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

 األصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة
 عبر العفاف والكفاف الثروات عالميا  توازن وضمانات 

(7) 
ُْْم ِماْن َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحا  قَااَل ََاا قَااْوِا اْعبُاُدوا  قال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي: َِ ا َْ اُرَُ ُهاَو أَن َ  َرياْ ََ َماا َلُكاْم ِماْن ِإلَا اللَّا

َُ ِبِعبَااِدَِ و (1)...اأَلْرِض َواْستَاْعَمَرُْْم ِفيَها ااُء ِإنَّا َْ َِ لَبَاََاْوا ِفاي اأَلْرِض َوَلِكاْن َُاَِّاابُِّل ِبَقاَدر  َماا ََ َُ الرِّْزَق ِلِعبَااِد  َخِبيار  َوَلْو َبَسَط اللَّ
 (2)َبِصير  

جمضضب بضضني فوائضض  للوجضضوه  مخسضضة بعضضا الكضضالم عضضن لعضضاة النظريضضة انسضضاللية بالنسضضبة للفضض  والاضضروة والفقضضر والفاقضضة وسضضبق سااب  
، وسضيتموور البوضث ا ح حضول وجضه اامضب السضادي والضذا يلقضي ال ضوء لضه للف  واملادحة ةوالذال  ة للفقر واملادحة له الروايات الذال  

 لكلية العالة للف  والاروة والفقر والفاقة، وذلك يت ح يف ضمن النقاط التالية:انساللية ا الرؤيةعلى  بدوره
 األرِّياء عيش الفقراء! يعشْ ولِ  ،الفقراء إلى أرِّياء يتحولْ لِ 

واح ينفقضضوا الفقضضراء الزهضضاد و األغنيضضاء ليعياضضوا عياضضة  هضضو اح لقت ضضى القاعضضدة األوليضضة هضضي: اح  ضضث  اح املسضضتظهر الِّقطااة األولااى  
وذلضك يعض ، وبعبضارة  واح يتعلمضوا ويسضلكوا سضبل الاضروة واألءريضاء  الفقضراء ليصضبووا أغنيضاء يف املقابضل واح  ضا   (3)م بسضءاء بضال ألواهل

لضن ح ضيا الفقضر  ليقلعضواب الفقضراء ف ضالعضام علضى د  انسضاللي الرتبوا  –االجتماعي  –املءطط االقتصادا  أخرى: ضرورا أح يبت 
ب األغنيضضاء لينزلضضوا لضضن )عضضرة( الاضضروة والفضض  إىل )فضضرة( ف ضضويف املقابضضل: د   ،ة ليصضضلوا إىل لسضضتوى الفضض  واألغنيضضاءوينه ضضوا لضضن قضضا  احلاجضض

األف ضل لضن بضني  فهذا املزيج انبداعي لن احلركة املتصاعدة للفقراء واحلركة املتنازلة لألغنياء هضو  ،الزهد والفقر أو العيش عياة الفقراء
 ولألغنياء والفقراء مجيعاً باكل خاص. باكل عامللناي  ،االجتماعية –ة املناهج االقتصادي كافة

علضى اتتمضب الضذا يضدينوح لضه  انفاقهضااح يتجه األءرياء ال إىل زيادة ءرواهتم وكنزها يولاً بعد يوم أكار فأكار بل إىل  -أوبعبارة أخرى: 
 ساجد واحلسينيات، وعلى الفقراء وامليامت واملستافيات.. وغري ذلك.باروهتم: على التعليم واملداري واملكتبات، وعلى املعنويات وامل

 واح يتجه الفقراء لإلقال   و الاروة والاراء. -ب
 .القادم املركبة اليت قد تبدو غريبة يف بادئ النظر، يف ءنايا البوث ىوسيت ح الوجه يف هذا الدعو 

 نقاعدتان واستثِّاءا
ل، يف نظضضرة أكاضضر دقضضة السضضابقة )التوجضضه العضضام لألغنيضضاء املتعضضاكه لضضب التوجضضه العضضام للفقضضراء( يتفص ضضنائيضضة اح تلضضك الا  الِّقطااة الثانيااة  

مبا يفتح لنا افقاً أرحب لفهم النظرية انساللية باكل أوسب وأدق يف الوق  نفسه،  قاعدتني واستانائنيت من تباعية وتفصياًل، إىل ر  
                                                           

 .11سورة هود: آية  (1)
 .22سورة الاورى: آية  (2)
 .القادم بإذح اهلل تعاىل عرب لنهجية ستأيت يف البوث (3)
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 والرباعية هي:
قيا  تبهيد األرِّياء في الثروة إال ان رَر   ماْ 

ان رساليا !  وتبهيد الفقراء في الفقر إال ماْ 
 ، إال لا كاح لنها فريقياً.وكنز الارواتالف  أو التمسك باالستوواذ على الاروات  )األغنياء( علينا أح نزه دهم يف -ب-أ
 ال لا كاح لنه هادفاً رسالياً.، إيف كلتا لرحليت العلة احملدءة واملبقية دهم يف الفقر)الفقراء( علينا أح نزه   -د-ج

كضل لنهمضضا قضد يكضضوح  و  – ح، واسضضتاناءافههنضا قاعضدتاح تاضضكالح انفضار العضضام للمضنهج الضذا  ضضب اح يسضري عليضضه األغنيضاء والفقضراء
 نوافذ وخمارج وأبواباً يف جدراح القاعدتني. يفتواح –عري اً جداً أو ضيقاً جداً 

 يفها يف ضمن هذه الرباعية:فوائ  الروايات ميكن تصنوعلى ذلك فاح 
  ة للمال والثراءروائف الرواَات الذام   -أ
 فوائ  الروايات اليت تذم املال والاراء وترد  عنه وتعتربه لناأ املفاسد وانضرار، وهذه تاري إىل القاعدة األوىل: أوال  

َُ َعبَّ َوَجلَّ ِإَلى ُموَسى  قوله عليه السالمومِّها   ارَِ َعلَاى  ُموَساى  ََاا َأْوَحى اللَّ ْْ ِْ ِر ْْ ِبَكثْااَرِة اْلَمااِل َواَل تَاَد اَل تَاْفاَر
رَِ َُاْقِسي اْلُقُلوبَ  ْْ ثْاَرَة اْلَماِل تُاِِّْسي الذُّنُوَب َوِإنَّ تَاْرَك ِر  .(1)ُْلِّ َحال  فَِإنَّ َْ

االناضفال، بضل انضه يورءضضه  شضد أ ضضاءبأياضفله يسضتووذ علضضى لاضاعر اننسضاح و اح املضال هضو والوجضه يف اح كاضرة املضال تنسضي الضضذنوب 
ألوالضه ويف تصضريفات فضرق يف اضار تراه يإذ سرعاح لا ينساه انه الع جب والكرب والكربياء والطفياح فال يعود يهتم بذنب صدر لنه بل 

 . شهواته لنطلقاتخمتل  
ثُااَر  َما قَاُرَب َعْبد  ِمْن ُسْلطَان  ِإالَّ تَاَباَعَد ِمنَ قوله عليه السالم ومِّها   َُ ِإالَّ َوَْ ثُااَر تَابَاُعا َُ َواَل َْ َُ ِإالَّ اْشاَتدَّ ِحَسااُب ثُااَر َمالُا َِ َواَل َْ اللَّ
 َُ  .(2)َشَياِريُِّ

إذ تاضضري إىل قواعضضد ءالءضضة  ؛لاهتضضا الرئيسضضيةو والروايضضة تعضضد لضضن أهضضم الروايضضات املفتاحيضضة الضضيت تعطينضضا أسضضه احليضضاة انميانيضضة السضضعيدة ولق
 جوهرية:

 !من السلطان ابتعدت عن اهلل تعالىْلما اقتربت 
َِ... القاعاادة األولااى  رلضضال  وهضضي لنطقضضةذلضضك اح السضضلطة  تلضضك إغضضراء شضضديداً  َمااا قَاااُرَب َعْبااد  ِمااْن ُسااْلطَان  ِإالَّ تَاَباَعااَد ِمااَن اللَّاا

ََِّْىِإنَّ اإِلنَساَن لََيْطََاشيئاً فايئاً إذ ، إال النادر، بالتدريج لتوركة خطرة يفرق فيها الناي َُ اْساتَا بضل إاضا عبضارة عضن  (3)ى * َأْن َرآ
وظلمهضضم واالرتاضضاء والسضضرقات حضضب السضضلطة يضضدفب أكاضضر النضضاي إىل التاضضبث حضضا ولضضو بسضضوق حقضضوق ا خضضرين  حقضضل ألفضضام خطضضري فضضإح

واضضضح فضضاح لضضنهج يتوقضض  علضضى اح تتءضضذه إهلضضاً بضضدل أح يكضضوح اخلضضالق جضضل وعضضال إهلضضك  والسضضر  االقضضرتاب لضضن السضضلطاحاملقن عضضة، بضضل اح 
واح تكضوح األولويضة نحقضاق حقضوق الرعيضة ال  لنهج الرب جل وعضال يف العضدل وانحسضاح واننصضا لب السالفني يتعارض احلكام و 

 -والقائضضد  السضضلطاح أصضضواب القضضوة والسضضطوة ولضضن احلضضاكم والضضرئيه أو فكلمضضا اقضضرتب الاضضء  لضضن   للتسضضبيح امضضد احلضضاكم و ضضده
ال ا لضر لضه املءلض  لضه، قدم تنازالت أكار لن لواقفه اننسضانية والرسضالية والدينيضة وكضاح عليضه اح يكضوح التضابب كاح عليه اح ي  ال رورة

                                                           

 .792ص 2فهراح، ج –، دار الكتب انساللية 8: ءقة انسالم الكلي ، الكايف، عدد األجزاء (1)
 .7قم، ص –السيد ف ل اهلل الرواندا، نوادر الرواندا، لؤسسة دار الكتاب  (2)
 .2-1سورة العلق: آية  (3)
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ضضضده عنضضد اجضضرتاخم أدة خمالفضضة  يرفعضضوح عقضضريهتميعقضضل اح يسضضتبقي السضضلطاح ألاضضال أيب ذر  ضضن بضضاملعرو  والنضضاهي لضضه عضضن املنكضضر  وهضضل 
 .؟الوجداحال مري و  للار  أو العقل أو

ثر مالك اشتد حسابك!  ْلماْ 
َُ... القاعدة الثانية  َُ ِإالَّ اْشَتدَّ ِحَساُب ثُاَر َماُل فاح كل درهم حيصل عليه اننساح حياط اساب ءنائي األبعاد شديد: لضن  َواَل َْ

 أين اكتسبه؟ ويف أين انفقه؟ ون ي  بعداً ءالااً وهو: كي  استبقاه؟.
ثرت شياريِّك ثر أتباعكْ   !(2)ْلماْ 

َُ  القاعاادة الثالثااة  ثُاااَر َشااَياِريُِّ َُ ِإالَّ َوَْ ثُاااَر تَابَاُعاا  يف إفضضار النسضضبة املضضراد اح االتبضضا  كلهضضم شضضيافني بضل املضضراد زيضضادة الكضضم  ولضيه  َواَل َْ
اح لضه لضن % ولضو كض11إذا افرتضنا اح نسبة الفاسضدين هضم  ،، فلو كاح له لن األتبا  أل  لااًل كاح شيافينه لنهم لائةبزيادة اتمو 

 إذا افرتضنا النسبة ءابتة. ،األتبا  لليوح كاح شيافينه لنهم لائة أل 
ولن الواضضح اح إحافضة لائضة ألض  شضيطاح باننسضاح ولضو يف ضضمن لليضوح أخطضر علضى اننسضاح جضداً لضن إحافضة لائضة شضيطاح يف 

 .الصالتةذكرنا لعادلة األكارية وت جداً، لتطورةوشباكهم وأحابيلهم فرق الايافني تذكرنا اح ضمن أل ، خاصة إذا 
َهَواتِ : عن انلام علي  ورد لاومِّها   َّْ   .(2)اْلَماُل َمادَُّة ال
  روائف الرواَات الدالة على االستثِّاء -ب
الفقراء  مودعالف  فريقاً للعطاء والبذل وقع  الاروة و فوائ  الروايات اليت تؤكد على االستاناء لن القاعدة األوىل فيما لو ثانيا   
 املؤسسات واتتمب باكل عام.واستنهاض 
َُ بِاالِّاَِّعِم ِلَمَِّااِفِع اْلِعبَااِد فَاُيِقرَُّهاا ِفاي أََْاِدَِهْم َماا بَاَذُلوَها فَا : لا ورد عن ألضري املضؤلنني ولنها َِ ِعبَاادا  ََْخَتصُّاُهُم اللَّا ِإَرا ِإنَّ ِللَّا

ُهْم ثُامَّ َحوَّلَ  وال كاضضرة االسضضتاناءات، بضل وذلضضك، كنظضائره، بنوضضو املقت ضي الضضذا ال مينضب االسضضتاناء  (3)َهااا ِإلَااى َرْيارِِهمْ َمَِّاُعوَهاا نَاَبَعَهااا ِمااِّاْ
رة بسور الكل بل ظاهرها ااا لسضورة بسضور الضبعا واح بعضا األءريضاء كضذلك ر حكماً كلياً وال هي لسو  صد  إضافة إىل اح الرواية ال ت  

َِ ِعَبادا  فالحظ قوله   وة يقل: اح كل لن أءرى فهو  ن اختصه اهلل بالاروة ملنافب العباد فإذا لنعوها... ...ِإنَّ ِللَّ
َُ  :وقضضال أبضضو عبضضد اهلل  والروعضضة تكمضضن، فيمضضا  (7)َمَياِساايُر ِشاايَعِتَِّا أَُمَِّاُانَااا َعلَااى َمَحاااِوَِحِهْم فَاْحَفُهونَااا ِفاايِهْم ََْحَفْهُكااُم اللَّاا

وقضضضد يفسضضر ذلضضضك بامللكيضضضة الطوليضضة إذ للكيضضضة اهلل تعضضضاىل لألشضضضياء حقيقيضضة لطلقضضضة بالقيوليضضضة وللكيتنضضضا  اأَُمَِّاُانَااا تكمضضن، يف قولضضضه 
َِ ثَاَبَتِت َاأْلَْرُض َواَلسََّماءُ إذ  وآله  اعتبارية حم ة وبينهما للكية الرسول  َِ رُِزَق اَْلَوَرى َوِبُوُجوِد  .(5)بُِيْمِِّ

َِ سريه قال: علي بن إبراهيم القمي يف تفروى قد و  َر رَُجل  ِعَِّْد أَِبي َعْبِد اللَّ َْ َِ  ،اأْلَْرَِِّياَء فَاَوَقَع ِفيِهمْ  َر فَاَقاَل أَبُو َعْبِد اللَّ
  ِاأْلَْجَر ِضْعَفْين َُ َُ َل َِ َأْضَعَف اللَّ َِ َوبَار ا  بِِإْخَواِن اَن َوُصوال  ِلَرِحِم ََِِّيَّ ِإَرا َْ َوماا َأْماواُلُكْم َوال   ََ ََاُقاولُ أِلَنَّ اللَّا اْسُكْت فَِإنَّ اْل

ااْم بِااالَِّتي تُاَقاارُِّبُكْم ِعِّْااَدنا زُْلفااى ُْ َُُرفاااِت   َأْوالُد ُِولُِااَك َلُهااْم َجااباُء المِّااْعِف ِبمااا َعِملُااوا َو ُهااْم ِفااي اْل ِإالَّ َمااْن آَمااَن َوَعِمااَل صاااِلحا  َف
                                                           

 وميكن إدراجه يف )اين أنفقه( توسعاً. (1)
 .728قم، ص –، اج البالغة، دار اهلجرة للنار انلام علي بن أيب فالب  (2)
 .551قم، ص –، اج البالغة، دار اهلجرة للنار انلام علي بن أيب فالب  (3)
 .215ص 2فهراح، ج –، دار الكتب انساللية 8ءقة انسالم الكلي ، الكايف، عدد األجزاء:  (7)
 .85الايخ عباي القمي، كليات لفاتيح ااناح، لن دعاء العديلة، ص (5)
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 (2)  (2)آِمُِّونَ 
ر  كما قال عليه السالم:  او  َأْو َأْعطَاى ِفاي نَائِبَاة   اْلَفْقُر َخياْ ََِِّاى ِإالَّ َماْن َحَماَل َْ َِ  ِلْلُمْؤِمِن ِماَن اْل َماا  قَااَل َوقَااَل َرُساوُل اللَّا

َها ِإالَّ اْلُقوتَ   .(1)َأَحد  ََاْوَا اْلِقَياَمُة َرِِّيٌّ َو اَل َفِقير  ِإالَّ ََاَودُّ أَنََُّ َلْم َُاْؤَت ِمِّاْ
   ة من الفقرروائف الرواَات المحذ ر  -ج
حملمد بن  كالم ألري املؤلنني   ولنها:وتاري إىل لفاسده وأضراره  بل اليت حتذ ر لنه د يف الفقرفوائ  الروايات اليت تزه  ثالثا   
َاحلنفية  َقَصة  ِللدِّ َُ فَِإنَّ اْلَفْقَر َمِّاْ َِ ِمِّْ ة  ِلْلَعْقِل َداِعَية  ِلْلَمْقتِ ََا بُاَِّيَّ ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيَك اْلَفْقَر فَاْسَتِعْذ بِاللَّ َْ  .(7)ِن َمْدَه

َنِ وقوله  َقَصة  ِللدِّ  الناي إىل السرقة واالختالي واالرتااء وغري ذلك.  ر  الكاري لنألح الفقر  َمِّاْ
ااة  ِلْلَعْقاالِ و َْ اض الروحيضضة األلضضر وسضضائر لوجضضوه عديضضدة لنهضضا اح الفقضضر يعضضد لضضن أهضضم عوالضضل تضضوتر األعصضضاب ولضضرض الك بضضة  َمْدَه

 والعقلية املءتلفة.
والعيضاذ  -  أو للوياة أو حىت للءالق جضل وعضال أو لق  الفقري للناي -بلق  الناي للفقري  -أقد يراد به  َداِعَية  ِلْلَمْقتِ و
 ل هذا وسائر لا سبقه يف وق  آخر.وقد نفص   ،له وجه، وكل لن احملتملني بل احملتمالت -باهلل 

اَد اْلفَ ومِّها    (5)ْقُر َأْن ََُكوَن ُْْفرا  َْ
بَارُ ومِّها   ْْ  (1)اْلَفْقُر اْلَمْوُت اأْلَ
َِ ومِّها   َِ َو اْلُمِقلُّ َررَِب  ِفي بَاْلَدِت  .(2)اْلَفْقُر َُْخِرُس اْلَفِطَن َعْن ُححَِّت
 روائف الرواَات الدالة على االسثتِّاء -د
 :(الفقر الرسايلإح شئ  فقل )أو  (الفقر اهلاد )استاناء  يستفاد لنهافوائ  الروايات اليت رابعا   
َِ َأفْاَتِخُر َعَلى َسائِِر اأْلَنِْبَياءِ  :قوله  ومِّها  ساء والقادة ؤ بفقره كاح أف ل اسوة للوكام والر   فانه (8)اْلَفْقُر َفْخرَِ َوِب

العضضضدل انميضضضاح و هضضضد  األوضضضى وهضضضو إشضضضاعة د كضضضل فاقاتضضضه وقدراتضضضه وءرواتضضضه للم ا ضضضوا جن ضضضأف ضضضل لعل ضضض  وكضضضاح ،علضضضى لضضضر التضضضاريخ
 إقالة أقوى وأف ل وأكمل وأنزه حكولة على وجه األرض. لن بوابةواننصا  وانحساح يف ربو  األرض عرب املنهج النبوا القومي و 

 .(9)ا خر للرواية الذا سبق بيانه يف اث لاضاملع  هذا املع ، ينفي لن غري اح 
 وقد سبق الكالم عن وجهه. (11)َمْن َأَحباََِّّا َأْهَل اْلبَاْيِت فَاْلَيْسَتِعدَّ ِلْلَفْقِر ِجْلَبابا  قوله عليه السالم ومِّها  

                                                           

 .32سورة سبأ: آية  (1)
 .213ص 2هض، ج1717قم،  –اهيم بن هاشم القمي، تفسري القمي، لؤسسة دار الكتاب علي بن إبر  (2)
 .79هض، ص1717قم،  –حممد بن مهام انسكايف، التموي ، لدرسة انلام املهدا )عج(  (3)
 .531قم، ص –، اج البالغة، دار اهلجرة للنار انلام علي بن أيب فالب  (7)
 .312ص 2فهراح، ج –، دار الكتب انساللية 8، عدد األجزاء: ءقة انسالم الكلي ، الكايف (5)
 .511قم، ص –، اج البالغة، دار اهلجرة للنار انلام علي بن أيب فالب  (1)
 .719قم، ص –، اج البالغة، دار اهلجرة للنار نلام علي بن أيب فالب  (2)
 .39ص 1هض، ج1715قم،  -  ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الاهداء (8)
 وهو الفقر إىل اهلل تعاىل. (9)
 .788قم، ص  –، اج البالغة، دار اهلجرة انلام علي بن أيب فالب  (11)
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 القصة التالية:بل وضرورته  الفقر اهلاد حسن الاواهد على أرو  لن كما اح 
طَر  للقماء على الفوارق القومية والعرقية وريرها  التحارةْ 

ُكو ِإلَْيَك َهُؤاَلِء اْلَعَربَ   فَاَقاُلوا ْلَمَواِلي َأِميَر اْلُمْؤِمِِّيَن أََتِت ا :انلام الصادق قال  ْْ َِ  !َن ااَن   ِإنَّ َرُساوَل اللَّا َْ
َِّا َهُؤاَلِء َوقَا  .لُ اَل نَاْفعَ   ُلواَُاْعِطيَِّا َمَعُهُم اْلَعطَاََا بِالسَِّوَِّة َوَزوََّج َسْلَماَن َوِبَوال  َوُصَهْيبا  َوأَبَاْوا َعَلياْ

 .َفَكلََّمُهْم ِفيِهمْ  َفَذَهَب ِإلَْيِهْم َأِميُر اْلُمْؤِمِِّيَن 
َْ اأْلََعارَِبُ  َِّا َرِلكَ   َفَصا َِّا َرِلَك ََا أَبَا اْلَحَسِن أَبَاياْ  .!!أَبَاياْ

ََْمب  ََُحارُّ ِرَداُاَُ َوُهاَو ََاُقاولُ  اَر اْلَماَواِلي  َفَخَرَج َوُهَو ُم َْ َصاياَُّروُْْم ِبَمِّْبِلَاِة اْليَاُهاوِد َوالََِّّصااَرى ََاتَاَبوَُّجاوَن  ِإنَّ َهاُؤاَلِء قَادْ  ،ََاا َمْع
َُ َلُكمْ  ،ِإلَْيُكْم َواَل َُاَبوُِّجوَنُكْم َواَل َُاْعُطوَنُكْم ِمْثَل َما ََُِْخُذونَ  َِ  ،فَاتَِّحُروا بَاَرَك اللَّ الارِّْزُق   ََاُقاولُ  فَاِإنِّي قَاْد َساِمْعُت َرُساوَل اللَّا

َرُة َأجْ  َْ  .(1)ِتْسَعُة َأْجَباء  ِفي التَِّحارَِة َوَواِحَدة  ِفي َرْيرَِها ،َباء  َع
د الضرحيم إذ ة يكتض  بضالنهي عضن املنكضر، بضل انضه لضاري دور القائض ويف الرواية الاريفة دروي وعضرب كاضرية، ولنهضا: اح انلضام 

هضم د  وحينئٍذ ستجد نفضه أولئضك األعاريضب وطبضوح و   ،ءاخلالص لن االست عا  وهي اح يتوولوا إىل جتار وأءريا أراهم خارفة فريق
إنتضاج الاضروة ويتقربوح إليهم  فهذه لن فرق الق اء على الفوارق القولية واللونية والعرقية املبتدعة  وقد ذكرنا يف كتاب )اسضرتاتيجيات 

 ( ولكافوة الفقر يف لنهج انلام علي 
 دالالت كارية ولنها:يستبطن وهلذا احلديث )
 عياه بني ظهرانيهم. يزه بوترابيته و  ،هلموم الناي تصد ا انلام  -1
 .وة يكت  بإرسال لندوب إليهم إىل األعاريب باءصه الكرميوهو حجة اهلل على اخلالئق؛ حيث ذهب  تواضب انلام  -2
 وهي: إعطاء املاورة االقتصادية للموايلبدور قيادا هام وهو أح انلام تصدى  -3
 على الطبقة الفقرية، واملتوسطة، اح تتوجه للتجارة، كي خترج عن دائرة التهميش وانمهال والعزلة االجتماعية واالست عا .اح  -7
 على أئمة املسلمني والعلماء واخلطباء واملفكرين واألساتذة، التأسي به صلوات اهلل عليه يف كل ذلك.و 

 .(2)(3)ا رِّى لكم عم ا في أَدَ الِّاستعر ضوا للتحارة فإن  فيه :وقال ألري املؤلنني 
 أا  القواعد األربع  )الكفاف( ال الفقر وال الثراء!القاعدة الخامسة  

أا ااضضا هضضي القاعضضدة األوليضضة العالضضة وتلضضك األربعضضة  ،األصضضول األربعضضة السضضابقة أصضضلاح هنالضضك قاعضضدة خالسضضة تعضد الِّقطااة الثالثااة  
لضن الفض  املبضدئي  –العضام الضيت تاضكل جضوهر التعضاليم الدينيضة يف املوقض  هضي ، وهضذه القاعضدة )قواعد واستاناءات( هي االستاناء لنهضا

                                                           

 .318ص 5فهراح، ج –، دار الكتب انساللية 8ءقة انسالم الكلي ، الكايف، عدد األجزاء:  (1)
 .11خم 1ب 5ص 12وسائل الايعة: ج (2)
ح لضن اح املقصضود لضيه هضو اح يضرتف كافضة النضاي أعمضاهلم ويتجهضوا للتجضارة ولضذا قي ضدنا بضض)لو دار ألضره بضني التوظض  والتجضارة(، بضل املقصضود هضو ا ولن الواضضح (3)

ى وذوو االختصضاص يتوظ  ترد اح تكوح الوظيفة لصدراً للرزق له، فاألف ل أح يتجه للتجارة لب توفري شروط النجاخم فيها، ألا الذين ميارسوح أدواراً أخر 
قضول واجبضات كفائيضة  يف الفيزياء والكيمياء والطب واهلندسة والتكنولوجيا املتطورة، والبووث العلمية واألكادميية ونظائرها، فلضيه احلضديث عضنهم فضإح تلضك احل

اسرتاتيجيات إنتاج الاروة  – زدهر واتتمب السعيدكالتجارة وال تقل عنها أمهية، بل  ب أح تتكالل وتتالحم التجارة و االختصاصات وغريها لبناء الوفن امل
 .بتصر  - 122ص  ولكافوة الفقر يف لنهج انلام علي 
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هضضضي اح املطلضضضوب األويل واألسضضضاي األويل، لضضضوال الطضضضوارئ والعنضضضاوين الاانويضضضة الضضضيت حتت ضضضنها القواعضضضد األربعضضضة ، و والاضضضروة أو الفقضضضر والفاقضضضة
 .ال الفقرو ؤلن حياته يف البعد االقتصادا هو )الكفا ( ال الف  امل عليها اتتمبالسابقة، والذا ينبفي أح يب  

َِ وذلك هو لا تدل عليه الرواية التالية:  اللَُّهمَّ اْرُزْق ُمَحمَّدا  َوآَل ُمَحمَّد  َوَمْن َأَحبَّ ُمَحمَّدا  َوآَل ُمَحمَّاد   قَاَل َرُسوُل اللَّ
 ََ  .(1)َض ُمَحمَّدا  َوآَل ُمَحمَّد  اْلَماَل َواْلَوَلدَ اْلَعَفاَف َواْلَكَفاَف َواْرُزْق َمْن أَبْا

 يراد به العفا  عن املعاصي وع   عنه أا تركه وزهد فيه ولنه عاف  نفسه كذا. :والعفا 
 . الاً يكوح بقدر احلاجة  ال يزيد عن احلاجة وال ينق  عنها بل لا :والكفا 
َفافا  ُروَبى ِلَمْن َأْسَلَم وَ يف الرواية: كما جاء  َْ َُ ُْ اَن َعْي َْ(2). 

َها أي اً  وورد ثَاَر ِمَن اْلَبَوغِ  (1)َواَل َتْسَُِلوا ِفيَها فَاْوَق اْلَكَفاِف َواَل َتْطُلُبوا ِمِّاْ ْْ  (7)َأ
 وراء أصالة )الكفاف( العامة  الحكمة الكبرى

ضضك  ولعضضل لضضن أسضضرار ذلضضك ولضضن ح    ةٍ كمضضوح   الحضضق فنقتصضضر هنضضا علضضى وجضضهٍ  عديضضدة قضضد نتطضضرق هلضضا يف وقضض  ووجضضوه احلكمضضة فيضضه –ه م 
 احلقيقة اهلالة التالية: –واحدة  وفلسفةٍ 

ط إفراط  ، وما عدا رلك محمِو الثروات لمحمِو البْر  أو تفَر
َخلَاااَ  َلُكاااْم َماااا ِفاااي اأَلْرِض  ولضضضذا قضضضال تعضضضاىل:  ؛وهضضضي اح ءضضضروات األرض حمضضضدودة، وقضضضد خلقضضض  كمجمضضضو  للباضضضر كمجمضضضو 

نضال كضل إنسضاح ي ايضثعض  علضى الباضر كمجمضو  ز  حكمة اهلل البالفة اح تكوح ءروات األرض كمجمو  لضو و   وقد جرت (5)َجِميعا  
 تعاىل.لن غرائب صنب اهلل  لنها قدر )الكفا (  وذلك

يف ااانضضب  حقضضوق أنضضاي آخضضرينالكفضضا  يضضؤدا إىل ت ضضييب  عضضن حضضد   أشضضءاص يف هضضذا ااانضضب بزيضضادة ءضضروة إفضضراطوعليضضه: فكضضل 
َِ َرِِّاايٌّ بضضذلك ألضضري املضضؤلنني عليضضه صضضلوات املصضضلني يف قولضضه:  صضضرخم وقضضد ،ا خضضر َِ َفِقياار  ِإالَّ ِبَمااا ُمتِّااَع بِاا فلضضو قسضضم  ءضضروات  (1)َمااا َجااا

 األرض توزيعاً عاداًل على البار كافة ملا بقي فقرياً أبداً.
 لَة األرقاا واإلحصاءات تْهد!

فكيض  تتكفضل األرض احملضدودة بالزيضادة امل ضطردة تتوسضب، ن األرض حمدودة ال ولك باستمرار اح أعداد البار تزدادوقد يعرتض: ب
لليضارات  9.2إىل  2151حصضاء فضاام سيصضلوح عضام انلليضارات والنصض  تقريبضاً وحسضب  2يف نفوي البار كل عام؟ فالبار ا ح 
 فكي  تتكفل االرض باحتياجاهتم؟

زائضداً )احلكمضة( وعضدم انسضرا  واهلضضدر نولوجيضا وزيضضادة اخلضربة والضرتاكم املعضريف ن وسضائل اننتضاج وتطضور التكحتس ض وااضواب: هضو: اح
كفيضل بإعضادة   إتال  احملصوالت عمداً باملباشرة أو بالواسطة عرب احلروب أو انمهال وسضوء التءضزين والنقضل وغضري ذلضك،واحليلولة دوح 

                                                           

 .171ص 2فهراح، ج –، دار الكتب انساللية 8ءقة انسالم الكلي ، الكايف، عدد األجزاء:  (1)
 املصدر. (2)
 الدنيا. (3)
 .85قم، ص –اهلجرة  ، اج البالغة، دارانلام علي بن أيب فالب  (7)
 .29سورة البقرة: آية  (5)
 .533قم، ص –، اج البالغة، دار اهلجرة انلام علي بن أيب فالب  (1)
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 حاجات البار.وبني واملاشية وغريها التوازح دولاً بني كمية الاروات واحملاصيل الزراعية والدواجن 
 مليون َعانون نقص التَذَة ومليار َعانون سوء التَذَة! 888

 ولنقتبه بع ها ههنا:انحصاءات العلمية على ذلك وتاهد األرقام 
  التفذيضة لليضوح إنسضاح يعضانوح لضن نقض 811، فإح هناف يف العضاة اليضوم (FAOية والزراعة )ذووفقاً ملنظمة األلم املتودة للتف)
  وإىل هؤالء 1911، أو... العام 1995، أو العام 2111أا ال يأكلوح مبقادير كافية. وهو ذات الرقم الذا كاح لوجوداً العام  –

أا أولئضك الضضذين ال يتفضذ وح بفضذاٍء يكضوح علضى قضضدٍر كضاٍ  لضن التنضو  ، والضضذين  –سي  ضا  لليضار لضن الباضر يعضضانوح لضن سضوء التفذيضة 
  .(1)هور صوتهم بسبب القصورات والنق  "يف الفيتالينات والربوتينات، والعناصر املعدنية... اخل"(يعانوح لن تد

ا !  مليار رن وثوثمائة مليون رن من األرعمة ترمى سَِّو
 نتوق  عند التقرير التايل:ويف لقابل ذلك كله  

 1.3أح  (FAOنظمضضة األلضضم املتوضضدة للتفذيضضة والزراعضضة ))ومث ضضة اخضضتالل آخضضر ينبفضضي لضضه أح يسضضتاري انتباهنضضا: هضضو اهلضضدر: إذ تعتضضرب ل
لليار فن  لن األغذية ت رلى سنوياً، و ال ءلث احملصول العاملي. وتقب هضذه اخلسضارة يف بلضداح اانضوب أساسضاً بسضبب فقضداح جتهيضزات 

. وعلضضى هضضذا، بضضات لضضن امللضضح  والعاجضضل التءضضزين والنقضضل املناسضضبة فيهضضا. ألضضا يف بلضضداح الاضضمال فضضاح سضضط احليضضاة هضضو لضضا يسضضب ب هضضذا اهلضضدر
  (2)تقلي  هذا اهلدر يف كل لراحله: لن احلقل إىل املائدة (

لليضوح( وسضوء التفذيضة )لليضار( خاصضة وأح نقض  التفذيضة ال  811ورقم اهلدر السابق قريب لن حل كلتضا لع ضلي نقض  التفذيضة )
لليضار فضن  1.3لضو وزعض  هضذه الضضب النق  الكمي يف التفذية، وذلضك ألنضه يع  انعدام التفذية بالكالل، واح سوء التفذية ال يتالزم ل
مثاسائة لليوح وأعطينا كل واحد لنهم أل  كيلو لن األغذية سنوياً لبقي  هملن األغذية على اايا  الذين يعانوح لن نق  التفذية و 

لة سضضضوء التفذيضضضة للمليضضضار باضضضر الضضضذين يعضضضانوح لليضضضوح فضضضن وهضضضي تكفضضضي، إذا  تعضضض  بضضضالتنو  الكضضضايف، حلضضضل لاضضضك 511لنضضضا فضضضائا قضضضدره 
 .(3)لنها 

َِ َرِِّيٌّ )لا رأي  نعمة لوفورة إال وإىل جانبها حق ل يب( و عمق القول بض: ويكا  ذلك عن َِ َفِقير  ِإالَّ ِبَما ُمتَِّع ِب  .(7)َما َجا
لاضركات العضابرة للقضارات وغريهضا، ألجضل احملافظضة تتعمده الدول الكربى والوسطى وا ،هذا اهلدر لتعمد والفريب اح شطراً وافراً لن

إضضافة إىل لضا يتلض  أساسضاً لضنق  اخلضربات أو  –على األسعار ألح العضرض كلمضا ازداد اضف ض  األسضعار فكضي يراضوا أكاضر يعضدلوح 
عاضر ءضواح ففضل كضل    بعد ذلك )يفم  ولي   آال  األفناح سنوياً كما تاهد عليه انحصاءات – أو سوء التءزين األجهزة واملءازح

 . لليوح لن نقا التفذية ولليار لن سوء التفذية 811وليعاح  بعد ذلك أي اً يف انحصاء الروي جاء واحد( كما 
 الحِو ظاهرة سياسية!

 :)وعلى هذا، فإح ااو  هو ظاهر سياسية. إنه نتيجة :اخلرباء يصرحوحبعا وألجل ذلك كله جند 
 .ااهل -1
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 .واحلرب -2
 .ت السلطات العالةوقصورا -3
 والنزاعات اليت تدور حول االستيالء على املوارد الطبيعية.  -7
وهضضو إىل هضضذا يتوضضول يولضضاً بعضضد يضضوم، إىل نتيجضضة فرعيضضة لضضن نتضضائج العوملضضة: عقيضضدة "السضضوق احلضضرة" الضضيت تباهضضا املؤسسضضات املاليضضة  -5

 .الدولية وتنارها
"القضضوم" سياسضضات  ياانسضضيات، حتمضضل كلهضضا لسضضؤولية ءقيلضضة يف ذلضضك. فقضضد لضضار  وغيضضاب الرقابضضة العالضضة عضضن الاضضركات املتعضضددة -1

لعقضدة لضن ناضر ااضو . وهضذا خضرب  سضيء  وخضرب  جيضد  يف آٍح لعضاً. ذلضك أح  لضا صضنعه اننسضاح، يسضتطيب هضو نفسضه تقوي ضه. وإذا كضضاح 
 .(1)(ااو  بادئاً، حدءاً سياسياً، فإح  اجتااءه يكوح سياسياً أي اً 

اح الرأواليضضة اااضضعة والطمضضب الوحاضضي أنضضتج أجيضضااًل وشضضركات ودواًل بضضل وشضضعوباً ال تعضضر  الر ضضة وال  البوضضث تفصضضياًل عضضنوسضضيأيت 
وا إتضضال  احملاصضضيل وبيضضب األسضضلوة الفتاكضضة وإءضضارة احلضضروب وتضضرويج ولضضذلك اسضضتول   ،تفهضضم إال املضضال مث املضضال مث املضضال مث املزيضضد لضضن املضضال

ة املنظمضضة وغضضري ذلضضك  ضضا سضضيأيت الحقضضاً، عكضضه انسضضالم الضضذا يضضدعوا إىل )الكفضضا ( دوح الطمضضب واااضضب املءضضدرات وإشضضاعة اارميضض
 واالستفالل وانسرا  والتبذير.

)يف أفريقيضا الواقعضة جنضوب  ارتفعض  انضه قضدكاح لن نتائج سياسة اااب البارا املقر  ولنعد إىل لفة األرقام لن جديد لنجد انه  
لليضوح نسضمة، وكضذلك يف شضبهة  237لليونضاً إىل  82، لضن 2111و 1921عانوح نقض  التفذيضة بضني العضالني أعداد لن ي الصوراء(

 .(2)لليوح نسمة( 221القارة اهلندية حيث يظل العدد ءابتاً، وعلى  ٍو يبعث على اليأي، أا يف حدود 
 اة باكل لذهل.وذلك رغم تطور التكنولوجيا ووسائل اننتاج وزيادة الاروات واحملاصيل يف الع

 ومعملة الطعاا! 1808عدد البْر في العاا 
د إىل سياسضة الكفضا  ع ضوسو  نذهل أكار لن املصري املظلم الذا ينتظر البارية لو استمرت وتضرية اااضب احلاليضة كمضا هضي وة نض  

ووفقضاً ملنظمضة األلضم املتوضدة للتفذيضة  لكضي يأكضل ااميضب لضن إنتضاج لضا يكفضي ا كلضني، )البد   :نعر  احلقيقة التالية عندلاانساللية، 
%. ويفسضر هضذا الضرقم بالتضألي  بضني 21، بنسبة 2151والزراعة، فإنه ينبفي زيادة اننتاج الزراعي العاملي، لن ا ح حىت حدود العام 

ا كضانوا عليضه العضام % عمض33"أا بزيضادة  2151لليضار نسضمة يف العضام  9.2عاللني. زيادة سكاح العاة الذين ي فضرتض أح يصضلوا إىل 
2115)"(3). 

صفر(  –وهل يعقل حل هذه املع لة إال بالعودة إىل سياسة )الكفا (  ال فريق غري ذلك إذا أردنا الوصول إىل سياسة )ااو  
 أو )صفر جو (.

تفصيله الحقاً بإذح  كما سيأيتالروايات العديدة قبل لئات السنني   حاصرح   عدد لن احللول اليتولقد توصل اخلرباء أخرياً إىل 
 اهلل تعاىل.

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد والَ الطيبين الطاهَرن
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