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٧ كلمة الناشر 

كلمة الناشر

بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصالة 
والسـالم علـى أفضـل األنبياء والمرسـلين سـيدنا محمـد وعلى آله 
الطيبيـن الطاهرين وصحبه المنتجبين، واللعـن الدائم على أعدائهم 

من األولين واآلخرين إلى قيام يوم الدين.
ت علـى العالـم اإلسـالمي عقود مـن االحتـالل األجنبي  مـرَّ
العسـكري المباشـر، وقـد وضـع االسـتعمار قبـل مغادرتـه ضمـن 
رة  ستعمَ مسـرحية االستقالل الهزلية أجندة تضمن إخضاع الدول المُ
لسيطرته المطلقة على االقتصاد والسياسة، في عملية مبادلة واضحة، 
قائمـة على تغيير الوجوه األجنبية بأخر محلية عميلة، مهمتها تنفيذ 

السياسة االستعمارية بشعارات وطنية.
رة  سـتعمَ وقـد نجح االسـتعمار عبر عمالئه بتحويل الدول المُ
الشـركات  بضائـع  اسـتهالك  مهمتهـا  كبيـرة،  اسـتهالكية  ألسـواق 
االسـتعمارية الضخمة دون أن تسمح لشعوب تلك الدول االستفادة 
مـن خيراتها وثرواتها، أو النهوض االقتصادي واالكتفاء الذاتي، كما 
قيدت حريتها السياسـية وجعلـت من الدكتاتورية نظامـاً للحكم في 
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امتـداد واضح لسـلطة االسـتعمار العسـكري الذي حكـم المجتمع 
ل  م في الوقت نفسـه لعمالئه ضمانـات التَّدخُّ بالنـار والحديد، وقـدَّ

السريع لحمايتهم وإنقاذ رؤوسهم عند هبوب رياح التغيير.
وللنهوض بالعالم اإلسـالمي من جديد ومواجهة االسـتعمار 
وذيولـه المحليـة، نحن بحاجـة لتأسـيس المنظمات والمؤسسـات 
والمشـاريع الثقافيـة واالجتماعية والسياسـية واالقتصاديـة وغيرها 
علـى امتداد العالم اإلسـالمي، في نهضة إسـالمية شـاملة النتشـال 
المسـلمين من الضعف والهوان والفقر، وإعادة بناء اإلنسان المسلم 
على أسـس سليمة، وكسر األغالل الحكومية واالجتماعية، لينخرط 
في حركة النهضة اإلسـالمية العالمية، ويتخلص من سيطرة األجنبي 

المحتل.
إلـى  بحاجـة  وتفعيلهـا  والمنظمـات  المؤسسـات  وإنشـاء 
مـال األثريـاء والتجـار لتزويدها بشـريان الحيـاة شـريطة أن تحظى 
المؤسسـات والمنظمـات باهتمامهم، وجعـل اسـتمرار عطائها في 
أولويـات أهدافهم القائمة على اسـتيعاب أهميتهـا ودورها الريادي 
فـي النهـوض بالعالم اإلسـالمي، ليتجـاوزوا بذلك العطاء البسـيط 
والمحدود المرتبط بالجانب الديني الشـرعي إلى بذل حصة األسـد 

من أرباحهم وثرواتهم على هذه المؤسسات.
وألهميـة اإلنفاق على المؤسسـات والمنظمات والمشـاريع 
النهضوية، اهتم سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد 
الحسيني الشيرازي J بهذا الجانب، وشجع التجار واألثرياء على 
المسـاهمة بفاعلية في دفع عجلة المشـاريع إلـى األمام، والمحافظة 
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على استمرارها، وتكريس أموالهم في إنجاحها، كما شارك شخصياً 
في عـدد مـن الزيـارات واللقاءات مـع التجـار واألثريـاء إلقناعهم 

بضرورة تبني إنشاء المشاريع وتمويلها.
وبمناسـبة الذكـر السـنوية لرحيلـه تضـع مؤسسـة األنـوار 
األربعـة عشـر A الثقافيـة بين يـديّ القراء الكـرام كتابـه (أنفقوا 
لكـي تتقدموا) حيث اسـتعرض خالله –أعلى اللـه درجاته- العديد 
من األفكار الخاصة بإنشـاء المؤسسات والمشاريع وأكد على أهمية 

اإلنفاق ودوره في النهوض بالمسلمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

مؤسسة األنوار 
األربعة عشر A الثقافية

١٤٣٣/٤/٦هـ
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مقدمة املؤلف

B
الحمـد لله رب العالمين، والصالة والسـالم على محمد وآله 

الطيبين الطاهرين. 
ال يتقـدم المسـلمون إلـى األمـام، وال يتخلصـون من شـرور 
عل نظامَ الحكم في البالد. وال يتقدم  الكفار إال إذا تقدم اإلسالم، وجُ
 اإلسالم إال إذا كانت هناك مؤسسات ومشاريع ووعي جماهيري لد
المسـلمين بما يتطلبـه العصر الحاضر، وإال فاألعزل عن المشـاريع 
والمؤسسـات، ال يتمكن أن يقاوم من له المؤسسات والمشاريع فإن 
الغـرب القابـض على زمام المسـلمين -اليوم- مـزود بأكبر قدر من 
المال والرجال والتفكير والتخطيط والمؤسسات والمشاريع وسائر 

مقومات الحياة، في أدق معاني المقومات.
بالمـال  إال  تحصـل  ال  والوعـي  والمشـاريع  والمؤسسـات 
فالـالزم  التصاعديـة،  المؤسسـات  والرجـال تجمعهـم  والرجـال، 
التأسـيس فـي أسـرع وقت وبكمـال الدقة والحـزم، والمـال يأتي به 
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الجهـد المتواصل عـن خبرة وجرأة ومعرفة الحاجـة وقدرة اإلقناع، 
بمـا يتطلبانه من علم النفـس وعلم االجتماع وغيرهما، وإال فال أحد 

يقول:
هاكم المال خذوه واصرفوه كيف شئتم وفيم شئتم.

وهـذا الكتاب موضوع إلراءة ما أر، وللتشـجيع على القيام 
بمستلزمات ما نر، علّ المسلمين يتمكنون من جمع المال وتنظيمه 

ليكون إحد اللبنتين في نهضة إسالمية شاملة.
(أنفقـوا لكـي تتقدمـوا) اسـم الكتـاب، وهـو حقيقـة مائة في 
م اإلسـالم» لوال  المائة، ف «لوال سـيف علـيّ ومال خديجة لما تقدَّ
بـذل األغنياء وتنظيـم المال لصرفه في المصالـح العليا، لم يتقدم ال 

اإلسالم وال األغنياء من المسلمين…
إن في الغرب اليوم أغنياء قد تُعد ثروة أحدهم بالمليارات، فهل 
في بالد اإلسالم اليوم من تبلغ ثروته عشر هذه الثروة؟ كال! ولماذا؟ 
ألن اإلسـالم إذا تأخر فالمسلمون كلهم متأخرون، ثريّهم متأخر عن 
ثـريّ الغرب، وحاكمهـم متأخر عن حاكم الغـرب، وعالمهم متأخر 
ا. فإذا بـذل أغنياؤنا المـال، لم يكونوا  ـرّ عـن عالـم الغرب، وهلُمَّ جَ
بذلك إال مساهمين في تصعيد مستواهم، قبل كل شيء، وصدق الله 
} فإن  ـهِ سِ فْ لى نَ لُ عَ بْخَ ا يَ إِنَّمَ لْ فَ بْخَ نْ يَ مَ -سـبحانه- حيث يقـول: {وَ
نتائج البخل تظهر أول ما تظهر في مال البخيل، بل سمعته، وآخرته.

ثم إن البالد اإلسـالمية تعاني أزمة حادة، فقد كان في الماضي 
القريب يسـتعمرهم الغرب فقط، واليوم يستعمرهم الشرق والغرب 
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على حد سـواء، وكان في السـابق يضغط عليهم أقـو األمم واليوم 
يضغط عليهم حتى أذل األمم -اليهود- وهذه األزمة الحادة أوجبت 
ا بعـد واحد، ومجموعة تلو أخـر، فكل بلد  سـقوط األغنياء واحدً
تقلَّص فيه اإلسـالم، تسـاقط فيه األغنياء تساقط الورق في الخريف. 
أفليس من األفضل أن يسـاهم األغنياء في بناء اإلسالم لكي يحفظوا 
أنفسهم من السقوط؟ وفي المثل الشعبي «قبل الوقوع البدَّ من عالج 

الواقعة» و «قبل البالء البد من الشروع في الدعاء»…
إن األمـر ليس أمر مقدارٍ من الخمس يُعطى رغبة أو رهبة، وال 
ة أو كراهية، وال أمر إطعـام في ليالي  نـَّ أمـر مقـدارٍ من التبـرع يُدفع مِ
رمضـان ألجـل الثواب أو الشـهرة، وال أمر مسـاهمة في إعـادة فقير 
منقطع إلى بلده، أو إرسـال مريض إلى المستشـفى، أو مشـاركة في 
زواج أعـزب، أو مـا أشـبه ذلـك، إن األمر أكبـر من ذلـك وأكبر، إنه 
مصير أمة وثروة بالد، ووقاية حتى األثرياء أنفسهم من غضبة الناس، 
بت الثروات كما نهبـت الروس ثروات بالد  إن اإلسـالم إذا تأخـر نُهِ
وا  دُ رِّ بادكوبـه وتركسـتان، وقُتـل أول من قتل مـن األثرياء بعـد أن جُ
مـن ثرواتهـم، فهل عالج ذلك أن يعطي الثري شـيئًا مـن ماله -بكل 
كراهيـة- بعنوان الخمس؟ أو أن يسـاهم في ضيافة، أو إرسـال فقير 
إلـى المستشـفى؟ وكمثال: جاءنـي غني يقـال أنه يملـك الماليين، 
وقال: إنني أريد الحج، وال أتمكن اآلن من تصفية أموالي، وليس لي 
ـهُ مائتان،  مسُ إال أن أصفي ألف دينار أريد الذهاب به إلى الحج، وخُ
وإني أطلب من سـيّد مائة دينار، وأريد أن تقبله من سـهم السادة وأنا 
أريد أن أحسـبه عليه، وأدفع بنفسي عشـرة دنانير إلى خطيب، وهاك 
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… فهـل بمثل هذا يمكن أن يقي الثـري ماليينه؟ دعنا  تسـعون ديناراً
عن اآلخرة والعمل الديني أو أي شيء أخر.

وذات يوم أرسـلت إلى ثري أن يبني مشـروعاً في كربالء -أي 
مشـروع أحب من مدرسـة أو مكتبة أو دار أيتام أو حسينية أو مسجد 
أو...-، فقال الثري لصديقه الرسـول: بلِّغ سـالمي إلى السـيد، وقل 
لـه: اآلن ظروفنا حرجة، وأنا ال أقدر على تنفيذ المشـروع. وكم كان 
يكلفه المشـروع؟ خمسـة آالف أو عشـرة آالف في أبعد تقدير، ولم 
تمض مدة سـتة أشـهر إال ومات الثري، وأخـذت الحكومة من إرثه 
ضريبـة تصاعدية بمبلـغ (مليون وثمانمائـة ألف دينـار). وذات يوم 
تبرع جمع من التجار ألجل شـراء دار ألحد العلماء، واشـتروا الدار 
بأقل من ألف دينار، وسـاهم في المشـروع ثري تقدر ثروته بأكثر من 
. وذات يوم  مليـون دينار ولكن مسـاهمته لم تتجاوز عشـرين دينـاراً
، فأظهر أحـد الحاضريـن أن نفس ذلك  كنـت مدعـواً في دار الثـريّ
لِّحة فله عائلة و…، فاهتاج ذلك الثري الذي سـاهم  العالم بحاجة مُ
: هذا ال يكون، أفهل نتمكن نحن  ا (من الخمس) قائالً بعشـرين دينارً
أن نبـذل كل يوم؟ وأردف بكلمات أقسـى، قال الثري هذا وهو على 
مائـدة كلَّفته ما ال يقل عن خمسـين ديناراً، وكادت اللقمة أن تسـقط 
من يدي تألماً من سـوء تقدير األغنيـاء للقضايا (رغم أن ذلك العالم 
ـت إليّ بقرابـة أو صداقـة).. ورأيـت أن األفضل تجنب  لـم يكن يمُّ
الزاوية الحادة، ثم رأيت ذلك الثري قد كسحته اشتراكية عبد السالم 
ـلِّط عليه من أقربائه من   الملدوغ، وسُ  كما يتلوَّ عارف، وهو يتلوَّ
لـم يرحمه، ففكرت أنه وأمثاله لو كانوا يعملون -بصورة جادة- لئال 



١٥ مقدمة املؤلف 

يروا هذا اليوم لما رأوه.
إننـي ال أعادي األثرياء وال أحقد عليهم، بل أدعو ليل نهار أن 
يكثر الله في المسلمين من األثرياء، فإنهم مفخرة لنا، وحتى ال يكون 
أثرياء الكفار أكثر من أثريائنا، فإني أحب أن ينطبق «اإلسالم يعلو وال 
يُعلـى عليه» حتى في أثرياء الجانبين، وإنمـا ذكرت ما ذكرت تذكيراً 
بالحقيقة، وإعالماً بأن أثرياءنا إذا أحبوا الحفاظ على أنفسـهم يجب 
عليهم أن يبذلوا بسـخاء، وإال تقـع الواقعة، التي ليس لوقعتها كاذبة، 
وال بـأس أن أذكر ثريا آخراً، كان قد قرر لمصارفه الشـخصية في كل 
شـهر (خمسـة آالف دينار) بمعدل كل سنة سـتين ألف دينار وذهب 
جمع من التجار إليه يطلبون منه المسـاهمة في مشروع فأعطى -بعد 

جهد وتعب- مائة دينار فقط.
إن علـم النفس واالجتماع يقرران أن هنـاك نقمة متزايدة ضد 
طائفتيـن: الحـكام، واألثريـاء، وهذه النقمـة البـدّ أن تتنفس بعنف، 
ولكـن يمكن امتصاص هـذه النقمة، أما كيفيـة امتصاص النقمة ضد 
الحـكام، فبإعطـاء الحريات التـي منها عدم الضغط فـي القانون وال 
في تطبيقه، وباإلشـراك فـي الحكم، فـإذا الناس اشـتغلوا بحرياتهم 
لـم ينكـروا ما فـي الحكام، وإذا شـاركوا فـي الحكم -بـأي لون من 
المشـاركة- اعتبروا الحكم كيان أنفسـهم، فال يفكرون في تقويضه، 
وأمـا كيفيـة امتصاص النقمة ضـد األغنياء، فبالبذل السـخيّ للفقراء 
والمشـاريع، وبعدم االستفزاز في اإلنفاق، سـواء كان االستفزاز من 
نـوع اإلسـراف، أو من نوع التظاهر، أو من نـوع الكبرياء، أو من نوع 

الفساد …
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إن حكام بالد اإلسـالم بحاجة -اليـوم- إلى األخذ بالنصيحة 
األولـى، وأثرياء المسـلمين -اليـوم- بحاجة إلى األخـذ بالنصيحة 
الثانية، فهل من أذن واعية؟ أو يتماهلون حتى يأتي يوم فيه يركضون، 
}. إنه ليس من شـك  تُمْ فْ رِ ا أُتْ وا إِلَى مَ عُ جِ ارْ وا وَ كُضُ فيقال لهم: {ال تَرْ
أن هنـاك أثريـاء من أهل الخير يبذلون بسـخاء في سـبيل الله، ولكن 
ا بين أن يكون األقلُّون أو األكثرون هم الذين يبذلون،  هناك فرقاً كبيرً
والـكالم هنـا فـي األكثرية التـي ال تبـذل ال فـي األقلِّية التـي تبذل، 

- ال تغير ظواهر المجتمع. واألقلية -غالباً
إن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى مشروعات واسعة النطاق، 
فـي جميـع الحقـول: التأسيسـية، والتبليغيـة، والتثقيفية، وما أشـبه، 
سـواء في داخل بالد اإلسـالم أو خارجها، من مدارس، ومصحات، 
وجرائد، ومجالت، وإذاعات أهلية، وكليات، ومكتبات، وجمعيات 
يـن، وغير ذلك، وكلها تتوقـف على المال،  بَلِّغِ لمختلف شـؤون المُ
حتى تتكون وحتى تسير في الحياة إلى األمام، لعلها تكون نواة لنهضة 
إسـالمية شـاملة، والذي أر أنه يلـزم أن تتكـون (أوال) لجنة، تهتم 
بأمريـن: جمع المال مـن جانب، وبذر نواة الحركـة من جانب آخر، 
ثـم تنحو اللجنة في مختلف األبعاد، حتـى يأذن الله لها بالتوفيق؛ إن 
كل بلد إسـالمي يحتاج إلى مركز للعلم والعمل واإلشعاع، يتناسب 
بَلِّغِين  بَلِّـغ أو مُ ذلـك المركـز مع حجم المدينـة، وهكذا يحتاج إلى مُ
أكفـاء بتلك النسـبة، وكذلك كل عاصمـة تحتاج إلـى مركز لإلذاعة 
والتلفزيون وجريدة ومجلة أو أكثر، بنفس النسبة أيضاً، ثم البالد غير 
اإلسـالمية بحاجة إلى مثل ذلك أيضاً، فهل يمكن ذلك كله بال مال؟ 
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إن بعـض رجـال الدين يقولون إنه ذنب األثريـاء، وإن بعض األثرياء 
يقولـون إنـه ذنب رجال الديـن، فلنفترض هذا ولنفتـرض ذاك، فهل 
إلقاء الذنب على كاهل اآلخرين يكفي في العالج؟ إننا بحاجة ملحة 
إلى العالج السـريع الحازم، وإال فيأتي يوم -والعياذ بالله- ال يملك 
عالمنـا قـدرة، وال ثرينا ثروة، وقد نبوء بالفشـل فـي الدنيا، والمقت 
فـي اآلخرة، وهناك آخرون يقولون: إن واقعية الدين تحفظ على كل 
حال، فلنقل لهؤالء، فلماذا اضطهد األئمة الطاهرون A؟ ولماذا 
انقلبـت بالد إسـالمية إلـى بالد ملحـدة؟ ولماذا انتشـرت في بالدنا 
الخمـور والفجـور والقمار والسـفور؟ إن الدنيا دنيا األسـباب فمن 
أخذ بها وصل إلى النتائج مؤمناً كان أو كافراً، أما اآلخرة فهي خاصة 
بالمؤمنيـن. ولـذا نر نبيّ اإلسـالم K أخذ باألسـباب بكل جد 

واهتمام، وهو القائل: 
«ما قام وال اسـتقام ديني إال بسيف عليّ ومال خديجة»، وقبْل 
ال  ، وَ ةَ رَ ارَ اآلخِ هُ الـدَّ اكَ اللَّ ـا آتَ تَغِ فِيمَ ابْ ذلـك قال القرآن الحكيـم: {وَ

يَا}. نْ نَ الدُّ يبَكَ مِ نْسَ نَصِ تَ
ا إلـى خدمة الدين،  والله سـبحانه المسـؤول أن يوفقنـا جميعً
وإعزاز المؤمنين، والسـهر الدائم إلرجاع اإلسـالم إلـى الحياة، وما 

ذلك على الله بعزيز. 

كربالء المقدسة
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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في أهمية اإلنفاق

اإلنفاق في القرآن
فـي القـرآن الحكيـم آيـات كثيـرة تحث علـى اإلنفـاق بلفظ 
مس، وآيات ذكرت فيها الزكاة،  اإلنفاق، كما أن هناك آية ذكر فيها الخُ
وقـال بعض العلمـاء: إن المراد بالزكاة مطلق أداء المال إال إذا كانت 
انِي  صَ أَوْ وا بقوله سـبحانه: {وَ هناك قرينة على الخصوصية، واسـتدلُّ
يا}، وحملـوا على ذلك قوله C في  تُ حَ مْ ا دُ اةِ مَ كَ الـزَّ ـالةِ وَ بِالصَّ
زيارة اإلمام الحسـين C: «أشـهد أنك قد أقمـت الصالة، وآتيت 
مـس أيضاً ألنه يسـبب التزكية  الـزكاة» أي: المـال، فهي شـاملة للخُ
والطهـارة، كما أن في القـرآن آيات أخر تحث على اإلنفاق بألفاظ 
ـائِلِ  لُومٌ لِلسَّ عْ قٌّ مَ مْ حَ الِهِ وَ ينَ فِي أَمْ الَّذِ أخـر مثل قوله سـبحانه: {وَ

} إلى غيرها.. وغيرها.. تَرَّ عْ الْمُ انِعَ وَ وا الْقَ أَطْعِمُ } و {وَ ومِ رُ حْ الْمَ وَ
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تُمْ  نِمْ ا غَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ لنذكـر جملة من اآليات، قال سـبحانه: {وَ
اكِينِ  سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ مِ
هَ  ـإِنَّ اللَّ رٍ فَ نْ نَذْ ـمْ مِ تُ رْ ـةٍ أَوْ نَذَ قَ فَ نْ نَ تُـمْ مِ قْ فَ ـا أَنْ مَ }. {وَ ـبِيلِ ابْـنِ السَّ وَ
قُونَ  نْفِ يـنَ يُ }. {الَّذِ ـهُ لِفُ ـوَ يُخْ هُ ءٍ فَ ـيْ نْ شَ تُـمْ مِ قْ فَ ـا أَنْ مَ }. {وَ ـهُ لَمُ عْ يَ
مْ  هُ رُ مْ أَجْ ال أَذً لَهُ نا وَ وا مَ قُ فَ ا أَنْ تْبِعُونَ مَ مَّ ال يُ هِ ثُ ـبِيلِ اللَّ مْ فِي سَ الَهُ وَ أَمْ
وا فِي  قُ فِ أَنْ }. {وَ النِيَـةً عَ ـرا وَ مْ سِ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ فَ أَنْ }. {وَ مْ هِ بِّ دَ رَ نـْ عِ
بِيلِ  ا فِي سَ هَ ونَ قُ نْفِ ال يُ ةَ وَ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ الذَّ نِزُ كْ ينَ يَ }. {الَّذِ هِ ـبِيلِ اللَّ سَ
ا   بِهَ وَ تُكْ نَّمَ فَ هَ ـارِ جَ ا فِي نَ يْهَ لَ ى عَ مَ مَ يُحْ وْ ابٍ أَلِيمٍ يَ ـذَ مْ بِعَ هُ ـرْ بَشِّ هِ فَ اللَّ
نْتُمْ  ا كُ وا مَ وقُ ذُ مْ فَ ـكُ سِ فُ مْ ألَنْ تُ نَزْ ا كَ ا مَ ذَ مْ هَ هُ ورُ ظُهُ مْ وَ هُ نُوبُ جُ مْ وَ هُ بَاهُ جِ
} إلى  النِيَةً عَ را وَ ارِ سِ النَّهَ يْلِ وَ مْ بِاللَّ الَهُ وَ قُونَ أَمْ نْفِ ينَ يُ }. {الَّذِ ونَ نِزُ تَكْ

غيرها، وغيرها..
وفـي بعض اآليات الكريمة عبَّر عن تلك بالجهاد. قال تعالى: 
 .{ مْ ـهِ سِ فُ أَنْ مْ وَ الِهِ وَ وا بِأَمْ ـدُ اهَ ـهُ جَ عَ نُوا مَ يـنَ آمَ الَّذِ ـولُ وَ سُ نِ الرَّ {لَكـِ
وا  دُ اهَ جَ ابُـوا وَ تَ رْ مَّ لَمْ يَ ـولِهِ ثُ سُ رَ هِ وَ نُوا بِاللَّ يـنَ آمَ نُونَ الَّذِ مِ ؤْ ـا الْمُ {إِنَّمَ
 { مْ ـكُ سِ فُ أَنْ مْ وَ الِكُ وَ وا بِأَمْ دُ اهِ جَ ثِقَـاال وَ ا وَ افً فَ وا خِ رُ فِ }. {انْ ـمْ الِهِ وَ بِأَمْ

فهل نحن مجاهدون؟ 
ـمي  إن الثري إذا أعطى خمسـين بالمائة -أو أكثر من ماله- سُ
ا إذا دفـع دون ذلك (كالخمس) فإنمـا دفع الحق  مجاهـداً بمالـه، أمَّ
المفـروض.. وفـي بعـض اآليـات: وجـوب تحريـض النـاس على 

 .{ كِينِ سْ امِ الْمِ عَ لَى طَ ضُّ عَ ال يَحُ اإلنفاق، قال سبحانه: {وَ
فهل نحن مؤمنون بهذه اآليات؟!
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القرض والرد المضاعف
ق لحمها حتى  ذبح رسول الله K ذات يوم شاة، وأخذ يُفرِّ
لم يبقَ منها شـيء يذكر، فقالت إحـد زوجاته -وكانت حاضرة -: 
يـا رسـول الله: لم يبقَ منهـا إال الرقبة. قال الرسـول K: «لم يفنَ 

منها إال الرقبة».
مه إلـى الله  قدِّ ـا مـا يُ فمـا يصرفـه اإلنسـان مـن مالـه يفنى، أمَّ
سبحانه فهو الباقي، فليقدم اإلنسان شيئاً من ماله ليبقى، وقد ذكر الله 
}، فالمال  هُ لَهُ فَ اعِ يُضَ نًا فَ سَ ا حَ ضً رْ هَ قَ ضُ اللَّ رِ قْ ي يُ ا الَّذِ نْ ذَ سبحانه: {مَ
الذي يقدمه اإلنسـان إنما هو قرض لله سـبحانه، ثم الله يضاعفه له، 

ويرجعه إليه، فهل ينتظر شيئا أكثر من ذلك؟.
والذي أر: أن المضاعفة واإلرجاع ليسا في اآلخرة فحسب، 
بـل في الدنيا أيضـاً، إذ المنفق يعطـي باليمنى ويأخذ باليسـر، كما 
دلـت على ذلك التجـارب، وقد قيل لحاتم الطائـي: من أين تعلمت 
الكـرم؟ قـال من البنَّاء حيـث رأيت أنه ما لم يضع اللبنـة التي في يده 
وا الله بالصدقة». رُ لم يعطَ لبنة أخر، وهكذا.. وفي الحديث: «تاجِ
إن الله -سـبحانه- تفضل على اإلنسـان بالمـال، وجعل عليه 
به في ذلك بالزيادة والثواب، فما عذر من يترك الحق؟  الخمس، ورغَّ
والغريـب: أن اليهـود والنصـار ليس من دينهم بـذل المال. 
ومع ذلك: هم يبذلون بشكل ال مثيل له، ولهم في غالب بالد العالم: 
المـدارس، والكنائس، والمؤسسـات، والمنظمـات، واإلنفاقات.. 

والمسلمون في دينهم بذل المال، ومع ذلك: ال يبذلون!!
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 A عطاء أهل البيت
مـرة كان الرسـول K مـع بعـض أصحابه، فقطـع عودتين 
من شـجرة، إحداهما عوجاء واألخر مستقيمة، فأعطى المستقيمة 

لصاحبه، وأخذ لنفسه العوجاء ليتكئ عليها..
ومـرة خرج اإلمام أمير المؤمنين C هـو وعبده (قنبر) إلى 
السـوق، واشـتر ثوبين أحدهما بثالثـة دراهم واآلخـر بدرهمين، 

فأعطى ذا الثالثة لقنبر، وأخذ لنفسه ذا الدرهمين..
وفـي ليلـة زواج فاطمـة D? اعترضتها مسـكينة، فنزعت 
فاطمـة D?? ثوبهـا الجديـد، وأعطتـه إياها، ولبسـت هـي ثوبها 
العتيق، فلما ورد عليها الرسـول Kصبيحة العرس وعليها الثوب 
الخلِـق، قـال: يا فاطمة! أين ثوبك الجديـد؟ قالت K: أنفقته في 
سـبيل الله. قال الرسول K -وهو يريد اختبارها لتعليم الناس-: 
هـالَّ أنفقـتِ الثـوب الخلِـق؟ قالـت D: ألنـي سـمعت أن أمي 
خديجة ليلة زواجها سـألتها مسـكينة، فأعطتها ثوبهـا الجديد، وهي 

دخلت غرفة الزفاف بثوبها الخلِق…
ثـم أال يسـتحي اإلنسـان أن يقـدم الشـيء األدنى للـه تعالى؟ 
إن الملـك أو األميـر، أو أي كبيـر، إذا سـألك مـاالً، فهـل تقـدم لـه 
أسـوء أموالـك أم أفضلهـا؟ فإذا خجل اإلنسـان من ملـك أو أمير أو 
كبيـر، فهالَّ يخجل من مالك الملوك، وسـيد السـادات؟ وفي القرآن 
يهِ إِال أَنْ  ذِ ـتُمْ بِآخِ لَسْ قُونَ وَ نْفِ هُ تُ نـْ بِيثَ مِ ـوا الْخَ مُ يَمَّ ال تَ الحكيـم: {..وَ

.{… وا فِيهِ ضُ تُغْمِ
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ار، يظلم نفسه، ويكفر بخالقه،  والحقيقة إن اإلنسان لظلوم كفَّ
ويغفل عن يوم مقداره خمسين ألف سنة.

وعجب أمر اإلنسـان يبني لنفسه أفضل الدور بأغلى األثمان، 
ويهيئ -لراحته، وسمعته- أحسن وأفضل األثاث، فإذا وصل الدور 

م إال أتفه األشياء وأخسها وأرخصها! قدِّ إلى الله سبحانه فال يُ
فهل هكذا يشكر اإلله الذي كل شيء له، ومردُّ الكل إليه؟!

حفظ الدنيا باإلنفاق والوقف 
هنالـك أحاديـث كثيرة تشـجع الناس على اإلنفـاق واإلعطاء 
والوقـف والضيافـة والهبـة وغيرهـا.. وفـي بعـض األحاديـث: إن 
الصدقـة تدفـع البـالء، وتوجب زيـادة الـرزق، وأنها تدفـع الموت، 

وتدفع ميتة السوء.
وقـد أخبر عيسـى بن مريـم C بموت حطاب ثـم لم يمت 
فـي الوقت الذي حدده عيسـى C، فسـأله الحواريون عن سـبب 
عدم موته، فقال??اسـألوه ماذا صنع؟ فسألوه، فقال: أنفقت طعامي، 
وه، فلما فتشوا حطبه الذي كان قد احتطبه، رؤي في  فقال C: فتِّشُ
الحطـب ثعبان كبير، فقال عيسـى C: إن الصدقة هي التي دفعت 

عنه البالء..
وكان أحـد الملـوك ال ينام إال وقد تصـدق بصدقة، وفي ذات 
ق، وعندمـا أراد النوم تذكر، فأمر أن يتصدق بلحافه  ليلة نسـي التصدّ
(حيث لم يكن عنده دراهم ودنانير)، ونام بلحاف آخر، وفي الصباح: 
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وجـدت تحت وسـادته حيـة عظيمة؛ فتيقـن أنه لوال ذلـك التصدق 
للدغته الحية.

وجـز الله المسـلمين السـابقين.. فقد أكثروا مـن الصدقة، 
واإلنفـاق، والوقف، حتى أنهـم وقفوا لـكالب القوافل، ومن درس 
أوضاع البالد اإلسالمية بدقة، رأ المساجد، والحسينيات، والربط، 
والخانات، والبساتين، والحوانيت، والدور الموقوفة، بكثرة هائلة. 

وفـي هذا العصر الذي تفجر النفط في كثير من بالد اإلسـالم، 
ال تر حتى نصف ذلك المقدار من موقوفات جديدة، فهل هذا زهد 
من المسـلمين في اآلخـرة، أم زهد منهم في الدنيا؟ فـإن الدنيا أيضاً 
تتوقف على األوقـاف والخيرات.. وبالعكس: تر غير المسـلمين 

يوقفون بكثرة هائلة. 
ولـو كتـب إنسـان األحاديـث والروايـات، والقصـص -فـي 
شـأن اإلنفاق- وما عمله السـابقون، الحتاج إلـى مجلدات ضخام، 
فليرغـب أثرياؤنـا في ثواب الله سـبحانه وأجـره، ليحفظـوا دنياهم 
باإلنفـاق والوقف، وإال: فليحذروا فتنة ال تصيبنَّ الذين ظلموا منهم 

خاصة -والعياذ بالله-.

اغتنام الفرصة في اإلنفاق
كان رسـول الله K ينفق كل ما اسـتطاع إنفاقه، ويعد ما ال 
يقـدر عليه، حتـى مات K وهو مديون (وقد كانـت األموال تأتيه 
كالسـيل)، وكان علـي C ينفق كل مـا يجد، وكان ال يدع لنفسـه 
ي  رِّ حتـى مقدار األكل اليومي، وهو يقـول: «يا بيضاء! ويا صفراء! غُ
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غيري»، ولما استشـهد C كان مديوناً بسـبعمائة ألف أوصى بأن 
يوفِّيهـا اإلمام الحسـن?? وكانـت فاطمة الزهـراء D تنفق كل ما 
اسـتطاعت إنفاقه، حتى إن عباءتها كانت مرقعة بالليف، وكان اإلمام 
 ، الحسـن C يلقـب ب(كريم أهل البيـت)، وكان مضيافـاً معطاءً
يبذل بغير حسـاب، ويرو: أنه قسـم أمواله نصفين -أكثر من مرة- 
فبـذل النصف في سـبيل الله وأبقـى النصف، وكان اإلمام الحسـين 
C ينفـق ما يجـد، وكان يعتـذر بعـد أن يعطي أربعـة آالف لفقير 
بقولـه: (خذها فإني إليك لمعتـذر..)، وكذلك كان األئمة الطاهرون 
A فـي قصص مذكـورة في كتب الفضائل، وقد أوقف الرسـول، 
واإلمام أميـر المؤمنين، وفاطمة الزهراء، واإلمـام الصادق، واإلمام 
الكاظـم A كمـا فـي الروايـات، وهـي مذكـورة في: الوسـائل، 

والمستدرك، والبحار-.
ومـن الالزم أن نقتدي نحن بهؤالء الصفوة الكرام في اإلنفاق 
والبذل، ويجب أن ننتهز فرصة المال، وفرصة القدرة، وفرصة الحياة، 
وسيأتي يوم ال نقدر حتى على إعطاء فقير، أو زيادة فتيل، وقد وردت 
ونَ  ثِرُ ؤْ يُ أحاديث كثيرة في المواساة واإليثار، وفي القرآن الحكيم: {وَ

.{ ةٌ اصَ صَ مْ خَ انَ بِهِ لَوْ كَ مْ وَ هِ سِ فُ لَى أَنْ عَ
ويلزم على اإلنسـان أن ال يؤخر األمر إلى غد وبعد غد، فلعل 
نيَّة تُوافيه بدون إخبار أو سابق إنذار، أو لم يقدر غداً على ما يقدر  المَ

عليه اليوم.
ضـه علـى بنـاء مشـروع في  كان أحـد أصدقائـي التجـار أُحرِّ
كربـالء، وكان يؤخـر األمـر ويؤخـر، فمـرض وصار جليـس الدار، 
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واسـتولى أوالده علـى المـال، فلـم يقدر على شـيء، وكان يتحسـر 
ت األيـام باإلهمـال، حتى لم يكن يقدر على شـيء.. لكن في  أن فـوَّ

المثل: «ندم فالن، ولم ينفعه الندم».

الضيف ينزل برزقه 
في بعض الحديث ما معناه: «استقبل الضيف فهو يأكل رزقه 
 K علـى مائدتـك». وفي حديث آخـر: إنه جاء إلى رسـول الله
رجـل، وقال: يا رسـول اللـه! إني أحـب الضيـف، وزوجتي تكره 
الضيف، فقال له الرسـول K: إذا جاءك الضيف، فقل لزوجتك 
أن تنظـر إليهم في وقت مجيئهم، وفي وقت رواحهم، ففعل الرجل 
ما أمر الرسـول K، ورأت زوجته أن الضيوف لما أقبلوا جاؤوا 
معهـم بأنـواع األطعمة، ولمـا انصرفوا كانـت قد تعلقـت بأثوابهم 
أنـواع الحيوانات السـامة كالعقـرب، والحية، وما أشـبه، ولما نقل 
الرجـل ما شـاهدته زوجتـه، قـال K: «نعـم.. إن الضيف ينزل 
برزقـه، ويذهـب بذنوب أهل البيت» وهذه المرأة كشـف عن عينها 

 .K بإرادة الرسول
أفهـل في هذين الحديثين كفاية لمن عليـه حقوق الله تعالى؟ 
إنك إذا بذلت الحق فقد أديت ما لغيرك في مالك، ولم تزدد إال جلباً 
للرزق، ولم ينقصك شيء، ألنه رزق غيرك، وإنما على مائدتك فقط، 
وأذهبت عن نفسك ما لو بقيت لكانت حيات وعقارب -كما ورد في 
باب الزكاة: إن المانع لها تُسـلَّط عليه حية تنهش لحمه-، فهل هناك 
عاقل يمنع مثل ذلك، فيحفظ ما في بقائه هلكة، وفي إعطائه بركة؟
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زاد اآلخرة 
كان ولد ينصح والده أن يقدم آلخرته شيئاً، فأوصاه والده ذات 
مـرة، أن ينفق له بعـد موته ويفعل كذا.. وكذا.. وذات ليلة قال الوالد 
لولـده: خذ المصباح وتقدم أمامـي في الطريق، لئال ننزلق أو نقع في 
حفرة، فحمل الولد المصباح، ولكنه جعل يسـير خلف الوالد، فقال 
لـه الوالد: لمـاذا تعمل هكـذا؟ فهل رأيت إنسـاناً يؤخـر المصباح؟ 
أليـس يـراد المصبـاح ألن يبصر اإلنسـان طريقـه؟ فقـال الولد: لقد 
تعلمت منك، إنك لم تقدم شـيئاً إلى آخرتك، بل تقول: أنفق بعدي، 
فتؤخـر المصبـاح، وأنا اقتديت بـك، فتنبه الوالد من هـذه النصيحة، 

وأخذ ينفق في حياته.
أال يكفـي هـذا مثاالً ألهـل الفكر؟    لكـن لقد قال اإلمـام أمير 
ر». فهـل نعتبر؟ إن  عتبـِ بَر، وأقـل المُ المؤمنيـن C: «مـا أكثـر العِ
اإلنسـان إذا أحب نفسه لم يكتف بإعطاء الخمس وحقوق الله فقط، 
بل قدم لنفسـه ما يريده لنفسـه، فإن الموت إذا نزل ال يملك اإلنسان 

حتى بمقدار نقير.
وقـد رأ رجل ملكاً ميتاً في منامه، فسـأل عنـه، فقال الملك: 
إنـي أحـوج إلى اللقمة التي ترمونها للكلب مـن الكلب، ألن الكلب 
إذا لـم يجـد لقمتكم ذهب إلـى مكان آخر وحصل عليهـا، أما أنا فال 
أسـتطيع أن أنال إال ما يأتيني من قبلكم.. فهل كالم الملك صحيح؟ 
إذا علمت بصحة كالمه فاعمل أنت لنفسـك، قال السـعدي: «أرسل 

ورقة خضراء إلى قبرك فال أحد يقدم لك، فقدمها أنت لنفسك».
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بالخمس يطهر المال 
المسلمون األولون تقدموا ألنهم كانوا يصرفون طاقاتهم مائة 
مْ  كُ اؤُ انَ آبَ في المائة في سـبيل اإلسـالم، وهذه اآلية الكريمة: {إِنْ كَ
ـا  وهَ تُمُ فْ تَرَ الٌ اقْ ـوَ أَمْ مْ وَ تُكُ ـيرَ شِ عَ ـمْ وَ كُ اجُ وَ أَزْ ـمْ وَ انُكُ وَ إِخْ ـمْ وَ كُ نَاؤُ أَبْ وَ
هِ  نَ اللَّ ـمْ مِ بَّ إِلَيْكُ ـا أَحَ هَ نَ وْ ضَ ـاكِنُ تَرْ سَ مَ ا وَ هَ ـادَ سَ نَ كَ ـوْ شَ ةٌ تَخْ ارَ تِجَ وَ
وا} أفضل دليل على ذلك، فإنه كان  بَّصُ تَرَ بِيلِهِ فَ ادٍ فِي سَ هَ جِ ولِهِ وَ سُ رَ وَ
الواجب على المسلم أن يبذل كل ما لديه لإلسالم، ثم أخذ المسلمون 
يتقهقـرون حتى وصل األمر إلـى اليوم، والمسـلم ال يبذل حتى أقل 
طوه أقساطاً بدون  طاقاته ولذلك: تراهم ال يعطون، حتى الخمس قسَّ
دد، وصرفوه كيف شاؤوا، أو أداروه مع العالم حتى يعطوا (عوض  مُ
الخمس) العشر أو أقل، وقد جاءني ذات مرة إنسان كان عليه عشرون 
ا فأراد أن يدفع -عِوض ذلك- ألفاً فقط، وجاءني ذات مرة إنسان  ألفً
آخر كان يملك سـتة وثالثين ألف دينار فأعطـى مائتين وقال: الباقي 

 .. من الخمس أدفعه بعد الحج، وبعد الحج لم يدفع وال فلساً
وهكذا ضاعت األخماس وضاع مع ضياعها المسلمون. نعم: 
هناك قلة قليلة جداً يدفعون الخمس كامالً، ولكن الوردة الواحدة ال 
تنشر الربيع، وبعض الناس يظنون: أنهم إذا أرادوا الذهاب إلى الحج 
وجـب عليهم أن يخمسـوا مـع العلـم أن الخمس واجـب كالصالة 

والصيام.
قـال رجـل: ذهبت عنـد المرجع الدينـي المرحوم السـيد أبو 
الحسـن األصفهانـي F، فقلـت لـه: هـل لـك أن أحسـب معـك 
حقوقي، وأعطيك وصالً على أن أدفع الحقوق في المسـتقبل؟ قال: 
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ففتـح السـيد صندوقـاً كان إلى جانبـه، فرأيته مليئاً مـن الوصوالت، 
ثـم قال: إن هـذه كلها وصوالت أناس حسـبوا الخمس ثم لم يفوا.. 
وليس على اإلنسان أن يكون ثرياً كبيراً أو تاجراً غنياً حتى يجب عليه 
الخمـس، بـل لو كان موظفاً ذا راتب بسـيط وزاد عليه دينار في نهاية 
السـنة وجب أن يدفع خمسـه، وهكذا: لو كان كاسـباً قليل البضاعة 
أو طالب مدرسـة أو خادمة أو زوجة أو بنتاً أو صياد سـمك أو حطاباً 
أو غيـر أولئـك مـن أصحاب المهـن ونحوها فإن الخمـس يحق في 
رأس السنة المالية، وقد تقدم أنه ورد في الحديث: «حتى أن الخياط 
ليخيط الثوب بخمسـة دوانق -خمسـة أسـداس الفلس الواحد- لنا 
ـس بطلت صالته وحجه وسـائر عباداته  مِّ فيـه الخمـس»، ولو لم يُخَ
ـس أو صلَّى في  خمَّ المتوقفـة علـى الطهارة إذا تطهـر بالمال غير المُ
س، كما ذكره الفقهاء مفصالً في كتاب  لباس أو على فراش غير مخمَّ

مُس. الخُ
ف في  ـس يجـب أن يصل إلـى يد أحـد العلماء ليُصـرَ مُ والخُ
المصـارف المقـررة أو يَسـتأذِن صاحبُ المـال من العالـم ليصرف 

الخمس بنفسه في الموارد المعينة.

الحاجة إلى المساجد 
عزمنا في كربالء المقدسة أنا وجملة من األصدقاء على تجديد 
ممتْ كل المسـاجد - بحمد  ـددتْ أو رُ المسـاجد وترميمهـا وقد جُ
الله تعالى- في مدة قليلة ال تعدو خمس سـنوات، ومسـاجد كربالء 
دد  المقدسة زهاء المائتين كما قيل لي، وكان الفضل في تجديد ما جُ
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) أن تاجراً واحداً أعلن: أنه على استعداد أن يدفع الحديد لكل  (غالباً
مسـجد يراد بناؤه، وقد وفى بالموعد جزاه الله خيراً، واآلن هو على 
حالـه مـن الثروة لم ينقص شـيئاً، وكيـف ينقص ما كان الله سـبحانه 
ـه؟ مع العلم: أن التاجر كان مـن الدرجة الثالثة، ولكن  وتعالـى يُخلفُ

همم الرجال تزيل الجبال..
إن أكثـر المناطـق الجديـدة في البـالد اإلسـالمية بحاجة إلى 
المسـجد، فهـل يوجد هناك إنسـان خيِّر في كل بلد ليزود المسـاجد 

راد بناؤها بالحديد أو اإلسمنت أو ما أشبه؟  التي يُ
: العـراق يحتـاج -علـى أقل تقديـر- إلى أكثـر من ألف  مثـالً
مسـجد، والكويـت تحتاج إلى أكثـر من مائة مسـجد، وإيران تحتاج 
إلى أكثر من خمسـة آالف مسجد (وما ذكرت على سبيل التقريب ال 
التحقيـق)، فمن الضروري أن يقوم في كل بلد -أو قُطْر- أخيار ببناء 
المسـاجد، وفي الحديث: «من بنى مسـجداً كان له بكل شـبر مدينة 
ؤ  ؤجُ جُ في الجنة مسـيرة أربعين ألف عام»، وفي حديث آخر: «ولو كَ
قطـاة..». كمـا أن مـن الضـروري تزويـد المسـاجد بالسـماعات، 
والمكتبـات، ليـؤدي المسـجد رسـالته كاملـة فـي كـون العلـم إلى 
جانـب العبـادة، فإذا حصـل هذا الشـيء اقتربنـا إلى األمـام خطوة، 
ر، وقـويَ االجتماع الديني  ا أن نحفـظ العقيدة والشـريعة بقدَ وتمكنـَّ
وبمقـدار قوته كوفحت الجرائم وتقدم المسـلمون في مختلف أبعاد 
حياتهم.. وما ذكرناه في المسـجد يتأتَّى -بصيغة مالئمة أخر- في 
المدرسـة والمكتبة والمستوصف والميتم ودار العجزة، وغيرها من 

المؤسسات.



٣١ الفصل األول: في أهمية اإلنفاق 

الرصيد الخالد 
ذات مـرة: جلس جمع مـن أبناء الملوك يتفاخـرون بينهم، هذا 
يقـول: لـي مبلغ كذا في بنـك بسويسـرا، واآلخر يقول: لـي مبلغ كذا 
فـي بنك ببريطانيـا، والثالث يقول لي كذا في بنـك ببلجيكا، وهكذا.. 
واألمير: (فرهاد ميرزا) ساكت ال يتكلم، فقالوا له: لماذا أنت ساكت؟ 
قـال: إن لـي رصيدين في بنكيـن، أحدهما: كتاب (القمقـام) في بنك 
اإلمـام الحسـين C، والثاني: (صحـن الكاظمية) فـي بنك اإلمام 
موسى بن جعفر B، فسكت كل أولئك األمراء، وبالفعل نحن اآلن 
ال نعـرف أي واحـد من أولئك األمـراء، وما بقي أحـد منهم، وال بقي 

شيء مما أرصدوه في البنوك، وأما (القمقام) و(الصحن) فقد بقيا..
أال يكفـي ألثريائنا هذا عبـرة ألن يتقدموا لعمـل الخير، وبناء 

المشاريع، وتشجيع الكتب العلمية؟! 
ولـو درسـنا عاصمة مـن عواصم المسـلمين، وافترضنـا فيها 
عشرة آالف تاجر و ثري، وافترضنا أن واحداً من كل عشرة منهم بنى 
مؤسسة، فكم ينمو اإلسالم، وكم تتقدم البالد إلى األمام؟ وهل تظن 
أن ذلـك يضرهـم؟ كال.. فإن العكس هو الصحيـح. هذا إذا افترضنا 
األمـر في أقل تقديره، أما إذا افترضنا أن الثري بنى بنسـبة ثروته، فإن 
األمر سـينمو كثيـراً، وقد يصبح فـوق كل التوقعات، إن ثريـاً واحداً 
مـن أثريائنا -في بلد إسـالمي- يملك أكثر من خمسـين مليوناً، فإذا 
) وكان كل مؤسسـة  مسـاً، وتبرعاً افترضنـا أنـه بذل نصف المبلغ (خُ
تكلف بين الخمسة والعشرة آالف، كان عدد ما يبنيه ما يقرب الثالثة 

آالف مؤسسة.
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العطاء الذي ال ينضب 
قالـوا: إن الميـرزا المجـدد الكبير لما حضرتـه الوفاة، حضره 
جمع من خواصه، وفيهم أحد التجار الذين اسـتدان الميرزا منه ماالً 
لسد العجز في ميزانيته، وكان الميرزا قد أغمض عينيه، ففتحهما وإذا 
بـه يـر الحاضرين وفي جملتهـم التاجر الدائـن، وكان التاجر ينظر 
إلـى الميرزا، قال لـه الميرزا: أنا أعلم في مـاذا تفكر أنت، أنت تفكر 
فـي أننـي لو مـت فمن يقضي دينك مـن بعدي؟ ولكن هـل تعلم في 
مـاذا أفكر أنا؟ أنا أفكر في أنه لو قال لي سـبحانه: أنك كنت تقدر أن 
تقترض قروضاً أخر، وتخدم بها اإلسالم، وتفرقها في المحتاجين، 

فلماذا لم تفعل؟ فماذا يكون جوابي؟
إن الرجـال الصالحيـن ال يقتنعـون بـأن يقدمـوا مـا لديهـم، بل 
يستدينون فوق ذلك، ويقدمونه، فقد ورد أن الرسول K توفي وهو 
د وهو مديون بسبعمائة  مديون، وأن اإلمام أمير المؤمنين C استُشهِ
ألف، وإني أتذكر المرحوم السـيد أبو الحسـن F توفي وهو مديون، 

والمرحوم الحاج آقا حسين القمي F توفي وهو مديون.. 
فليسرع أهل الثروة في اإلنفاق قبل أن تنقطع يدهم عن الدنيا، 
وقـد تحملـوا وزر المال إلى األبـد -والعياذ بالله- فليقدم اإلنسـان 

ليوم بؤسه وفاقته، وليوم يعيش فيه «المرء في ظلِّ صدقته». 

الرعاية االقتصادية للعلم والعلماء 
مـن الضـروري لألثرياء الذين يحبـون الخيـر أن يهيئوا ألهل 
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فـي  غرفـة  للطالـب  يكـون  فكمـا  الموقوفـة،  ـكنى  السُّ دور  العلـم 
ـكنى مـا دام طالباً،  عِيـل منهم دور السُّ المدرسـة، كذلـك تكـون للمُ
حتى يساعده ذلك على صعوبات الحياة، كما أن من الضروري على 
القائميـن بأمور أهل العلم أن يهتموا ألجل توجيه األثرياء إلى ذلك، 
ويطلبوا من السلطات أن يجعلوا الماء، والكهرباء، والتلفون، وسائر 
الشـؤون الحكومية؛ مجانا، والمواصالت على النصف، أو ما أشـبه 
 كما يتعاملون مع أسـرة التعليم الرسمي- وفي ذلك مساعدة كبر-
للعلـم والديـن.. وإن أمكن (بدون مجـدور) أن تكـون الحكومات 
قائمة بشـؤون ورواتب أهل العلم، كما في البحرين والسعودية -في 

الجملة- كان ذلك من ألزم اللوازم.
إن المكانـة االجتماعية لجملة ال يسـتهان بها من أهل العلم قد 
تقلَّصـت على أثر االحتيـاج، فإن الكرامة االقتصاديـة توجب الكرامة 
االجتماعية، وتقلص المكانة االجتماعية يقلِّل من نفوذ أهل العلم في 
الناس، وبذلك يقلُّ نفوذ الدين، وهذه خسارة كبر يجب أن تُعالَج.. 
كمـا أنه إذا أمكن وجب بناء دور ألهـل العلم الموجودين في 
مختلف المناطق -كوكالء، أو علماء محليين- ليكونوا في راحة من 
اإليجـار، وأر أن مـن الالزم على القائمين بشـؤون أهـل العلم أن 
يهيئوا لعوائلهم وسـائل الحياة السـعيدة، كالطبَاخ بالغاز، والثالجة، 
والغسـالة، وماكنـة الخياطة، والوسـائل الخفيفة لالرتـزاق كمكائن 
التطريز، وصنع الجـوراب، ونحوهما، لتخفف عليهم نفقات الحياة 
ببيـع اإلنتاج، فإنها أصبحت في عصر اآللة بمنزلة (المغزل)، كما أن 
السـيارة أصبحت فـي عصر اآللة بمنزلـة الفرس.. وليـس ما ذكرناه 
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هـم، فلنفرض ثريـاً (كالمرحوم الحاج ملـك) أراد أن  توَ ثقيـالً كمـا يُ
يشـتري بأربعمائـة مليـون تومـان دوراً ألهـل العلم فـي مدينة (قم) 
يوقفها عليهم، ولنفرض كل دار بخمسين ألف تومان، أليست النتيجة 
ثمانيـة آالف دار؟ ولنفرض مائة مليـون -من تاجر آخر خير- ألجل 
األجهزة كالمكائن وما أشـبهها، أليس حينذاك يكون ثريان فقط قاما 

بهذه المهمة الحيوية؟ 
ـدي مـن رجـال اإلصـالح،  إن األمـر يحتـاج إلـى تفكيـر جِ
ية سـتة أشـهر (من  دِّ والقائميـن بشـؤون أهل العلم، وإني أظن أن جِ
مراجع يشكلون وحدة واحدة) تكفي لهذه المهمة، والله المستعان.

التقرب إلى اهللا بسنة حسنة 
الذي ال يدفع الخمس على قسـمين: إمـا أن يكون له ما يكفيه 
بعد إخـراج الخمس كأصحاب الماليين واأللوف، وإما أن ال يكون 
له ما يكفيه، كمن اسـتقر عليه الخمس ثم ذهب ماله، فإن كان األول 
فالالزم عليه أن يفكر لماذا ال يدفع؟ إنه الجهل المحض، والمخالفة 
الصرفـة، والعصيـان البحـت، وهل إنـه يرضى أن يقف فـي مصافِّ 

العصاة المخالفين لله تعالى، واآلكلين لحقه وحق عباده؟ 
وإن كان الثاني: فالالزم أن يفكر أنه لو لم يكن له بمقدار الخمس، 
: له اآلن ألف دينار، فليفكر أنه لو كان له ثمانمائة  مـاذا كان يصنـع؟ مثالً
فقـط، مـاذا كان يصنع؟ فليجعـل نفسـه اآلن صاحـب الثمانمائة فقط، 
وحينذاك تسـخو نفسه في البذل، فإن التفكر يخفف كثيراً من المشاكل، 

و: «تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة» -كما في الحديث-. 
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إن: (الحـر الرياحي) فكر سـاعة، فأخرج نفسـه من لعنة األبد 
إلـى رحمة األبـد، وهكذا فليفكر الذين عليهـم الحقوق وال يدفعون 
لعلَّهـم يرجعـون إلى الصواب، ولعلَّ اللـه يهديهم إلى الخالص من 

حق الله وحق العباد.
ذات مرة قلت ألحـد األثرياء: إنك إن كنت تكره إعطاء الحق 
إلى العالِم أو الفقيه أو من أشبه، فاجعل الحق مشروعاً ابنِ به مدرسة 
أو مكتبة أو مسـجد أو ما أشـبه ذلـك، فإذا فعلت ذلـك قربة إلى الله 
تعالى بإجازة عالِم فقد أدَّيت الحق، وأبقيت ذكر، ولعله دخل في: 

نَّة حسنة…» أو أبقى صدقة جارية.. «مَن سنَّ سُ

أهمية األوقاف 
نقل لي رجل تركي: أن بعد سقوط أتاتورك، تألَّفت هيئة ألجل 
نِي، وضعوا  بناء المساجد، فجمعوا المال حتى بنوا مسجداً، وبعد أن بُ
صندوقاً خيرياً في المسجد، وحثُّوا المصلين على أن كل واحد منهم 
يضـع فيه شـيئاً، ومن هذا الصندوق -ومن التبرعـات األخر- بنوا 
مسـجداً ثانيـاً، فوضعـوا فيـه صندوقـاً أيضاً، ومـن الصندوقيـن بنوا 
مسجداً ثالثاً، وهكذا.. قال: إن هؤالء بنوا في تركيا مئات المساجد.

اد، قـال: ذات  ونقـل لي أحـد تجار إيطاليـا، وكان تاجر سـجَّ
ر مسـاحة غرفة كان يريد  مـرة طلبنـي أحد األثرياء إلى بلـد آخر ألُقدِّ
أن يفرشـها بالسجاد بشـكل دقيق، ولما ذهبت إليه رأيت داراً واسعةً 
جداً، ومؤثثة بأجمـل األثاث، وكان صاحبها من أصحاب الماليين. 
ر تمام الغرف واألَبْهاء والصاالت، وإذا  قال: فبقيت هناك أيامـاً ألُقدِّ
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بـي أر رجـالً من رجال الديـن المسـيحيين يرتاد القصر، فسـألت 
عنـه الثـري: هل هذا مـن أقربائك؟ قـال: ال.. وضحـك، ثم أردف: 
إنـه وارثـي. قلـت: وكيف؟ قـال: قبل مدة بعثَتْ الكنيسـة إلـيَّ وفداً 
يطالبوننـي بـأن أوقـف كل أموالي من بعدي للكنيسـة -حيث أني ال 
عقب لي-، فامتعضتُّ مـن ذلك، وطردتهم، ثم بعد مدة جاءني وفد 
، فـكان مصيرهم كمصير الوفـد األول، ثم بعد مـدة جاءني وفد  ثـانٍ
ب لي الخيـر، ويبيِّن لي جزيل الثواب في ذلك،  ثالـث، وكل وفد يقرِّ
خصوصاُ وأن عالم المسـيحية اليوم بحاجة إلى المال؛ لما يالقي من 
مشـاكل مع الشـيوعيين، والتحلُّـل، واإللحاد.. قـال: وتمكن الوفد 
قنِعني، فوقفت جميع أموالي للكنيسـة، شـريطة أن تبقى  الثالـث أن يُ
ر لها البقاء بعدي- حتى تموت، ولما  زوجتي في هذا القصر -إن قُدِّ
) جميـع أمالكي، وأرصدتي؛ ذهب الوفد، وأرسـلوا  وقفت (رسـمياً
إليَّ هذا الرجل يؤنسني، وأصرف عليه، وهو ينتظر موتي حتى يتسلم 

كل شيء. قال الثري: وأنا اآلن سعيد بما عملت..
إن القصة ال تحتاج إلى التعليق، فهل المسلمون واعون؟

أنفق ولو بالمثقال 
الخمس يتعلق بأشياء سبعة:

١- غنائم دار الحرب.
٢- أرباح المكاسب، وكل فائدة.

٣- الغوص.
٤- المعدن.
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٥- الكنز.
٦- الحالل المختلط بالحرام.

٧- األرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
ولـو أُعطيَتْ هذه األخماس، كانت ميزانيـة قادرة على العمل 
والتغيير. إن أحد البالد اإلسـالمية ثمن نفطها كل عام خمسـة آالف 
ر  ـها سـنة واحـدة ألف مليـون دوالر، فكم تقدَّ سُ مُ مليون دوالر، فخُ

األخماس في البالد اإلسالمية كلها؟
رأيـت أنا شـخصياً أحد األثريـاء الكبار في المنـام، فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: كل ما عملته وصرفته رأيت جزاءه (هذا مضمون 
ق  نفِ كالمـه)، وكان هـذا الثري باذالً للخيـر مواظباً على المعـروف يُ
رابي، فمات،  ي: أن إنساناً كان يُ وُ الكثير في مختلف المشاريع. كما رُ
فرآه ابنه في المنام، فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: لم أرَ حساباً وال 

! نكيراً ومنكراً، بل أُلقِيت في جهنم رأساً
ئي إنسـان في المنام -بعد سـنوات من مماته-،  وذات مـرة: رُ
فقيـل لـه: كيـف حالـك؟ قـال: لقد كنـت في العـذاب، وقبـل قليل 
ـئِل عن السـبب قال:  شـملني لطـف الله سـبحانه، فنجوت، ولما سُ
.. إنه صحيح مائة في  ألنني تصرفت في حق بسـيط ال يسـاوي فلسـاً
ا  يْنَا بِهَ لٍ أَتَ دَ ـرْ نْ خَ بَّةٍ مِ ـالَ حَ ثْقَ انَ مِ إِنْ كَ المائـة، فقد قال سـبحانه: {وَ
هُ  رَ ا يَ يْرً ةٍ خَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ }، وقال سبحانه: {فَ بِينَ اسِ فَى بِنَا حَ كَ وَ
}، فليحاسب اإلنسان نفسه -كما ورد  هُ رَ ـرا يَ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ وَ
نُوها قبل أن  ـبوا، وزِ ـبوا أنفسـكم قبل أنْ تحاسَ في الحديث-: «حاسِ
نـوا»، وإذا كان عليـه حـق لله سـبحانه أو حق لنـاس، فليؤده وال  تُوزَ
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تِيل، فإن كل ذلك محاسـب عليه، كما  ير وفَ ة ونَقِ يماطـل حتى في ذرَّ
في القرآن الحكيم.

اإلسراف في غير محله 
، وقال له: كم يكلف  أحد األثرياء أراد أن يزوج ابنه، فطلب االبنَ
زواجك؟ وبعد الحساب قال الولد: ما يعادل عشرة آالف دينار، قال 
األب: حسناً، فهل ترضى أن نرضي الله والرسول F، فنجعل هذا 
ماً بين عشرة من السادة العزاب، نزوجهم ببعضه، ونوجد  المال مقسَّ
لهـم مكاسـب مناسـبة ببعضـه اآلخـر، ونجعلـك كأحدهـم، وأنت 
-بحمـد الله- تملـك ما تحتاج إليـه كالدار واألثـاث، ويبقى عليك 
المهـر فقـط؟ فوافـق الولد الطيـب على الفكـرة، فبحثوا عن عشـرة 
ج كل سيد  شباب عزاب، أعفاء، وخصص الوالد للولد ألفا آخر، فزوَّ
بمائتي دينار، وخصص الثمانمائة الباقية ألجل مكسـب له، وفي ليلة 
زفاف الولد كانت هناك عشرة دور تحت إيجار التاجر، ألجل زفاف 
السـادة العشـرة، بعد أن كان التاجر هو بنفسـه وزمالئه التجار سعوا 
مع آباء السـادة ونفس السادة الختيار الزوجات، واألماكن المناسبة، 

واألثاث المناسب، وفتح الدكاكين المناسبة لهم..
كـم جميل هـذا العمل؟ وكم لـه من التقديـر؟ وهل نقص من 
التاجـر أو ابنه شـيء بذلك، أم ازدادوا عـزاً وذكراً فـي الدنيا، وأجراً 

وثواباً في اآلخرة؟ 
فهل هناك أثرياء يعملون مثل هذه األعمال الخيرية؟ 

ولو صرف ذلك التاجر كل ماله في زواج ولده بين إسراف في 
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المهر، وإسراف في األثاث، وإسراف في الطعام، فهل كانت األموال 
تبقى، أم تتلف خالل أيام أو أشهر بدون خدمة وبدون أجر؟ 

فليرغـب أثرياؤنا فـي خدمة المجتمـع، وفي إحـراز الثواب، 
وفي االنتفـاع بأموالهم قبل أن تصفر أيديهم منها، وليعلموا أن الدنيا 
تزول بسرعة، وال يبقى لإلنسان إال الحسرة، وفي الحديث القدسي: 
«يقـول ابـن آدم: مالـي.. مالـي.. وهـل لك مـن مالك إال مـا أكلت 

فأفنيت، أو ما لبست فأبليت، أو ما قدمت فأبقيت؟».

خير المتاعين 
تـزوج رجـل بامـرأة زاهدة مـن األخيـار، وبعد مـدة ماتت أم 
الرجـل، فأخذت المرأة تنظر إلى الجنـازة نظرة غريبة، وخرجت من 
الغرفة مما أثار غضب ذوي الميت واسـتياءهم، وظنوا أنها خولطت 
خبـالً، ثم عاتبهـا زوجها على ما فعلت. قالت: إني رأيت الشـياطين 
بصقـوا علـى الجنـازة، حيـث أن األم كانـت غيـر صالحـة، وهذا ما 
أوجب أن تسـتغرب وتخرج من الغرفة (وبعض األحاديث يدل على 
ذلـك)، ثم لمـا أرادوا إخراج الجنازة رأيت أن ملَـكاً عقد فردة حذاء 
عتيقة على عود أمام الجنازة، وذلك ما أثار تبسـمي، ولما سألت عن 
السـبب (أو علمت بذلك نقراً في قلبي) قالوا: إن هذه الفردة هي كل 

ما قدمته في سبيل الله في زمن حياتها!..
فهل نحب أن نكون كذلك؟ 

م هدية دون مـا يقدمه اآلخرون إلى  إن اإلنسـان يخجـل إذا قدَّ
م إليه الهدايا كالعريس، والمسـافر القادم من سفر بعيد، ومن  من تُقدَّ
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.. أفـال تخجـل مـن أن تقدم أتفه األشـياء أو  رزق ولـداً، أو بنـى داراً
أحقرها إلى الله سبحانه؟

جـاء رجل إلى بيـت اإلمام أميـر المؤمنين C، فلـم يرَ فيه 
 :C أثاثـاً، فقـال: يا أميـر المؤمنين! أيـن متاع البيت؟ قـال اإلمام
نقلنـاه إلى دارنا األخر، فظنَّ الرجـل أن اإلمام انتقل من هذه الدار 
إلـى دار ثانية، فلما سـأل عـن دار اإلمام األخر قالوا لـه: إن اإلمام 

يقصد الدار اآلخرة.

الهدية العامرة 
لما أخذوا في بناء وتوسـيع صحن اإلمام موسى بن C أمر 
فرهاد ميرزا أن تُشـتَر الدور المحيطة بالصحن، فاشتروها، وغالى 
ص آخـر، حتى وصل الـدور إلى دار قـال صاحبها: أنا  بعـض، ورخَّ
أبيعهـا إذا هدمت الدور المجاورة وبقيت داري، ثم أخذ في ترميمها 
وتجميلها، وظنَّ الناس أنه يريد المغاالة في الثمن، ولما وصل الدور 
إليهـا قالوا له: بكـم تبيعها؟ قـال: هدية مني لإلمـام C قالوا: إذا 
كنـت تنوي ذلك، فلماذا عمـرت الدار وهي مشـرفة على الخراب؟ 
قال: حتى أكون قد قدمت لإلمام C شـيئاً عامراً جميالً، ال شـيئاً 
ا  مَّ وا مِ قُ نْفِ تَّى تُ نَالُوا الْبِرَّ حَ خراباً قذراً، ألم تسمعوا قوله سبحانه: {لَنْ تَ

}؟ بُّونَ تُحِ
قال الشاعر:

خط  ــي األمـــــوال،  ــط ف ــوزون خ م الشعر  بديع  مــن 
حتى  ــر  ــب ال ــوا  ــال ــن ت ــا تــحــبــونلـــن  ــم ــوا م ــق ــف ــن ت
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ا أرادوا  هـل القصة اآلنفة الذكر أجمل عندك؛ أم قصة رجل لمَّ
اشتراء داره استمهلهم، فأخذ أبواب الغرف وما تمكن أخذه منها، ثم 

باعها بنصف قيمتها، مستغالً اضطرار األمير إلى شرائها؟ 
م لله أبخس األشـياء وأحسنها،  إذا راقت لك القصة الثانية فقدِّ
وإذا راقـت لـك القصـة األولـى فقدم لله سـبحانه أحسـن األشـياء 

وأفضلها. 

إنقاذ وإصالح 
قال أحد العلمـاء: رأيت أحد التجار يمدحه العدو والصديق، 
فتعجبت، وسـألت عن السـبب. قالوا: ألجل أخالقـه الطيبة، قلت: 
انقلـوا لـي قصة منهـا. قالوا: إنه في أول شـبابه تزوج، ثـم ذهب إلى 
خراسـان، وجـاء من هنـاك بخاتم فيـروزج ثمين قيمتـه ثالثون ألف 
تومان هدية إلى زوجته، ولما وصل إلى طهران قارن وصوله األذان، 
فذهـب إلـى المسـجد يصلـي، وأخـرج الفيـروزج، ووضعـه أمامه 
- حتـى ال يصطحبـه فـي الصـالة، وكان إلـى جنبه رجل،  -احتياطـاً
فبصـر بـه وهو في الصالة: إن الرجل سـرق الخاتـم حيث وضع يده 
عليـه ثم نقله إلـى جيبه، ولما أتـمَّ الصالة، أراد الرجـل أن ينصرف، 
 ، فتمسـك به التاجر، وقال له: إني قـد وهبت الخاتم لك فاطمئن إليَّ
، لكن يبدو لي من وجهك أنك لسـت سـارقاً،  إنـي ال أريد بك سـوءً
وإنمـا ألجأتك الظروف، وحيث أني أعلم أنـك إذا بعت هذا الخاتم 
طلبـوا منك الشـهود علـى أنه لك، وأنـك ال تعلم قيمته، وال شـاهد 
لـك، فتتهم بالسـرقة، ويذهب مالك وعرضك، لذلـك: إني أعلمك 



أنفقوا لكي تتقدموا  ٤٢

أن قيمته كذا… وإذا أرادوا منك الشاهد فأنا شاهدك، وإلى هنا جعل 
وجه الرجل يرشـح خجالً، وقال: نعم، هذه أول مرة أنا أفعل هكذا، 
والسبب في ذلك: أني كنت كاسباً، ولكني فشلت في كسبي، وخجل 
العيال واألطفال اضطرني إلى السـرقة، قال التاجر: فلنذهب معاً إلى 
السوق، وذهبا معاً، وباعاه بأكثر من قيمته، ثم اشتر التاجر -ببعض 
ر شقة لفائدة الرجل، وأسكن الرجل  القيمة- داراً ذات شـقتين، وأجَّ
في الشقة الثانية، وخلَّصه من اإليجار، وفتح ببقية الثمن للرجل دكاناً 

يعيش به.. 
أفهـل هناك إنسـان ال يمدح هذا العمـل؟ وإذا كان هذا العمل 
ممدوحاً، فليسـمع بذلك األثرياء، ويهتموا لنجاة الفقراء -خصوصاً 
اء منهم- من مشاكل الحياة، فإنهم يشترون بذلك ثواب الدنيا،  فَّ األعِ

وحسن ثواب اآلخرة.

مقبولية العطاء 
قـال لـي ابـن أخت أحـد رؤسـاء الـوزارات في إحـد البالد 
اإلسالمية: إن رئيس الوزراء كان من أهل الخير، والتقو، والفضيلة، 
وكان قبـل نصف قرن من الزمان، ثم أنـه توفي، وذات ليلة رأت أخته 
(أمُّ الناقـل) أخاها فـي المنام، وهو يغوص في حوض من الماء القذر 
العفن األسـود، فتعجبت أشـد العجب، وبعد فتـرة قصيرة -في نفس 
الليل- رأت أخاها وقد خرج من الماء، وغسل جسده، ولبس مالبس 
نظيفة، وجلس في بستان عامر بهيئة رئيس الوزارة، فتقدمت األخت، 
وسألته عن ما رأت من حالته األولى والثانية، قال: إنه لم يقبل منه أي 
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عمل عمله من الخير، ألن سيئاته قد أحبطت خيراته، باإلضافة إلى ما 
كانـت تلك الخيرات باألموال المشـتبهة أو المحرمـة، وإنما قبل منه 
شـيء واحـد، وهو: أنـه رأ ذات يوم امرأة وأوالدهـا على الرصيف 
يرتجفون من البرد، حيث كان الهواء غاية في البرودة، فأمر أن يذهبوا 
بهم إلى الحمام، ويخلعوا عليهم األلبسة الفاخرة، ووهب لهم أفضل 
بسـاتينه جماالً وثمناً، فقال رئيس الـوزراء الميت: وما ترينه هو ذلك 
البسـتان الـذي وهبته لهـم، وفي كل أسـبوع يخرجوننـي -مرة- من 
حوض القذارة الذي هو جزاء أعمالي، ويسكنونني في هذا البستان..

وقد رو مثل هذه الرؤيا -في بعض الجهات- العالمة الحلي 
(رضوان الله عليه) بالنسبة للمرأة العلوية التي آواها رجل مجوسي، 

بعد أن طردها رجل مسلم، والقصة مذكورة في البحار..
كمـا ورد: أن أبـا لهـب ال يحترق بالنار في كل سـنة يوم ميالد 

النبي K ألنه أعتق جاريته التي بشرته بوالدة محمد!!.
وموضع العبرة من القصة السـابقة: أن اإلنسان يجب أن ال يغترَّ 
بإنفاقاته الكثيرة، فلعلَّها كلها لم تُقبل لخلل فيها، فإذا سنح له مشروع، 
أو جاء فقير، أو ما أشبه، بذل له، فلعلَّه يكون مقبوالً، ويُثاب على هذا، 
ر أحـداً من خلق اللـه، فلعلَّه من  وفـي الحديـث مـا مضمونه: «ال تحقِّ
أولياء الله، وال تسـتصغر شيئاً من معاصي الله، فلعلَّ فيها سخط الله، 

وال تستصغر شيئاً من طاعة الله، فلعل فيها رضى الله سبحانه».
يقول الشـاعر -في نظير موضوعنا-: «أرسـلتُ سهام األدعية 

إلى كل ناحية.. لعل إحداها يصيب الهدف».



أنفقوا لكي تتقدموا  ٤٤

دار العبرة 
هـل رأيتم إنسـاناً ندم مـن اإلنفـاق؟ أو رأيتم إنسـاناً افتقر من 

العطاء؟ أو رأيتم من خسر، أو كسب سمعة سيئة منهما؟ 
- أناسـاً ندموا  كال.. بل األمر بالعكس، ولكن قد رأيتم -قطعاً
مـن ترك اإلنفـاق، وأناسـاً افتقروا بعـد أن منعوا حق اللـه، وجمعوا 
المال خوفاً من المسـتقبل، وأناسـاً خسـروا، وآخرين كسبوا السمعة 

السيئة، حينما لم ينفقوا، وكرههم الناس.. أال يكفي ذلك تنبيهاً؟. 
ها كان عاقالً، ومن ترك نفسـه  نِمِ بَـر، ومن غَ يَر وعِ الدنيـا دار غِ
وئى- كان أحمقاً، فهل يرضى اإلنسان أن  وشهواتها -حتى تعقبه السُ

يكون من الحمقى؟



الفصل الثانيالفصل الثاني

قوة المسلمين في قوة اقتصادهم

الجهاد باألموال
س، ويظنون أنهم قد أدوا ما عليهم.  مُ بعض الناس ينفقون الخُ
كال، إنهم لم يؤدوا ما عليهم، والحال أن بإمكانهم أن يخدموا العقيدة 
ر، فإن الجهاد  اإلسالمية، وينقذوا المسلمين من براثن الكفار ولو بقدَ
بالمـال واجب كالجهـاد بالنفس، فإذا تمكن الثري أن يفتح مدرسـة 
إلنقاذ أطفال المسلمين من الكفر واالنحراف فلم يفعل كان مأثوماً، 
) عليـه، وإذا توقف  فاإلنقـاذ إذا توقـف علـى فـرد كان (واجباً عينيـاً
) عليهـم، وترك الواجب  على فـرد من مجموعـة كان: (واجباً كفائياً
حرام، وقد أوحى الله إلى شـعيب C: إني مهلكٌ من قومك مائة 
ألف: أربعين ألفاً من األشـرار، وستين ألفاً من األخيار. قال شعيب: 
هؤالء األشـرار، فما بال األخيار؟ قـال الله تعالى: ألنهم داهنوا أهل 
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المعاصي، ولم يغضبوا لغضبي.. 
والمسـلمون اليـوم فـي عصر الجهـاد -بكل شـيء-، فإذا لم 
يجاهـدوا كانوا تاركين لفريضة عظيمة، باإلضافة إلى أنهم سـيذلون 

: ذالً فظيعاً
.{ مٍ رِ كْ نْ مُ ا لَهُ مِ مَ هُ فَ نِ اللَّ هِ نْ يُ مَ {وَ

يَ قومٌ في عقر دارهم  زِ قـال اإلمام أمير المؤمنين C: «ما غُ
إال ذلوا». 

ألسنا نر صدق هذا الكالم في عصرنا الحاضر؟ فقد كنا أعزة 
يوم كنا نخدم اإلسـالم، وأما اليوم وحيث تركنا العمل باإلسـالم فإنا 
من أذلِّ األمم، وما ينتظرنا به المسـتقبل هو أسـوء؛ إن بقينا على هذه 

الحالة والعياذ بالله.

بالخمس نبني مئات المؤسسات
في الحديث- عن اإلمـام الصادق C:.. «حتى أن الخياط 
ليخيط الثوب بخمسة دوانق، لنا منه الخمس». وفي حديث آخر عن 

مُس عوننا على ديننا».  اإلمام الرضا C: «إن الخُ
فهل نعتبر بهذين الحديثين؟ 

إن مـن عليه الخمس لو كان يدفع خمسـه بهذه الدقة، وكانت 
األخمـاس تُجمـع وتُسـتثمر تحـت نظام، ألمكن نشـر اإلسـالم في 
مشـارق األرض ومغاربها، ولدخل الناس في اإلسالم أفواجاً، ولما 

بقي فقير واحد محتاج، وال مشروع ديني معطل.. 
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ـراً وللعلم فقط، بل أذكره ليهتمَّ  إننـي ال أذكر هذا الكالم تحسُّ
المسلمون في التنفيذ، والتنفيذ ممكن -إذا أحببنا العمل-، فكل عالم 
في منطقته يمكن أن يتبنَّى األمر الستخالص الحقوق في منطقته، ثم 
عها بشـكل مدروس بين  نظِّم اسـتثمارها تحت نظام خاص، ثم يوزِّ يُ
المشـاريع والمحتاجين، ولنفترض ألف عالم في ألف منطقة -وهذا 
العـدد جزء مـن مجموع علماء الشـيعة فـي مختلـف المناطق- كل 
عالم تمكن في خمس سـنوات من جمع عشـرين ألـف دينار (وهذا 
أيضاً شـيء عادي بالنسـبة إلى البالد المتوسـطة، فكيف بالواسعة). 
كان معنـى ذلـك: تجمـع عشـرين مليون دينـار، ولنفـرض أن الربح 
مُس -  العائد، سـواء في االسـتثمار، أو أرباح اإليجار، كل عـام الخُ
وهذا شـيء عادي ألن من التجارات والمعامل ما يعطي ربح المثل، 
أو النصـف، أو الثلـث، أو ما أشـبه- كان معنى ذلـك أن تحصل كل 
ف في أهل  رِ عـام أربعة ماليين دينار، فـإذا فرضنا أن نصف المبلغ صُ
العلم والتبليغ، ونصفه اآلخر في المؤسسـات اإلسالمية (وفرض أن 
كل مؤسسـة كلَّفت عشـرة آالف دينـار) كانت حصيلـة كل عام مائتا 
مؤسسـة إسـالمية، وفي خالل خمس سـنوات تكون الحصيلة ألف 
مؤسسـة، أفهل يكون هذا شـيئا قليـالً؟ مع أن هـذه الفرضية جزئية، 
فعلماء الشـيعة في العالـم يعدون بعشـرات اآلالف، ونحن افترضنا 
ألفاً منهم كمثال. وليس ما ذكرنا خياالً فارغاً، بل إن العالم اليوم يدق 
في الحسـاب، ويتقدم بهذه المعادالت الحسـابية، إال أن الغالب في 
) على الفوضى، وعدم المباالة،  المسـلمين بناء أمورهم (ديناً أو دنياً
لـذا هم يعانون من تأخر حاد، مـع أن دينهم تقدمي ونظامي إلى أبعد 

الحدود.
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المال ثمن الحرية
جسـم األمة اإلسـالمية يُنهش مـن كل جانب: فهناك التبشـير 
القائـم علـى قـدم وسـاق، وهنـاك الصهيونية التـي تلتهـم الماديات 
والمعنويات، وهناك األحزاب الكافرة والمنحرفة التي تجرف شباب 
المسـلمين ذات اليميـن وذات اليسـار، وهنـاك األديـان والمذاهب 
المنحرفـة تأخـذ حصـة فحصـة، وهنـاك القوانيـن األرضيـة التي ال 
تـذر، وهناك االنفالت والمجون.. فماذا بقي من جسـم األمة؟ ومن 
، وكلكم مسؤول عن رعيته».  المسـؤول؟ ففي الحديث: «كلكم راعٍ

 .{ ئُولُونَ سْ مْ مَ هُ مْ إِنَّ وهُ قِفُ وفي القرآن الكريم: {وَ
ل كل  لكن: للمال المسـؤولية الكبر، فبالمـال يمكن أن يُعمَ
شـيء، والمـال عند أهل الثروة، فهم المسـؤولون، وقـد قرر الله في 
ا للسـائل والمحروم، وعليهـم أن يؤدوا خمس  أموالهـم حقـا معلومً
أموالهم، ويزيدوا- إن شاؤوا الخير-، وفي الحديث: إن أشد ساعات 

القيامة، ساعة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: أين خمسي؟ 
وهـذا طبيعـي: ففـي غيـاب المـال يكـون كل تأخـر، فمـن 
الضـروري علـى أصحـاب المال أن يفكـروا مليًـا، ثم يتقدمـوا إلى 
اإلنفـاق. إنهـم باإلنفاق يحـررون بالدهم من االسـتعمار، وينقذون 
شبابهم من السـقوط، ويحفظون كيانهم من الخطر، ويمتصون نقمة 
النـاس عليهم، باإلضافة إلى أنهم يخدمون دينهم ومبدأهم، ويؤدون 

أمانتهم، ويفكون رقابهم من النار، فهل من مفكر أو متذكر؟
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لهذا تفوق الغربيون
قيـل لـي: أن فالناً عنده من الحقوق عشـرات األلوف، وكنت 
آنذاك أقوم بتأسـيس مشـروع، فذهبت أنا - وجماعـة من أصدقائه- 
نطلب عونه في المساهمة، وقلت له: إنني أقبل ما تدفعه لهذا المشروع 
من الحقوق، ألن المشـروع ديني، وبعد جهد وافق أن يدفع، وفهمنا 
أنه سـيدفع مبلغاً قليالً، وقد أثار هـذا األمر بعض األصدقاء، فأرادوا 
أن ال يأخذوا، لكني قلت لهم: إن من يتبنى المشـاريع ال بد أن يكون 

صبوراً هادئ األعصاب.
ومـرة أخـر رأ بعـض األصدقاء ثريـاً، واسـتعطفوه في أن 
يبذل لمشـروع إسـالمي مبلغاً شـهرياً، وقـد كان الثـري مؤمناً بذلك 
المشـروع، فوعد أن يدفع كل شهر عشـرة دنانير أو يزيد، وبعد ثالثة 
: أنه ال يقدر أن يدفع كل شهر،  أشهر سحب الثري يده في هياج قائالً
وقد رأيت أنا ذلك الثري -بعد أيام- وقد صرف في شيء ال يعنيه ما 

يقارب ثالثة آالف دينار.. 
وذات مـرة اجتمعـت بأثرياء ليبنوا في منطقتهم مسـجداً كانوا 
بأشـد الحاجـة إليه، وظننت أن عشـرة منهم سـيقومون بالمشـروع، 
فيدفـع كل واحـد منهـم عشـرة بالمائـة مـن تكاليف المسـجد، وإذا 
بأحدهم يتبرع بما يسـاوي واحد بالمائة من تكاليف المسجد، وتألم 

اآلخرون من قلة تجاوبه، وتوقف المشروع.. 
وكم لي من قصة وقصة، أفهل بهذا النحو نضمن التقدم؟ 

إنهم يقولون: لماذا تقدم البلد الفالني في الغرب، وتقدم البلد 
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الفالني في الشـرق؟ فليعلموا: أن ثرياً واحداً في الغرب أسـس -هو 
وحـده- أربعمائة مكتبة، في جملة من المشـاريع الكثيـرة، وأن فرع 
شـركة واحدة في الغرب، تبرع بمائتين وخمسـين سـيارة للتبشير في 
عاصمـة إسـالمية، وأن امرأة منهم تبرعت للكنيسـة بسـتين مليونًا.. 
فهـل هنـاك نسـبة بين ما نعمـل وبين مـا يعملون؟ ومـن الغريب: إن 
ليسـت في دينهـم فرائض ماليـة يجب عليهـم أداؤها، أمـا ديننا ففيه 
بَات، والحق المعلوم للسائل  الخمس، والزكوات، والصدقات، والهِ
والمحروم، وفيه وجوب الجهاد بالمال، و.. ومع ذلك: فإنا كالجبل 
الصامـد، ال يؤثر فينا كل ما يهب من الريـاح، وال نفكر لغد (الدنيا)، 

وال لبعد غد (اآلخرة)!!

مدى الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة
وقـال لـي أحـد التجـار: ذهبت أنـا وجماعـة من التجـار إلى 
المحسـن الوجيـه (الحـاج محمـد حسـين الكاشـاني F) ليتبـرع 
بشـيء ألجل بناء (الحسينية الطهرانية) في كربالء، ولما عرضنا عليه 
ر، قال:  رون تبرعـي؟ قلنا: أنت تُقدِّ المشـروع، قال: ال بأس، كم تُقدِّ
رنا له ثالثين ألف تومان، ولكننا  روا، وبعد مداولة بيننا قدَّ بل أنتـم قدِّ
لـم نجرؤ أن نتفوه بالمبلغ، فكتبنـا المبلغ في ورقة ووضعناها أمامه. 
رتم؟ قلنا اقرأ. قال: إنني ال أسـتطيع أن أقرأ بدون نظارة.  قال: كم قدَّ
قلنـا لـه: ضع النظارة على عينيـك واقرأ. قال: لم أضـع النظارة على 
عيني قط في أمر اإلمام الحسـين C، وأخيراً قلنا له المبلغ، فقال: 

هذا فقط؟ وكتب شيكاً بذلك المبلغ.
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إن الكاشاني قد مات، وسواء كان قد دفع المبلغ في ذلك اليوم 
أم ال، فقد فقدَ كل شـيء في الحياة، وسـواء أخذ منه هؤالء المال أم 

ال، كانت الحسينية تُبنى وتنتهي، أليس كذلك؟ فمن الرابح إذاً؟
قـال اإلمـام الصـادق C ما مضمونـه: الخير يكـون، لكن 

اجتهد أنت أن تكون من أهل الخير.. 
إن اإلنسـان يجب عليه فوق ذلك أن يسـعى هو ألجل الخير، 

وال ينتظر حتى يأتيه طالب الخير، فإن الدالَّ على الخير كفاعله.
إن المسلمين اليوم بحاجة إلى أن يكون فيهم عشرات األلوف 
دوا حياتهـم.. فالمثل المعـروف يقول: إن  مـن طالب الخيـر، ليُجدِّ
األمريكيين سـبقوا األوربيين بقرن من الزمان، والروس سبقوا البالد 
الصناعيـة -مثـل اليابـان- بقرن من الزمان، وهم سـبقوا المسـلمين 
بقـرن من الزمان. أما أنا فال أقصد صحة المثل، لكني أعلم أن بعض 
الشـعوب وصلوا إلى القمر، وبعض الشعوب اإلسالمية ال يصنعون 

حتى اإلبرة، فكم الفاصل؟
إن األثريـاء منا إذا بذلوا بسـخاء، وأهل القوة سـهروا وخدموا 

بسخاء، فلعلّنا نتالفى بعض ما نعانيه من التأخر.

إضافة موارد اقتصادية أخرى
إن رجـال اإلصـالح من المسـلمين يجـب عليهـم أن ال يكتفوا 
ج، ونشـر  بَـات، فـي تقويم المعوَ بالخمـس، والـزكاة، والصدقـة، والهِ
اإلسـالم في العالم، بل ال بد وأن يجعلوا للتبليغ والتأسيس موارد مالية 
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أخر، مثل: التجارة، ووقف البنايات، والزراعات، وحيازة المباحات. 
: يجعلون رصيداً ألجل التجـارة، فأرباحها تكون لمنفعة  مثـالً
المشاريع اإلسالمية، وكذلك: يوقفون عمارات، وبساتين، ومزارع، 
ألجـل الغايـة نفسـها، ويسـتخدمون أُناسـاً ألجـل الصيـد، وحيازة 
األخشاب، ونحوهما، لمنفعة المشاريع والتبليغات، إلى غير ذلك.. 
فإن في ذلك أكبر الفوائد، وسائر الفرق يستربحون في مقاصدهم من 

هذه الموارد غالباً، باإلضافة إلى التبرعات. 
: إذا أمكن وقف مزرعة الدواجن، وكانت المزرعة تُعطي كل  مثالً
يـوم ألف دجاجـة، ومائة ألف بيضـة -كما توجد هنـاك مزرعة في لبنان 
في هذا المسـتو من اإلنتاج-، وقدر كل دجاجة بربع دينار، وكل بيضة 
مُس المبلغ ذهب كل يوم ألجل المصارف،  بعشرين فلساً، وفرضنا: أن خُ

كان الوارد الصافي في كل سنة أكثر من ثالثة أرباع المليون.. 
إن مـا ذكرناه ليـس خياالً وإجالة قلـم، بل أثبتت الدنيـا أن الرقي 
المادي إنما يكون بهذه الوسـائل، فلماذا ال يتخذها رجال اإلصالح من 
المسلمين منهجاً وتطبيقاً إلخراج المسلمين من هذه األزمة المعاصرة؟!

كما أن هناك طريقاً آخر يجب أن يُسلك وهو:
فـرض الضرائـب على األثريـاء في واردهـم فرضاً أدبيـاً، بأن 
ك الحسـين، أو الرضـا، أو غيرهمـا مـن سـائر األئمـة والقمـم  يُشـرِ
اإلنسـانية -عليهم الصالة والسالم- في شيء من الوارد كالثلث، أو 

الربع، أو ما أشبههما، فيصرف ذلك في المشاريع. 
وهكـذا إذا فُـرض أدبياً، على شـركة إنتاج العصيـر مثالً، على 
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شـر من قيمتها، فإنها تكون مبالغ طائلة جداً، وقد انتفعنا  كل قنينة العُ
نحن في مشاريع كربالء المقدسة، بتشريك األئمة A، فكان تاجرٌ 
واحدٌ شـريكَ الحسين C في شيء من ربحه، يُعطي كل عام أكثر 

من ألف دينار…
إن مـا ذكرنـاه سـهل إذا مشـينا باسـتمرار، وعملنا باسـتمرار، 
: إذا شكلت لجان ألجل هذه األمور، فإن اللجنة تسهل أمر  خصوصاً
التسـيير المستقيم التصاعدي، وفي الحديث: (يد الله مع الجماعة)، 
وفي كلمة حكيمة: إن الله سبحانه قال: (منك الحركة، ومني البركة)، 

وال أعلم: هل هي رواية أو حكمة.

غاية البذل والعطاء
لك إلى ولده الشاب، فقام الوشاة  تُوفي أحد الملوك فانتقل المُ
بالوشـاية ضد رئيس وزرائه، وقالوا: إنه يصـرف المال اعتباطاً، وقد 
خلـت الخزينـة من المـال، حتى أثـاروا حفيظـة الملك ضـد رئيس 
وزرائـه، فطلبـه، وقـال له: أيـن المال الـذي تقبضه من الناس باسـم 
الخـراج والزكوات؟ قال الرئيس: اعلم أيها الملك أن قيمتي إذا أُباع 
في سـوق النخاسين ال تتجاوز عشرين ديناراً، وأن قيمتك إذا تُباع ال 
تتجـاوز سـتين ديناراً (لما لك مـن الجمال، والقوة، والشـباب). أما 
جنودنا، فال يعدوا سـيوفهم عن ذراعينا، وسـهامهم ال تقطع أكثر من 
خمسمائة ذراع، والدولة محاطة باألعداء، وفي داخلها ذوو األطماع، 

فهل أنا وأنت وسهام جنودنا وسيوفهم تستطيع حفظ البالد؟ 
إنـي أصرف المال في سـبيل إبقاء الملـك، فأنفقه على األمة، 
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وأيهما أحسن؟ هل يزول الملك، أم يبقى على هذه الحالة؟ 
فاستحسن الملك كالمه، وزاد في إكرامه وإعظامه.

إن أثريائنـا يجـب أن يعرفـوا: أن اإلسـالم هو الـذي يحميهم 
مـن اعتـداءات األجانب، وكلما ضعف اإلسـالم تقدم األجانب إلى 
األمـام، فيحتكـرون االقتصاد، ويسـتولون على األسـواق، وينهبون 
الثـروات، إلى آخـر القائمة المعروفـة لد الجميـع، فالالزم عليهم 
إن أحبـوا كيانهم، ومسـتقبل بالدهـم، والجيل الصاعد مـن أبنائهم، 
أن يبذلوا بسـخاء في مختلف األمور اإلسالمية من: مبلغين، ورجال 
الديـن، والمـدارس، والمسـاجد، والحسـينيات، وقواعد اإلشـعاع 
اآلخـر، فبقدر مـا تتقدم المؤسسـات اإلسـالمية، ويتقدم اإلسـالم، 
بنفس النسبة تحفظ البالد بجميع مرافقها االقتصادية، واالجتماعية، 

والسياسية، وغيرها.. ويكون األمن، والهدوء، واالستقرار.. 
وليس مرادنا من البذل بسـخاء إعطاءُ الخمس فقط، بل بالقيام 
بجميع الحاجيات الدينية ولو كلف ضعف الخمس، ويجب أن يعتبر 
األثرياء -عالوة على ما هو مذكور في اإلسـالم- بالغرب والشـرق، 
فـإن الشـرق معلوم الحـال ال يحتاج إلـى بيان، والغـرب إنما تمكن 

األثرياء فيه أن يحفظوا كيانهم وبالدهم بالبذل السخي.
إن المؤسسات التي تهتم بتوازن الشعوب تملك مبالغ خيالية؛ 
فمؤسسـة دينيـة واحـدة تبلـغ أوقافهـا خمسـة آالف مليـون دوالر، 
وامرأة واحدة أوقفت من أموالها سـتين مليون دوالر، ورجل أسـس 

مؤسسات بمبلغ أربعمائة مليون دوالر!!
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إن الذيـن يبذلون هذه المبالغ الطائلـة؛ وإن كان بعضهم يبذله 
عن عقيدة، لكن اآلخرين منهم يبذلون في سبيل بناء بالدهم، وحفظ 
شـبابهم، وضمان كيانهـم ومسـتقبلهم، ومهما كان الهـدف من هذا 
البـذل فإنهـم بالفعل يبذلون، وقـد رأوا جزاء بذلهـم، وأثرياؤنا أحق 
بالبـذل من أثرياء أولئـك، ألنهم يبذلون وقد وصلـوا ونحن في أول 

الطريق، ثم: نرجو من الله سبحانه ما ال يرجون.

بركة العمل الجماعي
أردنا أن نقوم -في كربالء المقدسـة- ببناء مشروع، لكن أكثر 
األصدقـاء كانـوا مخالفيـن مـن جهـة أن المشـروع كان يكلف نحو 
عشـرين ألف دينـار ونحن ال نملك حتـى مائة دينـار، واقترح بعض 
 : األصدقاء أن نأخذ من عبد الكريم قاسم لكني رفضت ذلك، وأخيراً
صار القرار في أن نشـرع في الموضوع، فطبعنا (دبالك)، وجمعنا ما 
يقـارب مائـة دينار، ولكن اليـأس كان أكثر من الرجاء، وشـرعوا في 
تنظيـف األرض المخصصـة للمشـروع من األوسـاخ، كمـا أخذت 
از-: جاء ذات يوم  الهيئة في جمع المال. قال أحد األعضاء -وهو بزَّ
جمعة رجل أعرابي من أهل البادية، وقال: من القائم بهذا المشروع؟ 
قلت: جماعة. قال: وهل يقبلون التبرعات؟ قلت: نعم. قال: حسـناً، 
) صغيراً، وقال:  وذهـب. وفي الجمعة الثانية جاء، وقـدم لي (جزداناً
هذا مني تبرع للمشـروع. قلت لـه: تفضل حتى أعطيك الوصل. قال 
از -وكان عضواً فـي الهيئة-:  الرجـل: ال أحتـاج، وذهـب. قال البـزَّ
طرحـت الجزدان فـي آخر الدكان، واشـتغلت بالمعاملـة حتى حان 
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الظهـر، فأخذتـه وفتحته، وإني أظـن أن ما فيه ال يعدو عشـرة دنانير، 
وكم كانت المفاجأة ضخمة حينما رأيت فيه ألفان وسبعمائة دينار؟! 
رت الهيئة بذلك،  فلم أكد أصدق عيني، لكن كان هذا هو الواقع، فبشّ
فاستبشـر الجميـع، وبعثـت فيهم روح جديـدة بعد اليـأس، فأخذوا 
يجـدون في جمع المال حتى كمل البناء في أقل من سـنة، وقد كلف 

فوق العشرين ألف دينار.
مـون  قدِ إن أهـل الخيـر يوجـدون فـي كل مـكان، لكنهـم ال يُ
- علـى التبـرع، إال إذا رأوا النتائج والعمل بـأمِّ أعينهم، ولذا  -غالبـاً
فعلى رجال اإلصالح أن يكسـبوا ثقة الناس بالعمل الجاد المستمر، 

وهناك تأتي النتائج الطيبة بإذن الله تعالى.

كيف نجمع األموال اإلسالمية
: فواضح،  . أمـا دينياً إننـا مكلفون بإقامة اإلسـالم دينياً ودنيوياً
: فألن تقدمنا في ميادين الحياة، واسترداد سيادتنا وعزتنا؛  وأما دنيوياً
يتوقفان على إعادة اإلسـالم إلى الحياة، لذا فمن الضروري أن نفكر 

في ذلك بكل جد، ومن مقومات التقدم المال.. 
أمـا كيف نجمع المال؟ فإنه إذا تكونت لجنة مؤلفة من عشـرة 
من التجـار ذوي الوزن الثقيل، وبعض أهل العلم الثقات، وسـجلوا 
أسماء التجار واألثرياء في قائمة، ثم نصبوا صندوقاً خيرياً -بإشراف 
الثقات- لجمع المال، وصرفه في األمور اإلسالمية تحت إشرافهم، 
واجتمعـوا بالتجـار المذكورين في القائمة ألجـل جمع المال منهم؛ 
كانـت النتائج طيبة جـداً، ولنفرض في عاصمة إسـالمية تزور الهيئة 
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خمسـة آالف تاجر، في مدة خمس سنوات، وكل تاجر يتبرع بمعدل 
ألـف دينـار، يكـون الحاصـل خمسـة مالييـن دينـاراً، فـإذا وضعوا 
هـذا المـال فـي االسـترباح: المعامـل، والمضاربـات، واألراضي، 
والشـركات…، ال بـد وأن يكـون الربح واحداً من خمسـة على أقل 
تقديـر، وكـم تكون النتائـج مرضية إذا صـرف كل عام مليـون ديناراً 

ألجل مختلف المشاريع.. 
وهذا العمل وإن كان صعباً، وبعيداً في أول نظرة؛ لكن اإلنسان 
.. وإذا فرضنا أن هذا العمل أُنجز في اثنتي  إذا صمم كان األمر سـهالً
عشـرة عاصمة من عواصـم البالد اإلسـالمية؛ كان حصيلة ذلك كل 
شـهر مليون دينـار، وإذا خصصنا نصف المبلغ ألجل المؤسسـات، 
ونصف المبلغ ألجل المبلِّغين، وفرضنا: أن كل مؤسسة تكلف عشرة 
آالف دينار، وكل مبلِّغ يحتاج في الشهر إلى مائتي دينار، كان حصيلة 
خمس سنوات: ثالثة آالف مؤسسة، وكان الذين يمكن تزويدهم من 
المبلِّغين بالرواتب: ألفين وخمسمائة مبلِّغ، وهل تعلم: أن هذا العدد 
من المبلِّغين، في هذه المؤسسـات المنتشرة في مختلف بالد العالم 

الكبار؛ يأتي بما يشبه اإلعجاز، ويهز العالم أكبر هزة؟

طرق للحث على التبرع
يمكن استحصال التبرعات بأنواع مختلفة، مثل:

١- جعـل الصناديـق الخيرية عنـد المشـتركين، كل صندوق 
يوضع فيه كل شـهر دينار، أو كل يوم ثالثون فلسـاً، فإذا أمكن توزيع 

ألف صندوق كانت الحصيلة كل شهر ألف دينار.



أنفقوا لكي تتقدموا  ٥٨

٢- جمـع التبرعـات مـن النـاس فـي أوقـات االجتماعـات، 
كاالحتفاالت، والمآتم، وما أشبه.

٣- جعـل الهواتـف فـي الدكاكيـن، فـكل مـن أراد المخابرة 
. الداخلية أخذت منه عشرة فلوس مثالً

كالفنـادق،  العامـة،  المحـالت  فـي  الصناديـق  جعـل   -٤
والعيـادات، والمكاتب، وغيرها.. فكل صاحب حاجة يتبرع بشـيء 
قـلَّ أو كثـر، وهكذا: جعلهـا في المسـاجد، والحسـينيات، وهكذا: 

. جعلها في الدكاكين، فكل من اشتر شيئاً وضع فيه شيئاً
 كل من اشـتر : ٥- جعل ضرائب تبرعية على البضائع، مثالً

. أو باع صندوقاً من الزجاج، كان عليه أن يدفع خمسين فلساً
ـبَّان ليضعوا على ملبس كل إنسان وردة أو عالمة،  ٦- تهيئة شُ
ويقدموا له صندوق التبرعات ليضع فيه شـيئاً، في المحالت العامة، 

ونحوها.
٧- ذهـاب الوفود إلـى األثرياء الذين ال عقب لهـم، ليتبرعوا 

. بَة أو وقفاً بأموالهم للمشاريع بعد مماتهم، هِ
والمسـاجين،  (كالمرضـى،  الحوائـج  أصحـاب  حـث   -٨
وذويهـم) الذين هم في سـبيل النجاح أو الرسـوب، علـى نذر كمية 

متناسبة مع الحاجة إن قُضيَت حاجتهم.
٩- أخـذ التبرع ممن على جناح السـفر، أو قادم من سـفر، أو 
ممـن يريد عرسـاً، أو ما أشـبه، فإن اضطـراب الحال يوجب سـرعة 

اإلنفاق.
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١٠- حـث التجـار، وأصحـاب المهـن والحـرف (كصائدي 
األسـماك) على إشـراك المشـاريع في أرباحهم بنسـبة خاصة.. إلى 

غيرها من األقسام، وما أكثرها.

باالقتصاد والنظام نتقدم
لقد أصبحت الدنيا تسـير -على األغلب- تحت رعاية النظام 
واالقتصـاد، فـكل جماعة أو أمة أو شـعب، يفقد أحـد األمرين ينزل 
مسـتواه.. وينزل.. حتى يصل أسـفل سافلين، والمسـلمون يفقدون 
) ولذا نر تأخرهم كل يوم في جميع جوانب  كال األمرين (إال ما شذَّ
الحيـاة، بينمـا الطـرف المقابـل أخذ بالصعـود كل يوم فـي مختلف 
نواحـي الحياة.. لنـدعْ الغربيين: فهذه اليابان غـزت العالم بصناعتها 
مع أنها -قبل مائة سنة- كانت من الدول المتأخرة، إنها أخذت فجأة 
بالنظـام واالقتصاد، ولذا أخذت بالتصاعـد حتى بدأت تهدد الغرب 

في صناعتها..
 C بهذين األمرين، فقد قال علي واإلسـالم أول دين ناد

«الله..الله.. في نظم أمركم».
ين: الغنى»،  مَ العون على الدِّ وقال الرسول األعظم K: «نِعْ
فلمـاذا ال نأخذ بهما؟ والنظـام واالقتصاد يجب أن يكونا من واقعنا؛ 

. ال شيئاً يفرض علينا فرضاً
إنـك تر الثري الفالني يبني داره بعشـرات األلوف، ويؤثثها 
باأللـوف، ويخصص لسـفره -كل عـام- ألفاً أو أكثـر، ويزوج ولده 
م إليك  بعشـرة آالف أو أكثـر، فـإذا قيل لـه: تبرع لمشـروع كذا، قـدَّ
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خمسة دنانير أو عشرة.. إن هذا وليد عدم تفهم االقتصاد في الجانب 
االجتماعي والديني.. 

وكذلك: إن حياتنا ليسـت منظمة، وليست عندنا تنظيمات في 
األمور الدينية، وهذا ما يوجب بعثرة القو، واضمحالل الشخصية، 

. وبالنتيجة السقوط، كما حدث فعالً
ـل النظام واالقتصاد في جميع جوانب الحياة  إن علينا أن نُدخِ

اليومية وغير اليومية إذا أردنا التقدم.

الخير الواجب والخير المستحب
فـي الحديث الشـريف: ال يسـأل الله عن المنـدوب إذا عمل 

اإلنسان بالواجب..
نفقـون فـي سـبيل اللـه، ويـزورون اإلمـام  إن بعـض النـاس يُ
الرضـا C، ويعتمـرون، ويزورون النجـف وكربـالء والكاظمية 
م، ويطعمـون الفقيـر، ويضيِّفون في  وسـامراء، ويهـدون إلـى العالـِ
 ،C ليالي شـهر رمضان، ويبذلون في سـبيل عزاء اإلمام الحسين
سـون، فليعلم أولئـك أنهم لو تركـوا كل ذلك، وأدوا  لكنهـم ال يُخمِّ
س، كانوا في اآلخرة مع الفائزين، ولم يُسـألوا هناك: لماذا  مُ بدله الخُ
ـس وعملوا كل ذلك، فإنهم  مُ لـم تـؤدوا الواجبات. أما إذا تَركوا الخُ
يقفـون في اآلخـرة في جملة العصـاة، فأيهما أحب إليـك: أن تعمل 
المسـتحبات وتترك الواجب، أم تعمل الواجب وتترك المستحبات؟ 
إذا كنت تحب األول فاعمل ما شـئت، وإال فأسرع إلى أداء حقوقك 
.{ لِيمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ نْ أَتَى اللَّ نُونَ إِال مَ ال بَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ ال يَ وْ قبل أن يأتي {يَ
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والمراد بالحديث السـابق: أنك إذا عملت بالواجب لم تُسأل 
عـن المسـتحب.. وإذا أردت اإلنفـاق زيـادة علـى الواجـب فأنفـق 
فإنـه خيـر، والخير مهما كثر كان حسـناً، وخير الخير فـي هذه األيام 
هو اإلنفاق فيما يخدم اإلسـالم والمسـلمين، فإنـك إذا أنفقت ألف 
دينـار ألجـل اإلطعـام كان مفضوالً بالنسـبة إلـى أن تنفق مائـة دينار 
ألجل هداية الشـباب، وفقد قال النبي لعلـيّ (عليهما وآلهما الصالة 
والسـالم): «يـا علي، ألن يهدي اللـه بك رجالً واحـداً خير لك مما 

أشرقت عليه الشمس».

الكرماء ال يملكون الدراهم
عشرة أقسام من المال على اإلنسان -بين واجب ومستحب-:

٢- الزكوات. ١- األخماس.  
٤- الصدقات. ٣- األثالث.  
٦- التبرعات. بَات.   ٥- الهِ
٨- الكفارات. ٧- المظالم.  
١٠- األوقاف. ٩- النذور.  

فمن الضروري أن تكون في كل بلد إسالمي هيئة نزيهة يعتمد 
عليهـا، تقـوم بجمع هذه الحقـوق، وصرفها فـي مختلف المصارف 
اإلسـالمية، والـالزم أن تكون هناك دعاية واسـعة لفضـل اإلعطاء، 
ولفوائـده، حتى يلين قلب الثـري، وينضج الغني األبي، وإال فالناس 

لم يعتادوا اإلعطاء، كأن المال قد لصق بقلوبهم..
} أخذوا  ـلَ مُ الْعِجْ لُوبِهِ ي قُ بُوا فـِ ـرِ والغريـب أن الذيـن: {أُشْ
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في اآلونـة األخيرة -منذ قيام دويلتهم- ينفقون بسـخاء، ويكسـبون 
بالدرهـم  الضمائـر  ويشـترون  بالمـال،  جانبهـم  إلـى  الحكومـات 
والدينار، أما المسـلمون: فهم جمـود عن بذل المال، ال يفكرون في 

دنياهم المظلمة، وال في آخرتهم القريبة..
وقد قلت لثري: أال تنفق في سبيل الله؟ قال: إني أعمل الخير 
الكثيـر، قلت: وكيـف؟ فأخذ يعدد ما أنفقه في سـبيل الله. قال: ربع 
دينار أعطيته لسـيد، وعشـرة دنانير أقرضتها لمحتاج، ثم استرجعتها 
منه باألقسـاط، وذكر شيئاً آخر أو شـيئين آخرين من هذا النوع؛ وهو 
معجب بنفسـه، يسرد هذه الكلمات بتبجح واعتزاز. قلت في نفسي: 
إنـه إمـا جاهل غبـي، أو متجاهـل ماكر، فـإن كان األول: أسـأل الله 
تعالى أن يعلمه ويفهمه موازين الحياة، وإن كان الثاني: هداه الله إلى 

الصراط المستقيم.. 
إنـه ليس من شـك أن بعض األغنياء يبذلون بسـخاء، لكن في 
المثـل: ال يحصـل الربيـع بـوردة أو عـدة أوراد، ولذا نـر اآلن لم 

يحصل الربيع.
قال الشاعر -ما ترجمة شعره-:

لهم ــرم  ك ال  ــم  ــدراه ال أصــحــاب 
لهم! دراهــم  ال  كرماء  هم  والذين 



الفصل الثالثالفصل الثالث

الثروة بين الفتنة والنار والزوال

الثروة والفتنة
ـم الشـيء لعمـارة الدنيا  إنـا بحاجـة إلـى أثريـاء، والثـروة نِعْ
ـم العون علـى الدين الغنـى»، وكلما  واآلخـرة، وفـي الحديث: «نِعْ
زادت ثـروة اإلنسـان، زادت إمكانـات تقدمـه فـي الدنيـا واآلخرة، 
لْكية الفردية فنحـن من أنصار  ا بالمُ وحيـث أن اإلسـالم والعقل أقـرَّ

لْكية الفردية إلى أبعد الحدود ضمن الشروط الشرعية.. المُ
ه اإلسالم. نعم الرأسمالية المعاصرة تعربد، وهذا ما ال يقرُّ

لْكية الفردية يتلخص في أمرين: إن المأخذ على المُ
األول: أن هنـاك من يعيش في فقر مدقـع، بينما يعيش آخرون 

في ترف وبذخ وسرف.
والثاني: أن األثرياء يفعلون المحرمات من احتكار وربا وغش 
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وخداع وانهماك في الشهوات المحظورة.. 
لْكيـة عن هذيـن األمريـن، فال فقر  لكـن اإلسـالم ينظـف المُ
وال فقير في اإلسـالم، بل إن كل فرد يحق له أن يعيش عيشـة سـعادة 
وكرامة، فإن تمكن هو من تحصيل ذلك فهو، وإال فالدولة مكلفة بأن 
تُهيـئ له ذلك، كما ال يحـق للغني أن يرتكـب المحرمات، فهل يعد 

ذلك مأخذاً على الثروة الفردية واألثرياء؟ 
إن العضـو المريـض يجـب أن يعالـج، ال أن العضو الصحيح 
يجـب أن يمـرض، ليتسـاو مـع العضـو المريـض، واألول منطق 

بِها. عَ اإلسالم، والثاني منطق االشتراكية بمختلف شُ
ب إليه اإلسـالم، وهو أن ال يتعلق اإلنسـان  وهناك أمر آخر ندَ
} و «الدنيا دار مجاز،  مْ فِتْنَةٌ كُ الدُ أَوْ مْ وَ الُكُ وَ ا أَمْ بالدنيا والمال ف{إِنَّمَ
واآلخرة دار قرار»، بل يأخذ المال بإذن الله ويصير يصرفه في مرضاة 

الله، حتى ينال سعادة الدنيا واآلخرة.
ام)  ام) صاحب (مجموعة الورّ وهناك قصة طريفة تُنقل عن (الورّ
جدّ السـيد ابن طاووس، يقول أن إنساناً قرأ كتابه (المجموعة) فأُعجِب 
بزهده، فقطع مسافات شاسعة لير هذا العابد الزاهد التارك للدنيا، ولما 
وصـل إليـه، رآه في قصر فخم تلتف حوله حديقـة غنّاء وأثاثه من أفخم 

األثاث، فتعجب تعجباً بالغاً، وقال له: هل أنت مؤلف المجموعة؟
قال الشيخ: نعم.

قال الرجل: فما لي ال أر شـبهاً بيـن حياتك العملية وبين ما 
في كتابك؟
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قال الشيخ: فماذا تر؟
قـال الرجـل: أر أن مؤلف هـذا الكتاب يجـب أن يكون في 
ـب، ويلبس  سـفح جبل، أو شـاطئ نهر، أو منقطع رمل، يأكل الجشِ

الخشن، ويفترش األرض، ويلتحف السماء.
قال الشيخ: وهل لك أن تصاحبني في أن نعمل معاً كما قلت؟

قال الرجل: وما أسعدني بذلك.
فخـرج الرجـل والشـيخ، يقصـدان البريـة ليزهدا فيهـا، وبعد 
خطـوات، قال الرجل: دعني أرجع إلى الدار ألني نسـيت مسـبحتي 
هنـاك. قال الشـيخ: دعِ المسـبحة، لكـن الرجل أصرَّ وأبد شـديد 
ا أخذ  تعلقـه بهـا، قال الشـيخ: إذا كان كذلـك فلنرجع، فرجعـا، ولمَّ
الرجل المسـبحة، قال الشـيخ: إنك لم تقدر على ترك مسـبحة، وأنا 

قدرت أن أترك كل مالي، فهل أنت تريد الزهد، أم أنا زاهد؟ 
ثـم بيَّن له: إن المهـم أن ال يتعلق قلب اإلنسـان بالدنيا وليس 
المهـم أن ال يكون لإلنسـان شـيء، فالزاهد من تكون لـه الدنيا وإن 

ع من يكون للدنيا ولو كانت مسبحة. كثرت حوله، والجشِ
ع أن الشيخ  ام: يُنقل أن إنساناً سـمِ وبمناسـبة ذكر الشـيخ الورّ
يعرف الكيمياء، فجاء إلى الشيخ وبقي عنده أياماً، فلم يأبه له الشيخ، 
ولمـا ضـاق األمـر بالرجل قـال: شـيخنا، إني سـمعت أنـك تعرف 
الكيمياء، فجئتك ألتعلمها منك، فهل لك بأن تتفضل عليّ بذلك؟

قال الشـيخ له: اُنظر، فإذا بإبريق مـن الصفر في بعض جوانب 
البيـت، فتوجه الشـيخ إلى اإلبريق، وقال: كن ذهبـاّ، فتحول اإلبريق 
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إلـى ذهب يلمع. قال الشـيخ للرجل: هذا هـو الكيمياء الذي عندي، 
وغير هذا ال أعرف، وإن شـئتَ ذلك، فال بد لك من المجاهدة حتى 

تصل إلى ما تريد.

آثار منع الحقوق الشرعية
إن علـى الذين يمنعون الحقوق الشـرعية، أو يريـدون الحيلة 
ـا يظنون حيلـة شـرعية!!- أن يعلمـوا أنهم  فـي التخلـص منهـا -لِمَ
مت الحياة اإلسالمية  دِ مسـاهمون في هدم الحياة اإلسـالمية، وإذا هُ
ا، إذ اإلنسـان فرد مـن المجتمع،  مت حياتهم أيضً دِ بصـورة عامـة، هُ
فإذا ارتفع المجتمع ارتفع، وإذا انخفض المجتمع انخفض، وسيأتي 
}، أما في  ـهِ نْبِ اللَّ طْـتُ فِي جَ رَّ ا فَ لَى مَ ا عَ تَ ـرَ سْ ا حَ يـوم يقـول فيه: {يَ
الدنيـا، فإنه يعرض نفسـه للنار وإن لم يشـعر بها، فقد قال سـبحانه: 
ا  ارً مْ نَ لُـونَ فِي بُطُونِهِ أْكُ ا يَ ا إِنَّمَ لْمً ى ظُ الَ الْيَتَامَ وَ لُـونَ أَمْ أْكُ يـنَ يَ {إِنَّ الَّذِ
ا}، فهو يأكل النار حقيقة وإن كان حسه محجوباً،  ـعِيرً نَ سَ لَوْ ـيَصْ سَ وَ
كالمشـلول الذي ال يحـس بالنار إذا احترقت أجزاء من جسـمه بها، 
فكونه ال يشـعر بالنار ال يكشـف عـن أنه ال يحترق بالنـار فعالً، وقد 
ورد فـي تأويـل اآلية الكريمـة أن المراد باليتامـى: آل محمد (عليهم 

الصالة والسالم).
وهناك قصة جميلة ال بأس بذكرها، وهي أن أحد األثرياء كان 
يـدرس عنـد أحد العلماء، فكان الثري يصر علـى العالم أن يذهب و 
لـو مرة واحدة إلى ضيافة الثري، وكان العالم يأبى أشـد اإلباء، حتى 
اضطر العالم تحت ضغط التلميذ أن يقبل الدعوة، ولكن اشترط عليه 
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أن ال يكـون الطعام مخلوطـاً بالحرام. قال الثري: إني ال آكل الحرام 
أبـداً، وجـاء العالم إلى بيـت الثري في يوم الموعـد، وقد هيّئ الثري 
مـن كل ما لذَّ و طـاب، وقال للعالم: تفضل، لكـن العالم جعل ينظر 
إلـى األطعمة بدهشـة و ما مدَّ إليها يده، فقال الثـري: لماذا ال تأكل؟ 
قال له العالم: فانظر -وأشـار العالم إلى عيـن الثري الحقيقية-، وإذ 
بالثري ير أن األواني كلها ممتلئة من الدم والوسخ والقيح، وتفوح 
منهـا رائحة منتنة، فتعجب الثري لذلك أشـد العجب. قال له العالم: 
إن المال الذي لم يُخمَّس واختلط بالحرام في حقيقته هكذا، وإن رآه 
اإلنسان في غير ذلك، فتاب الثري، وصفَّى أمواله، والتزم بأوامر الله 

تعالى.

كل ثراء إلى زوال
.{ ينَ فِيهِ فِ لَ تَخْ سْ مْ مُ لَكُ عَ ا جَ مَّ وا مِ قُ فِ قال الله تعالى: {أَنْ

إننا خلفاء وسـنموت، وسـيأتي بعدنا خلفـاء آخرون، وال تمر 
األيـام والليالـي إال والجميـع تحـت التـراب، فـال دُور وال قصور، 
مود وركود  وال مناصـب وال مراتـب، وال عزة وال كرامة، بـل كلنا هُ
جمود وسكون، تهب على مقابرنا الرياح، وفي الليالي المظلمة تلفُّ 
ل على الجميع البلى، وأكلتهم الجنادل  لكَ مضاجعنا األشباح، وقد كَ

و الثر، ولسان حالنا:
فنسيتكم  محاسني  الــتــراب  ــلَ  أك

أترابي عن  و  أهلي  عن  بتُ  جِ وحُ
فهـل ينبغـي أن نبخـل بمـال الله في سـبيل اللـه، لهـذه الدنيا 
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الزائلـة؟ أم األفضـل أن نعطـي حقـوق الله حتى نسـعد هناك، حيث 
}؟ ينٌ هِ بَ رَ سَ ا كَ ئٍ بِمَ رِ لُّ امْ {كُ

وبالمناسـبة يقـال: أن بهلول شـوهد ذات مرة فـي المقابر، وهو 
: أي كذبـة، أي كذبـة. قيـل لـه: وهـل تجدد  يخاطـب األمـوات قائـالً
جنونك يا بهلول؟ قال: كال، إنهم كانوا يقولون: لنا قصور، لنا بساتين، 
لنـا مراكـب، لنا أموال، لنـا أوالد، لنا قوة، لنا سـلطة... وأراهم و ليس 
عون ما لم يكن لهم؟ عندهم شيء، ألم يكونوا كاذبين حيث كانوا يدَّ

تحرسهم  األجبال  قلل  على  باتوا 
القلل تنفعهم  فلم  الرجال  غلب 

وقد أنشـد أحد الشعراء، ألحد الخلفاء، وقد رآه يتقبل التهاني 
في قصره الجديد:

سالماً  ــك  ل بــدا  ــا  م القصورعــش  شاهقة  ظــل  فــي 
اشتهيت  بما  إليك   البكوريُهد ــى  إل الـــرواح  مــن 
ترقرقت  ــنــفــوس  ال ـــإذا  الصدورف حشرجة  ظل  في 
ــاً  ــن ــوق ــم م ــل ــع ــاك ت ــن ــه ــرورف غ ــي  ف إال  كــنــت  ــا  م

المال واألعمال
: في الحديث: أن صباح كل يوم يخاطب اإلنسان قائالً

«أنـا يوم جديد، وغداً عليك شـهيد، فقل فيَّ خيراً، واعمل فيَّ 
.« خيراً، فإنك لن تراني بعدُ أبداً

إن بعض الناس يقولون: سنصلح أنفسنا غداً، وسنصفِّي أموالنا 
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مُس في يوم كذا… إنهم مغرورون، فهل  في شهر كذا، وسنعطي الخُ
فُّون غداً  ضمنـوا علـى الله أنفسـهم؟ وهل إن الشـيطان يتركهـم يُصَ
وبعد غـد؟ ولماذا التأخير؟ وهـل أن أوالده وأوصياءه يفعلون ما لم 

يفعله هو؟ 
وفي الحديث: إن أكثر ما يشتكي منه أهل النار كلمة: (سوف). 
- رأيت أناسـاً قالـوا: سـنفعل، لكـن األجل لم  وكـم أنـا -شـخصياً
بِّ  يمهلهم، وتركوا الحياة متحسـرين، وال بد إنهم يقولون اآلن: {رَ

.{ }، فيقال لهم: {كالَّ كْتُ ا تَرَ ا فِيمَ الِحً لُ صَ مَ لِّي أَعْ عُونِ لَعَ جِ ارْ
وفـي األمثـال القصصيـة القديمة: أن إنسـاناً كان لـه أصدقاء؛ 
يرعى جانب األول منهم أكثر فأكثر، يسهر ألجله، ويتعب في سبيله، 
ويخاطر لرغباته، ويرعى جانب الثاني منهم أقلَّ من األول، لكنه أيضاً 
يهتم بشـأنه، ويطلب رضاه، ويعاهد أمره، أما الصديق الثالث: فكان 
مهمالً لديه، ال يهتم به، وال يسـأل عنه إال قليالً، وإذا التفت وتعاهده 
فبتكاسل وتثاقل، فاتفق أن حدثت له مشكلة خطيرة عند حاكم البلد، 
وكان يُخشـى من الحاكم عليه، فجـاء إلى صديقه األول يطلب عونه 
م في وجهه، وقال: إني ال أساعدك  ومساعدته في حل مشكلته، فتجهَّ
ف الرجل  بشيء أبداً، غير أني أعطيك ثوباً من أرخص ما يكون، فتأسَّ
علـى صداقتـه لـه، واهتمامه به، وما ضيَّـع من وقته في سـبيله، فجاء 
إلى الصديـق الثاني يلتمس منه العون، لكن الصديق الثاني أيضاً قال 
له: إني لسـت على استعداد لمسـاعدتك، وكل ما أعمله لك هو أني 
ـف الرجل لمـا أتلف من وقته  سـأوصلك إلى باب دار الحاكم، فأسِ
في سـبيل رضـا هذا الصديق، وحيـث لم يجد بدا و ملجـأً؛ جاء إلى 
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الصديـق الثالث وهو منكِّس الرأس خجالً، وقـال له: أيها الصديق! 
أنـي أخجـل أن أطلب العون منـك لكن الظـروف ألجأتني، هل لك 
أن تعيننـي في مشـكلتي؟ فقـال الصديـق الثالث: نعم أنـا صديقك، 
وسـأرافقك إلى دار الحاكم وأدافع عنك، فحزن الرجل أشـد الحزن 
حيث لم يهتم بشـأنه في سـالف األيام... فقيل أن الصديق األول هو 
المال، والصديق الثانـي هو األهل واألصدقاء، والصديق الثالث هو 

العمل الصالح، وبذل المال في سبيل الله.
فلننظـر إلـى األصدقاء: أيهـم نراعيهم أكثر؟ وأيهـم ينفعنا في 

المستقبل أكثر؟

أغالل الثروة وأغالل النار
جاء رجل ثري إلى الميرزا المجدد الكبير F، وقال: إن عليَّ 
س، لكن الشيطان  مُ كذا مبْلغاً (وذكر مبْلغاً ضخماً من المال) من الخُ
جوا  ، ويُخرِ رْ أن يقيِّدوا يديَّ ورجليَّ يحول بيني وبين دفع المبْلغ، فأْمُ
مفتـاح قاصتي من جيبـي، ويذهبوا إلـى بيتي؛ إلى المـكان الفالني، 
ـتُ أثناء ذلك فال  ويأتـوا بالمال مـن الصندوق، وإذا سـبَبْتُ أو صحْ
ـرَ الميـرزا بذلـك، ولمـا أرادوا إخـراج المفاتيح  تُعيرونـي بـاالً، فأمَ
 ، من جيبـه، أخذ يصيح، ويقـول: يا لصوص.. يا لصوص.. ويسـبُّ
ويشـتم، لكنهـم لم يعيروه بـاالً، وذهبـوا، وجاؤوا بالمـال، وأعطوه 
دُ  وا وثاقـه، وحينذاك قال الرجل: اآلن، أحمُ الميـرزا، وبعد ذلك: فكُّ

ف.. اني من هذا األمر، وشكر الميرزا، وانصرَ الله الذي نجَّ
إن هناك أغنيـاء من هذا القبيل، واآلن أنا أعرف غنياً عليه أكثر 
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من خمسـين ألـف دينار مـن الحقوق، وهـو يقول لبعـض الخطباء: 
انصحنـي، لعـلَّ اللـه يليِّن قلبي؛ وينـزع حب المال من نفسـي، لكن 
شـيطانه قـوي جداً، وليسـت له الجـرأة الكافية ألن يعمـل كما عمل 

التاجر اآلنف الذكر.. 
فليعلـم األثرياء الذين عليهـم الحقوق، أن المال ال يبقى لهم، 
وباألحـر: إنهم ال يبقون للمال، فمن الضروري أن يهتموا إلخراج 
أنفسـهم مـن حق الله وحـق الناس، قبـل أن يأتي يوم ال بيـع فيه وال 

خالل؛ وإن كان الخروج بكيفية خروج التاجر المذكور.

الوديعة
ودائعاً  إال  واألهــلــون  المال  ومــا 

ــع ــودائ ال د  تُـــرَ أن  ــاً  ــوم ي والبـــدَّ 
د الوديعة، أليس من  إن مال اإلنسان وديعة عنده، ويأتي يوم تُرَ
األفضـل إذاً أن يتزود اإلنسـان مـن هذه الوديعة؟ والتـزود منها ليس 
ن الذكر في الدنيا وجميل الثواب  سْ حالالً فحسـب، بل يؤدي إلى حُ
في اآلخرة، وسيأتي يوم يندم فيه من لم يتزود، ولكن ال ينفعه الندم.

يقـال: إن كسـر أنـو شـروان لما بنـى قصره الضخـم؛ جاءه 
الحكمـاء والفالسـفة، والرؤسـاء والوزراء، ومـدح القصر كل منهم 
حسب معرفته، حتى جاءه حكيم فسأله كسر: هل في القصر عيب؟ 
قـال الحكيم: نعم، أكبر العيوب؛ قال كسـر: وما ذاك؟ قال: ألنك 
إما أن تدخل فيه ذات مرة فال تخرج منه أبداً، وإما أن تخرج منه ذات 
ا أن تمـوت وتُقبر في القصر فال تخرج  : إنه إمَّ مـرة فال تدخل فيه أبداً
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... منه أبداً، وإما أن تموت وتقبر خارج القصر فال تدخل فيه أبداً
وقد مرَّ اإلمام أمير المؤمنين Cعلى طاق كسـر؛ فأنشـد 

بعض من كان بحضرته:
ديارهم  محل  على  الرياح  جــرت 

ميعاد ــى  ــل ع كـــانـــوا  فــكــأنــهــم 
نْ  ـوا مِ كُ رَ ـمْ تَ فقـال اإلمـام C:أال قـرأت قولـه تعالى: {كَ
لِكَ  ذَ ، كَ ينَ اكِهِ ا فَ انُوا فِيهَ ةٍ كَ مَ عْ نَ ،وَ يمٍ رِ امٍ كَ قَ مَ وعٍ وَ رُ زُ ،وَ يُونٍ عُ اتٍ وَ نـَّ جَ

}؟ ينَ رِ ا آخَ مً وْ ا قَ نَاهَ ثْ رَ أَوْ وَ

نار الذهب
ؤي إنسان يبلل سبابته وإبهامه بلسانه، وينفخ فيها باستمرار،  رُ
ـئِل عـن ذلك، وبعد إباء شـديد قـال: إني كنت أطلب من إنسـان  فسُ
مـاالً، وكان ذلك اإلنسـان يأبـى أن يعطيني المبلغ، وكنـت أعلم أنه 
ل مالـه إلى ليـرات ذهبيـة، وذات مرة علمـت أنه ابتلـع الليرات  حـوَّ
جهالً منه بما يكون مصيره، ولم تمضِ سـاعات إال وأصيب بداء في 
بطنـه، ومات، ودفن، وفي الليل انتهـزت الفرصة، وذهبت إلى قبره، 
ونبشـته، وشـققت بطنه آلخذ حقي، فلما مددت يدي آلخذ ليرة من 
تلـك الليـرات، احترقت إصبعـاي: السـبابة واإلبهـام، ألن الليرات 
ـف لي  شِ كانـت ملتهبـة، وكأنها في بوتقـة، وعلمت حينذاك أنه قد كُ
مـن عالـم البرزخ، ومنذ ذلـك الحين وإصبعاي اللتان مسسـت بهما 
الليـرات تحترق ليل نهار كأنها في النار، والذي أفعله يخفف من ألم 

الحرقة.
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ـبِيلِ  ا فِي سَ هَ ونَ قُ نْفِ ال يُ ةَ وَ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ الذَّ نِزُ كْ يـنَ يَ نعم: {الَّذِ
ا   بِهَ وَ تُكْ نَّمَ فَ هَ ـارِ جَ ا فِي نَ يْهَ لَ ى عَ مَ مَ يُحْ وْ ابٍ أَلِيمٍ يَ ـذَ مْ بِعَ هُ ـرْ بَشِّ هِ فَ اللَّ
نْتُمْ  ا كُ وا مَ وقُ ذُ مْ فَ ـكُ سِ فُ مْ ألَنْ تُ نَزْ ا كَ ا مَ ذَ مْ هَ هُ ورُ ظُهُ مْ وَ هُ نُوبُ جُ مْ وَ هُ بَاهُ جِ
} تكو الجباه حيث أنهم قطَّبوها حينما طولبوا بحقوق الله  ونَ نِزُ تَكْ
وب ألنهم لووها فـراراً من الطالب،  نـُ  الجُ وحقـوق النـاس، وتُكوَ
وتكـو الظهـور ألنهـم أداروها علـى الطالـب، وذهبوا إلـى غرور 
الجشع، فهل اإلنسان المانع لحق الله سبحانه مستعد لهذه النتيجة؟ 

:C قال
ها  عُ مْ جَ للترك  ــوال  األم كانت  إذا 

أنبل الجمع  في  المرء  حرص  فقلة 

قصر أم خان
وهـل ما تملك لك؟ فـإن كنت تزعم أنه لك فقد أخطأت خطأً 
كبيـراً، وإن كنـت تعلـم أنـه ليس لـك فهالَّ تنفـق منه حـق الله وحق 
هَ  نْ أَتَى اللَّ نُونَ إِال مَ ال بَ ـالٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ ال يَ وْ النـاس، لئال تحمل الوزر {يَ

}؟ لِيمٍ لْبٍ سَ بِقَ
قال اإلمام أمير المؤمنين C: «لكل إنسان في ماله شريكان: 

الوارث، والحوادث».
يُنقل: أن إبراهيم بن أدهم كان ملكاً، وكان ذات يوم جالساً مع 
وزرائـه في قصره الملكي الفخم، فسـمع ضوضاءً على باب القصر، 
ورأ أن فقيـراً يريـد الدخول والحراس يمنعونه. قـال الفقير: أليس 
)؟ فلما سـمع الملك كالم الفقيـر، اهتاج غضبـاً لتطاول  هـذا (خانـاً
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ـر بين يدي  الفقيـر عليـه وعلـى قصـره، فأمر بإحضـاره، ولمـا أُحضِ
الملك قال: لماذا كنت تريد الدخول؟ قال: حتى أستريح ساعة. قال: 
)؟ قال: أيها الملك هل أنت حصلت على  فلماذا سميت القصر (خاناً
القصر بنفسـك أم كان قبلك لغيرك؟ قال إبراهيم: بل كان لجدي، ثم 
ألبـي، ثم اآلن لي. قال الفقير: وبعدك لمن يكون؟ قال: لولدي. قال 
الفقيـر: وهل (الخان)غير هذا؟ أليـس (الخان) هو البيت الذي ينزل 

فيه إنسان، ثم يرحل، ثم ينزل فيه آخر، ويرحل؟
ارتحلنا  ــم  ث ههنا  وارتحالنزلنا  نــزول  الدنيا  كذا 

لْك، ثم تسـلَّل ليالً من القصر،  فتنبه الملك وعزم على ترك المُ
ية، وصار من الزهاد المعروفين. وح، وذهب إلى البرِّ سُ ولبس المُ

مكانة الدنيا ومحل النعم
سـمعت مـن بعض الخطبـاء: أن اثنيـن تنازعا فـي دار، فجاءا 
 K لفصل الخصومة، وكلَّما حاول الرسـول K إلى الرسـول
الفصـل بينهمـا، أصـرَّ كل واحد منهما علـى ادعائـه، وكان جبرائيل 
C حينـذاك حاضراً بمحضر الرسـول K فأخذ يضحك. قال 
مَّ تضحك يا جبرائيل؟ قـال: إن هذه الدار التي  لـه الرسـول K: مِ
يتنازعهـا هؤالء قد سـبق وأن ملكها أناس كثيرون لكـن كلهم ذهبوا 

وبقيت الدار، فأضحك من نزاع هؤالء فيما يخلِّفونه بعد قليل..
نعـم بعد قليـل: تبقى الدور واألموال، وينتقل اإلنسـان إلى ما 
م مـن صالح أو طالح، فهل يكفي هذا موعظـة لمن يمنع حق الله  قـدَّ

سبحانه حرصاً على الدنيا؟
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وقـد روي أن الرسـول K -ذات يـوم- أخـذ بيـد أبي ذر، 
وخـرج بـه حتى وصـال إلى خربـة، وكانت هنـاك قـاذورات وخرق 
وعظام، فقال له الرسول K:هذه هي الدنيا، القاذورات: أطعمتها 
لـت إلى ما تـر، والخـرق: أثوابهـا الناعمة التي  اللذيـذة التـي تحوَّ
لـت إلى مـا تر، والعظام: أهل الدنيا الذيـن صاروا هكذا (هذا  تحوَّ

مضمون الحديث).. وفي أبيات فارسية: 
إن ناصر الخسـرو كان يمـر بطَريق وهو غـارق في الذهول ال 
كالذين يشـربون الخمر، فرأ المقابـر في مقابل بيت الخالء، فقال: 
م الدنيا، وأهل النعم، فالمقابر  انظـروا أيها الناظرون، انظروا إلـى: نِعَ

محل أهل النعم، وبيت الخالء محل النعم.

بين المال والتقوى
«إذا مـات ابـن آدم انقطع عملـه إال من ثـالث: صدقة جارية، 

نتفَع به». وولد صالح يدعو له، وكتاب علم يُ
فهل قدمنا ألنفسنا ما ينفعنا هناك؟

إن اإلنسـان قـد يموت فتُكتَب له اآلثام وهـو نائم في قبره كما 
لْكاً وبقي بعده مغصوباً، وإذا لم يعرف  نَّة سيئة، أو غصب مُ لو سنّ سُ
ورثتـه ذلك كان لهم المهنى وعليه الوزر، وإذا بنى داراً وهيّأ لها أثاثاً 
سه ثم مات ولم يعرف وارثه ذلك، كان ذلك للوارث حالالً  ولم يخمِّ
ث، فهل تحـب أن تكون أنت كذلك؟  رِّ وَ لكـن يكتـب الوزر على المُ
مٌ  وْ أْتِيَ يَ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ إذا ال تحب ذلك، فبادر إلى إخراج حقوق الله {مِ

.{ دَّ لَهُ رَ ال مَ
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س، أو اغتسـلت أو توضأت،  ثم إنك إذا صليت فيما ليس بمخمّ
س، فصالتك وغسلك ووضوئك وحجك  أو حججت بمال ليس بمخمَّ
باطل -كما هو المشهور بين العلماء-، فإذا مت حشرت في عداد تاركي 
الصالة والحج، فهل تحب أن تكون كذلك؟ فإن أحببت فأنت وشأنك، 
وإذا لم تحب ففكر في ذلك اليوم، واتق الله سبحانه، وخمِّس أموالك، 
دَّ في قبره من ظالمـي آل محمد K وهو يَلعن  فالويل لإلنسـان إذا عُ

طيلة حياته ظلمة آل محمد، أولهم، وآخر تابع لهم على ذلك.
ئِـيَ فـي منامه مسـوداً وجهه،  ويقـال: مـات أحد األخيـار، فرُ
تخـرج النار من فمه ودبره، وهو مقيد بالسالسـل، ويقرع بمقارع من 
حديـد، فتقدم إليه الرائي، وقال له: لقد كنا نعرفك في حياتك صائماً 
وقاً أميناً، صاحب خيرات ومبـرات. قال: نعم، لكن لم  دُ مصليـاً، صَ
يُقبل مني شـيء من ذلـك، فقد أوقِفت مع المجرميـن، وقيل لي: إن 
مُس كان مخلوطاً بمالك، فأفسـدت  كل أعمالك باطلة حيث أن الخُ

.A جميع ما عملت، وقد حشرت مع أعداء آل محمد

المبادرة أو الندم
ـجن هناك حتى يؤدَّ عنه ما عليه من  لقد ورد: إن من مات سُ
الحقـوق… فهـل تحب أن تسـجن في اآلخرة حتى يـؤدَّ ما عليك 
فيفـرج عنك أو يؤد عنك فتبقى سـجيناً إلى يـوم القيامة؟ ثم إذا لم 
تحـب ذلك: فهل تبادر إلى خالص نفسـك، أم تـدع األمر لوارثك؟ 
وهـل وارثـك يخلصـك من السـجن؟ وأنت أيهـا الـوارث! إذا كان 
ـه خير لك ولـه من إقامة  سِ مُ ـس، فاعلم أن إعطاء خُ ثـك ال يخمَّ رِّ وَ مُ
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الفاتحـة واإلطعام، والقيام بالمراسـيم المسـتحبة، فحبة من واجب 
خيـر مـن بيدر من المسـتحب، ودرهم فـي الحق خير مـن قنطار في 
ثك، تقدم أول شـيء إلـى إخراجه من  رِّ وَ النـدب، فـإذا كنت محباً لمُ

الحقوق، وخالص رقبته من النار.
 K ين) من (المسـتدرك): إن النبي وقد ورد في كتاب (الدَّ
لـم يصـلِّ على إنسـان كان مديونـاً درهمين. فكيف بمـن هو مديون 

ألوف الدنانير؟ 
ثك لـم يخمِّس ماله  رِّ وَ ثـم أنت أيها الـوارث الذي تعلـم أن مُ
يجب أن تعرف: أن تصرفك في المال الذي لم يخمَّس حرام، فالوزر 
عليـك مرتيـن: مرة ألنك تصرفـت في مال الميت مـن غير أن تؤدي 
حقـه، ومرة ألنك تصرفت في الحرام. أي: إنك إذا لم تخمِّس مالك 
كنـت أنت وحدك المعاقـب، وإذا لم تخمِّس مـال الميت كنت أنت 
بين، فاتقِ الله، وأسـرع في خالص من ورثتَ  - معاقَ وكان هـو -معاً

منه، وإال ندمتَ حيث ال ينفعك الندم.

العبد العاق لربه
كان إلنسـان عبد، فسافر هو وعبده إلى بلد بعيد، وترك عائلته في 
بلـده، وبعـد فترة كتـب إليه بعض عياله يقـول: إن نفقتنا قـد انتهت وأننا 
بأشد الحاجة إلى المال، فأعطى السيد لعبده ألف دينار، وقال له: اذهب، 
وسـلم المال إلى عائلتي، وهذه عشـرون دينارا ألجل سفرك، فلما ابتعد 
العبد قليالً، ناداه سـيِّده، وقال له: إن مائتين من األلف أيضاً لك، وسـلم 
إلى عائلتي ثمانمائة، قال العبد: أيها السيد.. إني رهين إحسانك ومنتك، 



أنفقوا لكي تتقدموا  ٧٨

وقد أعطيتني نفقة السـفر، فال حاجة بالزائد. قال السيد: اسمع كما أقول 
لك، فشكره العبد، وما إن مشى خطوات حتى ناداه السيد، وقال له: لك 
أربعمائة، وسـلم ستمائة إلى عائلتي، فلما ابتعد قليالً، وذهب غير بعيد، 
وإذا بالسيد يناديه، ويقول له: لك ستمائة ولعائلتي أربعمائة، فكرر العبد 
كالمه السـابق، وكرر السـيد إصـراره، فأكثر العبد من شـكره، ولم ينقل 
: لك ثمانمائـة والبقيـة لعائلتي، فذهب  خطواتـه حتـى ناداه السـيد قائالً
العبـد، ووصـل إلى بلد السـيد، لكنـه لم يسـلم المال إلى عائلة السـيد، 

!! وكلَّما طالبوه، وهم في أشد الحاجة، لم يعطهم العبد شيئاً
تر كيف يكون هذا العبد؟ وماذا يستحق من العقاب؟ 

إنك إذا غضبت على العبد، وتمنيت أن توجعه لو رأيته، فتعال 
معي ألريك العبد. إن ذلك العبد هو أنت بالذات إذا منعت الخمس. 
لقـد تفضل الله عليك بكل شـيء، وقال لك اصـرف مؤونتك من ما 
ـنَتك شـيء، فخذ من كل ألـف ثمانمائة،  منحتـه لك، فإذا زاد عن سَ
وأنفـق لعيالـي (والفقـراء عيالـي) مائتيـن، وإنك أعرضـت عن أمر 
اللـه، ولم تنفق علـى عياله حتى الخمس، فاحكم أنت بنفسـك على 
تك هذه القصة فما عليك إال أن تحاسـب في نفس  نفسـك.. وإذا هزَّ

هذا اليوم، وتؤدي حقوق الله كما أمر الله.

بخيل ويأمر بالبخل
لَكاً ينادي كل يوم: اللهم أعطِ  في الحديث: «إن لله سـبحانه مَ

لَك؟  »، فهل يُستجاب دعاء المَ كل منفق خلفاً، وكل ممسك تلفاً
إن هـذا مـا نعتقده، ولو أغمضنا عن اسـتجابته فـي الدنيا، فال 
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ةِ  رَ يَا فِي اآلخِ نْ يَاةِ الدُّ تَاعُ الْحَ ا مَ مَ نشك في أنه يستجاب في اآلخرة: {فَ
ةً  اعَ }، فإن اإلنسـان إذا مات كأنه لم يعش في الدنيا: {إِال سَ لِيلٌ إِال قَ
} كما في  مٍ وْ ا أَوْ بَعْضَ يَ مً وْ }، وإن زاد فكأنه لم يعش إال: {يَ ارٍ هَ نْ نَ مِ

القرآن الحكيم، فهل يحب اإلنسان الخلف أم التلف؟ 
إذا أحـب اإلنسـان التلف فهو ومـا اختار، لكن عليـه أن ال يعدَّ 
نفسـه مـن العقالء -بعد ذلـك-، وإذا أحب اإلنسـان الخلـف فلينفق 
حسب قدرته، إني لم أجد حتى إنساناً واحداً افتقر ألنه أعطى، بل ولم 
أجد حتى إنساناً واحداً قلَّ ثراؤه ألنه أنفق، وأذكر أكثر من عشرة أفراد 
-ممـن عاصرتهم- كانوا أغنياء ثم افتقـروا، وكان الطابع العام عليهم 

البخل والشح وعدم إعطاء الخمس وعدم اإلنفاق في سبيل الله.
وأذكـر -من باب المثال- اثنيـن منهم: فأحدهما كان في ثروة 
طائلة، يملك عشـرات الدور والقصور، جاء أحد معارفه إلى والدي 
F وقـال: إن فالناً مسـتطيع، ولكنه ال يذهب إلـى الحج تهرباً من 
إعطـاء الخمس، قـال الوالد: قل له: إن السـيد مسـتعد ألن يقبل منه 
خمـس ما ينفقـه في الحج فقـط، ألجل أن يذهب، وأمـا خمس بقية 
أمواله فهي واجب آخر، قال الرجل: لكنه أيضاً غير مستعد ألن يدفع 
خمس ما ينفقه في الحج فقط، قال له الوالد: قل له إن السـيد مستعد 
ألن يقبـل الخمس ويعطيه ألقربائه الفقـراء بيده هو، وذهب الرجل، 
وأخبرنـا بعد ذلـك: إن الثري لم يقبل ذلك أيضاً، ودارت األيام حتى 
توالـت عليـه النكبات وجلس علـى األرض، ثم لم تمـض مدة على 

ذلك إال وقد مات، والله ولي الحساب …
أما الثري الثاني: فكان ال ينفق، ال هذا فحسب، بل يأمر الناس 
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ونَ النَّاسَ  ـرُ أْمُ يَ لُونَ وَ بْخَ يـنَ يَ بالبخـل، مصداقاً لقوله سـبحانه: {الَّذِ
}، وذات مـرة جاءني إنسـان، وقال لي: إنـه يريد وقف داره  ـلِ بِالْبُخْ
فـي مشـروع، قلت لـه: اجعلها مدرسـة دينية علمية، قـال: إنها فكرة 
حسـنة، وغاب الرجل أياما، ولما افتقدته سألت عن سبب عدم قيامه 
بالمشـروع، قالوا: ألن فالن الثري منعه عن القيام بالمشـروع، وقال 
له: هل أنت مجنون حتى توقف دارك لمدرسة علمية؟ فطلبت الرجل 
ونصحتـه بأن يقوم باألمر، وقبِل النصح، ووقف داره مدرسـة علمية 
دينيـة، وأسـماها ب(مدرسـة اإلمام الرضا C، -وهي في شـارع 
قبلـة سـيدنا العباس C-، ولـم تمضِ مدة إال وافتقـر الغني حتى 
أدقـع، وجاءني واقفُ المدرسـة ذات يـوم في البرد القـارص ليقول 
لي: إن عائلة فالن (ذلك الغني) يعانون من شـدة البرد، ألن شـبابيك 
غرفتهم المستأجرة بال زجاج، ومالك البيت رفض أن يصلحها، فهل 
لـك أن تعطـي ثمن الزجاج؟ قلـت: وكم الثمن؟ قال: سـبعة دنانير، 
فأعطيته الثمن، وقد كان لهذا الثري دور، وقصور، وسيارات، وبذخ، 

لَك! ولكن الله أعطاه تلفاً، حسب دعاء ذلك المَ

الدنيا تغر وتضر وتمر
قـال المؤرخون: أن رجالً رأ فقيـراً يتكفف الناس على باب 
لِقة، وهو  مسـجد من مسـاجد بغداد، وقد فقئـت عيناه وعليه جبَّـة خَ
يقول: ارحموني، فقـد كنت في األمس أمير المؤمنين، واليوم أنا من 
فقراء المسـلمين. قال الرجل: فسـألت عنه، وإذا بالناس يقولون: إنه 
الخليفة القاهر بالله العباسي، كان خليفة فخلعه ذووه، وفقؤوا عينيه، 
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وأخرجوه إلى الشارع..
وجـاء ذات مـرة فقيـر إلى والدي F يسـأله، فأعطـاه الوالد 
مبلغـاً محترماً، فقلت للوالد: لِمَ أعطيته هـذا المبلغ، ومثله ال يُعطى 
إال قـدر ما يعطى للسـائل المتكفف؟ قال الوالد: إنـه كان من التجار 

المحترمين، واآلن دارت به الدنيا هكذا.. 
نعم:

فيها  ــلء  ــم ب ــول  ــق ت ــا  ــي ــدن ال ــي  ه
وفتكي بطشي  من  حــذار..  حــذار.. 

ابتسامي  حسن  يــغــرركــمــوا  فــال 
مبكي والفعل  مضحك  فقولي 

فهل بعد ذلك يمكن االعتماد على الدنيا؟ 
إن اإلنسـان الـذي ال يدفـع الحقوق، البـد وأن يفكـر: أنه إذا 
أخرج حقوق ماله، هل ينقص ماله؟ ولنفترض ذلك، ولكن هل عدم 
إخـراج الحقوق يدفع عنه النكسـات المفاجئة بمرض، أو غرامة، أو 

خسارة، أو ما أشبهها؟
وقـد كتب اإلمـام أمير المؤمنيـن C إلى معاويـة كتاباً هذا 
ر، والسالم».  نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، الدنيا تغر وتضر، وتمُ
صـت خصائص الحياة في أجمـل معنى، وأصدق  كلمـات ثالث لخَّ
- ثاب إلى رشـده، ولم يترك  ر -ولـو قليالً تعبيـر. إن اإلنسـان إذا فكَّ
رضـة للعقـاب، لما يمنعـه من حـق الله وحق الفقـراء وحق  نفسـه عُ

اإلسالم.
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الجود ال يفني والبخل ال يبقي
إذا كانـت الدنيـا مقبلـة علـى اإلنسـان، فهـل إعطـاء الخمس 
يوجب الفقر؟ وإذا كانت الدنيا مدبرة عن اإلنسـان فهل منع الخمس 

يوجب بقاء الدنيا؟ 
كال.. كال.. بل إن التاريخ الغابر والماضي دلَّ على أن العكس 

هو الصحيح، فلماذا البخل، ولماذا منع حق الله تعالى؟
قالوا إن رجالً فقيراً -من أهل بغداد في أيام الخالفة العباسية- 
بات ليلة طاويا ً، فقالت له زوجته: إذا كنت ال تستطيع أن تأتينا بطعام، 
ته، وجـاء إلى دجلة  فاذهـب وأتنـا بالماء من دجلة، فأخـذ الفقير جرَّ
ليمألها بالماء، وإذا به ير أناسـاً يركبون سـفينة، فسأل عنهم، فقيل 
له: إنهم شعراء يقصدون الخليفة، فحدثته نفسه أن يذهب معهم لعله 
ينال ما ينالون، ولما دخل على الخليفة في جملة الشـعراء، تقدم كل 
شـاعر، ومدح الخليفة بقصيدة، فقيل له: وهل أنت شـاعر؟ قال: ال، 

: دَ ها، فأنشَ دْ ولكني أحفظ بعض الشعر. قالوا: فأنشِ
على الناس طراً قبل أن تتفلتِإذا أقبلت الدنيا عليك فجد بها 
وال البخل مبقيها إذا هي ولَّتِفال الجود مفنيها إذا هي أقبلت 
إلى بحرك الطامي أتيت بجرتيولما رأيت الناس شدوا رحالهم 

ووضع جرته وسط المجلس، فضحك الخليفة والحاضرون، 
وأمر أن يملؤوا جرته ذهباً وفضة.. 

وهكـذا ال الجود مفنيها، وال البخل مبقيها، فلماذا البخل؟ إنه 
ال يزيد عن أفعى تحرس الكنز -كما في المثل-.
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شجاعة إلخراج الحقوق الشرعية
لقـد قـرر اللـه -سـبحانه- قانونـاً إلبقـاء المـال فـي صناديق 
المترفيـن، كمـا قـرر قانوناً إلخراج المـال من صناديق الممسـكين، 
وا  فُ ـرِ ـوا لَمْ يُسْ قُ فَ ا أَنْ يـنَ إِذَ الَّذِ وجعل الوسـط هـو الحـق، فقـال: {وَ
د من قوانين  مَّ ـد القانونان في جملة مـا جُ مَّ وا..}، لكن جُ تُـرُ قْ لَـمْ يَ وَ
اإلسالم، فأخذ اإلسراف يجد سبيله إلى صناديق المبذرين، كما ركد 
المال في صناديق البخالء الممسكين، فلذا يجب على الذين يحبون 
اإلسـالم، ويخافـون الله واليـوم اآلخـر، أن يتحلَّوا بالجـرأة الكافية 
إلخراج المال من صناديق البخالء، فيذهبوا إليهم، ويتكلموا معهم، 
ويخوفوهم من مغبة البخل واإلقتار، فإن اإلنسـان إذا استغنى طغى، 
ولم ينفعه حينذاك إال الشدة والخوف، وحيث ال خوف من القانون، 
وال شدة من السلطان، فالالزم أن يتحلى أهل الخير بشيء من ذلك، 

 . ولعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً
وفي الحقيقة: أن الجمود الذي أصاب الثروة في بالد اإلسالم 
جمود هائل، يحتاج إلى شيء كبير من الدفء حتى يذوب، وإن بقي 

جامداً فسد وأفسد -كما حدث بالفعل-.

قبح الحرص وطول األمل
ما أجمـل ما يفعله األثرياء الخيِّـرون، وجزاهم الله خير جزاء 

المحسنين. 
امرأة أوقفت (مكتبة القرآن الحكيم) في كر بالء المقدسـة… 
ورجل أوقف (المدرسـة الرضوية) في كربالء المقدسة.. وثري بنى 
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ووقف (المدرسة الجعفرية) في الكويت.. وثري بنى ووقف (جامعة 
النجـف األشـرف الدينيـة)… وثري أوقـف أربعمائة مليـون تومان 
لإلمـام الرضا C.. وثري بنى (المدرسـة الحسـينية األصفهانية) 

في كربالء المقدسة.. 
ونقـل لي المرحـوم الحاج مجيـد الخباز -أحـد الخيِّرين في 
كربالء المقدسـة- أن أسـتاذه كان خبَّازاً، ووفقه الله لبناء مدرسة ابن 
فهـد -رضوان الله عليه- في كربالء المقدسـة قبل نصف قرن، قال: 
أنـه لما مرض مرض المـوت طلب دفتر حسـاباته، وأحرق األوراق 
لت فيهـا طلباتـه من النـاس. قال: فقلـت له: لمـاذا تفعل  ـجِّ التـي سُ
هكـذا؟ قـال: حتـى ال يُطالَـب الغرماء بعـدي، فإن اللـه تفضل علي 

بالمال والعمر وكل شيء، فلماذا يبتلي بي بعد موتي المديونون؟ 
وكان أحـد تجار بغـداد -قبل أن يموت- أحـرق الكمبياالت 
التـي كانت لـه على الناس، وكانت قيمتها خمسـين ألف دينار.. وأنا 
أعرف العشرات أمثال هؤالء المفاخر.. فإذا أعجبتَ بهم، ورأيت أن 
مـا صنعوه كان جميالً، فاقتـدِ بهم أنت ما دامت الدنيـا مقبلة عليك، 

وما دامت يدك متحركة، ومالك تحت اختيارك.
انظر إلى هؤالء، واسـمع هذا الخبر: ثَريَّة مرضت بالشلل شبه 
التـام، فأرسـلتُ أنـا إليها الخبر: أن مـن األفضل أن تخلِّفي لنفسـك 
شـيئاً بأن تُوقِفي، أو تبذلي، أو تُوصي. قالت الثَّريَّة للرسـول: الناس 
يزعمـون أني سـوف أمـوت، انظر إلـيَّ فالحمد لله ما بـي إال مرض 
طفيف، وسـوف أُشـفى بـإذن اللـه تعالـى، أال تنظر أنـي أتمكن من 
تْ تحرك  تحريك إصبعي السـبابة والوسطى؟ قال الرسول لي: فأخذَ
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تحريـكاً ضعيفـاً إصبعيهـا، وماتـت المـرأة قبـل أن يدور األسـبوع، 
وحضرتُ جنازتها، وقد كان عمرها يقارب الثمانين! 

وصـدق الحديـث الشـريف: «يشـيب اإلنسـان، وتشـبُّ فيه 
خصلتان: الحرص، وطول األمل». 

قـال اإلمـام أميـر المؤمنيـن C: «كأن الموت علـى غيرنا 
ـرَ هادمِ  ـن أكثر ذِكْ ب»، وفـي الحديـث: «أن أكيس األكيسـين: مَ تـِ كُ

اللَّذات».
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اخلامتة

إني في هذا الكتاب -كسائر كتبي التي أكتبها للجماهير- أختار 
األسلوب البسيط، وأجعل الكتاب (كالتكلم) في التفاهم والسالسة، 
حتـى ينفذ إلى األعمـاق، ولعل الله ينفع به، وال آلُـو جهداً في تنعيم 
الـكالم، واجتنـاب الزاوية الحـادة، وإن اسـتثقله إنسـان فليعلم: إنه 
لـم يكن في مـا ذكرته قصد االسـتفزاز، بل قصد اإلرشـاد والهداية، 
لعلَّ الله يهدي به أناسـاً فيعلمـون، ليجعلوا من التخلُّف تقدماً، ومن 

االنحطاط ارتفاعاً، قال الشاعر:
التبليغ  ــط  ــرائ ــش ب ــــوم  أق ـــي  إن

التكاسل أو  التقبل  من  تختار  ما  وأنت 
وقد شـجعني على هذا األسلوب -أسـلوب الكالم الهادئ- 
اإلقبال المنقطع النظير الذي القيته على كتبي التي أكتبها للجماهير، 
باإلضافـة إلى ما ذكر في علـم النفس من: ضرورة تحريك الجماهير 
بلغتهم، وقد اقتطفت من هذا األسـلوب -سـواء في البيان أو القلم- 

ثماراً طيبة.
واللـه سـبحانه أسـألُ أن ينفـع بهـذا الكتـاب كمـا نفع بسـائر 
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الكتـب، كما أرجو المطالعين لهذا الكتاب أن يفكروا في األمر مليا: 
(حاضرهـم ومسـتقبلهم) ليروا هـل ينبغي لهم أن يمسـكوا أو ينبغي 
ه»،  ه، وكـفَّ فكَّ لهـم أن يـؤدوا؟ وفي المثـل: «رحم الله مـن فكَّ كفَّ
قالوا: وحينما سـمعه بعض أهل المعنى، قال: «اقلب العبارة: -كفَّ 

ه- وضع يدك على من شئت».. ه، وفكَّ فكَّ كفَّ
وقـد اقتصـرت في الكتـاب على نـزر يسـير، وإال فالموضوع 

. طويل.. طويل.. جداً
هـذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب، والله الموفق لصوب 

الصواب، وهو المستعان…
سـبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على المرسلين، 
والحمـد للـه رب العالميـن، والصـالة والسـالم علـى محمـد وآله 

الطاهرين.

كربالء المقدسة 
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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