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املكدمة
وصلى ا﵁ على زلمد وآل زلمد األئمة وادلهديُت الطيبُت الطاىرين وسلم تسليماً.
كتبت ىذه األسطر القليلة ونقلت الروايات عن أىل البيت ؛ لكي أوقف ادلؤمنُت على
ما يقول أىل البيت يف فضل الفقر ,وليخفف أىل الدنيا والغٌت من العروج على الدنيا,
وليستأنس الفقراء ,وليفرحوا بنعمة الفقر اليت أحتفهم ا﵁ هبا ,وليحتج الفقراء على األغنياء بكبلم
إذا عَتوىم بالفقر بأنو منقصة.
أىل البيت
وأسأل ا﵁ الرضا ووالية أوليائو.

الفقر :ىو الفاقة أو احلاجة أو العوز أو قلة ذات اليد ,وىو نعمة من نعم ا﵁ تعاذل على
عباده ولكن ال يعرفها إال أىلها ,وليس كل فقر شلدوح ,بل يوجد فقر مذموم من قبل أىل البيت
.

الفكر املمدوح:
روي عن ابن أيب يعفور ,عن أيب عبد ا﵁

 ,قال( :إن فقراء المسلمين يتقلبون في

 :سأضرب لك مثلً على ذلك،
رياض الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً ( )ٍ .ب قال
إنما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشر ( ) ،فنظر في أحداىما فلم ير فيها شيئاً،

فقال أسربوىا ،ونظر في األخرى فإذا ىي موقورة فقال أحبسوىا) ( ).

وادلفهوم من احلديث :أن ىؤالء الفقراء واألغنياء ىم رجال طائعون ملتزمون ,ولكن الفارق
بينهم ىو الغٌت والفقر ,ولو كان الفقراء يفوقون األغنياء بطاعة من الطاعات غَت الفقر دلا كان
ىذا التفضيل ,ولكان التفضيل بنفس الطاعة ,فهم متساوون بالطاعة ,والفارق بينهم ىو الفقر
ومعو صرب ورضا مبا قدر ا﵁ تعاذل ,ففي احلديث ما معناه( :فقر معو صرب جنة أو إذل اجلنة),
والتأخَت لؤلغنياء أربعُت خريفاً يف أي مكان ويف أي يوم ؟! يف يوم جيعل الولدان شيباً ,يف مكان
تنسى األم ولدىا ,يف يوم ال ينفع محيم محياً ,طبعاً إال ادلؤمنُت ,فأي حال يكون فيو األغنياء يف
ىذا التأخَت وىو يف عرصات يوم القيامة ,وال يدري ىل يفوز يف ىذا التحقيق أم ال ؟
ترانا حنن يف حياتنا الدنيا إذا امتحنا بامتحان دراسي تافو كم وكم هتتم لو؟ وىو من قبل أناس
مثلك ,فكيف احلال بُت يدي ا﵁ تعاذل وىذا العدد (أربعون خريفاً) إذا كان من أيام القيامة
واليوم عند ربك بألف سنة شلا تعدون ,وأنت احسب! وىو ىذا الغٌت طبعاً من احلبلل ,وإذا كان
من احلرام فعليو عقوبة وليس حساب فقط من أجل سؤالو ,مثبلً من أين حصل على ىذه
األموال ,وأين أنفقها ,وىل أعطيت رمحك أو جارك أو فقَتاً أو مسكيناً أو عيالك ...اخل.
ٍب ىذا الغٍت كم كانت مدة عمره يف احلياة ,طبعاً يسَتة بالنسبة إذل أربعُت خريفاً من أيام يوم
احلساب ,فما بال ىذا اإلنسان يلح ويتمٌت الغٌت على ىذا احلساب الشديد هبذا ادلعٌت ؟!
 ٚاٌخش٠ف أ ٞاٌفقًٚ ،اٌغٕخ أسثؼخ فقٛي فبٌّشاد أسثؼ ٓ١عٕخ. أِ ٞثٍٗ اٌ ٛ٘ َٛ١اٌدّبسن ،اٌز٠ ٞأخز ِٓ وً ػؾش زبخبد زبخخ. -اٌىبف :ٟج ؿ ، 62ثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ.ٓ١
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عدداً من الدراىم وأعطى أحد ادلسلمُت
يروى عن رسول ا﵁ ما معناه :أعطى علياً
أيضاً وأعطى آخر ,وبعد فًتة من الزمن مجعهم وأمرىم أن يصعدوا على صخرة زلماة من حرارة
الشمس وىم حفاة ,طبعاً أراد النيب أن يضرب مثاالً عملياً واقعياً للمسلمُت حىت يتجنبوا يوم

عن الدراىم ,فقال :أخذهتن وأنفقتهن يف سبيل ا﵁ ,ونزل من
احلساب ,فسأل اإلمام علي
الصخرة دون أن يشعر حبرارهتا ,وقام الثاين والثالث وأخذوا يعدون أشًتيت هبا كذا وكذا وصار
كذا  ...اخل ,مثل حالنا ,وأخذ يقول :يا رسول ا﵁ ,أرحم حارل من حرارة الصخرة ,ولكن ىل
رسول ا﵁ يريد أن يعذهبم هبذا ؟ طبعاً ال ,ولكن ليبُت ذلم كيف حياسب أىل ادلال القليل
أي الفقراء ,وكيف حياسب األغنياء.
وعن سعدان ,قال أبو عبد ا﵁

اهلل)( ).

وعنو رفعو إذل أيب عبد ا﵁

( :المصائب منح من اهلل ،والفقر مخزون عند

( :قال :قال رسول اهلل

 :يا علي ،إن اهلل جعل الفقر

أمانة عند خلقو ،فمن ستره أعطاه اهلل مثل أجر الصائم القائم ،ومن أفشا الى من يقدر على
قضاء حاجتو فلم يفعل فقد قتلو ،أما أنو ما قتلو بسيف وال رمح ولكنو قتلو بما نكى ( ) من

قلبو) ( ).

فأي نعمة ىذه وأي عطاء من ا﵁ للفقَت وا﵁ جيعلو أمانة من عنده ,فإذا كانت األمانة من
شخص اعتيادي  -إذا كنت مؤمناً  -هتتم هبا وحتافظ عليها ,فإذا كانت من رب األرباب كيف
تكون أمانتك ؟! وىذه األمانة تعادل ادلؤمن ادلخلص ادلقبول عملو والصائم هناره والقائم ليلو,
وإضافة إذل ذلك الفقر راحة من كل عناء.
يروى عن أيب ذر (رضي ا﵁ عنو)( :إن قيماً كان أليب ذر الغفاري يف غنمو ,فقال :قد كثر
الغنم وولدت ,فقال :تبشرين بكثرهتا ,ما قل وكفى منها أحب إرل شلا كثر وأذلى) ( ).
 اٌىبف :ٟج ؿ ، 62ثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ.ٓ١ (ٔى١ذ ف ٟاٌؼذٔ ٚىب٠خ ،إرا لزٍذ فٚ ُٙ١خشزذ .لبي أث ٛإٌدُٕٔ * :ى ٝاٌؼذا ٔٚىشَ األم١بفب *) فسبذ اٌد٘ٛش:ٞج 6ؿ . 2 2
 اٌىبف :ٟج ؿ ، 6 – 62ثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ.ٓ١ ِغزذسن اٌٛعبئً ١ٌٍّ -شصا إٌٛس :ٞج  2ؿ. 9فمبي( :إُ ٍا قو ٗمف ٚخٞش ٍَا مثش ٗأىٖ ، ٚاىيٌٖ اسصق ٍحَذا ٗآه ٍحَذ
ٚس ٞٚرٌه أ٠نب ػٓ اٌشعٛي ِسّذ
اىنفاف) ثسبساألٔٛاس :ج69ؿ .6
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وأنظر بأن ختفي ىذا الفقر ال أن تلوم وتصيح وتبكي بوجو فبلن وفبلن ,قال تعاذل...﴿ :
يحسب هم ال ِ
ِِ
اىل أَ ْغنِياء ِمن الت َ ِ
ْحافاً.) ( ,) (﴾...
يم ُ
َّاس إِل َ
ْ َُ ُ ُ َ
َّع ُّفف تَ ْع ِرفُ ُهم بس َ
ْج ُ َ َ
اى ْم الَ يَ ْسأَلُو َن الن َ
طبعاً الفقر فقر النفس ال فقر ادلال وغَته كما ورد يف احلديث ما معناه( :إن اإلمام المهدي
غنى) ( ).
إذا قام مؤل قلوب أو نفوس شيعتنا ً

ويقول أحد السادة ادلؤمنُت :انظر إذل احلديث ديؤل نفوسهم ال جيوهبم ,ففي زمن ما قبل
اإلمام حىت إن كانت اجليوب أو البيوت شللوءة ,ولكن نفوس الناس فقَتة ,وقد ورد يف الدعاء:

(وأجعل غناي في نفسي) ( ).

وىم عشرة ,فسألوا رسول ا﵁

ويروى أن قوماً أتوا رسول ا﵁
الرسول ٍ ,ب سأذلم :ىل بقي منكم أحد ؟ قالوا :نعم يا رسول ا﵁ ,بقي شاب يف مجالنا,
فأرسل إليو الرسول

فجاء الشاب فقال لو

أن يعطيهم فأعطاىم

 :سل حاجتك .فقال :يا رسول ا﵁

أريد منك أن تدعو ا﵁ أن يرزقٍت غٌت النفس ,فدعا لو رسول ا﵁

,

وأعطاه مثل ما أعطى

أصحابو ٍب ذىبوا ,وبعد فًتة من الزمن عاد القوم إذل الرسول فسأذلم النيب عنو ,فقالوا :يا رسول
ا﵁ ,إن الشاب لو أن الدنيا كانت كلها يف مكان وقسمت بُت الناس دلا حضر ىذا الشاب.
وادلعٌت من القصة بأن ا﵁ رزقو القناعة بسبب دعاء رسول ا﵁ من طلب ىذا الشاب ,ونعم
ما طلب ( ).
أٔٗ لبي( :اىيٌٖ اسصق ٍحَذا ٗآه ٍحَذا ٍِٗ أحثٌٖ اىؼفاف ٗاىنفافٗ ،اسصق ٍِ
ٚس ٞٚأ٠نب ػٓ سعٛي هللا
أتغض ٍحَذا ٗآه ٍحَذا اىَاه ٗاى٘ىذ) ثسبس األٔٛاس :ج 69ؿ.66
 اٌجمشح. 7 :لبي ف ...( :ٗ١فئُ هللا جؼاى ٚأدب ػثادٓ اىَؤٍْ ِٞاىؼاسف ِٞأدتا حغْا فقاه جو ٍِ
  ِٓٚوالَ ألِ١ش اٌّؤِٕٓ١اط إِ ْى َحافا) ثسبس األٔٛاس :ج  72ؿ.8
غََ ٞإُ ٌْ الَ ْ َٝ
قائوْ َ :
غأَىَُُ٘ اىَّْ َ
ف جَ ْؼ ِشفٌُُٖ تِ ِ
غثُُٖ ٌُ ا ْى َجا ِٕ ُو أَ ْغَِْٞاء ٍَِِ اىحَّ َؼفُّ ِ
ٝح َ
 ،أٔٗ لبي( :إرا قاً قائَْا إٔو اىثٞث ّضع اىثخو ٗاىجثِ ػِ
 ٚس ٞٚػٓ أث ٟخؼفش ِسّذ ثٓ ػٍ ٟثٓ اٌسغٓ١قي٘ب شٞؼحْا ،فٞقحو اىشجو ٌٍْٖ اىَائة فال ٝثاى ٜتٌٖٝٗ ،ششف إٔو ٕزا األٍشٝٗ ،حفظ ّغيٌٖ حح ٚجْقض ٜاىذّٞا )...
ؽشذ األخجبس :ج ؿ. 27
.
 ِقجبذ اٌّزٙدذ ٌٍؾ١خ اٌطٛع :ٟؿأٔٗ لبي ف ٟوالَ هٗ ...( :ً٠ٛخٞش اىغْ ٚغْ ٚاىْفظ  )...األِبٌٌٍ ٟؾ١خ اٌقذٚق:
 -2س ٞٚػٓ سعٛي هللا
ؿ.276
أٔؾذ لبئال:
ٚل ً١إْ أِ١ش اٌّؤِٕٓ١
ادفغ اىذّٞا تَا اّذفؼث ٗاقطغ اىذّٞا تَا اّقطؼث
ٝطية اىَشء اىغْ ٚػثثا ٗاىغْ ٚف ٜاىْفظ ى٘ قْؼث
ٚأؾذ أزذ اٌؾؼشاء لبئال:
غٕ ٝإٌفظ ٌّٓ ٠ؼمً خ١ش ِٓ غٕ ٝاٌّبي
ٚفنً إٌبط ف ٟاألٔفظ ٌ١ظ اٌفنً ف ٟاٌسبي
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وبادلقابل احلديث يذكر بالغٍت الذي يأٌب إليو الفقَت ويفشي إليو فقره ,وىذا الغٍت ال يقضي
حاجة ىذا الفقَت ا﵀تاج ,فقد قتل الفقَت مبا نكى من قلبو وجعل فيو األدل وىضمو وأذلو.
***

الفكر يسيد مو اإلمياى:
عن ادلفضل ,قال :قال أبو عبد ا﵁

معيشتو)( ).

( :كلما أزداد العبد أيماناً أزداد ضيقاً في

فكلما ازداد العبد قرباً من ا﵁ تعاذل ومن أوليائو أزداد فقراً وضيقاً يف معاشو ,ومن الواضح ىنا

أن الفقر جيلب لئلنسان اخلَت ,ففي احلديث عن أمَت ادلؤمنُت

( :المال مادة الشهوات)( ).

فإذا كان عند اإلنسان مال فيستطيع أن يعمل  -والعياذ با﵁  -يف ىذه األموال كثَتاً من
ادلعاصي ,بسبب أموالو اليت ىيأت لو الظروف ,فًتى كثَتاً من أوالد األغنياء يعبثون يف األرض
فساداً ,والفساد يذىب باإلديان ويبعد عن ا﵁ وأوليائو.
ويف الفقر اخلَت الكثَت ,فاإلنسان متفرغ إذل االلتفات إذل نفسو؛ ألنو ال جيد من يلهيو ,ولكن
بشرط أن يكون قانعاً ال طامعاً ,صابراً ال كافراً ,فيستغل الوقت الثمُت يف الطاعات ادلختلفة ,اليت
ليس ذلا حدود بفضل من ا﵁ تعاذل ,فطوىب للفقراء ,فإذا كان الفقر يزيد من اإلديان فهل يوجد
عاقل خيتار زيادة على زيادة األديان ؟ وطبعاً بالفقر واجلوع ترقى روح ادلؤمن وترتقي يف السما,ء أو
إذل كماالهتا الروحية اليت خلق من أجلها.
عن أيب عبد ا﵁

 ,قال( :قال رسول اهلل

يرون ملكوت السماوات واألرض) ( ).

***

 اٌىبف ،ٟثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ :ٓ١ج ؿ . 6 ٔٙح اٌجالغخ :ج ؿ سلُ .28 -اٌىبف ،ٟثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ :ٓ١ج ؿ . 6

 :طوبى للمساكين بالصبر وىم الذين
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الغهى املمدوح:
روي عن أيب عبد ا﵁

اختباراً) ( ).

( :ما أعطي عبد من الدنيا إال اعتباراً ،وما زوي عنو إال

فكل شيء يعطيو ا﵁ للعباد ,البد أن يأخذ منو العربة ,ويستفيد منو مبا يرضي ا﵁ تعاذل.
ويف احلديث ما مضمونو( :إن من عبادي من رأيت الغنى يصلحو فأغنيتو)( ) .فلرمبا ىذا
العبد إذا افتقر يكفر ,والعياذ با﵁ تعاذل .ويف احلديث ما معناه( :فقر وصرب يكون إذل اجلنة ,وغٌت
وشكر يكون إذل اجلنة).
ويف احلديث( :اغتنم خمساً قبل خمس :شبابك قبل ىرمك ،وصحتك قبل سقمك،
وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك) ( ).
فمحل الشاىد ىو غناك قبل فقرك ,فيستطيع اإلنسان الذي أنعم ا﵁ عليو بادلال أن ينفق منو
يف سلتلف الطاعات اليت فتحها ا﵁ عليو ,فلوال وجود فقَت ومسكُت وزلتاج فمن أين حيصل على
أ حد يأخذ منو األموال وىو حيصل على ثواب جزيل ليوم ال ينفع فيو مال وال بنون إال من أتى
ا﵁ بقلب سليم ؟

 اٌىبف ٟثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ :ٓ١ج ؿ . 6 :لبي هللا
لبي :لبي سعٛي هللا
 ٚاٌسذ٠ث اٌمذعٔ ٟقب وبِال وّب ( :ٍٟ٠ػٓ أث ٟػج١ذح اٌسزاء ،ػٓ أث ٟخؼفش :إْ ِٓ ػجبد ٞاٌّؤِٕ ٓ١ػجبدا ال ٠قٍر ٌ ُٙأِش د ُٕٙ٠إال ثبٌغٕٚ ٝاٌغؼخ ٚاٌقسخ ف ٟاٌجذْ فأثٍ ُ٘ٛثبٌغٕٚ ٝاٌغؼخ
ٚفسخ اٌجذْ ف١قٍر ػٍ ُٙ١أِش دٚ ،ُٕٙ٠إْ ِٓ ػجبد ٞاٌّؤٌِٕ ٓ١ؼجبدا ال ٠قٍر ٌ ُٙأِش د ُٕٙ٠إال ثبٌفبلخ ٚاٌّغىٕخ
ٚاٌغمُ ف ٟأثذأ ُٙفأثٍ ُ٘ٛثبٌفبلخ ٚاٌّغىٕخ ٚاٌغمُ ف١قٍر ػٍ ُٙ١أِش دٚ ،ُٕٙ٠أٔب أػٍُ ثّب ٠قٍر ػٍ ٗ١أِش د ٓ٠ػجبدٞ
اٌّؤِٕٚ ،ٓ١إْ ِٓ ػجبد ٞاٌّؤِٕ٠ ٌّٓ ٓ١دزٙذ ف ٟػجبدر ٟف١م ِٓ َٛسلبدٖ ٌٚز٠ز ٚعبدٖ ف١زٙدذ ٌ ٟاٌٍ١بٌ ٟف١زؼت ٔفغٗ
ف ٟػجبدر ٟفأمشثٗ ثبٌٕؼبط اٌٍٍ١خ ٚاٌٍٍ١زٔ ٓ١ظشا ِٕٚ ٌٗ ٟإثمبء ػٍ ،ٗ١فٕ١بَ زز٠ ٝقجر ف١مِ ٛ٘ٚ َٛبلذ ٌٕفغٗ صاسا
ػٍٙ١ب ٌٛٚ ،أخٍ ٟثٚ ٕٗ١ثِ ٓ١ب ٠ش٠ذ ِٓ ػجبدرٌ ٟذخٍٗ اٌؼدت ِٓ رٌه ف١ق١شٖ اٌؼدت إٌ ٝاٌفزٕخ ثأػّبٌٗ ف١أر ِٓ ٗ١رٌه
ِب ف٘ ٗ١الوٗ ٌؼدجٗ ثأػّبٌٗ ٚسمبٖ ػٓ ٔفغٗ زز٠ ٝظٓ أٔٗ لذ فبق اٌؼبثذٚ ٓ٠خبص ف ٟػجبدرٗ زذ اٌزمق١ش ف١زجبػذ ِٕٟ
ػٕذ رٌه ٠ ٛ٘ٚظٓ أٔٗ ٠زمشة إٌ ،ٟفال ٠زىً اٌؼبٍِ ْٛػٍ ٝأػّبٌ ُٙاٌز٠ ٟؼٍّٙٔٛب ٌثٛاث ٟفئٔ ٌٛ ُٙاخزٙذٚا ٚأرؼجٛا
أٔفغٚ ُٙأفٕٛا أػّبسُ٘ ف ٟػجبدر ٟوبٔٛا ِمقش ٓ٠غ١ش ثبٌغ ٓ١ف ٟػجبدر ُٙوٕٗ ػجبدر ٟفّ١ب ٠طٍج ْٛػٕذ ِٓ ٞوشاِزٟ
ٚإٌؼ ُ١ف ٟخٕبرٚ ٟسف١غ دسخبر ٟاٌؼٍ ٝف ٟخٛاسٌٚ ٞىٓ فجشزّز ٟفٍ١ثمٛاٚ ،ثفنٍ ٟفٍ١فشزٛاٚ ،إٌ ٝزغٓ اٌظٓ ثٟ
فٍ١طّئٕٛا ،فئْ سزّز ٟػٕذ رٌه رذاسو٠ ِٟٕٚ ،ُٙجٍغ ُٙسمٛأِٚ ،ٟغفشر ٟرٍجغ ُٙػف ،ٞٛفئٔ ٟأٔب هللا اٌشزّٓ اٌشزُ١
ٚثزٌه رغّ١ذ) اٌىبف :ٟج ؿ.6 – 62
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ويف احلديث عن زين العابدين

يحمل زادي إلى اآلخرة) ( ).

أنو كان يقول إذا جاء فقَت أو سائل( :مرحباً بمن

وعن شعيب العقرقوقي قال :قلت أليب عبد ا﵁ (عليو السبلم) :شيء يروى عن أيب ذر
رضي ا﵁ عنو أنو كان يقول :ثبلث يبغضها الناس وأنا أحبها :أحب ادلوت وأحب الفقر وأحب
إلي من
الببلء ؟ فقال( :إن ىذا ليس على ما يروون إنما عنى الموت في طاعة اهلل أحب ّ
إلي من الصحة في معصية اهلل والفقر في
الحياة في معصية اهلل والبلء في طاعة اهلل أحب ّ
إلي من الغنى في معصية اهلل)( ).
طاعة اهلل أحب ّ

وعن فضيل بن يسار ,عن أيب جعفر عليو السبلم قال( :ال يبلغ أحدكم حقيقة اإليمان
حتى يكون فيو ثلث خصال :يكون الموت أحب إليو من الحياة  ،والفقر أحب إليو من
الغنى ،والمرض أحب إليو من الصحة .قلنا :ومن يكون كذلك ؟ قال :كلكمٍ ,ب قال :أيما
أحب إلى أحدكم ؟ يموت في حبنا أو يعيش في بغضنا ؟ فقلت :منوت وا﵁ يف حبكم أحب
إلينا ,قال :وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحة ,قلت :إي وا﵁)( ).

ويف الدعاء ...( :وأعوذ بك من غنى يطغيني ،وفقر ينسيني .) ( )...
وعن أيب عبد ا﵁
حتى جاء أبراىيم

أنو قال( :ما كان من ولد آدم مؤمن إال فقيراً ،وال كافر إال غنياً
فقال :ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا .فصير اهلل في ىؤالء أمواالً

وحاجة ،وفي ىؤالء أمواال وحاجة) ( ) .أي ليس مستحيبلً أن يكون ادلؤمنون أغنياء ولكن قسم
قليل جداً.
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عن مبارك غبلم شعيب ,قال :مسعت أبا احلسن موسى

يقول( :إن اهلل

يقول :إني

علي ،وىو مما أبتليت بو األغنياء
علي ،ولم أفقر الفقير لهوان بو ّ
لم أغن الغني لكرامة بو ّ
بالفقراء ولوال الفقراء لم يستوجب األغنياء الجنة) ( ).

سبحان ا﵁ ,حىت إن دخول األغنياء إذل اجلنة متوقف على إعطاء الفقراء حقهم ,فمالنا ال
نعقل ؟ اللهم أخرج حب الدنيا وتوابعها من قلوبنا.
عن علي

( :أفضل األموال أحسنها أثراً عليك) ( ).

وقال

ثناء وشكراً وأوجب ثواباً وأجراً) ( ).
( :إن خير المال ما كسب ً

وقال

( :إن خير المال ما أورثك ذخراً وذكراً وأكسبك حمداً وأجراً) ( ).

وقال

( :خير أموالك ما كفاك) ( ).

وعن عيسى بن موسى ,عن اإلمام الصادق

أنو قال( :قال :يا عيسى ،المال مال اهلل

جعلو ودايع عند خلقو ،وأمرىم أن يأكلوا قصداً ،ويشربوا منو قصداً ،ويلبسوا منو
قصداً ،وينكحوا منو قصداً ،ويركبوا منو قصداً ،ويعودوا بما سوى ذلك على الفقراء
المؤمنين ،فمن تعدى ذلك كان ما أكلو حراماً ،وما شرب منو حراماً ،وما لبسو منو حراماً،
وما نكحو منو حراماً ،وما ركبو منو حراماً) ( ).

***
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 -6ثسبس األٔٛاس :ج 22ؿ. 6

ؿ8
ؿ8
ؿ8

.
.
.

 ......................... ..................... 34إصداراث أنصار اإلهام املهدي

مو يم الفكراء على مر التاريخ:
أوالً 0شيء هن سرية األنبياء
من يتتبع التاريخ وما يف األمم وسنن األنبياء وحياهتم اليت عاشوىا ,جيدىا من أصعب احلياة,

بلء ىم األنبياء واألوصياء واألمثل فاألمثل) ( ).
ففي احلديث( :أشد الناس ً

وعن أيب احلسن موسى عليو السبلم( :إن األنبياء وأوالد األنبياء وأتباع األنبياء خصوا

بثلث خصال :السقم في األبدان ،وخوف السلطان ،والفقر)( ).

( :قال في مناجاة موسى
وعن أيب عبد ا﵁
 :يا موسى ،إذا رأيت الفقر مقبلً
فقل مرحباً بشعار الصالحين ،وإذا رأيت الغنى مقبلً فقل ذنب عجلت عقوبتو) ( ).
اشتد بو المطر والرعد يوماً فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليو،
وروي( :أن عيسى
فرفعت لو خيمة من بعيد فأتاىا فإذا فيها أمرأة فحاد عنها ،فإذا ىو بكهف في جبل فأتاه
ُ
فإذا فيو أسد فوضع يده عليو وقال :إلهي لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى ،فأوحى اهلل
تعالى إليو :مأواك في مستقر رحمتي ،وعزتي ألزوجنك يوم القيامة مائة حورية خلقتها بيدي،

وألطعم في عرسك أربعة آالف عام يوم منها كعمر الدنيا ،وآلمرن منادياً ينادي أين الزىاد
في الدنيا أحضروا عرس الزاىد عيسى بن مريم) ( ).
وعن أيب عبد ا﵁

 ,أن أمَت ادلؤمنُت

قال( :أوحى اهلل

إلى داود

نعم العبد لوال أنك تأكل من بيت المال وال تعمل بيدك شيئاً ،قال :فبكى داود
صباحاً فأوحى اهلل

إلى الحديد :أن لن لعبدي داود ،فأالن اهلل
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يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درىم ،فعمل ثلثمائة وستين درعاً فباعها بثلثمائة وستين
ألفاً واستغنى عن بيت المال) ( ).

ِ
ْت إِلَ َّي ِم ْن َخْي ٍر
يف قول نيب ا﵁ موسى
وعن أمَت ادلؤمنُت
َ ﴿ :ر ِّ
َنزل َ
ب إِنِّي ل َما أ َ
( :واهلل ما سألو إال خبزاً يأكلو؛ ألنو كان يأكل بقلة األرض ،لقد كانت
فَِق ٌير﴾( ) ,قال

خضرة البقلة ترى من شفيف صفاق بطنو  ,) ( )...فإذا ىذه حالتو فما حالة فقره ؟ وىو كليم
ومن اخلمسة أورل العزم !
ا﵁ موسى
وروي عن عيسى

 ,قال( :خادمي يداي ،ودابتي رجلي ،وفراشي االرض ،ووسادي

الحجر ،ودفئي في الشتاء مشارق االرض ،وسراجي بالليل القمر ،وإدامي الجوع ،وشعاري
الخوف ،ولباسي الصوف ،وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت األرض للوحوش واألنعام ،أبيت
وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على وجو األرض أحد أغنى مني) ( ).
وروي أيضاً عنو

أنو قال ألصحابو ...( :النوم على المزابل وأكل خبز الشعير كثير

مع سلمة الدين) ( ) ..فإذا كان األنبياء والرسل ىذه حالتهم وعلى مر التاريخ وىم أولياء ا﵁
وأحباؤه ,فعلينا النظر إذل أولياء ا﵁ والتأسي هبم والشكر على ىذا التشبو وادلساواة معهم.
ثانياً 0شيء هن سرية آل حمود

يف هعاشهن

يروى أن النيب زلمد أنو كان يقول يف دعاءه( :اللهم أحيني مسكيناً ،وأمتني مسكيناً،
واحشرني في زمرة المساكين) ( ).
ويروى عن الرضا ,عن آبائو

 ,قال( :قال أمير المؤمنين

 :كنا مع النبي

حفر الخندق إذ جاءت فاطمة ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النبي
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 :ما ىذه الكسيرة ؟ قالت :خبزتو قرصاً للحسن والحسين جئتك منو بهذه الكسيرة ،فقال
النبي

 :يا فاطمة ،أما إنو أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلث) ( ).

ويروى عن أحد أزواج رسول ا﵁ أهنا قالت( :كان دير بنا ىبلل وىبلل ما يوقد يف بيت
من بيوت رسول ا﵁ نار .فقيل ذلا :فعلى أي شيء كنتم تعيشون ؟ قالت :على األسودين:
التمر وادلاء ) ( ).
أنو قال( :وقد أخبرني حبيبي رسول اهلل

وعن أمَت ادلؤمنُت

أن جبرئيل

نزل

إليو ومعو مفاتيح كنوز األرض وقال :يا محمد ،السلم يقرؤك السلم ويقول لك :إن شئت
صيرت معك جبال تهامة ذىباً وفضة ،وخذ ىذه مفاتيح كنوز األرض وال ينقص ذلك من

حظك يوم القيامة ،قال :يا جبرئيل ،وما يكون بعد ذلك ؟ قال :الموت ،فقال :إذن ال
حاجة لي في الدنيا ،دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً ،فاليوم الذي أجوع فيو أتضرع إلى ربي

وأسألو ،واليوم الذي أشبع فيو أشكر ربي وأحمده ،فقال لو جبرئيل :وفقت لكل خير يا

محمد) ( ).

ويروى عنو قال( :يا معشر المساكين ،طيبوا نفساً وأعطوا اهلل الرضا من قلوبكم
يثيبكم اهلل على فقركم فإن لم تفعلوا فل ثواب لكم) ( ).
وعن زلمد بن مسلم ,عن أيب جعفر

( :إذا كان يوم القيامة أمر اهلل تبارك وتعالى

مناديا ينادي بين يديو :أين الفقراء ؟ فيقوم عنق من الناس كثير ،فيقول :عبادي ،فيقولون:
علي ،ولكني إنما اخترتكم لمثل ىذا اليوم
لبيك ربنا ،فيقول :إني لم أفقركم لهوان بكم ّ
في فكافئوه عني بالجنة) ( ).
تصفحوا وجوه الناس ،فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعو إال َ

أي حبيث ىؤالء الفقراء خيوذلم ا﵁ أن يدخلوا أناساً اجلنة ىم من األغنياء أو غَتىم صنعوا مجيبلً
للفقراء يف احلياة الدنيا.

.
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وروي( :ما جتشأ رسول ا﵁ من شبع قط) ( ) ,فإذا كان سيد اخللق وال يدانيو من خلق
ا﵁ يف الفضل ىذه حالو من الفقر واجلوع ,وىذا طبعاً إكرام من ا﵁؛ ألن كل ما حيبو ا﵁ تعاذل
جيعلو يف أطوع خلقو إليو وىو زلمد  ,فكل من شابو زلمداً هبذه الصفة وىي الفقر ولو

أعطاه
مبقدار قليل فهي كرامة لو وىدية من ا﵁ ونعمة؛ ألن العطاء الذي أعطي منو زلمد
لك أيها الفقَت ,فلماذا احلزن على الصفة اليت شاهبت هبا سيد الكون زلمداً  ,بل ىذه حتتاج
إذل شكر من ا﵁ تعاذل فبل نكون منكوسُت والعياذ با﵁ و احلقائق مقلوبة عندنا ,ونرى الفضائل
رذائل والرذائل فضائل ,نسأل ا﵁ أن يرزقنا ىوى كهوى أوليائو وحزناً كحزن أوليائو ,و أن نشتهي
ما يشتهون.
على السرير
روى الشيخ الصدوق يف علل الشرائع ,قال( :دلا وضع علي بن احلسُت
ليغسل نظر إذل ظهره وعليو مثل ركب اإلبل شلا كان حيمل على ظهره إذل منازل الفقراء
وادلساكُت)( ) ,والفقراء وادلساكُت موضع اىتمام أولياء ا﵁ بعكس األغنياء فهذا شرف آخر ذلم.
وعن أيب عبد ا﵁ عليو السبلم أنو قال لفضيل( :يا فضيل ال تزىدوا في فقراء شيعتنا فإن

الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر)( ).
ثالثاً 0شيء يسري مما روي عن أهري املؤهنني

0

عند زواجو من سيدة النساء وىو سيد اخللق بعد زلمد باع درعو,
روي أن علياً
وكان فراشو من تراب يف غرفة زواجو ,ووسادة من تراب ناعم وجهة فيها فراش من جلد حيوان,
وكان سبلم ا﵁ عليو يقتفي آثار رسول ا﵁ بكل شيء ,ويكفي يف بيان فقره وجوعو آيات

٠شلغ ثٛثٗ٠ٚ ،خقف ٔؼٍٗ،
 ٔمً اٌسش اٌؼبٍِ ٟػٓ( :اٌسغٓ ثٓ ِسّذ اٌذ ٍّٟ٠ف( ٟاإلسؽبد) لبي :وبْ إٌجٟ٠ٚسٍت ؽبرٗ٠ٚ ،أوً ِغ اٌؼجذ٠ٚ ،دٍظ ػٍ ٝاألسك٠ٚ ،شوت اٌسّبس ٠ٚشدفٚ ،ال ّٕ٠ؼٗ اٌس١بء أْ ٠سًّ زبخخ ِٓ
اٌغٛق إٌ ٝأٍ٘ٗ٠ٚ ،قبفر اٌغٕٚ ٟاٌفم١شٚ ،ال ٕ٠ضع ٠ذٖ ِٓ ٠ذ أزذ ززٕ٠ ٝضػٙب ٘٠ٚ ،ٛغٍُ ػٍ ِٓ ٝاعزمجٍٗ ِٓ غٕٟ
ٚفم١ش ٚوج١ش ٚفغ١شٚ ،ال ٠سمش ِب دػ ٟإٌ ٌٛٚ ٗ١إٌ ٝزؾف اٌزّشٚ ،وبْ خف١ف اٌّؤٔخ ،وش ُ٠اٌطج١ؼخ خّ ً١اٌّؼبؽشح،
هٍك اٌٛخٗ ،ثغبِب ِٓ غ١ش مسهِ ،سضٔٚب ِٓ غ١ش ػجٛطِ ،زٛامؼب ِٓ غ١ش ِزٌخ ،خٛادا ِٓ غ١ش عشف ،سل١ك
اٌمٍت ،سزّ١ب ثىً ِغٍُ٠ ٌُٚ ،زدؼ ِٓ ؽجغ لوّ٠ ٌُٚ ،ذ ٠ذٖ إٌ ٝهّغ لو) ٚعبئً اٌؾ١ؼخ (آي اٌج١ذ) :ج 2ؿ.22
.
 ػًٍ اٌؾشائغ :ج ؿ -ثسبس األٔٛاس :ج 69ؿ .
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القرآن يف سورة اإلنسان اليت تتلى صباحاً ومساءً وتصف حالتهم؛ ثبلثة أيام دل يأكلوا قرص
الشعَت الذي اآلن ال يفكر أحد أن يأكلو ,أو البعض ال يعرفو ( ).
( :جعت يوماً بالمدينة جوعاً شديداً ،فخرجت أطلب
وعن رلاىد ,قال :قال علي
العمل في عوالي المدينة ،فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً ،فظننتها تريد بلة ،فأتيتها فقاطعتها

كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي ،ثم أتيت الماء فأصبت

منو ،ثم أتيتها فقلت :يكفي ىكذا بين يديها  -وبسط الراوي كفيو ومجعهما  -فعدت لي ستة
عشر تمرة ،فأتيت النبي

فأخبرتو ،فأكل معي منها) ( ).

مسو جوع شديد ,فكم يوماً دل يأكل وأيضاً رسول ا﵁
تفكر ,علي
من القوت ؟ ستة عشر دترة وأكلها مع رسول ا﵁ !!

؟ وكم حصل

ويروى أن قريشاً كانوا يسمونو الفقَت ,وكانوا أيضاً يعَتونو بذلك ,ورسول ا﵁
ديلك أمواالً
أيضاً عنده أموال ومزارع يف ادلدينة ,ولكن الكل كانوا ينفقوهنا لوجو ا﵁ ال
طائلة وعلي
يريدون جزاءً وال شكوراً ,ومعروف عنهم صلوات ا﵁ عليهم يف مسكنهم وملبسهم ,ويف كل توابع
بطمرين وقرصُت يف األيام
الدنيا ىم فقراء ,وا﵁ مغنيهم بفيوضاتو ,واكتفى أمَت ادلؤمنُت
اليت يتوفر فيها قوتو ,قرص يف الغداة وقرص يف ادلساء.
فوجدتو جالساً وبُت يديو إناء
ويروى عن سويد بن غفلة أنو قال( :دخلت على علي
فيو لنب أجد ريح محوضتو ,ويف يده رغيف أرى قشار الشعَت يف وجهو وىو يكسره بيده ويطرحو

فيو .فقال :أدن فأصب من طعامنا .فقلت :إين صائم .فقال

 :سمعت رسول اهلل

يقول :من منعو الصيام من طعام يشتهيو كان حقاً على اهلل تعالى أن يطعمو من طعام الجنة

ويسقيو من شرابها .قال :فقلت لفضة وىي بقرب منو قائمة :وحيك يا فضة أال تتقُت ا﵁ يف
 ،فمبي ٌٗ :اّحظش تٖا اىقضاء ،فزوش رٌه ٌؼّش فمبي :سدن
 ٠ٚش( :ٜٚأْ أثب ثىش لذ خطت فبهّخ ِٓ سعٛي هللا :اخطت فبهّخ .فأر ٝسعٛي هللا
٠ب أثب ثىش ،فخطجٙب ػّش فمبي ٌٗ ِثً ِب لبي ألث ٟثىش ،فمبي أً٘ ػٌٍ ٟؼٍٟ
فمبيٍ :ا حاجحل ؟ فمبي :رمشت فاطَة .فمبيٍ :شحثا ٗإٔال ،فخشج ٚأخجش إٌبط ثّب لبي ،لبٌٛا :لذ أػطبن األً٘
ٚاٌّشزت ،ثُ لبي ٌٍٗ :ا جصذقٖا ؟ لبيٍ :ا ػْذٍ ٛا أصذقٖا ،لبي :فأ ِٝدسػل اىحطَٞة ؟ لبي :ػْذ ،ٛلبي :أصذقٖا
إٝآ ،فزضٚخٙب فأ٘ذ٠ذ إٌِٚ ٗ١ؼٙب خٍّ١خ ِٚشفمخ ِٓ أدَ زؾ٘ٛب ٌ١ف ٚلشثخ ِٕٚخً ٚلذذ ٚسزٚ ٝخشاثبْٚ ،دخٍذ
ػٍِٚ ٗ١ب ٌٙب فشاػ غ١ش خٍذ وجؼ ٕ٠بِبْ ػٍ ٗ١ثبٌٍ٠ٚ ً١ؼٍف ػٍ ٗ١إٌبمر ثبٌٕٙبسٚ ،وبٔذ ٘ ٟخبدِخ ٔفغٙب ،ربهلل ِب
مش٘ب رٌه) ؽشذ إزمبق اٌسك ٌٍ -غ١ذ اٌّشػؾ :ٟج 2ؿ. 8
 -ثسبس األٔٛاس :ج ؿ .
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ىذا الشيخ ,أال تنخلُت ىذا الطعام من النخالة اليت فيو ؟ قالت :قد تقدم إلينا أن ال ننخل لو

طعاماً .قال :ما قلت لها ؟ فأخربتو ,فقال :بأبي وأمي من لم ينخل لو طعام ولم يشبع من
خبز البر ثلثة أيام حتى قبضو اهلل تعالى .وكان

عليو .فقيل لو في ذلك فقال
سمن) ( ).

وكان يقول

يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم

 :أخاف ىذين الولدين أن يجعل فيو شيئاً من زيت أو

 ...( :وأكره أن يدخل في جوفي إال طيب .) ( )...

ويف أحد ادلرات مر رجل سائل وىو يف أحد بساتينو يعمل فأعطاه خبز شعَت يابس ,فأراد
السائل أن يأكل ىذا اخلبز فلم يستطع لشدة يبوستو ورده إذل أمَت ادلؤمنُت
اخلبز اليابس على ركبتو ويأكلو.
وعن أيب عبد ا﵁

على خد الفرس) ( ).

 ,قال( :قال أمير المؤمنين
***

ؿ. 72 – 69
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الفكراء يف آخر السماى:
عن أيب عبد ا﵁

أنو قال ...( :أما لو كملت العدة الموصوفة ثلثمائة وبضعة عشر

كان الذي تريدون ،ولكن شيعتنا من ال يعدو صوتو سمعو ،وال شحناؤه بدنو ،وال يمدح بنا
معلناً ،وال يخاصم بنا قالياً ،وال يجالس لنا عائباً ،وال يحدث لنا ثالباً ،وال يحب لنا مبغضاً،
وال يبغض لنا محباً .فقلت :فكيف أصنع هبذه الشيعة ادلختلفة الذين يقولون إهنم يتشيعون ؟

فقال :فيهم التمييز ،وفيهم التمحيص ،وفيهم التبديل ،يأتي عليهم سنون تفنيهم ،وسيف
يقتلهم ،واختلف يبددىم .إنما شيعتنا من ال يهر ىرير الكلب ،وال يطمع طمع الغراب،
وال يسأل الناس بكفو وإن مات جوعاً .قلت :جعلت فداك ,فأين أطلب ىؤالء ادلوصوفُت هبذه
الصفة ؟ فقال :اطلبهم في أطراف األرض ،أولئك الخفيض عيشهم ،المنتقلة دارىم ،الذين

إن شهدوا لم يعرفوا ،وإن غابوا لم يفتقدوا ،وإن مرضوا لم يعادوا ،وإن خطبوا لم يزوجوا،
وإن ماتوا لم يشهدوا ،أولئك الذين في أموالهم يتواسون ،وفي قبورىم يتزاورون ،وال تختلف
أىواؤىم وإن اختلفت بهم البلدان) ( ).

أوردت ىذا احلديث؛ ألن فيو صفات أتباع أىل البيت

 ,وبعض احلديث أو صدره ليس

لو تعلق بادلوضوع وأردت من ذكره الفائدة وزلل الشاىد؛ ألن كبلمهم نور يطرد الظبلم من
القلوب.
والذي افهمو من احلديث :إهنم ال يسألون وال ديدون أيديهم وإن ماتوا جوعاً .إذن ىم
متصفون بالفقر ولكن ال يظهرون الفقر ,وإن أدى اجلوع إذل هناية اجلسد ,ال يقبلون بذلة الروح,
 :جتدىم يف أطراف األرض يف ادلناطق النائية والبعيدة,
فسأل السائل أين أجد ىؤالء ؟ فقال
والذين ىم عيشهم خفيف وميسور وبدون تكلف .فاليوم الذي يريد الغٌت واليسر يف حالنا ىذا
ماذا يفعل ؟ ىل يوجد مصدر من حبلل وبسهولة ؟ واجلواب واضح؛ ال يوجد ,كما يقول رسول
ا﵁

( :أقل ما يكون في آخر الزمان أخ يوثق بو أو درىم من حلل) ( ).

 وزبة اٌغ١جخ ٌٍٕ -ؼّبٔ :ٟؿ2 -ثسبس األٔٛاس :ج  7ؿ. 27
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فمن يريد أن يعيش عيشاً يرضي ا﵁ واإلمام ويتقي احلرام ال جيد عيشاً ىنيئاً ,وال يستغٍت أبداً
( :ما رأيت نعمة موفورة إال وإلى جانبها حق
إال قليل جداً ,كما قال أمَت ادلؤمنُت

مضيع)( ).

وكما قال

 ( :إن اهلل سبحانو فرض في أموال األغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير

إال بما متع بو غني) ( ).

والفقراء يف آخر الزمان ىم ادللتزمون بشريعة آل زلمد ؛ ألهنم إذا صاروا أغنياء فهم غَت
ملتزمُت بالشكل الدقيق من كل اجلوانب ,فمن من أولياء ا﵁ أبقى عنده أموالو اخلاصة والزائدة
عن حاجتو كثَتاً ,وىناك فقراء جياع أو عراة ,أو يف العراء بدون سكن ؟
يروى عن رسول ا﵁ أنو جاءتو سفانة بنت حاًب الطائي وىي أسَتة فطلبت من رسول
وأكرمها حبيث أعطاىا على ما نقل
ا﵁ إطبلق سراحها ىي وقومها ,فأطلقها رسول ا﵁

يف الرواية مواشي ما سدت بُت جبلُتٍ .ب قال ( :ارحموا ثلثاً ،وحق لهم أن يرحموا :عزيزاً
ذل من بعد عزه ،وغنياً افتقر من بعد غناه ،وعالماً ضاع ما بين الجهال) ( )؛ ألهنا بنت حاًب
الطائي وكانت تظن أنو ال يوجد أكرم من أبيها ,فقالت للرسول

الفقر .قال( :ىكذا أدبني ربي).

 :ىذا عطاء من ال خياف

فالذي يعطي ىكذا أو يريد أن يتشبو برسول ا﵁  ,فهم يعطون كل ما ديلكون كثَتاً أو
قليبلً ,وعلى ىذا ىل يبقى لغٍت أموال وىو من الشيعة حقاً ؟
يروى عن أيب عبد ا﵁ الصادق

أنو قال( :لوال إلحاح ىذه الشيعة على اهلل في طلب

الرزق لنقلهم من الحال التي ىم فيها إلى ما ىو أضيق منها) ( ).

وىل تنقص خزائن أكرم األكرمُت أن يغٍت عباده ادلؤمنُت ,فلماذا ا﵁ جل وعز يضيق عليهم
فوق الفقر فقراً ؟ إذن الفقر عطاء وكرم من كرم ا﵁ اخلاص ,فيخص بو عباده الذين حيبهم ,فأنا
 دساعبد فٙٔ ٟح اٌجالغخ ٌّ -سّذ ِٙذ ٞؽّظ اٌذ :ٓ٠ؿ. 2 ٔفظ اٌّقذس اٌغبثك. ؽدشح هٛثٌٍ - ٝؾ١خ ِسّذ ِٙذ ٞاٌسبئش :ٞج ؿ. 22 -اٌىبف ،ٟثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ :ٓ١ج ؿ . 6
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وأعوذ با﵁ من األنا أقول :على األغنياء أن يسألوا ا﵁ أن يرزقهم مبا يرزق الذين حيبهم وإن كان
الفقر ,والفقراء أن يسألوا ا﵁ أن يرزقهم الشكر على ىذه النعمة ,نعمة الفقر.
قال( :إن اهلل
وعن أيب عبد ا﵁
يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين تسبيحاً
علي وترون ما
بالمعتذر إليهم فيقول :وعزتي وجللي ما أفقرتكم في الدنيا من ىوان بكم ّ
أصنع بكم اليوم ،فمن زود أحدكم منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنة.

قال :فيقول رجل منهم :يا رب ،إن أىل الدنيا تنافسوا في دنياىم فنكحوا النساء ،ولبسوا

الثياب اللينة ،وأكلوا الطعام ،وسكنوا الدور ،وركبوا المشهور من الدواب ،فأعطني مثل ما
أعطيتهم ،فيقول تبارك وتعالى :لك ولكل عبد منكم مثل أع طيت أىل الدنيا منذ كانت
الدنيا على أن أنقضت الدنيا سبعون ضعفاً) ( ).

إلي صحبة الفقراء ،وأعني على صحبتهم بحسن
وعن زين العابدين
( :اللهم حبب ّ
الصبر ،وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية ،واجعل ما
خولتني من حطامها وعجلت لي من متاعها بلغة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة إلى
جنتك إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم) ( ).
***

 اٌىبف ،ٟثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ :ٓ١ج ؿ . 6ف ٟاٌّؼٔٛخ ػٍ ٝلنبء اٌذ :ٓ٠ؿ. 22
 -اٌقس١فخ اٌغدبد٠خ اٌىبٍِخ ِٓ دػبءٖ

السلسلت األخالقيت  /احللقت الثانيت 21 .................................................

والفكر:

أنصار اإلمام املًدي

ِ
قال تعاذل﴿ :و َع َد اللَّوُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم فِي ْاأل َْر ِ
ض
الصال َحات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َ َ
ْ َ
َ
َكما است ْخلَ َ َّ ِ
َّهم ِّمن بَ ْع ِد
ين ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَ ُه ْم ِدينَ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
َ َْ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
ف ال ذ َ
ك ىم الْ َف ِ
َخوفِ ِهم أ َْمناً ي ْعب ُدونَنِي َال ي ْش ِرُكو َن بِي َشْيئاً ومن َك َفر ب ْع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن﴾( ).
ََ َ َ
ُ
ْ ْ َُ
ك فَأ ُْولَئ َ ُ ُ
عن أيب بصَت ,عن أيب عبد ا﵁

 ,قال( :نزلت في القائم وأصحابو) ( ).

َّهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمناً﴾ فمن ىو اخلائف ؟ فلو كان أنصار اإلمام ادلهدي
﴿ َولَيُبَ ِّدلَن ُ

ذلم أموال وأغنياء ألمكنهم أن يؤمنوا خوفهم بوسائل كثَتة ,فكثَت من الطغاة أو كل الطغاة ذلم
أعداء ولكن ىؤالء الطغاة بأمواذلم جيندون اجلنود ويعملون الوقايات وكل وسائل األمن ,وإن كان
أمر ا﵁ يأٌب بغتة وال ينفعهم أي شيء ,ولكن يصنعون األمان ألنفسهم بسبب دتكنهم ,أما
الناس الفقراء فأي شيء يريدونو ال يتيسر ذلم بسهولة ,وأنصار اإلمام ادلهدي سَتهتم كسَتة
حيث عانوا ما عانوا من حالة الفقر واجلوع يف سبيل ا﵁ ,والذي يأٌب
أصحاب رسول ا﵁
للدعوات اإل ذلية ال يأٌب من أجل مال أو أي مطلب دنيوي ,ولو كان فيها ىذه ادلطالب من
األموال لدخلت يف الدعوات اإلذلية كل الناس.
َّ ِ
ض ِع ُفوا فِي ْاأل َْر ِ
ض َونَ ْج َعلَ ُه ْم أَئِ َّمةً َونَ ْج َعلَ ُه ُم
ين ا ْستُ ْ
وقال تعاذلَ ﴿ :ونُ ِري ُد أَن نَّ ُم َّن َعلَى الذ َ
ِ
ين﴾( ).
ال َْوا ِرث َ
وعن علي أمَت ادلؤمنُت

يف صفات أصحاب القائم

وشروطو عليهم:

(...ويلبسون الخشن من الثياب ،ويوسدون التراب على الخدود ،ويأكلون الشعير،

ويرضون بالقليل ،ويجاىدون في اهلل حق جهاده .) ( )...
وعن اإلمام الباقر

أنو قال( :كأني أنظر إلى القائم

وأصحابو في نجف الكوفة

كأنو على رؤوسهم الطير قد فنيت أزوادىم وخلقت ثيابهم .) ( )...
 إٌٛس.22 : وزبة اٌغ١جخ ٌٍٕ -ؼّبٔ :ٟة ؿ. 7 اٌمقـ.2 : اٌّالزُ ٚاٌفزٓ  -الثٓ هبٚٚط :ة 79ؿ. 92 -2ثسبس األٔٛاس :ج  2ؿ. 86
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أنو قال يف وصف الشيعة حقاً ...( :أولئك الخفيض عيشهم،
وعن أيب عبد ا﵁
المنتقلة دارىم ،إن شهدوا لم يعرفوا ،وإن غابوا لم يعرفوا  ,) ( )...فماذا تعرف عن اخلفيض
عيشو أليس يكون أكلو قليبلً ومسكنو بسيطاً ؟ وكفى الفقراء ادلؤمنُت مفخرة أهنم اتصفوا بأحد
.
صفات أنصار اإلمام ادلهدي
ٍب أليس أنصار اإلمام ادلهدي

ىم من خَتة شيعة أىل البيت

 ,فعن الصادق

أنو قال( :ليس لمصاص شيعتنا في دولة الباطل إال القوت ،شرقوا إن شئتم أو غربوا لن
ترزقوا إال القوت) ( ) ,وادلصاص ىو مستخلص شيعتهم أي أصفى ما يف شيعتهم يكون

حصتهم يف دولة الباطل القوت فقط ,فمن ىم اليوم ؟ خذ احلديث وطبقو ,ىل ينطبق على أىل
العلم ,أىل البيوت الفارىة واألموال الطائلة والًتف الباذخ ؟
وعن الصادق
) ( ).

آدم

( ...فإن أولياء اهلل لم يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق اهلل

الشم ِ
الشم ِ
ال
ال َما أ ْ
قال ا﵁ تعاذل يف سورة الواقعةَ ﴿ :وأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
اب ِّ َ
اب ِّ َ
يم و ِظل ِّمن يحم ٍ
وم َّال با ِرٍد وَال َك ِر ٍيم إِنَّهم َكانُوا قَبل َذلِ َ ِ
ِ
ين﴾( ).
ُْ
َ َ
َو َحم ٍ َ ٍّ َ ْ ُ
ك ُم ْت َرف َ
َْ

فِي سم ٍ
وم
َُ

فحال ادلًتفُت ومصَتىم مسوم ومحيم .فطوىب للفقراء األغنياء بوالية آل زلمد احلقة اليوم,
.
ادلتمثلة ببيعة وصي ورسول اإلمام ادلهدي السيد أمحد احلسن
عن النيب

( :أال أخبركم عن ملوك أىل الجنة ؟ كل ضعيف مستضعف)( ).

وعنو

( :أبغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم)( ).

وعنو

( :إنما ينصر اهلل ىذه األمة بضعفائها بدعواتهم وصلتهم وإخلصهم)( ).

 اٌىبف ،ٟثبة اٌّؤِٓ ٚػالِبرٗ ٚففبرٗ :ج ؿ8 اٌىبف ،ٟثبة فنً فمشاء اٌّغٍّ :ٓ١ج ؿ . 6 اٌّسبعٓ ،ثبة خقبئـ اٌّؤِٓ :ؿ. 28–. 2
 اٌٛالؼخ:١ِ -2ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ . 72
 -6وٕض اٌؼّبي :ج ؿ  7ذ.62 9
 -7وٕض اٌؼّبي :ج ؿ  7ذ.62 7

–9

.

السلسلت األخالقيت  /احللقت الثانيت 21 .................................................

وكان النيب

يستفتح ويستنصر بصعاليك ادلسلمُت.

فهذا الكبلم واألحاديث خذىا وطبقها مع اآليةَ ﴿ :ونُ ِري ُد أَن نَّ ُم َّن
ِ
ِ
فِي ْاأل َْر ِ
ين﴾ ( ) وطبقها على
ض َونَ ْج َعلَ ُه ْم أَئ َّم ًة َونَ ْج َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ
ادلهدي .
ويف خطبة وصف ادلتقُت لئلمام علي

َّ ِ
ض ِع ُفوا
استُ ْ
ين ْ
َعلَى الذ َ
صفات أنصار اإلمام

قال ...( :فالمتقون فيها ىم أىل الفضائل،

منطقهم الصواب ،وملبسهم االقتصاد ،ومشيهم التواضع ،غضوا أبصارىم عما حرم اهلل
عليهم ،ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم ،نزلت أنفسهم منهم في البلء كالتي نزلت
في الرخاء ،ولوال األجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادىم طرفة عين شوقاً
إلى الثواب وخوفاً من العقاب ،عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونو في أعينهم ،فهم
والجنة كمن قد رآىا فهم فيها منعمون ،وىم والنار كمن قد رآىا فهم فيها معذبون ،قلوبهم
محزونة ،وشرورىم مأمونة ،وأجسادىم نحيفة ،وحاجاتهم خفيفة ،وأنفسهم عفيفة .) ()...
وعن الباقر

 ( :إن أىل التقوى ىم األغنياء ما أغناىم القليل من الدنيا فمؤونتهم

يسيرة ،إن نسيت الخير ذكروك ،وإن عملت بو أعانوك ،أخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم،
وقدموا طاعة ربهم أمامهم ،ونظروا إلى سبيل الخير وإلى والية أحباء اهلل فأحبوىم وتولوىم

واتبعوىم)( ).) ( ,

 اٌمقـ.2 : ٔٙح اٌجالغخ :ج ؿ. 6 – 62 ثسبس األٔٛاس :ج 72ؿ. 66 – 62 ٚأم١ف ثؼل اٌشٚا٠بد فِ ٟذذ اٌفمش ٚأٍ٘ٗ:أٔٗ لبي ( :اىفقشاء ٍي٘ك إٔو اىجْةٗ ،اىْاط ميٌٖ ٍشحاقُ٘ إى ٚاىجْةٗ ،اىجْة ٍشحاقة إىٚ
ػٓ اٌشعٛي ِسّذ
اىفقشاء) ثسبس األٔٛاس :ج 69ؿ. 9
( :اىفقش فخش )ٛثسبس األٔٛاس :ج 69ؿ. 9
ٚلبي
( :إُ األّثٞاء ٗأٗالد األّثٞاء ٗأجثاع األّثٞاء خص٘ا تثالخ خصاه :اىغقٌ ف ٜاألتذاُ،
ٚػٓ أث ٟاٌسغٓ ِٛعٝ
ٗخ٘ف اىغيطاُٗ ،اىفقش) ثسبس األٔٛاس :ج 69ؿ. 9
( :اىفقش ش ِٞػْذ اىْاط ٗص ِٝػْذ هللا  ً٘ٝاىقٞاٍة) ثسبس األٔٛاس :ج 69ؿ. 9
ٚػٕٗ
( :أمشً ٍا ٝنُ٘ اىؼثذ إى ٚهللا أُ ٝطية دسَٕا فال ٝقذس ػي ،ٔٞلبي
ٚػٓ ػجذ هللا ثٓ عٕبْ ،لبي :لبي أث ٛػجذ هللا
ٕ :زا اىنالً ٗػْذٍ ٛائة أىف ٗأّا اىٍ ً٘ٞا أٍيل دسَٕا) ثسبس األٔٛاس :ج69
ػجذ هللا ثٓ عٕبْ :لبي أث ٛػجذ هللا
ؿ.22 – 9
٠مٛي( :قاه هللا جؼاى :ٚى٘ال أّْ ٜأعحح ٍِ ٜٞػثذ ٛاىَؤٍِ ٍا
ٚػٓ ػجبد ثٓ ف١ٙت ،لبي :عّؼذ خؼفش ثٓ ِسّذ
جشمث ىٔ خشقة ٝح٘اس ٙتٖا ،إال أُ اىؼثذ إرا جناٍو ف ٔٞاإلَٝاُ اتحيٞحٔ ف ٜق٘جٔ ،فئُ جضع سددت ػي ٔٞق٘جٔٗ ،إُ صثش
تإٞث تٔ ٍالئنح ٜفزاك اىز ٛجشٞش إى ٔٞاىَالئنة تاألصاتغ) ثسبس األٔٛاس :ج 69ؿ.22
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الكهاعة:
 ...( :إياك أن تطمح بصرك إلى من
عن عمرو بن سعيد بن ىبلل ,قال أبو جعفر
ك أ َْم َوالُ ُه ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُى ْم﴾( ) ,وقال:
ىو فوقك فكفى بما قال اهلل لنبيو ﴿ :فَلَ تُ ْع ِجْب َ
ك إِلَى ما مت ِ
ْحيَاةِ ُّ
الدنيَا﴾( ) ,فإن دخلك من
﴿ َوَال تَ ُم َّد َّن َعْي نَ ْي َ
َ َْ
َّعنَا بِو أَ ْزَواجاً ِّم ْن ُه ْم َز ْى َرةَ ال َ
فإنما كان قوتو الشعير ،وحلواه التمر ،ووقوده
ذلك شيء فاذكر عيسى رسول اهلل
السعف إذا وجده) ( ).
وقول اإلمام

( :إياك أن تطمح بصرك إلى من ىو فوقك)  -على ما أفهمو  -ال

تطمح للذي فوقك يف األمور الدنيوية ,أما إذا كان يف مدارج الكمال أو القرب من ا﵁ فهذا
ِ
ك فَلَْيتَ نَافَ ِ
سو َن﴾( ) يف طاعة حجة ا﵁ الذي فرضو
مأمور بو ,قال تعاذلَ ﴿ :وفِي َذلِ َ
س ال ُْمتَ نَاف ُ
عليكم.
عن أيب عبد ا﵁

اهلل)( ).

 ,قال( :قال رسول اهلل

 :من سألنا أعطيناه ،ومن استغنى أغناه

وحسب ما أعرف من احلديث يقول الرسول من يطلب مٍت أعطيو ,ومن عفت نفسو
وسأل ا﵁ ودل يسألٍت فإن ا﵁ يعطيو ويغنيو ,ال كما أعطيو أنا عطاء فقط وإن كان عطاؤه من
ا﵁ ,أي قد يهيئ ا﵁ تعاذل لو حرفة تغنيو يف حياتو وال حيتاج إذل السؤال.
وعن أيب عبد ا﵁

باليسير من العمل) ( ).

 اٌزٛثخ.22 :.
 هٗ: اٌىبف :ٟج 8ؿ 68ذ. 89 اٌّطفف. 6 :ٓ١ -2اٌىبف ،ٟثبة اٌمٕبػخ :ج ؿ8
ٔ -6فظ اٌّقذس اٌغبثك.

 ,قال( :من رضي من اهلل باليسير من المعاش رضي اهلل منو

.
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وعنو

 ,قال( :مكتوب في التوراة :ابن آدم ،كن كيف شئت ،كما تدين تدان ،من

رضي من اهلل بالقليل من الرزق قبل اهلل منو اليسير من العمل ،ومن رضي باليسير من

الحلل خفت مؤونتو وزكت مكسبتو وخرج من حد الفجور) ( ).
وعنهم

يف قولو تعاذل﴿ :فَ لَنُ ْحيِيَ نَّوُ َحيَا ًة طَيِّبَةً﴾( ) قال( :القنوع بما رزقو) ( ).
 ,قال( :من لم يقنعو من الرزق إال الكثير لم يكفو من العمل

وعن أيب احلسن الرضا

إال الكثير ،ومن كفاه من الرزق القليل فإنو يكفيو من العمل القليل) ( ).
وعن أمَت ادلؤمنُت

( :بالقناعة يكون العز) ( ).

وعن أيب عبد ا﵁

 ,قال( :كان أمير المؤمنين صلوات اهلل عليو يقول :ابن آدم ،إن

كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك ،وإن كنت إنما تريد ما ال يكفيك

فإن كل ما فيها ال يكفيك) ( ).
وعن أمَت ادلؤمنُت
وعن أيب جعفر

( :انتقم من حرصك بالقنوع كما تنتقم من عدوك بالقصاص)( ).
 ,قال( :قال رسول اهلل

بما في يد اهلل أوثق منو بما في يد غيره) ( ).
وعن علي
وأيضاً عنهم

 :من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن

( :من كان بيسير الدنيا ال يقنع لم يغنو من كثيرىا ما يجمع) ( ).
قالوا( :من قنع بما رزقو اهلل فهو من أغنى الناس)( ).

.

 اٌىبف ،ٟثبة اٌمٕبػخ :ج ؿ8 إٌسً.97 : رفغ١شاٌمّ :ٟج ؿ. 92 اٌىبف ،ٟثبة اٌمٕبػخ :ج ؿ. 8١ِ -2ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 6 8
 -6اٌىبف ،ٟثبة اٌمٕبػخ :ج ؿ. 8
ِ -7غزذسن اٌٛعبئً ١ٌٍّ -شصا إٌٛس ،ٞثبة وشا٘خ اٌسشؿ ػٍ ٝاٌذٔ١ب :ج
 -8اٌىبف ،ٟثبة اٌمٕبػخ :ج ؿ. 9
١ِ -9ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 6 9
 - 2اٌىبف ،ٟثبة اٌمٕبػخ :ج ؿ. 9

ؿ .6
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( :ثمرة القناعة اإلجمال في المكسب والعزوف عن الطلب)( ).

وعن علي

وقال علي بن احلسُت

الناس .) ( )...

( :رأيت الخير كلو قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي

( :من أقتصر على بلغة الكفاف فقد أنتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة)( ).

وعن علي
وقال

( :ال تكن ممن يرجو اآلخرة بغير العمل  ...يقول في الدنيا بقول الزاىدين،

وقال

( :ألهم نفسك القنوع) ( ).

ويعمل فيها بعمل الراغبين ،إن أعطي منها لم يشبع ،وإن منع منها لم يقنع .) ( )...

وعن احلسن

 ,قال( :اعلم أن مروة القناعة والرضا أكثر من مروة اإلعطاء) ( ).

وعن اإلمام احلسُت
وعن الصادق

( :القنوع راحة األبدان) ( ).
( :من قنع بما رزقو اهلل فهو من أغنى الناس) ( ).

وعنو أيضاً ...( :ا نظر إلى من ىو دونك وال تنظر إلى من ىو فوقك في المقدرة ،فإن

ذلك أقنع لك بما قسم لك .) ( )...

***

 ِ١ضاْ اٌسىّخ ٌّسّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 6 8 اٌىبف ،ٟثبة االعزغٕبء ػٓ إٌبط :ج ؿ. 8 ٔٙح اٌجالغخ :ج ذ  7ؿ.87 ٔٙح اٌجالغخ :ج ذ 22ؿ. 8١ِ -2ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 6 6
ٔ -6فظ اٌّقذس اٌغبثك.
١ِ -7ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 6 8
 -8اٌىبف ،ٟثبة اٌمٕبػخ :ج ؿ. 9
 -9ػًٍ اٌؾشائغ :ج ؿ 262 – 229ة . 2
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تفاية الدنيا وخصتًا (شيء يصري):
من كبلم ألمَت ادلؤمنُت

( :أما بعد ،فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع .) ( )...

ويف شرح هنج الببلغة مبعٌت أن الدنيا بتقلب أحواذلا ومبا نرى من طبيعتها فكل يوم يف شكل
من تغَتاهتا ,فأول نظرة من كل إنسان عاقل إليها حيصل لو اليقُت بفنائها وانقضائها ,وليس وراء
الدنيا إال اآلخرة ,فإن كانت األوذل وىي الدنيا مودعة فاآلخرة مشرفة ومستقبلة( ,وإن اآلخرة قد

أشرفت بإطلع) أي جاءت إلينا فجأة.
(أال وإن المضمار اليوم) معٌت ادلضمار ادلوضع وادلكان الذي يكون فيو التدريب ومن ٍب
يكون بعد ذلك السباق.
(والسباق غداً والسبقة الجنة) مبعٌت بعد أن يفوز اإلنسان بالسباق تكون جائزتو اجلنة.
(والغاية النار أفل تائب من خطيتو قبل منيتو ؟ اال عامل لنفسو قبل يوم بؤسو ؟) أي قبل
أن تشتد احلاجة وسوء احلالة مع الفقر من األعمال الصاحلة ,وال يستطيع أن يعمل صاحلاً؛ ألنو
يوم جزاء ال يوم عمل.
(أال وإنكم في أيام أمل) األمل يف البقاء واستمرار احلياة.
(من ورائو أجل  ،فمن عمل في أيام أملو قبل حضور أجلو نفعو عملو ولم يضره أجلو،
ومن قصر في أيام أملو قبل حضور أجلو فقد خسر عملو وضره أجلو ،أال فاعملوا في
الرغبة كما تعملون في الرىبة) أي اعملوا ﵁ يف السراء والرخاء كما تعملون لو يف الضراء ,ال
تصرفكم النعم والراحة عن خشيتو واخلوف منو.
ٍب قال

 ...( :أال وإني لم أر كالجنة نام طالبها ،وال كالنار نام ىاربها ،أال وإنو من

ال ينفعو الحق يضره الباطل  ,) ( )...أي النفع الصحيح كلو يف احلق ,فإن قال قائل إن احلق دل
ينفعو فالباطل أشد ضرراً لو.
 ٔٙح اٌجالغخ :ج ذ 8ؿ.72ٙٔ -ح اٌجالغخ :ج ذ 8ؿ .7
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(ومن لم يستقم بو الهدى يجزيو الضلل الى الردى) أي ومن دل يستقم بو اذلدى ادلرشد
إذل احلق ,أي دل ينج بو ,أخذه الضبلل إذل الردى واذلبلك.
(أال وإنكم قد أمرتم بالظعن) أي الرحيل عن الدنيا ,وأمرنا بو أمر تكوين رغماً عنا رضينا أم

جزعنا كما يف النهج .كما خلقنا ا﵁ خلق فينا أن نرحل عن حياتنا األوذل رمحة بنا لنستقر يف
اآلخرة.
وقال
السيئات.

ودللتم على الزاد)  ,والزاد الذي دلنا ا﵁ عليو ىو العمل الصاحل وترك
ُ ( :

(وأن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول األمل ،تزودوا من الدنيا ما تحرزون

أنفسكم بو غداً) حترزون أنفسكم أي حتفظوهنا ( ).

ْحيَاةُ ُّ
اع الْغُُروِر﴾ ( ).
الدنْ يَا إِالَّ َمتَ ُ
وا﵁ تعاذل يقولَ ...﴿ :وما ال َ

الدنْ يا قَلِيل و ِ
اآلخ َرةُ َخ ْي ٌر لِّ َم ِن اتَّ َقى َوالَ تُظْلَ ُمو َن فَتِيلً﴾( ).
ويقول أيضاً ...﴿ :قُ ْل َمتَاعُ َّ َ ٌ َ

ِ
َّ ِ
ِ
ْحيَاةُ ُّ
سواْ لَِقاء
نس ُ
ين اتَّ َخ ُذواْ دينَ ُه ْم لَ ْهواً َولَعباً َو َغ َّرتْ ُه ُم ال َ
﴿الذ َ
اى ْم َك َما نَ ُ
الدنْ يَا فَالْيَ ْو َم نَ َ
يَ ْوِم ِه ْم َى َذا َوَما َكانُواْ بِآيَاتِنَا يَ ْج َح ُدو َن﴾ ( ).

﴿فَ َخرج َعلَى قَ وِم ِو فِي ِز َينتِ ِو قَ َ َّ ِ
ْحيَا َة ُّ
ت لَنَا ِمثْ َل َما أُوتِ َي
الدنيَا يَا لَْي َ
ين يُ ِري ُدو َن ال َ
ْ
ََ
ال الذ َ
( )
ارو ُن إِنَّوُ لَ ُذو َح ٍّ
ظ َع ِظ ٍ
يم﴾ .
قَ ُ
ال الَّ ِذين أُوتُوا ال ِْعلْم وي لَ ُكم ثَواب اللَّ ِو َخي ر لِّمن آمن وع ِمل ِ
اىا إَِّال
﴿ َوقَ َ
صالحاً َوَال يُلَ َّق َ
ٌْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ َْ ْ َ ُ
َ
الصابُِرو َن﴾( ).
َّ

 اٌظب٘ش أْ وً أ ٚأ غٍت اٌؾشذ ِأخٛر أِ ٚغزفبد ِٓ والَ اٌؾبسذ ِسّذ ػجذٖٚ ،لذ أؽبس اٌّؤٌف إٌ ٝرٌه ف ٟثذا٠خ٘زا اٌّٛمٛع.
 آي ػّشاْ. 82 : إٌغبء.77 : األػشاف. 2 : -2اٌمقـ.79 :
 -6اٌمقـ.82:
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( :الدنيا ملعونة ،ملعون ما فيها إال ما ابتغي بو وجو اهلل) ( ).

وقال رسول ا﵁
وعنو

( :ما لي وللدنيا ،أنما مثلي ومثلها كمثل الراكب رفعت لو شجرة في صائف

وعنو

( :يا علي ،ما أحد من األولين واآلخرين إال وىو يتمنى يوم القيامة أنو لم يعط

فقال ( ) تحتها ثم راح وتركها) ( ).
من الدنيا إال قوتاً) ( ).
ويروى عنو

 ...( :من عظم صاحب دنيا وأحبو لطمع دنياه سخط اهلل عليو وكان في

وعن علي

 ,قال( :لو عقل أىل الدنيا لخربت الدنيا) ( ).

درجتو مع قارون في التابوت األسفل من النار .) ( )...

وقال

( :الدنيا سوق الخسران) ( ).

وعنو

 ...( :إنما سميت الدنيا دنيا؛ ألنها أدنى من كل شيء .) ( )...

وعنو

 ...( :وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم فلآلخرة

وعنو

 ...( :وإن دنياكم عندي ألىون من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي

خلقتم وفي الدنيا حبستم .) ( )...
ولنعيم يفنى ولذة ال تبقى .) ()...

ألث ٟرس

 :ؿ . 6

 ِىبسَ األخالق ٌٍطجشع ٟفِٛ ٟػظخ اٌشعٛي (لبي) ِٓ اٌمٌٍٛ١خ  ٛ٘ٚإٌ َٛػٕذ ِٕزقف إٌٙبس. خبِغ أزبد٠ث اٌؾ١ؼخ ٌٍ -جشٚخشد :ٞج ؿ ذ. 922 ِٓ ال ٠سنشٖ اٌفم ،ٗ١ثبة إٌٛادس :ج ؿ . 6ؿ . 8
ٚ -2عبئً اٌؾ١ؼخ (آي اٌج١ذ) :ج 7ذ 2
١ِ -6ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ .9
 ( :ى٘ػقو اىْاط ٗجص٘سٗا اىَ٘ت تص٘سجٔ ىخشتث اىذّٞا) ،اٌؼمً ٚاٌد ًٙف ٟاٌىزبة ٚاٌغٕخ
ٚػٓ اإلِبَ اٌسغٓ١
ٚ .سثّب ٠شاد ِٓ رٌه أْ أً٘ اٌذٔ١ب ٌ ٛػمٍٛا ٌخشثذ اٌذٔ١ب أٌ ٞخشثذ اٌذٔ١ب
–
ٌّسّذ اٌش٠ؾٙش :ٞؿ
اٌّزِِٛخ ،فال ثخً ٚال زغذ ٚال ثغل ٚال زمذ؛ ألْ ِٓ ػمً زم١مخ اٌذٔ١ب ٌّب زشؿ ػٍٙ١بٌّٚ ،ب اثغل أخٚ ٗ١ال زغذ
غ١شٖ ِٓ أ خٍٙبٚ ،الوزف ٝوً إٔغبْ ثّب ٠غذ زبخزٗ ٚثبػزذايٌّٚ ،ب وبْ ٘زا اٌزفبٚد ف ٟاٌثشاء ٚاٌٍٙث ٚساء اٌذٔ١ب.
١ِ -7ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ.892
 -8ػًٍ اٌؾشائغ :ج ذ ة ؿ – .
 -9اإلسؽبد :ج ؿ. 96 – 92
ؿ. 8 – 6
ٙٔ - 2ح اٌجالغخ :ج ذ
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( :إن الدنيا كالشبكة تلتف على من رغب فيها) ( ).

وعنو

 ...( :إن من أحب الدنيا ذىب خوف اآلخرة من

وعن اإلمام موسى الكاظم

قلبو.) ( )...

وعن الصادق
اهلل

 ,قال ( :إن سارة قالت إلبراىيم :يا إبراىيم ،قد كبرت فلو دعوت

أن يرزقك ولداً تقر أعيننا بو فإن اهلل قد اتخذك خليلً وىو مجيب لدعوتك إن
إليو أني واىب لك

شاء ،قال :فسأل إبراىيم ربو أن يرزقو غلماً عليماً ،فأوحى اهلل
 :فمكث إبراىيم بعد البشارة ثلث
غلماً عليماً ثم أبلوك بالطاعة لي ،قال أبو عبد ا﵁
سنين ثم جاءتو البشارة من اهلل

أجلك فلو دعوت اهلل

 .وأن سارة قد قالت إلبراىيم :إنك قد كبرت وقرب

أن ينسئ في أجلك وأن يمد لك في العمر فتعيش معنا وتقر

أعيننا ،قال :فسأل إبراىيم ربو ذلك ،قال :فأوحى اهلل

إليو سل من زيادة العمر ما

أحببت تعطو ،قال :فأخبر إبراىيم سارة بذلك ،فقالت لو :سل اهلل أن ال يميتك حتى تكون
أنت الذي تسألو الموت ،قال :فسأل إبراىيم ربو ذلك ،فأوحى اهلل
فأخبر إبراىيم سارة بما أوحى اهلل

إليو ذلك لك ،قال:

إليو في ذلك ،فقالت سارة إلبراىيم :اشكر اهلل

واعمل طعاماً وادع عليو الفقراء وأىل الحاجة ،قال :ففعل ذلك إبراىيم ودعا إليو الناس،

فكان فيمن أتى رجل كبير ضعيف مكفوف معو قائد لو ،فأجلسو على مائدتو ،قال :فمد

األعمى يده فتناول لقمة وأقبل بها نحو فيو فجعلت تذىب يميناً وشماالً من ضعفو ،ثم
أىوى بيده إلى جبهتو فتناول قائده يده فجاء بها إلى فمو ،ثم تناول المكفوف لقمة فضرب
بها عينو ،قال :وإبراىيم

ينظر إلى المكفوف وإلى ما يصنع !! قال :فتعجب إبراىيم

من ذلك وسأل قائده عن ذلك ،فقال لو القائد :ىذا الذي ترى من الضعف ،فقال إبراىيم
في نفسو :أليس إذا كبرت أصير مثل ىذا ،ثم إن إبراىيم سأل اهلل

حيث رأى من

الشيخ ما رأى ،فقال :اللهم توفني في األجل الذي كتبت لي فل حاجة لي في الزيادة في

العمر بعد الذي رأيت) ( ).

 ِ١ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ .92 ِغزذسن اٌٛعبئً ١ٌٍّ -شصا إٌٛس :ٞج ذ 2 -ػًٍ اٌؾشائغ :ج ة 6ؿ. 9 – 8
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الدنيا مملو أى تصلم بًا لآلخرة:
من كبلم ألمَت ادلؤمنُت

بالبصرة ,وقد دخل على العبلء بن زياد احلارثي وىو من

أصحابو يعوده فلما رأى سعة داره قال

( :ما كنت تصنع بسعة ىذه الدار في الدنيا ،أما

أنت إليها في اآلخرة كنت أحوج وبلى إن شئت بلغت بها اآلخرة تقري فيها الضعيف
وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها فإذاً أنت قد بلغت بها اآلخرة .فقال لو
 :وما لو ؟ قال :لبس العباءة
العبلء :يا أمَت ادلؤمنُت ,أشكو إليك أخي عاصم بن زياد ,قال
علي بو .فلما جاء ,قال :يا ُعدي ( ) ،نفسو لقد استهام بك الخبيث،
وختلى عن الدنيا ,قالَّ :
أما رحمت أىلك وولدك ،أترى اهلل أحل لك الطيبات وىو يكره أن تأخذىا ؟! أنت أىون

على اهلل من ذلك .قال :يا أمَت ادلؤمنُت ,ىذا أنت يف خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك .قال:
ويحك إني لست كأنت .إن اهلل فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس

كيل يتبيغ ( ) بالفقير فقره) ( ).
وقال أبو عبد ا﵁

( :ليس الزىد في الدنيا بإضاعة المال وال تحريم الحلل ،بل

الزىد في الدنيا أن ال تكون بما في يدك أثق عن اهلل

) ( ).

ِ
وعنو قالَ ( :جاء الْ ُف َقراء إِلَى ر ُس ِ
ول اللَّ ِو فَ َقالُوا :يَا َر ُس َ َّ ِ ِ
اء لَ ُه ْم َما
َ
ول اللو ،إ َّن ْاألَ ْغنيَ َ
َ َُ
ِ
س لَنَاَ ،ولَ ُه ْم َما
س لَنَاَ ،ولَ ُه ْم َما يَتَ َ
ص َّدقُو َن َولَْي َ
س لَنَاَ ،ولَ ُه ْم َما يَ ُح ُّجو َن َولَْي َ
يُ ْعت ُقو َن َولَْي َ
ِ
ال رس ُ ِ
ض َل ِم ْن ِعْت ِق
ِمائَةَ َم َّرةٍ َكا َن أَفْ َ
ول اللَّو َ :م ْن َكبَّ َر اللَّوَ
س لَنَا ،فَ َق َ َ ُ
يُ َجاى ُدو َن َولَْي َ
ِ
ٍ
ِ ِ ٍ
ضل ِمن ِسي ِ
اق ِمائَ ِة بَ َدنٍَةَ ،وَم ْن َح ِم َد اللَّوَ ِمائَ َة َم َّرٍة
مائَة َرقَ بَةَ ،وَم ْن َسبَّ َح اللَّ َو مائَةَ َم َّرة َكا َن أَفْ َ َ ْ َ
س فِي َسبِ ِ َّ ِ ِ
ض َل ِم ْن ُح ْم َل ِن ِمائَ ِة فَ َر ٍ
ال َال إِلَ َو إَِّال
س ُرِج َها َولُ ُج ِم َها َوُرُكبِ َهاَ ،وَم ْن قَ َ
َكا َن أَفْ َ
يل اللو ب ُ
ِ
ض َل الن ِ
اء
اد ،قَ َ
ال :فَ بَ لَ َغ ذَلِ َ
َّاس َع َم ًل ذَلِ َ
اللَّوُ ِمائَةَ َم َّرٍة َكا َن أَفْ َ
ك الْيَ ْو َم إَِّال َم ْن َز َ
ك ْاألَ ْغنيَ َ
فَ َقالُوا :يا رس َ َّ ِ
ِ
ْت
اد الْ ُف َق َراءُ إِلَى النَّبِ ِّي
صنَ ُعوهُ ،قَ َ
اء َما قُل َ
ال :فَ َع َ
فَ َ
َ َُ
ول اللو ،قَ ْد بَلَ َغ ْاألَ ْغنيَ َ

 (ػُذ )ٞرقغ١ش ػذ.ٚ أ٠ ٞؼظُ ػٍ ٗ١أٌُ اٌفمش. ٔٙح اٌجالغخ :ج ذ 29ؿ. 88 – 87 -اٌىبف ،ٟثبة ِؼٕ ٝاٌض٘ذ :ج ؿ.7 – 72
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شاءُ) ( ) .فيمكن لؤلغنياء أن
ال َر ُس ُ
وه !! فَ َق َ
ك فَ ْ
ض ُل اللَّ ِو يُ ْؤتِ ِيو َم ْن يَ َ
ول اللَّ ِو  :ذَلِ َ
صنَ ُع ُ
فَ َ
جيمعوا بُت الدين والدنيا معاً ولكن ىذا قليل ,وفضل من ا﵁ يؤتيو من يشاء.
( :بالدنيا تحرز اآلخرة) ( ).

وقال علي

وعن أيب بصَت ,قال( :ذكرنا عند أيب جعفر

من األغنياء من الشيعة فكأنو كره ما مسع

منا فيهم ,قال :يا أبا محمد ،إذا كان المؤمن غنياً رحيماً وصوالً لو معروف إلى أصحابو
يقول في كتابوَ ﴿ :وَما
أعطاه اهلل أجره ما ينفق في البر وأجره مرتين ضعفين؛ ألن اهلل
ِ
ِ
ِ
ك لَ ُه ْم َج َزاء
صالِحاً فَأ ُْولَئِ َ
آم َن َو َعم َل َ
أ َْم َوالُ ُك ْم َوَال أ َْوَال ُد ُكم بِالَّتي تُ َق ِّربُ ُك ْم عن َدنَا ُزلْ َفى إَِّال َم ْن َ
ات ِ
ف بِما َع ِملُوا و ُىم فِي الْغُرفَ ِ
الض ْ ِ
آمنُو َن﴾( )) ( ).
َ ْ
ِّع َ
ُ
وذكر رجل عند أيب عبد ا﵁

أغنياء ووقع فيهم ,فقال أبو عبد ا﵁

( :اسكت ،فإن

الغني إذا كان وصوالً لرحمو باراً بإخوانو أضعف اهلل لو األجر ضعفين؛ ألن اهلل يقولَ ﴿ :وَما
ِ
ِ
ِ
ك لَ ُه ْم َج َزاء
صالِحاً فَأ ُْولَئِ َ
آم َن َو َعم َل َ
أ َْم َوالُ ُك ْم َوَال أ َْوَال ُد ُكم بِالَّتي تُ َق ِّربُ ُك ْم عن َدنَا ُزلْ َفى إَِّال َم ْن َ
ات ِ
ف بِما َع ِملُوا و ُىم فِي الْغُرفَ ِ
الض ْ ِ
آمنُو َن﴾) ( ).
َ ْ
ِّع َ
ُ
***

أيل اجلهة:
عن النيب

( :ثلثة أول من يدخل الجنة :الشهيد في سبيل اهلل ،المملوك لم يشغلو

رقو عن طاعة ربو ،وفقير ذو عيال متعفف) ( ).

ويف حديث آخر( :إن أول ثلة الجنة الفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره) ( ).

 اٌىبف :ٟج ؿ ،222ثبة اٌزغج١ر ٚاٌزٚ ً١ٍٙاٌزىج١ش. ِ١ضاْ اٌسىّخ ٌّسّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ.892 عجأ. 7 : ػًٍ اٌؾشائغ :ج ة 82ؿ .62 -2ثسبس األٔٛاس :ج 22ؿ .
١ِ -6ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 6
ٔ -7فظ اٌّقذس اٌغبثك.
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وعنو

 ( :إن أىل الجنة الشعث الغبر الذين إذا استأذنوا على األمراء لم يؤذن لهم،

وإذا خطبوا لم ينكحوا ،وإذا قالوا لم ينصت لهم ،حوائج أحدىم تتلجلج في صدورىم ،لو
قسم نورىم يوم القيامة على الناس لوسعهم) ( ).
وعنو

( :أال أدلكم على أىل الجنة ،كل ضعيف مستضعف لو أقسم على اهلل

ألبره.) ( )...

***

التوكل على اهلل:
يروى أن النيب

سأل جربائيل

 ...( :وما التوكل على اهلل

؟ فقال :العلم ،بأن

المخلوق ال يضر وال ينفع وال يعطي وال يمنع ،واستعمال اليأس من الناس) ( ).
وقال

عليو) ( ).

 ( :ال تتكل إلى غير اهلل فيكلك اهلل إليو ،وال تعمل لغير اهلل فيجعل ثوابك

وروي عن اإلمام علي

( :اإليمان لو أربعة أركان :التوكل على اهلل ،وتفويض األمر إلى

اهلل ،والرضا بقضاء اهلل ،والتسليم ألمر اهلل

) ( ).

وقال

 ...( :والتوكل على اهلل نجاة من كل سوء وحرز من كل عدو .) ( )...

وقال

( :في التوكل حقيقة اإليقان) ( ).

وعنو

( :التوكل :التبري من الحول والقوة وانتظار ما يأتي بو القدر) ( ).

 ؽشذ ٔٙح اٌجالغخ  -الثٓ أث ٟاٌسذ٠ذ :ج ؿ . 8 ٔفظ اٌّقذس اٌغبثك. ِؼبٔ ٟاألخجبس :ؿ. 6 – 62 ِغزذسن اٌٛعبئً ١ٌٍّ -شصا إٌٛس :ٞج ذ 792ؿ7 -2اٌىبف ،ٟثبة خقبي اٌّؤِٓ :ج ؿ. 7
 -6ثسبس األٔٛاس :ج 72ؿ. 79
١ِ -7ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 626
ِ -8خزقش ثقبئش اٌذسخبد ٌٍ -سغٓ ثٓ عٍّ١بْ اٌسٍ :ٟؿ9

–8

.

.
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وعنو

( :أقوى الناس إيماناً أكثرىم توكلً على اهلل سبحانو) ( ).

وعنو

 ...( :وإياك واإلعجاب بنفسك ،والثقة بما يعجبك منها ،وحب اإلطراء ،فإن

ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسو ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين .) ( )...
وعن اإلمام الصادق

( :ليس شيء إال ولو حد .قلت :فما حد التوكل ؟ قال :اليقين.

قلت :فما حد اليقُت ؟ قال :أن ال تخاف مع اهلل شيئاً) ( ).
وعنو

 ...( :وأدنى حد التوكل أن ال تسابق مقدورك بالهمة ،وال تطالع مقسومك،

وال تستشرف معدومك ،فينتقض بأحدىما عقد أيمانك وأنت ال تشعر .) ( )...
وعن اإلمام الرضا

سأل عن حد التوكل فقال( :أن ال تخاف أحداً إال اهلل) ( ).
***

أولياء اهلل:
عن النيب

( :ثلث صفات من صفة أولياء اهلل :الثقة باهلل في كل شيء ،والغنى بو عن

كل شيء ،واالفتقار إليو في كل شيء) ( ).

 ...( :وأخفى وليو في عباده ،فل تستصغرن عبداً من عبيد اهلل فربما
وعن علي
يكون وليو وأنت ال تعلم) ( ).
وعنو

 ( :إن أولياء اهلل ىم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاىرىا،

واشتغلوا بآجلها إذ اشتغل الناس بعاجلها ،فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم وتركوا منها ما

علموا أنو سيتركهم) ( ).

 ِ١ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ. 629 ٔٙح اٌجالغخ :ج ذ  2ؿ . 28 – 8 اٌىبف ،ٟثبة فنً اٌ١م :ٓ١ج ؿ.27 ِغزذسن اٌٛعبئً ١ٌٍّ -شصا إٌٛس :ٞج ذ  79ؿ. 9 – 8ِ -2غزذسن عفٕ١خ اٌجسبس ٌٍّٕ -بص ٞاٌؾب٘شٚد ،ٞثبة زذ اٌزٛامغ :ج 2ؿ. 66
ِ -6غزذسن عفٕ١خ اٌجسبس ٌٍّٕ -بص ٞاٌؾب٘شٚد :ٞج 8ؿ. 9
 -7اٌخقبي ٌٍؾ١خ اٌقذٚق :ؿ. 2 – 29
ؿ . 2
ٙٔ -8ح اٌجالغخ :ج ذ
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اإلشراف:
( :وأما علمة المسرف فأربعة :الفخر بالباطل ،ويشتري ما ليس لو ،ويلبس

عن النيب

ما ليس لو ،ويأكل ما ليس عنده) ( ).
وقال

( :إن من السرف أن تأكل كلما اشتهيت) ( ).

وقال

( :ال خير في السرف وال سرف في الخير) ( ).
( :ويح للمسرف ،ما أبعده عن صلح نفسو واستدراك أمره) ( ).

وعن علي
وعنو

( :أقبح البذل السرف) ( ).

وعن الصادق

( :إن القصد أمر يحبو اهلل

النواة فإنها تصلح لشيء ،وحتى صبك شرابك) ( ).
وعن أمَت ادلؤمنُت

 ،وأن المسرف يبغضو اهلل حتى طرحك

( :من كان لو مال فإياه والفساد فإن إعطائك المال في غير

وجهو تبذير وإسراف وىو يرفع ذكر صاحبو في الناس ويضعو عند اهلل .) ( )...
وعن اإلمام احلسن العسكري
وسئل الكاظم

( :إن للسخاء مقداراً ،فإن زاد عليو فهو سرف.) ()..

 :الرجل يكون لو عشرة أقمصة أيكون ذلك من السرف ؟ فقال( :ال،

ولكن أبقى لثيابو ،ولكن السرف أن تلبس ثوب صونك ( ) في المكان القذر .) () ...
***

.
 ثسبس األٔٛاس :ج ؿ ِ١ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ96 ِغزذسن اٌٛعبئً ١ٌٍّ -شصا إٌٛس :ٞج 2ذ98 ِغزذسن اٌٛعبئً ١ٌٍّ -شصا إٌٛس :ٞج 2ذ 2١ِ -2ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ 9
 -6اٌىبف ،ٟثبة فنً اٌمقذ :ج ؿ .2
 -7اٌىبف ،ٟثبة ٚمغ اٌّؼشٚف ِٛمؼٗ :ج ؿ .
 -8ثسبس األٔٛاس :ج 66ؿ. 27
 -9ثٛة اٌق ٛ٘ ْٛثٛة اٌزدًّ ،ف١ى ْٛاٌّؼٕ :ٝإْ اٌغشف أْ رٍجظ ثٛة اٌزدًّ ف ٟاٌّىبْ اٌمزس وّىبْ اٌؼًّ
ٚإٌّٙخ ِثال.
 - 2ثسبس األٔٛاس :ج 76ؿ. 7
.
 8ؿ . 6
 6 :2 : 8ؿ. 66
.
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اشتبطاء الرزق:
( :من أنعم اهلل

عن النيب

اهلل.) ( )...

عليو نعمة فليحمد اهلل ،ومن استبطأ الرزق فليستغفر

ويف حديث آخر( :من استبطأ الرزق فليكثر من التكبير ،ومن كثر ىمو وغمو فليكثر من

االستغفار) ( ).

وعن الكاظم

قضائو)( ).

( :ينبغي لمن عقل عن اهلل أن ال يستبطئو في رزقو وال يتهمو في

ويف احلديث القدسي( :ليحذر عبدي الذي يستبطئ رزقي أن أغضب فافتح عليو باباً
من الدنيا) ( ).
وعنو

( :الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام) ( ).

وعن أمَت ادلؤمنُت

الحظ) ( ).

( :شاركوا الذين أقبل عليهم الرزق فإنو أخلق للغنى وأجدر بإقبال
تزيد في الرزق) ( ).

وعنو

( :مواساة األخ في اهلل

وعنو

( :العسر يفسد األخلق ،التسهل يدر األرزاق) ( ).

وعنو

 ...( :الرزق رزقان :رزق تطلبو ،ورزق يطلبك ،فإن أنت لم تأتو أتاك.) ( )..

 ثسبس األٔٛاس :ج 68ؿ. 2 ِ١ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ . 27 اٌىبف ،ٟثبة اٌشمب ثبٌمنبء :ج ؿ .6 ثسبس األٔٛاس :ج 78ؿ. 92 -2اٌىبف ،ٟثبة فنً إهؼبَ اٌطؼبَ :ج ؿ .2
ٙٔ -6ح اٌجالغخ :ج ذ 2ؿ .2
 -7ثسبس األٔٛاس :ج  7ؿ. 92
١ِ -8ضاْ اٌسىّخ ٌّ -سّذ اٌش٠ؾٙش :ٞج ؿ . 27
ٙٔ -9ح اٌجالغخ :ج ؿ.22 – 7
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وعنو

( :استنزلوا الرزق بالصدقة) ( ).

وعن اإلمام الصادق
.) ( )...

 ...( :فإن الرزق ال يسوقو حرص حريص ،وال يرده كراىية كاره

وعنو

( :إن اهلل تعالى وسع أرزاق الحمقى ليعتبر العقلء ويعلموا أن الدنيا ليس ينال

وقال

 ...( :ومن حسن بره أىل بيتو زيد في رزقو) ( ).

وعنو

( :قال إبليس :خمسة ليس لي فيها حيلة وسائر الناس في قبضتي :من

فيها بعلم وال حيلة) ( ).

اعتصم باهلل عن نية صادقة واتكل عليو في جميع أموره ،ومن كثر تسبيحو في ليلو ونهاره،
ومن رضي ألخيو المؤمن ما يرضاه لنفسو ،ومن لم يجزع على المصيبة حتى تصيبو ،ومن
رضي بما قسم اهلل لو ولم يهم لرزقو) ( ).
وعن النيب

 ...( :ومن خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسو اهلل

أنيس وأعانو بغير مال) ( ).

واحلمد ﵁ وحده وحده وحده.

 ٔٙح اٌجالغخ :ج ذ 7ؿ . اٌىبف ،ٟثبة فنً اٌ١م :ٓ١ج ؿ.27 ثسبس األٔٛاس :ج 22ؿ. 2 ثسبس األٔٛاس :ج 66ؿ. 28 -2ثسبس األٔٛاس :ج 66ؿ. 78
 -6ثسبس األٔٛاس :ج  7ؿ. 29
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