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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.

 قمة الكمال ، وهل هوإطالقات )الفقر( وأنواعه
 ؟مجمع الرذائل أو

(6) 
ُْْم ِماْن َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحاً قَاَل يَا قَاْوِم اْعُبُدوا اللََّه َماا َلُكاْم ِماْن ِإلَاقال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي:  َُ اُرُُ ُهاَو أَنَأا ٍه َغياْ

 .(1)اأَلْرِض َواْستَاْعَمَرُْْم ِفيَها فَاْستَاْغِفُروُُ ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيبٌ 
ُِ لَبَاَغْوا ِفي اأَلْرِض َوَلِكْن يُانَازُِّل ِبَقَدٍر مَ  وقال جل امسه:  ُِ َخِبيٌر َبِصيرٌ َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق ِلِعَباِد  (2)ا َيَأاُء ِإنَُّه ِبِعَباِد

 وجوُ الجمع بين طوائف الروايات المادحة للفقر والذامة له
 .الطائفة األولى: الروايات التي تمدح الفقر وتعتبُر عالمة اإليمان) :سبق
حليااة الادنيا وِّارعض علاى التجلباب روايات كثرية مستفيضة بل متواترة تدعو إىل اإلعراض عن الثروة وتذم املاال ومتااا اوهي 

جبلباااب الفقاار باال أر يفتماار املاافمن بكونااه فقاارياا وأر الفقاار وسااام كوسااام الحااها ة وانااه عالمااة علااى حااب اهلل للماافمن وار الثااراء هااو 
 .عقوبة إهلية معجلة على معصية صا رة من اإلنسار(

 الطائفة الثانية: الروايات التي تمدح الغنى وطلب المال ): و
 وهذه الطائفة تتضمن روايات كثرية أيضاا:

نْاَيا َواْلَعاِفَيَة، َوِفي اآْلِخَرِة اْلَمْغِفَرَة َواْلَجنَّةَ قال:  عن أيب عبد اهلل  ماومنها:   (.(3)َسُلوا اللََّه اْلِغَنى ِفي الدُّ
عليااه هاااهد مجااب ماان الروايااات أو  ، وبعااه هااذه الوجااوه  ااااملمتلفااة وهناااو وجااوه مجااب قااد تبلااني الساابب، بااني  وائاا  الروايااات

غريهااا، وبعضااها  ااا قااد ياعااد ماان  ائاارة ا مااب الت عااي فلااو استقصااينا الب ااث أكثاار يف مطاااو   تلاا  أو مناساابات احلكاام واملوضااوا 
ال الروايااات األخاار  و  لااد عليهااا هاااهداا فااال ساابيل للبناااء عليهااا، كمااا ار بعااه وجااوه ا مااب ا تيااة تتكفاال  فر هااا  اال اإلعضاا

بااني بعضااها والاابعه  تعااارض    يااث ال يبقااى ألااال أل   تااوهم   ومواقعهااا كافااة الروايااات الااوار ة عاان الفقاار وال ااى   وائااربأكملااه وزياا  
والعااال  الروايااات وال يكتماال احلاال  بعااه ألاااميبا خاار، بينمااا ساانجد ار بعااه وجااوه ا مااب ا تيااة تتكفاال  اال محااكلة تعااارض 

 وجوه.البضميمة وجه مجب آخر من سلسلة الروايات إال ألمل لتعارض 
 الوجه األول: تعدد إطالقات الفقر

يف العحااارات مااان الرواياااات الااا  صااانفناها إىل  الاااوار تنيالفقااار وال اااى  يتاحلاااديث والتااادبر املعماااق والدراساااة الدقيقاااة ملفااار  فقاااهار 
                                                           

 .11سورة هو : آية  (1)
 .22سورة الحور : آية  (2)
 .21ص 5،  8 هرار، عد  األج اء  –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اإلسالمية  (3)
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ويف بعضاها  ين  تلفة وانه اريد يف بعه الروايات معاىا  ائفتني تبدوار متعارضتني، يقو نا إىل أر للفقر إ القات متعد ة وار له معا
فااال تضااا  وال تناااقه وإ ااا نحااأ تااوهم التعااارض ماان وحاادة وعليااه: ا خاار معااى آخاار ويف بعضااها معااى ثالااث ويف غريهااا معااى رابااب، 

 الحبهة. وهو البلسم الذ  ترتفب بهلكن اختالف املعى املرا  يف كل مو ن هو مفتاح احلل  ،اللفظ
ماان باال التعييااين الوضااب  ماان تعااد ال الناهاا  عاااين مفاار ة الفقاار قااد ياادعى ار الوجااه فيااه هااو االهاا او اللفظااي ملخااتالف هااذا االو 

هجار املعاى األول عدم مب  لكنانسباقه منه بدور قرينة ين املستفا  من تراكم االستعمال يف املعى ا خر حىت بلني مرتبة الوضب التعي  
 وإال كار من املنقول.

 ،أصناف للفقر مندرجة ِّت جاامب واحاد هاو املوضاوا هياملعنو  وار كافة تلك املعاين  ار الوجه فيه هو االه اووقد يدعى 
كماا سيتضا    يف ضامن  وائار أخار  يف الرواياات أو خارجياة كامناة  وار إرا ة هذا الصن  هنا وذاو هناو يستفا  مان قارائن  اخلياة

 الحقاا بإذر اهلل تعاىل.
 الفقر األربع: إطالقات
 لنا الحقاا إ القات أخر ، هي أربب: تنجليولعله  الناقص،الفقر حسب االستقراء  وإ القات

 ار املرا  من الفقر الفقر إىل اهلل تعاىل.األول: 
 ار املرا  منه الفقر من الدين، وهو معى يضا  األول زاماا.الثاني: 
 ار املرا  منه فقر النفس.الثالث: 
 املرا  منه: الفقر املا   أو الفقر إىل املا ة واملا يات.ار الرابع: 

اهنا تتوزا على هذه احملاور األربب وار محكلة التعارض بني  تل  الروايات  يتجلى لنا بوضوحفلنستعرض  تل  الروايات لكي 
 ترتفب بذلك:

 أواًل: الفقر إلى اهلل تعالى
املارا  مان الكثاري مان الرواياات  اركماا   ،علاى هاذا املعاى آياة قرآنياة كرحياة صار ةالفقار، الفقار إىل اهلل تعااىل وقاد  لات من معااين 

 :أو على حنو البحرط هيئية  فر ه أو على حنو مانعة اخللو بينه وبني بعه املعاين األخر اما املا حة للفقر هو هذا املعى بالذات 
 .(1)ِإَلى اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ  يَا أَياَُّها النَّاُس أَنْاُتْم اْلُفَقَراءُ قال تعاىل: فقد 
 .(2) اللهم أغنني باالفتقار إليك وال تفقرني باالستغناء عنكور  يف الدعاء  كما

 الفقر فخري
 .(3)اْلَفْقُر َفْخِري َوِبِه َأفْاَتِخُر َعَلى َسائِِر اأْلَنِْبَياءِ  :كما قال 

فقر ذايت  كأنه، اما افتقاره إىل اهلل تعاىل  ليس إال فقراا ألازياا حمدو اا يء آخر غري اخلالق جل امسه ذلك ار فقر اإلنسار إىل أ  ه
)وهاي حقاائق  وجاو  جساده ونفساه وروحاه وعقلاهخلقتاه و  فاار اإلنساار يف أصال ؛مطلاق عاام هاامل لكال ا هااتكما هو حقيقي  

                                                           

 .15سورة فا ر: آية  (1)
 .34ص 16ها،  1141بريوت،  – العالمة اجمللسي،  ار األنوار، مفسسة الوفاء (2)
 .36ص 1ها،  1145قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآلل ،  ار سيد الحهداء  (3)
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إىل فيضاه يف كال آر  وزماار ومكاار ويف كال وضاب وحاال فهاو الفقاري حقااا إىل حمتا  إىل اهلل تعاىل مث انه حمتا  إلياه جال امساه و  أربب(
يف حااركتكم وساكونكم وقاولكم وفعلكاام ويف تعلمكام وتعلايمكم ويف  ااارتكم  يَاا أَياَُّهااا النَّااُس أَنْااُتْم اْلُفَقااَراُء ِإلَاى اللَّاهِ اهلل تعااىل 

 وصناعتكم ويف كل حقل وباعد وفعل و ور.
ى ليستحعر فقاره املطلاق إىل اهلل تعااىل وأحاس باه عناد كال حركاة وساكور وقابه وبساء وهادة ورخااء وفقار ولو ار اإلنسار سع

 ! يف فقر مدقبوغناء فانه سيكور ال ين حقاا وإر كار من الناحية الظاهرية 
 اللهم أغنني باالفتقار إليك

العمياق ل ى حقاا هو يف االفتقار إىل اهلل واالحساس فار ا  اللهم أغنني باالفتقار إليك وال تفقرني باالستغناء عنكولذا ور  
فار اهلل هو مصدر كل القو  والثاروات والعلاوم واملعاارف واخلاريات واحلسانات وال كاات فلاو رجاب املارء إلياه  باحلاجة إليه واالفتقار له

 .فو ه من  ور سدو  أو حواج  اا كار قد  رق باب الكرمي حق  بصدق
عاىل على مستو  محاعره وأحاسيسه وا راكاته فانه هو الفقري حقاا؛ أال تر ، يف مثال عريف، ار من تاوهم عن اهلل ت اما املست ين

زامااا، فاناه إذا  ارق باباه فاناه الفقاري  عان حلهااهاي بياد رجال عااج   أو االجتماعياة ار مفتاح حل معضلته السياساية أو االقتصاا ية
ماور ومنان بياده حال العقادة مائاة باملائاة فطارق باباه مساتجمعاا لحارائء االساتجابة فاناه أماا إذا عارف مصادر األ واملمدوا واقعاا، حقاا 

باذلك ال اين ويكاور قاد يكاور لفعال إال اناه حياث سالك  ارق املقادمات املوصالة فاناه باال ين حقاا فانه وإر   تكن معضالته حملولاة 
 !حلر  ينأياماا فإر وعد احّل املحكلة حقاا وار فصلت بينه وبينها ثواين أو 

 من اهلل تعالى اً استمداد الفيض والطاقة آناً فآن
حلظاة  املعقول يتض  للقو  املتميلة بحكل أكثر جالء عند تحبيهه باحملسوس، فيمكننا ار  ثال فقرناا الادائم إىل اهلل تعااىلوألر 
طاقاة مان الكهربااء آنااا باور ولاو فصالته عناه ثانية بثانية، بالحاحن ألجه ة النقاال أو احملماول أو غريهاا فاار ا هااز يساتمد البل ظة و 

  ور إبطاء!و فانه سينقطب االمدا  واالستمرار فوراا 
ولو ار اإلنسار استحعر فقره إىل اهلل تعاىل عند كل حركة وسكور، المتنب ار يتجرأ على معصية اهلل تعاىل قاء إذ كيا  يعصايه 

رة حمرمة وغريها وهو يستحعر انه يف هذه الثانية ويف هذه احلالة يستمد بكذبة أو غيبة أو هتمة أو سرقة أو غش واختالس ورهوة ونظ
واناه  ؟وانه ال ملجأ منه إال إليه وار حساب اخللق إليه وثواهبم وعقاهبم علياهمنه جل امسه؟ يستمد  اقته وقدرته كما وجو ه من اهلل  

 ٌَما يَاْلِفُظ ِمْن قَاْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيد(1) قء!هيء    ء هبا  كمااحمليء بأفعاله وأعماله وأفكاره   وانه 
هاو فماره األعظام علاى و فاناه الفقار إىل اهلل تعااىل  اْلَفْقُر َفْخِري َوِبِه َأفْاَتِخُر َعَلى َسائِِر اأْلَنِْبيَااءِ  أيضاا قوله  يوّجهوبذلك 

وسايأيت أيضااا ماا يوضا  املقصاو  أكثار عناد احلاديث  (2)كماا سابقسائر األنبياء، من غري ار ينفي ذلاك ار املارا  أيضااا الفقار املاا    

                                                           

 .18سورة ق: آية  (1)
ى أر ي و هذا األمار لوضعوا الحمس يف حيينه والقمر يف يساره عل يف قولنا )فليكن املرا  إذاا: انين افتمر هبذا الفقر الذ  هو يف سبيل اهلل! ولو هاء  (2)

رّج  الفقر يف ذات اهلل علاى ال اى الاذ  ال  لكنه   ي كه أبداا.. بل لو هاء الكتفى بالتجارة يف أموال خدجية أو غريها وصار من أثر  الناس لكنه 
 قيمة له.
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 عن وجه ا مب الثاين فانتظر.
 ثانياً: الفقر من الدين

 ومن معاين الفقر وإ القاته: الفقر من الدين، وبذلك تفسر ألموعة من الروايات:
 الفقر سواد الوجه في الدارين

 ِاْلَفْقُر َسَواُد اْلَوْجِه ِفي الدَّارَْين(1)  لوضوح ار الفقار املاا   إر كاار ساوا اا للوجاه فهاو ساوا  للوجاه يف الادنيا ال يف ا خارة؛ إذ
 ار املرا  الفقر من الدين.هو فاملنصرف إر   يكن الظاهر من الرواية ! (2)ما أعظم مقام الفقراء إذا ص وا
 الفقر الموت األحمر

قَااَل:  َعاْن أَبِاي َعْباِد اللَّاِه عى من معاين الفقر فقاد ور  يف الكاايف وبعه الروايات األخر  صر ة يف الداللة على هذا امل
ينِ اْلَفْقُر اْلَمْوُت اأْلَْحَمُر، فَاُقْلُت أِلَِبي َعْبِد اللَِّه  ْرَهِم فَاَقاَل: اَل، َوَلِكْن ِمَن الدِّ يَناِر َوالدِّ  .(3): اْلَفْقُر ِمَن الدِّ

أقاو  يف إثاارة الرعاب واخلاوف يف النفاوس، فاار املاوت إذا كاار أهد رهباةا و  و ار املوت األمحرولعل وجه التعبري باملوت األمحر ه
حت  انفه كار ها ئاا ولر ا كار مرعباا إال أر املوت لو كار بالذب  أو بالسي  أو هبه ذلك  ا تتطاير فيه الدماء وياتلط  فياه بادر 

 ، فالفقر هو املوت األمحر.اا وارعاب اا املقتول وثيابه بالدم األمحر فانه يكور أكثر ختويف
قاار الظهار فاار هادة الفقار قاد تبعاث ولعل املقصو  من الفقر ههنا الدرجة العليا منه وهي ال  قيل انه مسي بالفقر ألنه يكسر ف  

 على ذلك بل على االسوأ منه.
بَاُر...كما ور  يف الرواية  ْْ باألك  ار املوت  دث مرة واحدة وينتهي اماا الفقار مان  ولعل وجه تسميته (1)واْلَفْقُر اْلَمْوُت اأْلَ

لّاد  فانه قد يستمر لعحرات السنني مث (5)الدين اإلنساار ال مسا  اهلل يف عاذاب جهانم فهاو املاوت األكا  ال املاوت ومن وراء ذلك ُيا
 .(1)ْلُمتَِّقينَ َجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّْت لِ الذ  قد يكور بوابة الدخول إىل 

 للفقير بين الوالية والمال! قصة تخيير األمير 
ار أحاد الصااحلني، ولعلاه كاار باالنج  األهارف، كاار ماا يقاارب هاذا املضامور وهاو: قال ويف القصة التالياة أكا  العا ة: فقاد نا 

و لاب  املقادسعناد ضار ه  ري املافمنني يعاين من الفقر ف ة من ال من مث اهتد به الفقر وضاقت به األحاوال حاىت التجاأ إىل أما
ر خساار بااذلك إولعلااه خا بااه  ااا يقاارب ماان ار الكاارمي يبااذل ويعطااي وحياان  و  ،بإحلاااح أر يفاات  عليااه صاالوات اهلل عليااه أبااواب الاارزق

 من فقر مادقب  حال وانت يا سيد  سيد الكرماء وال ختسر هيئاا أبداا بالتوسء لد  اهلل لتفريج كرب  وت يريبل مجيعها بعه ثروته 
                                                                                                                                                                                                                              

فاار مان مفااخر القائاد أر يعايش كأضاع  النااس ال أر ي فاب علايهم.  املفمنني كما قال أمري   لَِئالَّ يَاَتبَايََّغ بِاْلَفِقيِر فَاْقُرُُ وفوق ذلك فار الفقر زين للقائد 
 (.255( ) روس يف التفسري والتدبر: اْلَفْقُر َفْخِري َو ِبِه َأفْاَتِخُر َعَلى َسائِِر اأْلَنِْبَياءِ  :فليكن لذلك كله ول ريه، قوله 

 .14ص 1ها،  1145قم،  - داء ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآلل ،  ار سيد الحه (1)
 وسيأيت وجه آخر للمرا  من هذا احلديث بإذر اهلل تعاىل. (2)
 .211ص 2،  8 هرار، عد  األج اء  –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اإلسالمية  (3)
 .36ص 12ها،  1146قم،  - حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائل الحيعة، مفسسة آل البيت  (1)
 وكذلك الفقر املا   إذا بلني مرحلة الفقر املدقب الذ  يكسر فقار الظهر. (5)
 .133سورة آل عمرار: آية  (1)
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 تطولت يا سيد  وتفضلت؟ إىل غى  تب.. فهاّل 
وكأنااه يف ساااحة  ار يف هنايتهااا  والظاااهر انااه حاادثت لديااه حلظااة انقطاااا.. بعااد ذلااك ويف اللياال رأ  يف املنااام أمااري املاافمنني 

وماان  !!قااارب وحياات ميتاةفااذهب إىل الادهلي  فوجاد فياه ع ،هاذهاب وامحاال  اا  اد بعضنا فقااال لاه األماري  ، هليا  هابه مظلام
محاال قااد أمااره لااذلك  وحطامهااا، إال انااه حيااث كااار األمااري  مااوال الاادنيا ساايد ألالطبيعااي ار يكااور املنظاار مقاا زاا مرعباااا، فانااه 

بعضها على خوف ووجل، وكار يف سااحة الادار حاوض فقاال لاه األماري ضاعها فيهاا، فلماا وضاب احلياات والعقاارب يف مااء احلاوض 
 ب ابري  خاص!انقلبت إىل ذه

فاجاأه  وقا  صاعب جاداا  اناه صالوات اهلل علياه، إال األماري  ب كةهبطت عليه  ائلة ولقد  هش الرجل لذلك ورآها ثروة 
فقال له: انت  رّي: فإما والي  وحمبا  واماا هاذه األماوال! فاار اخاذهتا صارت ثريااا لكناك ساتفقد الوالياة! وار زساكت  بال واليا  

 قرياا!.. فارمها وستبقى ف
يفاارط  اري الادنيا وا خاارة  ار حكمتااه وإحياناه كاناا فاوق ارإال  ،علاى مان ذاق ماارارة الفقار الحاديدحقااا ولقاد كاار املوقا  صااعباا 

لكنه كار مطمئناا  املناموهنا استيقظ من  ..ورمى الذهب ..مقابل عنرنض زائل فقال: كال يا أمري املفمنني ال أفضل على واليتك هيئاا 
 .واكتسى ب   السكينة والطمأنينةاليقني  ب   قسمه اهلل له من الفقر فاحسّ إىل ما 

أو املساتقالت العقلياة  الرواياات ا ياات أو اهنا لاو  ابقات املساتفا  مان هو ومن الواض  ار األحالم ال حجية فيها، إ ا الكالم
 فقء.نّبهة فهي ماألحالم والعقل وأما الروايات ا يات و  كانت احلجة هي  أو هبه ذلك

وأن ماان  ومنهااا: ط يااه الثاراء ويساالبه إحيانااه فاألصال  لااه الفقاار وقاد ور ت بااذلك رواياات عدياادةومان الواضاا  ار بعاه الناااس يا 
كااار ماانهم فكااار فقااره املااا   هااو   الفقااري ويباادو ار هااذا الرجاال (1)عبااادي ماان ال يصاالحه إال الفقاار فلااو أغنيتااه ألفساادُ ذلااك

  الفقاار ماان الاادين، وكااار غناااه هااو الساابب يف اهلااالو بااالفقر ماان الاادين وقااد صاارح لااه األماارييااة هاو يف  يسااقءالضاامانة كااي ال 
 يث رج  ا خرة على الدنيا والوالياة علاى  واإلحيار والوالء باملعا لة ال  تت كم يف مصريه بأكمله وكار الرجل من احلكمة والذكاء

 .، وبدور أ   تر  !عرضها ال ائل الفاين
 ر النفسثالثاً: فق

 )فقر النفس( وتدل على هذا املعى ألموعة من الروايات: :ومن معاين الفقر وإ القاته
َر اْلِغَنى ِغَنى الناَّْفس :قوله ومنها:  هارف الفقار هاو فقار الانفس( أفار مضا  ال اى هاو الفقار فيفياد احلاديث ار ) (2) َخياْ

 .(3)َوال تَاَتَمناَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بَاْعَضُكْم َعَلى بَاْعضٍ ويف ا ية الحريفة 
وإر كااار حيلااك  وفقاار الاانفس رذيلااة ماان أكاا  الرذائاال فانااه يعااين ا حااب واحلاارص والطمااب ويعااين الت ساار الاادائم علااى مااا ال حيلااك

 الدنيا ال ائلة.ويعين التذلل لألمراء واألثرياء  معاا يف بعه الفتات أو بعه حطام  املاليني!
 مظاهر فقر النفس ودناءتها

                                                           

 .148ص 2ها،  1145قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآلل ،  ار سيد الحهداء  (1)
 .142ص 1  ها،1113قم،  –الحي  الصدوق، من ال  ضره الفقيه، مفسسة النحر اإلسالمي  (2)
 .32سورة النساء: آية  (3)
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يكحا  عان فقار الانفس و ناءهتاا فاار ال اين  ،إر ا حب واحلرص على مجب األموال وعلى السلطة والرياساة وعلاى الحاهرة واملادح
حفناة مان املاال وإر النفس مست ن  بذاته وهو أك  من ار زلكه األهواء أو تأسره الحهوات أو ار يبياب املباا ئ والقايم والن اهاة لقااء 

سام  ار يتنازل عن األمر باملعروف والنهي عان املنكار كاي يبقاى يف منصابه أو كاي يا  كما ار غين النفس أعظم من! بل ت املليارات
 الكلمات يف ألالس الك اء!بعه يف الّسّلم الوظيفي أو ار يكور له وسام إلقاء   ظى ب قيةله بار 

ْْ  ،ِإَذا َأَرْدَت ِعازااً بِااَل َعِأايَرٍة َوَهْيبَاًة بِااَل ُساْلطَانٍ ويف احلاديث  باذلك، غين النفس حينئذ  ار املفمن غين باهلل تعاىل وهو  فَااْخُر
 فاإر العا  حقااا واهليباة صادقاا هاي يف عا   اعاة اهلل فاار األمار كلاه بياده وهاو (1)ِمْن ُذلِّ َمْعِصَيِة اللَّاِه ِإلَاى ِعازِّ طَاَعاِة اللَّاِه َعازَّ َوَجالَّ 

َوُتِذلُّ َماْن َتَأااُء ُقْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُاْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَأاُء َوتَاْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَأاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَأاُء  :ال يقال ل ريه الذ 
ُر ِإنََّك َعَلى ُْلِّ َشْيٍء َقِديرٌ   .(2)بَِيِدَك اْلَخياْ

نفسه مقابل كذبة أو غيبة هرف وأغلى هيء لديه وهو  قد باا أهرف وأع ّ  باملعصية إذ يكور املرءوأما املعصية فهي الذل حقاا 
َهانَاْت  :قاال أماري املافمنني  ؟ وقادناة علياه عندئاذ  أليسات نفساه ذليلاة فقارية هيع و  ،أو  يمة أو نظرة حمرمة أو رهوة أو هبه ذلك

َها ِلَسانَ   .وما ارخصها لديه لو عصى به بارئه؟ (3) هَعَلْيِه نَاْفُسُه َمْن َأمََّر َعَلياْ
 بأهد أحناء الفضاولية كما انه إذا كار فقري النفس وجدته فضولياا   ،ال يتتبب عثرات ا خرين فالنفس فانه سو  وإذا كار املرء غينّ 

لك هذا أو ذاو،  ائم احلرص ،  ائم التفكري فيما حيأو سلطة وسطوة وههرة مكانة ومن لةأو  اه ما حيلكه ا خرور من أموال وبنني 
 ر وِّطمت أعصابه!     وحن س  أم غضب ونقم و ر  وأكثر، وإذا حا عليه على أر  صل على مثل ما حصلوا 

ِة اْنظُْر ِإَلى َمْن ُهَو ُدوَنَك ِفي اْلَمْقُدرَِة َواَل تَاْنظُْر ِإَلى َمْن ُهَو فَاْوَقَك ِفاي اْلَمْقاُدرَ  قال: عن اإلمام الصا ق  ويف احلديث
كماا   ،غاين الانفساناه وذلك مان عالماات املافمن  (1)فَِإنَّ َذِلَك َأقْاَنُع َلَك ِبَما ُقِسَم َلَك َوَأْحَرى َأْن َتْستَاْوِجَب الزِّيَاَدَة ِمْن رَبَِّك...

 ل احملافظة على غناها يف امتدا  ال من!لن من ع  يعّد انه 
 يأتري سيارات فيراري بال حدود!

فقاد كنات يف جولاة قبال سانني: واجهتاه همصاياا ماا ال ريبة ال  تكح  عان بعاه أناواا فقار الانفس،  –ومن القصص الطريفة 
رابطااة الحااباب هنالااك اللقاااء يب فاجتمعاات معهاام يف إحااد  احلسااينيات املباركااة وافتت اات  باات  تبلي يااة يف بعااه الاابال  ال ربيااة فطل  

 اب للحباب:بالسفال التايل موجهاا اخلط ، بعد البسملة واحلمدلة،احلديث
حارام  ار اليانصايب قماار وهاواف ضوا انكم ر تم يف اليانصيب مليور بوناد  فعاة واحادة فمااذا كناتم تفعلاور هباا )وهارحت هلام 

 وار هنالك خترجيات فقهية لبعه أنواعه(.
بااه  يونااه امل اكمااة  أعطيه لوالااد  ليااويفسا :وقااال الثاااين ،ابااين بااه مسااجداا  : ساوففأجاااب األول وقااال ،مث ساألتهم واحااداا واحااداا 

وقااال الرابااب سااأختذه رأمساااالا للتجااارة، ... وهكااذا.. لكاان ال ريااب ار أحاادهم قااال  ،وقااال الثالااث سأرسااله إىل فقااراء العااراق ،عليااه

                                                           

 .258ص 11ها،  1148قم،  - احملدث النور ، مستدرو الوسائل، مفسسة آل البيت  (1)
 .21سورة آل عمرار: آية  (2)
 .116قم، ص –، هنج البالغة،  ار اهلجرة للنحر اإلمام علي بن أيب  الب  (3)
 .211ص 8،  8 هرار، عد  األج اء  –سالمية ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب اإل (1)



 ه3428رة جمادى اآلخ 62 ..األربعاء...................................................( 652)والتدبر  التفسيردروس في 

7 
 

 .(1)فريار ! فقلت وكم قيمتها فقال: افمر أنواعها قيمته ثالمثائة أل  بوند سيارةسأه   به 
هاا   ساايارة فااريار  أخاار ! فضاا ك الحااباب! فقلاات: سأفماااذا تصاانب بااه؟ قااال:  ألاا  244 وهااو قلاات حسااناا للمبلااني فااائه

اهاا   سايارة فااريار  ثالثاة! فقلات: هااب اناك ر ات عحاارة مالياني أخاار !  : ساوفحساناا وال يا ال عناادنا فاائه فمااذا تفعاال؟ قاال
اناه يعااين مان فقار يف  ماب نفساي  فكارتلكناين ..فقال: اه   هبا سيارات فريار  إىل ما هاء اهلل! ولقد ض ك الحباب عليه كثارياا 

؛ وإر  ! مث فكرت اننا حنن، يف الكثري من األحيار، نسمة أخر  مان هاذا الحاابأو فسمها عقدة نفسية.. النفس  اه هذه السيارة
و  تلك املال مث لماب أوليس اننا  تلك الحهرة مث نريد منها امل يد مث امل يد! أو السلطة مث نطمب يف امل يد وامل يد؟ أ كار بن و آخر!

ا يكح  عان فقار الانفس ار ذلك كله   امل يد وامل يد! أو  تلك  اراا هنا مث نح   أخر  يف املصي  وثالثة يف البلد ا خر وهكذا!
 د النفسية!أو عن العاق

 رابعاً: الفقر المادي
احليااة املا ياة، وهاذا هاو املعاى املعهاو  مان الفقار،  ساائر مقومااتمان ومن معاين الفقر وإ القاته الفقر املا   والفقار مان املاال و 

 :وقد ور ت به روايات كثرية أيضاا 
َرَم َفِقيرًا ُمْسِلماً َلِقَي اللَّاَه َعازَّ َوَجالَّ يَااْوَم اْلِقَياَماِة َوُهاَو َعْناُه رَاضومنها:  ْْ َماْن َلِقاَي قاال:  عان اإلماام الرضاا و  (2) َمْن َأ

وال ريب يف احلديث انه  (3)لََّم َعَلْيِه ِخاَلَف َساَلِمِه َعَلى اْلَغِنيِّ َلِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَاْوَم اْلِقَياَمِة َوُهَو َعَلْيِه َغْضَبانُ َفِقيراً ُمْسِلماً َفسَ 
 فاااوة! باال ار  يكحاا  لنااا عاان ار الااالزم علينااا ار نتعاماال مااب الفقااري كمااا نتعاماال مااب ال ااين زاماااا فااال نساالم عليااه باا و  وعلااى ال ااين

 .نسلم عليه كما نسلم على األغنياء بدور أ  لور من ألوار االقتصا  يف احلفاوة واالحتضار وال حيب واإلكرام واإلجالل!
وهذا النوا من الفقر هو محكلة العا  اليوم وقد ور  يف إحصاء منظمة األمم املت دة لل راعة والت ذية ار  فالا واحداا حيوت كل 

بناه إفكيا  إذا رأ   ،ن ويبكاي فاناه ال يكاا  يت مال ذلاكبناه وبادأ يائ  إض ! وذلك رهيب حقاا فار احدنا لو زرّ يف العا  عحر ثوار
بطايء هاو ناوا ! ومان الواضا  ار هاذا الناوا مان املاوت وحياوت مان ا اوا ينهاارأمامه يتضور جوعااا ويا  ا  سااعة بعاد سااعة إىل ار 

يف هاذه احلالاة املفملاة بال املرعباة و اا ال  يحااهدار ولاد اتصاور حاال األباوين و اا وعلياك ار ت ،تدرجيي ومف  جداا وقد يستمر أيامااا 
 يستطيعار ار يفعال هيئاا؟ 

 :وار على اإلنسار ار يستعيذ باهلل منه فهذا هو الفقر الذ  ور ت يف ذمه العديد من الروايات
َقَصاٌة  ؛ا بُاَنيَّ ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيَك اْلَفْقَر فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمْنهُ يَ البنه حممد ابن احلنفية:  قال أمري املفمنني ومنها:  فَِإنَّ اْلَفْقَر َمناْ

يِن َمْدَهَأٌة ِلْلَعْقِل َداِعَيٌة ِلْلَمْقتِ  نعم حيكن تفسري احلديث بفقر النفس والفقر من الدين أيضااا لكان لعال األظهار هاو الفقار  (1)ِللدِّ
 (.الحديد منه على انه ال مانعة مجب بني املعاين)أ  النوا املا   

 للفقر؟ ان يستعدا  أهل البيت  لماذا على من أحبا 

                                                           

 مليور  ينار عراقي! 544يعا ل  (1)
 .13ص 1ها،  1113قم،  –الحي  الصدوق، من ال  ضره الفقيه، مفسسة النحر اإلسالمي  (2)
 .112ها، ص1141قم،  –الحي  الصدوق، األمايل، املكتبة اإلسالمية  (3)
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 .(1)َمْن َأَحباََّنا َأْهَل اْلبَاْيِت فَاْلَيْسَتِعدَّ ِلْلَفْقِر ِجْلَباباً ور  يف احلديث  ماومنها: 
كاانوا علاى   يف ذلاك واضا  وهاو ار أتبااا أهال البيات ار املرا  هو الفقر املا  ، والسبب  –بدواا  –والظاهر من احلديث 

 ين وكانت السلطات تقصايهم عان املناصاب وِّارمهم مان العطااء بال كانات السالطات تضاّيق رين مطارن دين حماصن مر التاري  مضطهن 
هم التساهيالت الا  وكانت يف أفضل الفاروض ال زان  و تلكاهتم، عليهم مصا ر رزقهم بل كثرياا ما كانت تصا ر أمواهلم وأراضيهم

 وغري ذلك. زن هم ل ريها يف التجارة واالستريا  والتصدير أو يف ال راعة والصناعة
 لحيعة على مر التاري .. لوضب اولقد كانت هذه هي السمة ال البة 

 اضطهاد الأيعة اقتصادياً في السعودية والبحرين وغيرهما
لب ارين وبااال  الحامال االفريقاي وغريهاا، ال تا ال ِّاصار الحايعة اقتصااا ياا ويف العصار احلاديث لاد ار احلكوماات، كالساعو ية وا

وسياسياا واجتماعياا وحقوقياا بل وِّارهبم يف  تل  احلقول، ففي الب رين مثالا وقبل حاوايل عحار سانني، أ  قبال األحاداث األخارية 
 ،ا ية معقدة لضرب  ار الحيعة بطرق غاري مباهارةف ة محاركة نواب الحيعة يف أللس األمة، وضعت السلطات خطة اقتص ويف ع ّ 

األ وار واألعمااال احملاادو ة التااأثري باال حاااربوهم، حااىت علااى  ،ذلااك هااركات وأفلااس  ااار أعاارف بعضااهم همصااياا  إثاارفاهنااارت علااى 
ال  ِّذر  االفتهم بعادم  ال  تدورا يف فلكهم أوتلك والقليلة االنتا  فمثالا أوع وا إىل  تل  الحركات واملفسسات املرتبطة هبم أو 

ن كار من  اخل  وائرهم بار وقد صرحوا ملإىل مرك  التدريب والتأهيل الفالين، لوجو  هبهات حوله!  أو املتعاقدين إرسال املوظفني
 هفالء هيعة و ب مقا عتهم وحماصرهتم اقتصا ياا حىت يفتقروا و تاجوا إلينا!

املراك  الغالقها بعد ار كسدت أسواقهم واعرض أكثر الناس، خوفاا من املوايل  وقد اضطر عد  من مدراء ومفسسي العديد من
 .أو التعاقد معها أو حسداا أو حقداا من العدو، عن املحاركة يف هذه املراك 

حايعة لكاي يتهياأوا نفساياا ال مسابقاا اعادا اا  دّ ع اكاار يا   َماْن َأَحباَّنَاا َأْهاَل اْلبَاْياِت فَاْلَيْساَتِعدَّ ِلْلَفْقاِر ِجْلَبابااً  :فاار قولاه وعليه: 
لت ماال هااىت تبعااات اسااتمرارهم علااى خااء الرسااالة والواليااة وعلااى خااء النهااي عاان املنكاار واألماار باااملعروف وا هااا  ضااد احلكومااات 

اهلل أو لانقص يف وال يتصوروا ار ذلك هلاواهنم علاى  ..ضريبة اإلحيار وا ها  فار ذلكاا هبم قرأوا الفقر حمدما هم إذا ا ائرة فال يهولنّ 
أوليااء يعلموا ار ذلك بعاني اهلل واناه الاثمن الاذ  جياب ار يدفعاه عليهم ار بل  ،بالكفاءة األكثرعليهم   األعداء ات أو لتميّ ءالكفا
ٍِ ِماْن اأَلْماَواِل َواألَنُفاِس َوالثََّماقال تعاىل:  اهلل ُلَونَُّكْم ِبَأْيٍء ِماْن اْلَخاْوِف َواْلُجاوِع َونَاْقا اْر الصَّااِبرِيَن ا الَّاِذيَن ِإَذا َولََنباْ َراِت َوَبأِّ

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن ا ُأْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن رَبِِّهْم   .(2)َورَْحَمٌة َوُأْولَِئَك ُهْم اْلُمْهَتُدونَ َأَصابَاتاْ
إذ كانت توجد ف ات تراخي وحرية وسعة لذا كار الحيعة ينطلقور فيها أهد االنطالق وكانوا نعم، القضية غالبية وال إ الق هلا 

 يتجاوزور غريهم  ن حظوا باالستقرار مئات السنني، بسرعة كبرية!
 وللب ث صلة بإذر اهلل تعاىل. وسيأيت ار الرواية ِّتمل وجهاا آخر ال يتناىف مب هذا الوجه.

 رب العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا ان الحمد هلل
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