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 الفقر و الَغناء
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
 يف تصيبک العزّة نّ أل ختف ال الّذلّة ومن اّيماأل مدی يف عليک ينزل الغنی سلطان نّ أل حتزن ال الفقر ميّسک نأ الوجود ابن اي"  - 1

 (53، ةعربيال ةکنو امل کلماتال)  " الّزمان مدی
 
 الّروح  فاقإ وعمري ولکن تبلی ال جمد وخزائن تفنی ال عزّ  کنوز من الّسماء يف لتنفق فقرايت علی مايل  فقأ  ساناإل ابن اي"  - 2
 (57، ةعربيال ةکنو امل کلماتال) " بعيين تشاهد لو مجلأ

 
  " بداأل لیإ عليک لعنأو  حالک سوء يف راکأو  قّدامه مشيأ نّ أل  فسک ابفتخار املسکني علی تفتخر ال الّروح ابن اي"  - 3
 (25،  ةعربيال ةکنو امل کلماتال)
 
 (30،  ةعربيال ةکنو امل کلماتال)  " ميّن  فاخجل وجهي وجهه نّ أل شيء يف لکأس ذاإ عبدي وجه حترم ال  ساناإل ابن اي"  - 4
 
 يشاء من يعطي مرواأل خللق له هو اّل إ لهإ من ما  ّهإ  فقواأ ما املنفقني جيزی  ّهإو  فضله من اللّ  اتکمأ عّما الفقراء حترموا ال"  - 5

 (اعلی قلم آاثر 4 ج114 صسورة البيان، )  "  الکرمي العزيز البادل ياملعط هلو  ّهإو  يشاء عّمن ومينع
 
 حبرأ رشحات من عليه رّشح عّما منه واستفسروا معه اقعدوا مث عنه تفروا ال مرتبة ذي فقري من رأيتم نإ غنياءاأل مأل اي نأ"  -  6

 طاهر مقّدس لسنأب وميجدّ کم ويذکرّ کم لکم ويستغفرنّ  عليکم ويصّلنيّ  علیاأل ألم هلأ يشهدّ کم احلالة تلک يف اتللّ  القضاء
 (اعلی قلم آاثر 4 ج 115 ص - البيان سورة) "  فصيح

 
 علی مجتدوهن اّلذين علی ومطالعه سماإل هذا مظاهر اي  فقواأ نأ کرمي کتاب يف املتعال الغينّ  به مرکمأ ما هذا عتدالاإل خذوا"  - 7

 ربّه عند ابلفقر حدأ حيتقر ال اللّ  لعمر قل العاملني ربّ  اللّ  سبيل يف  فاقاإل عن املبني لفظ مينعکم نأ الغنی هلأ اي اّيکمإ قل مبني فقر
 (خلق و امر 3 ج 160 ص) "  ابرينالصّ  من جيد لو يزداد بل
 
 (انبليون لوح) "  الکرمي ياملعط هلو  ّهإ عندکم ما ضعف يعطيکم  ّهإ فضله من اللّ  اتکمأ عّما الفقراء حترموا ال"  - 8
 
 (انپلئون لوح) "  مهني ماء من کلّ   خلق قد منه خلقتم فيما تفّکروا عليه تستکربوا ال فقريا رأيتم نإ غنياءاأل مأل اي"  - 9

 


