 شبهه!
تَیایيایبمکِگزضتیکضجِْایساخعثِححّثیتاهللالحشامگفتِضذ؛ٍثبًضدیکضذىثِایبمهحشمٍ
عضاداسیسیذالطْذاعلیِالسالمایيضجًِْسجتثِعضاداسیّبّنهطشحهیضَد.هبایيضجِْساثصَستکبهل
رکشهیکٌینٍاىضبءاهللپبسخخَاّینداد .
ثبایياٍضبعکطَس،گشاًیّب،تحشینّب،لیوتاسصٍسکِ،کوجَداهکبًبت،ٍخَدصٍجّبیخَاىکًِیبصثِ
خْیضیِ داسًذ ٍ...آیب صالح است کِهب خشج ححّ ثکٌین؟ یب خشج عضاداسیثکٌین؟ اصالً خَد اهبم حسیي علیِ
السالمساضیِکِ 66سٍصعضاداسیثکٌیذ،غزاپخصثکٌیذ،دستِّبیعضاداسیثیشٍىثیبٍسیذ،پبسچِّبیسیبُ
ثخشیذ ٍ خیبثبىّب ساسیبُ کٌین؟ ایي پَلّب ساثدبی ایٌکِ خشج ایٌکبسّب ثکٌینثبیذ ثذّینثِ هشدم فمیش ٍ
ًیبصهٌذ .

 برناهه اسالم برای فقرا چیست؟
دساثتذاثبیذپشسیذاگشاسالمدیيخبهعٍکبهلیاستٍاگشدسهَسدّوِچیضثشًبهِداسد،ثشًبهِاشثشایفمشا
چیست؟ٍفمشِفمشاساچگًَِهیخَاّذاصثیيثجشد؟ 
اهبمعلیعلیِالسالمهیفشهبیٌذ :«خذاًٍذ سجحبى لَُت (ٍ ًیبصّبى)فمشا سا دس اهَال اغٌیب ٍاخت ٍ هعیي کشدُ
است ،اصایي سٍ ّیچ فمیشى گشسٌِ ًوى هبًذ هگش ثِ سجت ثْشُ هٌذى غٌى (ٍهوبًعت اٍ اص پشداخت حك فمیش)ٍ
خذاى هتعبل (سٍص لیبهت)دسایي ثبسُ اص آًْب سؤال ٍثبصخَاست هى کٌذ .»1طجكایيگفتبساگشثِلبًًَیکِاسالم
ٍضع کشدُ یعٌی پشداخت صکبت( کِ ضبهل ّوِ صکبت ّبی ٍاخت هی ضَد ،هبًٌذ :صکبت فطشُ ،صکبت غالت،
خوس ،کفبسات ٍ )...اًدبم گ یشد ،ّیچ فمیشی ٍخَد ًخَاّذ داضت؛ پس دس ایٌدب هطخص هی ضَد کِ اگش هب

ٍ 1قال ػلیِ السالم :إِىَّ اللِّٓ سٔبٕحٓأًَِ فَسَضٓ فِي أَهَٕٓالِ الَْغٌِْیٓاءِ أَقَْٓاتٓ الْفُقَسَاءِ :فَوٓا جٓاعٓ فَقِیسٌ إِلَّ بِوٓا هٔتِّغٓ بِِِ غٌَِيٌّ ٍٓ ،اللِّٔ تَؼٓالَى
سٓائِلُهٔنٕ ػٓيْ ذلِکٓ؛ ًهج البالغِ ،حکوت 823

عضاداسی ًکٌینٍ پَلوبىسا ثِ فمشا ثذّین فمش اص ثیي ًوی سٍد ،ثلکِ صهبًی فمش اص ثیي هی سٍد کِّوِ هشدم
صکبتٍِاخجطبىساپشداختثکٌٌذ.دساًتْبیایيثحثیکحذیثاصاهبمصبدقعلیِالسالمهیخَاًینکِحضشت
هیفشهبیٌذ:«صکبت ثشاىایيتطشیعضذُاستکِاغٌیباهتحبىضًَذٍکوکىثشاىًیبصهٌذاىثبضذٍاگشهشدم
صکبتاهَالخَدساثپشداصًذّیچهسلوبًىفمیشًٍیبصهٌذثبلىًوىهبًذٍّوگىثِسجتعولثِایيفشیضِالْى
ثىًیبصخَاٌّذضذٍهشدم،فمیشٍهحتبجٍگشسٌٍِثشًٌِّطذًذهگشثِگٌبُاغٌیب .»1

 بررسی علل فقر
تبایٌدبهتَخِضذینصهبًیفمشاصثیيهیسٍدکِهشدمصکبتثذّذ(ثعضیاصهشدمصکبتاهَالخَدساًویدّذ
ٍثبایيحبلثبص اص فمشهَخَددسخبهعًِبساضیّستٌذ) .دسایيلسوتایيًکتِساثشسسیهیکٌینکِآیبخَد
عضاداسیکشدىهَختفمشهیضَدیبخیش؟اگشهبعضاداسیثکٌینثبعثهیضَدعذُایفمیشثطًَذ؟ 
هبچٌذعلتفمشسارکشهیکٌین:-1ثیکبسی:الجتِخَاًبىهؤهيٍّیئتیاگشهیتَاًٌذٍدستَاًطبىاستثشای
عذُایکبسخَسثکٌٌذ  -2اسشاف :عذُایصیبدیاصهشدم پَلّبیصیبدیخشجهیکٌٌذکِخَدشیکًَع
اسشافاستٍگٌبُثضسگ.ٍلیاگشّویياسشافّبسااصثیيثجشًذ،هیثیٌینکِپَلثسیبسصیبدیثبلیهیهبًذ
کِهیتَاًٌذثبّویيپَلّبصکبتٍاخت2خَدضبىساثذٌّذ-3.سثبخَسدى-4عذمثشًبهِسیضیدسستٍعذم
آیٌذًُگشی-5احتکبسٍ-6خَدهسئَلیيثیکفبیت(الجتِثیطتش ایيهسئَلیيساخَدهبىاًتخبةهیکٌین) ٍ....
دسایٌدبیکسشیاصعلتّبیفمشسارکشکشدینکِالجتِثیطتشّنّستٍلیلصذهبایيثَدکِثگَیین،
صِشفعضاداسیکشدى یبپَلدادىخْتسبختضشیحهعصَهیيعلیْنالسالم ثبعثایدبد فمشًویضَد.ثلِ
اگشهثالًدسیکهشاسنعضاداسیثذٍىدلیلهمذاسیغزاٍضشثتدٍسسیختِثطَدآًَلتاسشافصَستگشفتِ
است .

 نکته ههن
الجتًِیبصّست ّیئتّب،هسبخذ،حسیٌیِّبٍ...خْتکوکثِفمشا،خشیذخْیضیِ،سبختخبًِ ثشایآدمّبی
ثیثضبعتٍ..سعیٍتالشخَدسااًدبمثذٌّذ.یکطشحیکِچٌذٍلتِهطبّذُکشدمایياست ،کِدسایبم
عیذغذیشغزاپختِهیضَدٍثِفمشاتحَیلدادُهیضَدیبدسایبمٍالدتاهبمحسيهدتجیعلیِالسالمغزاثِ
 1إًَِّوٓا ٍٔضِؼٓتِ الصَّكَاةُ اخْتِبٓازاً لِالَْغٌِْیٓاءِ ٍٓهٓؼًََٔةً لِلْفُقَسَاءِ ٍٓلََٕ أَىَّ الٌَّاسٓ أَدٍَّٕا شٓكَاةَ أَهَٕٓالِهِنٕ هٓا بٓقِيٓ هٔسٕلِنٌ فَقِیساً هٔحٕتَاجاً ٍٓلَسٕتَغٌَْى بِوٓا
فَسَضٓ اللَِّٔ لَِٔ ٍٓإِىَّ الٌَّاسٓ هٓا افْتَقَسٍُا ٍٓل احٕتَاجَٔا ٍٓل جٓاػَٔا ٍٓل ػٓسٍُا إِلَّ بِرًَُُبِ الَْغٌِْیٓاء؛ كتاب پیام اهام اهیسالوؤهٌیي ،ذیل
حکوت 823
 2هٌظَز شكات بِ هؼٌای اػن است كِ تَضیح دادُ شد

فمشادادُهیضَد.پساىضبءاهللتوبمکَضصخَدهبىساثکٌینکِثتَاًینایيهطکالتساثبکوکّوذیگِاص
ثیيثجشین .

 حرف آخر
ثذاًینکِایيعضاداسیکشدىّبعلت اصلیحفظهکتتسیذالطْذاعلیِالسالماست ٍثذاًینخَدهعصَهیي
علیْنالسالمثِهبدستَسگشیِ ٍعضاداسی دادُاًذٍلطعبًدسصهبىخَدآىثضسگَاساىفمیشّبی ثسیبسیٍخَد
داضتٍلیثبایياٍضبعهیثیٌینخَداهبهبىثِضبعشاًیکِدسهصیجتاهبمحسیيعلیِالسالمضعشهیگفتٌذپَل
ّبیصیبدیهیدادًذیبهیجیٌینکِخَداهبمثبلشعلیِالسالمٍصیتهیکٌٌذثعذاصهشگطبىاصپَلطبىثشداسًذٍ
تب16سبلدسهٌبثشایایيثضسگَاسعضاداسیثکٌٌذ .
 چند نکته پایانی 
  اىضبءاهللهطبلتتکویلی هشتجطثبهَضَعحفظًٍطشعضاداسی ثِهشٍسصهبىدسسبیتآلعجبعلیْن السالم 1یبکبًبلهبثبسگضاسی2خَاّذضذ .
 دسصَستیکِایيفبیلٍیشایصدیگشیثطَدٍهطبلتخذیذیثِآىاضبفِضَددسسبیتٍکبًبلاطالعدادُخَاّذضذ .
-ّشگًَِاستفبدُاصایيخضٍُحتیثذٍىرکشًبمسبیتهب،هَختضبدیهبخَاّذضذ .
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