
الفقر أنواع في هذه الحياة المادي والمعنوي و الفقر المادي محتمل 

الغني ووارد وموجود في هذه الدنيا حتى يتكامل الناس فيما بينهم ويعطي

.الفقير ويتواصل القريب مع البعيد واليد العليا خير من اليد السفلى

أما الفقر المعنوي هو أشد خطرا وأعظم أثرا فهو أشد عن الفقر المادي 

ألنه يجر على صاحبه مصائب وويالت كثيرة وعواقبه ونتائجه خطيرة 

الذي يخلف ( ) نعني به 

أشخاصا غاية في الخطورة والفساد ويفرز أناسا ال يرون إال ما يحقق لهم 

وحدهم أغراضهم فقد نجد لوجود هذا الفقر في شخص أن يقتل أسرة 

بكاملها ليحصل على شيء هزيل القيمة ضعيف األثر ال لشيء إال لكونه 

.جاهال فكريا



فمنه فقر في الرؤية السياسية للواقع من حولنا( 1

وفقر في فهم ما يدور في أحكامنا الدينية( 2

وفقر لما يدور من إصالحات في جانب من جوانب الحياة ( 3

ة وفقر يتعلق بجهل المواطن بما تقوم به دولته من تغّير شامل في البنية التحتي( 4
وغيرها



وكثيرا ما نقرأ في ثقافات مختلفة ونجد بينهم الخصومات ونحاول أن نتلمس تلك 

العداوات والتي تحصل إلى حد القطيعة واحتدام النزاعات نجد أن السبب في ذلك كله 

هو فقرفكري في فهم المقاصد العامة في الشرع الحنيف وعدم امتالك هؤالء آللية 

إلى األهداف ارتكانهمالحوار الجاد وأسس النقاش الهادئ وأساليب اإلقناع وعدم 

العامة التي هي روح الشريعة اإلسالمية ولو تفكر هؤالء مليا لصهروا جميعا في 

جماعة واحدة ُجل همها إرضاء هللا ورسوله وخدمة المجتمع وتطوير الوطن بحيث 

يتناسى كل فرد مصالحة الشخصية وضيق أفقه ويمضي إلى الوحدة واألخوة ونبذ 

.المشاحنات وحظوظ النفس هلل رب العالمين 



قد نجد سبب ذلك هو فقر فكري وجهل دين وانطماس بصيرة وعدم إعمال 

.العقل

لهذا النوع من الفقر كتلك اإلساءات التي تصدر من هنا آخرىوهناك صور 

وهناك تسيء لألنبياء والمصلحين والنبالء من غير خطيئة ارتكبوها اللهم إال 

حقد هؤالء وحسدهم على األديان األخرى ومنها القصص الهابطة التي تدمر 

األخالقيات والمجتمعات وتوقظ الشهوات وتفتت األمم والحضارات



أن يعود الناس إلى سماحة اإلسالم ويلموا بأهدافه وأغراضه ويقفوا على المقاصد العامة .1

التي نزلت بها الشرع الحنيف بحيث تجمعهم على كلمة سواء وتقرب ما بينهم من مسافات 

.وتمحوا ما نشب من عداوات

ضرورة التثقف الفكري والقراءة واالطالع في الثقافة العامة وأسباب تماسك األمم واألسر .2
.والجماعات وكذلك سبب انهيارها وزوالها

بح القراءة في كل التخصصات فالعلم ال يتقيد بدراسة معينة فكل العلوم يحتاج لها الفرد ليص.3

.ذات ثقافة واسعة تعينه على كل شيء

التبحر في قضايا المجتمع المختلفة واالطالع على الرؤى والنظرات المتباينة ليكون المرء .4

.على ذكر منها ويمكن أن يعطي فكرة عنها ويخرج برأي معتبر فيها
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