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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 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األبد
 وقف رؤوس األموال مخطَّط )الشبكة( و عبر ( النهضة االقتصادية)

 والتوازن الدقيق بين الدنيا واآلخرة
(8) 

ُُْم َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلحاً قَاَل يَا قَ ْوِم اعْ ) قال اهلل العظيم يف كتابه الكرمي: ََ ُرُه ُهَو َأنَش  ُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
  (1)(ِمْن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمَرُُْم ِفيَها فَاْستَ ْغِفُروُه ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيبٌ 

ل  ر اهلل ولنختتم به ولنضم  لنبتدأُ   !ه في األثناءنعمل بُذ
ان كال أهار ينياوا  اان املطلاوب ان نبتادأه  هاي:  كمكان ان نساتلهمها هان هايآه الياة الكركماةالبصاائر الاي احدى أهمإن 

النااص حلاااو يعااوة قوهااه  إبتاادأ،  قااد للااه ركاار اهلل اعاااىل ويتوسااطه كاايآل باايآكر اهلل اعاااىل وان يت  خنتتمااهباايآكر اهلل اعاااىل وان 
ُرهُ  قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلهٍ )با  كماا اوسا  (فَاْستَ ْغِفُروُه ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيبٌ )مث ختمها باا (َغي ْ

ْم ِم  ْن اأَلْرِض َواْس  تَ ْعَمَرُُْم ِفيَه  ا)التوبااة إليااه، قولااه اعاااىل: و بااني الاادعوة لعباااية اهلل اعاااىل وبااني الاادعوة الساات فاره  ُُ ََ  (ُه  َو َأنَش  
ُُمْ )مث ال ام  املساتيف يف  (ُه وَ )املتوسا  قاد اوساطه ركاره اعااىل وهان أركاناه بال ام  هيآا األهر الادنيوا   ََ مث ال ام   (َأنَش 

 أي اً. (اْستَ ْعَمَرُُمْ )املستيف يف 
ُه   َو اأَلوَُّل َواآلِخ   ُر )ومماااا يساااتفاي هااان رلااا  ان احلركاااة التبلي ياااة ينب اااي أن اكاااون هللااايآا الااانم  أي ااااً رلااا  ان اهلل اعااااىل 

 .(3)(ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعونَ  )و (2)(اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ َوالظَّ 
 ولتكن س انا كيآل  يف كا ة املسائل االقتصايية بل يف كل عمل ونشاط وحركة وقول أو  عل أو حىت نية وافك .

 حة للفقر والغنىسادس وجوه الجمع بين طوائف الروايات الذام ة والماد
ة لل ا  واملايحاة لاه أو اليآاهاة للفقار واملايحاة قد سبق الكاالم عان وهاوه ساج للجماط باني اوائاي الرواياا  اليآاه امث انه  

ان املسااتظهر هااو ان هقت ااى القاعاادة األوليااة هااي: ان لااث  األ نياااء ليعيشااوا النقط  ة األول  ى  ) :لااه، وكااان اخاار الوهااوه هااو
ان ينفقوا أهواهلم بس اء وان لض  يف املقابل الفقراء ليصبحوا أ نياء وان يتعلموا ويسالكوا سابل الواروة عيشة الزهاي والفقراء و 

 .واألثرياء!

                                                           

 .11سورة هوي: اية  (1)
 .3سورة احلديد: اية  (2)
 .151سورة البقرة: اية  (3)



 ه3418شعبان  22 ..األربعاء........................................................( 262)والتدبر  التفسيردروس في 

2 
 

اليفبااوا االسااالهي العااام علااى ي   ااط  –االهتماااعي  –أن يبتااب امل طاا  االقتصااايا  ةورلاا  يعااب، وبعبااارة أخاارى: ضاارور 
اع احلاهة ليصلوا إىل هساتوى األ نيااء، ويف املقابال: ي   اط األ نيااء لينزلاوا هان الفقراء ليقلعوا هن ح يض الفقر وينه وا هن ق

 .)عرش( الوروة وال   إىل ) رش( الزهد والفقر أو العيش عيشة الفقراء
ية  هيآا املزيج االبداعي هن احلركة املتصاعدة للفقراء واحلركاة املتناللاة لن نيااء هاو األ  ال هان باني كا اة املنااهج االقتصااي

 االهتماعية، للناس بشكل عام ولن نياء والفقراء مجيعاً بشكل خاص. –
علاايهم ان لياااية ثاارواكم وكنزهااا يوهاااً بعااد يااوم أكواار  اا كور   باادل التوهااه لااواألثرياااء  يت اا  اهاااهان  -وبعبااارة أخاارى: أ

واملكتبااا ، وعلااى املعنويااا  واملساااهد  انفاقهااا علااى ا تمااط الاايآا ياادينون لااه بوااروكم: علااى التعلاايم واملاادارس يتحولااوا لااو
 واحلسينيا ، وعلى الفقراء وامليامت واملستشفيا .. و   رل .

 .(1)لو الوروة والوراء(بقوة وان يتجه الفقراء لإلقالع  -ب
ما الفقراء! ل ما تملك وإما أن تعيشُ   خياران  إما أن تنفقُ 

)ان لاث  األ نيااء ليعيشاوا  :ل األ نيااء إىل الفقاراء بال وكماا سابقهيآه ال اعاب بال ارورة ان يتحاو ون يي هنا ان يعوانا 
ويف املقابال: ي   اط ) :أحاد خياارين ا اط أهاام األ نيااء الادعوةبال لقاد كاناج عيشة الزهاي والفقراء وان ينفقوا أهواهلم بس اء( 

 وهيآا يعب انه: لفقراء( األ نياء لينزلوا هن )عرش( الوروة وال   إىل ) رش( الزهد والفقر أو العيش عيشة ا
 ،ان احتاااا ا تمااط إىل رلاا  يرهااة ان يتحااول إىل  قاا  يصاال إىل حااىت أهوالااهان يباايآل ال ااب قااد يكااون هاان األ  اال  -أ

 (2)(َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َُ اَن ِبِه ْم َخَصاَص ةٌ )ورل  هو ها قد يستظهر هن مجلة هن اليا  والروايا  كقوله اعااىل: 
كال هاا كلا !  هايآه   رلا  يشاك ل وااليوار يعب ان اؤثر   ك على نفس  مبا حيتاهاه وإن كاان ،وااليوار  وق املواساة مبرااب

 الية الكركمة اصلح شاهداً على هيآا الشق هن وهه اجلمط السايس.
قااد يساتبقي هنهااا شااي اً  إنفااق كاال الواروة باالهاايآا اخليااار يساتلزم  وال)العاايش عيشاة الفقااراء( وقاد يكااون هان األ  اال  -ب

ولكان قاد يبقاى الساؤال عان هدوائياة  يزهد يف  اخر املسكن واملشرب وامللبس واملطعم و  هاا، يف الوقج نفسه لنفسه، لكنه
 رل !  نقول:

 الحكمة في دعوة األغنياء ليعيشوا عيشة الفقراء
علاى  ون   يه ا ،بالنفس إىل أ ق الكمال األعلاى اهج احلياة الدنيا مجيعاً يصقل الروح ويسموبهن الواضح ان الزهد يف هان 
 أهاواهلم مجيعااً حاىت وإن اقت اى األهار إنفااق يف قاايم األياام حين يٍآ إنفاق أا قدر هن املال احتاهته األهاة أو الفقاراء  األ نياء
ِس  يُر ِش  يَعِتَنا ُأَمَناُؤنَ  ا َعلَ  ى َمَيا"والاايآا اااوهي إليااه الروايااة التاليااة أي اااً:  يف الوقااج املعلااوم، ك ااالن املااال حلاهااة  اا ه  ون يكوناا

ِإنَّ ِللَِّه ِعَباداً َيْخَتصُُّهُم اللَُّه بِالن َِّعِم ِلَمَناِفِع اْلِعَباِد فَ ُيِقرَُّه ا ِف ي َأيْ ِديِهْم َم ا "و (3)"َمَحاِويِجِهْم فَاْحَفُظونَا ِفيِهْم َيْحَفْظُكُم اللَّهُ 
                                                           

 (.211الدرس ) (1)
 .9سورة احلشر: اية  (2)
 .215ص 2اهران، ا –، يار الكتب االسالهية 8ثقة االسالم الكليب، الكايف، عدي األهزاء:  (3)
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 .(1)"ُهْم ثُمَّ َحوََّلَها ِإَلى َغْيرِِهمْ َبَذُلوَها فَِإَذا َمنَ ُعوَها نَ َزَعَها ِمن ْ 
يسااااكن القصاااور ويلاااابس وي كااال ويشاااارب األ  اااال وان ويزياااد األهاااار إي ااااحاً ان هاااان اعتااااي أن يركااااب أ  اااام السااايارا  
وهي عاية حمتاهة، لبناء هستشفيا  أو  ،ن احتاهته األهةإ األ  ل، يصعب عليه هداً ان ينقلط عن كل رل  لينفق أهواله 

و هسااهد أو حساينيا  أو هياامت أو ا سايس هعاهاد أو   هاا، عكاس هان عااش عيشاة الفقاراء وإن كاناج لاه هاارة هدارس أ
 سهل بدرهة كب ة.أادر عليه املاليني  ان إنفاقه هلا ب كملها أو ب كورها أو ب ا قدر هنها يكون 

 اعطوا الفقراء الشبكة ال السمكة!  األُثر تطوراً 
اريقااة أخاارى أكواار اطااوراً ونفعاااً، ولااو يف مجلااة هاان احلاااال ، وهاايآه الفكاارة  هنالاا ، ولكاان وهاايآا كلااه وإن كااان حلااحيحاً 

الكتاااب و اا هم واملفكارين و اخلطباااء العلماااء و الاياة هااي الاي اعتاال املكماال االسايفاايجي للوهااه السااايس والاي نوحلااي اخواناا 
 بتوقيي الناس عليها واليفكيز عليها أشد اليفكيز، والفكرة هي: 

وهايآا يعاب ا ام بادل ان حيتكاروا األهاوال الطائلاة ويساتومروها  ،األ نياء لكي يعطوا الفقراء الشابكة ال السامكة لر ضأن 
للفقراء لتكون هلم كرأمسال يستومرونه ليدر عليهم هاا يكفال حيااكم ااوال  يبيآلوهاان عليهم لتزياي يوهاً بعد يوم، بدل رل  

را  ا انياة هلام وإرشاايهم وأي ااً ااو   بعاض اللياا  ال ارورية هلام كاي يقفاوا علاى او   االستشاا رل يستدعي  قدالسنة و 
 .أقداههم

يعيلااون عشاارة  شاا  الااوايف لعشاارة اال  الكااايف ان يااو ر الرأمسااال  كنااهوهاايآا يعااب ان ااااهراً كملاا  هليااار يوالر  رضاااً كم
 .، وان  رضناه أقل أو أكور   قل وأكورهائة ألي يوالر نسبياً هو هرحبةاال  عائلة على ا يفاض ان الرأمسال الوايف لتجارة 

والن نس ل أيهما أ  ل: ان كمتل  رهل واحد املليارا  ويزياي ثراء يوهاً بعد يوم؟ أو ان حيولاه إىل رأمساال لعشارة اال  
 عائلة ينتشلها هن الفقر بشكل يائم!

، أمل يكان (وأبقوا ألنفساهم ساهماً كساهم الخارين  قا )ل  م ان اتصورا حالة عاهة الناس لو التزم كا ة األ نياء بيآك  ول  
َم ا َج اَ  َفِقي ٌر ِإالَّ ِبَم ا "الرواياة املعرو اة  على األقال، الفقر يقتلط هن هيآوره حين يٍآ؟ وأال اشهد على رل ، يف ب عد هن أبعايه

 و)ها رأيج نعمة هو ورة إال وإىل هانبها حق ه يط(؟. (2)"ُمتَِّع ِبِه َغِني  
األيااام باادل ان اعطيااه مسكااة ي كلهااا  هعاا  ان اعطااي الفقاا  شاابكة ليصااطاي هللااا األمساااك علااى هاار  هااو كلااه بال ااب    ورلاا 

يف هصااييق أكوار  – لعمال أو احلر اة وقاد اكاونلرأمساال الوينتهي به األهر إىل االستجداء يوم  ٍد هن هديد!  الشابكة هاي 
ه األرض أو ههااال حاسااوب يقااوم عااله بسلساالة هاان األعمااال يف حقاال هاكينااة خيااااة أو هااراراً أو ثااوراً حياار  باا -اواضااعاً 

يشاايفا بااه قطيعاااً هاان ال اانم أو قطعااة أرض يزرعهااا أو هتجااراً يت اايآه )الشاابكة( هااي رأمسااال  اللجميااا  أو   هااا أو قااد اكااون
 هنطلقاً أو رأمسااًل يتاهر به ب لاء أخرى كو ة.

                                                           

 .551قم، ص –،  ج البال ة، يار اهلجرة للنشر )عليه السالم(االهام علي بن أيب االب  (1)
 .533قم، ص –،  ج البال ة، يار اهلجرة )عليه السالم(االهام علي بن أيب االب  (2)
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 حهم!تبر  بَموالك لمؤسسة خيرية ثم استثمرها لصال
ه بالعمال علاى وهناك  كرة أخرى هقاربة للفكرة السابقة وهي: ان يهب الورا أهواله كلها ملؤسسة خ ية اقوم بالنياباة عنا

 ضوء املقيفح السابق.
 كمكن ان يكون هو املستومر هلا لكن ال على ا ا أهواله بل على ا ا أهوال الصندوق اخل ا أو املؤسسة اخل ية.كما 

عملياة االساتومار أو يفوضاه الايآا يادير  هاو ويكاون س بنفساه هؤسساة خ ياة ويهاب أهوالاه كلهاا هلاا يؤس   كما كمكنه ان
 لل  .

 لعاهة احملتاهني. يتكفل بتو   القروض الالربوية كما ان هن الطرق أن يؤسس ب هواله حلندوقاً لإلقراض اخل ا الالربوا
 )وقف األموال( حسب تخريج بعض الفقهاء

علاى املؤسسااة الااي انشاا ها هاو، ورلاا  بناااء علااى راا بعااض أو أهوالاه علااى هؤسسااة خ يااة الواارا ي( ق اان )ي  كماا كمكاان ا
حلحة ان يقي املال  )هالية املال( أا قيمته املالية وهوهره وروحاه  إىلالفقهاء كالسيد الوالد قدس سره اليآا رهب حلناعياً 

 ال حجمه وهش صااه الفريية. وقواه الشرائية السارية
ضاايح رلاا : ان املشااهور هااو ان الوقااي )وباايس األحلاال واساابيل املنفعااة( وهاايآا التعريااي هسااتفاي هاان بعااض الروايااا  او 
وقد استفاي الفقهاء هنه ان  (1)"َحبِِّس اأْلَْصَل َوَسبِِّل الثََّمَرةَ " أنه قال: )حللى اهلل عليه واله(عن النص   يف امل مونله املقاربة 

ي الاادار للسااكن أو البسااتان لالنتفاااع بومااره وهكاايآا وانااه ال يصااح وقااي هااا قااوام الوقااي ببقاااء األحلاال واالنتفاااع بااالومرة كوقاا
 ووهلا وانتقاهلا كاألهوال النقدية. يتوقي على يتوقي االنتفاع به على لوال عينه أو

ُُ َعلَ ى َحَس ِب َم ا يَِقُفَه ا َأْهُلَه ا"اساتناياً إىل  -كما سابق   –استظهر بعض األعالم  ولكن ويف املقابل حلاحة  (2)"اْلُوقُ و
 ."َعَلى َحَسِب َما يَِقُفَها َأْهُلَها"عر اً وهو هصداق هو نوع  وقٍي رل  ألن وقي القيمة الشرائية 

وأهاا وباايس األحلاال  اناه حلااايق باحلماال الشاائط أي اااً إر االحلاال هناا هااو القااوة الشارائية والااروح الساايالة  قاد حبسااها هااي 
 .هل، إال ان يدعى االنصرا   ت يون املش صا  الفريية

وينصب نفسه أو   ه هن االكفاء ولياً عليها، مث وحسب هاا ياراه أهواله  االنسان ان يقي  إرا رهبنا إىل هيآا الرأا حلح  
؛ ايتااهر هللاا لصاااو الفقاراء واأليتاام واألراهاال أو املؤسساا  االنساانية أو الدينيااة أو يفاوض ل ا ه اسااتومارهالاو  هان املصاالحة 

 ابقة عل اهلبة أو    رل .وإال كان احلل بالطرق الس
 مليار دوالر! 12الثري الذي تبر  ب 

ان الخارين سابقونا يف هايآا امل امار أي ااً،  لقاد االع أحاد كباار أثريااء ال ارب بعشارا  امللياارا  هعااً املؤسي وال ريب و 
اخر ش صاً يار يوالراً وشجط هل 33قد الع يف البداية مببلغ كتم بشؤون الصحة والتعليم:   هن ثرواه لصاو هؤسسة خ ية

هليااار يوالراً! مث ااالع بباااقي ثرواااه الااي وحلاالج يف  13هليااار وااالع   لااا مبليااار  صااار  هؤسسااة خ يااة رأمساهلااا  29 تاالع بااا
                                                           

 .213ص 2ها، ا1035قم،  - )عليه السالم(ابن ايب مجهور االحسائي، عوا  الآللي، يار سيد الشهداء  (1)
 .37ص 7اهران، ا –، يار الكتب االسالهية 8، عدي األهزاء: ثقة االسالم الكليب، الكايف (2)
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لكل واحاد هانهم  خص  ، وافرغ اليارة املؤسسة اخل ية واستوماراكا وأها أواليه  قد (1)هليار يوالر 85إحدى هراحلها إىل 
،  لكنه ال يعد رقماً بالنسبة ملن كمل  عشرا  املليارا  هن الدوالرا هبلغ كب  واملليون ملن ال كمل  شي اً  !ليون يوالر  ق ه

 وان الفقراء أوىل ب هوا  هنهم! يندر أن يفعل أحد هول رل .. وكان هنطقه ان على أواليا أن يشقوا يرهللم ب نفسهمكما 
وحلظياج باليناا بااألهن والرخااء ا أقرب إىل رمحة اهلل اعااىل هان ههاة ن  ك   هول هيآه اخلطوة، ل  إىل السابقنيولو كان أثرياؤنا 

 .أكور عزةً عباً و أعلى ك بني األهم ولكن الكانج أكور استقراراً واليهاراً أو 
 الوجه السابع  معادلة التزاحم بين الدنيا واآلخرة

 وهه سابط للجمط بني اوائي الروايا  وهو: وهناك
علااى الزهااد وااايآكر حماساان  واارضهبتنيااة علااى هعايلااة التاازاحم بااني الاادنيا والخاارة،  ااان الاا  الااي يف جمملهااا الروايااا   ان

واهاا الا   هنالا ، الفقر ووث عليه اتجه بوحللتها لو ااو   ضامانا  أكوار لآلخارة والحارال األهار األعظام واملقاام األمساى
ان يكااون لإلنسااان هاان النصاايب يف يار الاادنيا قااال اعاااىل:  يصااح  أو حيساانو هااا الااي وااض علااى ال اا  والوااروة  ا ااا اتجااه لاا

نْ َيا) اَر اآلِخَرَة َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمْن الدُّ  .(2)(َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
قُ  ْل َم  ْن َح  رََّم زِينَ  َة اللَّ  ِه الَّتِ  ي َأْخ  َرَ  ِلِعبَ  اِدِه )الااي اتحااد  عاان النصاايب يف يار الاادنيا قولااه اعاااىل:  اليااا  وهاان الاا 

نْ َيا َخاِلَص  ًة يَ   ْوَم اْلِقَياَم  ةِ  قااد أخرههااا اهلل و  (زِينَ  َة اهللِ ) هااي  (3)(َوالطَّيِّبَ  اِت ِم  ْن ال  رِّْزِْ قُ  ْل ِه  َي ِللَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ِف  ي اْلَحيَ  اِة ال  دُّ
اان  لكاان ينيااا االهتحااان اقت ااج ان  ل اا هم قااد خلقااج هلاام باألساااس ال  (ِللَّ  ِذيَن آَمنُ  واقُ  ْل ِه  َي )لعبااايه  هااي إراً أهاار ح س 

 هلم. (َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ )يشركهم  يها   هم يف الدنيا أها يف الخرة  هي 
اان لكاان األحساان هااو هااا أشااار  إليااه ايااا  أخاارى كقولااه اعاااىل: َويُ   ْؤثُِروَن )  زينااة احلياااة الاادنيا هااي لعباااي اهلل  اايآل  ح س 

ِإنَّ اللَّ  َه اْش  تَ َرن ِم  ْن ) هاايآه هااي الف اايلة العظمااى واملياازة الكاالى وقااال اعاااىل:  (0)(َعلَ  ى َأنْ ُفِس  ِهْم َولَ  ْو َُ  اَن ِبِه  ْم َخَصاَص  ةٌ 
وم  قااد اشاايفى اهلل كاال أهوالنااا ولاايس مجااط ه ااا  يفيااد العماا (َأْم  َواَلُهمْ )و (5)(اْلُم  ْؤِمِنيَن َأنُفَس  ُهْم َوَأْم  َواَلُهْم بِ  ََنَّ َلُه  ْم اْلَجنَّ  ةَ 

ة هيآه! إر الدنيا أيام لائلة والخرة باقية يائمة عمج  ون   ،بع ها ورل  يف هقابل ان لنا اجلنة مث أيان نعايم الادنيا  ،املعاهلة املرحب 
 هن نعيم الخرة!.

 الموازنة بين الدنيا واآلخرة عبر فلسفة التحذير من الدنيا
ولاايآا هااد كفااة  ،اننااا ال نااوالن بااني الاادنيا والخاارة املوالنااة الصااحيحة هااي: أخطائنااا عااد هاان أ اادحواملشااكلة العظمااى الااي ا  

 الدنيا ارهح لدينا يف أ لب هراحل احلياة وهفاحللها.
                                                           

 هليارا . 135( وقيل وحللج إىل 1)
 .77( سورة القص : اية 2)
 .32سورة األعرا : اية  (3)
 .9سورة احلشر: اية  (0)
 .111سورة التوبة: اية  (5)
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وألن االنسان يصعب علياه أن ينفاق هاا مجعاه بكاد اليماني وعارق اجلباني وبكال حلاعوبة وهشاقة وألناه كميال إىل الادنيا وإىل 
 :واملاييا  بشكل كب  بل وبنحو هتزايد ليآل  كان التحيآير الشديد يف الروايا  هن الوروة واملال التشبث باملاية
اَل تَ ْف  َرْ  ِبَكثْ   َرِة اْلَم  اِل َواَل تَ  دَْ   )علي  ه الس   م(يَ  ا ُموَس  ى  )علي  ه الس   م(َأْوَح  ى اللَّ  ُه َع  زَّ َوَج  لَّ ِإلَ  ى ُموَس  ى "وهنهااا: 

ثْ َرَة اْلَماِل ت ُ  ِري َعَلى ُُلِّ َحاٍل فَِإنَّ َُ ُْ ِري يُ ْقِسي اْلُقُلوبَ ِذ ُْ  .(1)"ْنِسي الذُّنُوَب َوِإنَّ تَ ْرَك ِذ
ثُ    َر ت َ "وهنهاااا:  ثُ    َر َمالُ   ُه ِإالَّ اْش   َتدَّ ِحَس   ابُُه َواَل َُ ثُ    َر َم   ا قَ    ُرَب َعْب   ٌد ِم   ْن ُس   ْلطَاٍن ِإالَّ تَ َباَع   َد ِم   َن اللَّ   ِه َواَل َُ بَ ُع   ُه ِإالَّ َوَُ
 .(2)"َشَياِطيُنهُ 

َها ِإالَّ اْلُقوتَ  َما َأَحدٌ "وهنها:   .(1)"يَ ْوَم اْلِقَياَمُة َغِني  َو اَل َفِقيٌر ِإالَّ يَ َودُّ َأنَُّه َلْم يُ ْؤَت ِمن ْ
لَْيَس َتََسُِّفي  للَِّه، قَاَل َتَحسََّر َسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِعْنَد َمْوتِِه، َفِقيَل َلُه  َعَ َم َتََسُُّفَك يَا َأبَا َعْبِد ا"وهنها: 

نْ َيا َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه  ُُ َأْن َنُك وَن  )صلى اهلل عليه وآله(َعَلى الدُّ ُِِب َوَأَخ ا َزاِد الرَّا ْم َُ َنا َوقَاَل لَِيُكْن بُ ْلَغُة َأَحِدُُ َعِهَد ِإلَي ْ
 (0)"ُهَو َدْسٌت َوَسْيٌف َوَجْفَنةٌ  َقْد َجاَوْزنَا َأْمَرُه َوَحْوِلي َهِذِه اأْلََساِوُد َوَأَشاَر ِإَلى َما ِفي بَ ْيِتِه َوقَاَل 

 و   رل .
ََنََّك َتُموُت َغداً "معادلة  ََنََّك َتِعيُش َأَبداً َواْعَمْل آِلِخَرِتَك َُ  "اْعَمْل ِلُدنْ َياَك َُ

 : قاد وري ،بشاكل يقياق واالعداي لتل  وق اء ضارورا الاوار هان هايآه، بني الدنيا والخرة والرواية التالية اوضح املعايلة
ََنََّك َتُموُت َغداً " ََنََّك َتِعيُش َأَبدًا َواْعَمْل آِلِخَرِتَك َُ ولكن ظاهر الرواية قد يبادو هتناق ااً إر هان يعلام  (5)"اْعَمْل ِلُدنْ َياَك َُ

انه كمو   داً ينش ل بتصافية أهاوره وإرضااء خصاوهه واساديد ييوناه وق ااء حقاوق اهلل الواهباة علياه واالساتعداي لآلخارة وال 
أهااا الاايآا يبقااى أبااداً ويعاايش أللااو  باال هاليااني الساانني  انااه  ااب ان  ،راه ينشاا ل مبتجااره أو هصاانعه أو وباازه أو  اا  رلاا ااا
 خر ها يكفيه ملاليني السنني وليس ها يكفيه ليوم أو سنة،  كيي التو يق؟يد  

 معنى الرواية وحل التناقض البدوي المتوهم
ان علاى املارء ان يعمال عمال هان وهان هوانباه:  دنيا والخارة يف الوقاج نفساهواجلواب يقيق وساهل ويوضاح لناا هعايلاة الا

والفرق كب   من يعايش أباداً علياه أن ياو ر هاا يرهاط باه إىل كفاياة  ،يعيش أبداً ال ان يدخر هن الوروا  ها اكفي للعيش أبداً 
كلماا ، بال اناه  دخر األهوال بعد األهاوالبان يكون له هصدر رلق يدر عليه باستمرار ك رض يزرعها أو شركة يديرها، ال ان ي

 :)علياه الساالم(واهتوال قولاه  حصل على ربح هن حاحلل عمله أو هاراه انفقه لخراه  كان بيآل  قد مجاط اخلا  هان ار ياه
ََنََّك َتُموُت َغداً " ََنََّك َتِعيُش َأَبداً َواْعَمْل آِلِخَرِتَك َُ  ."اْعَمْل ِلُدنْ َياَك َُ

                                                           

 .097ص 2اهران، ا –، يار الكتب االسالهية 8ثقة االسالم الكليب، الكايف، عدي األهزاء:  (1)
 .0قم، ص –السيد   ل اهلل الرواندا، نواير الرواندا، هؤسسة يار الكتاب  (2)
 .09ها، ص1030قم،  –حممد بن لام االسكايف، التمحي ، هدرسة االهام املهدا )عج(  (3)
 .115ها، ص1037قم،  –أمحد بن  هد احللي، عدة الداعي، يار الكتاب االسالهي  (0)
 .151ص 3قم، ا –ها، هؤسسة النشر االسالهي 1013صدوق، هن ال حي ره الفقيه، الشيخ ال (5)
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ان ولن الادنيا بالنسابة  : هاي الي اكتمال هللاا املعايلاة والصاورة الكاهلاةها القاعدة الوانية أ ،ولكن ال  هي القاعدة األوىل
هن عازم علاى السافر  اداً إىل  حالةأال ارى  هن رل ؛ ان يعطيها ول ا ال أكور  على املؤهنلآلخرة، ولن ض يل حق  حمدوي 

ويكنزهاا ههناا  هيادخر ثرواااااراه ؟ هال هما اليآا يعمل ة، بلد ناء كالصني هواًل وحجز التيآاكر وأعد كل شيء هلجرة بال عوي
ولكناه هان  ال ش  انه سينقلها هعه إىل البلد الخار أو يبعوهاا هسابقاً إلياه، إىل البلد اليآا سيهاهر إليه؟هعه نقلها أو انه سي

امللاابس!  هكاايآا حااال ههااة أخاارى ال ي فاال عاان انااه بشاار  ااب أن يلااص حاهااااه يف هاايآا اليااوم املتبقااي هاان امل كاال واملشاارب و 
 :الدنيا بالنسبة لآلخرة

ِظ                               ل  زَائِ                               لٍ  نْ َيا َُ  ِإنََّم                               ا ال                               دُّ
  

ُِ                        ٌب ثُ                        مَّ رََح                        ل   َح                        لَّ ِفي                        ِه رَا
 

 ولو ساد هذا المنهج لما بقي فقير على وجه األرض
نااه الاايآا هااط إعطاااء كاال هنهمااا حجمااه وول  باااب التاازاحم بااني الاادنيا والخاارة ولااو ان هاايآا املاانهج )هاانهج املعايلااة يف ظاال

هاانهج احلركاة املتعاكسااة لن نيااء باهاااه الفقار أو العاايش عاايش الفقاراء وللفقااراء باهااه ال اا ( كاان هااو احلاااكم يف )و (يساتحقه
َم ا َج اَ  َفِقي ٌر ِإالَّ ِبَم ا ُمتِّ َع " )ها رأيج نعمة هو ورة إال وإىل هانبها حق ه ايط( إر العامل ملا بقي  ق  على وهه األرض ق 

، وليآا جند وانانيتههنطق السوق وقواعده والفري وهو اجلشط هنهج الطمط واحلرص و ولكن املنهج السائد اليوم هو  (1)"ِني  ِبِه غَ 
والسااا ة إ ااارالا  احل اااارة املايياااة )واالخااارين الااايآين قلااادوها يف العمااال هااان أبشاااط ان هااان الطبيعاااي هاااداً بعاااد رلااا  ان اكاااون 

 .امل يم على ربوع العامل واملرض والبطالة و   رل  هن املآسي بل الفجائط الفقر هي: واختطوا خطواكا يف املس ة(
 إحصاءات مفزعة

)واا ق اد ر هنظماة  ة الي وكام العاامل نتيجاة الا  املنهجياة املايياة الب ي اة:واألرقام التالية اكشي لنا عن بعض احلقائق املر  
م أل اام اضااطروا إىل ي ااط كلفااة اخلاادها  الصااحية الااي القوهااا هليااون  ااري ي رقااون يف الفقاار كاال عااا 133الصااحة العامليااة أن 

والرقم  ريب حقاً وهؤمل إىل أبعد احلدوي بل قد يبدو خيالياً لاوال ان هنظماة هعتمادة يوليااً هاي الاي قاهاج بتقادير  (2)هباشرة(
لالقايفاض لتساديد  اااورة عاالا  رل  الرقم امليآهل.. اصوروا هائة هليون ي رقون يف هستنقط الفقر كل سنة  اري ا ام اضاطروا

ون إلياه ب بسا  و أكور الناس يعيشون على حا اة الفقار مث يها والسبب هو: انضرورا احتاهوا إليه أو احتاهه قريب أو عزيز 
 ض   وأقل كلفة إضا ية!

ىن ابيباااً  ماال السااكان "أي 53هاان السااكان، أا أقاال هاان  133.333)يف ليب يااا هااواًل، هناااك ابيااب واحااد لكاال و: 
ضااعفاً ممااا هااو احلااال يف  رنسااا". وافاواااا  يف إهكااان احلصااول علااى الاادواء بعااد رلاا :  لاايس هناااك أا عااالا  333حبااوا  

نااوعي خاااص مباارض  اا وس إيبااوال، ولكاان عالهااا  اختباريااة أهريااج علااى هرضااى ن قلااوا إىل اخلااارا أو هاار  هعاااجلتهم يف 
) البلدان الناهية أو املتحق قة النمو 
(3). 
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يف كال ألاي والية،  98أ ريقيا الواقعة هنوب الصحراء ال يزال هعد ل و يا  األافاال ملاا يون سان  اخلاهساة هاو )يف و: 
وهااو  افاال واحااد يف  (1)أا أر ااط هاان هعاادال  و يااا  األافااال يف البلاادان الناهيااة أو املتحققااة النمااو،  مااس عشاارة هاارة(

دى احليااة،  كياي ب هاة كماو  هاا يقاارب العشارة باملائاة هان أافااهلم األسرة هؤمل هقرح ييفك هروحاً يف القلب قد ال اندهل ها
 يون سن اخلاهسة!

 يتشدد في الحساب ثم ينفق ب  حساب!ُان التاجر الذي  
ََنَّ  َك َتُم  وُت غَ  داً "وعااوياً إىل الروايااة السااابقة  ََنَّ  َك َتِع  يُش َأبَ  داً َواْعَم  ْل آِلِخَرتِ  َك َُ ة التاليااة القصاا ااان  "اْعَم  ْل لِ  ُدنْ َياَك َُ

، بوهه اخر رائاط،  قاد نقال السايد الوالاد )قادس ساره( ان أحاد رهاال الادين الي ار ط التناقض املتوهم افصح لنا عن املعايلة
انش ل بتشييد حلارح يياب هكلاي  سا ل عان األثريااء هان أهال اخلا  والبايآل والعطااء  ارشادوه إىل أحادهم واثناوا علياه وعلاى 

 قيال اناه  عناه سا لإليها ل سب اق إىل العطاء..  شد العامل رحاله إىل هنطقة التاهر وعندها وحلل يده الكركمة املعطاء وانه ره
وملااا وحلاال أكرهااه التاااهر وقاادم لااه كرسااياً واساات رنه يف أن يكماال هااري احلسااابا  هااط هوظفيااه مث  ،يف هتجااره بالسااوق  قصااده

 .ينصر  إليه
يالحقهام  ،حاىت علاى الفلاس الواحاد املداق اةإر رأياج التااهر شاديد يقول العامل: كانوا بالقرب هب ولقد هالب ها مسعاج 

حىت حببة حنطة أو  نجاان   ر ط وشد ي يف احلساب على هنعلى أبس  األهور وال ييفك شارية وال وارية إال أحصاها عليهم 
 شاا هواًل!

ه اناه باالغ الب ال شاديد الطماط  تندهج علاى ا ايء إلياه أشاد النادم إر اكتشافج هان اريقاة اعاهلاه واشادي :يقول العامل
  كيي يبيآل ها كنج أؤهله هن أهوال اائلة ملشروع خ ا بعيد؟

 بالبقااء مث أكمال احلساابا  وهااء إ   وسا لب عان أا أهار أو خدهاة لالنصرا  لكان التااهر أو علاي    است رنجيقول: 
 – هتومساااً  – علااي  ان أخااله  ر  ااج  قااال قلااج كنااج قااد ه ااج ل اارض لكاان باادا   وا اا  رأيااي،  اا و  !كمكنااه ان يقاادهها

 قاال: كاال.. ان لكال شايء  !لج!  قلاج نعامد  الظاهر ان  ه ج ألهر هشروع خا ا لكنا  حياث رأياج هاب هاا رأياج ع ا
 ،ب يباادأ حلا  اً وينتهااي كباا اً حسااب هقت اى احلكمااة اضاب  األهااور أشااد ال اب  ألن االنفااال  والتساي  و  حمااًل وهوضااعاً  اانب
ى  ااان هقت ااى االحسااان والكاارم أن أنفااق بااال حساااب، ولااوال ضاابطي األهاار التجاريااة بكاال يقااة ملااا أهكنااب وهاان ههااة أخاار 

 االنفاق بكل س اء!  هيآا إراً هقدهة ليآاك! مث س لب عن املشروع والع مببلغ كب اً هداً!
َوِإلَ  ى َثُم  وَد )ال اعاااىل: وبتلاا  املعااايال  الدقيقااة والتوالنااا  احلكيمااة كمكاان ان يااتم إعمااار األرض علااى أ  اال وهااه قاا
ُُْم ِم ْن اأَلْرِض َواْس تَ عْ  ََ َمَرُُْم ِفيَه ا فَاْس تَ ْغِفُروُه ثُ مَّ َأَخاُهْم َصاِلحًا قَاَل يَ ا قَ  ْوِم اْعبُ ُدوا اللَّ َه َم ا َلُك ْم ِم ْن ِإلَ ٍه َغي ْ ُرُه ُه َو َأنَش 

 (ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيبٌ 
 لحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان ا
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