتت  الإ�سالمية  املالية  وال�سناعة 
على  ردة  املتعرثة،  ل�سركاتها  فعلي  بتاأميم  الغربية  احلكومات  قيام  يعد  فيما  املتكررة.  الأزمات 
الراأ�سمايل، مما يثبت انق�ساء تلك احلقبة. وللتفا�سيل )يراجع امللحق  مبادئ واأ�سا�سيات القت�ساد 

 .)281/11
)3(  �سورة البقرة: 205.
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على ذلك:
رف�س اأمريكا للدخول يف اتفاقية كيوتو للحد من انبعاث الغازات 

ال�سامة التي ت�سبب اأ�سراراً بليغة بطبقة الأوزون.
ومثال املعمل النووي يف الإحتاد ال�سوفياتي ال�سابق )ت�سرنوبيل)، 

وغري ذلك.)))
كما اأن )ال�سعوب) م�سوؤولة اأي�ساً.

حتول  ي�سبب  كما  فقراً،  الفقراء  يزيد  البيئة  اإف�ساد  اأن  ووا�سح 
جماميع كبرية من الطبقة املتو�سطة اإىل الطبقة الفقرية، اإذ ف�ساد البيئة 
يعد من اأهم اأ�سباب الأمرا�س، والأمرا�س هي من اأهم اأ�سباب الفقر، 

لأن املر�س:
أ: ي�سقط العامل عن العمل والإنتاج، فتحرم الأ�سرة من عائلها.

ب: وي�سع تكاليف هائلة على اأكتاف الأ�سرة، مما ل ت�ستطيع حتى 
الأ�سر املتو�سطة يف كثري من الأحيان حتمل ذلك.

وف�ساد البيئة ي�سر بالإنتاج الزراعي اأي�ساً، مما ينعك�س �سلباً على 
الفقراء.

)1(  قالت درا�سة: اإن تدهور البيئة ميكن اأن يدفع قرابة 50 مليونا اإىل النزوح عن مواطنهم بحلول عام 
2010 واإن العامل بحاجة لتعريف نوع جديد من اللجوء ا�سمه )الالجئ البيئي(. واأظهرت الدرا�سة التي 
اأعدها معهد البيئة والأمن الب�سري التابع جلامعة الأمم املتحدة اأن الت�سحر وارتفاع م�ستويات املياه يف 
البحار والفي�سانات والعوا�سف املرتبطة بتغري املناخ رمبا توؤدي لنزوح مئات املاليني. وقدر اأن نحو 20 
الأرا�س  تاآكل  البيئة تراوحت بني  بالفعل للنزوح ب�سبب م�سكالت مرتبطة بتدمري  مليونا ا�سطروا 

الزراعية اإىل تلوث اإمدادات املياه. وللتف�سيل )يراجع امللحق 283/12(. 
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.وللتفا�سيل راجع )الفقه: البيئة) لالإمام ال�سريازي

11: االإ�سراف والتبذير
رب ))). ىئ ىئ   ىئ ی   ی قال تعاىل: زب

.(((التبذير عنوان الفاقة :وقال الإمام علي
والفاقة هي احلاجة، فاإذا اأردت اأن تكون حمتاجاً اإىل الآخرين، ماداً 
اأموالك  بتبذير  اإل  عليك  فما  موائدهم،  فتات  ملتم�ساً  اإليهم،  يدك 

واإنفاقها على احلفالت والأكالت وال�سفرات والكماليات ونظائرها.
.(((من افتخر بالتبذير احتقر بالإفال�س :وقال

تكن  ول  مقدراً  وكن  مبذراً،  تكن  ول  �سمحاً  كن   :وقال
 .(((ًمقرتا

وما اأكرث التبذير يف عامل اليوم؟
ُيرحم  ول  ُجوُده  ُيحَمد  ل  امل�سرف  فاإّن  ال�سرف  ذر   :وقال

(((.فقره
واللفتة الرائعة يف هذه الرواية، اإنها جمعت الأمر برتك الإ�سراف، اإىل 
التعليل واحلكمة، وال�سبب يف ذلك النهي، وال�سبب هو اإن امل�سرف 

)1(  �سورة الإ�سراء: 27.
)2(  غرر احلكم: �س359.
)3(  غرر احلكم: �س360.

)4(  نهج البالغة: �س474.
)5(   غرر احلكم: ج1 �س365 الف�سل الثاين والثالثون ح28.
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لي�س جوده وبذله غري املدرو�س، مبحمود ول ممدوح، كما اأّن فقرَه الذي 
نتج عن اإ�سرافه، ل ي�ستتبع رحمة اهلل له ول رحمة النا�س، لأنهم يرونه 

ر يف فقره، بتهوره واإ�سرافه. املق�سّ
(((.سبب الفقر الإ�سراف� :وقال

واإطالقه  الفقر،  �سبب  هو  الإ�سراف  اأن  يف  �سريح  حديث  وهذا 
يحكم باأن ذلك �سحيح �سواء على م�ستوى الأفراد اأم اجلماعات اأم 

الدول.. وما اأكرث اإ�سراف الدول!
(((.من اأ�سرف ال�سرف الكف عن التبذير وال�سرف :وقال

اإذن: �سريف هو من ل يرمي النواة وبها بع�س الفاكهة.. و�سريف 
هو من يغلق حنفية املاء اأثناء الو�سوء اأو غريه.. و�سريف هو من يطفاأ 
الأجهزة  يرمي  ل  من  هو  و�سريف  احلاجة..  وقت  غري  يف  امل�سابيح 
بل  النقا�س،  وحتى  والفر�س،  املالب�س،  وكذا  القمامة،  يف  امل�ستعملة 
يجد لها امل�سرف املالئم، اأو يبيعها لطاّلبها.. بل كل ذلك من اأ�سرف 

ال�سرف.
وا�ستدراك  نف�سه  �سالح  عن  اأبعده  ما  امل�سرف  ويح   :وقال

(((.اأمره
وهذا يعني ان ال�سالح والإ�سراف، �سدان ل يجتمعان، كما يعني 

)1(   غرر احلكم: ج1 �س 390 الف�سل الثامن والثالثون ح 20.
)2(   غرر احلكم: ج2 �س256 الف�سل الثامن وال�سبعون ح138.
)3(  غرر احلكم: ج2 �س 303 الف�سل الثالث والثمانون ح 31.
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ر النظر ويعني التفريط بعاقبة الأمر. ان الإ�سراف يعني ِق�سَ

استثناء اإلسراف في أفعال الخير
اأفعال  يف  اإّل  �سيء  كّل  يف  مذموم  الإ�سراف   :علي قال 

(((.ّالرب
وفل�سفة هذا ال�ستثناء، اأن )اأفعال اخلري) تعود باملردود القت�سادي 
والجتماعي والنف�سي – اإ�سافة لالأخروي – على الإن�سان نف�سه، فاإن 
من ينفق ب�سخاء يف اأفعال الرّب – كالفقراء والأيتام وكتاأ�سي�س امل�ساجد 
واملدار�س واملكتبات واحل�سينيات واملعاهد ومراكز الدرا�سات واجلامعات 
يد  اإليه  فيمد اجلميع  النا�س وحبهم،  ثقة  – فاإنه يك�سب  واحلوزات 
العون ول ي�سمحون بان تنهار جتارته اأو يخ�سر يف �سفقاته، ولئن �سقط 
َعه اجلميع معهم واأ�سنده كل منهم بنوٍع و�سكٍل وطريقٍة فيعود اأقوى  رََف
اإّل يف  ال�سرف  يذم  يف كّل �سيء   :ًاأي�سا قال  �سبق، ولذلك  مما 

(((.سنائع املعروف واملبالغة يف الطاعة�
ولعل خروج الإ�سراف يف )�سنائع املعروف) عن املذمة هو خروج 
�سي، اأي انه لي�س يف جوهره اإ�سرافاً لأنه مال اهلل وقد اأنفقه العبد  تخ�سّ
اخلروج خروجاً  ولي�س  املعروف،  من  به  اهلل  اأمر  ما  اأو يف  اهلل  طاعة  يف 

تخ�سي�سياً. فتاأمل.

)1(  غرر احلكم: ج1 �س 101 الف�سل الأول ح 1960.
)2(   غرر احلكم: ج2 �س56 الف�سل الثامن واخلم�سون ح 85.
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بعد  ل�ستغرابهما  جمال  ل  الروايتني  هاتني  فان  حال  اأية  وعلى 
زبېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ     تعاىل:  قال  اهلل،  لكتاب  مطابقتهما 

ی   یرب  كما يحتمل ان يكون ال�ستثناء لإيجاد التوازن.

1): الغ�س والتطفيف
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  زب  تعاىل:  قال 

ۋ  ۅ ۅ       ۉ ۉ ېرب ))).
ويف رواية: 

.(((ما ظهر البخ�س يف امليزان اإّل وظهر فيهم اخل�سران والفقر
وقال تعاىل: زب ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ  گرب))).
وهذا ما يقوم به الدول وبع�س التجار الآن، وهو من اأ�سباب الفقر 
لأن التطفيف يف امليزان ينعك�س �سلباً على الطبقة حمدودة الدخل 

ب�سكل مبا�سر.
وكما التطفيف، كذلك الغ�س فاإنه ي�سغط على الفقراء مبا�سرة، 
وقد نهى الإمام الباقر ه�سام من اأن يبيع ال�سابريـ  وهو نوع قما�س 

 :ثمني ـ يف الظالل وقال

)1(  �سورة املطففني: 1 ــ 3.
)2(  م�ستدرك الو�سائل: ج 13 �س 234، جامع اأحاديث ال�سيعة: ج 13 �س 410.

)3(  �سورة الأعراف: 85.
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.(((يا ه�سام اإن البيع يف الظالل غ�س والغ�س ل يحل
يف  يكون  عيباً  تكتم  ول   :ال�سادق الإمام  اإر�سادات  ومن 
جتارتك، ول تغنب امل�سرت�سل فاإن غبنه ل يحل، ول تر�س للنا�س اإّل مبا 

.(((تر�سى لنف�سك، واأعط احلق وخذه ول تخن ول تخف
اأثر  له  الب�سطاء،  غنب  وعدم  العيب  كتمان  عدم  اأن  ووا�سح 
من  مبا�سر  غري  اأثر  وله  الفقراء،  على  ال�سغط  تخفيف  يف  مبا�سر 
العالقات  على  اإيجاباً  ينعك�س  مما  النا�س،  بني  الثقة  اإ�ساعته  حيث 
يوفر  مما  الجتماعي  وال�سطراب  التوتر  بوؤر  ويخفف  الجتماعية، 
نحو  اجلميع  يدفع  اأنه  اإىل  اإ�سافة  مزدهر،  م�ستقر  لقت�ساد  الأر�سية 
الإتقان يف الإنتاج ـ بدل الغنب والتطفيف ـ مما يح�سن اجلودة، فتطول 
اأعمار املنتجات، فيقل ال�سغط على الفقراء، لعدم ا�سطرارهم ل�سراء 
ما  اأو  تعطلها  اأو  خلرابها  نظراً  ق�سرية،  فرتة  بعد  جديد  من   الب�ساعة 

اأ�سبه. 

31: تزوير العملة
فاإنه من اأ�سباب الغالء والفقر، لأن طباعة النقد والعملة اأكرث من 
واقع اخللفية القت�سادية احلقيقية له يعد من اأ�سباب الت�سخم، ولذا 
اأخذه  اأنه مغ�سو�س  فلما �ساهد  اإىل دينار،  نظر   الكاظم الإمام  جند 

)1(  تهذيب الأحكام: ج7 �س13.
)2(  و�سائل ال�سيعة: ج17 �س385. 
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بيده ثم قطعه ن�سفني وقال: 
.األقه يف البالوعة حتى ل يباع �سيء فيه غ�س

وكان يف ذلك ر�سالة مهمة لكل من يقوم بعملية تزوير العمالت. 
الفا�سق  العامل  عن  متحدثاً  املقام  نظري  يف   علي الإمام  قال  وقد 

)ون�سب للنا�س ا�سراكا من حبائل غرور وقول زور)
وقال اأمري املوؤمنني اأي�ساً )فان اأموال امل�سلمني ل حتتمل ال�سرار))))

41: فر�س ال�سرائب على اال�ستهالك
اأن  بينما جند  اليوم،  عامل  فيه حكومات  وقعت  فادح  وهذا خطاأ 
ال�سريبة  فاإن  الأرباح،  من  الفائ�س  على  ال�سرائب  ي�سع  الإ�سالم 
اإىل  فقراً  وتزيدهم  ب�سدة،  الفقراء  على  ت�سغط  ال�ستهالك   على 

فقر. 
ب�ساعة  على كل  ال�سريبة جتعل  اأن  الغربية  الدول  فاإننا جند يف 
اأو ال�سوق فاإن �سريبته  اإن كل ما ي�سرتى من ال�سوبر ماركت  حيث 

معه، مما ي�سكل اأكرب العبء على الفقراء.)))
اأما �سرائب الإ�سالم، وهي اخلم�س والزكاة مثالً، فال توؤخذ اإّل اإذا 
وم�سرب  وملب�س  ماأكل  )من  ال�سخ�س  احتياجات  عن  �سيء  فا�س 

)1(  اخل�سال: �س 310، و�سائل ال�سيعة: ج 17 �س 404. 
)2(  �سريبة على القيمة امل�سافة هي �سريبة مركبة تفر�س على فارق �سعر التكلفة و�سعر املبيع 

لل�سلع، وقد ظهرت للمرة الأوىل �سنة 1954 يف فرن�سا.
للتف�سيل )يراجع امللحق 286/13(.  
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و�سبه ذلك)  �ساأنه  ونزهة على ح�سب  و�سفر  ومركب وم�سكن وزواج 
فيوؤخذ منه اخلم�س بعد مرور �سنة كاملة على الربح))) وبعد ا�ستثناء 

كافة املوؤن والنفقات.
وقد قال االإمام علي يف عهده ملالك اال�شرت َوْلَيُكْن َنَظُرَك يِف ِعَماَرِة 
َراِج، اِلَنَّ ذِلَك اَل ُيْدَرُك اإِالَّ َباْلِعَماَرِة;  االأَْر�س اأَْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك يِف ا�ْشِتْجاَلِب اخْلَ
َراَج ِبَغرْيِ ِعَماَرة اأَْخَرَب اْلِباَلَد، َواأَْهَلَك اْلِعَباَد، َومَلْ َي�ْشَتِقْم اأَْمُرُه  َوَمْن َطَلَب اخْلَ
َحاَلَة اأَْر�س  ًة، اأَِو اْنِقَطاَع �ِشْرب اأَْو َبالَّة، اأَْو اإِ اإِالَّ َقِلياًل. َفاإِْن �َشَكْوا ِثَقاًل اأَْو ِعلَّ
ُلَح ِبِه  اأَْن ي�شْ ْفَت َعْنُهْم مِبا َتْرُجو  اأَْو اأَْجَحَف ِبَها َعَط�ٌس، َخفَّ اْغَتَمَرَها َغَرٌق، 
ُه ُذْخٌر َيُعوُدوَن  ْفَت ِبِه امْلوؤُوَنَة َعْنُهْم، َفاإِنَّ اأَْمُرُهْم ; َواَل َيْثُقَلنَّ َعَلْيَك �َشْيٌء َخفَّ
ِبِه َعَلْيَك يِف ِعَماَرِة ِبالِدَك، َوَتْزِينِي ِواَلَيِتَك، َمَع ا�ْشِتْجاَلِبَك ُح�ْشَن َثَناِئِهْم، َوَت

ِتِهْم ، مِبَا َذَخْرَت ِعْنَدُهْم  َل ُقوَّ ِحَك ِبا�ْشِتَفا�َشِة  اْلَعْدِل ِفيِهْم، ُمْعَتِمدًا َف�شْ َبجُّ
ْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوِرْفِقَك ِبِهْم،  َقَة ِمْنُهْم مِبَا َعوَّ ِمْن اإِْجَماِمَك َلُهْم، َوالثِّ
َبًة  َطيِّ اْحَتَمُلوُه  َبْعُد  ِمْن  َعَلْيِهْم  ِفيِه  ْلَت  َعوَّ اإَِذا  َما  االأُموِر  ِمْن  َحَدَث  َا  َفُرمبَّ
ُيوؤَْتى َخَراُب االأْر�س ِمْن  َا  َواإِمنَّ ْلَتُه،  َتِمٌل َما َحمَّ حُمْ ِبِه; َفاإِنَّ اْلُعْمَراَن  اأَْنُف�ُشُهْم 
َو�ُشوِء  ْمِع ،  اجْلَ َعَلى  اْلُواَلِة  اأَْنُف�س  الإ�ْشَراِف  اأَْهُلَها  ُيْعِوُز  َا  َواإِمنَّ اإِْعَواِز اأَْهِلَها، 

.ِِة اْنِتَفاِعِهْم ِباْلِعرب ِهْم ِباْلَبَقاِء، َوِقلَّ َظنِّ

51: اإغراق االأ�سواق
وقد حرّم الإ�سالم ذلك، لأنه ي�سبب الأ�سرار بالقت�ساد الوطني، 

)1(  وقيل: على بدء ال�ستثمار والتجارة.
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وهو يعّد مناف�سة غري عادلة، وي�سبب اإغالق امل�سانع وت�سريح العمال، 
اإىل خف�س  يوؤدي  كما ي�سبب ا�سطرابات اجتماعية و�سيا�سية، كما 

الإنتاج الوطني.
وقال ر�سول اهلل: ل �سرر ول �سرار. وقال اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم رادعاً عن كل ما ي�سر بالعامة )اأن يف كثري منهم – اأي التجار 
وذوي ال�سناعات – �سيقاً فاح�ساً و�سحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع... 

وذلك باب م�سرة للعامة).
بتحرميه،  املرور))))  )الفقه:  يف   ال�سريازي الإمام  اأفتى  لذلك 

لقاعدة ل �سرر.
والإغراق هو اأحد اأهم اأدوات الدول ال�ستعمارية لتحطيم ال�سعوب 

الناه�سة وهي من اأهم اأ�سرار العوملة اأي�ساً.

)1(  الفقه املرور: �س176 ــ 177.
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الباب الثاين

الفقير
تثقيفه واجباته ومسؤولياته

وطرقه نحو الثراء





الفقري: تثقيفه، واجباته ومسؤولياته،وطرقه حنو الثراء

تمهيد:
تتوزع مباحث هذا الباب على حماور ثالثة:

الثقافة  الفقر، وعن  العامة جتاه  الروؤية  األول: يبحث عن  المحور 

من  ي�ستفاد  ما  ح�سب  اأنف�سهم  بها  يثقفوا  ان  للفقراء  ينبغي  التي 
تعليمات اأمري املوؤمنني عليه ال�سالة وال�سالم.

الفقري  اأهم واجبات  اإىل بع�س  ثاني: يت�سمن الإ�سارة  ال المحور 

كما يت�سمن – وبالدللة اللتزامية – بع�س اأهم م�سوؤولياته.
والعلل  والآليات  وال�سبل  الطرق  عن  يدور  ثالث:  ال المحور 

كي  بها  يلتزموا  ان  عليهم  يلزم  التي  اأو  للفقراء  ميكن  التي  املعّدة))) 
يخرجوا من دائرة الفقر.

وغري خفي اأن الكثري من هذه الطرق والآليات، وتلك امل�سوؤوليات 
الطبقة  ت�سمل  عامة  هي  بل  بالفقراء،  خا�سة  لي�ست  والواجبات، 
املتو�سطة والأغنياء اأي�ساً)))، اإل اننا خ�س�سنا الفقراء بالذكر مل�سي�س 

)1(  العلة املعدة هي – ح�سب امل�سطلح – ما يلزم من وجوده وعدمه الوجود، ويق�سد بها املقدمات 
الطبيعية التي ينبغي توفريها للو�سول اإىل الغاية املن�سودة، والتي بتتابعها وتعاقبها وتوفرها على 

ال�سروط الأخرى، تقت�سي ذلك.
ان  كما  الرثوة  على  املحافظة  �سبل  اأهملوا  اإذا  فقراء  اإىل  يتحولوا  لأن  مر�سحون  الأغنياء  فان     )2(

ثرواتهم �ستكون الطريق املعّبد نحو )ال�سقاء( ل ال�سعادة، لو اأهملوا واجباتهم وم�سوؤولياتهم.
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حاجتهم اإليها . 
دائرة  يف  اأدرج  ما  بع�س  اأن  على  التنبيه  ال�سروري  من  اأن  كما 
امل�سوؤوليات، ي�سلح اأن يدرج يف حمور الطرق وال�سبل، وبالعك�س، مع 
بع�س التحوير والتطوير نظراً ل�ستمال تلك العناوين على كلتا جهتي 

امل�سوؤولية والطريقية والعلية العدادية))) .
ومل ناأخذ على عاتقنا ا�ستيعاب كلمات وروؤى اأمري املوؤمنني حول 
هذه املحاور الثالثة، فان ذلك ي�ستدعي كتابة جملد �سخم بل اأكرث، 

بل اقت�سرنا على مقتطفات و�سذرات ودرر وفوائد، وباخت�سار واإيجاز.
)املال،  الأمري على كتاب  اختيار كلمات  اعتمدنا يف  اإننا  ثم 
اأخذاً وعطاءاً و�سرفاً) الذي يقع �سمن مو�سوعة )الفقة) الكربى لل�سيد 
الوالد، فاقتطفنا بع�س ما ا�ستعر�سه من اأحاديث �سريفة، واأ�سفنا 

عليه بع�س التعليق اأو ال�سرح والتو�سيح.

م�سوؤولياته  اأهم  من  تعّد  لأهله  املرء  م�ساعدة  اإذ  م�سوؤولية،  هي  اأهاليكم(  )�ساعدوا  فمثاًل     )1(
الإن�سانية، كما هي يف الوقت نف�سه اآلية من اآليات املحافظة على الرثوة وتنميتها اإذ التعاون يعد من 
اأقوى �سبل احلفاظ على املكت�سبات وتنميتها. وكذلك احلال يف )التزم الرفق والق�سد( وهكذا، فتدبر 

جيدًا
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)املحور الأول(

الرؤية العامة جتاه الفقر وكيف جيب أن تكون ثقافة الفقراء؟

طلب الحالل عبادة
رّبه  �ساأل   النبي اأّن  طويل:  املوؤمنني يف حديث  اأمري  عن 
�سبحانه وتعاىل ليلة املعراج فقال: يا رّب اأّي الأعمال اأف�سل؟ - اإىل اأن 
قال -: فقال اهلل تعاىل: يا اأحمد، اإّن العبادة ع�سرة اأجزاء، ت�سعة منها 
طلب احلالل فاإْن اأطيب مطعمك وم�سربك، فاأنت يف حفظي وكنفي.)))

ا سؤاالن: وهن

السؤال األول: كيف يكون طلب الرزق احلالل عبادة؟

ما  وهي  تعاىل،  اهلل  اإىل  به  يتقرب  ما  هي  )العبادة)  اإن  الجواب: 

يتعبدنا به الرب وكما يتقرب العبد اإىل اهلل تعاىل بـ)ال�سالة) لأنها مما 
يحبه اهلل تعاىل، كذلك يتقرب العبد اإىل اهلل تعاىل بطلب احلالل لأنه 

مما يحبه اهلل تعاىل.
وكما يطلب العبد ر�سا اهلل تعاىل بال�سالة واحلج، فانه يطلب ر�ساه 
باأن يّتبع منهج اهلل تعاىل ود�ساتريه وقوانينه يف طلب املال احلالل دون 

املال احلرام

)1(   جامع اأحاديث ال�سيعة: ج 17�س 86، اإر�ساد القلوب: ج1 �س 203.
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وكما ان )العبد) يتاألق بال�سمو الروحي، ويقرتب اإىل اهلل اأكرث فاأكرث 
فاأكرث  اأكرث  اهلل  اإىل  ويقرتب  املالية،  بالنزاهة  يتاألق  فانه  بذلك، كذلك 

بذلك.
طلب  منها  ت�سعة  اأجزاء،  ع�سرة  )العبادة  ملاذا  ي:  ان ث ال السؤال 

احلالل)؟
الجواب: لعل من اأ�سباب ذلك، اإن )طلب احلرام) هو املن�ساأ الأكرب 

لف�ساد الآخرة والدنيا، اإذ األي�س من طلب احلرام: ال�سرقة باأنواعها، الغ�س، 
الر�سوة، الحتكار، الربا، الغ�سب، القمار، وهذه ونظائرها تن�سف اأ�س�س 
املجتمع والأمة وحتطم دعائم احل�سارة، وتق�سي على القيم والأخالق، 

وت�سلب النا�س اأمنهم القت�سادي، بل واأمنهم الجتماعي اأي�ساً
هذا اإ�سافة اإىل اأن من طلب احلالل، �سحت عباداته، اما من طلب 
احلرام، ف�سكن يف دار ا�سرتاها من اأموال حمرمة اأو لب�س مالب�س ملوثة 

باحلرام مثالً، فاإن )�سالته) – وهي عمود الدين – ل تقبل منه!

الكسب فريضة 
عن الإمام جعفر بن حممد ال�سادق عن اأبيه عن اآبائه قال: 

قال ر�سول اهلل: طلب الك�سب فري�سة بعد الفري�سة.)))
و)معراج  الدين)  )عمود  وهي  ال�سالة  هي  املعروفة  )الفري�سة) 
املوؤمن) وهناك )فري�سة) اأخرى - ي�سرح بها هذا احلديث - وهي: فري�سة 

)1(  بحار الأنوار: ج100 �س17 ب1 ح79، جامع اأحاديث ال�سيعة: ج 17�س 14.

132

الباب الثاين



)الك�سب) والكت�ساب، فاإن النفاق على النف�س وعلى الزوجة والأولد 
والأبوين والأجداد – واأي�ساً: اجلَدات ولكن فتوى على راأي واحتياطاً 
دابة  اأو  طائر  من  متلكه  ما  على  النفاق  وكذلك  واجبة،   - راأي  على 

وموا�سي واأنعام ودواجن.

من أنواع الجهاد: الجهاد االقتصادي
عن مو�سى بن بكر، قال يل اأبو احل�سن: من طلب هذا الرزق 
 ،من حّله ليعود به على نف�سه وعياله كان كاملجاهد يف �سبيل اهلل
فاإن غلب عليه ذلك، فلي�ستدن على اهلل وعلى ر�سوله ما يقوت به 
عياله، فاإن مات ومل يق�سه كان على الإمام ق�ساوؤه فاإن مل يق�سه كان 

ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  زب  يقول:   اهلل اإن  وزره،  عليه 
ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھرب ))) فهو فقري 

م�سكني مغرم.)))
ي�سفتاد من هذا احلديث والأحاديث التالية وغريها: اأن هناك نوعاً 

من اجلهاد هاماً جداً هو )اجلهاد القت�سادي).
ولعله ل يقل اأهمية عن اجلهاد الع�سكري، اأي )جهاد الطواغيت 
واملعتدين)، فاإن )اجلهاد القت�سادي) هو العلة املبقية ملا يتحقق باجلهاد 
احلياة  ل�ستمرار  ال�سمانة  وهو  واجنازات،  مكا�سب  من  الع�سكري، 

)1(  �سورة التوبة: الآية 60.
)2(  الكايف )فروع(: ج5 �س93 ح3.
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بال�سكل ال�سليم.
ان: ولهذا الجهاد ركن

)- اأن يطلب الرزق من م�سادر م�سروعة.

2- اأن ينفقه يف بناء الأ�سرة ال�ساحلة ورعاية �سوؤونها، لأن )الأ�سرة) 

هي اللبنة الأ�سا�س الأوىل يف بناء املجتمع، فاإن �سلحت �سلح املجتمع 
واإن ف�سدت ف�سد.

فاإن  ي�ستدين،  اأن  فعليه  املرء،  على  كلها  الأبواب  اأغلقت  لو  اأما 
)الدين) باب من اأبواب احلياة، وعليه اأداء الدين، فاإن مل ي�ستطع فعلى 
بيت املال، واإذا مل يقم بيت املال - الذي ت�ستحوذ عليه احلكومات يف 
عامل اليوم – بذلك، كان الوزر والإثم والعقاب  من ن�سيب القائمني 

عليه، اي كافة امل�سوؤولني ممن ترتبط به هذه الأمور بوجه!
ثم اإن احلديث عن )بيت املال) يف معادلة الدولة وعن بيت املال 
الذي هو بحوزة الإمام العادل، ثم الذي ي�سل من الأموال اإىل الفقهاء 
اجلامعي ال�سرائط وحتديد الأولويات واحلدود وغريها، لهو حديث طويل 
الدولة  )الفقه:  يف  ذلك  من  كثرية  جوانب  الوالد  ال�سيد  بحث  وقد 
الإ�سالمية) )القت�ساد) وغريهما، ولعل اهلل تعاىل يوفق لكتابة درا�سة 

م�ستوعبة عن ذلك.

هرم السعادة: التقوى، الصحة، والمال
املال  �سعة  من  واأف�سل  املال،  �سعة  الّنعم  من  واإّن  األ   :وقال
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�سحة البدن، واأف�سل من �سحة البدن تقوى القلب.)))
اإن )�سعة املال) هي من النعم الإلهية، ولي�س )الفقر) فانه م�سيبة، 
لكن الرواية حتدد يف الوقت ذاته )هرم ال�سعادة) اإذ تقع يف اأعلى الهرم 
ال�سعيد حقاً  هو  )التقي)  لأن  اهلل،  والورع عن حمارم  القلب)  )تقوى 
حقاً، ثم تقع )�سحة البدن) يف و�سط الهرم، ثم تقع يف اآخر الهرم )�سعة 
من  حاًل  اأ�سعد  هو  فقرياً  كان  واإن  البدن  �سحيح  ان  لو�سوح  املال) 
�سقيم البدن – كمبتلى مبر�س ع�سال كال�سرطان اأو الإيدز، اأو الزهامير 
اأو حتى اأمرا�س القولون و�سبهها – واإن كان �سقيم البدن ذا مال، وهذا 
يعني اأن ل ي�سحي املرء ب�سحته لأجل اأن يح�سل على اأموال ملجرد 

اأن يت�سخم ر�سيده يف البنك مثالً.
روة وأهدافها: ث من غايات ال

 أ- العطاء يف النوائب وتخفيف اأثقال النا�س
عن اأمري املوؤمنني علي قال: قال ر�سول اهلل :الفقر خرٌي 

(((.لأمتي من الغنى، اإّل من حمل كالَّ اأو اأعطى يف نائبة
)الغنى) ل يحمل قيمة ذاتية، بل قيمته طريقية، اإذ يهدف به:

والأرامل  الأيتام  �سوؤون  كتكفل  كاّل)  )يحمل  اأن  اإىل  جهة  من 
�سوؤون  تكفل  وحتى  بل  الأ�سرة،  �سوؤون  وكتكفل  بل  وامل�ساكني 
)الع�سرية) و)املنظمة) و)النقابة) وكتكفل �سوؤون واأعباء )املرجعية) اأي�ساً.

)1(   غرر احلكم: ج1 �س 172 الف�سل ال�ساد�س ح 25.
)2(   م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س15 ب5 ح2.
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نائبة) كامل�ساعدة يف حوادث  اأخرى اىل ان )يعطي يف  ومن جهة 
الزلزلة، والأعا�سري والفي�سانات، بل ويف اأمواج الك�ساد التي تع�سف 

اأحياناً بال�سوق وغريها.
ب - �سيانة الأعرا�س

قال اأمري املوؤمنني يف بع�س خطبه: اإّن اأف�سل الِفعال �سيانة 
العر�س باملال.)))

لتحقيق  بل  لذاته،  ل  ولكن  مطلوب،  املال،  على  احل�سول  اإن 
اأعم من عر�س  جملة من الأهداف ومنها )�سيانة الِعر�س)، والعر�س 
ال�سخ�س والأ�سرة وال�سعب والأمة، واحل�سارة والدين اأي�ساً، وهذا يعني 
وعلى  الجتماعية)  )الكرامة  على  حفاظاً  الأموال  تبذل  اأن  �سرورة 
)ح�سن ال�سمعة) ثم اإن ل�سيانة العر�س باملال، مردوداً اقت�سادياً اأي�ساً، 
فاإن التاجر ذا ال�سمعة احل�سنة يك�سب، باأمانته وح�سن �سمعته، ثقة 

النا�س، فيقبلون على التعامل معه، فتزداد ثروته .
وعن اأمري املوؤمنني علي اإنه قال: ح�سّنوا الأعرا�س بالأموال))).
وهو اأمر والأمر دال على الوجوب والظاهر اإن�سراف )الأعرا�س) اإىل 

ما كان حفظه واجباً، واإل ا�ستحب التح�سني.
وقال اأي�ساً: خري اأموالك ما وقى عر�سك.)))

)1(  الكايف: ج 4 �س 49، و�سائل ال�سيعة: ج 16 �س 192.
)2(   غرر احلكم: ج1 �س 344 الف�سل الثامن والع�سرين ح 41.
)3(  غرر احلكم: ج1 �س 348 الف�سل التا�سع والع�سرين ح 12.
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املادة،  فخفخة  ل  الروح  وب�سمو  املظهر،  ل  باجلوهر  )اخلري)  فاإن 
والعر�س هو اجلوهر وهو اجلوهرة، واملال هو املادة وال�سكل واملظهر.

وقال اأي�ساً: مل يذهب من مالك ما وقى عر�سك.)))
وذلك لأن )املال) حتول اإىل قيمة اأ�سمى وجت�سد يف �سورة عليا ولأنه 

يجّر اإليك )الأموال) اأي�ساً، كما �سبق.
وي�سون  نف�سه  الرجل  يبذل  اأن  النبل  من  اأي�ساً:   وقال

عر�سه.)))

)الِعرض( معانيه ودوائره
)العر�س) مفهوم متعدد الأبعاد، ذو دوائر متعددة:

ى: الِعر�س باملعنى الأخ�س، ويعني ال�سرف ال�سخ�سي  رة األول الدائ

والعائلي يف ُبعده الأخالقي.
يرتبط  ما  كافة  وي�سمل  الأعم،  باملعنى  العر�س  ة:  ي ان ث ال رة  الدائ

والإدارية  واملالية،  الأخالقية،  ال�سمعة  وح�سن  الجتماعية  باملكانة 
وغريها، كما ي�سمل عر�س ال�سخ�س، وعر�س عائلته، وِعر�س حزبه اأو 

ع�سريته اأو خطه وتياره، وعر�س دولته، وعر�س اأمته اأي�ساً.
قال يف جممع البحرين مادة عر�س )قيل هو مو�سع املدح والذم من 
الإن�سان، �سواء كان يف نف�سه اأو �سلفه اأو من يلزمه اأمره. وقيل هو جانبه 

)1(  غرر احلكم: ج2 �س139 الف�سل الرابع وال�سبعون ح 16.
)2(  غرر احلكم: ج2 �س 253 الف�سل الثامن وال�سبعون ح 96.
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الذي ي�سونه من نف�سه وح�سبه ويحامي عنه ان ُينتق�س ويعاب).
ويف الروؤية العامة جتاه املال، ل بد اأن يكون )املال) هادفاً، ومن اأهم 

الأهداف �سيانة الأعرا�س يف كلتا الدائرتني.
واملنظمات  والتجمعات  والعوائل،  لالأفراد،  بد  فال  هذا  وعلى 
والأحزاب والدول، وال�سعوب اأن تخ�س�س مقادير جيدة، من الأموال، 
دوائر  داخل  الأمم، ويف  بني  وِذكر جميل،  ب�سمعة ح�سنة  لكي حتظى 
ي�ستهر  ولكي  والنتقا�س،  والغيبة  التهمة  اأنواع  ولدفع  املجتمع، 
ال�سخ�س بالأمانة والإخال�س والأخالق والرِبّ والتقوى والعمل ال�سالح 
والكفاءة واخلربوية واجلد والجتهاد والروح الريا�سية وال�سورية، اإ�سافة 
يه واقعاً بكل ذلك. وقد قال النبي اإبراهيم ) واجعل يل ل�سان  اإىل حتلِّ

�سدق يف الآخرين ). 
عليه  قال  ولذا  اأي�ساً  بالعر�س  الأهم  العر�س  �سيانة  تلزم  كما 

م.)))  ل ُتخدم واأحُلم تقدَّ ال�سالم: وّقر عر�سك بعر�سك تكرّم وتف�سّ
والروايات الواردة عن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالة وال�سالم تر�سدنا 
اإىل اأن من اللوؤم انتهاج عك�س ذلك، فقد قال اأي�ساً: من اللوؤم اأن 

ي�سون الرجل ماله ويبذل عر�سه.)))
وقال اأي�ساً: وفور الأموال بانتقا�س الأعرا�س لوؤم.)))

)1(   غرر احلكم: ج2 �س 305 الف�سل الثالث والثمانون ح 51.
)2(  غرر احلكم: ج2 �س 253 الف�سل الثامن وال�سبعون ح 97.
)3(   غرر احلكم: ج2 �س 301 الف�سل الثالث والثمانون ح 9.
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كما   الإمام يقول  اأن  درجة  اأهميتها  تبلغ  )الأعرا�س)  اأن  بل 
�سبق )من النبل اأن يبذل الرجل نف�سه وي�سون عر�سه).)))

�سيانة  �سبيل  يف  بالنف�س  )الت�سحية)  يعني  فيما  يعني  وهذا 
عن  الدفاع  منها:  م�ساديق  لذلك  ال�سرعية  الناحية  ومن  )العر�س) 
– اأن  اأم واأخت وزوجة وبنت وغريهن  – من  اأهله  اأي عن  )العر�س) 
تنتهك اأعرا�سهن ومنها: الدفاع عن )العر�س) اأي عن �سمعة الإ�سالم 
بع�س  افتى  اأن  درجة  الِعر�س:  اأهمية  تبلغ  بل  تلوث  اأن  وامل�سلمني 
الفقهاء – ومنهم ال�سيد الوالد – بحرمة اإجراء )احلدود) اإذا كان فيها 
تلويثاً ل�سمعة الإ�سالم وامل�سلمني على تف�سيل ذكره يف )الفقه الدولة 

الإ�سالمية) وغريها.
وقال اأي�ساً: وقوا اأعرا�سكم ببذل اأموالكم.)))

ج - الإنفاق يف طريق الطاعة
قال الإمام علي: اإّن اأعظم احل�سرات يوم القيامة ح�سرة رجل 
ك�سب ماًل يف غري طاعة اهلل فورثه رجل فاأنفقه يف طاعة اهلل �سبحانه 

وتعاىل فدخل به اجلّنة ودخل الأّول به النار.)))
)املال) هو اجل�سر الرابط بني الدنيا والآخرة: 

فقد ي�سرتي به الإن�سان )ال�سعادة) يف الدنيا و)اجلنة) يف الآخرة، 

)1(   غرر احلكم ج2 �س253 ف�سل 78 ح96.
)2(   غرر احلكم: ج2 �س 301 الف�سل الثالث والثمانون ح8.

)3(   نهج البالغة: ق�سار احلكم: حكمة 429.
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وهذا هو الذي يك�سب املال من ِحّله وينفقه يف حمله.
وقد ي�سرتي به )ال�سقاء) و)الأعداء) و)البغ�ساء) يف الدنيا و )النار) 

يف الآخرة، وهذا هو الذي )ك�سب ما ل يف غري طاعة...)  .
(((.مل يرزق املال من مل ينفقه :وقال الإمام علي

هل للمال قيمة )مو�سوعية)؟.. كال واألف كال.. اإذ ما قيمة املال 
)اجلامد) املخزون يف ال�سناديق اأو املكتنز يف الأر�س اأو حتى يف امل�سرف 

والبنك؟
بل )املال) له القيمة )الطريقية) باأن ت�ستخدمه يف اإ�سعاد عائلتك 
وجماعتك و�سعبك، ويف تن�سيط احلركة القت�سادية وقد قال تعاىل: 
رُْهْم  َب�سِّ ِ َف َة وَل ُينِفُقونََها يِف �َسِبيِل اهللَّ َهَب َواْلِف�سَّ ِذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ )َوالَّ

َعَذاٍب اأَِليٍم) ِب
ولذلك يقول الإمام )مل يرزق املال من مل ينفقه) فمن ل ينفق 
لنف�سه  والزدهار)  و)التقدم  و)الأمن)  و)ال�سحة)  )التعليم)  يف  املال 

واأ�سرته وجمتمعه، هو يف الواقع )حمروم من املال).
د - )ال�سعادة يف الدنيا) و)الفالح) يف الآخرة 

عن اأمري املوؤمنني: يا ابن اآدم، ل يكن اأكرب هّمك، يومك الذي 
اإن فاتك مل يكن من اأجلك فاإن هّمك يوم فاإّن كّل يوم حت�سره ياأتي 
اهلل فيه برزقك، واعلم اأّنك لن تكت�سب �سيئاً فوق قوتك اإّل كنت فيه 

)1(  غرر احلكم: ج2 �س 139 الف�سل الرابع وال�سبعون ح 13.
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به وارثك ويطول معه  ن�سبك وحتظى  به  الدنيا  لغريك تكرث يف  خازناً 
يوم القيامة ح�سابك، فا�سعد مبالك يف حياتك، وقّدم ليوم معادك زاداً 
يكون اأمامك، فاإّن ال�سفر بعيد، واملوعد القيامة، واملورد اجلّنة اأو النار.)))

)املال) لي�س هدفاً بل هو و�سيلة، والهدف اأمران:
)- اأن تكون �سعيداً يف الدنيا )فاأ�سعد مبالك يف حياتك) وجوهر 

اأهَلك  باأموالك  ُتر�سي  وباأن  ربَّك،  باأموالك  ي  ُتر�سِ اأن  يف  ال�سعادة 
وجريانك وع�سريتك و�سعبك، باأن تبذل لهم وتنفق عليهم ومتنحهم 
من العطايا والهدايا واخلريات واملربات ما يجعلك القمة يف الإن�سانية، 

ي �سمريك ووجدانك اأي�ساً. وبذلك كله ُتر�سِ
رك؛ وكما  2- اأن تعمّر باأموالك، اآخرتك فاإنها دار مقرِّك وفيها م�ستقُّ

الوجه  هو  اأحدهما  اأن  بل  وثيق،  برباط  مرتابطان  الهدفني  فاإن  وجدنا 
لالآخر.

الفقر ضاّر
الَفِطن عن حّجته، واملقل  الفقر ُيخِر�س   :املوؤمنني اأمري  قال 
غريب يف بلدته. ولكن ملاذا يخر�س الفقر الفطن عن حجته؟ واجلواب 
وحمايتها،  حجته  عن  الدفاع  واآليات  و�سائل  ميلك  ل  الفقري  اأن  هو 
جرائد  بامتالك  الفقر  ي�سمح  وهل  بها،  الآخرين  واإقناع  لها،  والرتويج 
وجمالت واإذاعات وف�سائيات؟ وهل مبقدور الفقري اأن يوؤ�س�س مدار�س 

)1(  م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س35 ب11 ح7.
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ومعاهد لتخريج علماء يحملون الفكر ويدافعون عنه باحلجة، ويو�سلونها 
لالآخرين؟

ور�سالة  فكر  ذوي  كانوا  اإذا  الرثوة،  ميتلكوا  اأن  الفقراء  على  اإذن.. 
وهدف يف احلياة .

)واملقل غريب يف بلدته) لأن )املُقّل) – الفاقد لالأموال، واملعدات 
والأجهزة وموؤ�س�سات البنية التحتية – ل يلتف حوله النا�س، اإذ ملاذا 
يلتفون حوله؟ لذلك يكون عادة غريباً وهو يف بلدته.. فال تكن ُمِقالَّ اإن 

اأردت اأن ل تكون غريباً.

أفقر الناس
قال اأمري املوؤمنني علي :اأفقر النا�س من قرّت على نف�سه مع 

(((.الغنى وال�سعة وخّلفه لغريه
وهل الفقر اإل احلرمان؟ واأي فقري اأفقر من واجٍد فاقد؟ واأي فقري 

اأفقر من جامٍع لغريه وحارم لنف�سه رغم م�سي�س حاجته؟

ثقافة )األمير( ال )األسير(
من  اإىل  واحتج  نظريه  تكن  �سئت  عّمن  باهلل  ا�ستغن   :وقال

�سئت تكن اأ�سريه واأف�سل على من �سئت تكن اأمريه.)))
ى أصناف ثالثة: ناس عل ال

)1(  غرر احلكم: ج1 �س 209 الف�سل الثامن ح 517.
)2(   كنز الفوائد: ج2 �س 194.
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)- )الأمري) وهو من يح�سن اإىل النا�س ويفي�س عليهم من اأف�ساله.

2- )الأ�سري) وهو من ميّد احلاجّة اإىل النا�س.

3- )النظري) وهو الذي ل يح�سن للنا�س ول ميّد يده اإىل النا�س  .

فاأي الأق�سام الثالثة اأف�سل، واأّي النا�س حتب اأن تكون؟
ناً للنا�س، لو �سادت املجتمع لتحّول  اإن ثقافة )ان تكون اأمرياً) حم�سِ

اأكرث الفقراء اإىل اأغنياء حم�سنني بدل اأن يكونوا فقراء اأ�سراء..
ب�سكل  املجتمع  اإنتاجية  لزادت  �سادت  لو  الثقافة  هذه  اإن  ثم 
كبري جداً، فبدل اأن يعتاد الفقراء، العي�س على ال�سدقات واملعونات 
الجتماعية وعطايا النا�س اأو الدولة، فانهم لو حتّولوا اإىل جتار اأو مزارعني 
مبدعني اأو �سناعاً اأو غري ذلك، ال يكون عندئذ اقت�ساد الوطن ب�سكل 
عام اأقوى واأمنت واأكرث عمقاً ور�سوخاً؟ نعم �ستبقى فئة ل ميكنها اأبداً 
ان  الآخرين  على  يجب  وهنا   - اأو غريها  – لعاهة  الفقر  جتاوز حاجز 
ياأمر  اهلل  )اإن  به  تعاىل  اهلل  اأمر  الذي  )الح�سان)  من  بدورهم  يقوموا 

بالعدل والإح�سان).

األعمدة الخمسة
لتعليم  يتفرّغ  اجلهاد  من  فرغ  اإذا  كان   املوؤمنني اأمري  اأّن  روي 
النا�س والق�ساء بينهم فاإذا فرغ من ذلك ا�ستغل يف حائط له يعمل فيه 

(((.بيده وهو مع ذلك ذاكر هلل تعاىل

)1(  م�ستدرك الو�سائل: ج 13 �س 25، اإر�ساد القلوب: ج2 �س218.
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اأ�سا�سية  التالية،  اخلم�سة  الأعمدة  كون  احلديث  من  وامل�ستفاد 
الوقت  عليه،  اهلل  �سلوات  املوؤمنني  اأمري  اأعطاها  حيث  و�سرورية، 

والأولوية:
)- اجلهاد يف �سبيل اهلل. 

2- تعليم النا�س وتثقيفهم.

3- الق�ساء وف�سل اخل�سومات.

4- العمل باليد والكدح. 

5- ذكر اهلل تعاىل حني العمل.

العامل في الدنيا هو الرابح في اآلخرة
ال�سراط  مّر على  يده  كّد  اأكل من  قال: من  اأنه   النبي وعن 

كالربق اخلاطف.)))
ولعل من اأ�سباب ذلك اأن التعب والن�سب واجلد وبذل اجلهد يف 
َكّل وعباأ على الآخرين،  اإىل  التحّول  الدنيا، على طلب احلالل وعدم 
يقابله يف الآخرة - وكجزاء له - الي�سر وال�سهولة واخلال�س من م�ساعب 
املوعودة)  اجلنة  )اأي  والفالح  للمق�سد  والو�سول  ال�سراط،  وخماطر 

كاأ�سرع ما يكون.

العامل أفضل من حواريي عيسى

)1(  جامع الأخبار: �س 139 الف�سل التا�سع والت�سعون، م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س23 – 24 ح5.
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روي اأنهم – احلواريون – اّتبعوا عي�سى وكانوا اإذا جاعوا قالوا: 
يا روح اهلل، جعنا، في�سرب بيده على الأر�س �سهاًل كان اأو جباًل فيخرج 

لكّل اإن�سان منهم رغيفني ياأكلهما.
فاإذا عط�سوا قالوا: يا روح اهلل، عط�سنا في�سرب بيده على الأر�س 

�سهاًل كان اأو جباًل فيخرج ماء في�سربون.
�سئنا  واإذا  اأطعمتنا،  �سئنا  اإذا  مّنا  اأف�سل  من  اهلل،  روح  يا  قالوا: 

�سقيتنا، وقد اآمّنا بك واتبعناك؟.
ف�ساروا  ك�سبه،  من  وياأكل  بيده  يعمل  من  منكم  اأف�سل  قال: 

يغ�سلون الثياب بالكراء.)))
وهذا يعني اأن العمل والعتماد على النف�س، يف توفري ما يحتاجه 
الإن�سان �سخ�سياً، اأف�سل من ال�ستناد اإىل الغري واإن كان ذلك الغري 
نبياً واإن كان الطعام الذي يوفره غيبياً وبالعجاز، ويف ذلك ر�سالة لكل 
التو�سل  اأو  الدعاء  اإىل  باللتجاء  العمل اجلاد، ويعو�س عنه  من يرتك 

فقط، ويف احلديث )اعقل وتو�سل).

حتى األنبياء عليهم أن يعملوا
 اأّن اأمري املوؤمنني قال: اأوحى اهلل عن اأبي عبد اهلل ال�سادق
اإىل داود: اإّنك نعم العبد، لول اأّنك تاأكل من بيت املال ول تعمل 

)1(  جممع البيان: ج1 �س448، م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س33 ب8 ح3. والكراء: اأجر امل�ستاأجر، 
راجع ل�سان العرب: ج15 �س218.
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بيدك �سيئاً.
قال: فبكى داود اأربعني �سباحاً)))، فاأوحى اهلل اإىل احلديد، 
اأْن ِلْن لعبدي داود، فاألن اهلل له احلديد، فكان يعمل كّل يوم درعاً 
بثالثمائة  فباعها  درعاً،  و�ستني  ثالثمائة  فعمل  درهم،  باألف  فيبيعها 

و�ستني األفاً وا�ستغنى عن بيت املال.)))
اأنه حتى الأنبياء - وهم قممم الب�سرية، وامل�سوؤولون  وهذا يعني 
عن تبليغ الر�سالة واإر�ساد النا�س وهدايتهم -عليهم اأن يعملوا لتاأمني 

معا�سهم، ل اأن يتكلوا على بيت املال.
ولعل ال�سبب يف ذلك: اأن يكونوا اأ�سوة يف العمل، ليقتدي بهم 
�س، كاملعلم واملبلغ، والذي لي�س  النا�س، فال ينفي ذلك لزوم التخ�سّ
مبقدوره اإذا اأراد اأن يبدع اأو حتى اأن يوؤدي م�سوؤوليته كاملة، اإل اأن يعتمد 

على بيت املال اأو خزانة الدولة.

العمل باليد هو سنة األنبياء
اأبا احل�سن  اأبيه قال: راأيت  اأبي حمزة، عن  احل�سن بن علي بن 
علياً - يعمل يف اأر�س له وقد ا�ستنقعت قدماه  املوؤمنني  – اأمري 

يف العرق.

وظيفته  يجهل  اأو  يجهلها  كان  اأو  داوود،  اأمام  للعمل(  )فر�س  هناك  تكن  مل  اأنه  يبدو  والذي    )1(
بال�سبط، فكان بكاوؤه، خوفًا من اهلل اأو ا�ستعطافًا له لري�سده اإىل نوع العمل الذي يرت�سيه اهلل له.

)2(  الكايف )فروع(: ج5 �س74 ح5.
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فقلت له: جعلت فداك اأين الرجال؟.
فقال: يا علي، َعِمَل باليد من هو خرٌي مّني ومن اأبي يف اأر�سه.

فقلت له: من هو؟
عملوا  قد  كّلهم   واآبائي املوؤمنني  واأمري   اهلل ر�سول  فقال: 

باأيديهم وهو من عمل النبيني واملر�سلني وال�ساحلني.)))
الأنبياء  و�سرية  �سنة  هو  )العمل)  اأن  لنا،  الإمام  يو�سح  وبذلك 
خا�سة  حادثة  اأو  واقعه  يف  ق�سية  يكن  ومل  وال�ساحلني،  واملر�سلني 

ل�سبب خا�س.
والعمل مبا ي�سحبه من عرق وتعب، له فوائد واآثار عديدة ومنها:

)- الو�سول اإىل الكتفاء الذاتي يف احلياة ال�سخ�سية.

2- و�سول الأمة اإىل مرحلة الكتفاء الذاتي، فيما اإذا اعتاد اجلميع 

على العمل املنتج.
اأقوى  القرويني والعمال  البدنية، ولذا جند  ال�سحة وال�سالمة   -3

بنية واأ�سح اأج�ساماً واأبعد عن الأمرا�س، من اخلاملني واأرباب املكاتب 
والأدوار الروتينية.

4- تطهري البدن من اجلراثيم واملكروبات وال�سموم - عرب خروج 

العرق وغريه -.
)الإنتاج)  على  يتعود  يجعله  مبا  الإن�سان،  �سخ�سية  �سقل   -5

)1(  من ل يح�سره الفقيه: ج3 �س98 ح28.
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وبيتعد عن )التكالية).
6- انه مينح الإن�سان ملحة توا�سع، كما يزيد ارتباطه بالطبيعة.

يف  وال�سكيمة  والقوة  واجَلَلد  وال�سرب  النف�س،  طول  ومينحه   -7

مواجهة امللمات والنوازل.
8- ويزيد الإن�سان عزًة وكرامًة ومكانًة، ويعطيه م�سداقية اأكرب.

من عالئم الزمن الغادر: �سدارة الأ�سرار وبخل التجار و...
فيه  املو�سر  يع�ّس  ع�سو�س  زمان  النا�س  على  ياأتي   :وقال

على ما يف يديه ومل يوؤمر بذلك، قال اهلل �سبحانه: زب ىئ ىئ ی 
یرب))) تنهُد فيه الأ�سرار، وُت�ستذل الأخيار، ويبايع امل�سطرون، وقد 

نهى ر�سول اهلل عن بيع امل�سطرين.)))
)الإخبار) قد يراد به )الإن�ساء)، وقد ي�ستلزمه، اأو يدل عليه بدللة 
القت�ساء وقد يكون ملزومه، وعلى ذلك فاإنه ي�ستفاد من احلديث اأمور 

واأحكام:
باجلود  عليك  بل  تبخل،  ول  يديك  يف  ما  على  تع�سَّ  ل   -(

وال�سخاء والعطاء.
2- ل جتعل موقع ال�سدارة لالأ�سرار، ول ت�سمح لهم بت�سّنم موقع 

ال�سدارة القت�سادية اأو غريها، لأنهم اإن �ساروا يف القمة كانوا كما قال 
اأمري املوؤمنني: )يخ�سمون مال اهلل خ�سم الإبل نبتة الربيع)

)1(   �سورة البقرة: الآية 237.
)2(  نهج البالغة: ق�سار احلكم: حكمة 468.
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3- ول ت�ستذلَّ الأخيار، ول ُتِهنهم ول حتّقرهم، بقول ول فعل ول 

موقف، ول ت�سمح لأحد باأن يفعل ذلك.
4- ل تنتهز الظروف ال�سعبة للطرف الآخر، كي ت�سرتي منه منزله 

اأو متجره اأو ب�سائعه، باأبخ�س الأثمان.

النظرة المتوازنة للعمال والعمل
يف  فاأجمل  لك  ق�سم  ما  يفوتك  لن   :املوؤمنني اأمري  عن 

(((.الطلب
ويف احلديث )الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك).

واملراد من )لن يفوتك ما ق�سم لك)، ومن احلديث الآتي )الأرزاق 
ل تنال باحلر�س واملغالبة)، ومن )اإن �سعيه ل يزيده فيما قدر له منها) 
هو )الرزق الذي يطلبك،) اأي ما كان من دائرة اللوح املحفوظ، وبذلك 
تعطينا الروايات نظرة متوازنة، فال ترتك الطلب والك�سب باملرة، ول تكن 
اأ�سد احلر�س �سرَهاً، بل )اأجمْل يف الطلب)، اأي اأطلب لكن  حري�ساً 

بحكمة واعتدال وجمال، ول يكونن كدك كداً فاح�ساً.
واأما الرزق الذي تطلبه، فهو ما كان من دائرة لوح املحو والإثبات، 
وهو ذا حدود وموؤطر باإطار اللوح املحفوظ، فهناك م�ساحة للحركة، وقد 
تكون وا�سعة، اإل اأنها لي�ست معلقة مطلقا اأو ل نهائية كامالً، فاأطلب 

)1(  غرر احلكم: ج2 �س130 الف�سل الثاين وال�سبعون ح37.
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ه.))) اإذن لكن من ِحّله وانِفق اإذن لكن يف حملِّ

الثروة والنعمة قد تتحول إلى نقمة
اإِْن  َو  ِلْلَعْبِد  َيْجَعْل  مَلْ   َ اهللَّ اأَنَّ  َيِقينًا  اْعَلُموا   :املوؤمنني اأمري  وقال 
يِف  َلُه  ى  �َشمَّ مِمَّا  اأَْكرَثَ  َمِكيَدُتُه  َقِوَيْت  َو  َطِلَبُتُه  ْت  ا�ْشَتدَّ َو  ِحيَلُتُه  َعُظَمْت 
ِة ِحَيَلِتِه َو َبنْيَ اأَْن َيْبُلَغ  ْكِر احْلَِكيِم، َو مَلْ َيُحْل َبنْيَ اْلَعْبِد يِف �َشْعِفِه َو ِقلَّ الذِّ
ا�ِس َراَحًة  ْكِر احْلَِكيِم، َو اْلَعاِرُف ِلَهَذا اْلَعاِمُل ِبِه اأَْعَظُم النَّ ى َلُه يِف الذِّ َما �َشمَّ
ٍة َو ُربَّ ُمْنَعٍم  ا�ِس �ُشْغاًل يِف َم�َشرَّ اكُّ ِفيِه اأَْعَظُم النَّ اِرُك َلُه ال�شَّ يِف َمْنَفَعٍة َو التَّ
َها  اأَيُّ َفِزْد  ِباْلَبْلَوى  َلُه  ُنوٌع  َم�شْ ُمْبَتًلى  ُربَّ  َو  ْعَمى،  ِبالنَّ ُم�ْشَتْدَرٌج  َعَلْيِه 

)2(. ْر ِمْن َعَجَلِتَك َو ِقْف ِعْنَد ُمْنَتَهى ِرْزِقَك امْلُ�ْشَتِمُع يِف �ُشْكِرَك َو َق�شِّ
واحلديث كله رائع، لكن �سنقت�سر على قولهورب منعم عليه 

م�ستدرج بالنعمى فنقول:
فقد  باخلواتيم،  العرِبة  لكن  ِنَعم،  والقوة،  وال�سهرة  واجلمال  املال 
تتحول كلها ِنَقماً اإذ )رب منَعٍم م�ستدرج بالنعمى)، فقد جتّر الأموال، 

�ساحبها اإىل الظلم والعدوان والغرور والطغيان، وقال تعاىل:  زبگ گ   
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ رب))) وقال زبڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں   

ڻ ڻ ڻ ڻرب ))). 

)1(  اأي ل يف ت�سييد موؤ�س�سات ال�سالل والإ�سالل اأو يف تاأييد الظامل، اأو يف القمار والبغاء وغريها.
)2(  نهج البالغة: �س 523. 

)3(  �سورة العلق: اآية 6 – 7. 
)4(  �سورة اآل عمران: اآية 178.
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)املحور الثاين(

واجبات الفقري ومسؤولياته

اأن  )للفقري)  هل  بل  لفقره؟  ي�ست�سلم  ان  الفقري)  )على  هل 
ي�ست�سلم لفقره؟ اأم اإن عليه واجبات عقلية و�سرعية، تكفل له ان التزم 
عليه  كما  الفقر،  خط  حتت  – من  البعيد  املدى  – يف  اخلروج  بها 
دام  ما  الآخرين،  ومع  نف�سه  مع  تعامله  وكيفية  اإطار  م�سوؤوليات حتدد 

يعي�س حالة الفقر واحلرمان؟
هذا هو ما تتناوله عناوين هذا الف�سل باإيجاز.

عليك باالكتفاء الذاتي
 قال :ومن فتح على نف�سه باباً من امل�ساألة فتح اهلل عليه باباً 

 (((.من الفقر
وهذا يعني: ل ت�ساأل ول ت�ستجد بل اأعمل ثم اأعمل وهذا يعد 

من اأهم واجبات الفقراء. وقد اأ�سرنا اإليه يف مو�سع اآخر.

عّف عن الحرام
(((.العفاف زينة الفقر، وال�سكر زينة الغنى :وقال الإمام علي
ان تعّف عن احلرام وال�سرقة والغ�س واخلداع وال�ستجداء والتذلل، 

)1(   كنز الفوائد: ج2 �س 193.
)2(  كنز الفوائد: ج2 �س 193.
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هو العفاف وهو زينة الفقر، و)العفاف) يعد من اأهم موا�سفات الفقراء.

تكتم على ضّرك
ف�سح  فقد  �سرّه  النا�س  اإىل  اأبدى  من   :املوؤمنني اأمري  وقال 

(((.نف�سه
و)ال�سر) عنوان عام ي�سمل )الأمرا�س) و)اخلالفات) و)العداوات) 

و)النواق�س) و)الفقر) 
وعلى من ابتلي بال�سر ان يحافظ على كرامة نف�سه فال يبتذلها 
عند هذا وذاك بان يذكر نقاط �سعفه ونواق�سه، اأو بان ي�ستجدي الرثاء 
ويعالج  نواق�سه،  يرفع  لكي  ي�سعى  اأن  عليه  بل  الأموال،  وي�ستعطي 
رة باحلكمة والعمل الدوؤوب وال�سرب على م�ساق الكفاح والن�سال  �سُ

من اأجل التطور والتكامل.

اترك السؤال
اإل  لي�س  )ال�سوؤال)  فاإن   ،ال�سوؤال ترك  الغنى  خري   :وقال
تركت  لو  اأما  جديد،  من  حمتاجاً  تعود  ثم  عليها،  حت�سل  )�سمكة) 
على  ح�سلت  قد  تكون  فاإنك  والكفاح  بالعمل  وان�سغلت  ال�سوؤال 

)ال�سبكة) وعلى م�سدر الطاقة املتجدد.

اترك الخضوع

)1(   كنز الفوائد: ج2 �س 194.
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وقال :و�سر الفقر لزوم اخل�سوع، فان )اخل�سوع) ذل، وهو فقر 
اإىل عادة متجذرة يف  يتحول  اأن  منه  و�سر  مادياً،  فقراً  ي�ستتبع  نف�سي 

النف�س، وهو ما عرب عنه احلديث بـ)لزوم اخل�سوع).

كن قانعًا
(((.ل ملك اأذهب للفاقة من الر�سا بالقنوع :وقال

ثروة  من  اأعظم  ثروة  واأية  ال�سعادة،  رمز  هو  بالقنوع  الر�سا  اإن 
ال�سعادة؟ لذا فانها امللك الأعظم .

اأن كرثة الأموال  اإن الفاقة واحلاجة ل تزول بكرثة الأموال، بل  ثم 
تزيدها جتّذراً، وت�سد الرثي اإىل الأموال بحبال اجل�سع، اأما الر�سا بالقنوع 

فهو الغنى النف�سي الذي يجعلك م�ستغنياً عن )املاديات) .
ل  ان  يعني  بل  الرثوة،  طلب  وترك  املال  اإهمال  ذلك  يعني  ول 
تكون اأ�سري املال وعبد الرثوة، بل كن ال�سيد واحلاكم، فامتلك الرثوة 
ثم وّجهها يف وجوه اخلري، واأي�ساً اأقنع مبا لديك، ول تطلب الأكرث، عرب 

�سلوك طريق احلرام.

ميِّز بين اإلسراف واالقتصاد
(((.كّل ما زاد على القت�ساد اإ�سراف :قال اأمري املوؤمنني علي

)1(   كنز الفوائد: ج2 �س 194.
)2(  غرر احلكم: ج2 �س 85 الف�سل الثاين وال�ستون ح73.
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وهذه �سابطة عامة، ومقيا�س وا�سح، فاإن اأحد ال�سدين قد ُيعرَّف 
بالآخر لأو�سحيته وعرِفته، اأو لعدم وجود �سبهة اأو و�سو�سة اأو �سبهها 

فيه .
)والقت�ساد) افتعال من الق�سد وهو مبعنى )التو�سط) دون اإفراط اأو 

تفريط ودون تبذير ول تقتري .
باعتبار الكم وقد  الوالد: )وقد يكون القت�ساد  ال�سيد  قال 
يكون باعتبار الكيف.. وقد يكون يف الأمور املادية وقد يكون يف الأمور 

املعنوية)))) .
(((.ما فوق الكفاف اإ�سراف :وقال اأمري املوؤمنني علي

والكفاف هو ما يكفي الإن�سان مبا هو هو، فاأن يكون لك داران اأو 
�سيارتنا مثاًل اإذا كان يكفيك احدهما، فاإن الأكرث اإ�سراف.

ومن احلكمة تنويع الدواّل على املقايي�س وال�سوابط، كي يهتدي 
بكٍل منها جماعٌة.

إعمل لصالح األسرة
يف  اأحدكم  َغْدوة  ما  قال:  اأّنه   علي املوؤمنني  اأمري  الإمام  وعن 

�سبيل اهلل باأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما ي�سلحهم.)))

)1(   الفقه: القت�ساد/ ج107 من مو�سوعة الفقه �س 8-7.
)2(  غرر احلكم: ج2 �س 259 الف�سل التا�سع وال�سبعون ح13.

)3(   دعائم الإ�سالم: ج2 �س15 الف�سل الأول ح9.
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وهذان جناحان بهما ت�ستقيم �سوؤون املجتمع: جناح اجلهاد وجناح 
الكتفاء الذاتي وا�سالح الأو�ساع املعي�سية لالأ�سرة والعيال.

ِإسَع لكن بدون حرص وشراهة
قد  اهلل  اأّن  علم  ملن  عجبت   :املوؤمنني علي اأمري  الإمام  عن 
�سمن الأرزاق وقّدرها واأن �سعيه ل يزيده فيما قدر له منها وهو حري�س 

(((.دائب يف طلب الرزق
تامة، والأمر هلل من  الرزق) مقت�سي، ولي�س علة  )ال�سعي لطلب 
يف  ومبالغة  اإفراط  دون  لكن  الرزق،  بطلب  اأمر  وقد  بعد،  ومن  قبل 
الطلب ودون حر�س �سديد غالب، وعليه: اأطلب الرزق، لكن بو�سطية 
واعتدال، ودون حر�س يوؤدي اإىل اقتحام املحرمات وبدون دوؤوب ي�سبب 

�سياع احلقوق والواجبات.
حري�س  من  فكم  الطلب،  يف  اأجملوا   :املوؤمنني اأمري  وعن 

(((.خائب وجممل مل يخب
والظاهر اأن الأمر )اجملوا) لالإر�ساد، ل لأن مقيا�س الأمر الإر�سادي 
والقرائن  العريف  للظهور  بل  قيل)))،  كما  التعليل)،  فيه  ذكر  )ما  هو 
املحيطة والإجماع على اأن احلر�س مبا هو هو، من غري ارتكاب احلرام، 

)1(  غرر احلكم: ج2 �س38 الف�سل الرابع واخلم�سون ح31.
)2(  غرر احلكم: ج1 �س149 الف�سل الثالث ح61.

)3(  ف�سلنا احلديث عن ذلك يف كتاب )الأوامر املولوية والإر�سادية(.
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لي�س مبحرم، فتاأمل.
باعثاً  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  الإمام  ذكرها  التي  العلة  وتكفي 

لالإن�سان كي يجمل يف الطلب!
بالقناعة،  ها  وحلِّ بالطاعة،  نف�سك  ذّلل   :علي الإمام  وعن 

(((.وخّف�س يف الطلب، واأجمل يف املكت�سب
واجلوهر هو:

) - )طاعة اهلل تعاىل) وذلك يف اإطار العالقة باخلالق.
واحل�سنات  ال�ساحلة  الأعمال  املعي�سة - ل يف  و)القناعة) يف   -2

- وذلك يف اإطار حاجات الإن�سان، واأما العالمة لذلك والو�سيلة اأي�ساً 
�س من الطلب واأن تعتدل يف الكت�ساب واملكت�سب. فهي اأن تخفِّ

عليك بقلة الرغبة واإلجمال في الطلب
الدين،  قّوة  الرجل:  دين  بها  يخترب  �ستة   :المام علي وقال 
و�سدق اليقني، و�سّدة التقوى، ومغالبة الهوى، وقّلة الرغب، والإجمال 

(((.يف الطلب
و)الدين) له اطالقات، بع�سها اأعم من بع�س، ومنها ما بفقده يخرج 
عن الإ�سالم، ومنها ما ل يخرج، ومنها الواجب، ومنها امل�ستحب، ومنها 

مراتب الكمال))).

)1(  غرر احلكم: ج1 �س366 الف�سل الثاين والثالثون ح40.
)2(   غرر احلكم: ج1 �س397 الف�سل التا�سع والثالثون ح82.

و)اأ�سول  )الدين(  اإطالقات  تعدد  وعن  عام  ب�سكل  الإطالقات  تعدد  عن  احلديث  املوؤلف  ف�سل     )3(
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 :قوله يف  وال�سر  الثاين)))،  الق�سم  اإىل  ت�سري  الرواية  وهذه 
)يخترب بها دين الرجل) اأن )قلة الرغب) و)الإجمال يف الطلب) يك�سف 
عن التوكل على اهلل من جهة)))، ويدل على تقّيده بك�سب املال من 

حله.)))
و)الرغب) قد يراد به الرغبة يف احلرام، فالِقلة هي بلحاظ جمموع 
واحلر�س  ال�سره  اأي  املتعارفة  غري  الرغبة  به  يراد  وقد  واحلرام،  احلالل 

والتكالب على الدنيا.

تعامل مع ما أتاك وما لم يأتك، بحكمة
اأتاك، وَتَولَّ عّما  قال الإمام اأمري املوؤمنني :خذ من الدنيا ما 

(((.توىّل عنك، فاإن اأنت مل تفعل، فاأجمل يف الطلب
التق�سيم  اإىل  ي�سري  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الإمام  اأن  والظاهر 

الثالثي يف التعامل مع الأموال والرثوات وغريها، وهو:
)- ما اأتاك من الدنيا فخذه، ول تعر�س عنه كما يعر�س الرهبان 

والدراوي�س.
2- ما توىل عنك فاأعر�س عنه، ول تقتحم حتى املحرمات للو�سول 

الدين( يف )فقه الجتهاد والتقليد( مباحث اأ�سول الدين – كما توجد مباحثه يف موقع موؤ�س�سة التقى 
الثقافية m-alhiazi.com، يف �سمن بحوث اخلارج لعام 1434هـ.

)1(  ما ل يخرج عن الدين به واأي�سًا: امل�ستحبات ومراتب الكمال.
)2(  هذا بناء على الإطالق الأعم للدين.

)3(  وهذا بناء على الإطالق الأخ�س، بل الأعم منهما معًا.
)4(  نهج البالغة: ق�سار احلكم 393.
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اإليه.
3- ما ل ياأتيك بطبعه ومل يكن مقدراً لك بدون �سعي، وما ل 

باإجمال  لكن  فاأطلبه  بنف�سه،  لك  مقدراً  ولي�س  بطبعه  عنك  يتوىل 
وحكمة ومن غري حر�س و�سدة.

أطلب حظك لكن بإجمال
الدنيا دول فاطلب حّظك منها باإجمال   :اأمري املوؤمنني قال 

(((.الطلب
واإذا كانت الدنيا )دولً) تتداول وتتحول من قوم اإىل اآخرين، بني فرتة 
واأخرى وحني واآخر، فعلى املرء اإجمال الطلب، باأن يطلبها يف �سوانح 
الفر�س، فيرت�سدها ويح�سن ا�ستثمارها، وباأن يتوقف عن طلب ركوب 

قطار فات اأو ال�سعي لركوب ح�سان مات.

طّيب مكسبك
 عن الإمام علي بن اأبي طالب  قال: قال ر�سول اهلل من 

(((.سرّه اأن ت�ستجاب دعوته فليّطيب مك�سبه�
نوعني من  الدللة على  ي�ستبطن  املك�سب) مفهوم عام  و)طيب 

الك�سب:

)1(   كنز الفوائد: ج1 �س61 )يف ذكر الدنيا(، اأعالم الدين: �س173.
)2(  م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س27 ب10 ح2، عن اجلعفريات: �س224.
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)- الك�سب عرب الطرق امل�سروعة)))، وجتنب احلرام.

2- الك�سب عرب الطرق املعلومة))) وجتنب ال�سبهة.

واإذا طّيب الإن�سان ك�سبه من اجلهتني، ا�ستجيبت دعوته، جلهات 
منها: جهاده نف�سه، ولذلك اأجر، ومنها: انه اإن طّيب مك�سبه طهرت 

روحه ونف�سه وبدنه، لذا فاإن دعوته تخرتق احلجب وت�ستجاب.

تحّل بالصبر الجميل
 :قال عن الإمام علي وجاء يف حديث مناهي النبي
من مل ير�س مبا ق�سمه اهلل له من الرزق وبّث �سكواه ومل ي�سرب ومل 
اأن  اإّل  يحت�سب، مل ترفع له ح�سنة ويلقى اهلل وهو عليه غ�سبان 

(((.يتوب
اإن )ال�سرب) على ق�سمني: ال�سرب الإيجابي وال�سرب ال�سلبي:

اأما ال�سرب الإيجابي، فيعني التحمل واجللد بدون �سخب اأو عتب، 
ومواجهة املخاطر وامل�سائب بنف�س قوية وبرباطة جاأ�س وطماأنينة نف�س.

وال�ست�سالم وعدم  والركود  فيعني اجلمود  ال�سلبي:  ال�سرب  واأما 
ال�سعي للتغيري يف احلدود امل�سروعة العقالئية، وهذا ال�سرب مرفو�س.

وتاأ�سي�ساً على ذلك، فعلى الفقراء وذوي الدخل املحدود: التحلي 

)1(  )امل�سروعة( اأعم من املحللة بالدليل اأو بالأ�سل.
)2(   املعلومة اأي املحللة بالدليل.

)3(  من ل يح�سره الفقيه: ج4 �س7 ب1 ح1.
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بال�سرب الإيجابي الفعال، والبتعاد عن ال�سرب ال�سلبي القّتال.

ال تسئ الظن باهلل وال تجحد الحقوق وال تقّتر
قال اأمري املوؤمنني: كان فيما وعظ لقمان ابنه اأّنه قال: يا بني، 
ليعترب من ق�سر يقينه و�سعف تعبه يف طلب الرزق اإّن اهلل تعاىل خلقه 
يف ثالثة اأحوال من اأمره واأتاه رزقه ومل يكن له يف واحدة منها ك�سب ول 

حيلة، اأّن اهلل �سريزقه يف احلال الرابعة.
قرار مكي،ن  يرزقه هناك يف  اأّمه  فاإّنه كان يف رحم  اأّول ذلك:  اأّما 
حيث ل برد يوؤذيه ول حرّ، ثم اأخرجه من ذلك واأجرى له من لنب اأّمه ما 
يربيه من غري حول به ول قّوة، ثم فطم من ذلك فاأجرى له من ك�سب 
اأبويه براأفة ورحمة من تلويهما، حتى اإذا كرب وعقل واكت�سب لنف�سه 
ه وجحد احلقوق يف ماله وقرّت على نف�سه  �ساق به اأمره فظن الظنون بربِّ

وعياله خمافة الفقر.)))
اإن )املا�سي) هو مراآة امل�ستقبل، يف الأفراد وال�سعوب والأمم.

واإذا كان ما�سيك كله - كما اأو�سحه هذا احلديث - قد تكفله اهلل 
اخلالق �سبحانه وتعاىل، فلماذا تظن الظنون بربك مل�ستقبل اأمرك؟ وملاذا 
جتحد حقوق اهلل تعاىل التي افرت�سها عليك يف مالك - ول�ست اإل 
معيطاً بع�س ما اأعطاك - وملاذا تقرّت وت�سيق على نف�سك وعيالك؟ اأ 

لي�س ذلك كله من �سعف اليقني ومن اجلهل بحقائق الأمور؟

)1(   بحار الأنوار: ج100 �س30 ب2 ح54.
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إذن:

)- اإياك اأن تظن الظنون بربك.

2- اإياك اأن جتحد احلقوق املفرت�سة عليك يف مالك )من خم�س 

وزكاة، ونفقات و�سالت).
تكنز  واأن  الفقر،  خمافة  وعيالك  نف�سك  على  تقرّت  اأن  اإياك   -3

يوم،  بعد  يوماً  )البنوك)  امل�سارف  يف  ح�ساباتك  لتت�سّخم  الأموال 
ولتعي�س اأنت واأهلك حمروماً من نعمة اأنعمها اهلل عليك لتهناأ بها.. 
اأولي�س ذلك مثل من يخبئ �سيارته يف املراآب )الكراج) ول ي�ستعني 

بها، خوف اأن ت�ستهلك اأو تعطب؟

اطرق أبواب الرزق الشرعية أو القانونية
 ، بنيَّ يا  احلنفية:  ابن  البنه حممد  و�شّيته  يف   املوؤمنني اأمري  وعن 
رزق  رزقان  الرزق  بني،  – يا  قال  اأن  – اإىل  االأماين  على  واالّتكال  اإّياك 
تطلبه ورزق يطلبك فاإْن مل تاأته اأتاك، فال حتمل هم �شنتك على هم يومك، 
وكفاك كّل يوم ما هو فيه فاإْن تكن ال�شّنة من عمرك فاإّن اهلل �شيوؤتيك 
يف كّل غد بجديد ما ق�شم لك واإن مل تكن ال�شّنة من عمرك فما ت�شنع بغمِّ 
وهمِّ ما لي�س لك؟ واعلم اأنه لن ي�شبقك اإىل رزقك طالب ولن يغلبك عليه 
ر لك، فكم راأيت من طالب متعب نف�شه  غالب ولن يحتجب عنك ما ُقدِّ
ُمقرتَّ عليه رزُقه، ومقت�شٍد يف الطلب قد �شاعدته املقادير، وكلٌّ مقرون به 
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الفناء، اليوم لك واأنت من بلوغ غد على غري يقني.))(

والحديث يتموج بالِحَكم والمواعظ، ومنها:
اإنه َوتاأ�سي�ساً على تلك احلكم - على الإن�سان:

أوالً: اأن يطلب الرزق يف اإطار القانون ال�سرعي اإن كان مت�سرعاً، واإل 

ففي حدود القوانني الفطرية والعقالئية والإن�سانية.
ورباطة  والطماأنينة  وال�سكينة  الأع�ساب  بهدوء  يتحلى  اأن  اً:  ي ان ث
ت به نازلٌة اأتت على ثروته اأو فاجاأه حدث ق�سى على  َـّ اجلاأ�س، اإن امل

حا�سل �سنني من جهوده، واأتعابه واأعماله وكدحه و�سعيه.
هذا. ويف كالم الإمام علي ِحَكم ودرو�س وِعرَب، ل تقّدر بثمن 
والتفكر  التدبر  فلنعطها حقها من  درا�سة خا�سة...  كتابة  اإىل  وحتتاج 

ولنحولها اإىل نربا�س ي�سيء لنا الدرب طوال اأيام العمر.

)1(   من ل يح�سره الفقيه: ج4 �س275 ب176 ح10.
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)املحور الثالث(

سبل وآليات اإلثراء املشروع واخلروج من دائرة الفقر

هل لل�سارع املقد�س، ولأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالة وال�سالم 
واآليات  �سبل  على  وتعّرفهم  للفقراء،  الدرب  تنري  اإر�سادات  خا�سة، 
الناجعة  الطرق  عن  لهم  وتك�سف  بل  الفقر،  خط  حتت  من  اخلروج 
لالإثراء امل�سروع؟ هذا هو املحور الذي يتطرق اإليه هذا الف�سل باخت�سار. 

اطرق الأبواب الأخرى، وعليك بالإبداع اخلالق واملغامرة املدرو�سة
عن  جّده،  عن  اأبيه  عن  حممد،  بن  جعفر  ال�سادق  الإمام  عن 
اأمري املوؤمنني علي قال: كن ملا ل ترجو اأرجى منك ملا ترجو، فاإّن 
مو�سى بن عمران خرج يقتب�س لأهله ناراً فكّلمه اهلل فرجع نبياً، 
وخرجت ملكة �سباأ فاأ�سلمت مع �سليمان وخرجت �سحرة فرعون 

(((.يطلبون العّزة لفرعون فرجعوا موؤمنني
اأهم  )التفكري الإبداعي اخلالق) و)املغامرة املدرو�سة) يعتربان من 
اأهم  يعّدان من  اأنهما  )الرثاء) كما  نحو  اكت�ساف طرق جديدة  �سبل 
اأرباب  يواجهها  قد  التي  املتوقعة  غري  العقبات  على  التغلب  �سبل 

العمل وال�سركات.
وجوهر هذين الأمرين هو ما اأ�سارت اإليه الرواية )كن ملا ل ترجو 

)1(   من ل يح�سره الفقيه: ج4 �س284 ب176 ح30.
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اأرجى منك ملا ترجو) اإذ كثرياً ما يكون الرثاء والفرج والتقدم يف )غري 
املتوقع) ويف )ما ل ترجو فائدته)، بل ول حتتملها اأبداً، فال تكن )تقليدياً 

جامداً) بل كن )متحرراً منطلقاً).
واملق�سود بالتقليدي من يعي�س اأبداً اأ�سرَي نف�س الطرق ال�سابقة 
املعهودة، واملراد بـ)املتحرر) من يتحرر من اأ�سر الأُُطر ال�سيقة ال�سالفة، 
ول نق�سد التحرر من ال�سوابط العقالئية وال�سرعية كما هو وا�سح... 

واحلديث عن ذلك كله ي�ستدعي كتابة كتاٍب م�ستقل.

ال تخاطر مخاطرة غير مدروسة
(((.ول تخاطر ب�سيء رجاء اأكرث منه :وقال

اإن من طرق الف�سل )املخاطرة غري املدرو�سة) اأما املخاطرة املدرو�سة 
اجل�سور  والتاجر  حمروم  اجلبان  التاجر   :قال ولذلك  فمطلوبة، 

(((مرزوق
واملخاطرة تكون غري مدرو�سة، اإذا مل تقرتن بدرا�سة مو�سعة لأو�ساع 
مل  واإذا  معك،  املتعاملني  وخ�سو�سيات  امل�ستهلك  وظروف  ال�سوق 
لالأعوان  انتخاب  وح�سن  �سليم  بتخطيط  ثم  مكثفة  مب�سورة  تقرتن 

ولالآليات وبرقابة متوا�سلة وتقييم م�ستمر لالأداء.

)1(  نهج البالغة: ر�سالة 31، كتبها اإىل الإمام احل�سن عند ان�سرافه من وقعة �سفني.
)2(  م�ستدرك الو�سائل: ج13، �س294، ح]15397[9، اآل البيت، 1408هـ.
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حافظ على ما في يدك
وقال اأمري املوؤمنني علي يف و�سية له للح�سن: وحفظ ما يف 

(((.يديك اأحّب اإيل من طلب ما يف يدي غريك
الرثوة  لإبقاء  عوامل  وهناك  والغنى،  الرثوة  لإيجاد  عوامل  هنالك 
اإيجاد الرثوة، كما على  والغنى، وعلى الفقري اأن يهتم باإيجاد عوامل 
يقول  ولذا  والغنى،  الرثوة  باإبقاء  الهتمام  والأغنياء  احلال  متو�سطي 

الإمام )وحفظ ما يف يديك...) 
و)ما يف يد الإن�سان) ي�سمل )ال�سركة التي ورثها من اأبيه اأو التي 
اأ�س�سها هو) و)املعمل وامل�سنع الذي اأ�س�سه اأو ا�سرتاه اأو ورثه) وحتى 
)املزرعة والدار التي ميلكها) باأن ي�سونها عن اخلراب والتلف.. واإل فاإنه 

�سي�سطر لكي ميد يده لالآخرين م�ستجدياً معونتهم!

إلتزم بالرفق في المعيشة
 :قال ر�سول اهلل :انه قال عن الإمام علي بن اأبي طالب
اإذا اأراد اهلل تعاىل باأهل بيت خرياً فّقههم يف الدين، ورزقهم الّرفق يف 
اأراد بهم  معاي�سهم، والق�سد يف �ساأنهم، ووّقر �سغريهم كبريهم، واإذا 

(((.ًغري ذلك تركهم همال
اإن )الرفق يف املعي�سة) يعّد من اأهم طرق احل�سول على املال، ثم 

)1(   نهج البالغة: ر�سالة 31، كتبها اإىل الإمام احل�سن عند اإن�سرافه من وقعة �سفني.
)2(   جامع اأحاديث ال�سيعة: ج17 �س 107 ب20 ح8، عن اجلعفريات: �س 149.
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هو بعد ذلك يعّد من اأهم �سبل احلفاظ على الرثوة ومن ثّم تنميتها، 
ويف  العنف،  �سد  وهو  اجلانب)  )لني  ويعني  العنف  يقابل  والرفق 
احلديث الرفق ن�سف العي�س، كما ان الرفق يقابل اخلرق ويعني )اأن 
يح�سن الرجل العمل) كما جاء يف جممع البحرين، ومن الوا�سح، اإن 
العنيف والذي ل يح�سن العمل، يفقد ثقة النا�س ويفقد عمالءه، اأما 
الّلنيِّ اجلانب الذي يتقن العمل – �سواء اأكان خياطة اأم كان جتارة اأم 
كان �سناعة من ال�سناعات – فاإن عالقاته �ستتو�سع باإّطراد و�سمعته 
�ستمنحه املزيد من امل�سداقية، فيتهافت عليه النا�س، فينتقل من ربٍح 

اإىل اآخر، ومن اإنتاج اإىل اإنتاج اأكرب.
كما اأن )التفقه يف الدين) يجنب املرء، مواطن غ�سب اهلل وموا�سع 
مع�سيته، فال يغ�س ول يرت�سي ول يحتكر ول يطّفف يف امليزان ول 
ي�سرق ول يحتال ول... ول.. وبذلك يربح ر�سا اهلل تعاىل، كما يربح ثقة 

النا�س، فيقبلون اإليه... وتزداد ثروته تبعاً لذلك باإطراد.

إقتصد في الحياة
(((.القت�ساد ينمي القليل :عن اأمري املوؤمنني علي

اإن )القت�ساد) بحاجة اإىل علم وحكمة وخربوية واإرادة قوية، وعندئذ 
فاإن )القليل) �سيتحول اإىل كثري، والكثري �سيزداد كرثة ووفرة.

و)القت�ساد) يعني: )التو�سط بني التبذير والتقتري) فال اإفراط ول 

)1(   غرر احلكم: ج1 �س 24 الف�سل الأول ح 389.
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تفريط، و)التبذير) يق�سي على الرثوة، كما هو وا�سح، اأما )التقتري) فانه 
واإن بداأ للبع�س طريقًة مثلى جلمع الأموال وتراكم الرثوة، لكن الواقع 

هو العك�س متاماً لأن )التقتري يف املعي�سة) ي�سّبب: 
أ – هدم ال�سحة اجل�سدية.

ب – توتر الع�ساب ون�سف ال�سالمة النف�سية.
ج – نفرة النا�س، فيفقد �سداقات كثرية هامة لها اأكرب املدخلية 
يف تنمية الرثوة اإذ ينتج ابتعاد النا�س عن التعامل مع املقرّت احلري�س 

البخيل.
(((.القت�ساد ينمي الي�سري :وقال

وفل�سفة ذلك: ان الرثوة – كاأية قدرة اأخرى – ترتاكم عرب معادلة 
اجتماع )القطرات) وكما تتكون من قطرات الأمطار، اجلداول، وتتكون 
الأنهار من اجلداول، ثم تتو�سع البحار بالنهار وبقطرات الأمطار، كذلك 

)الرثوة).
وقال :من �سحب القت�ساد دامت �سحبة الغناء له، وجرب 

(((.القت�ساد فقره وخلله
(((.القت�ساد ن�سف املوؤنة :وقال

و)املوؤونة) هي تكاليف احلياة وما يتحمله املرء من نفقات، لنف�سه 

)1(   غرر احلكم: ج1 �س 30 الف�سل الأول ح 567.
)2(  غرر احلكم: ج2 �س 241 الف�سل ال�سابع وال�سبعون ح 1512.

)3(   غرر احلكم: ج1 �س32 الف�سل الأول ح 615.
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وزوجته واأولده، واأهله، واأ�سدقائه، واأن�ساره، وغريهم.
ومن الوا�سح ان من ل يقت�سد يف املاأكل وامل�سرب وامللب�س واملركب 
والزينة والنزهة و�ستى الكماليات واجلماليات، يحّمل ميزانيته اأعباء 
احلياة،  تكاليف  ن�سف  بتوفري  يقوم  فانه  )القت�ساد)  اأما  جداً،  ثقيلة 

(((.لن يهلك من اقت�سد :مبفرده! ولذلك قال
(((.لي�س يف القت�ساد تلف :وقال

(((.من اقت�سد خّفت عليه املوؤن :كما قال
و)الع�سرية)  و)احلزب)  و)املنظمة)  )الفرد)  بني  ذلك  يف  فرق  ول 

و)ال�سعب) )الدولة)
بال  الإنفاق  الو�سطى يف  اجلادة  ويلزَم  يقت�سد  قد  منهم  كاًل  فاإن 
اإفراط ول تفريط، وقد يبذر الأموال وي�سرف، وينفق دون ح�ساب وبال 
اعتماٍد على معادلة اقت�سادية متقنة، والنتيجة: هالك الفريق الثاين 

وجناة الفريق الأول.

عليك بـ)االقتصاد( دائمًا
لنوائب  ا�ستعد  فقد  والفقر  الغنى  يف  ق�سد  من   :وقال

(((.الدهر

)1(   غرر احلكم: ج2 �س 131 الف�سل الثاين وال�سبعون ح 44.
)2(  غرر احلكم: ج2 �س 136 الف�سل الثالث وال�سبعون ح61.

)3(   غرر احلكم: ج2 �س 185 الف�سل ال�سابع وال�سبعون ح 680.
)4(  غرر احلكم: ج2 �س 233 الف�سل ال�سابع وال�سبعون ح 1391.
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اإن الكثري منا يقت�سد يف حالة الفقر، لكنه يبطر وي�سرف اأو يبّذر 
يف حالة الغنى، وهذا خطاأ فاح�س لأن ترك الق�سد ينذر بالفقر ويجّر 
الأغنياء  من  اجلميع  الإنفاق،  والعتدال يف  )القت�ساد)  عم  فاإذا  اإليه، 
والفقراء، فقد اأَِمنوا نوائب الدهر وم�ستجدات الأمر وطوارئ الأحداث، 
من مر�س طارئ، اأو حادث مفاجئ، وذلك لأن من اعتاد على القت�ساد 
لدى  حياته  دفة  اإدارة  على  اأقدر  �سيكون  فاإنه  العادية،  الظروف  يف 
الطوارئ، اأما من مل يعتد القت�ساد يف الظروف الطبيعية فانه �سينهار 

اإذ حل به طارئ مفاجئ.
وعن الإمام علي :العقل اأنك تقت�سد فال ت�سرف، وتعد فال 

(((.تخلف، واإذا غ�سبت حلمت
يخلف،  فال  ويعد  ي�سرف،  فال  يقت�سد،  من  هو  حقاً  العاقل  اإن 
ويحلم اإذا غ�سب، والربهان الأيّن يك�سف لنا، اإن من ل يقت�سد فلي�س 
ول  يغ�سب  ومن  وعوده  يخلف  من  وكذلك  الدرجة،  بنف�س  بعاقل، 

يحلم.
مقت�سى  فانه  كذلك  العقل  مقت�سى  هو  )القت�ساد)  اأن  وكما 
املروءة ولذا قال الأمري اأي�ساً: من املرّوة اأن تقت�سد فال ت�سرف وتعد فال 

تخلف.)))
واملرّوة تعني – كما يف الدرو�س – )تنزيه النف�س عن الدناءة التي 

)1(   غرر احلكم: ج1 �س 116 الف�سل الأّول ح 2152.
)2(   غرر احلكم: ج2 �س 256 الف�سل الثامن وال�سبعون ح 140.
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لبا�س  الفقيه  الأ�سواق ولب�س  باأمثاله كال�سخرية والأكل يف  تليق  ل 
اجلندي بحيث ي�سخر منه))))

فالإ�سراف – اإذن – نوع من الدناءة وِخ�ّسة النف�س، اأما القت�ساد 
والق�سد فينبئ عن �سمو النف�س و�سرفها.

(((.من مل يح�سن القت�ساد اأهلكه الإ�سراف :وقال
من  ال�سد  على  والنجاح،  ال�سالمة  مفتاح  القت�ساد  لأن  وذلك 
الإ�سراف، فمن مل يح�سن القت�ساد تورط يف الإ�سراف فكان م�سريه 

الهالك.
 – ولعل املراد )بالقت�ساد) الأعم من القت�ساد يف املال والوقت 
بان ل يتلفه عبثاً – وكذلك القت�ساد يف ا�ستهالك قوى البدن وطاقة 

الأجهزة وغري ذلك.
(((.الق�سد مرثاة، وال�سرف متواة :قال اأمري املوؤمنني

ولعل ال�سبب يف كون الق�سد )مرثاة) اأي �سبباً للرثاء والغنى اإ�سافة 
اإىل انه بَقَدِرِه يحول دون �سياع الرثوات واإتالفها، اإن )القت�ساد) حالة 
الة – ك�سائر ال�سفات واحلالت النف�سية – فاإذا تعّلم )القت�ساد)  �سّي
يف جهة، �سرى ذلك اإىل �سائر اجلهات، اقت�ساءاً، فكانت حياته كلها 
متوازنة ومبنية على اأ�س�س احلكمة، فيكون ناجحاً يف حياته، ويكت�سب 

)1(   نقاًل عن جممع البحرين / مادة مرا.
)2(   غرر احلكم: ج2 �س 178 الف�سل ال�سابع وال�سبعون ح 561.

)3(   الكايف )فروع(: ج 4 �س52 ح4.
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بذلك الرثاء واملال من اأبعاد متعددة، والعك�س بالعك�س.

عليك بحسن التدبير
وقال :اإذا اأراد اهلل بعبد خرياً األهمه القت�ساد وح�سن التدبري 

(((.به �سوء التدبري والإ�سراف وجنَّ
اإن )الإلهام) لطف اإلهي دون ريب، لكن اهلل تعاىل جعل لكل نتيجة 
�سبباً، وبهذا نعرف الإجابة عنه )ملاذا اأراد اهلل بهذا العبد خرياً دون ذاك) 
فاإن العبد اإذا �سعى وجّد واجتهد و�ساأل وتعّلم ودعا وابتهل األهمهه اهلل 
تعاىل القت�ساد وح�سن التدبري وجّنبه �سوء التدبر والإ�سراف، فـ)اإلهاُمهُ) 
كلَّ ذلك هو )اأجر) ا�ستحقه على جهد بذله – واجلهد ي�سمل التعلم 
والتخطيط والت�سرع كما �سبق – فقد قال تعاىل: )ثم اتبع �سبباً) و)اإن 
تن�سروا اهلل ين�سركم) و)يزيد اهلل الذين اهتدوا هدى) ويف املقابل )ن�سوا 
اأمري املوؤمنني عليه �سلوات امل�سلني  اأمرنا  اهلل فن�سيهم)، ولذلك كله 

بـ)حّلوا اأنف�سكم بالعفاف وجتّنبوا التبذير والإ�سراف).)))

اَتِجه نحو التجارة وتجنَّب الوظائف
فقالوا:   املوؤمنني اأمري  املوايل  اأتت   :ال�سادق الإمام  قال 
ن�سكو اإليك هوؤلء العرب! اأّن ر�سول اهلل كان يعطينا معهم العطايا 
بال�سوية وزوّج �سلمان وبالًل و�سهيباً واأبوا علينا هوؤلء وقالوا: ل نفعل، 

)1(   غرر احلكم: ج1 �س 285 الف�سل ال�ساد�س ع�سر ح 164.
)2(   غرر احلكم: ج1 �س 347 الف�سل الثامن والع�سرون ح82.

171

الفقري
تثقيفة واجباته وم�سوؤولياته

وطرقه نحو الرثاء



فذهب اإليهم اأمري املوؤمنني فكّلمهم فيهم.
ف�ساح الأعاريب: اأبينا ذلك يا اأبا احل�سن، اأبينا ذلك.

فخرج وهو مغ�سب يجّر رداه وهو يقول: يا مع�سر املوايل، اإّن هوؤلء 
يزوجونكم  ول  اإليكم  يتزّوجون  والن�سارى  اليهود  مبنزلة  �سريوكم  قد 
ول يعطونكم مثل ما ياأخذون، فاجتروا بارك اهلل لكم، فاإيّن قد �سمعت 
التجارة  يف  اأجزاء  ت�سعة  اأجزاء،  ع�سرة  الرزق  يقول:   اهلل ر�سول 

وواحدة يف غريها.)))

ولهذا الحديث دالالت كثيرة ومنها:

ي الإمام لهموم النا�س وترابيته وعي�سه بني ظهرانيهم. )- ت�سدِّ

2- توا�سع الإمام وهو حجة اهلل على اخلالئق؛ حيث ذهب بنف�سه 

اإىل الأعاريب.
3- اأن الإمام ت�سدى لإعطاء امل�سورة القت�سادية للموايل

كي  للتجارة،  تتوجه  ان  واملتو�سطة،  الفقرية،  الطبقة  على  ان   -4

تخرج عن دائرة التهمي�س والإهمال والعزلة الجتماعية وال�ست�سعاف.
واملفكرين  واخلطباء  العلماء  وعلى  امل�سلمني  اأئمة  على  اأن  كما 

والأ�ساتذة، التاأ�سي به �سلوات اهلل عليه يف كل ذلك.
وقال اأمري املوؤمنني :تعّر�سوا للتجارة فاإّن فيها غنى لكم عّما 

)1(   الكايف )فروع(: ج5 �س318 ح59.
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(((.يف اأيدي النا�س
بني  اأمره  دار  لو  باملوؤمن  الأوىل  اأن  يظهر  وغريه  احلديث  هذا  ومن 
اأ�سري  يبقى  املوظف  لأن  يتجرّ،  اأن  فعليه  )التجارة)  وبني  )التوظف) 
اأمن  ول  مهدد  انه  ثم  ال�سركة،  اأو  العمل  رب  اإىل  وحمتاجاً  الوظيفة 
وظيفي له، اأما التجارة فتعني القدرة على العطاء واخلدمة اأكرث فاأكرث، 

كما تعني ا�ستغنائك عن النا�س))). 

سافر  أو هاجر
اأحدكم  اأع�سر  اإذا  قال:   اهلل ر�سول  اأن   علي الإمام  قال 
فليخرج من بيته ولي�سرب يف الأر�س يبتغي من ف�سل اهلل ول يغم 

(((.نف�سه واأهله
الدخل  ذوي  فعلى  للرزق،  وا�سعتان  بوابتان  و)الهجرة)  )ال�سفر) 
اأن يهاجروا اإىل بالد  اإن مل يجدوا جماًل يف بالدهم،  املحدود والفقراء 

)1(  و�سائل ال�سيعة: ج12 �س5 ب1 ح11.
قّيدنا  ولذا  للتجارة  ويتجهوا  اأعمالهم  النا�س  كافة  يرتك  ان  هو  لي�س  املق�سود  ان  الوا�سح  ومن    )2(
الوظيفة م�سدرًا  ان تكون  ان من يتوظف ملجرد  املق�سود هو  والتجارة(، بل  التوظف  اأمره بني  دار  بـ)لو 
اأخرى  اأدوارًا  الذين ميار�سون  اأما  النجاح فيها،  اأن يتجه للتجارة مع توفري �سروط  له، فالأف�سل  للرزق 
والبحوث  املتطورة،  والتكنولوجيا  والهند�سة  والطب  والكيمياء  الفيزياء  يف  الخت�سا�س  وذوو 
العلمية والأكادميية ونظائرها، فلي�س احلديث عنهم فاإن تلك احلقول واجبات كفائية كالتجارة ول 
تقل عنها اأهمية، بل يجب اأن تتكامل وتتالحم التجارة و الخت�سا�سات وغريها لبناء الوطن املزدهر 

واملجتمع ال�سعيد.
)3(  دعائم الإ�سالم: ج2 �س13 الف�سل الأول ح1.
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اأخرى اأو ي�سافروا، فعندئٍذ �ستفتح لهم اأبواٌب مل تكن يف احل�سبان.
ولعل من اأ�سباب ذلك:

)- اأن يف الأجواء الأخرى، فر�ساً اأخرى جديدة، .

2- اأن ال�سفر والهجرة مما يحرر الإن�سان من كثري من الُعَقد والقيود 

الجتماعية الكابتة، فينطلق عندئذ ويحّلق.
اأو  ال�سفر والهجرة تعرِّف املرء على قدراته وطاقاته اخلفية  اأن   -3

تلفته اإليها من جديد اأو ت�ستفزها وحتركها لالنطالق.
4- اإن الهجرة ت�سكل حتدياً كبرياً، ويف التحديات الكربى: �سناعة 

الإن�سان وقوة الإرادة وال�ستنجاد بكافة القوى ال�سامرة والكامنة، وكل 
ذلك مفتاح التقدم.

اتقن األعمال واحتط
وقال الإمام علي يف بيان معاي�س اخللق ... واأّما وجه التجارة 

پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  فقوله 
ڀُرب))) الآية، فعرفهم �سبحانه وتعاىل كيف ي�سرتون املتاع يف 

(((.احل�سر وال�سفر، وكيف يتجرون اإذ كان ذلك من اأ�سباب املعا�س
اإن )التقان) و )اأخذ احلائطة) هما من اأهم ما يجب اأن يتحلى به 

)التاجر) ومن هو يف طريق التجارة، والكا�سب.

)1(   �سورة البقرة: الآية 282.
)2(  و�سائل ال�سيعة: ج12 �س 4 ب1 ح7.
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يف  املعامالت  و�سائر  الدين  وتوثيق  )الكتابة)  )الإتقان):  ومن 
�سجالت معتمدة، واأما )الت�ساهل) فكثرياً ما يجّر اإىل حتطيم ال�سركات 

واإىل اإفال�س التجار.

استثمر حتى النواة
 املوؤمنني اأمري  كان  قال:   ال�سادق اهلل  عبد  اأبي  وعن 
ي�سرب باملر وي�ستخرج الأر�سني، وكان ر�سول اهلل مي�ّس الّنوى بفيه 
ويغر�سه فيطلع من �ساعته، واإّن اأمري املوؤمنني اأعتق األف مملوك من 

(((.ماله وكّد يده

يستفاد من هذا الحديث 
وذوي  الأ�سراف  على  واإن  كان،  مهما  �سريف،  )العمل)  اأن  أوالً: 

املكانة اأن ل ي�ستنكفوا عن )العمل) حتى مبثل ال�سرب بـ)املر).)))
بهذا  حتى  الإ�سراف  وعدم  النواة،  حتى  ا�سثتمار  �سرورة  اً:  ي ان ث

ها اأي�ساً قبل غر�سها ثانياً. القدر بعدم رمي النواة اأولً، ومب�سّ
واملجتمع،  النا�س  ينفع  ما  يف  واإنفاقه  املال)  )هدفية  �سرورة  ا:  ث ال ث
اأهم  ومن  امل�ست�سعفة،  الطبقة  لتحرير  الوافر  اجلهد  بذل  و�سرورة 

امل�ساديق حترير الرّق والعبيد وعتقهم. 

)1(  الكايف )فروع(: ج5 �س74 ح2.
)2(  وهو احلبل واأما )املرو( فهو حجر ال�سوان.
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استثمر في الزراعة
يف  ويجاهد  بيده  يعمل  )كان  اأنه   علي الإمام  عن  ُروي  وقد 
الإبل عليها  القطار من  ُيرى ومعه  فيئه، ولقد كان  فياأخذ  �سبيل اهلل 

النوى.
فيقال له: ما هذا يا اأبا احل�سن؟ فيقول: نخل اإن �ساء اهلل، فيغر�سه 

فما يغادر منه واحدة.
واأقام على اجلهاد اأيام حياة ر�سول اهلل ومذ قام باأمر النا�س اإىل 
اأن قب�سه اهلل، وكان يعمل يف �سياعه ما بني ذلك، فاأعتق األف مملوك 

كّلهم من ك�سب يده).)))
وامل�ستفاد من هذه الرواية ومن غريها، اأمور: 

يعمل  كان  عليه  اهلل  �سلوات  لأنه  باليد،  العمل  ا�ستحباب   -(

بيده.
2- ا�ستحباب ممار�سة الزراعة، حتى للعامل والتاجر، فاإن يف العمل 

باليد ويف الزراعة، �سحة للبدن وقوة لالأع�ساب، اإ�سافة اإىل اأنه يورث 
الإن�سان التوا�سع، كما اأنه يعّرفه على حياة املحرومني وما هم فيه من 
امل�ساق فيحننه اإليهم كما اأنه مينح املرء معرفة بَقدر نعمة اهلل عليه مبا 
منحه من اأموال اأخرى جاءته بطرق اأ�سهل، فال ي�سرف ول ي�سرفها يف 

ما ي�سر اأو يحرم.

)1(   دعائم الإ�سالم: ج2 �س302 الف�سل الأول ح 1133.
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3- �سرورة اجلد يف العمل فاإنه كان )ُيرى ومعه قطار من البل 

وعليها النوى) وما اأ�سعب غر�س ذلك كله!
4- �سرورة عدم التفريط حتى مبا يبدوا قلياًل كالنواة اأو تافهاً.

5- �سرورة ال�ستمرار يف العمل، دون انقطاع بعذِر راحٍة اأو تقاعد، 

ولذا جنده )وكان يعمل يف �سياعه ما بني ذلك).
بها  وا�سعادهم  ثروتك  حا�سل  يف  الآخرين  ا�سراك  �سرورة   -6

)فاأعتق األف مملوك، كلهم من ك�سب يده).
اهلل  �سبيل  يف  جماهداً  يكون  اأن  املوؤمن  وعلى  الإمام،  على   -7

وامل�ست�سعفني متى ا�ستدعت احلاجة.

عليك باالكتفاء الذاتي المنزلي
عن اأبي عبد اهلل ال�سادق قال: كان اأمري املوؤمنني يحتطب 

وي�ستقي ويكن�س، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز))).
اإن تعاون الرجل مع زوجته يف تدبري �سوؤون املنزل، وتوزيع الأدوار 
وتق�سيم امل�سوؤوليات والأعمال بينهما، وال�ستغناء قدر امل�ستطاع عن 
)اخلدم) و)احل�سم)، ُيعّد كل ذلك من عوامل تقلي�س النفقات، وتوفري 
وبذلك  التكاليف،  من  ممكن  قدر  وباأقل  املنزل  حاجات  من  الكثري 
يخف ال�سغط على الفقراء، بل بذلك يخطون خطوة نحو توفري فائ�س، 
يعينهم على النوائب، ويوفر لهم راأ�س مال ي�ساعدهم على ال�ستثمار.

)1(  و�سائل ال�سيعة: ج12 �س24 ب9 ح10.
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وهذه الرواية توؤكدها روايات عديدة اأخرى، ومنها:
�سمنت   فاطمة اإن  قال:   الباقر جعفر  اأبي  الإمام  عن 
))) البيت)))، و�سمن لها  لعلي عمل البيت والعجني واخلبز وقمَّ
علي ما كان خلف الباب من نقل احلطب واأن يجيء بالطعام... 

(((.اخلرب
ولي�س املق�سود من ذلك اختزال املراأة يف اأعمال الطبخ و�سبهها، 
– كما  الرجل  ول  الأعمال،  هذه  عن  املراأة  ترتفع  ل  ان  املق�سود  بل 
اإن  من  ظهر  – وكما  اأهاليكم  �ساعدوا  الآتي:  العنوان  من  �سيظهر 
اأمري املوؤمنني قام بتق�سيم اأعمال املنزل بينه وبني زوجته ال�سديقة 
الطاهرة – فان ال�سحة واخلري والربكة ومتا�سك الأ�سرة رَْهن با�سطالع 

املراأة والرجل بالأعمال املنزلية اأي�ساً.
على اأنه لي�س من الواجب على املراأة اأن تقوم باأعمال املنزل، بل 
لها اأن تطالب الرجل بالأجرة على الطبخ والكن�س واإدارة الأطفال و�سبه 
اأو  به خارج  ت�سطلع  اآخر  كاأي عمل  الإ�سالمي،  الفقه  ذلك، ح�سب 

داخل املنزل .

ًا اإذا كن�سه، ل�سان العرب: ج12 �س493. ه قمَّ )1(   يقال قمَّ بيته: يُقمُّ
)2(   ولعل وجه اجلمع بني الروايتني: اأنَّ تلك كانت يف ظرف وفرتة وهذه كانت يف ظرف وفرتة اأخرى – 
– وهناك وجه جمع اآخر: ان )قم البيت( كان من �سمانها  ح�سب اختالف الظروف ال�سحية وغريها 
والتزاماتها العامة وذلك ل ينفي ان يقوم هو �سلوات اهلل عليه بذلك اأحيانا اأو اأحيانا كثرية كم�ساعدة 

وموؤازرة لها �سلوات اهلل عليها.
)3(   تف�سري العّيا�سي: ج1 �س171 ح41. )يف تف�سري �سورة اآل عمران(.
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ولكن قيامها بكل ذلك جماناً، عامل اأكيد يف متا�سك الأ�سرة ومما 
يوجب تر�سيخ اأوا�سر املحبة واملودة، اإ�سافة اإىل تقلي�س النفقات، وعلى 
الرجل اأن يعرف للمراأة حرمتها وقيمتها وتطوعها للقيام باأعمال املنزل 
جماناً، رغم عدم وجوبه عليها، فيقابل ذلك باملزيد من احلب والتقدير 
املحبة  ملوؤها  اإميانية  اأجواء  اإىل  املنزل  اأجواء  تتحول  وبذلك  والحرتام، 

والوئام والأخالق والوداد.
اأي�ساً  اأخرى  باأعمال  القيام  املراأة من  اأن متنع  كما ل يعني ذلك 
– اإىل جوار اإدارتها ل�سوؤون املنزل – مبا يتنا�سب مع ح�سمتها وعفافها 
ونزاهتها وطهارتها، يف املنزل اأو خارجه ومبا ل ي�سر بواجباتها الزوجية او 

برتبية اجليل ال�ساعد، وذلك:
مثل: التدري�س والتمري�س – يف الإطار ال�سرعي كما هو وا�سح -

ومثل كتابة البحوث العلمية والدرا�سات التخ�س�سية، والع�سوية 
يف مراكز الدرا�سات، واإدارة املدار�س واجلامعات واملعاهد اخلا�سة بالن�ساء 
)َفال  مثل  ال�سرعية  ال�سوابط  كافة  رعاية  �سرط  العامة  اأو  والفتيات، 

ِه َمرَ�ٌس)  ِب ِذي يِف َقْل ْطَمَع الَّ َي اْلَقْوِل َف ْعَن ِب َتْخ�سَ
ومثل: اخلياطة واحلياكة والتطريز والر�سم والنحت وغريها.

واإنتاج  باحلا�سوب  يرتبط  مما  وغريها  والدبلجة،  الربجمة،  ومثل: 
الأفالم الوثائقية وغريها.

واملرعى  املزرعة،  اإدارة  يف  والأبناء  الزوج  جوار  اإىل  امل�ساركة  ومثل: 
وال�سركة، و�سبه ذلك.
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نعم ينبغي للدولة وللمجتمع اأن يوفر فر�س العمل للمراأة بحيث 
ل تختلط بالرجال قدر امل�ستطاع، يف ال�سركات واملدار�س وامل�ست�سفيات 
اأو  م�ست�سفيات  – يف  اأكرث  احلركة  حرية  لها  يوفر  ذلك  فان  وغريها 
مدار�س خا�سة بالن�ساء – ويحفظ كرامتها ب�سكل اأف�سل، ويوفر �سمانة 
اإ�سافية كي ل ت�سّول اأنف�س �سعفاء النفو�س لهم، بان يتجاوزوا حدود 
احل�سمة والوقار، واإن مل يكن من املحرم ان تعمل يف اأماكن يتواجد فيها 

الرجال �سرط الإلتزام باحل�سمة والعفاف وال�سرت واحلجاب.
نف�سل احلديث عنه يف كتاب  ولعلنا  اآخر،  البحث جمال  ولهذا 

م�ستقل باإذن اهلل تعاىل.
ول بد اأي�ساً من الإ�سارة اإىل ان قيام �سيدة ن�ساء العاملني فاطمة 
اإ�سافة   - كان  املنزل،  باأعمال  وال�سالة  ال�سالم  اأف�سل  عليها  الزهراء 
اإىل ا�ستحبابها الذاتي - كي ل تتميز على ن�ساء امل�سلمني فان كثرياً 
من اأهل املدينة كانوا فقراء اإن مل يكن اأكرثهم، ف�سربت �سلوات اهلل 
عليها بذلك اأروع املثل لبنات وزوجات الروؤ�ساء والأمراء والقادة والوزراء 
وامل�سوؤولني: ان يع�سن كما يعي�س عامة النا�س واأن يعانني كما تعاين 
اأكرثية الن�ساء يف البلد من حّر وبرد وم�سقة ون�سب وكّد وتعب وحركة 
ون�ساط، وان ل ي�سمخن باأنوفهن ول ي�ستعلني على ال�سعب ويع�سن 
يت�سورون  والنا�س  والنزهات،  والرحالت  والرفاه  والبطر  البذخ  حياة 

جوعاً ويفتقدون اأب�سط م�ستلزمات العي�س واحلياة.
 كما ل بد من الإ�سارة اأي�ساً اإىل اأن ال�سديقة الطاهرة كانت تقوم 
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بدور املعلمة واملربية واملوجهة الدينية والجتماعية، - والروايات بذلك 
متعددة – كما قامت باأدوار �سيا�سية – ا�سرتاتيجية كربى كان منها 
الذي جرى  الكبري  ال�ساخنة لالنقالب  ال�سامل ومواجهتها  ت�سديها 

(((بعد �سهادة اأبيها امل�سطفى

ساعد أهلك
فاإن معاونة الأهل، مر�ساة للرب ومدعاة لعظيم الأجر و�سر النتاجية، 

وما اأروع احلديث التايل:
 وفاطمة  اهلل ر�سول  علينا  دخل   :علي الإمام  قال 

جال�سة عند القدر واأنا اأُنّقي العد�س.
قال: يا اأبا احل�سن.

قلت: لّبيك يا ر�سول اهلل.
قال: ا�سمع، وما اأقول اإّل ما اأمر رّبي: ما من رجل يعني امراأته يف 
بيتها اإّل كان له بكّل �سعرة على بدنه عبادة �سنة �سيام نهارها وقيام 
الرّب  غ�سب  ويطفئ  للكبائر  كّفارة  العيال  خدمة  علي،  يا  ليلها... 

ومهور حور العني ويزيد يف احل�سنات والدرجات.
يا علي، ل يخدم العيال اإّل �سّديق اأو �سهيد اأو رجل يريد اهلل به 

(((.خري الدنيا والآخرة

)1(   يراجع عن ذلك كله )من فقه الزهراء( و)فاطمة بهجة قلب امل�سطفى( )فاطمة الزهراء من املهد 
اإىل اللحد( وغريها.

)2(  م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س48 ب17 ح2، عن جامع الأخبار: �س102.
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اإن خدمة الرجال لعيالهم، �سواًء اأكانوا جتاراً اأم علماء اأم جامعيني 
حمكومني،  اأم  حكاماً  اأم  ومهند�سني،  وحمامني  اأطباء  اأم  واأ�ساتذة، 

تت�سمن منافع كثرية، منها:
احلب  في�سود  متا�سكها،  ينتج  مما  الأ�سرة،  يف  املحبة  اأوا�سر  تقوية 
والوئام وال�سلم وال�سالم، وتتقل�س حالت الطالق اإىل اأدنى الدرجات، 
ويرتبى الأبناء اأف�سل تربية، وتتقل�س اجلرائم، من �سرقات واعتداءات 
وحالت انتحار وغريها والتي تنتج غالباً عن تفكك الأ�سرة، والنزاع بني 
الأبوين، مما ي�سبب ت�سدير اأبناء م�سكونني بالغ�سب واحلقد والعدوانية 

وغريها.
ومن اأهم الآثار الإيجابية لذلك اأن حتظى الأ�سرة بربكة ذلك كله، 

بـ)الأمن القت�سادي) و)ال�ستقرار املايل).
املنزل  يف  العيال  خلدمة  العظيم  الأجر  هذا  كان  ولغريه  ولذلك 

وخارجه.

إعمل ثم إعمل
 اإّن اهلل :قال: قال ر�سول اهلل عن اأبي جعفر ال�سادق
حني اأهبط اآدم من اجلنة اأمره اأن يحرث بيده فياأكل من كّدها، بعد 

(((.نعيم اجلّنة... اخلرب
وذلك اإيذان من اهلل تعاىل واإعالم باأن معادلة احلياة الدنيا تبتني 

)1(  م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س24 ب8 ح9.
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على الكد والعمل، وبذلك ميهد الإن�سان طريقه اإىل اجلنة من جديد، 
فعليك بالعمل ثم العمل!

استثمر المياه واألراضي
اأمري  كان  قال:  اأبيه  عن   ،حممد بن  جعفر  الإمام  وعن 

(((.يقول: من وجد ماًء وتراباً ثم افتقر فاأبعده اهلل املوؤمنني
الذي  هو  و)العمل)  والغنى،  للرثوة  خام  مواّد  هي  والرتاب)  )املاء 
تعمل  مل  ثم  اخلام،  املواد  اهلل  وهبك  فاإذا  فعلية،  ثروة  اإىل  يحولها 
وِمَنحه، وذلك كنتيجة  اأبعدك اهلل عن رحمته وعن عطاياه  وافتقرت، 
فاإن  )ال�سعب)  )ال�سخ�س) كذلك يف  الأمر يف  وكما  اختيارك،  ل�سوء 
يف  الدول،  �سائر  اإىل  يفتقر  ثم  واملياه  الأر�س  ميلك  الذي  ال�سعب 
املنتوجات الزراعية، وي�ستورد حتى احلنطة وال�سعري، لهو �سعب اأبعده 

اهلل عن رحمته، ب�سوء اختياره.

اتبع سياسة )التفويض( و)توزيع األدوار(
ما  وَِكْل  بنف�سك  اأمورك  كبار  با�سر   :ال�سادق الإمام  قال 

(((.سغر منها اإىل غريك�
النجاح  �سبل  اأهم  من  هي  الأدوار)  و)توزيع  )التفوي�س)  �سيا�سة 

)1(   قرب الإ�سناد: �س 115ح404، ومعنى )فابعده اهلل(: فابعده اهلل فال يلومن ال نف�سه، فاجلزاء 
حمذوف، ولعل من وجوهه ا�ستثارة تفكري القارئ وال�سامع وذكائه.

)2(  عوايل الالآيل: ج3 �س 197 ح13.
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اإىل غريك)  الإمام: )ِكل ما �سغر منها  يقول  والتقدم والرثاء، ولذا 
�س الآخرين، حتى يف اجلزئيات والثانويات  والغريب اأن جند البع�س يهمِّ
الأعمال  لكل  ال�سخ�سية  املبا�سرة  بالإدارة  ويت�سبث  الأمور،  و�سغائر 

وامل�سوؤوليات واملهام!
ومن هذا احلديث ن�ستنبط اأن من اأهم �سبل تطور العمل التجاري 

وال�ستثمار اأن يقوم الإن�سان مبزيج من:
أ - تفوي�س الأعمال التي ل تتوقف عليه بالذات، 

ب - ومبا�سرة كبار الأمور وعدم التهرب منها اأو التقاع�س عنها.

تفقَّه في المكاسب
اإن التفقه يف املك�سب هو ال�سمانة للنزاهة وال�ستقامة والرثاء 

فعن الإمام علي: اأّن رجاًل قال له: يا اأمري املوؤمنني، اإيّن اأريد 
التجارة.

قال: اأفقهت يف دين اهلل؟
قال: يكون بع�س ذلك.

قال: ويحك! الفقه ثّم املتجر، فاإّنه من باع وا�سرتى ومل ي�ساأل عن 
حرام ول حالل ارتطم يف الربا ثم ارتطم)))

وتنامي  و)العدالة)  و)النزاهة)  )ال�ستقامة)  �سمانة  هو  )الفقه)  اإن 
الرثوات وبركتها، فَمن ل يتفقه يف الدين ول يعرف احلالل من احلرام، 

)1(  دعائم الإ�سالم: ج2 �س16 الف�سل الأول ح12.
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وؤَر الف�ساد املايل من غ�س وتدلي�س ور�سوة وخداع واحتكار  �سيقع يف ُب
وظلم واجحاف وربا، وذكر الإمام عليه ال�سالم )الربا) هو من باب املثال.
ومن الوا�سح اأن الفقه )مقت�سي) للتحرز من احلرام، ولبد اأن ين�سم 

اإليه )الإميان) ليبتعد التاجر والكا�سب عن احلرام.
ول يق�سد بالتفقه يف املكا�سب اأن يتحول كل تاجر وحريف وذي 
معرفة  وعلى  اأمره  من  ب�سرية  على  يكون  ان  بل  فقيه،  اإىل  �سنعة، 
بالأحكام ال�سرعية التي تتعلق مبجالت عمله، ولو بالرجوع اإىل الفقهاء 

اأو وكالئهم اأوكتبهم.
وتت�ساعف  الرثوة  تنمو  وال�ستقامة،  والنزاهة  املالية  العدالة  ومع 

و�سيجعل اهلل فيها الربكة واخلري العميم.

عليك باختيار األكفاء
وكان اأمري املوؤمنني يقول: ل يقعدن يف ال�سوق، اإّل من يعقل 

(((.ال�سراء والبيع
والنهي اإر�سادي على امل�سهور، وحتتمل املولوية، لكن الظاهر عدم 

احلرمة اإل فيما كان مقدمة للحرام.
اأمور  تفوي�س  اأو  توظيف  اأو  توكيل  كراهة  احلديث  من  وي�ستفاد 

البيع وال�سراء ملن ل يعقلها.
و)العقل) من العقال، واإن َمن ل يتقن اأ�سول وقواعد البيع وال�سراء، 

)1(  الكايف )فروع(: ج5 �س154 ح23.
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والكيفيات،  والُطُرق،  التفا�سيل،  يف  اأو  الأ�سل  يف  اما  له  ِعقال  فال 
البيع  مطلق  اأو  للتجارة  ويت�سدى  ال�سوق  يف  يقعد  ل  اأن  فينبغي 

وال�سراء اإل من يعقل ويتقن البيع وال�سراء.

تمسك بالدعاء ثم باإليحاء
ما  ا�سرتيتم  اإذا  الأربعمائة:  حديث  يف   علي الإمام  وعن 
حتتاجون اإليه من ال�سوق فقولوا حني تدخلون الأ�سواق: اأ�سهد اأن ل اإله 
اإّل اهلل وحده ل �سريك له واأ�سهد اأّن حممداً عبده ور�سوله، اللهم 
(((.اإيّن اأعوذ بك من �سفقة خا�سرة وميني فاجرة واأعوذ بك من بوار الأمي
عندما يدعو الكا�سب اأو التاجر بـ)اللهم اإين اأعوذ بك من �سفقة 

خا�سرة وميني فاجرة...) فاإنه يحقق بذلك عدة اأهداف:
أوالً: اإنه بذلك ي�ستمطر رحمة اهلل تعاىل الذي بيده الرزق، كما ان 

بيده اخللق.
من  يحرتز  باأن  مركزة  نف�سي  اإيحاء  بعملية  بذلك  يقوم  اً:  ي ان ث
الأمَيان،  وفاجر  بالع�سيان  الربح  اإىل  التو�سل  اخلا�سرة ومن  ال�سفقات 
فاإن هذا الدعاء ونظائره يبني الإن�سان على ثقافة )الربح احلالل) وجتنب 

)الرزق احلرام) والحرتاز عن ال�سفقات اخلا�سرة.

اذكر اهلل تعالى

)1(  اخل�سال: ج2 �س634 ح10 )حديث الأربعمائة(.
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 اأكرثوا ذكر اهلل املوؤمنني يف حديث الأربعمائة:  اأمري  وعن 
اإذا دخلتم الأ�سواق عند ا�ستغال النا�س فاإنه كّفارة للذنوب وزيادة يف 

(((.احل�سنات ول ُتكتبون يف الغافلني
اإن التوازن بني الدنيا والآخرة، يعد عاماًل من اأهم عوامل التقدم 

وال�سعادة، مما ينعك�س اإيجابياً على )الأداء القت�سادي) لالأ�سخا�س.
وذكر اهلل تعاىل وبكرثة، يدفع عن الإن�سان احتمالت اإرتكاب احلرام 
القت�سادي الذي ي�سر بالكا�سب نف�سه كما ي�سر بالطبقة املحرومة، 

وذلك مثل الربا، الحتكار، الجحاف، والر�سوة والغ�س وغريها.

عليك بـ)السماح( فإنه الطريق لألرباح
قال الإمام علي: �سمعت ر�سول اهلل يقول: ال�سماح وجه 

(((.من الرباح
واملراد من )ال�سماح) ال�سهولة يف التعامل، والت�سامح والت�ساهل، 
ت�سبب  التي  العوامل  اأهم  من  ذلك  فاإن  والت�سديد،  التقييد  وعدم 

ك�سب العمالء.

أعِط أكثر وستربح أكثر
على   املوؤمنني اأمري  مر  قال:   ال�سادق اهلل  عبد  اأبي  وعن 

جارية قد ا�سرتت حلماً من ق�ساب وهي تقول: زدين.

)1(  اخل�سال: ج2 �س614 ح10، )حديث الأربعمائة(.
)2(  من ل يح�سره الفقيه: ج3 �س122 ب 61 ح19.
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(((.زدها فاإّنه اأعظم للربكة :فقال له اأمري املوؤمنني
اإن )الإح�سان) من �سبل متا�سك املجتمع وا�ستقراره، مما ينعك�س 

اإيجابياً على املردود القت�سادي العام.
واإعطاء امل�سرتي الأكرث، ي�ستبطن )الربكة) كما يف احلديث.

والتجذر  الكيفي،  والتح�سن  الكمية،  الزيادة  تعني:  و)الربكة) 
العمقي كما تعني الطهارة اأي�ساً.

و)الربكة) ذات بعدين:
بعد غيبي: لأن زيادة امل�سرتي، ت�ستدعي لطف اهلل ورحمته ومزيد 

اإح�سانه باملح�سن.
كما اأن )زيادة امل�سرتي) تعد طريقة مثالية، لإجتذاب املزيد ثم املزيد 
من العمالء، مما يزيد الفائدة والنفع، فاإن )هام�س الربح) واإن قّل، اإل اأن 

لة النمائية �ستكون اأكرث. املجموع واملح�سّ

اختر الموقع المتميز
قال الإمام علي :مّر النبي على رجل ومعه �سلعة يريد 

(((.بيعها، فقال: عليك باأّول ال�سوق
فن  م  يتعلَّ اأن  عليه  وال�سنعة،  احلرفة  وذو  والتاجر  الكا�سب  اإن 
وكيفية وطرق )الت�سويق) ومن م�ساديقه اختيار املوقع ال�سرتاتيجي، 

)1(  الكايف )فروع(: ج5 �س152 ح8.
)2(   من ل يح�سره الفقيه: ج3 �س122 ب61 ح23.
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وهو ما اأ�سار اإليه احلديث ال�سريف.
كما اأن هذا احلديث يك�سف لنا بو�سوح عن اأن النبي �سلى اهلل 
عليه واآله، مل يكن يقت�سر دوره يف ارتباطه وعالقته بالنا�س على التوجيه 
اقت�سادي  م  ومعلِّ ه  كموجِّ دوره  ميار�س   كان بل  فح�سب،  الديني 

اأي�ساً، اأَولي�س قد قال تعاىل زبۇ   ۆ ۆرب؟

تجنب القسم باهلل تعالى
ينفق  فاإّنه  واحللف  اإّياكم  يقول:  كان  اأنه   املوؤمنني اأمري  وعن 

(((.ال�سلعة وميحق الربكة
اإن الذي يحلف لت�سويق ب�ساعته، اإما كاذب واإما �سادق:

فاإن كان كاذباً، فاإنه اإ�سافة اإىل ا�ستجالبه غ�سب اهلل تعاىل، يفقد 
م�سداقيته مبرور الزمان فيزهد فيه املتعاملون معه.

من  ولعل  بالق�سم،  اأي�ساً  �سلعته)  )ينفق  فاإنه  �سادقاً،  كان  واإن 
عظيم  واأي  لالأميان،  عر�سة  اهلل  اأنه جعل  اإىل  اإ�سافة   - ذلك  اأ�سباب 
اأُمتهن ا�سمه اجلليل! -فاإنه يحاول ت�سويق ب�ساعته بالق�سم، ول يويل 
عادة كبري اهتمام بـ)اجلودة) و)الكيفية)، بل يحاول اأن يعّو�س عنها 

بالق�سم، مما يقوده يف رحلة تراجعية كيفية تزداد باطراد.

عليك بالمحافظة على الممتلكات

)1(   الكايف )فروع(: ج5 �س162 ح4.
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من  ينادي  رجل  فاإذا  امل�سجد  من  خرجت  قال:  مطر  اأبي  عن 
اإن  راأ�سك  من  وخذ  لك  واأتقى  لثوبك  اأبقى  فاإنه  اإزارك  ارفع  خلفي: 

كنت م�سلماً.
كاأّنه  الدرة  ومعه  برداء  ومرتد  باإزار  موؤتزر  وهو  فم�سيت من خلفه 

اعرابي بدوي.
فقلت: من هذا؟.

فقال يل رجل: اأراك غريباً بهذا البلد.
قلت: اأجل، رجل من اأهل الب�سرة.

(((...قال: هذا علي اأمري املوؤمنني
املمتلكات  على  املحافظة  النفاق)  )تر�سيد  طرق  اأهم  من  اإن 

واملقتنيات والب�سائع، كي تكون اأطول عمراً، واأدوم واأنظف 
فاإنه  لذلك،  جيداً  مثاًل  يعد  احلديث  يف  املذكور  الثوب)  و)رفع 
اأبقى للثوب لأنه يتجنب بذلك، ا�سطكاك الثوب بالأر�س، والأحجار، 

والأ�سواك، مما يوؤدي اإىل متزيقه اأو تقذيره على اأقل الفرو�س.
كما اأنه )اأتقى لك) فاإن من يرفع ثوبه، فاإنه يجنبها قاذورات الطريق، 

والنجا�سات.

تجنب التسويق الكاذب
وعن الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق، عن اأبيه قال: قال ر�سول 

)1(  بحار الأنوار: ج40 �س331 ب98 ح14.
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رخي  ـُ اهلل: ثالثة ل يكّلمهم اهلل ول يزّكيهم ولهم عذاٌب األيم، امل
بنور  ا�ستقبلك  ورجل  بالكذب،  �سلعته  واملزّكي  العظمة،  من  ذيله 

(((.ًسدره فيوارى وقلبه ممتلئ غ�سا�
)الت�سويق الكاذب) قد يدفع النا�س لل�سراء منك، اأكرث فاأكرث، اإل 
اأنه على املدى الطويل، بل على املدى املتو�سط اأي�ساً، يعّد �سبباً رئي�سياً 

من اأ�سباب الف�سل القت�سادي.

تجنب الغش
 كتاب )اجلعفريات)، باإ�سناده عن الإمام علي بن اأبي طالب
اأّنه ركب بغلة ر�سول اهلل ال�سهباء بالكوفة، فاأتى �سوقاً �سوقاً... ثم 

اأتى التّمارين فقال: اأظهروا من رديء بيعكم ما تظهرون من جيده.
.باً واإياكم وما طفا ثم اأتى ال�سّماكني فقال: ل تبيعوا اإّل طيِّ

اإن )النزاهة) تعد من اأهم طرق �سالمة دوران العجلة القت�سادية، 
بني  الغ�س  قبح  يف  فرق  ول  الغ�س)،  )جتنب  مفرداتها  اأهم  من  وان 

الطفيف احلقري والكبري اخلطري.

إعمل في بلدك
 كتاب )اجلعفريات) باإ�سناده، عن الإمام علي بن اأبي طالب
قال: قال ر�سول اهلل: من �سعادة املرء: اخللطاء ال�ساحلون، والولد 

)1(  مكارم الأخالق: �س 111.
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(((.البار، والزوجة املوؤاتية، واأن يرزق معي�سته يف بلدته
اإن )التخطيط ال�سليم) هو مفتاح الرزق الهنيء واحلياة الرغدة، ومن 
ح�سن التخطيط اأن يخطط الكا�سب حلياته التجارية ومل�سدر رزقه، كي 
يكون يف نف�س بلده، فاإن ذلك من ال�سعادة، لأن الغربة عادة ت�ستلزم 
)امل�ساق) وقد توجب الكاآبة وتوتر الأع�ساب وخمتلف الأمرا�س، كما قد 
توجب الف�ساد اإما للمهاِجر اأو لبع�س اأفراد اأ�سرته، وقد ت�ستلزم تفكك 
العوائل مبا تت�سمن من عدم قدرة رب العائلة، على الرعاية العاطفية 

والرتبوية.
نعم.. هذا هو الأ�سل، اأما لو �ساقت ال�سبل باملرء، فعليه اأن ينطلق 
ويهاجر، كما عليه اأن يخطط للتوقي من م�ساعفات الهجرة اأو الأ�سفار 
الكثرية، قدر امل�ستطاع، بل اإن اهلل تعاىل �سيعّو�س املهاجر يف �سبيله 

ې   خرياً كثرياً جداً زب ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې       ې
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئرب.))) 

شارك ذوي الحظوظ والناجحين
فاإّنه  الرزق  عليه  اأقبل  قد  الذي  �ساركوا   :علي الإمام  وقال 

(((.اأخلق للغنى واأجدر باإقبال احلظ عليه

)1(   م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س292 ب41 ح1، عن اجلعفريات: �س 194.
)2(   �سورة الن�ساء: اآية 100.

)3(  نهج البالغة: ق�سار احلكم 230.
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وبناءاً على هذا احلديث ال�سريف فاإنه:
لبد للكا�سب والتاجر من:

)- درا�سة �ساملة لل�سوق، ور�سد احلركة التجارية للتجار ولل�سركات 

ح�سن  وعوامل  جناحهم،  واأ�سرار  )الناجحني)  يكت�سف  لكي  وذلك 
طالعهم.

2- ثم عليه اأن يحاول التقرب اإليهم وم�سادقتهم.

3- واأن يتّوج ذلك بعقد �سراكة عمل معهم، اأو حتالف نوعي �سامل 

وبذلك ينطلق املرء اإىل اآفاق جتارية اأرحب واأو�سع باإذن اهلل تعاىل.

أحسن انتخاب من تستعين بهم
الزمان وقحط  نزل بك كلب  اإذا  بني،  يا   :الإمام علي وقال 
اأهل الرحمة  الثابتة من  النابتة والفروع  الدهر فعليك بذوي الأ�سول 

(((.والإيثار وال�سفقة فاإّنهم اأق�سى للحاجات واأم�سى لدفع امللمات
يف  مكثفة  م�سورة  اإىل  احتجت  اأو  العمل،  عن  عاطاًل  كنت  اإذا 
اأزمة اقت�سادية متّر بها، اأو اإذا احتجت اإىل قر�ٍس، اأو اإىل و�ساطة م�سروعة 
لتذليل عقبة اأمام جتارتك، فعليك، كما ير�سدنا الإمام عليه ال�سالة 
املّلمة  لدفع  بهم،  ت�ستعني  الذين  اأولئك  اختيار  اأن حت�سن  وال�سالم، 

وق�ساء احلاجة، واإل زادوك خباًل وما ح�سدت اإل وبالً.
)املقايي�س  اإىل  اأي�ساً  ير�سدنا  وال�سالم  ال�سالة  عليه  والإمام 

)1(   اأعالم الدين: �س 274.
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وال�سوابط) يف الأ�سخا�س الذين ترجع اإليهم وت�ستعني بهم، فعليكم 
عليه  اهلل  �سلوات  الإمام  ذكرها  التي  اخلم�سة)  )املقايي�س  بالتدبر يف 

جيداً.

ال تتعامل مع السفلة
قال اأمري املوؤمنني يف حديث الأربعمائة: احذروا ال�سفلة، فاإّن 

(((.فيهم قتلة الأنبياء وفيهم اأعداوؤنا ،ال�سفلة من ل يخاف اهلل
عوامل  اأهم  من  تعد  و)اخليانة)  و)ال�سرقات)  و)املكر)  )الغدر)  اإن 

خ�سارة الأفراد وال�سركات، بل انها كثرياً ما توؤدي لالإفال�س.
فعلى الكا�سب والتاجر جتنب التعامل مع )�َسفلة النا�س) وجتنب 
توظيفهم لأنهم اأكرث النا�س غدراً ومكراً وخيانة و�سرقة، وكم من النا�س 
فقدوا كل ما ميلكون، اأو ف�سلوا يف جتارتهم، اأو تكبدوا خ�سارات فادحة، 
اأو  عامل  اأو  موظف  )خيانة)  نتيجة  ومعاملهم،  م�سانعهم  اأغلقوا  اأو 

�سريك من ال�سفلة!.
ولكن: من هم �سفلة النا�س؟ هذا ما يو�سحه احلديث التايل:

فاإن اأمري املوؤمنني قال: اإن كنت ل تبايل ما قلت وما قيل لك 
(((.فاأنت �سفلة

اإن )ال�سافل) هو من ل كرامة له، ولذا ل يهتم مبا قال يف النا�س )من 

)1(  اخل�سال: ج2 �س635 ح10 )حديث الأربعمائة(
)2(  راجع تهذيب الأحكام: ج6 �س295 ب92 ح28.
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�سباب اأو تهمة اأو غيبة اأو جرح واإهانة) كما ل يهتم مبا يقوله عنه النا�س 
)من نقٍد، اأو جرح، اأو هتك) وذلك موؤ�سر خطري على اأنه ل ميتلك رادعاً 
عن اخليانة اأو اجلرمية )من �سرقة اأو اختال�س اأو تالعب بالأ�سواق اأو غري 

ذلك). فتاأمل

ر في طلب الرزق بكِّ
وقال :اإذا �سّليتم ال�سبح وان�سرفتم فبكروا يف طلب الرزق.)))
الن�ساط مفتاح النجاح، ومن مقومات النجاح )التبكري) يف طلب 
الرزق، واأف�سل اأنواع التبكري ما كان بعد الن�سراف من �سالة ال�سبح، 

.فكن ن�سطاً، وبّكر يف طلب الرزق، ف�ستنال املنى باإذن اهلل املنان

عليك باألمانة واالتقان
ثكلتك  خّياط،  يا  فقال:  خّياط  على   علي الإمام  وقف 
الثواكل! �سّلب اخليوط ودقق الدروز وقارب الغرز فاإيّن �سمعت ر�سول 
اهلل يقول: يح�سر اهلل اخلّياط اخلائن وعليه قمي�س ورداء مّما خاط 
وخان فيه واحذروا ال�سقاطات، فاإّن �ساحب الثوب اأحّق بها ول تتخذ 

(((.بها الأيادي تطلب املكافات
مالك  اأنهما  كما  النجاح،  �سروط  من  �سرطان  والتقان)  )الأمانة 

)1(  الكايف )فروع(: ج5 �س79 ح8.
)2(   تنبيه اخلواطر: �س 42 )باب ال�سناعات واحلرف(.
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الثواب، يف قبال اخليانة والإهمال، حيث اإنهما مالك العقاب.)))
املالك  فاإن  واإل  احلديث،  يف  اخلطاب  طرف  اإل  هو  ما  و)اخلياط) 
�سامل لكل ذوي حرفة و�سنعة، بل ولكل من له عمل ما، كالنجار 
واحلّداد والق�ساب وال�سائغ، كما ي�سمل اأي�ساً )املهند�س) و)الطبيب) 
اأق�سى  اإىل  العمل  يف  )التقان)  اجلميع  فعلى  وغريهم،  و)املحامي) 

احلدود، وعلى الكل اأداء هذه الأمانة باأف�سل الوجوه.
اإ�ستمر يف العمل والإنتاج واإن مل تكن حمتاجاً.

ويف احلديث: كان اأمري املوؤمنني يخرج يف الهاجرة يف احلاجة قد 
َيها يريد اأن يراه اهلل يتعب نف�سه يف طلب احلالل.))) ُكِف

اإن )جمتمع العمل والإنتاج) هو املجتمع الذي يحبه اهلل تعاىل، ولذا 
كان يخرج اأمري املوؤمنني يف الهاجرة - وهي حّر الظهرية - ليعمل رغم 

اأنه مل يكن حمتاجاً.
وما الذي كان ي�سنعه بالفائ�س؟ كان ينفقه على الفقراء وامل�ساكني 

والأيتام والأرامل... وكذلك فلنكن!

اكتِف بالضروري
(((.ر عليه كاف قال الإمام علي :كّل مقت�سَ

)1(  اأي الإهمال الذي يوؤدي اإىل ت�سييع حقوق الآخرين.
)2(  من ل يح�سره الفقيه: ج3 �س99 ب 58 ح31.

)3(  نهج البالغة: ق�سار احلكم: حكمة 395.
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يدخل يف  مما  تركه  كان  اإن  لكنه  م�ستحب،  النفاق)  )تر�سيد  اإن 
بالالزم  الكتفاء  اإىل  ي�سري  عليه)  ر  مقت�سَ و)كل  َحرُم،  الإ�سراف  دائرة 
وتر�سيد الإنفاق مبعنى القت�سار على ال�سروري والالزم، واأن ل يكون 
منهج الإن�سان الرتاك�س خلف الأكرث فالأكرث، ل ل�سيء اإل لأنه يواكب 

)املو�سة) مثالً.
َوَلع  من  ال�سباب  من  الكثري  عند  جنده  ما  هذه  اخلطاأ  دائرة  ومن 
بل  بها،  حاجته  م�سا�س  عدم  رغم  الأجهزة)))،  من  الأحدث  بالن�سخ 

لكي يجاري املو�سة، ويتبجح اأمام اأ�سدقائه فقط!

كن سهاًل وال تتشدد
(((....ساهل الدهر ما ذّل لك قعوده� :وقال علي

ويف  التعامل،  يف  والت�ساهل  الت�سدد  عدم  النجاح  طرق  من  اإن 
ولو  عليهم  اهلل  ف�سّعب  �سّعبوا  اإ�سرائيل  بني  )اإن  الرواية  م�سمون 

�سهلوا ل�سّهل).)))
والإجارة  وال�سراء،  البيع  �سهولة  تعني:  فيما  تعني  و)ال�سهولة) 
والرهن، وال�سلح والف�سخ، بدون تعقيد اأو روتني اإداري اأو بريوقراطية، 

من  الكثري  عند  جنده  ما  وكذا  وغريها،  والكمبيوتر  باد  والآي  واجلالك�سي  الآيفون  كاأجهزة    )1(
الن�ساء من الولع بالك�س�سوارات وحتى اأنواع الأثاث املنزيل.

)2(  نهج البالغة: ر�سالة 31، كتبها اإىل الإمام احل�سن عند ان�سرافه من وقعة �سفني.
)3(  عيون اأخبار الر�سا �سلوات اهلل عليه: ج1، �س16، ح31، وهي رواية طويلة يف ق�سية بقرة بني 

اإ�سرائيل وال�ساهد منها )ولكن �سددوا، ف�سدد اهلل عليهم(.
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فاإذا اأتتك الأمور �سهلة، فكن �سهاًل مع النا�س اأي�ساً، وعندئٍذ تدوم لك 
هذه النعمة.

إحذر الكسل
(((.من دام ك�سله خاب اأمله و�ساء عمله :وقال

)الك�سول) ت�سوء اأعماله من جهة، ول ي�سل اإىل اأهدافه من جهة 
ثانية، فاإن الك�سول يهمل العمل، واإن عمل فاإنه ل يتقنه، فال ي�سل اإىل 

اآماله واأهدافه كنتيجة طبيعية لكل ذلك.
ّما ازدوجت، ازدوج الك�سل  قال اأمري املوؤمنني: اإّن الأ�سياء لـ

والعجز فنتج بينهما الفقر.)))
وهذه معادلة علمية: الك�سل + العجز = الفقر.

اأما العاجز غري الك�سول، فقد يوِجد بن�ساطه القدرة والقوة والكفاءة، 
فال يبقى عاجزاً - يف اإطار العلة املبقية -.

اأما القادر الك�سول كوارٍث ك�سول ورث ثروة �سخمة، فاإنه �سرعان 
ما يبدد ثروته.

إترك األماني وأقِبل على العمل
قال اأمري املوؤمنني يف و�سيته لبنه حممد ابن احلنفية: يا بني، 

)1(   غرر احلكم: ج2 �س162 الف�سل ال�سابع وال�سبعون ح263.
)2(  الكايف )فروع(: ج5 �س86 ح8.
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اإّياك والتكال على الأماين فاإّنها ب�سائع النوكى))) وتثبيط عن الآخرة 
(((.ترك املُنى الغنى  – اأ�سرف  قال  اأن  – اإىل 

النا�س  بع�س  فاإن  الأماين)،  على  )الإتكال  الفقر  عوامل  من  ان 
التخطيط  عن  بدياًل  والأماين)  الأحالم  عامل  يف  )احلياة  من  يتخذ 
والعمل واجلد والجتهاد، وهذه هي و�سفة الف�سل وهي �سالح احلمقى 

يف مواجهة احلياة و�سعابها.

عليك بـاألحالم اإليجابية
كتاب اجلعفريات، باإ�سناده عن الإمام علي بن اأبي طالب قال: 

(((.اإذا متّنى اأحدكم فليكن مناه يف اخلري وليكرث فاإّن اهلل وا�سع كرمي
)متني النجاح) و)التقدم) اأمر ح�سن مطلوب، باعتباره جزء العلة 
ة للتقدم، اأما الأمر املذموم الذي اأ�سارت اإليه الرواية ال�سابقة فهو  ِعدَّ ـُ امل
)الإتكال على الأماين) باعتبارها العلة التامة، وترك التخطيط والعمل 

ملجرد اأمنيِة اأن تتحقق تلك الأماين اآلياً )اأوتوماتيكياً).

قاوم النوم
(((.ما اأنق�س النوم لعزائم اليوم :قال اأمري املوؤمنني علي

 501 �س  ج10  العرب:  ل�سان  النوكى،  وجمعه  الأحمق  مبعنى  الأنوك:  احلمق،  بال�سم  النوك:    )1(
وكتاب العني: ج5 �س411.

)2(  من ل يح�سره الفقيه: ج4 �س275 ب176 ح10.
)3(  م�ستدرك الو�سائل: ج13 �س46 ب16 ح5. عن اجلعفريات: �س 155.

)4(  نهج البالغة: اخلطبة 241.
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اإن )النوم) عدو خطري للعزمية والإرادة املنعقدة لتحقيق الأهداف، 
ل النوم واخلمول على  وكم من اأمرٍء عزم على اأمر، ففاته ملجرد اأنه ف�سّ

اجلد والن�ساط؟!
وقل  ر عمره  ق�سّ اأخ�سره!  ما  للنائم  ويل   :الإمام علي وقال 

 (((.اأجره
والأمر  الواجب  كاجلهاد  الواجبات  اأداء  عن  ينام  قد  )النائم)  اإن 
والثبور  الويل  وهنا  و�سبههما،  الواجبني  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
العمل  فر�س  وعن  امل�ستحبات  عن  ينام  وقد  حقيقة،  له  والعذاب 

والتقدم، وهنا الويل له جمازاً.
العمر  ق�سري  يفني  النوم  الغرمي  بئ�س   :علي الإمام  وقال 

(((.ويفوت كثري الأجر
ويحرمك  العمر  ويفني  الفر�س  يلتهم  �سامت  وح�س  )النوم) 

الأجر، فِلَم ت�ست�سلم له؟

ضع جدواًل ألعمال الليل والنهار
وقال :من كرث يف ليله نومه فاته من العمل ما ل ي�ستدركه 

(((.يف يومه

)1(  غرر احلكم: ج2 �س303 الف�سل الثالث والثمانون ح 30.
)2(   غرر احلكم: ج1 �س304 الف�سل الع�سرون ح33.

)3(   غرر احلكم: ج2 �س216 الف�سل ال�سابع وال�سبعون ح1173.
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ذلك  ويختلف  واأعمال،  برامج  وللنهار  واأعمال،  برامج  لّليل 
ويكون  والتجارة،  للعمل  النهار  يكون  قد  فمثالً:  الأعراف،  باختالف 

الليل للعالقات والتوا�سل والزيارة.
واإذا فّوت الإن�سان بع�س اأعمال الليل، بكرثة النوم، فاإنه ل ميكنه 
ا�ستدراكه بالنهار عادة، ولو فر�س اأنه اأمكنه ذلك، كان على ح�ساب 

اأعمال النهار.
والعك�س �سحيح اأي�ساً ملن يكرث النوم يف النهار.. فكيف مبن يكرث 

النوم يف كال الوقتني؟

تجنب كثرة األكل
النف�س  يف�سدان  والنوم  الأكل  كرثة   :علي الإمام  وقال 

(((.ويجلبان امل�سّرة
اإن )كرثة الأكل) تعد من عوامل تبديد الرثوة، وقد جتر اإىل الفقر، فاإن 
كرثة الأكل تعد من اأهم بواعث الأمرا�س والعلل والأ�سقام، من جهة، 
وتبدد الأموال يف تكاليف العالج من جهة اأخرى، كما اأن كرثة الأكل 
ت�سعف الإنتاجية، كما انها تعد ا�ستهالكاً مبالغاً فيه، للمواد الغذائية، 
من دون �سرورة، بل ومع ال�سرر، وذلك مما ي�سبب - ولو بعملية تراكمية 
بعيدة املدى - يف غالء الب�سائع وارتفاع الأ�سعار، اإذ كلما زاد الطلب 
ارتفعت الأ�سعار، كما ي�سبب يف كثري من الأحيان حرمان الكثري من 

)1(  غرر احلكم: ج2  �س102 الف�سل ال�ساد�س وال�ستون ح 37.
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الفقراء من الطعام، يف كل ما كان الإنتاج له حمدوداً.

إطلب الرزق بين الطلوعين
الأربعمائة):  حديث  )يف   علي املوؤمنني  اأمري  الإمام  وعن 
واطلبوا الرزق فيما بني طلوع الفجر اإىل طلوع ال�سم�س فاإّنه اأ�سرع يف 
طلب الرزق من ال�سرب يف الأر�س وهي ال�ساعة التي يق�ّسم اهلل فيها 

(((.الرزق بني عباده
ولعل من الأ�سباب يف ذلك - اإ�سافة للعامل الغيبي - اأن تدفق 
الأدرنالني يف البدن، يزداد يف هذا الوقت ب�سكل كبري يف البدن، وهو 
يف  القمة  يعي�س  الإن�سان  اأن  اإىل  اإ�سافة  واحليوية،  الن�ساط  هرمون 
�سفاء الذهن، بني الطلوعني، كما يكون هادئ الأع�ساب، رابط اجلاأ�س، 
فيكون، لكل ذلك، اأقدر على التخطيط ال�سليم، وعلى اإتخاذ القرارات 

ال�سائبة.
وعن اأمري املوؤمنني :اإّن النوم قبل طلوع ال�سم�س وقبل �سالة 

(((.الع�ساء يورث الفقر و�ستات الأمر
ذلك ان فرتة ما قبل طلوع الفجر، هي فرتة حتول طبيعي - كوين، 
كما هي فرتة حتول بيولوجي - �سيكولوجي يف الإن�سان)))، وكذا فرتة 

)1(  اخل�سال: ج2 �س 616 ح10 )حديث الأربعمائة(.
)2(  م�ستدرك الو�سائل: ج13، �س110، ب31، ح2، عن حلية العالمة املجل�سي: �س 126.

)3(  اأو�سح املوؤلف ذلك يف كتاب )الإمام احل�سني عليه ال�سالم وفروع الدين(.
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ما قبل الع�ساء.
ويف فرتات التحول، لبد من العداد وال�ستعداد بالدعاء والعمل، 
اأما النوم فاإنه هروب من مواجهة متطلبات املرحلة، لذا فاإنه يورث الفقر 

وي�سبب �ستات الأمر.
املال يف طاعة اهلل  اإنفاق هذا  اإّن   :املوؤمنني اأمري  قال  وختاماً: 

(((.اأعظم نعمة، واإّن اإنفاقه يف معا�سيه اأعظم حمنة

)1(  غرر احلكم: ج1 �س 214 الف�سل التا�سع ح 17.
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امللحق

إىل مالك األشرتعهد اإلمام أمري املؤمنني
مع شرح مستقى من كتاب 

)توضيح نهج البالغة(
للمرجع الديني الكبير آية اهلل العظمى
السيد محمد الحسيني الشيرازي





كتابه إلى األشتر النخعي
م�سر  على  ولّه  ملا  النخعي،  لالأ�سرت  كتبه   له كتاب  )ومن 

واأعمالها)..
والآداب  للمحا�سن)  كتبه  )واأجمع   لالإمام عهد)  اأطول  )وهو 

وال�سيا�سات.
اأمري  علّي  اهللَّ  عبد  به  اأمر  ما  هذا  الّرحيم،  الّرحمن  اهللَّ  ب�شم 
املوؤمنني، مالك بن احلارث االأ�شرت، يف عهده اإليه حني واّله م�شر، جباية 

:خراجها، وجهاد عدّوها، وا�شت�شالح اأهلها، وعمارة بالدها

أخالق الحاكم 
ه في  ر ب اع ما أم ب ه، وات ار طاعت ث لَّه، وإي قوى ال ت ره) علي )ب )أم

ه) القراآن الكرمي. اب كت

إالّ  أحد  سعد  ي ي ال  ت ه) امل�ستحّبة )ال ن الواجبة )وسن رائضه)  ف )من 
ها)  اعها) والعمل بها )وال يشقى إالّ مع جحودها) اأي اإنكارها )وإضاعت ب ات ب

ه) بالعزم  ب قل ه ب حان لَّه) تعاىل )سب نصر) الأ�سرت )ال بعدم العمل بها )وأن ي
على تنفيذ اأوامره يف البالد والعباد )ويده) بالتاأديب واجلهاد والكتابة، 
ه  سانه) بقول احلق والأمر باملعروف والنهى عن املنكر، )فإّن وما اأ�سبه )ول

نصر من نصره) حيث قال �سبحانه : زبۇ ۆ  جّل اسمه قد تكّفل ب

ۆ ۈ ۈ ٴۇرب )وإعزاز من أعّزه).
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مقياس الحاكم الصالح
فال  ها  يذلَّ اأي  الشهوات)  من  نفسه  يكسر  )أن   علّي ره)  )وأم
يعطيها ما تطلبه من امللّذات وامل�ستهيات )ويزعها) اأي يكّف نف�سه عن 
املطامع واملطامح )عند الجمحات) اأي اإذا جمحت النف�س وع�ست اإّل 
ّسوء) اأي كثرية الأمر بالأعمال  ال ب ارة  أّم فس  ّن ال عن نيل امللّذات )فإن 

لَّه). ال�سّيئة )إالّ ما رحم ال
ى بالد قد جرت  ي قد وّجهتك) اأي اأر�سلتك )إل ا مالك أّن م ي ّم اعل )ث
بلك) وقبل دولتك )من  ها دول) جمع دولة، وجرت مبعنى م�ست )ق ي عل

عدل وجور) اأي اإن بع�س تلك الدول كانت عادلة وبع�سها كانت ظاملة 

ي مثل  نظرون من أمورك) وكيف تعمل اأيام حكومتك )ف اس ي ّن )وأّن ال
بلك) فكنت تقول هذا ح�سن وهذا  والة ق ه من أمور ال ي نظر ف ما كنت ت

)ما  ت�سّرفاتك  فيك) ويف  ون  قول )وي اإليك  الّنا�س  ينظر  �سيء، وهكذا 
يهم) من حت�سني ح�سناتهم وتقبيح قبائحهم.  كنت تقول ف

ّصالحين) واأن اأي النا�س �سالح واأّيهم لي�س  ى ال ستدّل عل ما ي )وإّن
اده) فاإن مدح النا�س �سخ�سا،  ب ى ألسن ع لَّه لهم عل ما يجرى ال ب�سالح )ب
يك،  ر) التي تدخرها )إل كن أحب الّذخائ ي كان دليال على �سالحه )فل
الصالح) يف مقابل ذخرية امللوك والولة للمال واجلواهر  عمل  ال ذخيرة 

)فاملك هواك) لئاّل يردك موارد الهلكة.
يحّل لك) من  ا ال  ّم بها فال تبذلها )م اأبخل  اأي  نفسك)  ب )وشّح 
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�سرفها يف  بعدم  ّنفس)  ال ب الّشح  )فإّن  والّت�سّرفات.  والأقوال  الأعمال 
ما أحبت) بعدم التعدي )أو كرهت) ي ها ف موارد الهلكة )اإلنصاف من
بعدم التفريط، فاإّن الإن�سان قد يحّب �سخ�ساً في�سرف يف اإكرامه، وقد 

يكره �سخ�سا فيبخل حّتى باإكرامه الالئق به.

الحاكم والرعية
ة) حتى يكون حب الرعية داخال يف  ي رع رحمة لل بك ال ر قل )وأشع
قلبك، وذلك فاإّن الإن�سان بكرثة التفكر يف اأمر، يكون ذلك الأمر ملكة 
ة لهم واللطف بهم) باأن تكون لطيفاً يف معاملتك معهم )وال  محّب له )وال
م أكلهم) واملراد ه�سمهم  ن ت غ ا) اأي ت�سّرهم )ت اً ضاري ع يهم سُب ن عل تكوّن

حقوقهم، والت�سّرف يف اأموالهم بالغت�ساب.
 اإّما اأخ لك يف الّدين :فان) اأي ق�سمان )فإّنهم) اأي الّنا�س )صن
اإن كان م�سلما كما قال �سبحانه زبۈ ٴۇ ۋرب )أو نظير لك 
ي الخلق) فاإّن الّنا�س يت�سابه بع�سهم بع�سا، فيما مل يكن م�سلماً،  ف

ة  علل) اأي علَّ فرط منهم الزلل) اأي ي�سبق منهم اخلطاأ، )وتعرض لهم ال )ي
أيديهم)  ى  ى عل الأعمال ال�ّسيئة في�سيوؤون ب�سبب تلك العلل )ويؤت
لي�س  اإذ  الإن�سان،  طبيعة  وهذا  والخطأ)  عمد  ال ي  )ف القبيح  العمل 
مع�سوما، )فأعطهم من عفوك وصفحك) عن اإ�ساءتهم )مثل الذي تحب 
عطيك اهلل من عفوه وصفحه) بالن�سبة اإىل ذنوبك واآثامك، )فإّنك)  أن ي

ر عليك) واملراد  ي األم يا مالك )فوقهم) اأي اأعلى مرتبة من الرعية )ووال
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لَّه) �سبحانه )فوق من واّلك) فالالزم  به نف�سه الكرمية )فوقك) رتبة )وال
�سبحانه  اأي طلب  استكفاك)  )وقد  ونهيه،  اأمره  �سبحانه يف  مالحظته 
تالك بهم) اأي  منك كفاية )أمرهم) باإجناز طلباتهم والقيام مب�ساحلهم )واب

اختربك ب�سببهم حيث جعلك والياً عليهم.

الحاكم في مواجهة اهلل
ه) اأي خمالفة �سريعته تعاىل بالظلم  ّل نصبن نفسك لحرب ال )وال ت
واجلور، فاإن الوايل اجلائر كالذي ن�سب نف�سه للمحاربة. )فإنه ال يد لك 
ه) اأي لي�س لك يد وقوة لدفع عذابه تعاىل اإذا اأراد بك �سوءاً )وال  قمت ن ب

ه). ى بك عن عفوه ورحمت غن

ى عفو) فاإن عفوت عن جمرم اأجرم اإليك ثم عفوت  ندمّن عل )وال ت
بجحّن  ت اأح�سن عاقبة من النتقام، )وال  العفو  اإذ  اأبدا،  تندم  عنه فال 
ة) اأي ل تفرحّن ب�سبب ما عاقبت به اأحداً، فاإّن العقوبة �سر عاقبة  عقوب ب

ادرة) وهى ما يظهر من الإن�سان من  ى ب مهما كانت حّقا )وال تسرعّن إل
قول اأو فعل عند الغ�سب )وجدت منها مندوحة) اأي مفرّاً وخمل�ساً، بل 

فّر من اآثار الغ�سب حتى يهداأ.
ي مؤمر) قد اأمرت من جانب اخلليفة بكذا )آمر) لكم  ن إن )وال تقول
اأيتها الرعية )فأطاع) اأي فالالزم اأن اأطاع، باأن ترى نف�سك فوقهم )فإّن 
ي  ذلك) اأي جعل الإن�سان نف�سه بهذه املنزلة املوجبة للكرب )إدغال ف

القلب) اأي اإدخال للف�ساد فيه، اإذ ال�سخ�س الذي يفكر هكذا تفكري 
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اأي  للدين)  بغري حق )ومنهكة  الرعية خالف هواه عاقب  اإذا عملت 
م�سعفة لدين الإن�سان، اإذ ذلك يوجب الظلم والعدوان والكرب والرتفع 
غري  تطّورات  يف  والوقوع  بال�سلطة،  الغرتار  اأي  ير)  الغ من  )وتقرب 

حممودة.
�سبب  اإذا  اأي  أبهة)  سلطانك  من  ه  ي ف أنت  ما  لك  أحدث  )وإذا 
لة) اأي اخليالء والعجب )فانظر) لك�سر  ال�سلطة لك كرباً وعظمًة )ومخي
ه فوقك)  ّل ال ى عظم ملك  جماح نف�سك واإخراج الكرب من قلبك )إل
هي  ما  وا�ست�سغرت  �سغرت،  منها  اأعظم  اإىل  نظرت  اإذا  النف�س  فاإّن 
ه من نفسك) يعنى  ي ى ما ال تقدر عل فيه )وقدرته) �سبحانه منك )عل
اإنه تعاىل قادر على الت�سرف يف نف�سك بالإفقار والأمرا�س والإماتة وما 

اأ�سبه مما ل تقدر اأنت على مثل ذلك بالن�سبة اإىل نف�سك.
يك) اأي  إل )فإّن ذلك) النظر والتفكر يف عظمته �سبحانه )يطامن 
يخف�س )من طماحك) اأي ارتفاعك وكربك )ويكف عنك) اأي مينع )من 
ما عزب  يك) اأي يرجع )ب في إل غربك) اأي حدة تعظيمك لنف�سك )وي

عنك) اأي غاب )من عقلك) فاإن من ذهول العقل اأن يرى الإن�سان نف�سه 

عظيما، وهي �سغرية حقرية.
اأي مباراته ومقابلته يف  ه)  ّل ال اأي احذر يا مالك )ومساماة  اك)  )إّي
ه) باأن ترى نف�سك عظيما، فاإن ذلك مقابلة  ال�سمو والعلو )في عظمت
ارا، كما هو �سبحانه  ه في جبروته) باأن تكون جّب ه ب تشب هلّل يف عظمته )وال
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ار، ويهين كل مختال) اأي متكرب.  ار، )فإن اهلل يذل كل جب جّب

انتهاج العدل واإلنصاف
ناس) باإعطاء حقوقهم )من   )أنصف اهلل) بالإتيان مبا اأمر )وأنصف ال
نفسك ومن خاّصة أهلك) فال تذرهم يرتكون اأوامره تعاىل، اأو ي�سيعون 

تك) اأي لك ميل اإليه من  ه هوى من رعي ي حقوق النا�س )ومن لك ف
ل  وحا�سيته  ال�سلطان  اأهل  اأن  الغالب  فاإّن  واأ�سحابك،  حا�سيتك 
يهتمون بفرائ�س اهلل، ول بحقوق النا�س حيث يرون اأنف�سهم يف غنى، 
الإن�ساف  تفعل)  ال  إن  )فإنك  ا�ستغنى.  راآه  اأن  ليطغى  الإن�سان  واأن 
)تظلم) النا�س بنف�سك اأو بحا�سيتك واأهلك حيث اأطلقت �سراحهم 
ه خصمه دون  ّل ه كان ال ّل اد ال ب م ع يعملون ما ي�ساوؤون بالنا�س )ومن ظل
ه)  ت ه أدحض حّج ّل اده) فاإّن اهلّل تعاىل يتوىل رد املظامل )ومن خاصمه ال ب ع
الكذب  عليه  يعرب  فال  بالواقعيات،  عامل  �سبحانه  لأنه  اأبطلها،  اأي 

والتزوير.
نزع) اأي يقلع عن  ى ي اً) اأي حمارباً )حت ه حرب ّل )وكان) هذا الظامل )ل
يس  )ول منها  لالإنزاع  املظلمة ول حمل  لو متت  فيما  يتوب)  )أو  الظلم 
ه) بذهابها عن  ّل عمة ال ير ن ي غ ى ت شيء أدعى) اأي اأكرث دعوة وت�سبيباً )إل

ه) اأي نكاله وعقابه على الإن�سان )من إقامة على  عجيل نقمت الإن�سان )وت
الظلم) اأي من اأن يقيم الإن�سان وي�ستمر يف ظلم النا�س.

ه سميع دعوة المضطهدين) اأي ي�سمع �سكاية املظلومني  ّل  )فإّن ال
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مرصاد) اأي مبحل الر�سد  ال مين ب ودعاءهم لزوال ملك الظامل )وهو للظال
ي الحق)  يك أوسطها ف كن أحّب األمور إل ي والرتقب يراقبهم لأخذهم )ول
اأي اأعدلها من جهة كونه حّقا، مثال اأحب البذل ما مل يكن فيه اإفراط 
ها  ول تفريط، واإن كانا جائزين يف اأنف�سهما، لعدم كونهما م�سرّين )وأعّم
ي العدل) باأن ي�سمل عدلها الّنا�س، فاإذا اأراد بذل األف دينار، اأعطاها  ف

رضا  لألف �سخ�س مثال، ل ملائة، واإن كان كّل الأمرين جائزاً )وأجمعها ل
ة) باأن توجب لر�سى جميع الرعية ل بع�سهم دون بع�س )فإن  ي رع ال

يوجبون  العامة  اإذ  الخاصة)  )برضا  يذهب  اأي  يجحف)  عامة  ال سخط 

اأن ي�سخط اخلا�سة على الإن�سان اأي�سا، اإذا اأكرثوا ال�سكاوى عندهم، 
لأّن النا�س مرتبطون بع�سهم ببع�س. )وإن سخط الخاصة) اأي بع�س 
النا�س  �سائر  على ح�ساب  الزيادة من حقهم  يريدون  الذين  النا�س، 
عامة). ولذا يجب على الإن�سان اأن يالحظ  فر) ول يوؤثر )مع رضا ال ت غ )ي

ر�سا العامة، واإن �سخط بع�س اخلا�سة.

الحواشي والمنتفعون
ي مؤنة) اأي ما يتطّلب ويريد  وال ى ال ة أثقل عل ي رع يس أحد من ال )ول
بالء) وال�سدة )وأكره  ي ال رخاء، وأقل معونة) اأي عوناً واإغاثة )له ف ي ال )ف
اأي  اإللحاف)  ب )وأسأل  اأكرث  ل  حّقه،  اإعطاء  الوايل  اأراد  اإذا  لإلنصاف) 

الإحلاح يف ال�سوؤال )وأقل شكراً عند اإلعطاء) اأي اإعطائه املال واملن�سب 
منعه  اإذا  الوايل  يقبل عذر  اأي ل  منع)  ال عند  عذراً  )وأبطأ  اأ�سبه  وما 
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الدهر) اأي حوادثه التي تلّم  عند ملمات  راً  عن العطية )وأضعف صب
بالإن�سان )من أهل الخاصة) اأي اأهل اخل�سو�سية والقرب بالإن�سان، وهم 
احلا�سية، فاإن اخلا�سة يعدون اأنف�سهم من الطبقة الرفيعة، والطبقات 
امتيازات  النقائ�س، لأنهم يرون لأنف�سهم  يبتلون بهذه  الرفيعة غالباً 
ما عماد الدين) الذين يقومون باأمره و�سائر �سوؤونه )وجماع  موهومة. )وإّن
وؤها الوايل )لألعداء) فيما  عدة) التي يهّي المسلمين) اأي جماعتهم )وال

لأنف�سهم  يرون  ل  لأنهم حيث  األمة)  من  عامة  )ال �سارت حماربة  اإذا 
اإ�سغائك  اأي  يكن صغوك)  )فل املجالت  يعملون يف جميع  امتيازات 

)لهم) بالختالط معهم وق�ساء حوائجهم.
لك معهم) فال حتجبهم ول ت�سرف نف�سك عنهم. ي )وم

الوشاة والجواسيس
بهم  تك منك وأشنأهم) اأي اأبغ�سهم عندك )أطل عد رعي كن أب ي )ول
ي  ّناس) اأي اأ�سّدهم طلباً وتفّح�ساً وبياناً لعيوب الّنا�س )فإن ف معايب ال ل

رها).  ي أحق من ست وال ا ال وب ي ناس ع ال

ها) اأي من املعائب  ا غاب عنك من ّن) اأي ل تفح�سّن )عّم )فال تكشف
يك تطهير ما ظهر) فاّن اهلّل �سبحانه نهى عن الّتج�ّس�س ومل  ما عل )فإّن
ى ما غاب عنك) فدعه هلّل  ه يحكم عل ّل ياأمر بالتفّح�س عّما ل يعلم، )وال
ه منك) عيبك  ّل ر ال ست عورة) اإىل العيب )ما استطعت ي ر ال تعاىل )فاست
تك) اأي من عيوبك التي حتّب اأن ل يعرفها  ره من رعي من )ما تحب ست
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الرّعية.
ر) اأي  اس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وت ّن )أطلق عن ال
ال  ما  كل  )عن  املعرفة  كالغائب يف عدم  اأي كن  )وتغاب)  كل عداوة، 
يصح لك) من دعوة، اأو عقوبة، اأو اإعطاء، اأو ما اأ�سبه، فاجعل نف�سك 

ى تصديق ساع) ي�سعى  كاأّنك مل تفهمه ومل حت�سر الأمر )وال تعجلن إل
اعي  ّس ال لتنزل عقوبتك عليهم )فإّن  الّنا�س وجرائمهم  بذكر معايب 

اصحين) لك. ّن ال ه ب غاش) يغ�س ويكذب ويوجب الف�ساد )وإن تشب

المستشارون
)وال تدخلن في مشورتك) ال�سور الفح�س عن احلق ب�سبب ت�سفح 
عدل بك عن الفضل) فيقول لك ل تتف�سل ول  الً ي الآراء والأفكار )بخي
عدك  )وي اأ�سبه  ما  اأو  الآخذ  ا�ستحقاق  لعدم  اأو  الفقر  من  تعط، خوفاً 
األمور) لأنه  يضعفك عن  اً  ان جب اأعطيت ما عندك )وال  اأنت  اإن  الفقر) 

يخاف من مواجهة امل�سكالت. )وال حريصا) على امللك واملال وما اأ�سبه 
بخل والجبن  الجور، فإن ال )يزين لك الشره) هو الإفراط يف امللّذات )ب
والحرص غرائز) اأي طباع )شتى) متفرقة يف الإن�سان )يجمعها سوء الظن 

ه). ّل ال ب

مواصفات الوزراء
لك  ب )إن شر وزرائك) الوزير هو املوؤازر للعمل )من كان لألشرار ق
ام)  ي اآلث راً) لأنه مكروه عند النا�س، منحرف النف�س )ومن شركهم ف وزي
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طانة) اأي وزيراً وخا�سة  ّن) اأمثال هذا الوزير )لك ب واملعا�سي )فال يكون
مة) جمع اآثم اأي فاعل الإثم، فاإن من اعتاد على  لك )فإنهم أعوان األث
مالك  يا  )وأنت)  ظامل،  جمع  مة)  الظل )وإخوان  الآثمني.  يعني  الإثم 
)واجد) اأي جتد )منهم) اأي بدل هوؤلء الوزراء )خير الخلف) فاإن البالد ل 
تخلو عن احلكماء املعتدلني )ممن له مثل آرائهم) ال�سائبة )ونفاذهم) 
ه مثل  ي يس عل يف الأمور، مبعرفة كيفية العمل، والإتيان بالفعل فعال )ول
آصارهم) جمع اإ�سر، وهو : الذنب واحلمل الثقيل )وأوزارهم) جمع وزر، 

مه) حتى يكون له �سابق  ى ظل ما عل عاون ظال م ي مبعنى الإثم. )ممن ل
الإثم  يكن  واإن مل  مه)  إث ى  عل ماً  آث )وال  الّنا�س  وعند  اهلّل  عند  �سيء 
ظلماً للغري، ك�سرب اخلمر وما اأ�سبه )أولئك) الوزراء الذين لي�س لهم 
يك مؤنة) فاإنهم مل يعتادوا اأخذ الأموال من الولة،  �سابقة �سوء )أخف عل
حتى يريدوا مثلها منك )وأحسن لك معونة) لأنهم مل يرتهلوا يف احلكم 
يك عطفا) اأي اأكرث حنوا وميال  ى عل حتى يثقل عليهم العمل )وأحن
اأي  فا)  أل يرك  لغ )وأقل  نعمتهم.  اأنك ويل  يرون  لأنهم  عليك،  وتعطفا 
األفة وحمبة، اإذ مل ي�سبق لهم حكم حتى األفوا النا�س )فاتخذ أولئك) 
اجلدد من الوزراء )خاصة لخلواتك) تخلو بهم لال�ست�سارة )وحفالتك) 
اإذا اأردت اأن حتتفل ب�سيء، واملراد اجتماعاتك بالنا�س لالأعياد واأ�سباه 
اأف�سلهم لديك الذي تقدمه على  اأي  رهم عندك)  آث كن  ي ل م  ذلك )ث
مما  منك  يكون  ما  ي ف مساعدة  وأقلهم  لك،  الحق  ّر  م ب ولهم  غريه )أق
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ائه) ك�سرف العمر يف البطالة، وما اأ�سبه، باأن يكون ذلك  ي ه ألول ّل كره ال

الوزير ل ي�ساعدك على مثل هذا الأمر، واإمّنا ي�ساعدك يف الأمور احل�سنة 
عا ذلك) املكروه هلّل )من هواك حيث وقع) اأي واإن كان ذلك الأمر  )واق
ورع والّصدق،  أهل ال من اأ�سد مرغوباتك، )ألصق) اأي اقرتب، يا مالك )ب
ى أن ال يطروك) اأي ل ميدحوك  ّم رضهم) اأي عّودهم، من الرّيا�سة )عل ث

فعله) باأن يقولوا فعل الوايل  م ت اطل ل ب بجحوك) اأي : ل يفرحوك )ب )وال ي
رة اإلطراء) واملدح  كذا، واحلال اأّنك مل تفعله، واإمّنا فعله غريك )فإّن كث
ّزهو) اأي الفخر والعجب بالّنف�س )وتدني) اأي  )تحدث) يف املمدوح )ال

ّزة) اأي الكرب والعتزاز، وكّل ذلك رذيلة. ع تقرب املمدوح )من ال
زلة سواء) اأي مت�ساويني  من ّن المحسن والمسيء عندك ب )وال يكون
داً) وتنفرياً )ألهل  ي فتحرتم امل�سيء كما حترتم املح�سن )فإن في ذلك تزه
ى اإلساءة، وألزم كال  اً ألهل اإلساءة عل ب ي اإلحسان، وتدري اإلحسان ف

املح�سن،  باإكرام  نفسه)  ألزم  ا  )م وامل�سيئني  املح�سنني  من  اأي  منهم) 

واإهانة امل�سيء.

اإلحسان للناس
ى حسن  باأكرث طلب ودعوة )إل اأي  أدعى)  ب يس شيء  ل أنه  م  )واعل
يهم) فاإذا اأح�سن اإليهم اأحّبهم، لأنه اأمن  ه إل ه من إحسان ت ي رع ظن راع ب

مؤنات) اأي ال�سعوبات  فه ال ي منهم ووثق مبحبتهم له فيحّبهم، )وتخف
لهم) اأي  ب يس له ق ى ما ل اهم عل رك استكراهه) اأي اإكراهه )إي يهم، وت )عل
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مع لك  ر يجت كن منك) يا مالك )في ذلك) الذي ذكرت )أم ي عندهم، )فل
ه) اأي ب�سببه )حسن الظن) من رعيتك اإليك، حتى يظنوا اأنك ل تريد  ب

قطع عنك) اأي يزيل  اإّل خريهم ول حتّملهم اأمراً �ساقا، فاإذا فعلت ذلك )ي
اً) وتعباً )طويال) اإذ الرعية اإذا اأ�ساوؤوا الظن بالوايل، اأوجدوا له  عنك )نصب
ه  يف كل يوم م�سكلة، ومل يعينوه يف اأموره، )وإن أحق من حسن ظنك ب
من ساء  ه ل من بالئك عنده) اأي امتحانك له، )وإن أحق من ساء ظنك ب ل

بالئك عنده) فالالزم اأن يجعل الإن�سان ميزان ح�سن الظن و�سوء الظن 

مقادير النا�س يف الأعمال ال�سابقة، ل اأن يجعل امليزان مقادير مدحهم 
وذمهم للوايل، يطرد الناقد، ويقّرب املطري ـ كما هي العادة عند الإغرار 

من اأ�سحاب ال�سلطة ـ.

السنة الصالحة
نقص سنة صالحة عمل بها صدور هذه األمة) اأي ال�سابقون  )وال ت
منهم، فاإن الولة كثرياً ياأخذهم الك�سل والرتهل فيرتكوا بع�س ال�سنن 
ا�ستثقال، وي�ستمر الأمر على ذلك حتى متوت تلك ال�سنة بني النا�س 
ها  ي معت بها) اأي بتلك ال�سنة )األلفة) بني النا�س )وصلحت عل )واجت

ة). ي رع ال

ة) اأي طريقة جديدة )تضر بشيء من ماضي تلك  )وال تحدثن سن
يبق  ال�سنة اجلديدة، مل  ن�ساطهم يف هذه  النا�س  فاإذا �سرفوا  السنن) 

  لهم ن�ساط ل�سرفه يف ال�سنة القدمية، كان ي�سن مثاًل زيارة احل�سني
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باب  من  اأنه  للنا�س  اأعلن  واإن  ــ  مبنا�سبة  �سعبان  من  الع�سرين  يوم 
مطلق الزيارة ل من باب زيارة خا�سة ــ فال ياأتي النا�س اإىل الزيارة يف 
ها) اأي �سّن تلك ال�سنة ال�سابقة،  من سن كون األجر ل ي الن�سف منه )ف
ها) حيث �سارت طريقتك  ما نقضت من يك ب وزر عل كالأئمة، )وال

موجبة لرتك تلك ال�سنة.
بيت ما  ث ي ت اقشة الحكماء ف ماء ومن عل ر) يا مالك )مدارسة ال )وأكث

بلك). ناس ق ه ال قام ب ر بالدك وإقامة ما است ه أم ي صلح عل

طبقات الرعية
ى  غن وال  عض،  ب ب إالّ  بعضها  يصلح  ال  قات  طب ة  ي رع ال أن  م  )واعل

عضها عن بعض) لحتياج كل طبقة اإىل �سائر الطبقات: ب ب

ه) اأي اجلي�س املحافظون للبالد. ّل ود ال منها جن )ف
امة والخاصة) كّتاب جمع كاتب، وكتاب العامة  ع اب ال )ومنها كت
هم الذين يكتبون لعامة النا�س، كاخلراج واملظامل، وكتاب اخلا�سة هم 
الذين يكتبون اأوامر الوايل بالن�سبة اإىل العّمال ن�سبهم وعزلهم واأخبار 
الأعداء وما اأ�سبه ذلك ممن ل يرتبطون بعامة النا�س، واإمّنا هم من خوا�س 

الوايل واأهل �سره.
)ومنها قضاة العدل) اأي القا�سون بني النا�س بالعدل. 

باإح�سار  للوايل،  يعملون  الذين  رفق)  وال اإلنصاف  ال  عّم )ومنها 
النا�س وتبليغهم، ومن يودعهم الوايل الأموال، من لهم الإن�ساف يف 

الأمور، ويعاجلون امل�ساكل بكل رفق ولني.
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ة) اليهود والن�سارى واملجو�س الذين يوؤدون قدراً  ها أهل الجزي )ومن
من اأموالهم ـ بعنوان اجلزية ـ يف مقابل حماية الدولة لهم )والخراج) 
الذين يدفعون اإيجار الأرا�سي التي هي للدولة لكونها مفتوحة عنوة، 
مة  ممن ا�ستاأجروهم مل�ساحلهم الزراعية وما اأ�سبه )من أهل الذمة ومسل

ّناس) اأي الذين ا�ست�سلموا ودخلوا يف طاعة الدولة. ال

ناعات). )ومنها التّجار واأهل ال�سّ
ة) اأي الفقراء،  ى من ذوى الحاجة والمسكن سفل قة ال ها الطب )ومن

من الذين ل يدخلون حتت تلك العناوين. 
ه) اأي عني �سبحانه  ّل ى ال )وكل) من اأ�سناف هذه الطبقات )قد سّم
ريضة) اأي  ى حده) اأي �ساأنه )ف )له سهمه) اأي ن�سيبه وحكمه )ووضع عل
ه عهداً  ي ب ة ن ه) القراآن احلكيم )أو سن اب بنّي الواجب له وعليه )في كت

.ا محفوظا) فنعلم حكمه ببيان الر�سول ه) )عندن من

الجنود
الدين،  وعز  والة،  ال وزين  ة،  ي رع ال حصون  ـ  ه  ّل ال إذن  ب ـ  ود  )فالجن
ة) وت�ستقيم )إالّ بهم) اإذ لول اجلند لثار  ي رع يس تقوم ال وسبل األمن، ول

كل طامع، ونهب كل ل�س، وهكذا. 
ما يخرج اهلل لهم من الخراج) اإذ الكافل  ود إالّ ب وام للجن م ال ق )ث
ب�سوؤون اجلي�س من ال�سالح والعتاد وما اأ�سبه وجمعهم حتت لواء الطاعة 
ه) اأي على  ي مدون عل عت ى جهاد عدوهم، وي ه عل قوون ب هو املال )الذي ي
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ذلك اخلراج )فيما ي�سلحهم) من ال�سالح والزاد وما اأ�سبه )ويكون من 
وراء حاجتهم).

القضاة والعمال والكّتاب
الصنف  ب )إال  اخلراج  واأهل  اجلنود  ين)  ف الصن لهذين  وام  ق ال  م  )ث
ثالث من القضاة) ليحل م�ساكلهم واإّل وقع الت�سادم وف�سد النظام  ال

عمال) الذين يجمعون اخلراج )والكّتاب) الذين يكتبون املرافعات،  )وال
معقد  جمع  معاقد)  ال من  يحكمون  ما  )ل اأ�سبه  وما  اخلراج  ومقادير 
مبعنى العقد يف البيع وال�سراء و�سائر املعامالت كالق�ساة، )ويجمعون 
افع) وهم العمال الذين يجمعون اخلراج و�سائر اأموال الدولة  من من ال

األمور  الدولة )من خواص  ل�سوؤون  اأمناء  اأي يكونون  ه)  ي عل منون  )ويؤت
وعوامها) بالكتابة والإن�ساء.

التجار وذوو الصناعات
معون  ما يجت ي اعات ف تجار وذوي الصن ال اً إالّ ب ع ي وام لهم جم )وال ق
مرافقهم  لأجل  اإنهم  اأي  أسواقهم)  من  مونه  ي ق وي رافقهم  م من  ه  ي عل

ال�سناعات  اأ�سحاب  اأي يكفى  الأ�سواق، )و) ما )يكفونهم)  يقيمون 
أيديهم) يف اإنتاج امل�سنوعات )ما ال  رفق) والعمل )ب ت �سائر النا�س )من ال

لغه رفق غيرهم) لأن غريهم ل يعرف كيفية ال�سنعة. ب ي

الطبقة السفلى
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لعدم  يعمل  ول  ياأكل  لأنه  بهذا،  و�سمي  السفلى)،  قة  الطب م  )ث
ة الذين يحق) اأي يجب  قدرته على العمل. )من أهل الحاجة والمسكن
تهم) اأي اإعطاء العون لهم )وفي) خلق  )رفدهم) اأي م�ساعدتهم )ومعون
اهلّل �سبحانه )لكل) من هذه الطبقات املتقدمة )سعة) اإذ قد هياأ يف الأر�س 
ي حق  وال ى ال كل ما يحتاج اإليه الإن�سان )ولكل) من هذه الطبقات )عل
يس  وؤ لأمره، اإذ الوايل هو املنظم العام للدولة، )ول قدر ما يصلحه) ويهّي ب

ه من ذلك) احلق الذي للطبقات  ّل زمه ال ا أل قة م ي ي من حق وال يخرج ال

ليعينه فيما كلفه  ه)  ّل ال ب ة  ان ع النا�س )واالست باأمور  مام)  اهت ب عليه )إالّ 
ى لزوم  وطين نفسه) اأي حت�سري ذاته )عل حتى يقدر على القيام به )وت
ه) باأن �سهل فعله )أو  ي ما خف عل ي ه) اأي على احلق )ف ي الحق والصبر عل

ثقل) عليه و�سعب الإتيان به.

صفات المسؤولين:

َولِّ من جنودك) اأي اجعلهم والياً على �سائرهم )أنصحهم في  )ف
رسوله)  ول ه  ّل )ل �سواه  من  اأن�سح  بكونه  نف�سك  تطمئن  اأي  نفسك) 

باأن يطيع الكتاب وال�سنة )وإلمامك) اأي نف�سه الكرمية )وأنقاهم) اأي 
طهارة  واملراد  العنق،  طرف  يف  طوقه  القمي�س  جيب  اً)  ب )جي اأطهرهم 
باأن  ماً)  حل )وأفضلهم  عنقه  يلزم  بلوث  اإتيانه  وعدم  والقلب،  ال�سدر 
طئ عن الغضب) فاإذا غ�سب مل ينفذ غ�سبه،  ب ن ي ّم يكون اأحلمهم )م
عذر) فاإذا اأعتذر اإليه امل�سيء قبل عذره، وجعله راحة  ى ال ريح إل ست )وي
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بو) اأي ي�ستد ويعلو  ن فاء) فيق�سي حوائجهم )وي الضع رأف ب لنف�سه )وي
اء) فيوقفهم عند حدهم، حتى ل يظلموا ال�سعفاء )ومن  وي ى األق )عل
يره) ول يهيجه )العنف) وال�سدة يف الأمر، لأّن نف�سه �ساكنة هادئة،  ث ال ي

ه الضعف) بل ينفذ الأمر ال�سالح، واإن كان يف حالة �سعف  قعد ب )وال ي
ووهن.

الرجولة  املروة  مروءات)  ال )بذوي  اجلند  تولية  يف  ألصق)  م  )ث
وتات الصالحة)  ي ب )األحساب) اأي اأ�سحاب احل�سب والف�سيلة )وأهل ال
الذين  نجدة)  ال أهل  م  ث ة،  الحسن سوابق  )وال بال�سالح،  املعروفة  اأي 
مبعنى  النجدة  فاإن  ال�سعاب،  الأمور  على  ويغلبون  النا�س،  يعينون 
والسماحة) الذين ي�سمحون يف  الإعانة والغلبة )والشجاعة والسخاء 

الأمور ل�سعة �سدرهم، ول ي�سيقون الأ�سياء.
)فإنهم) اأي املت�سفني بهذه ال�سفات )جماع من الكرم) اأي جمموع 

منه )وشعب من العرف) جمع �سعبة، والعرف مبعنى املعروف.

الرعاية األبوية
والدان  فقد ال ت ا ي م تفقد) اأي تفح�س )من أمورهم) وحاجاتهم )م )ث
مّن) اأي ل يعظمّن  فاق ت من ولدهما) من القيام بجميع �سوؤونهم، )وال ي

تهم) اأي اجلنود، اأي ولة اجلنود املّت�سفني بتلك  وي ي نفسك شيء ق )ف
ه) واملعنى كّل ما قويت به مثل هذا الوايل ل يعظم عندك،  فات )ب ال�سّ
فتقول يف نف�سك: ما �سرفته على مثله عظيم واأكرث من ا�ستحقاقه، 
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رن  فاإّن كّل ما ي�سرف ملثل هذا الوايل يكون بحّق وا�ستحقاق. )وال تحّق
ه) فال ترتك �سيئاً من لطفك لأنه حقري غري  عاهدتهم ب لطفا) واإح�سانا )ت

ه) اأي  مهم، بل كّل لطف )وإن قلّ) يقع من قلوبهم موقعاً ح�سناً )فإّن
ذلك الّلطف )داعية لهم اإىل بذل الّن�سيحة) اأي لأن يبذلوا الّن�سيحة 
باأنك قريب  الظّن بك)  )لك) يف حفظ اجلند وح�سن اخلدمة )وحسن 

منهم عاطف عليهم، ولذا تلطف بهم.
�سغارها  اأي  أمورهم)  )لطيف  عن  التفّح�س  اأي  فّقد)  ت تدع  )وال 
قلوبهم  يف  اً)  موضع لطفك  من  سير  ي لل فإّن  مها،  جسي على  )اّتكاالً 
اً  ع ه) ويوجب ذلك �سّدة ح�سن ظّنهم بك، )وللجسيم موق فعون ب ت ن )ي
مبا  العظيم واحلقري  الفح�س عن  للوايل من  بد  ه) فال  عن غنون  ست ي ال 

يحتاجون اإليه.

أفضل الرؤساء
ر رؤوس جندك عندك) اآثرهم اأي اأف�سلهم عندك واأعالهم  كن آث ي )ول
باأن  ه)  ت ون مع ي  ف واساهم  )من  زعماوؤه  اجلند  وروؤو�س  نظرك،  يف  رتبة 
يهم) اأي جاد عليهم )من  �ساعدهم مبعونته لهم كاأنه اأحدهم )وأفضل عل
ما يسعهم)  جدته) اأي من غناه وماله، واملراد ما بيده من اأرزاق اجلند )ب

اأي بالقدر الذي يكفيهم )ويسع من ورائهم) اأي اأهلهم الذين بقوا يف 
يهم) جمع خلف، وهو من  بالدهم وتركوهم يف ديارهم )من خلوف أهل
ى  يبقى يف احلّي من الن�ساء والأطفال والعجزة بعد �سفر الرجال )حت
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عدو) فاإنهم اإذا كفوا موؤنة اأنف�سهم  يكون همهم هماً واحداً في جهاد ال

وموؤنة اأهليهم وموؤنة حكومتهم مل يبق لهم هّم اإّل هّم جهاد الأعداء، 
وذلك يوجب جناح الدولة، وهيبته يف اأعني الأعداء.

يهم) اأي على الروؤ�ساء اأو على  )فإن عطفك) وميلك يا مالك )عل
اجلند عامة )يعطف قلوبهم عليك) ويكرث ولءهم لك.

الذي  واطمينانهم  لفرحهم  املوجب  والة)  ال عين  رة  ق أفضل  )وإن 
هو �سبب ا�ستقرار العني وعدم ا�سطرابها، كما يف عني اخلائف الذي 
اإن�سان  ياأمن كل  باأن  بالد)  ال ي  ف عدل  ال قامة  )است اأن يجد ملجاأً  يريد 
)وظهور  بع�س.  على  بع�سهم  الرعية  تعدي  وعدم  احلكومة  لعدالة 
تظهر مودتهم) وحبهم للولة  ة) اأي حبهم للدولة )وأنه ال  ي رع ال مودة 

اأي ل ين�سحون للوايل ن�سيحة �سحيحة )إالّ  حتهم)  نصي )وال تصح 
ى والة األمور) اأي حّب الرعية  طتهم) اأي احتياطهم وحفظهم )عل بحي

قال  ث لبقاء الولة، واأخذهم التدبري لعدم ظهور ثورة عليهم، )وقلة است
يرجون  عليهم  ثقيلة  ويروها  الدولة  الرعية  ي�ستثقل  ل  باأن  تهم)  دول

باأن يعدوا زمن دولتهم ق�سريا  مدتهم)  انقطاع  طاء  ب است رك  زوالها، )وت
ويريدوا لها الطول، فال يرون اأن انقطاع مّدتهم قد طال في�ستبطوه. 

ي آمالهم) اأي اآمال الرعية )وواصل  )فافسح) اأي و�ّسع يا مالك )ف
يهم) باأن تثني عليهم دائما مبا ي�ستحّقون من الّثناء  اء عل ن ث في حسن ال

بالء منهم) باأن تعّد �سنائع اأعمال الذين  ي ذوو ال ل ا أب عديد م والإطراء )وت
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قاموا بالأعمال العظيمة، فاإن ذلك ي�سجع النا�س على الإقدام، )فإن 
الهم) وما اأتوا به )تهز الشجاع) اأي حتركه لالإقدام  ع رة الذكر لحسن أف كث

ناكل) اأي املتاأّخر املتقاعد، ليتقدم ويعمل )إن شاء  )وتحرض) اأي حتث )ال
ه) تعاىل. ّل ال

ا أبلي) من البالء مبعنى المتحان، اأي مبا  م اعرف لكل امرئ م )ث
ّن بالء امرئ) اأي ل تن�سنّب اأعمال  ف نائع اجلليلة )وال تضي عمل من ال�سّ
ة  ه دون غاي يره) فاإنه ظلم له وكذب )وال تقّصرن ب ى غ كّل �سخ�س )إل
يدعونك شرف  ا�ستحقاقه )وال  اأقل من  اأي ل تعطه من اجلزاء  بالئه) 

راً) فتطويه  ي عظم من بالئه) وعمله )ما كان صغ ى أن ت امرئ) وعّز مقامه )إل

اأكرث من ا�ستحقاقه وجتزيه باأكرث من جزائه.
ر  تستصغ أن  ى  )إل مقامه  رفعة  وعدم  امرئ)  )ضعة  يدعوّنك  )وال) 
ما) كما جرت عادة النا�س بذلك فاإنهم ميدحون  من بالئه ما كان عظي

العظماء باأعمال تافهة ول ميدحون الأ�ساغر ولو باأكابر الأعمال.
رسول) اأي : اإىل الكتاب وال�سنة )ما يضلعك)  ه وال ّل ى ال )واردد إل
اأي ي�سكل عليك )من الخطوب) اأي الأمور العظيمة يف ال�سلم واحلرب 
يك من األمور) فال تدري ما ذا ت�سنع )فقد  ه عل ب وما اأ�سبه، )و) ما )يشت
لَّه)  وا ال ع وا، أطي ها الَّذين آمن ا أّي ى لقوم أحّب إرشادهم : ي ال ع ه ت ّل قال ال

ر منكم) اأي  ي األم رسول) باتباع ال�سنة )وأول وا ال ع باتباع الكتاب )وأطي
م  ازعت ن اأ�سحاب اخلالفة، وهم الأئّمة الثني ع�سر عليهم ال�ّسالم )فإن ت
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رسول) بالرجوع اإىل الكتاب  ه وال ّل ى ال رّدوه إل في شيء) من الأحكام )ف

وال�سنة لرتون اأي جانب من اجلانبني عليه دليل �سرعي.
ه ال�سريح الذي لي�س  ه) اأي ن�سّ اب ى اهلل األخذ بمحكم كت رد إل )فال

مت�سابهاً. 
ه الجامعة) التي اأجمعت الأمة  ت سّن رسول األخذ ب ى ال رد إل )وال

ّرقة). مف ر ال ي على اأنها وردت من الر�سول )غ

القضاء وصفات القاضي
تك) وهذا انتقال من احلكم  اس أفضل رعي ّن ين ال ر للحكم ب ّم اخت )ث
باأن  نفسك)  ي  )ف والق�ساء.  القا�سي  �سوؤون  يف  الكالم  اإىل  اجلند  يف 
الق�سايا والأحكام  في�سجر من  األمور)  ه  ب تضيق  ال  ن  ّم به )م تطمئّن 
مادى)  ت ي )وال  املرتافعون  اأي  )الخصوم)  تغ�سبه  ل  اأي  تمحكه)  )وال 
ل  اأي  يحصر)  )وال  اخلطاأ،  يف  ال�سقطة  اأي  ة)  زّل ال ي  )ف ي�ستمّر  ل  اأي 
وال  عرفه،  )إذا  اإليه  الرجوع  اأي  الحق)  ى  إل الفيء  )من  ي�سيق �سدره 
اأ�سبه  اأو ما  اأو جاه  ى طمع) فيرتك احلق لطمع ر�سوة  تشرف نفسه عل

ى فهم) لالأحكام والق�سايا )دون أقصاه) بالتاأمل والغور  أدن ي ب ف )وال يكت
الأحكام  اأي  بهات)  الّش ي  )ف وقوفاً  اأكرثهم  اأي  )وأوقفهم)  والتحقيق 
الحجج) اأي اأكرثهم اعتناء واأخذاً بالأدلة  والق�سايا امل�ستبهة، )وآخذهم ب
مراجعة  ا) و�سجراً )ب برم التي ياأتي بها اخل�سوم لدى املحاكمة )وأقلهم ت
الخصم) فاإذا اأكرث اخل�سم من مراجعته ل يتربم ول ي�سجر )وأصبرهم 
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ى تكشف األمور) فال يعجل يف احلكم، بل يلطف وي�سرب حتى يظهر  عل

الأمر الذي يريد اأن يحكم فيه )وأصرمهم) اأي اأكرثهم قطعاً للخ�سومة 
ه) اأي  ي ن ال يزده ّم وبياناً ملّر احلق )عند اتضاح الحكم) اأي و�سوحه )م
ل ي�ستخفه فرحا )إطراءً) اأي ثناًء حتى اإذا ثنى عليه مال اإىل جانب 
له إغراءً) حتى اإذا اأغراه اأحد باملال اأو نحوه مال اإىل  ي م ست املثنى. )وال ي
يل) لكن ل بد للوايل من  جانبه، )وأولئك) املّت�سفون بهذه ال�سفات )قل

الفح�س عنهم حّتى يجدهم وي�ستق�سيهم.
حتى  اأحكامه  يف  تتبّعه  اأي  قضائه)  عاهد  )ت مالك  يا  ر)  أكث ّم  )ث

يعرف اأنك مراقب عليه، فال يفلت يف احلكم بالباطل، خوفاً منك.
ه) اأي  ت بذل) اأي و�سع عليه يف العطاء )ما يزيل عّل ي ال )وأفسح له ف
حاجته حتى ل ينظر اإىل اأموال النا�س، ول يحتاج اإىل الر�سوة وما اأ�سبه 
زلة لديك)  من ناس، وأعطه من ال ى ال ه إل )وتقل معه) اأي مع بذلك )حاجت
يره من خاصتك) حتى يكون مهيباً  ه غ ي باأن تعظمه وتوّقره )ما ال يطمع ف
أمن بذلك) الذي اأعطيته من املنزلة  ي عند النا�س وينفذ حكمه فوراً. )ول
رجال له) اأي و�سايتهم له )عندك) فاإنه اإذا خاف اأحداً ل بد  ال ال ي )اغت
واأن يخ�سع له، واإذا خ�سع ل�سخ�س ل يتمكن من احلكم عليه اأورد 

و�ساطته، وبذلك يف�سد احلكم.
وكيفية  القا�سي  اأو�ساف  من  ذكرت  الذي  ذلك)  في  )فانظر 
غاً) بالهتمام مبا ذكرت )فإّن هذا الدين قد كان  ي ل معاملتك له )نظراً ب
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واحلكام  الولة  كان  حيث  عثمان  زمن  يف  األشرار)  أيدي  ي  ف راً  أسي

ه  ب )وتطلب  النف�سية  وامليول  الهوى)  ب ه  ي ف عمل  )ي بالأهواء  يعملون 
ا) ل الآخرة. ي الدن

صفات الحكام والوالة
ولهم  اراً، وال ت ب عملهم اخت الك فاست ي أمور عّم م انظر) يا مالك )ف )ث
رة) املحاباة الإعطاء جمانا، والأثرة الإعطاء ترجيحا لأحد على  اة وأث محاب

شعب  )من  اأي جممع  )جماع)  الولة  اأي  )فإنهم)  بدون رجحان.  اأحد 
انة) اإذ الوايل معر�س لكل ذلك فاإذا مل ميتحن واأنيط به  الجور والخي

العمل وكان غري نقي الباطن تناول اأنواع الظلم واخليانة بالأمة.
ة) الذين  تجرب وّخ) اأي حتر واطلب )منهم) اأي من العمال )أهل ال )وت
اء) فاإن احليي ي�ستحي من الظلم واخليانة  جربوا الأمور فعرفوها )والحي
ي  وتات الصالحة) املعروفة بال�سالح. )والقدم ف ي ب وما اأ�سبه )من أهل ال
اإلسالم) اأي من له خطوة �سابقة على غريه يف اخلدمة بالإ�سالم، )فإنهم 

أكرم أخالقاً) لرتبية الإ�سالم لهم )وأصح إعراضا) مل يختلط عر�سهم 

ي  مبا ل يعرف كما هو كذلك بالن�سبة اإىل غري اأهل البيوتات، )وأقل ف
لغ  مطامع إشرافا) لأن حياءهم وجتربتهم يوجبان التنزه عن املطامع، )وأب ال

في عواقب األمور نظراً) ملا عركتهم التجارب وعرفوا الأمثال والتقلبات.

يهم األرزاق) باإعطائهم مقدار حاجتهم يف  م أسبغ) اأي اأو�سع )عل )ث
ى استصالح أنفسهم) ومن �سلح  وة لهم عل رفاه، )فإّن ذلك) الإ�سباغ )ق
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اول ما تحت أيديهم) فال  ن ى لهم عن ت حاله ل يفكر اإّل يف عمله، )وغن
يظلمون النا�س باأخذ اأموالهم، ول بيت املال باأكل ما فيه من حقوق 
موا) اأي خانوا )أمانتك)  يهم إن خالفوا أمرك أو ثل ة عل امل�سلمني. )وحّج

يف عملهم اأو بيت املال الذي حتت اأيديهم.

مراقبة الحكام والوالة 
يون) اأي اجلوا�سي�س )من أهل الصدق  ع م تفقد أعمالهم وابعث ال )ث
اأمور  اأي  )ألمورهم)  واخلفّية  ّسر)  ال ي  ف عاهدك  ت فإن  يهم،  عل وفاء  وال

رفق  وال انة  األم عمال  است ى  عل )لهم  وحث  �سوق  اأي  )حدوة)  العّمال 
ة) لأنهم يخافون اأن تعزلهم اإذا مل ي�ستعملوا ذلك. )وتحفظ من  ي رع ال ب

األعوان) اأي احفظ مثل هوؤلء الأعوان الذين هم عيونك على العمال 

اإىل  بالن�سبة  انة)  خي ى  إل يده  العمال )بسط  اأي من  منهم)  أحد  )فإن 
ه) اأي على ذلك  ي معت بها) اأي بتلك اخليانة )عل الدولة اأو الأمة )اجت
ار عيونك) باأن اأجمع جميع عيونك على اأنه  العامل اخلائن )عندك أخب
يت بذلك) الجتماع يف اإخبار العيون )شاهداً)  ف خان تلك اخليانة )اكت
والتعزير.  باحلد  بدنه)  ي  ف ة  عقوب ال ه  ي عل بسطت  )ف العامل  ذلك  على 
ه  ت نصب م  )ث عليه  املحرّم  عمله)  من  أصاب  ما  )ب عاقبته  اأي  )وأخذته) 
انة) اأي علمته عند  الخي ه ب ة) باأن اأذللته اأمام الّنا�س )ووسمت مذّل مقام ال ب

تهمة) باأنه متهم كاأّنه قالدة يف عنقه، فاإّن  النا�س باأّنه خائن )وقلدته عار ال
ذلك يوجب اعتبار �سائر العّمال وحذرهم من اأن ي�سابوا مبا اأ�سيب.
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ما يصلح أهله) اأي الذين  ر الخراج) اأي افح�س عنه )ب فّقد أم )وت
يدفعون اخلراج فاأ�سلح اأمرهم حتى يتمكنوا من اإعطائه اإعطاًء ح�سناً 
)صالحاً  يدفعونه  الذين  اأي  )وصالحهم)  اخلراج  اأي  في صالحه)  )فإن 
اأهل  �سوى  اأي  سواهم)  من  ل صالح  )وال  الطبقات  من  سواهم)  من  ل

ى الخراج وأهله) اإذ ل  ال عل ي اس كلهم ع ّن اخلراج )إالّ بهم) وذلك )ألّن ال
تنتظم اأمور النا�س اإّل بقّوة الدولة، والدولة ل تقوى اإّل باملال.

عمارة األرض وانتهاج العدل
كن نظرك في عمارة األرض) بالزرع وال�سرع والبناء وما اأ�سبه  ي )ول
ي استجالب الخراج) اأي يف جلبه وجمعه من الّنا�س  لغ من نظرك ف )أب
عمارة) اإذ الأرباح تتوقف على العمران  ال )ألّن ذلك) اخلراج )ال يدرك إالّ ب
بالد وأهلك  ير عمارة) �سابقة لالأر�س )أخرب ال غ )ومن طلب الخراج ب
مما  ت�سعيفهم  يف  واأكرث  اأمتعتهم  بيع  على  النا�س  اأجرب  لأنه  اد)  ب ع ال

يهلكون ب�سببه جوعاً ومر�ساً، ول يقدرون على العمارة فال تعمر البالد 
يال) اإذ الّنا�س يدفعونه حّتى ي�سقط  ره إالّ قل قم أم ست م ي بل تخرب )ول
عن احلكم وياأتي من يقوم ب�سوؤونهم )فإن شكوا) اأي اأهل اخلراج )ثقال) 
يف كرثة اخلراج )أو علة) كاجلراد )أو انقطاع شرب) هو املاء الذي ياأتي 
اأي ما يبل الأر�س من املطر فيما ي�سقى  الة)  انقطاع )ب النهر )أو)  يف 
باملطر )أو إحالة أرض) ملا فيها من البذر والزرع اإىل الف�ساد ب�سبب اأنه 
ماوؤها  قّل  باأن  بها عطش)  أجحف  لها )أو  اأي عمها )غرق)  مرها)  )اغت
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رجو أن يصلح  ما ت فلم تاأت بالّزرع الكايف )خففت عنهم) يف اخلراج )ب
يك شيء خففت  ّن عل قل ث أمرهم) ح�سب نظرك يف قدر الّتخفيف. )وال ي

مؤنة عنهم) باأن تعّد الذي مل تاأخذ عنهم من املال املقدر عليهم  ه ال ب

اأموال الدولة  اأوجب تنقي�س  بعنوان اخلراج ثقيال على نف�سك، لأنه 
يك في عمارة بالدك) فاإن عمارة  ه عل عودون ب )فإنه ذخر) لك عندهم )ي
)مع  والعمارة  بالزرع  واليتك)  ين  زي )وت خريها  الوايل  اإىل  يعود  البالد 
ائهم) فاإنهم ميدحونك بتخفيفك اخلراج  ن استجالبك) وجلبك )حسن ث

يهم) اأي باأن �سببت  عدل ف فاضة ال است بجحك) اأي �سرورك )ب عليهم )وت
مداً فضل قوتهم) اأي اإنك  اإفا�سة العدل وتكثريه بالن�سبة اإليهم )معت
عندهم  ذخرت  ما  )ب للدولة  املالية وولئهم  قوتهم  اإىل  وت�ستند  تعتمد 
قة منهم) فاإنهم  ث من إجمامك) اأي اإراحتك )لهم) بعد اأخذك الزائد )وال

ما  وثقوا بك واإذا وثقت الرعية بالوايل عملت لأجله بكل اإخال�س )ب
يهم) فاإّن من راأى العدل من واليه واعتاده وثق  عودتهم من عدلك عل

به )في رفقك بهم) وعدم العنف يف اأخذ اخلراج كاماًل حني مل يجدوه، 
ما حدث من األمور) التي حتتاج فيها اإىل مالهم ورجالهم كاحلرب  رّب )ف
ه) اأي يف ذلك الأمر  ي الفجائية، اأو ما اأ�سبه )ما إذا عولت) واعتمدت )ف
وقبلوه  ملوه)  )احت عليهم  اخلراج  تخفيف  بعد  اأي  بعد)  من  )عليهم 
اأنف�سهم طيبة  اأن  اأو لأجل  اأي بكل طيب نف�س،  ه)  ب أنفسهم  ة  ب ي )ط

جتاهك، ولذا يتحملون الأمور التي تكلفهم بها.
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ه) اأي اإذا كانت العمارة قائمة والزرع  ت مل ما حمل عمران محت  )فإن ال
نامياً، فكلما حملت اأهلها من اخلراج �سهل عليهم، لأنهم يح�سلون 
ى خراب األرض من إعواز  ما يؤت الأرباح فيدفعون بع�سها اإىل الدولة )وإن
أهلها) فاإنهم اإذا افتقروا مل يتمكنوا من العمارة فتخرب الأر�س، وكيف 

عوز أهلها) اأي يفتقر  ما ي يريد الوايل منهم اخلراج حال اأّنهم حمتاجون، )وإن
ى الجمع) للمال )وسوء  والة عل اأهل الأر�س اخلراجية )إلشراف أنفس ال
قاء) لحتمالهم اأنهم يعزلون عن قريب، ولذا يدخرون املال  ب ال هم ب ظّن

بر) جمع  ع ال فاعهم ب ت  حتى يكون لهم �سيء يعي�سون به اإذا عزلوا )وقلة ان
عربة، وهى ما يوجب اإيقاظ الإن�سان واعتباره من الأمور التي حتدث.

صفات الكتــّاب وحسن اختيارهم
ابك) الذين يكتبون اأمور الدولة  م انظر) يا مالك )في حال كّت )ث
ى أمورك) يف �سوؤون الكتابة )خيرهم) اأي اأح�سنهم )واخصص  وّل عل )ف
ها مكائدك) جمع مكيدة، وهي معاجلة امل�ساكل  ي ي تدخل ف ت رسائلك ال

أجمعهم) متعلق  احلربية والدولية وما اأ�سبه )وأسرارك) املالية وما اأ�سبه )ب
باأخ�س�س )لوجوه صالح األخالق) اأي اأف�سل الكتاب �سفات واأخالقا. 
رئ بها)  يجت طره) اأي ل تطغيه )الكرامة) التي ترى منك )ف ب )ممن ال ت
يك في خالف لك) باأن يجرتي فيخالفك  اأي ب�سبب تلك الكرامة )عل
يف قول اأو فعل )بحضرة مأل) اأي مبح�سر من النا�س، مما يوجب �سقوط 
ه الغفلة) اأي ل توجب غفلته عن اأعمالك حتى  هيبتك )وال تقصر ب
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الك عليك) اأي يف اطالعك على  ات عّم ب راد مكات يق�سر يف اأمرك )عن إي
ها) اأي جوابات كتب العّمال  ات ما كتب العّمال اإليك. )وإصدار جواب
ى الصواب) متعلق باإ�سدار )عنك) فاإن الإن�سان غري املهتم، ل يهتم  )عل
أخذ لك  ما ي ي مبا ورد ومبا �سدر بخالف النبيه الذي ل يفوته �سيء )ف
ويعطي منك) هذا بيان لوجه ال�سواب، فاإّن الكاتب يلزم اأن يعرف ما ذا 

قده لك) باأن  ينبغي اأن ياأخذ من العامل للوايل، ف )ال يضعف عقداً اعت
يعقد لك عقداً يكون قليل الفائدة للوايل و�سعيف ال�سروط والبنود. 
اأحد  اأوقعت معاقدة مع  اإذا  اأي  ما عقد عليك)  إطالق  يعجز عن  )وال 
بالطرق  املعاقدة  تلك  الكاتب وجوه حل  يعرف  كانت �سارة عليك، 
لغ قدر نفسه  ب ال�سرعية حتى تتخّل�س من هذه امل�سكلة )وال يجهل م
قدر نفسه يكون  ي األمور) باأن يكون عارفاً مبقدار نف�سه، )فإّن الجاهل ب ف

يره أجهل) ومن يجهل مقادير النا�س ل يتمكن اأن يكتب اإليهم  قدر غ ب

على وجه ال�سواب واحلكمة.
قّوة  اأي  راستك)  ف ى  اأي للكّتاب )عل اهم)  إّي ارك  ي اخت يكن  م ال  )ث
بالأ�سخا�س،  ثقتك و�سكونك  اأي  امتك)  ن نظرك )واست ظّنك وح�سن 
رجال) الذين يريدون احلظوة عند  )وحسن الظن منك) بهذا اأو ذاك. )فإّن ال
والة) اأي يتو�سلون لأن يوقعوا اأنف�سهم عند  راسات ال رفون لف ع ت الدولة )ي
عهم)  تصّن ح�سن ظن الولة، حتى يناط بهم اأمر، ويق�سى لهم حاجة، )ب
اأي ب�سنعهم احل�سن )وحسن خدمتهم) للولة يف ابتداء الأمر )و) احلال 
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ة  ان واألم حة  النصي )من  اخلدمة  وح�سن  الت�سنع  ذلك)  وراء  يس  )ل اأنه 
شيء) فقد وقع الوايل يف اأحبولتهم اإذا عمل بح�سن فرا�سته.

بلك) فمن اأح�سن يف عمله  وا للصالحين ق ما ول برهم ب )ولكن اخت
�سابقا ي�ستخدم، ومن مل يعمل يرتك )فاعمد) اأي اعتمد لال�ستخدام 
النا�س  عامة  عنه  ر�سيت  باأن  را)  أث امة  ع ال ي  ف ـ  كان  ـ  )ألحسنهم 
األمانة وجهاً) باأن عرف النا�س وجهه بالأمانة يف الأمور )فإّن  )وأعرفهم ب
يت  من ول ه ول ّل ى نصيحتك) يا مالك )ل يل عل ذلك) الختبار للكاتب )دل

ره) يعنى الإمام نف�سه الكرمية. أم

ر من أمورك رأساً منهم) اأي رئي�ساً  رأس) اأي لرئا�سة )كل أم )واجعل ل
من الكّتاب، فللخراج كاتب، وللجند كاتب، وللعمال كاتب، وهكذا 
اأي ل ي�سبب غ�سبه  يرها)  قهره كب ي بحيث يكون ذلك الكاتب )ال 
يرها) اأي يكون قادراً  ه كث ي كبري الأمور امللقاة على عاتقه )وال يشتت عل
على �سبط الكثري من الكتابات والأعمال، فال يتفرق عليه بحيث ل 
غابيت) اأي  ت ف ابك من عيب  ي كّت يعلم بع�سها ويفوته )ومهما كان ف
ه) اأي األزمك النا�س بذلك العيب، واأل�سق العيب  زمت ه أل تغافلت )عن

اإليك فاإّن الّنا�س يقولون اإّنه من عيب الوايل، واإّل اأ�سلح الكاتب.

التجار وذوو الصناعات
تجار) اأي اأو�سهم بح�سن العمل )وذوي الصناعات)  ال م استوص ب )ث
راً)  من الك�سبة )وأوص) النا�س )بهم) اأي بالتجار وذوي ال�سناعات )خي
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يوؤذوهم  ول  اإليهم،  موّظفيك  و�سائر  والكّتاب  العّمال  يح�سن  باأن 
)والمضطرب  البلد  يف  منهم)  يم  مق )ال اأق�سامهم  بني  فرق  غري  من 
اأي �ساحب  دنه)  ب ب رفق  مت البلدان لالجتار )وال ماله) الذي يرتّدد بني  ب

ال�سنعة الذي يزاول ال�سنعة كالنجار واحلداد. )فإنهم) اأي التجار وذوي 
مرافق) اأي  اب ال افع) اإذ املنافع تاأتي منهم )وأسب من ال�سناعات )مواد ال
نائع املحتاج  احلاجات، فاإنهم يطلبون احلاجات للنا�س، وي�سنعون ال�سّ
اعد) اأي الأماكن البعيدة  مب اإليها )وجالبها) اأي الذين يجلبونها )من ال
مطارح) اأي اأماكن ال�ّسقوط والّطرح، كاجلبال و�سائر املحالت التي  )وال
ي برك وبحرك وسهلك وجبلك) ال�سهل  يطرح فيها تلك احلاجيات )ف
مواضعها) اأي ل  ناس ل م ال ئ ت ل مقابل اجلبل. )و) يجلبونها من )حيث ال ي
يتمكن النا�س اأن يبقوا يف تلك الأماكن ل�سعوبة البقاء هناك، كاجلزر 

ها) لأنها مو�سع اخلوف اأو ما اأ�سبه. ي رؤون عل وما اإليها )وال يجت
ثم علل عليه ال�ّسالم قوله : »ا�ستو�س واأو�س« بعلة اأخرى بقوله: 
ه) اأي  قت ائ )فإّنهم) اأي التّجار وال�سّناع )سلم) اأي م�ساملون )ال تخاف ب
داهيته واأ�سراره، اإذ التّجار ل يحاربون الدولة ول يثورون عليها. )وصلح) 
فّقد أمورهم)  ه) اأي �سرره وع�سيانه )وت ت ل اأي م�ساحلون )ال تخشى غائ
ي  اأي ابحث عن اأحوال التجار )بحضرتك) اأي الذين هم يف بلدك )وف
اأطراف البالد )واعلم) يا مالك  اأي من كان منهم يف  حواشي بالدك) 

قاً) يف  ير منهم ضي )مع ذلك) الذي ذكرت من مدح التجار )أّن في كث
موجباً  حاً)  ي ب )ق بخاًل  اأي  اً)  )وشّح كثرياً  اأي  )فاحشاً)  واملعاملة  اخللق 
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عن  لها  حب�ساً  اأي  افع)  من لل )واحتكاراً  البخل  لكرثة  �ساحبه  لقبح 
ي  الّنا�س رجاء الزيادة يف ال�سعر والغالء )وتحكماً) اأي حكماً باجلور )ف

اعات) اأي املبايعات اإذ يجعلون عليها اأثماناً غالية. ي ب ال

اأي عامة  عامة)  ل ل )وذلك) الذي يفعله بع�س التجار )باب مضرة 
والة)  ى ال النا�س ملا يلحقهم من الأذى من جهة هذه الأعمال )وعيب عل
لدللة ذلك على �سعفهم )فامنع من االحتكار) باأن تاأمر التجار بعدم 
ه) وهّدد من عمل  حفظ ما يحتاج اإليه الّنا�س )فإن رسول اهلل منع من

به.
موازين عدل) ل  اً سمحاً) لي�سامح وي�سهل فيه )ب ع ي يع ب ب كن ال ي )ول

نق�س فيها كما قد يكون ذلك عند بع�س الك�سبة.
ت�سر  ل  اأي  تجحف)  )ال  الثمن  مبعنى  �سعر،  جمع  )وأسعار) 
تاع) اأي ا�سرتى، يقال ابتاع املتاع اإذا ا�سرتاه  مب ائع وال ب ين من ال ق ري الف )ب
عن  اه)  إّي نهيك  عد  )ب احتكاراً  اأي  )حكرة)  ارتكب  اأي  قارف)  )فمن 
ير  غ ي  ف ه  ب )وعاق والعذاب  النكال  به  اأوقع  اأي  ه)  ب نّكل  )ف الحتكار 

إسراف) باأن ل تكرث من العقوبة، واإمنا مبقدار ال�ستحقاق.

المحرومون
لة  ى من الذين ال حي سفل قة ال ي الطب ه) يا مالك )ف ّل ه ال ّل ّم) اذكر )ال )ث
لهم) اأي ل عالج لهم يف اإدارة اأمورهم )من المساكين) جمع م�سكني، 

وهو الذي اأ�سكنه الفقر من احلركة، فال يتحرك كما يتحرك الأغنياء. 
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بؤسى) مبعنى  اجين) جمع حمتاج، اأي �ساحب احلاجة )وأهل ال محت )وال
�سّدة الفقر من البوؤ�س )والزمنى) جمع زمني، وهو امل�ساحب بالزمانة، 
اً)  ع قة قان اأي العاهة واملر�س املانعان عن الكت�ساب )فإّن في هذه الطب
راً) اأي متعر�سا للعطاء بال  ت مبعنى ال�سائل، من قنع مبعنى �ساأل )ومع
ه ما استحفظك) اأي طلب �سبحانه منك احلفظ )من  ّل �سوؤال )واحفظ ل
يهم) اأي يف اأهل امل�سكنة واحلفظ باإدارة �سوؤونهم وتفّقد  ه) تعاىل )ف حّق

اأحوالهم والقيام بحوائجهم.
يت مالك) الذي يجمع من اخلراج والزكاة  )واجعل لهم قسماً من ب
واجلزية وما اأ�سبه )وقسماً من غالت صوافي اإلسالم) غالت جمع غلة، 
وهي  �سافية،  الإ�سالم جمع  و�سوايف  وال�سعري،  كاحلنطة  الثمرة  وهي 
يف  ومعنى  الإ�سالم،  با�سم  امل�سلمون  اغتنمها  التي  الغنيمة  اأر�س 
كل بلد، تو�سية العمال باإعطائهم يف �سائر البالد. )فإن لألقصى) اأي 
البالد )مثل  الفقراء وامل�ساكني الذين يف �سائر  اأي من  الأبعد )منهم) 
الذي لألدنى) اأي لالأقرب اإليك الذي يف بلدك، فتعطى لأهل بلدك من 

بيت املال، ولأهل �سائر البالد من ال�سوايف حيث ل بيت مال هناك 
ه) اأي طلب �سبحانه منك اأن ترعى حّقهم قريباً  رعيت حّق )وكل قد است
كان اأم بعيداً، )فال يشغلنك عنهم بطر) اأي طغيان امللك والنعمة، كما 
عذر)  ت باأمرهم عن تفقد �سواهم )فإنك ال  الروؤ�ساء ي�سغلون  هي عادة 
افه) اأي بعدم اعتنائك  ت عك ال ي تضي اأي ل يقبل اهلّل ول النا�س عذرك )ب
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الإن�سان  فاإّن  مهم)  ال ير  الكث )ألحكامك  الأمور  من  القليل  بال�سيء 
م�سوؤول عن التافه كما هو م�سوؤول عن الكثري، فالالزم مراعاة الأمرين، 

ل ترك التافه والعتناء بالكثري.
)فال تشخص) اأي ل ت�سرف )هّمك) اأي اهتمامك )عنهم) اأي عن 
ر) اأي ل متل )خّدك عنهم)  مالحظة �سوؤون الفقراء وامل�ساكني )وال تصّع

كما يفعل املتّكربون.
يك منهم) اأي من  إل فّقد) اأي ابحث عن )أمور من ال يصلك  )وت
ّرجال)  ره ال يون) اأي تنظر اإليه باحتقار )وتحق ع قتحمه ال الفقراء )ممن ت
لعدم اأهمية له ورثاثة اأثوابه )ففرغ ألولئك) الفقراء )ثقتك) اأي املوثقني 
أهل  )من  وخ�سو�سياتهم  �سوؤونهم  عن  ليفح�سوا  اأ�سحابك،  من 

ة) من اهلّل �سبحانه حتى يخافوه يف اأمر الفقراء فال يهملوهم. الخشي

واضع) حتى ل يتكربوا عن مبا�سرتهم والفح�س عنهم يف  ت )وال
يرفع)  )فل ووجدوهم  عنهم  تفح�سوا  فاإذا  اأ�سبه،  وما  واخلانات  اخلرائب 
األعذار  يهم ب م اعمل ف يك أمورهم) اأي اأمور الفقراء )ث اأولئك الثقاة )إل
لقاه) بعد املوت،  ه) اأي مبا يقدم لك عذراً عنده �سبحانه )يوم ت ّل ى ال إل

ين  )ب الفقراء  هؤالء)  )فإّن  الفقراء  �سيعت  ملاذا   : لك  يقول  ل  حتى 
ى اإلنصاف من غيرهم) مل�سكنتهم وانقطاعهم. )وكل)  ة أحوج إل ي رع ال

ى اهلل) اأي  اأي كل واحد من هوؤلء الفقراء، اأو من كل طبقة )فأعذر إل
ه) اأي باإعطائك له حّقه الذي  ي ه إل ة حّق أدي ي ت ائت مبا يعذرك عند اهلّل )ف
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اأوجبه �سبحانه عليك.

األيتام وذوو الحاجات
تم) اأي الأيتام )وذوي  ي عّهد) بالبحث والقيام باحلوائج )أهل ال  )وت
ن  ّم ي السن) اأي املتقدمون يف العمر الذي رق عظمهم وحالهم )م رقة ف ال

لة له) اأي ل عالج له يف اإجناز اأموره، )وال ينصب للمسألة نفسه)  ال حي

اأي ل يقوم بنف�سه لل�سوؤال )وذلك) العمل باأن ين�سب نف�سه للفح�س 
يل) لكرثة اأ�سغالهم وعدم رجاء فائدة  والة ثق ى ال عن الطبقة ال�سفلى )عل
يل) اإذ الإن�سان يريد اأن ل يكون  من وراء هوؤلء الفقراء )والحق كله ثق
مقّيداً، بل يعمل كيف ي�ساء يكذب ويخون ويتبع ال�ّسهوات املحرمة 
اأنف�سهم خفيفاً غري  ه) اأي يجعل احلق على  ّل ال فه  وهكذا. )وقد يخّف
روا أنفسهم)  ة) املحمودة يف الآخرة )فصّب ب اق ع وا ال ب وام طل ى أق ثقيل )عل
ه لهم) اأي ما وعده �سبحانه  ّل عن اقرتاف الآثام )ووثقوا بصدق موعود ال

من اجلنان والثواب.
)واجعل) يا مالك )لذوي الحاجات) الذين يحتاجون اإليك حلل 
ق�سة، اأو طلب �سيء اأو رفع ظالمه اأو ما اأ�سبه )منك) اأي من نف�سك 
ذلك  يف  اأي  ه)  ي ف لهم  )تفرغ  لهم  اأوقاتك  بع�س  جتعل  باأن  )قسماً) 

الق�سم )شخصك) بالذات.
املحتاجني  النا�س  عموم  يح�سره  اً)  عام مجلساً  لهم  )وتجلس 
ه الذي خلقك) حتى يتمكن  ّل )فتتوا�سع فيه) اأي يف ذلك املجل�س )ل
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كل ذي حاجة اأن يبدي حاجته، اإذ النا�س ل يتمكنون اأن يتكلموا مع 
املتكربين.

د عنهم جندك وأعوانك) باأن تاأمرهم اأن ل يتعر�سوا لهم باملنع  قّع )وت
جمع  َرِطَك)  )وُش احلافظ  مبعنى  حر�س  جمع  أحراسك)  )من  الأذى  اأو 
احلار�س  بخالف  الدولة  اأعوان  من  طائفة  وهم  غرفة،  وزن  على  �سرطة 
ى يكلمك متكلمهم)  الذي هو خا�س برئي�س الدولة اأو ما اأ�سبه )حت
عتع)  ت ت م ير  )غ كونه  حال  احلاجات يف  ذوي  من  الكالم  يريد  من  اأي 
التعتعة يف الكالم الرتدد فيه من عجز، واملراد غري خائف، فاإّن اخلائف 
قول  ه ي ّل ي سمعت رسول ال ل يتمكن من الإف�ساح عّما لديه. )فإّن
ن تقدس «) اأي  ير موطن) واحد، بل يف مواطن وموا�سع عديدة: )» ل في غ

ير  ه من القوي غ ها حّق ي يف ف لن تطهر من الرذائل )» أمة ال يؤخذ للضع
عتع «) اأي يف حال كون الأخذ بغري تعتعة بل بكل جراأة. ت ت م

الكالم  يف  العنف  اأي  )الخرق)  مالك  يا  حتمل  اأي  احتمل)  م  )ث
)منهم) اأي من ذوي احلاجات حني يطلبون حاجتهم )والعي) اأي العجز 

عن الإف�ساح بحاجتهم، واملراد عدم ال�سجر بذلك.
)ونح عنهم الضيق) اأي ل ت�سيق خلقك )واألنف) اأي ال�ستنكاف، 
ذلك  ب�سبب  اأي  بذلك)  يك  عل اهلل  بسط  )ي معهم  للتكلم  تاأنف  فال 
لك  )ويوجب  اأطرافها  اأي  رحمتك)  )أكناف  ورفق  لني  بكل  التحمل 
ه) حيث اأطعته فيما اأمرك من مراعاة الرعية )وأعطيت ما  واب طاعت ث

اً) ل باأن متّن اأو تعنف يف الإعطاء حتى تكون العطية ثقيلة  ئ ي أعطيت هن
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على الأخذ غري هنيء لديه. 
منع  اأي يف  إجمال)  ي  )ف العطية  اأحد عن  منع  اأردت  اإذا  )وامنع) 

جميل )وإعذار) اأي بتقدمي عذر عن منعك ل منعاً قا�سياً.
ّم) هناك )أمور من أمورك) املربوطة بك )ال بد لك) يا مالك )من  )ث
ا) ويعجز  ي ع ما ي ة عمالك ب ها إجاب ها) اأي معاجلتها بنف�سك، )من اشرت ب م

ابك) فقد ل يعرف الكاتب كيف يجيب �سوؤال العامل فال  ه كّت )عن
ــ  الأمر  �سّيعت  فقد  واإّل  ال�سوؤال،  ذلك  بنف�سك  اأن جتيب  لك  بد 
اأي  ناس)  ال اإىل الكتاب ـ )ومنها إصدار حاجات  اإن وكلت كل الأمور 
ما  )ب الإعطاء  يف  تعّجل  باأن  عليك)  ورودها  )يوم  حاجاتهم  اإعطاوؤهم 
ال�سريع،  الق�ساء  ت�سيق �سدورهم عن  اأي  أعوانك)  ه صدور  ب تحرج 

واإمنا يريدون املماطلة اإما اإظهاراً للكربياء، اأو تعاجزاً عن التعجيل، اأو ما 
اأ�سبه ذلك.

إدارة الوقت:
اأي نفذ يف كل يوم عمله املربوط به ول  يوم عمله)  لكل  )وامض 
نفسك) يف  ه) من الأعمال )واجعل ل ي توؤخر العمل )فإن لكل يوم ما ف
مواقيت) التي  ه أفضل تلك ال ّل ين ال نك وب ي ما ب ي العبادة وال�سراعة )ف
األقسام)  )تلك  واأعظم  اأح�سن  اأي  )وأجزل)  اأعمالك  على  تق�سمها 
ه) �سبحانه يعطي  ّل ها ل املوزعة على الأ�سغال. )وإن كانت) الأوقات )كّل
ة) باأن قام الإن�سان بكل عمل يعمله،  ي ن ها ال ي عليها الأجر )إذا صلحت ف
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ة) باأن عمل الوايل  ي رع ها ال حتى الأكل والوقاع، قربًة اإليه )وسلمت من
دينك)  ه  ّل ل ه  ب تخلص  ما  خاصة  في  كن  ي )ول امل�سلمني  �سالمة  لأجل 
ا�سم  رائضه) هذا  ف التي تتدين فيها هلّل )إقامة  اأخ�س احلالت  اأي يف 
ه  ّل ي هي له خاصة) ولي�ست مربوطة ب�سوؤون الرعية )فأعط ال ت »ليكن« )ال
لك ونهارك) باإقامة ال�سالة وما اأ�سبه. ي ي ل من بدنك) اأي بع�س بدنك )ف

ير  تاأتي له )كامال غ اهلل من ذلك) الذي  ى  إل ه  ب ربت  تق ما  )ووّف 
الرياء  مبثل  منقوض)  )وال  املوانع  من  ب�سيء  خمدو�س  غري  اأي  مثلوم) 

والعجب، فمثال ياأتي الإن�سان بال�سالة كاملة باآدابها و�سرائطها خالية 
لغ) اأي واإن بلغ تعب بدنك يف  غاً من بدنك ما ب ال عن الرياء واملوانع )ب
الإن�سان  يهتم  اأن  الالزم  فاإن  عظيماً،  مبلغاً  بالفرائ�س  الإتيان  �سبيل 

باأداء ما عليه، ول يعتني بتعبه ون�سبه.
)وإذا قمت في صالتك للناس) باأن �سّليت معهم يف جماعة )فال 
لنفرة النا�س وفرارهم بتطويلك لل�سالة )وال  راً) اأي موجباً  ف ّن من تكون

ه  ب اس من  ّن ال ي  اً) لل�سالة بالنق�س يف الأركان وال�سرائط )فإّن ف ع مضي

ه الحاجة) التي تفوت  علة) اأي املر�س الذي ل يتمكن من الطول )ول ال

من(.  ي ال ى  إل ي  ه حين وّجهن ّل ال اإذا طّول �سالته )وقد سألت رسول 
فقد اأر�سل الر�سول الإمام اإىل اليمن يف مهّمة، كما هو مذكور 
ي بهم«) طوياًل  يف التواريخ، وكان ذلك عام حجة الوداع )»: كيف أصّل
اأم ق�سرياً )فقال) �سلى اهلل عليه واآله: )»صّل بهم كصالة أضعفهم«) فال 

ما«) تعطف عليهم وترحمهم. ين رحي مؤمن ال تطّول )»وكن ب
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احتجاب الحكام والوالة عن الرعية
تك)  رعي عن  احتجابك  ّن  تطول )فال  مالك  يا  تقدم  ما  عد)  ب ا  )أّم
وعدم  ة)  ي رع ال عن  والة  ال احتجاب  )فإن  طويلة  مدة  لهم  تظهر  ل  باأن 
ظهورهم اأمام النا�س يف املنا�سبات ـ كما يفعله املتكربون بزعم الإبقاء 
ة من الضيق) اأي �سيق �سدر الوايل من حوائج  ب على هيبتهم ـ )شع
األمور) لأنه لو علم الأمور كما ينبغي ق�سى البع�س  م ب النا�س )وقلة عل
املمكن، واعتذر اعتذاراً مقنعاً عّما ل ميكن )واالحتجاب منهم) اأي من 
م ما احتجبوا دونه) اأي جعلوا  قطع عنهم) اأي عن الولة )عل الرعية )ي

لأنف�سهم حجاباً دون ذلك الأمر، حني مل يعرفوا الأمر املحجوب عنه.
بوا�سطة،  اإّل  الأمور  يعرفون  ل  اإنهم  اإذ  ير)  الكب عندهم  ر  يصغ )ف
والوا�سطة قد يجعل الأمر الكبري �سغرياً تزلفاً، فال يهتم له الوايل وذلك 
الحسن،  بح  ق )وي ذلك  بعك�س  ير)  الصغ عظم  )وي الأمر  عليه  يف�سد 
بيح) فريّتب الوايل اآثار ال�سد على �سده مما يوجب الف�ساد  ويحسن الق

اطل) اأي يخلط بينهما. ب ال )ويشاب الحق ب
اس  ّن ه ال وارى عن ي بشر) ل يعلم الغيب )ال يعرف ما ت وال ما ال )وإّن
»ما«  اإىل  راجع  »به«  و�سمري  عنه،  النا�س  اأخفى  ما  اأي  األمور)  من  ه  ب

ى الحق سمات) جمع �سمة، مبعنى  يست عل وم�سداقه »من الأمور« )ول
العالمة، اأي لي�س للحق عالمات ظاهرة حتى يعرف الوايل احلق من 
بها) اأي بتلك ال�سمات  الباطل بوا�سطة تلك العالمة، حتى )تعرف 
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)ضروب الصدق من الكذب) اأي اأق�سام ال�سدق.
ين إما امرئ سخت نفسك  ما أنت) يا مالك الأ�سرت )أحد رجل )وإّن
يم  )ف اإذاً  ـ)  )ف الّنا�س  وحوائج  الحق)  ي  )ف ومالك  لنف�سك  بذل)  ال ب

ه)  عطي احتجابك) اأي ملا ذا حتتجب عنهم، هل حتتجب )من واجب حّق ت

ه) اأي عمل تقوم  اأي هل تريد الفرار من حق واجب )أو فعل كريم تسدي
ى  ل ت ب باأن تكون )م اأنت الرجل الثاين  به يف ق�ساء حوائج النا�س )أو) 
ما  منع) متنع النا�س حوائجهم وحينئذ ل احتياج اإىل الحتجاب )ف ال ب

ناس عن مسألتك) اأي اإنهم يكفون عن �سوؤالك فورا )إذا  أسرع كف ال

يك مما ال  ناس إل ر حاجات ال سوا من بذلك) واإعطائك. )مع أن أكث آي

ه عليك) اأي ل كلفة ول �سعوبة لأنها اأمور �سئيلة تافهة، فاإذا  ي ة ف مؤن

ظهرت للنا�س و�ساألوك اإياها متكنت من ق�سائها بال �سعوبة )من شكاة 
مة) اأي �سكاية عن ظلم فتاأمر من ينهى الظامل عن ظلمه )أو طلب  مظل

املة) فيما يريد اأحد املتعاملني الإجحاف بحّق الآخر،  ي مع إنصاف ف

حّتى  تهّم  ل  خفيفة  الأمور  هذه  واأمثال  بالإن�ساف،  ياأمره  من  فتاأمر 
يحجب الوايل عن الّنا�س لأجلها.

بطانة الحكام والوالة
الثياب،  يف  الظهارة  �سد  البطانة  طانة)  وب خاصة  ي  وال لل إن  م  )ث
ثار) اأي حّب جلمع  ئ يهم است واملراد هنا املقّربون اإىل الوايل اجلالّ�س له )ف
الأموال والوجاهات لأنف�سهم )وتطاول) اأي ترفع على النا�س باجلربوت 
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اقطع  اأي  )فاحسم)  بها  النا�س  يعاملون  املة)  مع ي  ف إنصاف  ة  )وقّل
اأ�سباب  اأي قطع  الأحوال)  تلك  اأ�سباب  )بقطع  البطانة  أولئك)  )مادة 
تعديهم باأن ل تعطهم املجال لال�ستئثار والتطاول. )وال تقطعّن ألحد من 
عة) هي الأر�س  ة والقرابة )قطي تك وحامتك) احلامة كطامة اخلا�سّ حاشي

ّن) اأحد  التي مينحها اخلليفة اأو الوايل لأحد وامل�سدر الإقطاع )وال يطمع
قاد عقدة) اأي يف اقتناء �سيعة،  ي اعت من حا�سيتك وحامتك )منك ف
ناس) اإذا كانت بيد  ها من ال ي ل من ي فاإّن العقدة مبعنى ال�سيعة )تضر ب
بنف�سه،  املاء  ياأخذ  باأن  املاء  من  الن�سيب  اأي  شرب)  )في  حا�سيتك 
تهم)  مؤن يحملون  رك  مشت عمل  )أو  املجاورين.  باأرا�سي  ذلك  في�سر 
اأعطيت  فاإذا  الكرى،  اإىل  النهر  يحتاج  مثال  غيرهم)  ى  )عل وم�سارفه 
كون  ي ال�سيعة للحا�سية، حملوا موؤنة الكرى على امل�سرتك وهكذا )ف
أ) اأي املنفعة الهنيئة ل  )ذلك) ال�سيء اأعطيته للحا�سية )لهم دونك)  مهن

ا) بذم  ي ي الدن يك ف ه عل ب ي اإذ ل تنتفع اأنت بتلك ال�سيعة اأو العقدة )وع
النا�س لك )واآلخرة) باإثم اأعمال احلا�سية واأنت قادر على منعهم.

لزوم الحق وطلب عاقبته
)وألزم الحق من لزمه) اأي من لزم عليه احلق، فاإذا كان احلق يرى 
د) ول ترتك احلق  ي ع ب القريب وال لزوم اأحد، فاألزمه كما ياأمر احلق )من 
ذلك)  في  )وكن  اأ�سبه  ما  اأو  �سفقًة  اأو  القريب خوفاً  ثبت على  الذي 
اأي  اً)  سب راً) متحّماًل لالأذى الذي يتولد منه )محت الإلزام للحق )صاب
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حت�سب ذلك عند اهلل �سبحانه، باأن يكون اإلزامك و�سربك له �سبحانه 
اأي  )وخاصتك)  اأقوامك  اأي  رابتك)  ق )من  باحلق  الإلزام  ذلك)  اً  ع )واق

حوا�سيك )حيث وقع) اأي ولو كان يف غاية الثقل عليهم.
يك  ثقل عل ما ي ه) اأي عاقبة اإلزام احلق )ب ت ب تغ) اأي اطلب )عاق )واب
ه) اأي من احلق، فاإّن يف بع�س الأحيان يلزم العمل باحلق ثقال كبرياً  من

ة) اأي عاقبة  ب على الإن�سان، لكن هذا الثقل يثمر عاقبة ح�سنة )فإن مغ
)ذلك) الإلزام باحلق )محمودة) يف الدنيا بح�سن الثناء النا�س، والآخرة 

بالأجر والثواب.
فا) اأي ظلماً بالن�سبة اإليهم باأن ظّنوا اأنك  ة بك حي ي رع )وإن ظنت ال
ق�سرت يف اأموالهم اأو يف اإدارتهم اأو ما اأ�سبه، )فاصحر) اأي اأظهر )لهم 
عذرك) اأي بني وجه ذلك العمل اإن اأتيته، اأو بني اأنه افرتاء عليك اإن  ب

ونهم بإصحارك) اأي باإظهارك احلق  مل تاأته )وأعدل) اأي اأ�سرف )عنك ظن
نفسك) اأي  اضة منك ل )فإّن في ذلك) الإظهار لدى ظن ال�سوء بك )ري
تعويداً لنف�سك على العدل، واإرغاماً لكربك على اخل�سوع فاإن الإن�سان 

ل يحب اأن يتنازل لبيان اأعذاره لدى النا�س، اإذ يراهم اأنهم دون ذلك.
تك) لأن مثل هذا العمل يوجب الرفق واللني بالن�سبة  )ورفقاً برعي
ه) اأي ب�سبب هذا الأعذار  لغ ب ب اإىل الرعية )وإعذاراً) اأي اإظهاراً للعذر )ت
ى الحق) فاإن من يح�سر لإبداء عذره ل يجوز  مهم عل )حاجتك من تقوي
احلق يف  على  ا�ستقاموا  ذلك  منه  النا�س  واإذا عرف  باطل غريه،  عن 

اأمورهم.
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أصالة الصلح والسالم
ه) اأي اإىل ذلك ال�سلح )عدوك و) احلال  ي عّن صلحاً دعاك إل )وال تدف
ه) اأي يف ذلك ال�سلح )رضى) باأن مل يكن ال�سلح حمرماً  ي ه ف ّل اأن )ل
ي الصلح دعة) اأي راحة )لجنودك وراحة  من جهة من اجلهات )فإّن ف
اً  ن من همومك) فاإن املحارب يتحمل هموماً جّمة بخالف امل�سالح )وأم

بالدك) لأّن النا�س يف اأيام ال�سلم ياأمنون ويعملون بكل راحة لرتقية  ل

البالد.
عد صلحه) معك فال  )ولكن) خذ )الحذر كل الحذر من عدوك ب
تغفل منه طرفة عني، ول تت�ساهل يف العدة والعدة والتهيوؤ اعتماداً على 
غفل) اأي  ت ي ما قارب) اأي تقرب منك بال�سلح )ل عدو رب ال�سلح )فإن ال
الحزم) اأي مالحظة  ليغفلك فيغدرك فجاأة يف حال الغفلة منك )فخذ ب
الأمور واحليطة لها )واتهم في ذلك) احلزم )حسن الظن) فال حت�سن ظنك 

بالعدو مهما كان ظاهر ال�سدق. 

العهود والعقود والمواثيق
ه منك  ست ب ين عدّوك عقدة) اأي معاهدة )أو أل نك وب ي )وإن عقدت ب
للعدو  والثاين  للمكافئ،  والأول  واأمنك،  ذمامك  يف  يكون  باأن  ذمة) 

وفاء) فال تخن العهد  ال ال�سعيف، )فحط) من حاط اأي احفظ )عهدك ب
األمانة) اأي كن اأميناً يف ذمتك فال تخن الذمام )واجعل  تك ب )وارع ذّم
ة) اأي وقاية )دون ما أعطيت) اأي حافظ على العهد بنف�سك  ن نفسك ُج
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رائض  يس من ف حتى اإذا وجه اإليك �سهم النتقاد فاقبله ول تخن )فإنه ل
ماعاً مع تفرق أهوائهم) وميولهم )وتشتت  ه اجت ي ناس أشد عل ه شيء ال ّل ال

عهود) فاإّن كل النا�س  ال وفاء ب عظيم ال آرائهم) اأي اختالف اأنظارهم )من ت

يعظمونه مهما اختلفت اآراوؤهم و»النا�س« مبتداأ خربه »اأ�سده«، وقوله: 
ذلك)  لزم  )وقد  معرت�سة  جملة  اآرائهم«  وت�ستت  اأهوائهم  تفرق  »مع 
نهم) باأن اأو�سى بع�سهم بع�سا باأن  ي ما ب ي الوفاء بالعهود )المشركون ف
ل يخونوا )دون المسلمين) اأي بالن�سبة لعهدهم مع امل�سلمني مع ما 
وا من عواقب الغدر)  ل وب ما است هم عليه من ال�ّسرك وعداوة الإ�سالم )ل
اأي لأنهم وجدوا عواقب الغدر وبيلة مهلكة، وا�ستوبل مبعنى عّده وبيال، 

اأي مهلكاً قبيحاً.
عهدك)  )فال تغدرن) يا مالك )بذمتك وال تخيسن) اأي ل تخونّن )ب
الذي عاهدت )وال تختلن) اخلتل اخلداع )عدّوك) اأي ل تخدعه باإعطائه 
ه) بنق�س العهد الذي اأوجب  ّل ى ال رئ عل الأمان ثم نق�سه )فإنه ال يجت
زبۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅرب   : به كما قال �سبحانه  الوفاء 
)االّ جاهل) بعواقب النق�س )شقي) قد وجب عليه العقاب. )وقد جعل 
ه) اأي العهد الذي اأوجده بني النا�س والذمة التي جعلها  ت ه عهده وذّم ّل ال

اأمن بع�س من بع�س )أفضاه)  اأي لأجل  اً)  ن اأحد )أم وديعة عند كل 
�سيئا  اأي  ماً)  ،)وحري ولطفه  ه)  برحمت اد  ب ع ال ين  )ب وجعله  اأف�ساه  اأي 
ماله من  اأي  ه)  ت ع من ى  )إل النا�س  يطمئن  اأي  )يسكنون)  حرام خالفه 
قوة يلتجئ النا�س اإليها، اإذ لول خلقه �سبحانه للعهد والذمة مل يكن 
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ى  يضون) اأي يفزعون ب�سرعة )إل ف ست للخائفني واملحاربني ملجاأ ومالذ )وي
جواره) اأي جوار العهد والذمة فراراً من اخلوف عن احلرب وما اأ�سبه، 

سة) اأي تدلي�س باإظهار  )فال إدغال) اأي اإف�ساد بنق�س العهد )وال مدال
ه) اأي يف العهد. ي الأمان واملباغتة باخليانة )وال خداع ف

علل) باأن كان العقد  ه ال ي عقد عقداً) بينك وبني غريك )تجوز ف )وال ت
غري �سريح يف املراد، فيجوز فيه احتمالت، وعلل: جمع علة وهي ما 

يطراأ على الكالم من الحتمالت املف�سدة ل�ستفادة املراد منه. 
يقبل  ما  اللحن  قول)  لحن  ى  )عل تعتمدن  ل  اأي  عولن)  ت )وال 
د) من العهد  أكي ت عد ال التوجيه كالتورية واملفهوم املخالف وما اأ�سبه )ب
وثقة) اأي الوثوق باأن تريد نق�س العهد فتعلل باأن العهد مل يكن  ت )وال

�سريحا وهكذا بالن�سبة اإىل العقد، كما يفعل ذلك من ل وجدان له.
ه) باأن عاهدت مع اأحد  ّل ه عهد ال ي ر لزمك ف )وال يدعونك ضيق أم
»ل  ب   متعلق  انفساخه)  طلب  ى  )إل بالعهد  الوفاء  من  �سيقاً  راأيت  ثم 
بيان لطلب  الحق) هذا  ير  غ العهد )ب انف�ساخ  اأي ل تطلب  يدعونك« 
النف�ساخ )فإّن صبرك على ضيق أمر) اأي اأمر �سيق عليك اأوجبه العهد 
ه)  ت ب راجه) بتمام مدة العهد اأو ما اأ�سبه )و) ترجو )فضل عاق رجو انف )ت
اإذ تعرف لدى النا�س باأّنك ويف بالعهد بالإ�سافة اإىل ما لك من الثواب 
ه) اأي اإثمه عند النا�س وعند  ت ع ب اجلزيل )خير من عذر) بالعهد )تخاف ت

اهلّل.
ة) اأي مطالبته  ب ه) اأي يف ذلك العذر )طل ي ه ف ّل ط بك من ال )وأن تحي
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�سبحانه بحّقه يف الوفاء، فاإذا مل تفعل الوفاء ا�ستحققت العقاب )فال 
اك وال آخرتك) من الإقالة مبعنى طلب الف�سخ والعفو  ي ها دن ي يل ف ق ست ت

باأن يعفوا عن عذرك ول  النا�س  اأن ت�ستقيل  العذر  اأي ل تقدر بعد 
يذموك، واأن ت�ستقيل اهلّل باأن يعفو عنك ول يعاقبك.

حقن الدماء
اك) اأي احذر يا مالك )والدماء وسفكها) اأي اإراقتها بقتل النا�س  )إّي
ير حلها) الذي اأحله اهلّل �سبحانه كاملف�سد والقاتل ومن اأ�سبههما  غ )ب
قمة) اأي لغ�سب اهلّل �سبحانه )وال  ن يس شيء أدنى) اأي اأقرب )ل )فإنه ل
)بزوال  واأحق  اأجدر  اأي  أحرى)  )وال  والعقاب  الإثم  اأي  عة)  ب ت ل أعظم 

ها)  ير حّق غ عمة وانقطاع مدة) اأي مدة العمر باملوت )من سفك الدماء ب ن

ما  ي اد ف ب ع ين ال الحكم ب تدئ ب ب حانه م ه سب ّل فاإنه يوجب كل ذلك. )وال
امة) فاإن اأول  ي ق سافكوا) اأي �سفك بع�سهم دم اآخر )من الدماء يوم ال ت

دم  بسفك  سلطانك  تقوين  )فال  الدماء  هو  حوله  هناك  يحكم  �سيء 
اأو  مبعروف  اأمروا  لأنهم  الأبرياء  يقتلون  اإذ  اجلبارون  يفعل  كما  حرام) 

ا يضعفه) اأي  ّم نهوا عن منكر اأو ما اأ�سبه ذلك )فإّن ذلك) ال�سفك )م
قله) من �سفك اإىل غريه. ن له وي زي ه بل ي ي�سعف ال�سلطان )ويوهن

عمد) اأي يف ما اإذا قتلت  تل ال ي ق )وال عذر لك عند اهلل وال عندي ف
الق�سا�س  اأي  دن)  ب ال )قود  العمد  قتل  يف  اأي  ه)  ي ف )ألّن  عمداً  بريئاً 
الواقع على ج�سم القاتل فال ميكن �سرف النظر عن الق�سا�س )وإن 
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يك سوطك)  ـ) قتل )خطأ) باأن مل تتعمد القتل )و) اإمنا )أفرط عل يت ب ل ت اب

باأن كتب تريد احلد اأو التعزير تاأديباً ف�سبب ال�سوط موت املجرم )أو 
ة)  عقوب ال ب سيفك) كاأن اأردت التاأديب بال�سيف فقتل املجرم )أو يدك 

ما  وكزة) هي ال�سربة بقب�سة اليد )ف ال ي  التي تريدها باملذنب )فإّن ف
لة) اأي قتل، وهذا تعليل لكون ال�سوط  ت وقها) من اأق�سام ال�سرب )مق ف

اأي  سلطانك)  نخوة  )بك  ترتفعن  اأي  تطمحن)  )فال  يفرط،  قد  ونحوه 
دية  ورثته )حّقهم) من  اأي  مقتول)  ال اء  ي أول ى  إل تؤدى  أن  كربيائه )عن 

اخلطاأ.

مواصفات وأخالقيات الحاكم والوالي
نفسك) باأن حت�سن الظن بنف�سك  اك) يا مالك )واإلعجاب ب )وإّي
ها) باأن تثق بالعمل الذي  ما يعجبك من قة ب ث واأن ما عملت ح�سن )وال
ي�سبب اأن تعجب بنف�سك لأنها اأدت مثل ذلك العمل )و) اإياك و)حب 
اإلطراء) اأي حب اأن يثنى النا�س عليك وميدحوك )فإّن ذلك) كّله )من 

طان) اأي اأح�سن فر�سته التي ت�سبب هالك الإن�سان  أوثق فرص الشي

محق ما يكون من إحسان  ي ي نفسه) ال�سمري عائد اإىل ال�سيطان )ل )ف
عمله،  بطل  بنف�سه  اإذا عجب  الإن�سان  فاإن  ليبطله،  اأي  ين)  المحسن

وكذلك من اأحّب الإطراء على عمله، اإذ يدّل على كون العمل لي�س 
هلّل �سبحانه، واإمّنا للرياء وال�سمعة.

تك بإحسانك) باأن متّن عليهم اإذا  ى رعي مّن عل اك) يا مالك )وال )وإّي
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ما كان من فعلك) باأن  ي زيد) اأي اإظهار الزيادة )ف ت اأح�سنت اإليهم )أو ال
بع  ت ت عدهم) وعداً )ف تريد اإظهار اأنه فوق الذي عملت حقيقة )أو أن ت
اإلحسان) لدى  طل  ب ي من  ال باأن تخلف وعدك. )فإّن  بخلفك)  موعدك 

ور الحق) فاإّن للحق نوراً،  ن زيد يذهب ب ت النا�س ولدى اهلّل �سبحانه )وال
وقع  عمله  ملا  يكن  مل  عمله،  ما  فوق  عمل  اأنه  ال�سخ�س  اأظهر  فاإذا 
الغ�سب  اأي  المقت)  )يوجب  للوعد  )والخلف)  النا�س  اأعني  يف  ونور 
ّناس) فيكرهون الإن�سان املخلف لوعده، وقال اهلّل  ه و) عند )ال ّل )عند ال

ہ ہ ھ ھ  تعاىل: )زبۀ   ۀ ہ ہرب اأي اّنه مقت كبري زب
ھرب) من الأعمال، والآية عامة �ساملة للوعد كما ت�سمل الأمر 

باحل�سن والنهى عن القبيح.
بل أوانها) جمع  األمور) باأن تاأتي بها )ق عجلة ب اك) يا مالك )وال  )وإّي
ها) اأي التهاونـ  عك�س العجلةـ  )عند  ي تسقط ف اآن، مبعنى الوقت )أو ال
ها) بالإ�سرار لفعلها )إذا تنكرت)  ي اإمكانها) باأن جاء وقتها )أو اللجاجة ف
اأي �سعبت ومل تتي�ّسر، بل الالزم اأن يرتك الإن�سان الأمر اإذا �سعب 
ها) وعن الإتيان بها )إذا استوضحت)  واأ�سكل )أو الوهن) وال�سعف )عن
ر موضعه) الالئق به من الإقدام اأو  اأي و�سحت وتي�ّسرت. )فضع كل أم
عه) املنا�سب  ر موق الإحجام والإتيان بال�سيء على وجهه )وأوقع كل أم

له.
ه أسوة)  ي ناس ف ما ال ثار) اأي ال�ستبداد )ب ئ اك) يا مالك )واالست )وإّي
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اأي مت�ساوون باأن تخ�س نف�سك ب�سيء هو للنا�س عامة، كاأن تتملك 
الأنهار العامة واملعادن الو�سيعة وما اأ�سبه.

ه) اأي تق�سد اأنت به  ي ب عن غابي) اأي التغافل )عما ت ت )و) اإياك و )ال
يون) اأي ظهر وعلم به النا�س  لع ا قد وضح ل ّم باأن يريده النا�س منك )م
اأي ما متلكته وخ�س�سته بنف�سك �سيوؤخذ  يرك)  لغ مأخوذ منك  )فإنه 
يدك.  يبقى يف  ول  اإثمه  فعليك  عنك  امللك  انتقل  اإذا  لغريك  منك 
ة األمور)  يل) »ما« زائدة و »عن« مبعنى بعد )تنكشف عنك أغطي ا قل ّم )وع
منك  نتصف  )وي اإذا مات  اإّل  الإن�سان  يراها  الآخرة مغطاة ل  اأمور  فاإّن 
للمظلوم) الذي ا�ستاأثرت بحّقه بعد كون النا�س كلهم �سواء يف ذلك.

ة انفك) اأي كربك وترّفعك )وسورة) اأي حدة  )أملك) يا مالك )حمي
)حدك) اأي غ�سبك )وسطوة يدك) اأي ال�سرب ال�سديد بها.

سانك) اأي �سّدتها يف القول فاإّن غرب ال�ّسيف حّده، فال  )وغرب ل
م كالماً حاداً )واحترس)  تتكرّب ول تغ�سب ول ت�سرب اأحداً ول تتكلَّ
ادرة) اأي ما يبدر وي�سرع منك  ب اأي احرتز وجتّنب )من كّل ذلك بكف ال
من ل�سانك اأو يدك )وتأخير السطوة) وال�سدة اإذا اأردتها، فاإن يف التاأخري 
ى يسكن  يرجع العقل اإىل الإن�سان فال يفعل اإل الالئق املنا�سب )حت
الإن�سان  فاإّن  اأن تفعل ومقدار ما تفعل،  ار) يف  ي االخت ملك  ت ف غضبك 

لدى الغ�سب هائج يفعل ما ل يليق. 
ن تحكم ذلك) الكف للبادرة والتاأخري لل�سطوة )من نفسك)  )ول
همومك)  ر  تكث ى  )حت الغ�سب  عند  زمامها  على  نف�سك  تقوى  باأن 
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معاد) اأي الرجوع )إلى) ثواب )ربك) وعقابه حتى  واأحزانك )بذكر ال
يتجلى املعاد يف النف�س، فال تفعل �سيئا اإّل اإذا علم عدم �سوء عاقبته.

تقدمك)  من  ل مضى  ما  تذكر  ت )أن  مالك  يا  عليك)  واجب  )وال  
باأن تنظر اإىل اأعمالهم واأحوالهم، فاإن ال�سري يف اأحوال املا�سني يوقظ 

الإن�سان وير�سده اإىل ما ينبغي اأن يعمله، ولذا قال �سبحانه : زب ژ 
ة فاضلة) اأي ذات  ژ ڑرب  )من حكومة عادلة) بيان »ما« ، )أو سن
اب  ريضة في كت ا أو ف ن ّي ب ر) اأي خرب وارد )عن ن ف�سل وح�سن )أو أث
ال�سمري  ه)  ب ا  ن عمل ا  ّم م شاهدت  ما  )ب بالعمل  قتدي)  ت )ف تعاىل  ه)  ّل ال
ها) اأي يف ما ذكر من احلكومة وال�سنة والأثر  ي عائد اإىل »ما« يف »مما« )ف
والفري�سة، ول يخفى اأن ال�سنة هنا اأعم من الأثر، اإذ املراد بها الطريقة 
اأو عمل   ،اأو نبّينا  احل�سنة �سواء كانت عن الأنبياء ال�سابقني

�سالح اعتاده النا�س كبناء املدر�سة مثال. 
اع  ب ي ات نفسك) فاإن فائدة الجتهاد عائدة اإىل نف�سك )ف هد ل )وتجت
اأمورك  باأن تتعب لتعمل به يف كل  في عهدي هذا)  يك  إل ما عهدت 

ه) اأي ب�سبب هذا العهد )من الحجة  وثقت) اأي طلبت الوثوق )ب )واست
نفسي عليك) باأن ل يكون لك عذر اإذا خالفت، )لكي ال تكون لك  ل

ا  ى هواها) يف خالف ما بينت لك )وأن علة) وعذر )عند تسرع نفسك إل
اأمري  اأجعل �سعة رحمته وا�سطة لإجناح  اأي  ه)  سعة رحمت ه ب ّل ال اسأل 

ب   ة) »على« متعلق  ب رغ إعطاء كل  ى  عل قدرته  واإعطاء طلبتي )وعظيم 
قدرته فاإنه �سبحانه قادر على اإعطاء كل ما يرغب الإن�سان اإليه )أن 
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عذر  ى ال ه رضاه) �سبحانه )من اإلقامة عل ي ما ف ي وإياك) يا مالك )ل يوفقن

اأي يوّفقنا لأن نقيم على احلق )مع  ى خلقه)  ه) تعاىل )وإل ي إل واضح  ال

بالد) بعمارتها  ي ال ر) الباقي منا )ف اد، وجميل األث ب ع ي ال اء ف ن ث حسن ال

)وتضعيف  نعمه  علينا  �سبحانه  يتم  باأن  عمة)  ن ال مام  )وت واإ�سالحها 
سعادة  ال ي ولك ب م ل الكرامة) باأن يزيد يف كرمه علينا واإكرامه لنا )وأن يخت

ه) �سبحانه )راجعون) واملراد اإىل ح�سابه  ي ا إل والشهادة) يف �سبيل اهلل )إن

بين) فال خبث  ه الطي ه وآل ي ى اهلل عل ه صّل ّل ى رسول ال ّسالم عل وثوابه )وال
راً) ومعنى ت�سليم  ي ماً كث ي سل م ت فيهم )الطاهرين) فال قذارة لهم )وسل

اهلّل له جعله �ساملاً من مكاره الدنيا والآخرة، و)السالم).

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني،
 و�سلى اهلل على حممد واآله الطاهرين.

   النجف الأ�سرف
     مرت�سى احل�سيني ال�سريازي
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ملحق اهلوامش 

). تتمة الهام�س ))( �س30
التنمية  ر جمموعة بحوث  ون، مدي ال�شدد، قال مارتن رافالي ويف هذا 
ريق العمل الذي اأ�شدر هذه االأرقام: "لقد  التابعة للبنك الدويل ورئي�س ف
بريا يف مكافحة الفقر املدقع،  رزت بلدان العامل النامية ككل تقدمًا ك اأح
وا،  لكن من جتاوزوا خط الفقر والذين بلغ عددهم 663 مليون �شخ�س، مازال
متو�شطة  بلدان  ال مبعايري  فقراء  فقرا،  د  االأ�ش بلدان  ال يف  حدث  مثلما 
حالة  ى  عل دليل  املدقع  الفقر  خط  فوق  االرتفاع  وهذا  الدخل.  رتفعة  وم
بري من الفقراء يف العامل. ووفقًا للمعدل  ي يعاين منها عدد ك ال�شعف الت
ار �شخ�س  كون يف حدود ملي احلايل من التقدم، فاإن عدد الفقراء املدقعني �شي

فقط بحلول عام 5)20."
وميثل خط الفقر عند م�شتوى 25.) دوالر املتو�شط امل�شتخدم يف اأفقر 
ى للفقر عند م�شتوى دوالرين  0) اإىل 20 بلدا يف العامل. ويك�شف اخلط االأعل

ق تقدم اأقل  ة( حتقي بة للبلدان النامي للفرد يف اليوم )وهو املتو�شط بالن�ش
باملقارنة مبتو�شط 25.) دوالر للفرد يف اليوم. وبالفعل، كان هناك انخفا�س 
وم يف الفرتة  ى اأقل من دوالرين للفرد يف الي متوا�شع يف عدد من يعي�شون عل
واإن  �شخ�س،  ار  ملي  2.44 اإىل  �شخ�س  ار  ملي  2.59 من   ،2008 اإىل   (98( من 

دة منذ عام 999). انخف�س ب�ش
ي  املعن بنك  ال ريق  ف ر  مدي افيدرا،  �ش ي  م ي خاي قال  به،  جان من 

ق االإن�شاف:  �س الفقر وحتقي بتقلي

261



ون  ة ملن يعي�ش بلدان النامي الغة 22 يف املائة يف ال ب الفقر ال "معدالت 
ى اأقل  ى اأقل من 25.) دوالر للفرد يف اليوم، و 43 يف املائة ملن يعي�شون عل عل
وم تعد اأرقاما غري مقبولة. نحتاج اإىل زيادة جهودنا.  من دوالرين للفرد يف الي
ى  اإىل مهاجمة الفقر عل ا�شات والربامج، نحن بحاجة  ي �ش ى جانب ال فعل
مية  جميع اجلبهات، من خلق وظائف اأكرث واأف�شل اإىل توفري خدمات تعلي
ة اأف�شل من اأجل حماية الفئات ال�شعيفة واملتاأثرة.  ى حتتي حية وبن و�ش
و�شيع عملية  بلدان بحاجة اإىل ت ا�س، فاإن ال ى جانب عملية القي اأما عل
ة  بلدان منخف�ش ة يف ال ائية، خا�ش انات وتعزيز القدرات االإح�ش بي جمع ال

الدخل."
رات  التقدي اأن  ب  2008 اأغ�شط�س/اآب   26 يف  الدويل  بنك  ال رح  �ش كما 
رت وجود عدد اأكرب من الفقراء يف اأنحاء العامل عما  نة اأظه ادية املُح�ّش االقت�ش
ي اأكرث فقرًا  ة جديدة بعنوان "العامل النام ابق، ويف درا�ش �ش كان ُمعتقدًا يف ال
د الفقر"، قام كل من  عما كان ُمعتقداً، لكنه لي�س اأقل جناحًا يف احلرب �ش
رات الفقر منذ  ح تقدي Martin Ravallion و Shaohua Chen بتنقي

ار �شخ�س )واحد من بني كل اأربعة(  ا اإىل اأنه مازال هناك 4.) ملي )98)، وخل�ش

ى اأقل من 25.) دوالر للفرد يف اليوم يف 2005،  ي يعي�شون عل يف العامل النام
ار �شخ�س )واحد من بني كل اثنني( يف )98). للمزيد من  وذلك مقابل 9.) ملي

.http://worldbank.org :املعلومات
2. تتمة الهام�س ))( �س)3

رى اإىل اأن خم�شني األف �شخ�س  ة اأخ ائي باحثني يف اح�ش وي�شري اأحد ال
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ون  �شبب الفقر، واأن ما يناهز ن�شف �شكان العامل يعي�ش وم ب ميوتون كل ي
اء. وميوت 8.) مليون  بة 70% منهم من الن�ش �ش حتت خط الفقر ف�شال عن اأن ن
�شبب نق�س املياه  ًا ب نوي �شبب االإ�شهال؛ و4.) مليون ميوتون �ش ًا ب نوي طفل �ش
ّدها، ويف كل  ح �ش التلقي را�س ميكن  اأم ال�شحية و2.2 مليون من  واملرافق 
ون،  امللي حوايل  منهم  ميوت  مالريا،  حالة  مليون   500 ـ  ـ  350 هناك  نة،  �ش
بة 90% من وفيات املالريا، واالأطفال ي�شكلون اأكرث  ا بن�ش ريقي ر اإف تاأث �ش وت
ون  حايا املالريا يف جميع اأنحاء العامل. كما اأن  حوايل 72 ملي من 80% من �ش
ة يف عام  وا خارج املدر�ش ي يف الدول النامية كان طفل يف �شن التعليم االبتدائ
ون من  ة يعان 2005؛ منهم 57% اإناث، وبني 27 و28% من اأطفال الدول النامي

نق�س يف الوزن اأو التقزّم. فثلث �شكان الدول النامية ال يتوقعون العي�س 
�شمة ـ اأي ربع  ار ن جة نق�س الغذاء. كما اأن 6.) ملي اأكرث من 40 عامًا نتي
ة  بلدان النامي ار �شخ�س يف ال رباء، كما اأن ملي ةـ  يعي�شون بال كه ي ان �ش االإن

اه. ية من املي ى كمية كاف ال يح�شلون عل
ابقة لعدد الذين يعي�شون يف فقر  رات �ش بنك الدويل تقدي وقد رفع ال
ى  ا�س الفقر اإىل من يعي�س عل مدقع يف الدول النامية عقب تعديله مقي
�شمة اأي ما  ار ن اأن 4.) ملي بنك ب ا بدال من دوالر واحد. واأفاد ال ومي 25.) دوالر ي

واجهون فقرا مدقعا ويعي�شون  وا ي ي كان كان العامل النام يعادل 25% من �ش
رين دولة  ر دول اإىل ع�ش ى اأقل من 25.) دوالر يف اليوم عام 2005 يف اأفقر ع�ش عل
بنك يف عام 2007 اإن من يعي�شون دون خط  ى امل�شتوى العاملي. وقال ال عل
ر  �شمة. وذك ن ار  بلغوا ملي اليوم  واحدا يف  دوالرا  الذي كان  العامل  الفقر يف 
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ارتفاع  راء  الفقراء ج قائمة  يف  يدخلون  قد  �شمة  ن مليون  مائة  اأن  بنك  ال
ر جديد  بتقري املتحدة  االأمم  وا�شت�شهدت  والطاقة.  الغذائية  املواد  عار  اأ�ش
الذين  عدد  اإىل  �شخ�س  ون  ملي  50 افت  اأ�ش االأزمة  اأن  ب يقول  الدويل  للبنك 
 20(0 يف  رين  اآخ مليونا   64 �شت�شيف  كما   2009 يف  مدقع  فقر  من  ون  يعان
زاد  كما  ا.  ي اآ�ش رق  �ش وجنوب  و�شرق  حراء  ال�ش جنوب  منطقة  يف  خا�شة 
ون من �شوء  ث و�شل عدد الذين يعان ون من اجلوع بحي ا عدد الذين يعان اأي�ش
ي تزامنت  �شبب اأزمة الغذاء الت ار �شخ�س يف 2009 ب التغذية اإىل اأكرث من ملي
لالأغذية  املتحدة  االأمم  منظمة  اءات  اإح�ش وتقول  ادية.  االقت�ش االأزمة  مع 
ون من نق�س التغذية،  ار �شخ�س يف العامل يعان والزراعة )فاو( اإن اأكرث من ملي
اأي حوايل �شد�س �شكان كوكب االأر�س. كما اأن نحو ثلث �شكان العامل )2،5 
ي  رافق ال�شرف ال�شح ول اإىل م ى الو�ش �شمة( يفتقرون اإىل القدرة عل ار ن ملي

راء. ار من �شكان العامل يتربزون يف الع ا�شية، واأكرث من ملي االأ�ش
ناعية  ال�ش الدول  اأن  باالأرقام  ية  الغرب اءات  االإح�ش ح  تو�ش املقابل  ويف 
رة  عاب ة  الدولي ال�شركات  واأن  كافة،  العاملية  االمتيازات  من   %97 متلك 
القارات متلك 90% من امتيازات التقنية واالإنتاج والت�شويق، واأن اأكرث من 
ة يذهب  بلدان النامي ر يف ال ا�ش ي املب 80% من اأرباح اإجمايل اال�شتثمار االأجنب

ى %25  طرون عل �شي اإىل 20 دولة غنية. وهناك حوايل 3).0% من �شكان العامل ي
ان يف العامل فقط،  �ش يد 7 ماليني اإن ون دوالر ب رلي ية، اأي 27 ت ول املال من االأ�ش
ـ )% من هذه الرثوات لغطت تكلفة  اهموا ب و �ش ات اأنهم ل ح الدرا�ش وتو�ش
ي. كما ان اأقل من )% )واحد  ة االبتدائية لكل االأطفال يف العامل النام الدرا�ش
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ي الإدخال كل االأطفال  ى الت�شلح يكف نة عل باملائة( مما ينفقه العامل كل �ش
العطور  ى  عل ون  واالأمريكي بوظة  ال ى  عل يون  االأوروب وي�شرف  ة.  املدر�ش اإىل 
د  �ش ي ل نة، اأي ما يكف �ش ار دوالر يف ال وماأكوالت احليوانات املنزلية 40 ملي
ي واملاء والنظافة  ا�ش اء والتعليم االأ�ش ية للن�ش النق�س يف ال�شحة االإجناب

حة العامة والغذاء للجميع حول العامل. وال�ش
اد: اإن االأرقام يف  وبل لالقت�ش يقول جوزيف �شتيغليتز احلائز جائزة ن
اواة يف الفر�س  ي جمرد اأ�شطورة ، فامل�ش ر ت�شري اإىل اأن احللم االأمريك الوقت احلا�ش
ناعية  ـ بل يف اأي دولة �ش يف الواليات املتحدة اليوم اأقل من حالها يف اأوروبا ـ
ي جتعل من  الت باب  االأ�ش واحد من  بيانات عنها. وهذا  ال ر  تتوف متقدمة 
اواة بني كل  امل�ش التفاوت وعدم  ى م�شتوى من  اأعل ة  احب الدولة �ش اأمريكا 
اع.  �ش ينها وبني بقية الدول املتقدمة اآخذة يف االت ـ والفجوة ب الدول املتقدمةـ 
ريحة الواحد يف  فاأثناء فرتة "التعايف"، 2009ـ0)20، ا�شتحوذ املنتمون اإىل �ش
وبنظرة  الدخل.   منو  ى 93% من  املتحدة عل الواليات  دخاًل يف  ى  االأعل املائة 
ه  قًا اإىل هوؤالء عند القمة، �شوف نكت�شف دورًا غري متنا�شب لعب اأكرث تدقي
ة القوة  ى ثرواتهم من خالل ممار�ش هوؤالء امل�شتغلون: فقد ح�شل بع�شهم عل

االحتكارية.
ون  اأن حوايل 40 ملي اإىل  ي  العرب بالعامل  املتعلقة  ائيات  االإح�ش وت�شري 
ا،  ب �شكان تقري ون من نق�س التغذية اأي ما يعادل 3) باملئة من ال ي يعان عرب
ما  اأي  الفقر  ي يعي�شون حتت خط  مائة مليون عرب اأن نحو  اإىل  افة  باالإ�ش
ي  رب الع العامل  اأطفال  من  ـ%9  ف ي.  العرب العامل  �شكان  ثلث  ا  ب تقري يعادل 
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اأطفال  التغذية. و5)% من  وء  الفقر و�ش جة  ة نتي ميوتون حتت �شن اخلام�ش
ي  االإمنائ والتعاون  التخطيط  وزارة  وك�شفت  الوزن.  ي  ناق�ش ي  العرب العامل 
اأبنائه من العي�س حتت  الفقر داخل املجتمع و�شل 23% من  اأن  العراق  يف 
ي" ال يتجاوز  راق م�شتوى خط الفقر وهم ي�شكلون ما ال يقل عن 7 ماليني ع
وزارة  ادر عن  �ش ر  اآخ ر  تقري وك�شف  واحدًا.   ًا  اأمريكي دوالرًا  ي  اليوم دخلهم 
من   %60 �شمل  الفقر  اأن   2007 العام  ر  اأواخ ي  االإمنائ والتعاون  التخطيط 

طالة %50. ب بة ال �ش العراقيني يف حني بلغت ن
ى اأقل من  ريني يعي�شون عل ة اأ�شوكا، اأن 52% من امل�ش �ش رت موؤ�ش وذك
قطاع  من   %68 واأن  االإعاقة،  من  يعاين  املجتمع  من   %(0 واأن  ا  ومي ي دوالر   2
ّنف �شمن الدول االأكرث فقرًا  ر ت�ش وائيات، وهو ما يجعل م�ش االإ�شكان ع�ش

يف العامل.
فقر  يف  يعي�شون  بنجالدي�س  اأطفال  ن�شف  من  اأكرث  اأن  اخلرباء  رى  وي
روب من  وحمرومون من الطعام واخلدمات ال�شحية واملاأوى ويفتقرون لفر�س اله
ون طفل دون �شن 8) عامًا، اأي حوايل 56 باملائة  اعهم هذه. فهناك 33 ملي اأو�ش
ًا يف  ًا حتت خط الفقر املحدد عاملي ي من جمموع اأطفال البالد، يعي�شون حال
ون  بالد اإىل 40) ملي دوالر واحد لكل �شخ�س يف اليوم. وي�شل جمموع �شكان ال
�شكان. ون طفل، اأي حوايل 44 باملائة من جمموع ال ينهم 66 ملي �شمة، من ب ن
اء نقال  ب رتها وكاالت االأن ي ن�ش � مالحظة: هذه االأرقام حول الفقر الت
رى، قد  بنك الدويل ومنظمات اأخ عن منظمات دولية مثل االأمم املتحدة وال
ر  ي الأزمة وم�شكلة الفقر يف العامل، فهذه التقاري ال تعرب عن الواقع احلقيق
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راها تعرب عن انخفا�س عدد الفقراء  بدو متفائلة يف طرحها الأرقام ت حتاول اأن ت
ها اإجنازات قد مل  ي حتاول اأن تن�شب لنف�ش ا�س اإىل عام )98)، وه يف العامل بالقي
بة الت�شخم يف  �ش ى اأر�س الواقع، فلم حتت�شب هذه املنظمات ن تتحقق عل
ان  ب مة الدوالر، كما مل تاأخذ باحل�ش الدول الفقرية كما مل حتت�شب انخفا�س قي

واق. رة العوملة وانفتاح اال�ش روز ظاه ب
3. تتمة الهام�س ))( �س49

يتم  بقوانني  بة  ري ال�ش مة  قي حتديد  يتم  الدميقراطية  االأنظمة  ويف 
جمع  وظيفة  تعهد  ما  وعادة  ال�شعب.  ي  ممثل قبل  من  عليها  ادقة  امل�ش
ة بعد حتديد  ي ى القطاعات املختلفة اإىل وزارة املال رائب وتوزيعها عل ال�ش
ق،  ى م�شتوى التطبي ى م�شتوى النظرية، اأما عل يات. هذا كله عل زان املي
اال�شتبداد وقمع  �س  لتكري اال�شتبدادية ت�شرف  بالد  ال رائب( يف  )ال�ش فاإن 
من  ما  ق�ش فاإن  ة  الدميقراطي بالد  ال يف  واأما  احلريات،  ادرة  وم�ش ال�شعوب 
ر منها بطرق  م اآخ �ش �س اال�شتعمار، كما يذهب ق رائب ت�شرف لتكري ال�ش

اء وال�شركات العمالقة. ار االأغني ب رة اإىل ك ا�ش غري مب
4. تتمة الهام�س )2( �س50

اأن �شلوك  ة جالوب، الذي ك�شف عن  �ش وذلك بح�شب ا�شتطالع موؤ�ش
يها  ري ف رة اأج ر م ه يف اأخ دة عام 0)20 عما كان علي ان العرب تغري ب�ش ب ال�ش
م�شتوى معي�شتهم  بهم من  ركز غ�ش وت عام 2009،  ذلك  وكان  اال�شتطالع 
نها  ي ب من  دولة   20 من  ان  ب �ش وقال  معقولة،  اأ�شعار  ب �شكن  توفري  ة  خا�ش
�س  وتون ا  وليبي ر  وم�ش حرين  الب مثل  ا�شطرابات  ت�شهد  اأو  �شهدت  دول 
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ًا ب�شكل كامل مع  ادي ى االندماج اقت�ش اأنهم غري قادرين عل اأنهم �شعروا ب
رغم من طموحاتهم الكبرية يف قطاع االأعمال، وجاء يف  ى ال جمتمعاتهم عل
رغم من اأنهم من اأح�شن االأجيال �شحة يف املنطقة  ى ال ة "عل ر الدرا�ش تقري
واجهون �شعوبات يف الو�شول  وا ي ان العرب مازال ب مًا فاإن ال�ش لها تعلي واأف�ش
اأنه  ا  اأي�ش ر  ات التجارية، وخل�س التقري �ش ر�س يف املوؤ�ش ر�س عمل وف اإىل ف
ي االإجمايل وما ي�شري  ده النظم التقليدية عن منو الناجت املحل ر�ش خالفًا ملا ت
االأو�شط  رق  ال�ش منطقة  فاإن  الدول  بع�س  يف  ثابت  ادي  اقت�ش منو  من  ه  اإلي
ان  ب ال�ش بني  طالة  ب ال ى معدالت  اأعل واحد من  بها  زال  ما  ا  ريقي اف و�شمال 

يف العامل. 
ة  �ش مبوؤ�ش الدرا�شات  بوحدة  املحللة  كيننمونت،  جني  وتقول 
االأو�شط  رق  ال�ش دول  ر  ائ �ش ويف  ج  اخللي الدميغرايف يف  واقع  "ال اإيكونوم�شت: 
ف:  �شن، وت�شي ابة وطبقات حاكمة متقدمة يف ال ًا �ش مقلق، الأن هناك �شعوب
ى  عل ادياتها  اقت�ش يف  تعتمد  تزال  ما  الدول  هذه  معظم  اأن  "امل�شكلة 
ر�س  ي اأنها عاجزة عن توفري ف عات منتجات النفط والغاز، وهذا يعن مبي
�شتوعب كل  اأن ي ي جلميع املواطنني، فال ميكن لقطاع الطاقة  عمل تكف

طلبات التوظيف.

وجاء يف بيان نائب البنك الدويل ل�سوؤون �سمال اأفريقيا وال�سرق 
الأو�سط �سم�ساد اأخرت: اإن الربيع العربي اأظهر اأن النا�س يريدون اأف�سل 
اخلدمات العامة ومناخا مدنيا اأكرث نظافة وهذا يعني خدمات يف البنى 

التحتية اأكرث فعالية واأف�سل موالفة.
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بدول  الرثوة  يف  الكبري  والفارق  الفقر  تاأثري  من  دولية  اط  اأو�ش وحذرت 
ى  عل باب  ال�ش وت�شجيع  ددة  املت�ش احلركات  توليد  يف  االأو�شط،  رق  ال�ش
يها  ي ن�شط ف من الت ياق اإىل حالة الي �ش يها، م�شريين يف هذا ال االنخراط ف
ج  ى داخل دول اخللي ز اأنه حت ركات مترد خمتلفة. واملمي تنظيم القاعدة وح
العا�شمة  بني  الفوارق  ر  تظه �شعودية  ال ي  فف الرثوة،  فوارق  تربز  ها  نف�ش
ي موطن  ار اإىل اأن اأن الدول االإ�شالمية ه ى االأطراف. ي�ش واملناطق الواقعة عل
املائة من حجم  تة يف  �ش �شوى يف  اهم  �ش ت ال  ولكنها  االأر�س،  �شكان  ُخم�س 

االإنتاج العاملي.
5. تتمة الهام�س )2( �س)6

امل�شتوردين  اأكرب  من  �شعودية  ال ية  العرب اململكة  اعتربت  ث  حي
ي  ج اخللي التعاون  جمل�س  ودول  عام  ب�شكل  ية  العرب الدول  بني  لالأ�شلحة 
ار  مة م�شرتياتها من االأ�شلحة مبلغ 40 ملي اإذ جتاوزت قي ب�شكل خا�س؛ 

دوالراً. 
�شالم الدويل احتلت االإمارات  ر معهد �شتوكهومل الأبحاث ال ووفقًا لتقري
�شالح يف العامل منذ عامني اإذ ابتاعت  املركز الثالث يف قائمة اأكرب م�شتوردي ال
ما يتوقع اأن  عات االأ�شلحة يف العامل، في بته 6% من مبي �ش يف عام 2008 ما ن
�شلحهما يف االأعوام الثالثة القادمة  ى ت ار دوالر عل تنفق الدولتان 23) ملي

ية. ال تاميز الربيطان ر ل�شحيفة الفينن�ش بح�شب تقري
ي  ج اخللي التعاون  جمل�س  ودول  عام  ب�شكل  االأو�شط  رق  ال�ش يزال  وال 
الدفاعية  ناعات  ال�ش مل�شدري  جذب  �شوق  اأف�شل  ت�شكل  خا�س  ب�شكل 
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حتديث  خطط  ى  عل العاملية  ية  املال االأزمة  تاأثري  ا�شتمرار  رغم  ب العامل  يف 
�شهد  اإذ  ا؛  ي ريطان وب املتحدة  كالواليات  كربى  دول  جيو�س  �شلح  ت رامج  وب
ية  رب ية عدة؛ كاململكة الع بريا ومتزايدا من دول عرب العام 0)20 اهتماما ك
باقتناء  ا  وليبي واملغرب  والكويت  املتحدة  ية  العرب واالإمارات  �شعودية  ال
راجمها  افة اإىل حتديث ب ا املتطورة، باالإ�ش ه التكنولوجي ي اأحدث ما تو�شلت اإل

بية الع�شكرية. التدري
6. تتمة الهام�س )3( �س65

ًا:  ومي راطية امل�شتخدمة ي ى البريوق وهنالك العديد من االأمثلة عل
ت�شفيات، املحاكم، واملدار�س.  احلكومات، القوات امل�شلحة، ال�شركات، امل�ش
ة اإىل )بريو( )bureau(، اأي مكتب، امل�شتخدمة  راطي يعود اأ�شل كلمة البريق
ر لي�س للتعبري عن كلمة مكتب للكتابة فقط  يف بداية القرن الثامن ع�ش
ي م�شتقه  ة( وه راطي ركة، واأماكن العمل. وكلمة )ق بل للتعبري عن ال�ش
�شلطة والكلمة يف  ال )κράτος( ومعناها  �س(  راُت ي )ك االإغريق االأ�شل  من 

ي قوة املكتب اأو �شلطة املكتب. جمموعها تعن
7. تتمة الهام�س )3( �س06)

ناعيني اأن ارتفاع معدالت  ر م�شح الآراء 469 من اخلرباء والقادة ال�ش واأظه
ى  باب واأزمة التقاعد بني اأرباب املعا�شات املعتمدين عل طالة بني ال�ش ب ال
ر". ومل  ري "بذور واقع م اع فجوة الرثوات قد نرثت  �ش ون وات دول مثقلة بالدي
كربون ليتمتعوا  ال اأن اأوالدهم �شي رة منذ اأجي يعد النا�س يعتقدون والأول م
للمنتدى  املنتدب  و  الع�ش هاويل  يل  وقال  اأف�شل.  ة  ي معي�ش تويات  مب�ش
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ا  ي ا�ش ي ر اهتماما �ش ر: "يحتاج االأم وؤول عن التقري ادي العاملي امل�ش االقت�ش
اال�شطراب  لهذا  �شتجيب  ت ي  الت ية  ا�ش ي �ش ال البالغة  فالإن  واإال  فوريا 
ة العوملة".  ي �شتت�شمن نزعة وطنية وحمائية وتقوي�س عملي االجتماع
ا  اأي�ش املنتدى  ر  تقري ر  ابك يظه والت�ش التداخل  ه  ي ف يتزايد  ويف عامل 
وال�شركات  راد  االأف ى  عل ية  االلكرتون الهجمات  ت�شكلها  ي  الت املخاطر 
وؤول خماطر التاأمني لدى زوريخ للخدمات  ون م�ش �ش ي ول والدول. وقال �شتيف
دعم  يف  املرتابطة  االت�شاالت  خدمات  قوة  ي  العرب يع  رب ال ر  "اأظه ية:  املال
ها االحتجاجات يف لندن." وقال  ا نف�ش راد و�شهلت التكنولوجي ريات االأف ح
ومن  العامل  ه  علي اأ�شبح  الذي  التعقيد  مدى  متاما  حمري  ر  اأم "اإنه  ون  �ش ول

ي من ذلك." ي تاأت ال�شعب اإدراك املخاطر الت
ا  تاذ بجامعة كولومبي ادي واالأ�ش جليتز االقت�ش ويقول جوزيف �شتي
ي طبقنا بها العوملة  "الطريقة الت وبل:  ى جائزة ن ورك احلا�شل عل بنيوي
املال  "راأ�س  للغاية.  متنا�شقة  غري  كانت  الأنها  اواة  امل�ش عدم  من  فاقمت 

يتحرك بحرية اأكرب من االأيدي العاملة."
لالأمم  رية  ب�ش ال ة  التنمي ر  تقري يف  واردة  ال االأرقام  ر  يف�ش هذا  ولعل 
ا يف العامل جمتمعة  ى 50 �شخ�ش ر اأن دخول اأغن املتحدة لعام 2005 الذي يظه
غري  التوزيع  هذا  واأن  العامل،  يف  �شخ�س  مليون   4(6 اأفقر  دخول  يتجاوز 

ة. رين املا�شي اوي للدخل تفاقم يف دول كثرية يف االأعوام الع�ش املت�ش
ادية  ة االقت�ش ا�ش ي �ش ران عن معهد ال و حزي ي ون ة �شدرت يف ي وتقول درا�ش
ي العادي يزيد  ريك ر التنفيذي االأم ي: اأن متو�شط دخل املدي وهو معهد بحث
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ى االإطالق. رًا، وهو ما ميثل اأكرب فجوة عل رة عن دخل اأقل عامل اأج )82 م

جورج  بجامعة  العامة  ة  ا�ش ي �ش ال معهد  زميل  ايزنربج  بابلو  وقال 
ي تقول اإن  ولوجية املحافظة للغاية الت ي وااليدي ا�ش ي �ش تاون: "نظامنا ال
�شديدي  ى  ة عل املفرو�ش رائب  ال�ش اد هو خف�س  االقت�ش دعم  اإىل  بيل  �ش ال

اواة ب�شدة يف جمتمعنا." الرثاء زادت من عدم امل�ش
ـ )200 ،   ر عام 2000 ـ ر للبنك الدويل عن الفقر يف العامل ن�ش ويقول تقري
ي  ة، وه ي اأ املعلومات ب رتها �شبكة الن ى ما ن�ش والذي جاء ممتلئا باالأرقام، عل
ًى ،   ث يزداد االأغنياء غن ي يف طريق متناق�س ومتباعد ،  حي وؤكد اأن العامل مي�ش ت
ى الفقر (   ر  الذي يحمل عنوان  )�شن هجوم عل والفقراء فقراً !.  ويقول التقري
ار  �شمة يعي�س2.8  ملي الغ عددهم  6 مليارات ن ب فاإن من بني �شكان العامل ال
ى  ًا ومن بني هوؤالء الفقراء يعي�س )،2  مليار عل ومي ى اأقل من دوالرين ي عل
ا .  فمتو�شط  ي ا  44%  يف جنوب اآ�ش ب ا، ن�شفهم تقري ومي اأقل من دوالر واحد ي
رة متو�شط الدخل يف اأفقر 20  بلدًا  ى 20  بلدًا يف العامل يعادل  37  م الدخل يف اأغن
الثالث  العامل  وفقراء  االأول  العامل  اء  اأغني بني دخول  الفجوة  ـ وهذه  العامل يف 
ي  ا الو�شط ي ة واآ�ش رقي تزداد بل تت�شاعف ب�شكل مفزع، فمنطقة اأوروبا ال�ش
�شوق ،  ارتفع عدد االأ�شخا�س الذين  اد ال رحلة التحول اإيل اقت�ش ي جتتاز م الت
رين �شعفًا، وهوؤالء  ًا الأكرث من ع�ش ومي ى اأقل من دوالر واحد ي يعي�شون عل

�شكان هناك .  بتهم حوايل 24%  من اإجمايل عدد ال �ش بلغ ن ت
وهو  حوايل 5)،%3   بلغ  ت هوؤالء  بة  �ش ن فاإن  ا  ي اآ�ش رق  �ش منطقة  يف  اأما 
مة االأمل والفقر  و اأردنا اأن نوزع غني ان. وب�شكل عام ل �ش يعادل 280  مليون اإن
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ده  نق�ش الذي  الفقر  اأن  مالحظة  مع  املختلفة ،   العامل  مناطق  ى  عل تلك 
ا وقد ينعدم  ومي ه دخل الفرد عن دوالر ي ي هنا هو الفقر املدقع الذي يقل ف
اأكرث  ي  ا ه ي اآ�ش اأن جنوب  �شنجد  الدويل ،   بنك  ال ر  تقري ر  يظه كما  متاما، 
ث ي�شم 5،43%  من اإجمايل فقراء العامل،  عابا لعدد الفقراء حي املناطق ا�شتي
تاأوي %3،24   ي  الت حراء  ال�ش ا وبالتحديد منطقة جنوب  ريقي اإف ه قارة  تلي
ريكا  ا واملحيط الهادي حوايل 2،23%  فاأم ي رق اآ�ش من الفقراء ،  ثم منطقة �ش

رق االأو�شط %5،0.  ي 2%  واأخريًا ال�ش ا الو�شط ي ينية  5،6%،  ثم اأوروبا واآ�ش الالت
ي الدول ذات الدخل املنخف�س  يم دول العامل، ه هناك ثالث فئات يف تق�ش
نويا اإىل  695  دوالرًا  يها �ش ي ي�شل متو�شط الدخل ف ي الت وعددها  45  دولة وه
الدخل  متو�شط  ويرتاوح  دولة ،   وعددها  63   الدخل  متو�شطة  والدول  فاأقل، 
دولة  الدخل وعددها  24   رتفعة  ودول م نويا،  �ش دوالرا  ـ 865   بني  696   ما  يها  ف
�شنوي بها اإىل  8626  دوالرًا فاأكرث، هذا مع  ي ي�شل متو�شط الدخل ال ي الت وه
ر عنها  راعاة وجود حوايل  77  دولة عدد �شكانها اأقل من املليون و ال تتواف م
رية حتدد اأن  73  دولة منها ذات دخل  انات التقدي بي يانات كاملة واإن كانت ال ب
رتفع .  فاإذا اعتربنا اأن  45  دولة من الدول  ي 4  دول ذات دخل م باق منخف�س وال
ي )4  دولة اإيل  فنا اإليها من الدول متو�شطة الدخل يف احلد االأدين وه الفقرية اأ�ش
�شنجد اأن  59)  دولة ميكن  ي يقل عدد �شكانها عن املليون ف جانب الدول الت
ي عدد دول العامل وذلك  ى اأنها دول فقرية من اأ�شل 259  دولة ه ت�شنيفها عل

بلغ %76!   بة ت بن�ش
الناجت  ى م�شتوى  ي عل واالأغنياء فه الفقراء  الفجوة بني  اع  �ش ات اأما 
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ي: ة موزعا كاالآت ي االإجمايل العاملي �شنجده كما تقول الدرا�ش املحل
بلغ الناجت  ي متثل 20%  من دول العامل ي ناعية الغنية والت الدول ال�ش

بة  %78.  ريليون دوالر بن�ش ي بها  8)  ت املحل
الناجت  من  ن�شيبها  فاإن  العامل  دول  من  ي %80   وه النامية  الدول  اأما 

بة  22%  فقط. ريليونات دوالر بن�ش العاملي  5  ت

مفاجاأة اأخرى فاإن عدد مليارديرات العامل وعددهم  358  مليارديرا 
ميتلكون ما يزيد على جمموع الدخل ال�سنوي لدول بها  45%  من �سكان 

العامل !!
ي  العامل، فف االأكرب يف  ا  ريقي واأف االأو�شط  رق  ال�ش الرثوة يف  وُتعترب فجوة 
يف  بلغ  ي ينما  ب دوالر،  األف   87 من  اأكرث  الفردي  الدخل  معدل  بلغ  ي قطر، 
ودان.  �ش بال و2300  من  بالي دوالر   2400 مقابل  وذلك  دوالر،  األف   35 حرين  الب
ون  من يعي�ش �شكان يف الي ي اإن 43 يف املائة من ال وتقول منظمة املوؤمتر االإ�شالم
ًا، ولذلك فاإن الدولة تعترب بني االأفقر يف املنطقة، وقد كان  ومي ى دوالرين ي عل
من اإىل دولة  ًا ملواجهة حتول الي �ش موؤمتر لندن الذي عقد لدعم �شنعاء خم�ش
وقًا  لم ي�شكلون �ش ار ون�شف م�ش اأكرث من ملي العامل  لة. ويعي�س يف  فا�ش

واعدة، ولكن 39 يف املائة منهم دون خط الفقر.
القرن  يف  ر  املعا�ش ي  العرب )املجتمع  ة  درا�ش يف  ركات  ب حليم  وي�شري 
فجوة  اأن  اإىل   2000 ة  ي العرب الوحدة  درا�شات  ركز  م عن  ادر  ال�ش رين(  الع�ش
ية  رب بلدان الع اء والفقراء يف ال عميقة وا�شعة ومتزايدة تف�شل بني االأغني
ي والعقارات اأو يف توزيع الرثوة  بة اىل توزيع ملكية االأرا�ش واء بالن�ش كافة �ش
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ة  بني ال تكون  وبذلك  االجتماعية،  املكانة  اأو  النفوذ  مواقع  احتالل  اأو يف 
قاعدتها  تت�شكل  رمية  ه بنية  ككل،  ي  العرب املجتمع  يف  الطبقية 
اأن  ياق  �ش ال هذا  يف  النظر  يلفت  ما  واأول  ا.  ي الدن الطبقات  من  وا�شعة  ال
بلغ يف عام 2004 نحو 2.3% وهو  ية  العرب الدول  �شكان  متو�شط معدل منو 
راء، وهو �شعف  ح ال�ش ريقيا جنوب  اأف العامل ما عدا  ى معدل زيادة يف  اأعل
وت�شري  اديا.  اقت�ش املتقدمة  الدول  معدل  اأ�شعاف  واأربعة  العاملي،  املعدل 
كل  يت�شاعف  ة  ي العرب الدول  �شكان  عدد  اأن  اىل  ية  �شكان ال اءات  االح�ش

ًا مقارنة بنحو 6)) عاما يف الدول املتقدمة. ب ثالثة عقود تقري
8. تتمة الهام�س )2( �س07)

ي �شهدها �شوق القمار االإلكرتوين مع ظهور اأكرث من  وبعد الطفرة الت
ة عرب بطاقات  ريا�شي ى االألعاب ال ام باملراهنات عل �شمح بالقي ي موقع ي األف
ة اأن عوائد األعاب  ي ر دول االئتمان، ودون حتديد �شقف للرهانات. واأكدت تقاري
ار دوالر عام 2006،ويتوقع اأن تقفز بقوة اإىل  ر بلغت )0) ملي القمار واملي�ش
اطات، واالجتاه  ارًا عام ))20، مع ا�شتمرار النمو املرتفع لهذه الن�ش 44) ملي

ر �شخامة  ي حول العامل. وتظه االت القمار واملاله ر مزيد من �ش العام لن�ش
ي مت �شخها يف جممل  عوائد القمار عرب مقارنتها بحجم اال�شتثمارات الت
ار دوالر. وقفزت عوائد  ي بلغت 550 ملي والت ي عام 2006،  النام العامل  دول 
ًا، ومن املتوقع  نوي القمار يف الواليات املتحدة وحدها مبقدار 6.7 يف املائة �ش
ار دوالر، علمًا اأنها بلغت عام 2006 اأكرث  رابة 79.6 ملي بلغ عام ))20 ق اأن ت
يها  ف تزداد  �ش ف ا�شيفيك،  ب وال ا  ي اآ�ش منطقة  اأما  دوالر.  ار  ملي  87.5 من 
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ار دوالر عام ))20  ى ت�شل اإىل 30 ملي ر مبعدل 5.7) يف املائة، حت عوائد املي�ش
�شوق  اأكرب  ثاين  جعلها  �شي مما   ،2006 عام  دوالر  ار  ملي  (4.6 بحوايل  مقارنة 
ت�شهد زيادة يف اأرباح األعاب  ي �ش عاملية لهذه االألعاب. اأما اأقل املناطق الت
رتفع  ث لن ت االأو�شط، حي رق  وال�ش ا  ريقي واأف اأوروبا  ي  ة، فه املرخ�ش القمار 
ار دوالر، اإال مبقدار 9.) يف املائة بحلول  ًا بزهاء 25.2 ملي ي العوائد املقدرة حال
يف  العوائد  �شتبلغ  يف حني  دوالر.  ار  ملي  27.8 اإىل  �شت�شل  اأي   ،20(( العام 
ون دوالر يف قارة  ينما لن تتجاوز 495 ملي ار دوالراً، ب كندا مبفردها 5.9 ملي
ا�شية  اأعداد قي ال  ب اإق ة  ي املا�ش االأعوام  رها. و�شهدت  اأ�ش ب ة  ي ريكا اجلنوب اأم
ي عام 2006 ا�شتقبلت  ورك وال�س فيغا�س. فف يوي ى زيارة ن ياح عل �ش من ال
يفادا فقد  راء ن ح وادي القمار يف �ش ر، اأما عا�شمة ن ورك 44 مليون زائ يوي ن

زارها 38،9 مليون �شخ�س.
9. تتمة الهام�س )3( �س08)

روعات  ام مب�ش ون والقي ر جتاهل ال�شركات بااللتزام بالقان د التقري ور�ش
ر بالعواقب مثل  وؤولية وعدم التب�ش تت�شف بالتهور وعدم ال�شعور بامل�ش
مع  ار  لالنهي ها  تعر�ش ه  علي يرتتب  مما  ا  ي هند�ش اآمنة  غري  مبان  تنفيذ 
جرييا،  ا، واالأدوية غري االآمنة يف ني ركي مة يف االأرواح واالأموال يف ت عواقب وخي
ور�شد  ا.  ي ان ب اإ�ش يف  اه  املي ونق�س  ال�شني،  يف  اال�شتغاللية  العمل  وظروف 
�شملتهم  الذين  رين  املدي ن�شف  ر  ذك ث  حي روعات  امل�ش تكاليف  زيادة 
بة ت�شل اإىل 0)%  روعات بن�ش اد اأدى اإىل زيادة تكاليف امل�ش ة اأن الف�ش الدرا�ش
روا اأنهم  ة ذك رين من الذين �شملتهم الدرا�ش ى االأقل كما اأن خم�س املدي عل
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اوي. ر�ش �شبب ال فقدوا وظائفهم ب
منظمة  عن  ادر  ال�ش  2008 للعام  اد  الف�ش مدركات  ر  موؤ�ش ط  لِّ �ش وي
وف�شل  الفقر  بني  القاتلة  لة  ال�ش ى  عل ال�شوء  الدولية،  ية  فاف ال�ش
اد  الف�ش مل�شتويات  ميكن  فقراً،  بلدان  ال د  اأ�ش ي  فف واالبتزاز.  ات  �ش املوؤ�ش
ة  �ش املخ�ش االأموال  تكون  ما  عند  واملوت،  اة  احلي بني  الفرق  ي  تعن اأن 
ابتالء  ا�شتمرار  اأن  املحك. كما  ى  النظيفة عل اه  املي اأو  ت�شفيات  للم�ش
اد والفقر قد بلغ حد  الكثري من املجتمعات بامل�شتويات العالية من الف�ش

ه.  �شكوت علي ية امل�شتمرة ب�شكل ال ميكن ال ان �ش الكارثة االإن
ية  ة الدخل املكافحة الدول بلدان املنخف�ش اد يف ال ار الف�ش يعر�س انت�ش
ق اأهداف االأمم املتحدة التنموية لالألفية  للفقر للخطر ويهدد بعرقلة حتقي
ي  ريك ار دوالر اأم افة مبلغ 50 ملي اد بدون رادع  اإىل اإ�ش وؤدي بقاء الف�ش ث ي حي
اأن  ة ب�ش ة لالألفي ق االأهداف االإمنائي ورو( اإىل تكلفة حتقي ار ي )ما يعادل 35 ملي
ى  عل �شنوي  ال االإنفاق  ن�شف  من  يقارب  ما  اأي  ال�شحية.  واملرافق  اه  املي

املعونات العاملية.
ال�شرطة  رجال  طلب  اإن  ية:  الدول ية  فاف ال�ش منظمة  ر  تقري ويقول 
وة هو م�شكلة كربى يف  ى ر�ش ول عل وؤولني احلكوميني احل�ش وغريهم من امل�ش
ة مقرها  ي منظمة غري حكومي افت املنظمة وه ي. واأ�ش اأنحاء العامل النام
ارا يف  وة اأكرث انت�ش ر�ش ر اأن ال اد العاملي لعام 2006 اأظه ر الف�ش رلني اأن موؤ�ش ب
ث قال 36 % يف املتو�شط ممن �شملهم اال�شتطالع اأنهم اأو اأن اأحد  ريقيا حي اأف
ا  ريقي ة. ويف اأف ر املا�شي ي ع�ش ر االثن وة خالل االأ�شه راد عائلتهم دفعوا ر�ش اأف

277



ورو  اء اأكرث من 50 ي ي تدفع لل�شرطة والق�ش وة الت ر�ش بلغ متو�شط مبلغ ال
ا  �شات تلقي ي ثاين اأكرث املوؤ�ش )66.43 دوالر(. اأما املبلغ الذي يدفع للمرافق وه
ريقية يف هذا  واأ الدول االأف ورو. وكانت اأ�ش تة ي ا فيقل عن �ش ريقي ى يف اأف للر�ش
اركني اأنهم  ي �شملها اال�شتطالع املغرب الذي قال 60 % من امل�ش دد الت ال�ش
ى مدى العام  يها 57 % عل بة ف ي بلغت الن�ش ى، والكامريون الت دفعوا ر�ش

ي. املا�ش
اجلهات  اأكرث  ي  ه ال�شرطة  اإن  ة  ي الدول ية  فاف ال�ش منظمة  وقالت 
ينية دفع �شخ�س بني ثالثة ممن �شملهم  ريكا الالت ى. ويف اأم ًا للر�ش تلقي
الثالث  املركز  اء  الق�ش ال�شرطة. واحتل  وة يف تعاملهم مع  ر�ش اال�شتطالع 
ى تدفع  ر�ش ينية. وكانت اأكرب ال ريكا الالت ادًا يف اأم �ش �شات ف بني اأكرث املوؤ�ش
ي تدفع  ى الت ر�ش ورو. وجاءت ال حية وبلغت يف املتو�شط 450 ي للخدمات ال�ش

ورو. ى 200 ي ية وزادت عل بة التال وؤويل اجلمارك يف املرت اء وم�ش للق�ش
ية  ة الدول ي فاف ة منظمة ال�ش ى هذه النتائج، قالت رئي�ش وتعليقًا عل
اوي  ي واملاأ�ش �شلب ر ال ر عمق االأث هوغيت البيل: اإن هذا اال�شتطالع الدويل يظه
افت: اإن "الفقراء الذين  راد اليومية. واأ�ش اة االأف ى حي اد عل رة الف�ش لظاه
احل�شول  من  يتمكنون  ال  بلدان،  ال بع�س  يف  اوي  ر�ش دفع  عون  �شتطي ي ال 
ا�شية"، وبالتايل "ندعو حكومات كافة الدول اإىل حتمل  ى اخلدمات االأ�ش عل
رة بجدية اأكرب". وقالت املنظمة: اإن حوايل  اتها ومواجهة هذه الظاه ي وؤول م�ش
ينية اأجربوا يف الفرتة االأخرية  ريكا الالت ا واأم ريقي 20% من النا�س يف اأنحاء اأف

بة واحدا  الن�ش اوي خالل تعاملهم مع املحاكم، وبلغت هذه  ى دفع ر�ش عل

278

ملحق الهوام�ش



ي  ائ باملائة يف دول اأوروبا. واأو�شحت املنظمة اأنه عندما يكون النظام الق�ش
ر  ارع ب�شكل اأكرب. واأظه ادي تت�ش يف دولة ما م�شتقال فاإن وترية النمو االقت�ش
طرت لتقدمي  ر ا�ش ر اأ�ش ى االأقل من بني كل ع�ش رة واحدة عل ر اأن اأ�ش التقري
رى، قال  ًا لتتمكن من الو�شول للعدل يف اأكرث من 25 دولة، ويف 20 دولة اأخ ر�ش
جة "عادلة" يف املحاكم.  ى نتي ا للح�شول عل ر اإنهم قدموا ر�ش 30 % من االأ�ش

ي اأن �شوت  اء يعن اد الق�ش يل اإن "الف�ش وقالت رئي�س املنظمة اأوجيت الب
ة من العقاب".  بون يتحركون دون خ�شي ينما املذن رياء غري م�شموع ب االأب
اء  الق�ش ا�شتقالل  حلماية  االإ�شالح  من  عقود  رغم  اإنه  ر  التقري اف  واأ�ش
الح  م�ش الح  ل�ش اأحكام  دار  الإ�ش املحاكم  ى  عل متار�س  ي  الت ال�شغوط  فاإن 
ي يف  ا�ش ي �ش وة والنفوذ ال ر�ش ر اأن ال ر التقري ا�شية ال تزال هائلة. واأظه ي �ش
ي يف حماكمة  ا�ش املحاكم يحرمان املواطنني يف العديد من الدول من حقهم االأ�ش
وة  طر لدفع ر�ش ر عائالت ت�ش ى االأقل من بني كل ع�ش عادلة، واأن عائلة عل
املطاط  اء  "الق�ش ر:  التقري وقال  دولة.  اأكرث من 25  العدالة يف  اإىل  ول  للو�ش
بة  ري جيات م �شلطة لتغطية ا�شرتاتي ية( ملن هم يف ال ون ر حماية )قان وف ي
ة."  ا�شي ي �ش ال والقرارات  االأقارب  وحماباة  االختال�س  مثل  ية  ون قان غري  اأو 
ة  ب حما�ش يف  الفعالة  غري  راءات  االإج م�شكلة  اإىل  ا  اأي�ش املنظمة  ارت  واأ�ش

راد امل�شتقلني يف اأماكنهم. مان بقاء االأف اة الفا�شدين و�ش الق�ش
0). تتمة الهام�س ))( �س08)

ى احلالة  )monopole / monopoly(، مبعن ي  اد ه ويف علم االقت�ش
وؤمن منتوج اأو خدمة  ركة واحدة فقط ت ارة عن �ش يها عب �شوق ف ي يكون ال الت
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طرة  اأو جمموعة خدمات اإىل جميع امل�شتهلكني. وهذه ال�شركة تكون م�شي
رة. يف هذه احلالة  ى ال�شركة حينها باملحتِك �شم �شوق، ولهذا ت ى كامل ال عل
اء الأنه ال يوجد �شركات  عار كيفما ت�ش اأن تفر�س االأ�ش ركة  �شتطيع ال�ش ت
اإىل هذه  ول  ى للو�ش �شع �شوق. وكل ال�شركات ت �شتها يف هذا ال رى ملناف اأخ

ي تزيد من اأرباحها.  �شعره وبالتايل ك ي تتحكم باملنتوج وب املرحلة لك
�شوق مثاًل �شركات  ّعب من االحتكار حاالت كثرية، قد يوجد يف ال يت�ش
هذه  تكون  عندما  ولكن  اخلدمة  اأو  املنتوج  نف�س  ى  عل ة  �ش مناف رى  اأخ
احلال  ى  �شم ُت �شوق،  ال ى  عل طرة  امل�شي ركة  ال�ش مع  هام�شية  ة  �ش املناف
ى  عل طر  �شي ي عندما   )quasi monopole( كامل  به  ال�ش باالحتكار 
ى حينها هذه احلالة باحتكار الِقّلة  �شم �شوق عدد قليل من ال�شركات ُت ال

.)oligopole / oligopoly(

)). تتمة الهام�س )2( �س 5))
رفية  ي جتري عمليات م�ش بنوك الت ة ن�شرت اأن ال رت درا�ش وقد اأظه
ية  �شجل ازدهارًا رغم االأزمة املال ريعة اال�شالمية ت متوافقة مع اأحكام ال�ش
ة  الدرا�ش يف  وجاء  املخاطرة".  يف  املحافظ  لوبها  "اأ�ش بف�شل  وذلك  العاملية 
بنوك  ال متلكها  ي  الت ول  االأ�ش ماغزين" اأن  بانكر  "ذي  رتها جملة  اأج ي  الت
الوحدات  اأو  اتها  عملي كافة  يف  االإ�شالمية  ريعة  ال�ش اأحكام  ق  تطب ي  الت
بة  ي تعمل �شمن بنوك تقليدية ارتفعت بن�ش ية االإ�شالمية الت رف امل�ش
ار دوالر يف عام  ار دوالر يف عام 2009، مقابل 639 ملي 28،6% لت�شل اإىل 822 ملي
بنوك التقليدية،  ركود يف قطاع ال بري مع ال 2008. ويتناق�س ذلك ب�شكل ك
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رتها املجلة يف متوز/ ي اأج ى اأن اأكرب األف بنك يف العامل والت ة عل ث دلت درا�ش حي
ريان  رر املجلة ب ًا يف االأ�شول ال يتجاوز 6،8%. وقال حم نوي ي، منوًا �ش يو املا�ش ول ي
ة يف التعامل(  ارف االإ�شالمي كابلن: اإن "اال�شلوب املحافظ الذي تتبعه )امل�ش
اعد  ة �ش قي ول احلقي مع املخاطر وال�شالت الوثيقة بني القطاع املايل واالأ�ش

واأ اأزمة ائتمان". ى حماية هذا القطاع من اأ�ش عل
ى  يقوم عل "ال  اد:  االقت�ش اأن هذا  واقع  ل يعود  �شبب  ال اأن  رى خبري  وي
ح�شل  ارتفعت  اإذا  فاإنها  االأزمات،  كل  يف  تت�شبب  ي  الت الفائدة  �شعر 
ريكا  اأم ب حدث  كما  را�س  االإق يف  ارف  امل�ش تو�شعت  ارتفعت  واإذا  ت�شخم، 
ون ثم عجز املدينني عن  يع الدي رهون العقارية ما اأدى اإىل التعامل وب عرب ال
ريئًا  �شه جتعله ب ي اإىل اأن اأ�ش اد االإ�شالم داد." ولفت املتخ�ش�س يف االقت�ش �ش ال
ر الفائدة  �شع ون وال يقر ب ه اجتار بالدي ي من كل ما �شبب االأزمة الأن لي�س ف
الهام�س."  ى  عل بيع  ال اأو  ائع  ب ال لدى  لي�س  ما  يع  وب الق�شري  بيع  ال وال 
يف  ي  وه دوالر  ون  رلي ت  600 حجمها  معامالت  يف  العامل  "تورط  قائالً:  رح  و�ش
اد  اأن حجم االقت�ش ماة م�شتقات، يف حني  امل�ش ي  ر، وه االأ�شل قمار ومي�ش
ه  ي ف لي�س  ي  باق ال املبلغ  ينما  ب دوالر،  ون  رلي ت  60 يتجاوز  ال  ي  احلقيق
ي، توقع اخلبري  اد االإ�شالم تنمية وا�شتثمار." وعن روؤيته مل�شتقبل االقت�ش
ي" بعد ما اجته العامل ككل  ي "النظام االإ�شالم اد االإ�شالم اأن يكون االقت�ش
ر(  ع�ش اد�س  �ش ال )بنديكتو�س  كان  الفاتي بابا  ذلك  يف  "مبا  النظام  هذا  اإىل 
ي تدخلها دول  ة الت ي ون ه، وكذلك التعديالت القان رجوع اإلي ح بال الذي ن�ش

ة." دار �شكوك اإ�شالمي اإ�ش بنك الدويل ب ام ال ينها وقي ية يف قوان اأوروب
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ال تاميز حول االأزمة  حيفة فاينن�ش رى "فيليب �شتيفن�س" يف �ش وي
اجل�شعني،  رفيني  امل�ش ى  عل يقع  اللوم  اإن  ية:  احلال العاملية  ادية  االقت�ش
ى  ي الفدرايل املركزي، وعل ان املتهورة لالحتياط ب ادة األن غرين�ش ى قي وعل
اأبدا  با�شتطاعتهم  لي�س  الغ  مب وا  اقرت�ش الذين  العاجزين  بيوت  ال مالك 
اأي مكان الأنهم  ة وامل�شرعني يف  ا�ش �ش ال ى  ا عل اأي�ش �شديدها. واللوم يقع  ت

كة. فة الو�شي ى العا�ش وا عيونهم عل اأغم�ش
2). تتمة الهام�س )3( �س6))

ة قد  اإن التغريات املناخي ة:  ية للهجرة يف درا�ش وقالت املنظمة الدول
ى مدى العقود االأربعة  ار �شخ�س عل ريد ما ي�شل اإىل ملي تت�شبب يف ت�ش
الت�شورات  من  عا  وا�ش نطاقا  رة  للهج ية  الدول املنظمة  رت  وذك القادمة. 
رات  ر: "التقدي رد. وقال التقري الأعداد من االأ�شخا�س املتوقع تعر�شهم للت�ش
�شبب التغريات  ردون ب ار �شخ�س قد يت�ش رجحت اأن ما بني 25 مليونا اإىل ملي
ى  ى مدى العقود االأربعة القادمة." لكنها اأو�شحت اأن احلد االأدن املناخية عل
ة اإىل اأكرث  عي للتوقعات مت جتاوزه بالفعل. وت�شاعف عدد الكوارث الطبي
ية  الدول املنظمة  وقالت  املا�شية،  عامًا  رين  الع�ش مدى  ى  عل املثلني  من 
رى �شتجعل املزيد  ة اأخ يئي اكل ب اه وم�ش حر وتلوث املي للهجرة: اإن الت�ش
الغازية  بعاثات  االن تزايد  مع  ى  لل�شكن احلة  �ش العامل غري  يف  املناطق  من 
ة  �ش ه موؤ�ش ي اركت ف ر الذي �ش وؤولة عن ارتفاع درجات احلرارة. وقال التقري امل�ش
افة اإىل زيادة متوقعة يف درجات  روكفيلر: "املزيد من التغريات املناخية باالإ�ش
ا من 2 اإىل 5 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن ميكن اأن يكون  احلرارة عاملي
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ركة النا�س."  ى ح بري عل لهما تاأثري ك
اخنة يف امل�شتقبل" من  وؤر �ش "ب ى بع�س املناطق  ر عل واأطلق التقري
بيئية  ال ال�شغوط  �شبب  ب النا�س  برية من  اأعداد ك تنزح منها  اأن  املتوقع 
ريكا  اأم واأغلب  وبنجالد�س  تان  �ش اأفغان املناطق  هذه  بني  ومن  واملناخية. 

يا. رق اآ�ش ا وجنوب �ش ريقي ى واأجزاء من غرب اأف الو�شط
رية  ر يف املدن واملراكز احل�ش ار �شخ�س يف الوقت احلا�ش ويعي�س 3.3 ملي
ة  اإىل خم�ش رقم  ال ي�شل هذا  اأن  املتوقع  وبحلول عام 2030 من  العامل،  حول 
ة.  النامي الدول  النمو يف  باملائة من هذا  حدث 95  مليارات �شخ�س. و�شي
ًا عدد االأ�شخا�س الذين ال توجد لديهم  ومع ازدياد عدد �شكان املدن يزداد اأي�ش
ث �شيت�شاعف عدد هوؤالء من 08) ماليني �شخ�س  نة، حي اه حم�ش ادر مي م�ش
فة ـ   يئات املدينة الكثي عام 990) اإىل 5)2 مليون �شخ�س عام 0)20. ويف ب
را�س املعدية اأن  اء الفقرية االأكرث ازدحامًا ـ  ميكن لالأم يئات االأحي ى يف ب وحت
اه غري االآمنة و�شعف خدمات  رعة اإىل اأوبئة، مما يجعل عواقب املي �ش تتحول ب
افة اإىل التاأثريات  ريفية. وباالإ�ش واأ بكثري من املناطق ال ي اأ�ش ال�شرف ال�شح
ي  ر ال�شعيف للماء وال�شرف ال�شح �شبب التوف ر ب ي تظه الوا�شحة الت
�شل  وال واالإ�شهال  واملالريا  رئة  ال ذات  اإلتهاب  ر�س  )م حية  ال�ش واخلدمات 
وؤدي ندرة اخلدمات اإىل ا�شتمرار  وفريو�س نق�س املناعة املكت�شب/ االإيدز(، ت
ى معاجلة  ى من دخلهم عل ة اأعل ب �ش الفاقة والفقر، اإذ ينفق الفقراء يف املدن ن
ما  عند  ي  ف الوظي االأمن  وفقدان  االأجور  لفقدان  ة  عر�ش اأكرث  وهم  را�س  االأم
ى  قدرتهم عل اإ�شعاف  اإىل  وؤدي  ي هذا  وكل  العمل.  للغياب عن  ي�شطرون 
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رة مغلقة  ة دائ ي العائلة املتنقلة حبي�ش بق التحمل واال�شتمرار، مما قد ي
من الفقر امل�شتمر.

نا"  ي رة "الن ة اإىل اأنه قد تكون هناك عالقة بني ظاه ة علمي ارت درا�ش واأ�ش
ى الواليات  ي ملر�س االأنفلونزا، اإذ اكت�شف علماء ف وبائ ار ال املناخية واالنت�ش
وبائية االأربعة االأخرية لالأنفلونزا وقعت  ارات ال ة اأن االنت�ش ريكي املتحدة االأم
باردة  اه  مي جلب  يف  تت�شبب  ي  الت املناخية  نا  ي الن رة  ظاه اأحداث  بعد 
االآن  ى  حت الوا�شح  غري  ومن  رقية،  ال�ش جهته  يف  الهادئ  املحيط  طح  �ش ل
رت اأن اأمناط  ينا، اإال اأن االأبحاث االأخرية اأظه رة الن باط بحدوث ظاه مدى االرت
راتها اختلفت بني  طريان بع�س الطيور الربية وتوقفاتها اأثناء رحالتها وهج
امان "اأف�شل  ور �ش �ش نا املناخية، وقال الربوف ي ي النينو والن رت �شنوات ظاه
ينا(  رة الن ي ال تختلط )حتت ظروف ظاه ور الت ع الطي ي و�ش راتنا ه تقدي
قة اأن فرتات  وذلك �شي�شمح بحدوث اإعادة ت�شكيل اجلينات"، اإال اأن حقي
ار اأوبئة ي�شري اإىل اأن هناك عوامل  رى مل يتبعها انت�ش نا" االأخ ي رة "الن ظاه
ى 2009  ر ف رى يجب اأن تكون م�شرتكة يف ذلك، وميثل وباء اأنفلونزا اخلنازي اأخ
ث يجب اأن تكون هناك عالقة ما لتقاطع  ـ0)20 جزءًا من هذا النموذج، حي ـ
ر كذلك، ومن املحتمل جدًا اأثناء  ية مع الطيور واخلنازي رو�ش �شالالت الفاي ال
ا اإىل  ب ى تعي�س جن هجرة الطيور الربية، اأن تزور مزارع الدواجن والبط الت

بلدان النامية. ى ال ة ف ر خا�ش جنب مع اخلنازي
3). تتمة الهام�س ))( �س22)

افة عن كل عملية  مة امل�ش �شتهدف القي مة ت ى القي بة عل ري وال�ش
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ى االإنفاق العام لال�شتهالك  رائب عل بة )ال�ش رائب املرك ي من ال�ش جتارية. وه
ى جميع  ي تفر�س عل ى رقم االأعمال( الت وم املفرو�شة عل ر�ش ي تلك ال وه
ي  نع كانت اأم م�شتوردة. وتنتم االأموال واخلدمات امل�شتهلكة حملية ال�ش
ممنوحة  ة  بخا�ش ز  تتمي ي  الت رة  ا�ش املب غري  رائب  ال�ش اإىل  ة  ب ري ال�ش هذه 
ال  بانهم  دًا  جي يعلمون  اأ�شخا�س  قبل  من  تدفع  اإذ  العامة  �شلطة  ال
يتحملونها بل يتحملها اأ�شخا�س ال يدلون بها. اإال اأنها حمط نزاع مع كثري 
�شغار  ى  عل ئًا  عب لكونها  احلقوقية  واملنظمات  ال�شعبية  احلركات  من 
اعدة لكربيات  ها وم�ش ر اأرباحهم واإنقا�ش بة وطريقة حل�ش املنتجني والك�ش
بيديا، املو�شوعة احلرة( ال�شركات ذات كميات االإنتاج ال�شخمة. )من ويكي
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العلمية يف النجف االأ�شرف – خمطوط.
رات در�س اخلارج  اد، تقري ببات الف�ش 23. فقه حفظ كتب ال�شالل وم�ش

ي يف احلوزة العلمية يف النجف االأ�شرف، خمطوط. األق
ة  العلمي احلوزة  يف  ي  األق اخلارج  در�س  رات  تقري اخلم�س،  فقه   .24

الزينبية، خمطوط.
ى الرب والتقوى، مطبوع. 25. فقه التعاون عل

رات در�س اخلارج  26. فقه االجتهاد والتقليد مباحث االحتياط، تقري

ي يف احلوزة العلمية يف النجف االأ�شرف، خمطوط. األق
جن كانت مقاالت، مطبوع. �ش 27. يف ال

ي يف احلوزة  رات در�س اخلارج، األق ول الدين، تقري 28. فقه االجتهاد يف اأ�ش
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العلمية يف النجف االأ�شرف، خمطوط.
ريفة ، مطبوع. ادقني، بحوث تف�شريية يف االآية ال�ش وا مع ال�ش 29. كون

ي يف القراآن الكرمي؟، مطبوع. م االإمام عل رح با�ش 30. ملاذا مل ي�ش

ورية والت�شديقية للفقه واالأ�شول، مطبوع. ادئ الت�ش )3. املب

�شالم، خمطوط. ه ال اة االإمام احل�شن علي 32. من حي

33. مالمح العالقة بني الدولة وال�شعب، مطبوع.

بية احلقيقة واملعرفة واللغة، مطبوع. �ش رمينوطيقا ون 34. نقد اله

بية الن�شو�س واملعرفة.. املمكن واملمتنع، مطبوع. �ش 35. ن
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املصادر فهرس 

�  القراآن الكرمي.
�  نهج البالغة.

ي،  ي طالب الطرب�ش اأب ي بن  اأحمد بن عل ور  ي من�ش ). االحتجاج، الأب

طبع يف مطابع النعمان النجف االأ�شرف، 386).
ي  احل�شين اهلل  ور  ن د  �شي ال ي  للقا�ش باطل،  ال واإزهاق  احلق  اإحقاق   .2

نة 9)0)، من من�شورات مكتبة  ي الت�شرتي ال�شهيد يف بالد الهند �ش املرع�ش
ران . ي قم ـ اإي ي النجف يد املرع�ش �ش ال

ي،  الديلم حممد  بن  احل�شن  حممد  ي  اأب لل�شيخ  القلوب،  اد  اإر�ش  .3

ي قم.  رّ�ش من�شورات ال
ابوري،  ي بن اأحمد الواحدي الني�ش ي احل�شن عل باب النزول، الأب 4. اأ�ش

ر والتوزيع. ركائه للن�ش ي و�ش ة احللب �ش ر: موؤ�ش النا�ش
احل�شن  ي  اأب بن  احل�شن  لل�شيخ   املوؤمنني،  �شفات  يف  الدين  اأعالم   .5

ة  �ش ر: موؤ�ش اء الرتاث، النا�ش ة اآل البيت الإحي �ش ق موؤ�ش ي، حتقي الديلم
اء الرتاث . قم. اآل البيت الإحي

ي  د حممد احل�شين ريف، لل�شي رجه ال�ش 6. االإمام املهدي عجل اهلل تعاىل ف

ال�شريازي.
ار االأئمة االأطهار، لل�شيخ حممد  وار اجلامعة لدرر اأخب 7. بحار االأن

ة امل�شححة  ي بنان، الطبعة الثان ة الوفاء بريوتـ  ل �ش ي ، موؤ�ش ر املجل�ش باق
403)ه  - 983) م .
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اوي، املطبعة : بريوت - دار الفكر،  �ش اوي، للبي �ش بي 8. تف�شري ال

ر : دار الفكر. النا�ش
ي  �شلم ا�س ال ي النظر حممد بن م�شعود بن عي ي، الأب ا�ش 9. تف�شري العّي

ران. ة طه ي، ط املكتبة العلمية اال�شالمي ا�ش مرقندي املعروف بالعي �ش ال
رازي، الطبعة الثالثة. 0). التف�شري الكبري للفخر ال

ى  الأب ورّام،  مبجموعة  املعروف  النواظر،  ونزهة  اخلواطر  ه  تنبي  .((

ة، الطبعة  ي االأ�شرتي، دار الكتب االإ�شالمي را�س املالك ي ف احل�شني ورّام بن اأب
ية، 368). الثان

دار  ال�شريازي،  ي  احل�شين حممد  لل�شيد  البالغة:  نهج  ح  تو�شي  .(2

بنان، الطبعة املحققة االأوىل:  ر والتوزيع: بريوت ل العلوم للطباعة والن�ش
ـ 2002م. 423)ه

نة  �ش الثالثة،  الطبعة:  ي،  الطو�ش لل�شيخ  االأحكام،  تهذيب   .(3

ة -  ر: دار الكتب االإ�شالمي الطبع: 364) �س، املطبعة : خور�شيد، النا�ش
ران. طه

املطبعة  ردي،  الربوج ح�شني  لل�شيد   ، عة  ال�شي اأحاديث  جامع   .(4

ي. العلمية ، قم، 399) ه �شم�ش
.واالإمام اأمري املوؤمنني ر�شول 5). حكومة ال

ي،  ويه القم ي بن احل�شني بن باب ي جعفر حممد بن عل ال، الأب 6). اخل�ش

ة.  ة، قم املقد�ش ى )38 ه ،  من�شورات جماعة املدر�شني يف احلوزة العلمي املتوف
ـ .  8) ذي القعدة احلرام 403)ه
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ر  الن�ش ة  �ش ي، موؤ�ش الطو�ش ي جعفر حممد بن احل�شن  7). اخلالف، الأب

رة  رفة، التاريخ : جمادى االآخ ي التابعة جلماعة املدر�شني بقم امل�ش االإ�شالم
407) ه .

ه  ي وبهام�ش وط �شي 8). الدر املنثور يف التف�شري باملاأثور، جلالل الدين ال

ر بريوت ـ  ا�س دار املعرفة للطباعة والن�ش القراآن الكرمي، مع تف�شري ابن عب
بنان.  ل

اأهل  عن  واالأحكام،  ايا  والق�ش واحلرام  احلالل  ر  وذك االإ�شالم  دعائم   .(9

ي حنيفة النعمان بن  �شالم، الأب ه وعليهم اأف�شل ال ول اهلل علي بيت ر�ش ال
ر  ي، دار املعارف مب�ش ي املغرب م ور بن اأحمد بن حيون التمي حممد بن من�ش

383) ـ  .963) 

ى، الأحمد بن عبد اهلل الطربي،  ى يف مناقب ذوي القرب ر العقب 20. ذخائ

ر مكتبة  مورية ، ن�ش �شخة اخلزانة التي رية، ون �شخة دار الكتب امل�ش عن ن
ي. القد�ش

ر  الغدي ركز  م رداق،  ج جورج  وتقدمي  ار  اختي البالغة،  نهج  روائع   .2(

ة،  االإ�شالمي ات  للدرا�ش ر  الغدي ركز  م ر:  النا�ش االإ�شالمية،   ات  للدرا�ش
ية، ذو القعدة 7)4) ه .  الطبعة : الثان

من�شورات  ابوري،  الني�ش الفتال  بن  ملحمد  الواعظني،   ة  رو�ش  .22

ران . ي ، قم - اإي ر�ش ال
ي ال�شريازي دام  ن ادق احل�شي ة من واقع االإ�شالم، لل�شيد �ش ا�ش ي �ش 23. ال

ـ.  راء، قم ، )43) ه ية، يا�س الزه ظله، الطبعة الثان
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ة  ر: من�شورات مكتب ي، النا�ش رح اإحقاق احلق، لل�شيد املرع�ش 24. �ش

ران. ي - قم - اي ي النجف يد املرع�ش �ش ال
ق و�شرح: ح�شن  الة احلقوق لالإمام زين العابدين، حتقي رح ر�ش 25. �ش

نة الطبع: 406)، املطبعة:  ية، �ش ي، الطبعة: الثان ي القباجن �شيد عل ال
ر. ة اإ�شماعيليان للطباعة والن�ش �ش ر: موؤ�ش ان – قم، النا�ش اإ�شماعيلي

و الف�شل  ق حممد اأب ي احلديد ، بتحقي رح نهج البالغة، البن اأب 26. �ش

الطبعة   ، ي  احللب ي  اب ب ال ى  عي�ش ية  العرب الكتب  اء  اإحي دار  راهيم،  اإب
االأوىل: 378) ه  - 959)م.

ت  بي واهد التنزيل لقواعد التف�شيل يف االآيات النازلة يف اأهل ال 27. �ش

�شلوات اهلل و�شالمه عليهم، لعبيد اهلل بن اأحمد املعروف باحلاكم احل�شكاين 
اء الثقافة  ر ، جممع احي ة الطبع والن�ش �ش ابوري، موؤ�ش ي الني�ش احلذاء احلنف

ران. ران ـ اإي االإ�شالمية ، الطبعة االأوىل ))4) ه  - 990) م، طه
لل�شيد  �شالم،  وال رفاه  وال واحلرية  االميان  لعامل  اجلديدة  ياغة  ال�ش  .28

ي ال�شريازي. حممد احل�شين
ي  احل�شين ادق  �ش لل�شيد  االإ�شالم،  يف  ي  االجتماع ال�شمان   .29

.ال�شريازي
بن  حممد  لل�شيخ  الدينية،  االأحاديث  يف  العزيزية  اللئايل  عوايل   .30

عة االأوىل: 403)  ي جمهور، الطب ي املعروف بابن اأب ائ راهيم االأح�ش ي بن اإب عل
ران. ه  ـ 983)م، مطبعة �شيد ال�شهداء، قم ـ اإي

دي  ،  ي عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد الفراهي )3. كتاب العني ، الأب
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ر :  ران، تاريخ الن�ش ية يف اإي ة دار الهجرة، الطبعة : الثان �ش ر : موؤ�ش النا�ش
409) ه  .

ي بن  ي جعفر ال�شدوق حممد بن عل ا، لل�شيخ اأب ر�ش ار ال 32. عيون اأخب

ي  ة االأعلم �ش نه )38 ، من�شورات موؤ�ش ى �ش ي املتوف ويه القم احل�شني بن باب
بنان . 404) ه  ـ 984)م.  للمطبوعات، بريوت ـ ل

ي الفتح عبد  اأب ح الدين  ي نا�ش 33. غرر احلكم ودرر الكلم: للقا�ش

ر والتوزيع، الطبعة  الهادي للطباعة والن�ش دار  االآمدي،  الواحد بن حممد 
ـ992)م. ـ ـ االأوىل: 3)4)ه

ي  اء، لل�شيد حممد احل�شين وة للن�ش راء اأف�شل اأ�ش 34. فاطمة الزه

ال�شريازي.
ي  ن ى احل�شي رت�ش د م �شتة ، لل�شي ة من ال�شحاح ال ائل اخلم�ش 35. ف�ش

بنان ،  ي للمطبوعات، بريوت – ل ة االأعلم �ش الفريوزاآبادي، من�شورات موؤ�ش
الطبعة الثالثة.

دار  ال�شريازي ط992/2)م،  ي  احل�شين لل�شيد حممد  االإدارة،  الفقه   .36

العلوم بريوت.
ي ال�شريازي، دار العلوم  اد: لل�شيد حممد احل�شين 37. الفقه االقت�ش

ـ 992)م. ة 3)4)ه بنان، الطبعة اخلام�ش ر والتوزيع: بريوت ل للطباعة والن�ش
ي ال�شريازي. ن 38. الفقه الدولة االإ�شالمية، لل�شيد حممد احل�شي

ي ال�شريازي. 39. الفقه العوملة، لل�شيد حممد احل�شين

ي ال�شريازي. اء، لل�شيد حممد احل�شين 40. الفقه الق�ش
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ي ال�شريازي. )4. الفقه املرور، لل�شيد حممد احل�شين

ز. ي ر واورت 42. يف �شحبة العمالقة جلاج

ق  ا�س عبد اهلل بن جعفر احلمريي، حتقي العب ي  ناد، الأب االإ�ش رب  43. ق

عة  اء الرتاث، الطبعة : االأوىل - 3)4) ه  ، املطب ة اآل البيت  الإحي �ش موؤ�ش
ر – قم . : مه

ي  د حممد احل�شين لل�شي اة،  رون وجتديد احلي القرن احلادي والع�ش  .44

ال�شريازي.
اإ�شحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  ي  اأب االإ�شالم  لثقة  الكايف،   .45

ة،  ر: دار الكتب االإ�شالمي نة 328 / 329ه ، النا�ش ى �ش رازي املتوف ي ال الكلين
ران، الطبعة الثالثة )388) (.  ته

ي  46. الك�شاف عن حقائق التنزيل وعيون االأقاويل يف وجوه التاأويل، الأب

ى  عة م�شطف ي ، مطب القا�شم جار اهلل حممود بن عمر الزخم�شري  اخلوارزم
ي ، الطبعة االأخرية ، 385) ه   966)م. ي احللب اب ب ال

ة، املطبعة:  ي ي، الطبعة: الثان ي الفتح الكراجك 47. كنز الفوائد، الأب

ر: مكتبة امل�شطفوي – قم. ر، النا�ش غدي
ي الف�شل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور  ان العرب، الأب �ش 48. ل

ران. ر اأدب احلوزة، قم ـ اإي ي امل�شري، ن�ش ريق االإف
ركز  ركات، م رين، حليم ب ر يف القرن الع�ش ي املعا�ش 49. املجتمع العرب

ية، ط)، بريوت، 2000. درا�شات الوحدة العرب
يوزويك(.  50. جملة )ن
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ى  عل االإعداد  ي،  الطريح الدين  فخر  لل�شيخ  حرين،  الب جممع   .5(

ور ماه 362)  ري ية، �شه رية حممود عادل. الطبعة: الثان طريقة معاجم الع�ش
ار جميدي. رو. پا�ش ر �ش ران . نا�ش �س. طه

احل�شن  بن  الف�شل  ي  عل ي  الب القراآن،  تف�شري  يف  بيان  ال جممع   .52

ي  ة االأعلم �ش ر موؤ�ش ي، ن�ش �شيد حم�شن االأمني العامل ي،  تقدمي ال الطرب�ش
ـ . للمطبوعات بريوت، الطبعة االأوىل 5)4) ه

النوري  ح�شني  ملريزا  ائل،  امل�ش وم�شتنبط  ائل  و�ش ال م�شتدرك   .53

اء الرتاث،  ت الإحي ة اآل البي �ش ق موؤ�ش نة 320)ه   حتقي ى �ش ي املتوف الطرب�ش
الطبعة املحققة االأوىل: 408) ه  ـ 987)، بريوت.

رودي  اه ال�ش النمازي  ي  عل لل�شيخ  حار،  الب �شفينة  م�شتدرك   .54

ي التابعة جلماعة املدر�شني  ر االإ�شالم ة الن�ش �ش ى 405) ، ه  . ق، موؤ�ش املتوف
رفة . بقم امل�ش

ي، للموؤلف. 55. معامل املجتمع املدين يف منظومة الفكر االإ�شالم

ي، الطبعة  ر احل�شن بن الف�شل الطرب�ش ي ن�ش 56. مكارم االأخالق، الأب

اد�شة،392 ه - 972)م. �ش ال
ّي بن احل�شني بن  ي جعفر حمّمد بن عل ه، الأب ره الفقي 57. من ال يح�ش

ة،  ّم املقّد�ش ة يف ق ي، من�شورات جماعة املدرّ�شني يف احلوزة العلمي ويه القّم باب
ية. الطبعة الثان

بن  بن حممد  ي  احل�شن عل ي  الأب  ،ي طالب اأب بن  ي  مناقُب عل  .58

ارات  ر: انت�ش ي ال�شهري بابن املغازيل، النا�ش افع ي ال�ش ي اجُلالّب وا�شط حممد ال
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ي، الطبعة: االأوىل 384)ه  �س - 426)ه  ق. �شبط النب
ية.  اأ املعلومات ب 59. موقع �شبكة الن

وا�شنطن        – ات  للدرا�ش ية  الدول ال�شريازي  االإمام  معهد  موقع   .60

. http://www.siironline.org

)6. موقع ويكيبيديا، املو�شوعة احلرة.

ي. 62. موقع CNN العرب

.http://woldbank.og 63. موقع

 : ر  طاوو�س،النا�ش ابن  لل�شيد  ادات،  العب ومنهج  الدعوات  مهج   .64

ى. نائ كتابخانه �ش
لل�شيخ حممد   ، ريعة  ال�ش ائل  م�ش اإىل حت�شيل  عة  ال�شي ائل  و�ش  .65

اآل  ة  �ش ر: موؤ�ش ق ون�ش نة 04))ه ، حتقي ى �ش ي املتوف بن احل�شن احلر العامل
رة  ية ـ جمادي االآخ رفة، الطبعة: الثان اء الرتاث ـ قم امل�ش البيت الإحي

4)4) ه  . ق .
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Imam Ali's Strategy for Fighting Poverty

الب�شرية، فهو يتفاعل مع مربع  اأخطر التحديات التي تواجه  )الفقر( من 
واملر�س  )اجلهل  الكاحلة،  باأ�شالعه  االإن�شاين،  والتخلف  االجتماعية  االآفات 
ونتيجة.  �شببًا  فيها  وليكون  الرابع،  �شلعه  )الفقر(  ليغلق  االأمن(،  وانعدام 
ومل يعد الفقر حالة متفردة يف جمتمعاتنا، بل اأ�شبح ظاهرة وا�شعة النطاق، واآفة 
اجتماعية تنخر يف بنية املجتمع، رغم كل التطور العلمي واجلهود البحثية، 
خطورته،  من  واحلد  ملعاجلته  ت�شعى  التي  االقت�شادية،  واخلطط  الربامج  ورغم 
وعليه فاإن درا�شة ظاهرة الفقر، ومناق�شتها ب�شكل علمي ومنهجي، باتت من 

احلاجات املّلحة.
يقدم الكتاب روؤى علمية وعملية، �شمن ت�شورات ا�شرتاتيحية معّمقة، 
�شيا�شية  عوامل  �شمن  تتحرك  ومعاجلاتها،  اأ�شبابها  يف  الفقر،  ظاهرة  كون 
االإقت�شاد  وقطاعات  وموؤ�ش�شاتها،  الدولة  بدور  تتمثل  وثقافية،  واإقت�شادية 
الوطني، كما ت�شطلع العوامل االجتماعية، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، باأدوارها 

املحورية يف معاجلات هذه االآفة.
بيانات  معطيات  اىل  ي�شتند  واإح�شائي  تركيبي،  حتليلي  الكتاب،  منهج 
اختيار  جرى  وقد  ال�شرعي،  واال�شتدالل  النقلي  املنهج  عن  ف�شاًل  مو�شوعية، 
تخلد  الذي  للبحث،  مرجعية   ،املوؤمنني اأمري  لالإمام  االإ�شرتاتيجي  النهج 
املعامل،  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  ر�شم  يف   ،االأ�شرت ملالك  التاأريخي،  عهده  يف 
ملرتكزات مكافحة جذرية للفقر. حيث اإن لالإمام جتربة كبرية وخربة باهرة، 
يف التعامل مع هذه امل�شكلة، كونه خرب حالتي الفقر والغنى، فقد رافق الر�شول 
االأكرم، يف فرتة الفقر ال�شديد، ثم �شهد فرتة الرثوات الطائلة، يف عهد دولته 
املباركة، فراأى وتعّلم، كيفية التعامل مع الفقر والغنى، واآلية توظيفهما عرب 

منهج وروؤية متكاملة، من اأجل خري االإن�شان.


