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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 املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني،
واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
الفقر والغنى في الميزان:

الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مرجوح ومطلوب طريقي
() 4

()1
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ال يَا قَا ْوِم ا ْعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه غَْيا ُرهُ ُه َو خَن َشأَ ُك ْم ِم ْن األ َْر ِ
استَا ْع َم َرُك ْم فِ َيها.)2(...
قَ َ
ض َو ْ
يدور البحث يف هذه السلسلة حول الغىن والثروة والفقر والفاقة يف ضمن منظومرة القريم االسرالمية وحرول و روه

اجلمررب بررني وائررا الروايررايت الر برردو – يف بررا ئ النظررر – خمتلفررة متررراربة يف قيرريم الثررروة واملررال والغررىن أو الفقررر
واحلا ررة واالسررالل والفاقررة مررن هررة أخررر  ،وذل ر لكرري نصررل إىل استكمررام منظومررة الفكررر االسررالمي والر يررة
القرآنية – احلديثية – العقلية املتكاملة يف هذا احلقل احليوي اهلام.
ومتهيرردال لررذل نتطرررئ لبصررائر قرآنيررة مفتاحيررة تعلررق بفقرره املررال والث رراء والثررروايت وموقررب املررا ة واملا يررايت يف معا لررة
الدنيا واآلخرة مبا يلقي الروء أيرال على و وه اجلمب وصوالل لنظرية متكاملة متماسكة العر واألركان بإذن اهلل عاىل.
من بصائر النور في آية َ خلَ َق لَ ُك ْم
ان سقه قوله عراىل َ خلَ َق لَ ُك ْم َما فِاي األ َْر ِ
ض َج ِميعاا يسرتدعي ووارال معمقرة مسرتوعبة و تراد إىل راسرايت
منوعة وشاملة لكننا سنمري ههنا إىل إحد مفا يح البحث األساسية إشارة عابرة وهي
ان الررالم يف قولرره عرراىل لَ ُكا ْام ختتر ن كنر ال مررن املعررارم ،كمررا اهنررا ختتر ل العلررة الغائيررة مررن خلررق مررا يف األر

مجيعرال مررن معررا ن ووررار وأهنررار ولابررايت و بررال واررروايت بيعيررة ولريهررا ،وهرري يف ضررمن ذلر
اكتمام الر ية القرآنية جتاه الثروايت الطبيعية يف عالقتها باالنسان.
الجسر الرابط بين الباوث التفسيرية ومباحث الفقه التاليلية

عتر احررد مفررا يح

وميكننررا يف البرردأ ان نرررب هررذه اآليررة َ خلَا َاق لَ ُكا ْام ...إىل روار آيررايت كرميررة أخررر اسررتلدم حرررم الررالم
( )1سورة البقرة آية .22
( )2سورة هو آية .11
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ات لِ ْل ُف َق َر ِاء َوال َْم َساكِي ِن )1(...وَ وا ْعلَ ُموا خَنَّ َما غَنِ ْمتُ ْم ِم ْان ََ ْاي ٍء فَاأ َّ
َن لِلَّ ِاه
نفسه مثل قوله عاىل إِنَّ َما َّ
الص َدقَ ُ
ِ
لرسا ِ ِ ِ
اامى )2(...مث انرره ال بررد أن نتوقررا يف عمليررة اسررتنبا ية السررتنطائ ومررو
اول َولاااْ الْ ُق ْربَااى َوالْيَتَا َ
ُخ ُم َسااهُ َول َّ ُ
اآليايت والروايايت والعقل ملعرسرة املعرىن املررا مرن لَ ُك ْام وهري الر هلهرا الفقهراء علرى المر نية بينمرا اسرتفا منهرا
الميوعيون واالشرتاكيون االسالميون(!) االشرتاكية!
وحيث ان الفقهاء مل يتصدوا لبحث الاليت لَ ُك ْم يف اآلية المريفة ،سانه ميكننا ان نسل

ريقال آخر وهو

إقامررة سررر رابررل بررني البحررو التفس رريية والبحررو الفقهيررة ،وبررذل ميكننررا ان نسررتعني بررالعمق الفكررري واالبرردا
العلمي الذي جتلى يف وث الفقهراء للكراة يف كيفيرة علرق حرق الفقرراء واملسراكني و ...را وللمسرتفا مرن (الرالم)
ات لِ ْل ُف َقا َار ِاء َوال َْم َساااكِي ِن ...باعتبررار الكرراة وا ب رال شرررعيال عظيم رال وباب رال مررن أهررم أب رواب الفقرره،
يف إِنَّ َمااا َّ
الص ا َدقَ ُ
وذل ر برران نسررتعري مبرراحثهم هنال ر  ،يف كترراب الكرراة مررن الفقرره لنسررتثمرها يف آيررة َ خلَا َاق لَ ُكا ْام َمااا فِااي األ َْر ِ
ض
َج ِميعا بعد كييفها و طويرها مبا يتناسب و بيعة هذا البحث املتغاير باجلوهر مب ذل البحث ،لكن روح الكثري
من مباحثه هي ال ستثري البحث يف آيتنا الكرمية ..سنقول

ِ
ان ممررا ال ش ر ان للفق رراء حق رال يف أم روال األلنيرراء قررال عرراىل والَّا ِاا ِ
لسااائِ ِ
اوم ئ لِ َّ
ين فااي خ َْما َاوال ِه ْم َح ا لق َم ْعلُا َّ
َ َ
َوال َْم ْا ُر ِوم )3(ومما ال ش سيه ان الكاة حق مايل وا ب ااب بصريح القرآن الكر :والروايايت وضرورة املسلمني،
ولكن ما هي كيفية علق حق الفقراء بالكاة؟
الماتمالت واألقوال في كيفية تعلق حق الفقراء بالزكاة

لقد عد يت األقوال و نوع إىل األقوال التالية
سبعد الفراغ عن أن الكاة ال تعلق بالذمة احملرة سقل ،ذهب كل وموعة من الفقهاء إىل إحد األقوال التالية
 الك رراة ح ررق يتعل ررق مبالي ررة النص رراب( ،)4ال مبملص ررا ه الو و ي ررة وأوص رراسه ،أي ب ررالروح الس ررارية سي رره ال بعين ررهوشلصه وخصوصيا ه ،كما ذهب إليه املريزا النائيين.
 اهنا حق يتعلق بعني النصاب مبملصرا ه وان المرر قرد ر رب عليره آارارال خمتلفرة كمرا ذهرب إليره السريد حسرنالقمي.
( )1سورة التوبة آية .16
( )2سورة األنفال آية .41
( )3سورة املعارد آية .22-24
( )4وهو شاة من أربعني شاة ،أو ربب مثرال شررعي إذا بلرل الرذهب عمررين مثقراالل شررعيال (يعرا ل العمررون مثقراالل  22لرامرال قريبرال) أو شراة
واحدة إذ بلل عد االبل مخسة ...وهكذا.
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واختلفوا يف انه من قبيل المركة يف املالية ومب ذل جيوز التصرم كما ذهب إليه السيد اجلد.

أو انه من قبيل المركة علرى ورو االشراعة كمرا ذهرب إليره السريد عبرد اهلرا ي المرريازي ،وانره علرى ورو االشراعة
لكن ال يرت ب عليه مجيب آاار االشاعة كما ذهب إليه السيد أهد اخلوانساري والسيد الگبايگاين.
أو انه على و ه الكلي يف املعرني كمرا لرو برا صراعال مرن صر ة ،كمرا ذهرب إليره صراحب العرروة وكمرا يظهرر مرن
صاحب املستند – على ما نقل عنه آقا ضياء العراقي –
أو انه من قبيل حق الرهانة.
أو انه من قبيل حق اجلناية ،كما احتمله السيد حسن القمي.
أو انه من قبيل منذور الصدقة ،كما قربه السيد الوالد (قدل سره).
أو انه من قبيل استثناء األر ال مب كون التلا عليهما ،كما قواه احملقق العراقي.
وو آخر يف مقابل احلقوئ املعروسة كما استظهره السيد حمسن احلكيم.
أو انه ال شيء منها بل هو ٌ

أو التفصيل سفي الغاليت كون المركة على وو االشاعة ،ويف الغنم على وو الكلي يف املعني ،ويف االبل على
()1
وو المركة يف املالية ،كما ذهب إليه السيد قي القمي واحتاط مللالفته للممهور؟
والفوارئ بني هذه األقوال واحملتماليت و فصيل االستدالل سيها يوكل للمباحرث التلصصرية يف كتراب الكراة ،إال
ان مو ن البحث والماهد هو ان العديد من لر احملرتماليت جترري يف َ خلَ َاق لَ ُك ْام َماا فِاي األ َْر ِ
ض َج ِميعاا برني

ما هو با ل قطعال وما هو صحيح قطعال وما هو مطروح للبحث والنقاش والتدبر
سمما هو با ل قطعال ان املرا ملكية كاسة ما يف األر لكاسة النال بالفعل على وو املما .
ومن الصحيح قطعال ملكية النال هلا على وو الم نية.
ولكن يبقى البحث يف بعض احملتماليت األخر سبعد الفراغ عن الم نية هل للنرال يف كاسرة الثرروايت حرق كحرق
املتصدئ له يف منذور الصدقة؟ أو هو حق كحق الرهانة؟ أو هرو حرق نظرري الكلري يف املعرني؟ أو هرو حرق آخرر مرن
سنخ آخر؟ أو لري ذل .
و بتررين علررى ذلر وررو كثرررية مثررل هررل لمررل واحررد أو لمررركة كر ان قرروم ويررازة كاسررة األراضرري احمليطررة
بررالنجا مررثالل أو حيررازة الغابررة أو الغابررايت أو املعررا ن وآبررار الررنفل كلهررا مبررا رررم سررائر النررال مررن سرص رة حيازهتررا
واستثمارها؟
( )1يرا ب (العروة الواقى والتعليقايت عليها) احملماة وواشي  41سقيهال من الفقهاء د 11ص 111سصاعدال /إعدا وحتقيق مؤسسة السبطني
العاملية.
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وحتقيق الكالم يف كل ذل وا ة إىل ولد ضلم ،سلنكتا ههنا ذه االشارة املقتربة.
من وجوه الجمع :الفقر في حد ذاته خير للمؤمن

رمبا جيمب بني وائا الروايايت ال بدو خمتلفة يف قييم الغىن والثرروة والفقرر والفاقرة ،بران الفقرر مبرا هرو هرو ويف
حد ذا ه هو األر ح مي انال وانه األسرل للمرؤمن لرو عقرديت املقارنرة بينره وبرني الغرىن ،وان الغرىن مر روح يف حرد ذا ره
وال يكون أر ح إال لو وقب ريقال اللااة امللهوم وجندة املكروب وعمل اخلري وإعمار الدنيا واآلخرة.
الماتمالت الخمس في الخير والشر في ك خمر

وإذا أر نا حتديد املعا لة بمكل أ ئ سال بد أن نستعني باملعا لة الكالمية التالية وهي
ان الميء إما أن يكون خريال حمرال ،وإما أن يكون شرال حمررال ،وإمرا أن يكرون خرريه هرو الغالرب ،أو يكرون شرره

هو الغالب ،أو يكون متساوي الطرسني.
 -1سما هو خري حمض ،سمثل االميان والعدل والنيب واالمام .
 -2وما هو شر حمض ،سمثل الظلم والكفر.

إىل قتررل مررؤمن أو هتر ضعررر

 -3ومررا خررريه لالررب ،سمثررل الصرردئ إذ ميكررن أن يكررون شررال لررو ا
مال مثالل.
 -4ومررا شررره لالررب ،سمثررل الكررذب إذ ميكرن أن يكررون خرريال كمررا لررو أ
وعدو قهار.

أو سرررقة

إىل إنقرراذ مررؤمن مررن يررد ررامل بررار

 -2وما هو متساوي الطرسني ،سمثل شرب املاء أو املميء يف المار يف حد ذا ه.
الفقر خيره غالب ،والغنى َره غالب!

واملستظهر ،استنا ال إىل عد من الروايايت اآل ية ،ان الفقر هو من قبيل ما خريه لالب ولكنره قرد يكرون شررال برل
شرال عظيمال إذا وقب مقدمة لمر أعظم كالكفر وقتل النفس احملرتمة وشبههما ،وان الغىن هو من قبيل ما شرره لالرب
ولكنرره يكررون خ رريال بررل خ رريال عظيم رال إذا وقررب مقدمررة حلمررل ال لكررل والعطرراء يف النائبررة وصررلة الرررحم واالخ روان وقررراء
احلوائج وشبه ذل وانه يكون هو األر ح ٍ
حينئذ من الفقر.
الروايات الدالة على وجه الجمع الثالث

و دل على هذا اجلمب وموعة من الروايايت الكرمية
ِ
ومنها :قول رس ُ ض
ْم ْؤِم ِن ِم َن ال ِْغنَى إََِّّل َم ْن َح َم َ َك اال َوخَ ْعطَى فِي نَائِبَ ٍة.)1(
ول الله  الْ َف ْق ُر َخ ْيا َّر لل ُ
لُ
( )1حممد بن مهام االسكايف ،التمحي  ،الناشر مدرسة االمام املهدي عجل اهلل سر ه المريا – قم1464 ،هر ،ص.42
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وهو صريح يف املقصو إذ حد يت الرواية األصل األويل مث االستثناء منه.

وال لكل هو الثقل ويطلق على العيال ألهنم ،من الناحية املا ية ،اقل على االنسان كما يطلق على اليتيم أيرال.
ال رس ُ ِ
َح َّاد يَا ْاوَم ال ِْقيَ َاماةُ غَنِ لاي َوََّل فَِقي َّار إََِّّل يَا َاو أد خَنَّاهُ
ول اللَّه َ :ما خ َ
ومنها :قول االمام الصرا ئ َ  وقَ َ َ ُ
وت )1(والقويت ما يُتقويت به ومرا مينحر القروة علرى أ اء أعمالر سقرل( )2سرال كماليرايت وال
ت ِم ْنا َها إََِّّل الْ ُق َ
لَ ْم يُا ْؤ َ
مجاليايت! أو ان ذل ملا يلرلر من مقام الفقراء وملا سيمهده من أوزار األلنياء.
األص في ضيق ذات اليد انه حسن!

ض ايع َق َعلَْيا ِاه فِااي َذ ِ
ات يَا ِاد ِه فَالَا ْام يَ ُا َّان خ َّ
َن
وممررا هررو صرريح يف هررذا املعررىن أيررال قررول أمررري املررؤمنني َ  ما ْان ُ
ِ ِ
ضيَّع مأْموَّل ،ومن و عسع َعلَْي ِه فِي َذ ِ
اك ْ ِ
ات يَ ِاد ِه فَالَ ْام يَ ُ َّان خ َّ
اج ِم َان
َن َذلِ َ
َذلِ َ
اسات ْد َر َّ
ك ُح ْس ُن نَ َ ٍر م َن اللَّه لَهُ فَا َق ْد َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ
اللَّ ِه فَا َق ْد خ َِم َن َم ُخوفا.)3(
سن نظ ٍر من اهلل عاىل ،وهو املر مول الرذي ينبغري أن ال يُرريب سانره عنرد ضريق
ساألصل يف ضيق ذايت اليد انه ُح ُ
ذايت اليد ير ى اخلري الكثري من اهلل عاىل وعند العسر والفاقة يكون مقام القرب منه ل امسه.
ويف املقابررل س ران األصررل يف التوسررعة علررى االنسرران انرره اسررتدراد مررن اهلل عرراىل لعبررده للمعصررية والطغيرران ،سهررو
امللوم حقال وعلى أن االنسان أن ذر عند التوسعة عليه أشد احلذر من مآاليت األمر.
والسر ان القدرة والثروة مدعاة للطغيان والقسوة!

والسر يف ذل واضح سران املرال والثرروة والمرهرة والرئاسرة ولريهرا مردعاة للعجرب والغررور والطغيران ،قرال عراىل
ِ
اساتَاغْنَى )4(والقردرة والثررروة مرا ة المرهوايت واآلاررام واملعاصري والسريئايت ،عكررس
نساا َن لَيَطْغَاى ئ خَ ْن َرآهُ ْ
إ َّن ا ِإل َ
الفق ررر ال ررذي ي رردعو االنس رران ليتق رررب إىل اهلل ع رراىل أكث ررر سر ر كثر إذ يستم ررعر حا ت رره إىل اهلل ع رراىل بم رركل أعم ررق
وأوضح وأك .
الميتة!
ما خنزلت الدنيا من نفسي إَّل بمنزلة َ

ات الا أدنْايَا ِم ْان نَا ْف ِساي
ومما يفيد هذا اجلمب أيرال مرا ور عرن أيب عبرد اهلل  قرال قَ َ
ام َماا خَنْا َزلْ ُ
اال يَاا َح ْف ُ
( )1حممد بن مهام االسكايف ،التمحي  ،الناشر مدرسة االمام املهدي عجل اهلل سر ه المريا – قم1464 ،هر ،ص.42
(( )2م ررا يق رروم ب رره ب رردن االنس رران م ررن الطع ررام) أو (م ررا يؤك ررل ليمس ر الرم ررق) – وم ررب البح ررين (لفل ررر ال رردين الطر رري) ،ط احلس رريين ،د2
ص.212
( )3احلسن بن شعبة احلراين ،حتا العقول عن آل الرسول  ،مؤسسة النمر االسالمي – قم1464 ،هر ،ص.261
( )4سورة العلق آية .2-1
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ْت ِم ْنا َها.)1(
إََِّّل بِ َم ْن ِزلَ ِة ال َْم ْيتَ ِة إِ َذا ا ْ
ضطُ ِرْر ُ
ت إِلَْيا َها خَ َكل ُ

وال لرميتة بفتح املريم هري مرا ميرويت مرن احليروان حترا أنفره ،أمرا الر ضرميتة بكسرر املريم سهرو احلالرة واهليئرة ،قرول مرايت
ضميتة لسوء أي والة سيئة ووضب ممؤوم كما لو مرايت وهرو علرى معصرية مرن معاصري اهلل عراىل – ال مسرح اهلل – أو

مايت وهو يف شدة الكرب وقسوة آالم الن واالحترار.
وقد قيل بان الفرئ بني ميتة االنسان وميتة احليوان هو شدة واحدة سقل سال لرميتة بفتح امليم بال مديد هي ميتة
احليوان ،واملي وامليتة بتمديد الياء هي ميتة االنسان.
والرواية صر ة يف ان الدنيا بالنسبة إىل املؤمن هي مبن لة ال لرميتة ال ال يؤخذ منهرا وال ينرال ويؤكرل منهرا إال لرد
االضررطرار وبقرردر الررررورة ،ومررن املهررم ان نرردر ان الرردنيا مررمل املررال والثررروة والمررهرة والرياسررة واملوقررب اال تمرراعي
ولري ذل .
وميكننا قريب العالقة ال ينبغي أن كرون برني االنسران والردنيا مبرن اضرطر لتنظيرا بالوعرة قرذرة برل مبرن اضرطر
لن ح بئر املرحا ( )2سانه ال ريب يتق ز من ذل أشرد التقر ز وإن كران مررطرال لرذل أشرد االضرطرار أو كران عملره
ذل وكان يسرتزئ منه اضطرارال ،سهل راه يلتذ بذل ؟ أم راه يف حالة نفور وامتعا و قر ز وحر ن و ررح ممرا اضرطر
إىل ملسه من القاذورايت واستممامه من الروائح؟.
السر في التااير من الدنيا
ولعل من و وه احلكمة يف ان الروايايت المريفة شد يت علرى وصرا الردنيا بقبريح الصرفايت وعلرى حترذير املرؤمن

منهرا أشرد احلرذر حرد ور عرن رسرول اهلل  الادنيا جيفاة وطالبهاا كاالب )3(ان الردنيا بطبعهرا خداعرة لررارة
فنت بل سحر من يعيش سيها أو يقرتب منها أو يالمسها بو ه ،وان بيعة الدنيا هي اهنا كاملغنا يس الذي كلمرا
اقرتب قطعة احلديد منه از ا يت قوة وسرعة اذبيته له سالحظ المهرة أو الرياسة مثالل سكلمرا از ا المرل قروة
ِ ِ
از ا عطمرال مل يررد مررن القرردرة وهكررذا المررهرة واملرال حررد ور عررن رسررول اهلل  م ْنا ُه ِ
اب
َ َ
ومااان ََّل يَ ْشابَا َعان طَالا ُ
دنْايا و طَالِب ِعل ٍْم فَم ِن اقاْت ِ
اك إََِّّل خَ ْن
َح َّ اللَّهُ لَهُ َسلِ َم َو َم ْن تَانَ َاولَ َهاا ِم ْان غَْيا ِر ِحلع َهاا َهلَ َ
َ ََ
ص َر م َن ال أدنْايَا َعلَى َما خ َ
َُ َ
ُ
َخ َا ال ِْعل ِ
ياتُوب خَو يار ِ
اد بِ ِه ال أدنْايَا فَ ِه َي َح أهُ.)4(
اج َع َو َم ْن خ َ
ْم م ْن خ َْهلِ ِه َو َع ِم َ بِ ِعل ِْم ِه نَ َجا َو َم ْن خ ََر َ
َ
َ َ ْ َُ
الدنيا رمال متاركة ومستنقعات خطرة!
( )1حممد بن احلسن احلر العاملي ،وسائل الميعة ،مؤسسة آل البي  - قم1462 ،هر ،د 24ص.163
( )2وقد اصطلح عليه اللهجة الدار ة بر(ن اح الطهاير).
( )3االمام عفر الصا ئ  ،مصباح المريعة ،مؤسسة األعلمي للمطبوعايت1466 ،هر ،ص.132
( )4اقة االسالم الكليين ،الكايف ،عد األ اء  ،8ار الكتب االسالمية – هران ،د 1ص.41
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ولعررل ممررا يقرررب ستنررة الرردنيا للنررال ووقرروعهم أسررر  ،ومررن مث صرررعى ،يف شررباكها كلمررا اقرتبروا منهررا أكثررر سر كثر

الرمررال املتحركررة إذا علررق ررا االنسرران سررإن الرمررال الطبيعيررة متماسرركة لررذل ال يغرروص سيهررا المررل أمررا الرمررال
املتحركررة سهرري رمررال ناعمررة همررة لررري متماسرركة سررإذا وقررا االنسرران عليهررا ساهنررا سررحبه ل سررفل ألهنررا خفيفررة لررري
متماسرركة واالنسرران اقيررل سيبرردأ يغرروص سيهررا رردرجييال ..إىل السررائ سالركبررة ..مث الصرردر سالرقبررة ..مث الررأل حررد يقر
وهو حي...

والغريب ان من يعلق يف الرمال املتحركة سانه كلما از ا حركة وسعيال النقاذ نفسه منها از ا لوصال بالرمال(.!)1
وألن الدنيا هي كذل  ..لذل ور يت سيها الروايايت اآلنفة الذكر كما ور يف احلديث القدسي أيرال ُ خ ْا ِم َن
ِ ِ
َّ ِ
الشاار ِ
اب َواللعبَا ِ
ااس َوََّل تَا َّاد ِخ ْر ََا ْايدا لِغَا ٍاد َو ُد ْم َعلَااى ِذ ْك ا ِرْ )2(واخلضررا بكسررر اخلرراء أي
ال ا أدنْايَا خ ًفااا ما َان الط َع اام َو َّ َ
اخلفيا ،وََّ ل تَ َّد ِخ ْر ََ ْايدا لِغَ ٍاد ألن اال خرار هرو مرن مظراهر ،برل ومرن أسرباب التعلرق بالردنيا كمرا انره مرن عالئرم
ضعا التوكل على اهلل ..بل علي أن هد يف الدنيا حد ذا املقدار.

وفي المقاب  :الغني المعطاء الباول خفض من الفقر والموصول!

ويف مقابل ذل كله سان الغىن لو وقب ريقال إىل العمل الصاحل وإعمار اآلخرة كران ذلر هرو االسرتثناء الوحيرد
مررن ذل ر الكلرري ،بررل كرران الغررين املسررتعني حق رال بغنرراه علررى صررلة الرررحم وبررر االخروان وكفالررة األيتررام وبنرراء املسررا د
واملكتبايت وامليامت واحلسينيايت ونظائرها من أعمال اخلري ،خريال من الفقري.
و دل على ذل الروايايت العديدة

ِ ِ
ِ
ِ ِ
اال خَبُاو َع ْب ِاد
ااء فَا َوقَ َاع فِاي ِه ْم ،فَا َق َ
ومنها :ما ور يف فسري القمري ذََك َر َر ُجا َّ ع ْنا َد خَباي َع ْباد اللَّاه ْ األَ ْغنيَ َ
ِ ِِِ
ِ
َجاار ِ
ِ
ضا َاع َ َّ
ضا ْاع َف ْي ِن ِأل َّ
اارا بِِ ْخ َوانِا ِاه خَ ْ
اسا ُك ْ
َن اللَّااهَ
اللَّااه ْ :
ت فَاِ َّن الْغَنا َّاي إِذَا َكااا َن َو ُ
صاوَّل ل َرحمااه َوبَا ً
َ اللااهُ لَااهُ ْاأل ْ َ
ِ
ِ
يَا ُق ُ
آما َان َو َع ِما َ صااالِاا فَأُولدِا َ
اولَ  :ومااا خ َْمااوالُ ُك ْم َوَّل خ َْوَّل ُد ُكا ْام بِااالَّتي تُا َقا عربُ ُك ْم ع ْنا َدنا ُلْفااى إََِّّل َما ْان َ
اك لَ ُها ْام َجازاءُ
فات ِ
َ بِما َع ِملُوا و ُهم فِي الْغُر ِ
عع ِ
آمنُو َن.)4( )1(
الض ْ
َ ْ
ُ
ِ
ْم ْؤِم ِن ِم َن ال ِْغنَى إََِّّل َم ْن َح َم َ َك اال َوخَ ْعطَى فِي نَائِبَ ٍة.
كما نقلنا من قبل قوله  الْ َف ْق ُر َخ ْيا َّر لل ُ
َنائي ال ُكره الااتي للمال والمطلوبية الطريقية
يف هذه الرمال هي ان ينام عليها دوء ،على هره باسطال يديه ور ليه وينتظر حد ي يه

( )1وقيل ان أسرل ريقة لكي ال يغوص المل
املد والفرد!
( )2احملد النوري ،مستدر الوسائل ،مؤسسة آل البي  - قم1468 ،هر ،د 12ص.48
( )3سورة سب آية .32
( )4علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ،فسري القمي ،مؤسسة ار الكتاب – قم1464 ،هر ،د 2ص.263
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وبذل

تكامل لدينا الصورة يف موقفنا جتاه الثروة والغىن وكيا جيب ان نو ه النال؟ سان املوقا هو

أ -ان ننظر إىل الدنيا واملال والمهرة والرياسة وأشباهها كما ننظر إىل الر لرميتة القرذرة املنتنرة وكمرا ننظرر إىل عفطرة
عن منكرة ،وان خنام منها ومن ستنتها وم القها أشد اخلوم ووذرها أشد احلذر.
ب -ولكن ويف الوق نفسه علينرا ان نمرجب النرال ليكونروا ألنيراء وأاريراء ريقيرال أي ان يسرعوا للحصرول علرى
املال بل واملال الكثري لكي يبذلوه وعلى نطائ واسب أيرال يف سبيل اهلل عاىل.

سهذا الثنائي امل يج من ال ُكره املوضوعي والذايت ل موال ومن الرلبة المديدة يف الوصول إىل الغرىن والثرروة ريقيرال
أل رل عرون العبرا وإعمرار الربال وبنراء املؤسسرايت الدينيرة وشربه ذلر  ،هرو الرذي يصرنب االنسران املتكامرل سران مرن
يكره األموال ال يعقل ان ير مري أو يسررئ أو يغرش و رد ويررايب أل رل حفنرة منهرا مهمرا كثرريت ،ولكنره يف الوقر

نفسه إذا كان ميتل جتارة ائلة أو أراضي زراعية واسعة أو مواشي كثرية ردر عليره األمروال مرن احلرالل سانره سرينفق
منها بال حساب يف سبيل اهلل ويف ريق خدمة اجملتمب وإعمار البال وهداية العبا .
ولقد عرس بعض االخيار ممن ا تمع سيه اخلصلتان معال سقد و د ه شديد الكرم كثري االنفائ حد صردئ عليره
انه ممن ينفق وال يبايل ولكنه يف قرارة نفسه كان ممن يكره الدنيا واألموال والثروة وإمنا اختذها وسيلة آلخر ه وال لري.
من َواهد الجمع :معنى الزهد

صابِياا )3(يَا ْعنِااي ال أزْها َد فِااي الا أدنْايَا،
ولنلررتم البحررث هررذا بقولرره  قَا َ
ْا ْكا َام َ
اال اللَّااهُ تَا َعااالَىَ  :وآتَا ْيناااهُ ال ُ
ِ
وسى إِنَّهُ لَ ْن يَاتَا َزيَّ َن ال ُْمتَا َزيعانُو َن بِ ِزينَ ٍة خَ ْيَ َن فِي َع ْيانَ َّي ِمثْ َ ال أزْه ِد )2(ولو كان الدنيا
َوقَ َ
وسى :يَا ُم َ
ال اللَّهُ تَا َعالَى ل ُم َ
يف حد ذاهتا هي األسرل وكان الغىن للمؤمن هو األحب إىل اهلل عاىل لكان ينبغي القول بعكس ذل ..

وال هد هو كما ور (لايس الزهاد خن َّل تملاك َايدا ،با الزهاد خَّل يملكاك َايء) وقرول االمرام علري 
()1
ِ
ال أزْه ُد ُكلأهُ فِي َكلِمتَا ْي ِن ِمن الْ ُقر ِ
ْس ْاوا َعلاى ماا فااتَ ُك ْم َوَّل تَا ْف َر ُحاوا بِماا آتاا ُك ْم
آن قَ َ
ال اللَّهُ تَا َعالَى ل َك ْيال تَأ َ
َ ْ
َ
ِ ()4
فَمن لَم يأْس َعلَى الْم ِ
الزاها ُد وبرذل  ،جيمرب أيررال برني عرد مرن الروايرايت سران
اضي َو لَ ْام يَا ْف َار ْح بِ ْااآتِي فَا ُه َاو َّ
َ
َْ َْ َ
الثررري وإن كرران ذا أم روال ائلررة إال انرره إذا كرران زاهرردال سيهررا ومل متلكرره سانرره ينفررق منهررا بسررلاء ،إذ هررو املال ر هلررا
واحلاكم عليها واملهيمن واألمري وليس هي احلاكمة عليه وهو العبد الذليل األسري!
وآخر دعوانا ان الامد هلل رب العالمين وصلى اهلل على مامد واله الطيبين الطاهرين

( )1سورة مر :آية .12
( )2احلسن بن الفرل الط سي ،مكارم األخالئ ،ار المريا الرضي ،قم1412 ،هر ،ص.441
( )3سورة احلديد آية .23
( )4العالمة اجمللسي ،وار األنوار ،مؤسسة الوساء – بريويت1464 ،هر ،د 22ص.26
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