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  اقتصادیات اسالمیۀ

  

  

  

  

  

  

  

  الرحمن الرحیم  بسم اللّه

  على محمد وآله الطاهرین والسالم علینا وعلى عباد اللّـه   رب العالمین وصلى اللّه  الحمد للّه

  ین.الصالح

  واجب االنفاق مما استخلفتم فیه

  عاریۀ ربانیۀ مضمونۀ

ورسوله وأَنْفقُوا مما جعلَکُم مستَخْلَفینَ فیه فَالَّذینَ آمنُوا منْکُم وأَنْفَقُـوا لَهـم أَجـرٌ       آمنُوا بِاللّه«

  1:»کَبِیرٌ

نفاق، تکوینا أن هیأ لنا ربنا و سائل اإلنفاق بمـا هبانـا،   آیۀ فریدة فی کرامۀ اإلستخالف فی اإل
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مهما لن نکـونَ    ، ولنکون مثَالً للّه وتشریعا أن أمرنا باإلنفاق کما أنفق علینا، تخلُّقا بأخالق اللّه

  مثلَه!.

فاألموال التی نملکها لیست لنا إال خالفۀ مسموحۀ مـن ربنـا، تتـداول بیننـا فـی معـامالت       

  فاقات فلسنا إذا فیها إال کأدات:ووراثات فإن

  ویکفیک قول الناس فیما ملکتهلقد کان هذا مرة لفالن

إنها أمانات فسح لنا مجاالت بتصرفات فیها ضمن حـدود الشـرع، ننفقهـا علـى مسـتحقیها      

وأننـا فیهـا مسـتخلفون، فـال       اآلخرین کما ننفقها على أنفسنا، فال ننسى أوالً وأخیرا أنها اللّه

  حدود الخالفۀ فی األمانۀ.نتخلف عن 

و یا لها من رحمۀ وکرامۀ ربانیۀ أن یعدنا أجرا کبیرا لو أنفقنا مما استخلَفنا فیـه علـى عیالـه!    

  . أحبهم لعیال اللّه  ، فأحب الخلق عند اللّه والخلق عیال اللّه

مـن  ولیس اإلنفاق دون شریطۀ اإلیمان مأمورا به وال مرغوبا فیه، بل هو مرغوب عنه، کمـن ی 

ال تبطلوا صدقاتکم بالمن واألذى کالذي ینفق ماله رئاء الناس وما «أو یؤذي أو یرائی الناس: 

  1.»والیوم اآلخر  یؤمن باللّه

، دون ألـوان الغایـات    وإنما اإلنفاق المندفع عن اإلیمان، فال لون له إال ابتغـاء رضـوان اللّـه   

لهیۀ، فاإلنفاق المنطلق عن اإلیمان رحمـۀ شـاملۀ تشـمل    والتجارات وسائر المکاسب غیر اإل

ذوي اإلستحقاق کلهم، قرباء وغرباء، ضعفاء وأقویاء، من یرجى خیره ومـن ال یرجـى، کـل    

ثم ال یتبعون ما أنفقوا منّـا وال أذى    الذین ینفقون أموالهم فی سبیل اللّه«ذلک على حد سواء: 

»لهم أجرهم عند ربهم
کما وأن لغۀ اإلنفاق توحی بذلک فإنه اإلفناء، ومن یبتغی أجـره فـی    2

الدنیا من أهلها، مادیا أو معنویا، إنما هو تاجر، فقد یکون فاجرا فی تجارته کمـن ینفـق فـی    

سبیل الطاغوت، أو یمن ویؤذي المحتاج، أو یرائی الناس، أم ماذا، وقد یکون صالحا کسـائر  

  ال سواه.  یر للمنفق فی سبیل اللّهالتجار، وإنما األجر الکب
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؟ أهم المؤمنون؟ فکیف یؤمرون بتحصـیل الحاصـل! أم   »آمنوا«وترى من هم المخاطبون ب 

؟ وهـم نـاکرون لـه غیـر      وبالرساالت؟ فمن أن یعرفون أن هذا أمر مـن اللّـه    الکافرون باللّه

  !.مصدقین بوحیه! ثم ومن ال یؤمن بدلیل العقل فکیف یؤمن بمجرد النقل؟

  یا أیها الذین آمنوا باللّه«نقول أوال هم المؤمنون، وقد أمروا هنا کما فی غیرها بمزید اإلیمان: 

»ورسوله
بحاجۀ الى إیمان عریق، دون اإلیمان الذي یصـانع الشـرك     واإلنفاق فی سبیل اللّه 1

»إال وهم مشرکون  وما یؤمن أکثرهم باللّه«أحیانا: 
فلإلیمان عقیدیا وعملیا مراقی ودرجات ال  2

  بد أن یتدرج الیها بمساعی ومحاوالت دائبۀ.

ثم وماذا علیه لو خص بالکافرین أو شملهم، إذ یأمرهم باإلیمان بعد استعراض دالئل اإلیمان 

ت تقـنعهم  وملزماته، فلهم أن یعرفوا وحی القرآن ببیناته، ومنه أمرهم باإلیمان، فطالمـا البینـا  

،  لإلیمان، فهنا یأمرهم بحقیقۀ اإلیمان، إذ ال یکفی اإلیمان البدائی لمثل اإلنفاق فی سبیل اللّـه 

  إذا فالخطاب یشمل الناس أجمعین، مؤمنین وکافرین! ومن ثم یندد بالکافرین منهم:

  3.»رَبکُم وقَد أَخَذَ میثَاقَکُم إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَوالرَّسولُ یدعوکُم لتُؤْمنُوا بِ   وما لَکُم الَ تُؤْمنُونَ بِاللّه«

ال «ما داؤکـم؟ ومـا دواؤکـم؟ فلـو     » ما لکم«فالتندید هنا بسلب اإلیمان ولیس بنقصانه، ف 

ودوافع اإلیمان تحیط بکـم؟ مـن دعـوة رسـولیۀ تملـک مـن کافـۀ البینـات         »  تؤمنون باللّه

ومـن اسـتجابۀ الفطـرة    » والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم«ظلمات الى النور المخرجات من ال

بالدعوتین: برسول »: میثاقکم إن کنتم مؤمنین«  اللّه» وقد أخذ«  للمیثاق المأخوذ علیها من اللّه

وأقـم  «الـذي یـدعوکم بإقامـۀ وجـوهکم الیهـا:        الفطرة التی فُطر الناس علیها، وبرسول اللّه

التی فطر الناس علیها ذلک الدین القیم ولکن أکثـر النـاس ال     ا فطرة اللّهوجهک للدین حنیف
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»یعلمون
  ثم وقلیل هؤالء الذین یعلمون فیؤمنون، ثم قلیلٌ المؤمنون العالمون الذین یعملون. 1

 فمن یحترم عقله، ویؤمن بفطرته اإلنسانیۀ، علیه أن یصغی لمن یوقظ فطرته، ویـذکره مهمتـه  

ذلـک الـدین   «فی دوره االنسانی السامی، فلیستجب دعوة الرسول الداعی إلى دعوة الفطرة، و

  »!.القیم ولکن أکثر الناس ال یعلمون

إنه لیست دعوات الرسل بالتی تجانب وتنافر دعوة الفطـرة، وإنمـا تجانسـها وتنورهـا أکثـر      

ووحـی    نا ملتقى وحـی اللّـه  وأکثر، وتتبناها کدعامۀ اولى محکمۀ لبنایۀ اإلیمان المفصل، وه

  للذات وخارج الذات.  الفطرة، وکالهما من وحی اللّه

وقد یشمل التندید المؤمنین الناقصین لماذا ال یؤمنون کما یجب، إیمان له مخلفاته فی العمل 

ان کنـتم  «من ذي قبل، لتؤمنوا حقه » میثاقکم«الرسول » وقد أخذ«  ومنه اإلنفاق فی سبیل اللّه

  2میثاقکم الذي واثقتموه.ب» مؤمنین

هذا، وشموله للکافرین هو الذي یبرر التندید بسلب اإلیمان، ولیشـمل المـؤمنین والکـافرین    

جمیعا، وأما اختصاصه بالمؤمنین فال مبرر له، أن ینفی اإلیمان عن المؤمن لعـدم اسـتکماله:   

  وترى کیف یدعوکم؟:» لرسول یدعوکموا  وما لکم ال تؤمنون باللّه«

بِکُم لَرَءوف    هو الَّذي ینَزِّلُ علَى عبده آیات بینَات لیخْرِجکُم منْ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ وإِنَّ اللّه«

یمحر«
3:  

، إضـافۀ الـى میثـاق الفطـرة     ومن میثاق الرسول آیاته البینات التی توثق المبصرین باالیمـان 

  وسائر المیثاق.

إن االنسان أیا کان یعیش ظلمات األوهام أحواالً وأوحاالً ـ ما دام متحلالً عن وحـی الفطـرة    
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). عله المیثاق العام لما آمنوا بألسنتهم، انهم سوف یؤمنون بقلوبهم وأعمالهم، فشهادة اللسان میثاق علـى شـهادة القلـوب         

  ل اللّـه هناك وهو رسو  واألعمال، أو میثاق أو مواثیق خاصۀ بینه وبین هؤالء، أو میثاق اآلیات البینات، اذا فآخذ المیثاق هو اللّه

 . هنا وهو أیضا من میثاق اللّه آله و علیه اهللا صلى
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ووحی الشریعۀ، وقلیل هؤالء الذین یقیمون وجوههم لـدین الفطـرة، وال یقـیمهم تمامـا إال     

عیش ظلمات بعضـها فـوق بعـض،    الوحی المفصل المفسر لوحی الفلطرة، فالمتحلل عنهما ی

  والمتحلل عن وحی الشریعۀ کذلک یعیش.

  

  شریعۀ الکادحین

)1(  

»یهالَقحا فَمکَد کبإِلَى ر حکَاد انُ إِنَّکنسا االْءها أَیی«
1:  

  وکما الکائنات کلها من أرضها وسماواتها کادحۀ إلى ربها فتالقیه.

: اإلنسان، ال الناس وال األناسی، خطاب شخصـی مـع کـل إنسـان إنسـان،      »یا أیها اإلنسان«

  ولیدل أن الکدح للجمیع ال المجموع، فکلٌّ کادح، وعلى کلٍّ أن یکون کادحا.

فما هو الکدح فی ذاته؟ وما هو هو إلى ربه؟ وما هو المالقى بعد الکدح؟ هـل هـو الکـدح    

  بنتاجه؟ أم هو الرب المکدوح إلیه؟

لسعی والعناء، وهو دون الکدم، وحقیقۀ الکدح هی المستقرة فی حیاة اإلنسان أیا الکدح هو ا

کان، وإن اختلف نوعه: نفسیا وجسدانیا، وإن اختلفت مراتبه حسب اختالف الکـادحین، وإن  

اختلفت أهدافه، فواحد إلى عناء دونه عنـاء األرض، وواحـد إلـى نعـیم یسـمح علـى آالم       

ت أنت یا إنسان تقطع رحلۀ حیاتک على األرض کادحا على أیـۀ  األرض کأنه لم یکدح.. فأن

  حال.

ثم الکدح أیا کان ال یقف لحده أو یفنى، إال أن یجتازه إلى آثاره عـاجالً وآجـالً، شـئت أم    

ک الرجعـى  «أبیت، وإال أن یجتاز بک إلى ربک:  وأن لـیس  «شـئت أم أبیـت،   » وأن إلى رـب

محید لک وال محیص عن هذین المصـرین اللـذین   شئت أم أبیت، فال » لإلنسان إال ما سعى

  ینتظر انک بعد الکدح، فی حیاة الکدح وبعدها.

وإذا کنت ـ وال بد ـ مسیرا إلى هذا المصیر، فأحسن السیرُ تحسن المصیر، کن کادحـا إلـى     
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ربک عن تقصد وإخالص، وإلى نتائج کدحک عند ربک، لتخرج یوم العرض والحساب عـن  

  الشغَب واإلفالس.

فکدحک أیها اإلنسان کدحان: کدح نتاجه کدح وأشقى هو للحیـوان، وکـدح نتاجـه راحـۀ     

  وهو کدح اإلنسان، فکن کادحا کإنسان، تراعی فـی أعمالـک مرضـاة اللّـه      ورضوان من اللّه

  ».وإن الدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون«تکسب الدارین، والثانیۀ أسعد وأبقى: 

، فالحري بمـن یحتـرم عقلـه أن یتقصـد      ح إلى لقاء نتاجه وإلى لقاء اللّهوإذا کان واقع الکد

هذین اللقائین ویعمل لهما، دون أن یتجاهلهما، کما الکثیرون من الکادحین یتجاهلون، کأنهم 

  موقنون أال لقاء هنا وهناك.

الـذي ربـاك کیـف تکـدح تکوینیـا      » إلى ربک«متعب نفسک »: یا أیها اإلنسان إنک کادح«

مالقی کدحک ومالقی ربک، فلتکن عاقالً فی کدحک لکی یکون اللقـاء  »: فمالقیه«تشریعیا و

  مشرِّفا سعیدا یوم الدنیا ویوم الدین فی اللقائین.

الکدح الصالح ـ نفسیا وجسدانیا ـ ینتج لقاء صالحا فی الدنیا، معرفیـا عـن النفسـی منهمـا،       

ـ   لقاء صالحا وأصلح یـوم اآلخـرة: إذ تالقـی     وحیویا معیشیا عن اآلخر.. وینتج ـ وباألحرى 

، وتالقـی   ربک لقاء المعرفۀ العالیۀ، ولقاء الزلفى والرضوان، نتیجـۀَ الکـدح فـی سـبیل اللّـه     

فاستعد لیـوم اللقـاء وألیـام    » یوم تجد کلُّ نفس ما عملت من خیر محضرا..«عملک کذلک: 

  ا.اللقاء، ولتعمل عمالً صالحا وال تشرك بعبادة ربک أحد

إن اإلنسان ـ کائنا من کان ـ إنما یعیش بعمله، عیشۀ اإلنسان أم عیشۀ الحیوان، فلیکن إنسانا   

  کما رباه ربه، ولیستعد للقاء ربه بعمله.

  شریعۀ الکادحین:

فـی کافـۀ     إن شریعۀ القرآن وسواه من شرائع إلهیۀ غیر محرفۀ، إنها شریعۀ الکدح إلـى اللّـه  

ه علـى غیـره، ف        النشاطات والمجاالت، وال ترضى ألحد حیـاة األریحیـۀ، وأن یجعـل کَلـَّ

  ».ملعون ملعون من ألقى کله على الناس«

حیاتَه فی کافۀ الحقول: عبادیۀ وسیاسیۀ واقتصادیۀ   فبإمکان اإلنسان أن یعیش الکدح إلى اللّه

ریـۀ  وثقافیۀ وحربیۀ، وأضرابها من حقـول الحیـاة التـی تتطلـب ـ کـلٌّ حسـبها ـ أتعابـا فک        
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، ویسـوس   اللّـه   : یعبد اللّـه  وعضالنیۀ وسواها؛ فتصبح أعماله وأفکاره ـ کلها ـ فی سبیل اللّه  

، ویحـارب فـی    ، ویتعلم للّه ، ویتجر ویعمل ویصنع للّه ، ویزرع للّه سیاسۀ صالحۀ للّه  عباد اللّه

، وکما الکـون   ر اللّه، فیجعل کافۀ میادین الحیاة محاریب یتمثل فیها هو مطیعا ألوام سبیل اللّه

  أجمع محراب واسع تسجد فیه الکائنات لربها طوعا أو کرها ثم إلیه یحشرون.

فطوبى للکادحین إلى ربهم إذ ال یدر کون عناءه بما ینتظرهم من رحمۀ خالدة، ورضوان من 

أکبر.. وبؤسا وتعسا للکادحین إلى الشـهوات الفانیـۀ، فـإنهم سـوف یـدرکهم کـدحهم         اللّه

  1.»ء إال بأهله وال یحیق المکر السیى«ء الماکر جزاء وفاقا،  السیى

طالما حیاة التکلیف هی حیاة الکدح واألتعاب، ولکنها تنتهی بلقاء الرب ـ مشرِّفا ـ لو کانت   

ولقاء األعمال یوم اللقـاء، إنَّ فیـه راحـۀ      ثم فی لقاء اللّه» کادح إلى ربک«متجهۀ إلى الرب: 

حیـاة راحـۀ خالصـۀ ال    » قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۀ یـوم القیامـۀ  «الصۀ: خ

  تخالط تعبا وال شغَبا.

»فَأَما منْ أُوتى کتَابه بِیمینه * فَسوف یحاسب حسابا یسیرا«
2:  

وعـرض للقـاء األعمـال یـوم العـرض       تقسیم ثنائی لمصیر الکادحین من األخیار واألشرار،

  األکبر، وقد عبر عنه بالکتاب: الحالۀ الثابتۀ من األعمال والنیات واألقوال، بما استنسخها اللّـه 

هذا کتابنـا ینطـق علـیکم    «تعالى بأقالم األمواج على صحائف األجواء واألعضاء واألکناف: 

هـذا اإلنسـان الضـعیف أن یسـتخدم     وإذا اسـتطاع  » بالحق إنا کنا نستنسخ ما کنتم تعملـون 

تعـالى کتـاب     األمواج وتحویل الصور واألصوات على الشاشات التلفزیونیۀ وأضرابها، فللّـه 

مالِ هذا الکتاب ال یغادر صـغیرة وال کبیـرة إال أحصـاها    «ألعمال اإلنسان فوق هذا الکتاب: 

  3.»ووجدوا ما عملوا حاضرا وال یظلم ربک أحدا

                                                        
1

      .(35 :43. 

 
2

 .8ـ  7: 84).      

 
3

      .(18 :49. 
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وقد یعنى من الکتاب هنا کتاب الشریعۀ، یؤتاه یمین المؤمنین إذ عاشوه یمین الحیاة ورکنهـا  

فی الدنیا، ویؤتاه شمال المجرمین أو وراء ظهرهم کما عاشوه هکذا، صورةً طبق األصـل وال  

»فمن أوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرأون کتابهم وال یظلمـون فتـیالً  «یظلمون نقیرا: 
1
فأمـا مـن   «

  2.»أوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤا کتابیه. إنی ظننت أنی مالق حسابیه

) أنه لیس کتاب الشریعۀ، فإنه ال یختص 19: 69) واستقرائه (71: 17وقد تدل قراءة الکتاب (

أصـحاب الیمـین    بأصحاب الیمین، فلیکن هو کتاب األعمال، ومعـه کتـاب النجـاح یؤتـاه    

بأیمانهم عالمۀَ النجاح، أو کتاب السقوط یؤتاه أصحاب الشمال بشـمائلهم عالمـۀَ السـقوط،    

إذا عنـی منـه کتـاب التبشـیر أو     » فسوف یحاسب حسابا یسیرا«وال ینافیه تسویف الحساب: 

  اإلنذار قبل الحساب، للتدلیل على موقف الحساب.

عوبۀ فی حسابه، فال یحاسب على سـیئاته، وألنـه   ال یالقی ص»: فسوف یحاسب حسابا یسیرا«

»ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ونـدخلکم مـدخالً کریمـا   «ترك الکبائر: 
3 

الذین یجتنبون کبائر اإلثم والفواحش «وألنه کان تائبا منیبا إلى ربه نادما عما اقترفه من اللمم: 

»إال اللمم
، وألنه عاش یمین الحیاة بترك کبائر اإلثم والشهوات، وکان مبدؤه فی الحیـاة أنـه   4

من أصحاب الیمین، وأولئک هم الذین یقرأون کتابهم مسـرورین بمـا فیـه، ویـدعون أهـل      

فلـیس  «المحشر ـ کذلک ـ لیقرأوا کتابهم ابتهاجا بما فیه، ومن هنا نعرف أن هذا لیس حسابا   

ا أن وبم 5،آله و علیه اهللا صلىإال هلک، وإنما ذلک عرض وعلى حد قول الرسول األقدس  أحد یحاسب

                                                        
1

      .(17 :71. 

 
2

 .20ـ  19: 69).      

 
3

      .(4 :31. 

 
4     ( .53 :32. 

 
5

، أخرج أحمد وعبد بن حمید والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردویه عن عائشۀ قلت: 329: 6). نور الثقلین      

 ».لیس أحد یحاسب إال هلک...: «آله و علیه اهللا صلى  قال رسول اللّه

 



 9

  الکتاب فیه النجاح، ویشیر إلى یسر الحساب.

  شریعۀ الساعین

)2(  

ا   أَفَرَأَیت الَّذي تَولَّى * وأَعطَى قَلیالً وأَکْدى * أَعنْده علْم الْغَیبِ فَهو یرَى * أَم لَـم ینَبـأْ  « بِمـ

انِ    فی صحف موسى * وإِبرَاهیم الَّذي وفَّى * أَالَّ  لْإِنسـل سأَنْ لَـیأُخْـرَى * و رةٌ وِزازِرو تَزِر

»إِالَّ ما سعى * وأَنَّ سعیه سوف یرَى * ثُم یجزَاه الْجزَاء الْأَوفَى * وأَنَّ إِلَى ربک الْمنْتَهى
1.  

کدى، هو الذي ألقى وزره علـى وازرة  توحی هذه اآلیات أن هذا الذي تولى وأعطى قلیالً وأ

»: وأعطـى قلـیالً  «عما یتوجب علیه فعله أو ترکـه  » تولى«أخرى، کأنها تتحملها عنه، فلذلک 

فیما أعطى، قبل أن یتولى، إذ کان ینفق کفارة لسئاته رجاء أن تعفى، وبعـدما تـولى، أعطـى    

  ذي قبل. قطع ما کان ینفقه من»: وأکدى«لمن یزعمه أنه یزر وزره بعد هذا 

فاآلیات الست األخیرة تندیدات بهذا المتولى المکدي، وبکلِّ من حذى حذوه، من الـذین ال  

یعملون صالحات، ثم یأملون الثواب من أعمال غیـرهم، أو مـن ادعائـاتهم أنهـم یتحملـون      

وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین مـن  «أوزارهم: 

طایاهم من شیء إنهم لکاذبون. ولیحملن أثقالهم وأثقاالً مع أثقالهم ولیسـألُن یـوم القیامـۀ    خ

»عما کانوا یفترون
2
  3.»لیحملوا أوزارهم کاملۀ یوم القیامۀ ومن أوزار الذین یضلونهم بغیر علم«

کان یتصدق وینفق فقـال لـه أخـوه مـن      هو عثمان بن عفان«یروى أن المتولی المکدي هنا 

بن سعد بن أبی سرح: ما هذا الذي تصنع؟ یوشک أن ال یبقـى لـک شـیء،      الرضاعۀ عبداللّه

  وأرجـو عفـوه، فقـال لـه عبداللّـه       فقال عثمان: إن لی ذنوبا وإنی أطلب ما أصنع رضى اللّه

لیه وأمسک عن النفقـۀ  أعطنی ناقتک برحلها وأنا أتحمل عنک ذنوبک کلها، فأعطاه وأشهد ع

                                                        
1

      .(53 :41. 

 
2

      .(29 :13. 

 
3

      .(16 :25. 
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  1».فنزلت اآلیات

وکما یروى ذلک فی غیره أیضا وعلَّها من أشخاص عدة تنزیل اآلیات تندیدا بهـم وأمثـالهم   

  أیا کانوا.

: أن السناد له من علم الغیب، وحملُ أوزار اآلخـرین  فهنا اآلیات تندد بمن یزعم هکذا، أوالً

،  والغیب الوحی خـاص برسـل اللّـه   » أعنده علم الغیب فهو یرى«  لو صح، فهو من غیب اللّه

  وهؤالء المناکید هو رسل الشیطان وأولیاؤه.

أن ال تزر وازرة وزر أخرى. وأن لیس لالنسـان إالّ  «وأخیرا هنالک إثباتات من کتاب الوحی: 

»ما سعى. وأن سعیه سوف یرى. ثم یجزاه الجزاء األوفى
2.  

ال یقتـل اآلبـاء عـن األوالد وال یقتـل األوالد عـن      ): «16: 24ففی کتاب موسى (سفر التثنیۀ 

الـنفس  ): «22ـ   5: 18کما وفی فرع مـن فروعـه: (حزقیـال    » اآلباء، کل إنسان بخطیئته یقتل

ـ والذي سلک فی فرائضی وحفظ أحکامی لیعمل بالحق فهو بـار    5ء هی تموت  التی تخطى

ـ وسـلک فـی     14ـ وان ولد إبنا رأى جمیع خطایـا أبیـه... ولـم یفعـل مثلهـا        9حیاةً یحیا 

ـ وأنتم تقولـون ـ ...     18ـ وأما أبوه فهو ذا یموت بإثمه   17فرائضی فإنه ال یموت باثم أبیه 

ـ وأما اإلبن فقد فعل حقا وعدالً حفظ جمیع فرائضـی    19لماذا ال یحمل اإلبن من إثم األب 

ـ اإلبـن ال یحمـل مـن إثـم       21ء هی تموت  ـ النفس التی تخطى  20وعمل بها فحیاتا یحیا 

  ».ـ 23ـ بِرُّ البار یکون علیه وشر الشریر علیه یکون  22األب واألب ال یحمل من إثم اإلبن 

یما تحمل، هذه اآلیـات التوراتیـۀ وآیـات عـدة     وإنها حقیقۀ جارفۀ أوهام الضالین، تحملها ف

أن المسیح افتدانا من لعنـۀ  «تجاوبا مع نداء الفطرة العادله، منددة بما اختلقته الکنائس:  3قرآنیۀ

آدم ربـه  أن بنی آدم کلهم عصـات فـی ذواتهـم إذ عصـى     «و» الناموس إذ صار لعنۀ الجلنا

                                                        
1

 ). کما حدده الزمخشري فی الکشاف، ورواه ابن عباس والسدي والکلبی وجماعۀ من المفسرین.     

 
2

      .(4 :53. 

 
3

 .7: 39و 18: 35و 15: 17و 164: 6). کما فی السور      
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فغوى، فال بد من فاد یفدي بنفسه لیخلصهم من وزر العصیان وهو المسـیح الفـادي إذ لُعـن    

  1»!بصلبه ألجلنا

من اهتدى فانما یهتدي لنفسـه ومـن   «ومن أشمل اآلیات الناکرة لها، المنددة بها آیۀ اإلسراء: 

»ازرة وزر اخرىضل فانما یضل علیها وال تزر و
: أن الهدایۀ والضـاللۀ ال تتعـدیان بنتائجهـا    2

وال تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقَله إلى حملهـا  «إلى غیر الساعی لهما ولو کان ذا قربى: 

»ال یحمل منه شیء ولو کان ذا قربى
رهـم  لیحملـوا أوزا «بل الضالون المدعون هکذا حمل:  3

»کاملۀ یوم القیامۀ ومن أوزار الذین یضلونهم بغیر علم
ودون أن ینقص من أوزار المضـللین   4

.شیء  

وأن «فهذه بالنسبۀ لألوزار من أي کانت وألي، کما وأن مساعی الخیـر ال تتعـدى أصـحابها:    

مساعی الدنیا ولها ولآلخـرة،  ضابطۀ عامۀ ال تُستثنى، شاملۀ لکل ال» لیس لإلنسان إال ما سعى

فـی البـرزخ   » وأن سـعیه سـوف یـرى   «طالما المؤمن ال یراها فی األولى إال قلـیالً، ولکنـه:   

فسعیه یوم الدنیا هو هو جـزاءه یـوم   »: ثم یجزاه الجزاء األوفى«والقیامۀ، رؤیۀ تبهجه وتبشره 

  وفضله.  اآلخرة، إذ تظهر حقیقته بعدل اللّه

یا یرى بعض الجزاء لما سعى، ثم فی الوسـطى: البـرزخ، یـرى وفیـا مـن      فهنا فی الحیاة الدن

  الجزاء، وثم فی األخرى یرى جزاءه األوفى، وهو ظهور ما سعى بکامل حقیقته کما وعد اللّـه 

یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا «الساعین الصالحین، وأوعد الساعین الصالحین: 

  5.»وبینها أمدا بعیدا وما عملت من سوء تود لو أن بینه

                                                        
1

 .219ـ  160). راجع (عقائدنا) ص      

 
2      .(17 :15. 

 
3

      .(35 :18. 

 
4

      .(16 :25. 

 
5

      .(3 :30. 
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  »:حوار حول آیتی الوزر والسعی«

آیۀ الوزر تنفی أن تزر نفس وازرة وزر نفس وازرة أخرى، وال تنفـی ذلـک مـن نفـس غیـر      

أوزار أمته، السـالم  علیهوازرة کالمعصومین الطاهرین عن األوزار، فال تنفی إذا أن تزر نفس المسیح 

  ن عن سواهم من الوازرین.أو سواه من المعصومی

الجواب: أن الوازرة هنا لیست هی الحاملۀ لوزرها، بل هی المتحملۀ ادعاء لوزر وازرة أخرى 

تضرب هدفین بسهم واحد: أنها ال تحمل ما تحملته، یوم الحساب ـ ولو  » ال تزر«حاملۀ لها، 

»وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء إنهم لکـاذبون «استطاع ـ  
إذ هـی مثقلـۀ بـأوزارهم     1

نفسها، فکیف تحمل أوزار غیرها، وهی ترجو أن تُحمل أوزارها لتخف هی عنها، وهی نفـس  

األخرى!. وإنهـا ال یـؤذن لهـا أن      کافرة أو فاسقۀ ال تستقیم على وعدها یوم الدنیا، فکیف ـب

أن یـنقص عـن   تتحمل وزر غیرها ولو صدقت، طالما تتحمل مـن أوزار مـن أضـلتها دون    

.المضلل شیء  

ثم إذا یؤذن لنفس خاطئۀ أن تزر وزر أخرى، رغم استحقاقها العذاب فکیف بأنفس معصومۀ 

طاهرة مستحقۀ لکل تکریم، أن یؤذن لها لتحمـل أوزار غیرهـا فتعـذب هـی عنهـا، وتـرحم       

ل بصـلبه جمیـع      صاحبۀ الوزر، إن هی إال قسمۀ ضیزى وفریۀ على السید المسـیح: أن تحمـ

لعنات الناموس، وازرة معصومۀ طاهرة، تحمل أوزار أنفس عاصیۀ قـذرة! فسـالم لـک ایهـا     

  المظلوم المهتوك ممن یذود عنک تلک الوصمات، واللعن على المفترین علیک.

وما شفاعۀ الشافعین الطاهرین لبعض العاصین حمالً ألوزارهم، إنما هی غض عنها کـأن لـم   

  تکن شیئا.

وال تکسب کـل نفـس إال علیهـا وال    «زاء ـ کلمۀ حتم ال تستثنى ـ:   وهکذا نرى فی آیات الج

»تزر وازرة وزر أخرى
»ومن ضل فإنما یضل علیها وال تزر وازرة وزر أخرى« 2

أنما الخطیئـۀ   3

                                                        
1

      .(29 :12. 

 
2

      .(6 :164. 

 
3      .(17 :15. 
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یهـا  على أصحابها، دون أن تتخطاها إلى غیرها، مؤمنۀ أو فاسقۀ، حکم عادل عاقل ال تخلف ف

  وال استثناء عنها.

وحول آیۀ السعی، کیف یکون للمیت عائدة وفائدة عما یسعاه الحی، وما هـو بسـاع لنفسـه،    

وال ینفعه لو سعى بعد ما قضى نحبه؟ وکذلک حی عن حی أو شـفعاء عمـن لهـم یشـفعون     

  فیشفّعون؟

المیـت إال   الجواب: أن العائد إلى المیت لیس اال قلیالً وفی إطارات خاصۀ، وما عـوده الـى  

عودا الى الساعی، فانه یسعى للمیت، فلو لم یعد من سعیه شیء الى المیت لم یفده سعیه فی 

بغیته، فکما أن لإلنسان ما یسعاه لنفسه، کذلک له ما یسعاه لغیره، فما یبغیه لغیره یعتبـر بغیـۀ   

بـاجور ام قربـۀ   له لنفسه، کسائر القرابات المهداة الى المؤمنین أحیاء وأمواتا، سواء أکانـت  

دون مقابل، على أن ذلک لیس فوضى کما یبغیه الساعی، وإنما فیما یؤهل لـه ومـن یؤهـل،    

، وفـی الغائبـۀ مـن واجبـات جزئیـۀ       فهذان سعیان ینتجان عائدة للمهدى إلیه وکما یاذن اللّه

  1قصورا أو تقصیرا أم ماذا.

، من توبۀ، واجتنـاب لکبـائر    عی المشفع لهم بفضل اللّهواما شفاعۀ الشفعاء، فهی ایضا من س

المنهیات، ومن رجاحۀ للحسنات، ومن أهلیۀ للشفاعات، فکل ذلک مما سـعاه المشـفع لـه،    

وهو من سعی الشافع ایضا ألهلیته لها، کما وان غیرهما ـ غیر اآلهلین للشفاعۀ ال یشـفَّعون او   

  یشفع لهم.

ئۀ فان هل مثل أجر او وزر من عمل بها الى یوم القیامـۀ  ومن هؤالء من سن سنۀ حسنۀ او سی

وال ینقص اولئک من اجورهم او اوزارهم شیء، کما فی مستفیض االحادیث، فان ذلک کلـه  

                                                                                                                                                         
 
1

قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته وعمرتـه او   السالم علیهاهیم ). اصول الکافی باسناده عن اسحاق بن عمار عن ابی ابر     

بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب فی بلد آخر، قال: قلت فینتقص ذلک من اجر، قال: هی له ولصاحبه وله اجر سوى ذلک 

ن مضیقا علیه قلت: فـیعلم  بما وصل، قلت: وهو میت هل یدخل ذلک علیه: قال: نعم، حتى یکون مسخوطا علیه فیغفر له او یکو

 وهو فی مکانه انه عمل ذلک لحقه؟ قال: نعم، قلت: وان کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفف عنه.

 اقول: واما بالنسبۀ للمشرکین فال نفع وال تخفیف حیث النهی عن االستغفار لهم، وفی نیابۀ العبادات روایات کثیرة.
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من سعیه الصالح او الطالح ولو انقطع عمله، فان له سعیا فی أعمالهم، فله او علیـه مـا سـعاه    

  کما سعى.

وان االلحـاق  » م ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شـیء الحقنا به«ولقد سبقت آیۀ اإللحاق: 

فیها من مساعی الطرفین، اتباع الملحقین بهم، بایمان، وایمان االصـولئ المتبـوعین الـراجین    

  ذلک اإللحاق، کما فصلناه مسبقا.

  جولۀ اخرى فی آیتی الوزر والسعى

اإلیمان، والتعرض لمواضع عن منهج » الذي تولى«رؤیۀ البصیرة والتبصرة واإلدکار » افرأیت«

بلغ کدي العطـاء وانقطاعـه، فتـرك    »: وأکدى«کما وکیفا، قدرا وزمنا »: وأعطى قلیالً«الغفران 

الغیـب:  » فهـو یـرى  «وحیا کما عند الموحى الیهم » أعنده علم الغیب«القلیل ایضا وضنَّى به 

کمـا یشـاء، وهـذا     ، ثـم مـن یـوحی إلیـه     سماعا له باذن القلب، ومنه ما دعى؟! والغیب للّه

لم ینبأ «اذ لیس عنده الغیب، فهل » ام«المکدي المتولی من رسل الشیطان یوحی إلیه ما یشاء 

فی أصوله قـدیم، موصـولۀ أوائلـه      فان دین اللّه»: بما فی صحف موسى وابراهیم الذي وفى

بأواخره، یصدق بعضه بعضا عبر الرساالت، دون ان یفصل بعضه عن بعض فواصـل الزمـان   

فاالنجیل لـیس إال  » صحف ابراهیم وموسى«والمکان، ومنه کاصول لکتابات الوحی المفصل 

فرعا لهما، إضافۀ الى تحرفه عن هذه األصـل کـالکثیر مـن األصـول، وصـحف نـوح غیـر        

متواجدة، ولو کانت فهی بدائیۀ إجمالیۀ دون تفاصیل، ثـم القـرآن وهـو الصـحیفۀ األصـیلۀ      

نفـس  » وازرة وزر«نفس » أن تزر«یکرر هذا األصل مرات:  المهیمنۀ على سائر صحف الوحی

وأن لـیس  «ال تخفیفا عنها تثقیالً لنفسها، وال لنفس أخرى، وال تخفیفا دون أي تثقیل » أخرى«

ال أقل منه إال ما أحبطه وأفسده، ال ـ إال  » إال ما سعى«کما لیس لسواه من الساعین » لالنسان

» إال ما سـعى «دنیا، وفی جزاءه عقبى   ه، فلیس له فی شریعۀ اللّهومنِّ  قدره او زیادة بفضل اللّه

فال یحق استثمار مساعی الناس واستغاللها لمن لم یسع او لم یشارك الساعی، اللهم إال قدر 

  سعیه فکریا او عملیا ام ماذا؟ وبقسطاس الحق والعدل.

یـراه  » عیه سوف یـرى وأن س«ومهما یکن من ظلم وانتقاص فی المساعی دنیا، ففی االخرى: 

الساعی وسواه فی البرزخ والقیامۀ رؤیۀ تناسبه وینابها، لمسا او ذوقا او سـماعا او إبصـارا ام   
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»: یجـزاه «فـی القیامـۀ الکبـرى    » ثم«ماذا؟ وکما سعى! یراه ویجزاه کجزاء موقت فی البرزخ 

  فانه هو السعی الظاهر بحقیقته فی األخرى.» الجزاء األوفى«سعیه 

هنا توحی بان السعی هنا فی الصالحات، فغیرهـا بـین مکفـرة، او ناقصـۀ عنهـا، او      واألوفى 

من جـاء بالحسـنۀ فلـه عشـر     «قدرها وهو الوفی، واألوفى تشیر الى زیادةٍ أقلها عشر امثالها: 

فاألوفى فی هکذا اطالق یعنى أوفى من سعیه ومن کل جزاء یتصور کضـابطۀ عامـۀ   » امثالها

ف السیآت التی یجزاها صاحبها ـ فیما یجـزى ـ الجـزاء الـوفی او      فی جزاء الحسنات، بخال

  دونه، فان األوفى فیها ظلم، بخالفه فی الحسنات فانه فضل.

علها اشارة الى التراخی بین الجزاء فی األخرى، عـن البـرزخ واالولـى، طالمـا رؤیـۀ      » ثم«و

  السعی کذلک من جزاءه.

، فهو المنتهى فـی المهمـات والملمـات، والیـه     وکما أن منه المبتدء» وان الى ربک المنتهى«

  الرجعى فی کل القضیات، ال یملک معه أحد شیئا إال باذنه.

فی التفکیر واإلکتناه، فکل شیء یجوز فیه التفکیر علـک تعرفـه   » وان الى ربک المنتهى«کما 

إال حیـرة   1، فال تنفعک عمیقات التفکیر فـی ذاتـه وصـفاته    بکنهه، او قدر ما تحاول، إال اللّه

ال تتفکروا فی الخـالق  تفکروا فی الخلق و: «آلـه  و علیه اهللا صلىوضاللۀ وبهوة، وکما یروى عن الرسول 

  3».فتهلکوا«...  2»فانکم لن تقدروه

  »:وانه هو أضحک وابکى«

ء بها فـی صـحف ابـراهیم     ان هذا النبأ وما قبله وبعده ـ وهی إحدى عشر نبأ ـ کلها مما نبى  

علـى  وموسى، ذات صلۀ قریبۀ ام بعیدة بدحض الوهم المسبق ممن یزکی نفسه ویلقی وزره 

                                                        
1
: ان الناس قبلنا قد اکثروا فی الصنعۀ فما تقول؟ فقال: مکوره، اما السالم علیه). التوحید للصدوق عن زرارة قال قلت البی جعفر      

 ».وان الى ربک المنتهى«عز وجل یقول:   تسمع اللّه

 
 فقال:...  على قوم یتفکرون فی اللّه آله و علیه اهللا صلىاخرجه ابو الشیخ عن ابن عباس قال: مر النبی  130: 6). الدر المنثور      2

 
3

اقول: وفیه » فتهلکوا  وال تفکروا فی اللّه  تفکروا فی خلق اللّه آله و علیه اهللا صلى  اخرجه ابو الشیخ عن ابی ذر قل قال رسول اللّه). «     

 احادیث کثیرة.
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  غیره، ویتولى عما یتوجب علیه.

، فقد خلـق مـا منـه یضـحک او یبکـی وحالـۀ        فاإلضحاك واإلبکاء هما ـ مبدئیا ـ من اللّه  

الضحک وحالۀ البکاء، مهما کان لإلنسان صنع فیهما، فانهمـا وإن کانـا مـن سـائر األفعـال      

مـا غیـر االختیـاري منهمـا     ، الذي هو وإلیه المنتهى، وأ اإلختیاریۀ، ال ینقطعات عن ارادة اللّه

  فاألمر فیهما واضح.

أنشأ لإلنسان دواعی الضحک والبکاء فی ترکیبات نفسیۀ وعضویۀ، وظروف خارجیۀ او   فاللّه

  داخلیۀ یضحک منها او یبکی، فهما من أسوار التکوین البشري، کاأللوف من أضرابهما.

یاة کسائر الخلق، مهما کـان لإلنسـان حیلـۀ او    : فإنه خلق الموت والح»وأَنَّه هو أَمات وأَحیا«

وأنـى  » خلق الموت والحیاة لنبلوکم أیکم أحسن عمـالً «محاولۀ للموت، فلن تکون للحیاة!: 

لإلنسان أن ینشئهما، وهو حتى اآلن حائر فی حقیقتهما وبواعثهما وأسرارهما، تـرى بعـد انـه    

  ماذا؟!.خالق لهما وال یدري ما هما؟ ومن أین؟ وکیف؟ ومتى؟ ول

  »وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجینِ الذَّکَرَ والْأُنْثَى * منْ نُطْفَۀٍ إِذَا تُمنَى«

عدم ذکر الخنثى التی ال هی ذکر وال أنثى أو یجمعهما، إنه یـدلنا هنـا فـی مقـام اسـتعراض      

 الخلق، أن الصنفین هما الحاضران ال ثالث لهما، وال برزخ بینهما، وکمـا فـی سـائر اآلیـات    

المستعرضۀ لهما، وموقع الزوجین هنا وفی غیرهما، دون ازواج ثالث، یؤکد ذلـک الحصـر،   

  فالخنثى هی فی الواقع إما ذکر أو أنثى وقد تظهر حقیقتها بعملیۀ الجراحۀ.

  ثم النطفۀ إذا تمنى: تقدر بالقدرة اإللهیۀ، ضمن تقدیر المنی:

»ألم یک نطفۀ منی یمنى«
ی هو التقدیر، وهو هنا تقدیر المنی فی ذاته وصـفاته وأفعالـه   فالمنْ 1

وانفعاالته، ومنها إنبثاقه الى قعر الرحم، ثم تقدیر نطفۀ من المنی لکی یبدء منها الجنـین دون  

زمالءها، فغیر المقدر من منی او نطفۀ ال یصـبح جنینـا، ویـا لهـذه الخلیـۀ المیکروسـکوبیۀ       

فی نقطۀ واحدة من منی یمنى، یا لها من أعجوبۀ فی مالیین مـن  السابحۀ هی ومالیین أمثالها 

  عجائب التکوین.

                                                        
1

      .(75 :37. 
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  احسانات خاصۀ

  او بخل

والَ تُشْرِکُوا بِه شَیئا وبِالْوالدینِ إِحسانا وبِذي الْقُرْبى والْیتَامى والْمساکینِ والْجارِ    واعبدوا اللّه«

ا ملَکَـت أَیمـانُکُم إِنَّ اللّـه     ذي الْقُرْبى والْجارِ مـبِیلِ ونِ السابنْبِ وبِ بِالْجاحالصنُبِ والَ    الْج

»یحب منْ کَانَ مخْتَاالً فَخُورا
1.  

إنها أجمع آیۀ فی القرآن فی حقل اإلحسان حیث تحتضن کل من یجب اإلحسان إلیـه مـن   

  طهم کلهم برباط اإلحسان.صنوف المؤمنین، ما یرب

وال یعنی اإلحسان ـ فقط ـ إحسان المال، بل وإحسـان الحـال علـى أیـۀ حـال أن یکـرِّس        

  المؤمن کل طاقاته لإلحسان الى المجتمع اإلسالمی الموزع المقسم هنا إلى تسع.

هنا ـ کما فی نظائرها األخرى ـ تلحیقۀ لإلحسـان بالوالـدین وثمـان أخـرى مـن مواردهـا         

فتلک ـ إذا ـ عشرة کاملۀ، تلمیحا أن ذلـک اإلحسـان       سان، تلحق هذه التسع بعبادة اللّهاإلح

، فإنها لیست مجرد عقیدة فی الضمیر وشعائر عبادیـۀ تقـام،    هو قضیۀٌ من عبادة اللّه  بخلق اللّه

فـی    همن أحب خلق اللّ  فأحب الخلق إلى اللّه  فإن الخلق عیال اللّه  بل وهی إحسان بعباد اللّه

  . حب اللّه

فالدین منهج یحتضن کل المصالح الروحیۀ والبدنیۀ، فردیۀ وجماعیـۀ، هـی کلهـا تنظیمـات     

لهذه الحیاة ومن وراءها الحیاة األخرى، جمعا بین األولى واألخرى فإن الدنیا مزرعۀ اآلخـرة،  

مدرسـۀ،   حیاة واحدة شطرها األولى  فلیست إحداهما مزرئَۀ لألخرى، بل هما فی حساب اللّه

وإن لیس لإلنسان إال ما سعى ـ وأن سعیه سوف یـرى   «واألخرى هی النتیجۀ الکاملۀ الشاملۀ 

  ».ـ ثم یجزاه الجزاء األوفى

فی هذه العشرة العشیرة للمؤمنین طول الحیاة یتقدم ربنا على أیۀ حال ومن ثم الوالدان علـى  

ی الحیاة فلیقدم لهما اإلحسـان  ذي القربى وسواهم، ألنهما المتقدمان فی تقدیم کل إحسان ف

  قبل غیرهما.

                                                        
1

      .(4 :36. 
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صحیح أن األوالد هم أفالذ األکباد أکثر من الوالدین لهم، إالّ أن طبیعۀ الحال فی إحسـانهما  

  إلیهم دونهم إلیهما تقتضی تقدیمهما فی حقل اإلحسان.

إلـى  أرحم بالذراري الناشئۀ من الوالدین، ولکن الذریۀ بصفۀ خاصـۀ أحـوج     أجل، وإن اللّه

التوجیه والترغیب والتذکیر لبر الوالدین، فاألوالد ـ فـی األغلبیـۀ السـاحقۀ ـ متجهـون إلـى        

الجیل الذي یخلفهم دون الذي یخلفون عنهم، فهم مندفعون بطبیعۀ الحال فی تیار الحیاة إلى 

لـى  یوجههم أن یندفعوا الى اإلمـام کمـا األمـام، وإ     األمام مدفوعون عن الوراء اإلمام، واللّه

  الخلف کما إلى الخَلَف، فإنهم حصائل الخلْف هم حصائلهم.

توسع من الوالدین إلى ذي القربى، وأولهم وأوالهم الذریۀ، فالقربى هـی  » وبذي القربى«ـ   3

ى النسـب فکمـا      الفعلى من األقرب، وهی صاحب الصلۀ القربى، وعلّها تعم صلۀ السـبب اـل

  .االوالد هم من ذي القربى کذلک الزوجان

وألن القربى درجات فقد تتقدم کل درجۀ على األخرى فی واجب اإلحسان، وکلهم معنیـون  

  مهما کانوا درجات.» ذي القربى«هنا من 

سواء أکانوا من ذي القربى فأحرى من کـل منهمـا، أم   » الیتامى«الى » ذي القربى«ـ ثم من   4

  1لم یکونوا منهم فهم بعدهم فی مرحلیۀ اإلحسان کضابطۀ.

  کما الیتامى، وهم الذین أسکنهم العدم عن متطلبات الحیاة.» المساکین«ـ ثم  5

  2أو الجوار، حیث األقرب یمنع األبعد.فی صلۀ النسب أو السبب » الجار ذي القربى«ـ ثم  6

                                                        
1

: أنا وکافل الیتیم فـی الجنـۀ کهـاتین    آله و علیه اهللا صلى  ، أخرج احمد عن أبی أمامۀ قال قال ان رسول اللّه158: 2). الدر المنثور      

  هقال: من مسح رأس یتیم لم یمسحه إال للّآله و علیه اهللا صلى  وعنه أن رسول اللّه»  إذا اتقى اللّه«واشار بالسبابۀ والوسطى وفی آخر اضافۀ 

کان له بکل شعرة مرت علیها یده حسنات ومن أحسن إلى یتیمه أو یتیم عنده کنت أنا وهو فی الجنۀ کهاتین وقرن بین أصـبعیه  

 السبابۀ والوسطى.

 
2

والیوم اآلخر   من کان یؤمن باللّه«قال:  آله و علیه اهللا صلى). المصدر أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبی شریح الخزاعی أن النبی      

سیورثه، وفیه عن ابن عمـر سـمعت    یقول: ما زال جبرئیل یوصینا بالجار حتى ظننت انه آله و علیه اهللا صلىوفیه عنه » فلیحسن إلى جاره

 آلـه  و علیه اهللا صلىوفیه عنه » یا رب هذا اغلق بابه دونی فمنع معروفه«یقول: کم من جار متعلق بجاره یوم القیامۀ یقول:  آله و علیه اهللا صلىالنبی 

  ال یؤمن ـ ثالثا ـ قالوا: ومـا ذاك یـا رسـول اللّـه        قال: واللّه آله و علیه اهللا صلىوفیه عنه » ال یدخل الجنۀ من ال یأمن جاره بوائقه«قال: 

وفیه قیل للنبی » لیس بمؤمن من ال یأمن جاره غوائله«قال:  آله و علیه اهللا صلىوفیه عنه » جار ال یأمن جاره بوائقه أي شره«قال:  آله و علیه اهللا صلى
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البعید عنکم نسبا أو سببا أو جوارا ما صدق علیه الجار، وقد حدد فی » الجار الجنب«ـ ثم   7

أفقیا أو عمودیا، ومن الجـار الجنـب مـن لـیس علـى       1السنۀ إلى أربعین دارا من کل جانب

  2شرعتک.

الذي یصاحبک فی شغل أماذا من خیر مهما لم یکن من جیرانک » الصاحب بالجنب«ـ ثم   8

ثم صاحبک فـی شـغل ثـم     3قریبا أو غریبا، وأصحب األصحاب بالجنب هما الزوج والزوجۀ

  5مهما کان کافرا. 4صاحبک فی سفر

                                                                                                                                                         

ال خیر فیها هی من  آله و علیه اهللا صلى  تؤذي جیرانها بلسانها فقال رسول اللّهان فالنۀ تقوم اللیل وتصوم النهار وتفعل وتصدق و آله و علیه اهللا صلى

هـی مـن أهـل     آله و علیه اهللا صلى  أهل النار قالوا وفالنۀ تصلی المکتوبۀ وتصوم رمضان وتصدق باثوار وال تؤذي أحدا فقال رسول اللّه

إن لی جارین فإلى ایهما  آله و علیه اهللا صلى  قالت قلت یا رسول اللّهالجنۀ، وفیه أخرج البخاري فی األدب والحاکم وصححه عن عائشۀ 

 اهدي؟ قال: إلى اقربهما منک بابا.

 
1

قال: قلت له جعلت  السالم علیه  معانی األخبار بسند متصل عن معاویۀ بن عمار عن أبی عبداللّهفی کتاب  480: 1). نور الثقلین      

 فداك ما حد الجار؟ قال: اربعون دارا جیران من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله.

 
2

بن أبی حاتم عن نوف الشامی فی قوله: والجار ذي القربى قال: المسلم، والجار الجنب قال: ). المصدر أخرج ابن جریر وا     

 الیهودي والنصرانی.

 
3

 قال: المرأة، اقول: هو تفسیر باصدق المصادیق المظلومۀ.» والصاحب بالجنب«فی قوله:  السالم علیهلی ). المصدر عن ع     

 
4

ه کان مع آله و علیه اهللا صلى  عن الثقۀ عنده ان رسول اللّه  ). المصدر أخرج ابن جریر من طریق ابن أبی فدیک عن فالنم بن عبداللّه     

فی غیضۀ طرفاء فقطع نصلین احدهما معوج واآلخر معتدل فخـرج   آله و علیه اهللا صلىرجل من أصحابه وهما على راحلتین فدخل النبی 

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى أنت أحق بالمعتدل منی فقال  آله و علیه اهللا صلى  بهما فأعطى صاحبه المعتدل وأخذ لنفسه المعوج فقال الرجل یا رسول اللّه

قال: خیر األصحاب عند  آله و علیه اهللا صلى یا فالن ان کل صاحب یصحب صاحبا مسؤول عن صحابته ولو ساعۀ من نهاره وفیه عنه کال

 خیرهم لجاره.  خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللّه  اللّه

 
صاحب ذمیا فقال له الذمی السـالم  علیهعن أبائه أن امیر المؤمنین  لسالما علیه  عن الکافی عن أبی عبداللّه 480: 1). وفی نور الثقلین      5

فقال له الذمی الست زعمت انک  السالم علیه: أرید الکوفۀ فلما عدل الطریق بالذمی عدل معه امیر المؤمنین السالم علیه  ان ترید یا عبداللّه

ال له: قد علمت قال فلم عدلت معی قد علمت ذلک فقـال امیـر   ترید الکوفۀ؟ قال له بلى، فقال له الذمی فقد ترکت الطریق؟ فق

فقال له الذمی هکذا قال: نعـم،  آله و علیه اهللا صلىهذا من تمام الصحبۀ أن یشیع الرجل هنیئۀ اذا فارقه وکذلک امرنا نبینا  السالم علیهالمؤمنین 

فلما عرفـه   السالم علیهعلى دینک ورجع الذمی مع امیر المؤمنین قال الذمی: ال جرم انما تبعه من تبعه الفعاله الکریمۀ فأنا أشهد إنی 

 أسلم.
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  الذي ال مأوى له وال ملجأ إالّ السبیل.» ابن السبیل«ـ ثم  9

سواء أکان ملک الیمین عبدا أو أمۀ، أمن تملکهـم یمینـک   » ما ملکت أیمانکم«ـ وأخیرا   10

دا على طلیق المعنى تقدیمه على الجـار  تعلیما أو تربیۀ أو رزقا أو إستخداما فی عمل، وشاه

وابن السبیل ألقربیته منهما، فالتأخیر وعموم الملک شاهدان على العمـوم وکمـا یـروى عـن     

»إنی ال أملک إال نفسی وأخی«و آله و علیه اهللا صلىالنبی 
ولـو عنـى المملـوك ـ فقـط ـ لکـان حـق          1

للحفاظ على الحیاة الجمعیۀ اإلسالمیۀ عن التمـزق   الترتیب هذه اإلحسانات التسع إحصانات

  والتفرق واإلنزالق واإلنسحاق، وتارك اإلحسان أیا کان هو مختال فخور کتارك عبـادة اللّـه  

  ».ال یحب من کان مختاالً فخورا  إن اللّه«و

ا  انه الجنب عقیدیا أو نسـبیا أو مک » الجار ذي القربى«و» الجار الجنب«فقضیۀ المقابلۀ بین  اـن

هنا صفۀ للصلۀ المحذوفـۀ، فالجـار ذي   » القربى«کما القربى تشمل الثالثۀ مجموعۀ ومفرقۀ، و

  الصلۀ القربى یتقدم على غیر ذي الصلۀ القربى وهو الجار الجنب.

فالجار األول یشمل البعید مکانا الى القریب، والبعید نسبا أو سببا الى القریب، والبعیـد صـلۀ   

  هما کان األقرب أقرب واألغرب أغرب.إیمانیۀ الى القریب، م

والجار الثانی یشمل أي بعید من هؤالء األربع، وأبعدهم من جمع کلها، واألقرب من هو بعید 

  فی واحدة وبینهما متوسطات.

وألن القربى درجات، قربى العقیدة والنسب والسبب والمکان، فکل سـابقۀ هـی أقـرب مـن     

  بعد على درجاتهما.الحقۀ، وبصورة عامۀ األقرب یمنع األ

ثالثۀ فجـار لـه ثالثـۀ حقـوق حـق      «ـ   آلـه  و علیه اهللا صلىإذا فالجیران ـ وعلى حد المروي عن النبی  

الجوار وحق القرابۀ وحق اإلسالم، وجار له حقان حق الجوار وحق اإلسالم، وجار لـه حـق   

  2».واحد حق الجوار

                                                        
1

      .(5 :25. 

 
2

ان أخـوانکم  : «آلـه  و علیـه  اهللا صـلى   خاري ومسلم عن أبی ذر قال قال رسول اللّه). الدر المنثور وفیه اخرج عبدالرزاق وأحمد والب     

تحت أیدیکم فمن کان اخوة تحت یدیه فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس وال تکلفوهم ما یغلـبهم فـإن     خولکم جعلهم اللّه

ان الفقیر عند الغنی فتنۀ وان الضـعیف  «قال:  آله و علیه اهللا صلىوفیه أخرج البیهقی عن أبی ذر عن النبی » کلفتموهم ما یغلبهم فأعینوهم
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فمن جمع القربى فی مثلثها فله کامل الحق وشامله فی حقل الجوار، ومن تغرب عن القربـى  

فی هذه الثالث فهو الجار الجنب، ثم بینهما متوسـطون الصـادق علـیهم کـال الجنـب وذي      

  ب الدرجات.القربى، إذا فالجیران درجات حس

ثم وال یعنی اإلحسان الى هؤالء ـ فقط ـ إحسان المال، بل ویتقدم علیه إحسان الحال، وقـد    

یکون إحسان المال ـ فقط ـ إساءة کما فی اإلحسان الى المسـکین المقصـر فـی مسـکنته،       

 المتبتل العاطل فی حیاته، فإنفاق المال إلیه تثبیت لبطالته، وتشجیع لـه علـى عطالتـه، فانمـا    

  اإلحسان إلیه بالفعل هو إرشاده الى عمل یسد به فراغه من مسکنته.

وکما اإلحسان الهام الى الیتامى هو تدبیر أمورهم وإیصالهم الى رشدهم، فمن الیتامى من هو 

غنی المال ولکنه فقیر البال والحال حیث یحتاج الى إصالح فی حالـه ومالـه لصـالح حالـه     

  ومآله.

الى کل هؤالء إنفاقا لثقافۀ أو عقیدة أو خلق إسـالمیۀ أو معاونـۀ    وهکذا یکون دور اإلحسان

  عقلیۀ أو عملیۀ أماهیه من صور اإلحسان ومنها إنفاق المال فیما ال یضر بالحال.

ا للْکَـافرِینَ  منْ فَضْـله وأَعتَـدنَ     الَّذینَ یبخَلُونَ ویأْمرُونَ النَّاس بِالْبخْلِ ویکْتُمونَ ما آتَاهم اللّه«

والَ بِالْیومِ االْخرِ ومنْ یکُـنْ     عذَابا مهِینا * والَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم رِئَاء النَّاسِ والَ یؤْمنُونَ بِاللّه

   االْخرِ وأَنفَقُوا مما رزقَهم اللّـه  والْیومِ   الشَّیطَانُ لَه قَرِینا فَساء قَرِینا * وماذَا علَیهِم لَو آمنُوا بِاللّه

                                                                                                                                                         
ولیکلمه ما یستطیع فإن امره أن یعمل بما ال یسـتطیع فلیعنـه علیـه فـال       عند القوي فتنۀ ان المملوك عند الملیک فتنۀ فلیتق اللّه

ء الملکۀ، وفیه عن أبی سعید الخدري  یدخل الجنۀ یسى قال: ال آلـه  و علیه اهللا صلى  وفیه أخرج البیهقی عن أبی بکر أن رسول اللّه» یعذبه

فلیمسک وفیه أخرج عبدالرزاق عن الحسـن قـال بینـا رجـل       إذا ضرب احدکم خادمه فذکر اللّه آله و علیه اهللا صلى  قال قال رسول اللّه

فألقى ما کان  آله و علیه اهللا صلى  فقال: أعوذ برسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  وهو یضرب إذ بصر برسول اللّه  یضرب غالما لهو وهو یقول اعوذ باللّه

  احق أن یعاذ به من استعاذ بـه منـی فقـال الرجـل یـا رسـول اللّـه         للّه  أما واللّه آلـه  و علیه اهللا صلىفی یده وخلى عن العبد فقال النبی 

 ».سی بیده لو لم تفعل لدافع وجهک سفع الناروالذي نف: «آله و علیه اهللا صلى، قال  فهو لوجه اللّهآله و علیه اهللا صلى

: واما حق جارك علیهماالسالمفی الفقیه فی الحقوق المرویۀ عن علی بن الحسین  479: 1هذا ومن طریق اصحابنا فی نور الثقلین 

علمت أنه یقبل فحفظه غائبا وإکرامه شاهدا ونصرته إذا کان مظلوما وال تتبع له عورة فإن علمت علیه سوأً سترته علیه وان 

، وأما  نصیحتک نصحته فیما بینک وبینه وال تسلمه عند شدیدة وتقبل عثرته وتغفر ذنوبه وتعاشره معاشرة کریمۀ وال قوة إال باللّه

حق الصاحب فأن تصحبه بالمودة واإلنصاف وتکرمه کما یکرمک وال تدعه یسبقک إلى مکرمۀ فإن سبق کافیته وتؤده کما یؤدك 

 . هم به من معصیۀ وکن علیه رحمۀ وال تکن علیه عذابا وال قوة إال باللّهوتزجره عما ی
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نْ لَدنْـه      بِهِم علیما * إِنَّ اللّه   وکَانَ اللّه مـ ؤْتیا وفْهضَاعنَۀً یسإِنْ تَکُنْ حةٍ وثْقَالَ ذَرم مظْلالَ ی

و ۀٍ بِشَهِیدنْ کُلِّ أُمإِذَا جِئْنَا م فیما * فَکَیظرا عأَج   دو یـ ذ ئـموشَهِیدا * ی ؤُالَءلَى هع جِئْنَا بِک

  1.»حدیثا   الَّذینَ کَفَرُوا وعصوا الرَّسولَ لَو تُسوى بِهِم الْأَرض والَ یکْتُمونَ اللّه

ـ   الَّذین یبخلون ویأمرون النَّاس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللّه« له وأعتـدنا للکـافرین   من فض

  2.»عذابا مهینا

هـم أنفسـهم عـن تلکـم     » الـذین یبخلـون  «فـی ثـالوث   » کل مختال فخور«هذه تفسیرة ل 

إختالقا معادیـا لجمعیـۀ البخـل،    » ویأمرون الناس بالبخل«اإلحسانات التسع، وال فحسب بل 

ن کل رذیلۀ، فـإن تـرك اإلحسـان    قاحلۀ عن کل إحسان، تارکۀ لکل فضیلۀ وحنان، ملیئۀ م

  والحمل على ترکه إساءة بالمجتمع ورذیلۀ.

  یکتمون ما آتـاهم اللّـه  «ولکی یبرروا ترکهم لمفروض اإلحسان عند المأمور باإلحسان إلیهم 

المستطاع اإلحسان منه، من عقلیۀ راجحۀ وعلمیۀ فاضلۀ ومن قوة أو مال أو منال، » من فضله

عمن یجب اإلحسان إلیهم، فهل هـم کـاتموه   » من فضله  آتاهم اللّه یکتمون ما«وتراهم حین 

عن أهله کفرا عملیـا فکتمانـه عـن      الذي أمرهم بذلک؟ ومهما کان کتمان فضل اللّه  عن اللّه

کمـا  » وأعتدنا للکـافرین عـذابا مهینـا   » «ظلمات بعضها فوق بعض«کفرٌ عقیدي ومعرفی   اللّه

  ».جزاء وفاقا«محاویج الى واجب اإلحسان أهانوا ساحۀ الربوبیۀ وساحات ال

والتجاهل عن أمره باإلحسان ثم معاداته تعـالى    فأیۀ إهانۀ أهون وأحون من تجاهل فضل اللّه

  أمرا بالبخل کما هم یبخلون.

دار القرار إذ أججها على المحاویج هنـا فـی   فی  3أجل والمختال الفخور هو من أزواج النار

                                                        
1

 .42ـ  37: 4).      

 
2      .(4 :37. 

 
3

  ختارة عن ابی سعید الخدري قال سمعت رسول اللّهـ أخرج أبو یعلى والضیاء المقدسی فی الم 161: 2). الدر المنثور      

الناس فی صعید واحد یوم القیامۀ اقبلت النار یرکب بعضها بعضا وخزنتها یکفونها وهی تقول:   یقول: إذا جمع اللّه آله و علیه اهللا صلى

ل متکبر جبار فتخرج لسانها وعزة ربی لتخلن بینی وبین ازواجی أو ألغشین الناس عنقا واحدا فیقولون من أزواجک فتقول ک

فتلتقطهم به من بین ظهرانی الناس فتقذفهم فی جوفها ثم تستأخر ثم تقبل یرکب بعضها بعضا وخزنتها یکفونها وهی تقول وعزة 
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  دار الفرار جهنم یصلونها وبئس القرار.

فالبخل واألمر به تکبر وخیالء وإفتخار هو محظور فـی کافـۀ المجـاالت والجلـوات حتـى      

  2».من سفه الحق وغمص الناسالکبر «و 1المالبس فضالً عما سواها من أقوال وأعمال

فاإلختیال والفخر الفارع فی کلِّ درکاته کفر، عملیا کان أم عقیدیا أم علمیـا وثقافیـا، وعلـى    

کلٍّ درکُه الکافر، ومن أنحسه البخل عن ظهور الحق وإظهاره، واألمر بـذلک، کتمـان فضـل    

من شـیمۀ الیهـود والنصـارى اللئیمـۀ، ثـم      وکما کان  آله و علیه اهللا صلىبشارة بالرسالۀ المحمدیۀ   اللّه

  . کتمان العلم والبخل عن إظهاره واألمر بکتمانه، وثم سائر فضل اللّه

                                                                                                                                                         

ربی لتخلن بینی وبین أزواجی أو ألغشین الناس عنقا واحدا فیقولون من ازواجک فتقول کل ختار کفور فتلقطهم بلسانها وتقذفهم 

جوفها ثم تستأخر ثم تقبل یرکب بعضها بعضا وخزنتها یکفونها وهی تقول وعزة ربی لتخلن بین وبین ازواجی او ألغشین  فی

الناس عنقا واحدا فیقولون ومن أزواجک فتقول کل مختال فخور فتلقطهم بلسانها من بین ظهرانی الناس فتقذفهم فی جوفها ثم 

 بین العباد.  تستأخر ویقضی اللّه

 
1

فی بعض طرق  آله و علیه اهللا صلى  یمی قال اتیت رسول اللّه). المصدر أخرج أحمد والحاکم وصححه عن جابر بن سلیم الهج     

ـ أي  آله و علیه اهللا صلى  المدینۀ قلت علیک السالم یا رسول اللّه فقال علیک السالم تحیۀ المیت سالم علیکم سالم علیکم سالم علیکم 

ر فإن أبیتفهاهنا اسفل من ذلک فإن أبیت فهاهنا هکذا فقل ـ قال: فسألته عن االزار فاقنع ظهره واخذ بمعظم ساقه فقال: ههنا ائتز

ال یحب کل مختال فخور فسألته عن المعروف فقال: ال تحقرن من المعروف شئا ولو ان تعطی   فوق الکعبین فإن أبیت فإن اللّه

ناس یؤذیهم ولو ء من طریق ال صلۀ الحبل ولو أن تعطی شسع النعل ولو ان تفرغ من دلوك فی اناء المستقى ولو أن تنحى الشیى

 ان تلقى أخاك ووجهک إلیه منطق ولو ان تلقى أخاك فتسلم علیه ولو أن تؤنس الوحشان فی االرض وان سبک رجل بشیء

یعلمه فیک وأنت تعلم فیه نحوه فال تسبه فیکون أجره لک ووزره علیه وما ساء إذنک أن تسمعه فاعمال به وما ساء إذنک ان 

 تسمعه فاجتنبه.

 
2

ال یحب من کان   ان اللّه«فقرأ هذه اآلیۀ  آلـه  و علیه اهللا صلى  ). المصدر وفیه عن ثابت بن قیس بن شماس قال: کنت عند رسول اللّه     

انـی ألحـب    آلـه  و علیـه  اهللا صلى  اللّه ما یبکیک فقال یا رسولآله و علیه اهللا صلى  فذکر الکبر فعظمه فبکى ثابت فقال له رسول اللّه» مختاالً فخورا

الجمال حتى انه لیعجبنی أن یحسن شراك نعلی قال فأنت من أهل الجنۀ انه لیس بالکبر أن تحسن راحلتک ورحلک ولکن الکبر 

 ».من سفه الحق وغمص الناس

ابی قرة السمندي انه قال قال لی عن الفقیه عن المفضل بن  481: 1ومن طریق اصحابنا حول البخیل والشحیح ما فی نور الثقلین 

أتدري من الشحیح؟ فقلت: هو البخیل فقال: الشخ اشد من البخل ان البخیل یبخل بما فی یده والشحیح یشح  السالم علیه  أبو عبداللّه

نع بما رزقه بما فی أیدي الناس وعلى ما فی یدیه حتى ال یرى فی ایدي الناس شیئا إال تمنى أن یکون له بالحل والحرام وال یق

 عز وجل.  اللّه
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أفضل فالبخل به وکتمانه واألمر بکتمانـه أرذل، والخـروج عـن تبعتـه       فکلما کان فضل اللّه

  أعضل.

لغـاوي ومنـه الخیـل    والمختال من الخیل والخیل هو التائه المتبختر المسخر لخیاله الخاوي ا

ألنه یتبختر فی مشیه وعدوه، والمختال هو المفتعل لنفسه التبختر ولیس له، والفخور هو کثیـر  

  الفخر بما یخیل إلیه من أسبابه.

وهکذا تتضح تلک السمۀ السنَّیۀ األساسیۀ فـی المـنهج اإلسـالمی السـامی أن کافـۀ مظـاهر       

کل هذه وتلک یتبعها ذلک اإلحسان العـریض   السلوك ودوافع الشعور وإندفاعات المؤمنین،

الطویل الذي یربط کل الجماعات المسلمۀ ببعضهم البعض، فتصبح کتلۀ واحدة وقوة واحـدة  

  ذات جهۀ واحدة.

وال بالیوم اآلخر ومن یکن الشَّـیطان لـه     والّذین ینفقون أموالهم رئاء النَّاس وال یؤمنون باللّه«

  1.»قرینا فساء قرینا

والذین ینفقون أموالهم رئـاء  «لیس المختال الفخور ـ فقط ـ من یترك اإلحسان واإلنفاق، بل   

فإنفاقهم ـ إذا ـ نفاق دون وفاق إلیمان بإحسان، فإحسـانهم اإلنفـاق ـ إذا ـ إسـاءة        » الناس

  بساحۀ الربوبیۀ والمربوبین، إشراکا بالرب ومنا وأذى للمربوبین.

حیث یقرنـه إلـى شـیطنات العقائـد     » فساء قرینا«دون الرحمن » له قرینا ومن یکن الشیطان«

  والنیات واألعمال وسائر الطویات، مهما تظاهر بمظاهر الحسنات.

  2.»بهم علیما  وکان اللّه  والیوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم اللّه  وماذا علیهم لو آمنوا باللّه«

  نکاد، والحماقی البعاد، قرناء الشیطان، والغرباء عن الرحمن.أولئک األ» ماذا علیهم«

حیـث  ..»  لـو آمنـوا باللّـه   «إضرارا بهم فی حیاتهم اإلنسانیۀ فضالً عن اإلیمانیۀ » ماذا علیهم«

قبـلَ  » بهـم علیمـا    وکـان اللّـه  «أحالوا على أنفسهم اإلیمان بسوء صنیعهم وإختیارهم السوء 

وال بالیوم اآلخـر ولـم ینفقـوا ممـا       ندها وبعدها، فهم لم یؤمنوا باللّهإفتعاالتهم الالّإیمانیۀ وع

                                                        
1

     .( 4 :38. 

 
2

      .(4 :39. 
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، فما ینفقون ـ حین ینفقون ـ إالّ نفاقا ورئـاء النـاس، فـی شـهوات        فی سبیل اللّه  رزقهم اللّه

  ، متفردین فی کل وجوه الشهوات. وغایات حیوانیۀ ومصلحیات، متجردین عن وجه اللّه

  1.»ل ذرةٍ وإن تک حسنۀً یضاعفها ویؤت من لَّدنه أجرا عظیماال یظلم مثقا  إنَّ اللّه«

وهی أقل کائن فی الکائنات، فإنما یحتاج إلـى الظلـم الضـعیف    » ال یظلم مثقال ذرة  إن اللّه«

فضالً » حسنۀ یضاعفها«العقیدة والنیۀ والعملیۀ » ذرة» «وإن تک«خوفۀ على کیانه النحیف، بل 

  ».أجرا عظیما«لصاحب الحسنۀ » ویؤت من لدنه«ورحمۀ من عنده 

فالعقوبۀ إنما هی قدر السیئۀ عقیدیا أو عملیا دون النیۀ المجردة، أم قـد تـنقص عـن السـیئۀ     

حین ال تنافی العدالۀ الربانیۀ، والمثوبۀ مضاعفۀ من لدنه أجرا عظیمـا حسـب سـعۀ الرحمـۀ     

  وصالح القابلیۀ والفاعلیۀ.

الجزاء الحسنى بأیۀ حسنۀ مهما تغلبت علیها السیئۀ » ال یظلم مثقال ذرة« ثم وقضیۀ العدل فی

  2؟.»یخرج من النار من کان فی قلبه مثقال ذرة من اإلیمان«فهل 

حیث تذوب فی خضمها حسنۀ اإلیمان، ثم ال فیما یحکم » أحاطت به خطیئته«أقول: ال، فیما 

  علیه بأبدیۀ الخلود فی النار حیث تحبط عنه حسنته.

ثم اللهم نعم حین یبقى إیمانه مع سیئاته، حیث التسـویۀ بـین المـؤمن وإن بمثقـال ذرة مـع      

  ي لم یؤمن مثقال ذرة، إنها تسویۀ ظالمۀ.الکافر الذ

بالتی تحکم بخروج من فـی قلبـه مثقـال ذرة مـن     » ال یظلم مثقال ذرة«وعلى أیۀ حال لیس 

  إیمان من النار الى الجنۀ على أیۀ حال مهما کان ذلک من موارده حسب شروطه.

یزان ألنهـا حابطـۀ   الثقل أیا کان، ولیس لحسنات الکافر أي ثقل فی الم» مثقال«وقد یعنى من 

من کان یرید الدنیا وزینتها نوف إلیهم أعمالهم فیهـا وهـم   «خابطۀ، وقد یجزى بها یوم الدنیا 

فیها ال ینجسون. أولئک الذین لیس لهم فی اآلخرة إالّ النار وحبط ما صنعوا فیها وباطـل مـا   

                                                        
1      .(4 :40. 

 
2

قال أبو سعید: فمن شک فلیقـرأ  » یخرج من النار...«قال:  آله و علیه اهللا صلىعن ابی سعید الخدري أن النبی  163: 2). الدر المنثور      

 ».ال یظلم مثقال ذرة  ان اللّه«

 



 26

  1.»کانوا یعملون

»ۀ بشهید2.»وجئنا بک على هؤالء شهیدا فکیف إذا جئنا من کلِّ أم  

تعنی األم الرسالیۀ الخمس حسب الشرائع الخمس، فلکلٍّ شهید على حسـناتهم  » کل أمۀ«هنا 

األمـم  » علـى هـؤالء  «األمۀ المرحومۀ، و» على هؤالء«یا آخر الشهداء » وجئنا بک«وسیئاتهم 

  3فأنت ـ إذا ـ شهیدا الشهداء.» شهیدا«بشهداءهم 

لکفرة أمام الشـهداء وأمـام شـهید الشـهداء إال فضـیحۀ      ـ إذا ـ تکون حال هؤالء ا » فکیف«

  4وعارا، إضافۀ الى شهداء األعضاء واألجواء والکرام الکاتبین.

  5.»حدیثا  ئذ یود الَّذین کفروا وعصوا الرَّسول لو تسوى بهم األرض وال یکتمون اللّهیوم«

عصیانا لرسـالته أو  » وعصوا الرسول«حیث یقابل ب   کفرهم باللّه» الذین کفروا«قد یعنى من 

والعاصـون رسـول     باللّهإلهیا، فالکافرون   عصیانا المرته، فإن طاعته رسالیا هی بعد طاعۀ اللّه

» لـو تسـوى بهـم األرض   «کفرهم مطلق مطبق ال منفذ له إلى إیمان، فیودون یوم القیامۀ   اللّه

عنـد البعـث أم   » یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا«بموت الفوت فال حیاة لهم بعد الموت کما 

  منذ الخلق فال أخلَق إنسانا.

  قاب الکفار على الفروع کما یعاقبون على األصول.على ع» وعصواْ الرسول»وقد یشهد طلیق 

                                                        
1

      .(11 :16. 

 
2

      .(4 :41. 

 
اقرأ علیک  آله و علیه اهللا صلى  اقرأ علی، قلت: یا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  عن ابن مسعود قال قال لی رسول اللّه 163: 2). الدر المنثور      3

فکیف اذا جئنـا مـن کـل امـۀ     «وعلیک أنزل؟ نعم إنی أحب أن اسمعه من غیري فقرأت سورة النساء حتى أتیت إلى هذه اآلیۀ 

بـن مسـعود...     لبعداللّه آلـه  و علیه اهللا صلى  فقال: حسبک اآلن فإذا عیناه تذرفان، وفیه مثله عن عمرو بن حریث قال رسول اللّه...» بشهید

 ، وفیه فی ثالث فبکى حتى اضطرب لحیاة وجنباه... وکف عبداللّهآله و علیه اهللا صلى  فاستعبر رسول اللّه

 
ویوم نبعث فی کل امۀ شهیدا علیهم من أنفسهم وجئنا بک على «). ولقد حققنا القول حول الشهادة والشهداء فی آیۀ النحل:      4

 ) فراجع.89» (هؤالء شهیدا..

 
5

      .(4 :42. 
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وقد یعنی سلب الکتمان تحسره إلى واقعه، فقد یود الـذین کفـروا   » حدیثا  وال یکتمون اللّه«

یوم الدنیا وقد کتموه کل حدیثهم کأنه ال یعلم کثیرا ممـا یفعلـون   » حدیثا  لوال یکتمون اللّه«

إذ ال یسـتطیعون هنـاك   » حدیثا  ال یکتمون اللّه«لموت أو ینوون، ثم وهم بطبیعۀ الحال بعد ا

  حدیثا.  حدیثا منهم وقع وعلیهم تفرَّع، رغم تحسبهم هناك أنهم یکتمون اللّه  أن یکتموا اللّه

یـوم هـم   «جلی، بل ولکل أهل الحشر وعلـى رؤوس األشـهاد     فکل حدیثهم هناك أمام اللّه

»الواحد القهار  ن الملک الیوم للّهمنهم شیء لم  بارزون ال یخفى على اللّه
یومئذ تعرضـون ال  « 1

»تخفى منکم خافیۀ
»ال یخفى علیه شیء فی األرض وال فی السماء  إن اللّه« 2

یوم تجـد کـل   « 3

فکیـف   »بعیـدا  نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبینه أمدا

  حدیثا؟!.  یکتمون اللّه

یـوم یبعـثهم   «کیف هم یکتمون بما یحلفـون  » حدیثا  ال یکتمون اللّه«ترى وفی وجه الخبر ل 

  4؟.»جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم  اللّه

تخـتص   »ال یکتمون«واقعیا مهما حاولوا الکتمان بحلف أو أیا کان، فلیس » ال یکتمون«إنهم 

منهم   بإختیارهم عدم الکتمان، بل وهو واقع الکتمان حیث ال یستطیعونه إذ ال یخفى على اللّه

  شیء مهما اکتتموا.

ختم على األفواه فـال تکلـم وکلمـت األیـدي وشـهدت      «وقد » حدیثا  یکتمون اللّه«وکیف 

  5».حدیثا  األرجل ونطقت الجلود بما عملوا فال یکتمون اللّه

  لم یکـتم حلفهـم عـن اللّـه    » ربنا ما کنا مشرکین  واللّه: « وحتى حین یتکلمون ویحلفون باللّه
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5

 .483: 1الثقلین ). نور      
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  حدیثا، فإنه یعلم السر وأخفى، ثم الشهود األربع تشهد ما ال یمکن إنکاره!.

  یسألونک

  ماذا ینفقون

یرٍ فَللْوالدینِ والْأَقْرَبِینَ والْیتَـامى والْمسـاکینِ وابـنِ    یسأَلُونَک ماذَا ینفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتُم منْ خَ«

  1.»بِه علیم   السبِیلِ وما تَفْعلُوا منْ خَیرٍ فَإِنَّ اللّه

»ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو«
ال ثالـث لهمـا،   » ونماذا ینفق«سؤاالن اثنان فی کل القرآن  2

وجواب الثانی واضح المریۀ فیه، أن مادة اإلنفاق هی العفو: الزائد عن الحاجۀ المتعودة، دون 

  تبذیر وال إسراف وال کنز.

ولکن فی األول بعض الغموض، حیث الظاهر البادي من الجواب هو التحول عنـه الـى امـر    

» نفقتم من خیر ـ ما تفعلوا من خیر  ما أ«آخر غیر مسؤول، ولکنه إجابۀ ضمنیۀ عن السؤال ب 

ثم اصلیۀ لم یسألوها وهی أحرى بالسؤال، فان مادة اإلنفاق وکیفیته مسرودة فی القرآن وهـم  

  بها عارفون، فلتذکر هنا کمعروف لدیهم بصیغۀ تشمل کال المادة والکیفیۀ.

لـن  «المنفق: هو المال الحالل حیث الحرام لیس خیرا، والمحبوب عند » ما انفقتم من خیر«ف 

»تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
دون منٍّ وال أذى، والعفو الوسـط بـین     والمنفَق لوجه اللّه 3

  اإلفراط والتفریط، الزائد خارجا عن ثالوث التبذیر واإلسراف والکنز.

، ثـم یبقـى   ـ إجابۀً عماذا ینفقون ـ هی خیر کلمۀ تشمل کل شروطات اإلنفاق » خیر«فکلمۀ 

حیـث اإلنفـاق لغیـر    » خیر«المنفَق علیهم، المذکورون کأصل فی الجواب، وهم داخلون فی 

ایضا تعنی ماهیۀ اإلنفاق الطلیقۀ بکـل أبعادهـا مـادة    » ماذا ینفقون«المستحق لیس خیرا، وعل 
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  1وکیفیۀ وموردا.

ته وقدره ومـورده، فلخیـر اإلنفـاق ـ إذا ـ أبعـاد       إذا فخیر اإلنفاق یشمل مادته وحالته وکیفی

وما تنفقوا من خیر فألنفسکم وما تنفقوا من خیر یوف الـیکم  «نفسیۀ تزکیۀ لها بجزاءه األوفى: 

»وانتم ال تظلمون
  . وأخرى جماعیۀ تزکیۀ وترضیۀ جماعیۀ، وثالثۀ رضوانا من اللّه 2

ما انفقـتم مـن   «د وهی من الفرائض منذ العهد المکی، لذلک وألن نصابات الزکوة لم تقرر بع

من اي األموال کان قَدر المقدور، هو المقدر بالفعل حتى تحدد الزکاة بنصـاباتها کمـا   » خیر

  حددت فی أواخر العهد المدنی.

وحساسیۀ السؤال المرهفۀ عن المسائل الشرعیۀ هی من آیات اإلیمـان بالشـرعۀ اإللهیـۀ، أن    

لمسلم حکم اإلسالم فی کل صغیرة وکبیرة من الشؤون الحیویۀ لکـی ال یحیـد عـن    یتحرى ا

الحق المرام وحق المرام، والقرآن یتنزل فیهـا بقـول فصـل مرشـدا للکفیفیـۀ األخـرى مـن        

  االسئولۀ، ومجیبا باألحرى األجوبۀ التی تنفع الکتلۀ المؤمنۀ فی الحیاة اإلیمانیۀ اآلمنۀ.

ال سیما فی الظروف التی نشأت فیها دولـۀ االسـالم، محاطـۀ بصـعاب     ولإلنفاق دوره الهام و

ومشاق من الحروب التی کانت تکتنفها وتُفرَض علیها، ومن ناحیۀ التضـامن والتکافـل بـین    

أفراد الجماعۀ المؤمنۀ وإزالۀ الفوارق الشعوریۀ بحیث یجد کل احد نفسه عضوا سـلیما مـن   

یئا وال یحتجز عنه شیئا، وهو أمر له قیمتـه الکبـرى   ذلک الهیکل الجماعی، ال یحتجن دونه ش

  فی قیام الجماعۀ المؤمنۀ شعوریا، کما لسد الحاجۀ قیمته فی قیامها عملیا.

من خیر اإلیحاء العام الشامل لکل جنبات الخیر فی اإلنفاق بمادتـه وکیفیتـه   » من خیر«ویا ل 

  ثم مصرفه الخیر.ومورده وقَدره، إیحاء یعالج تطویع النفوس للبذل، ومن 

وهم الرتبۀ األولى فی خیر اإلنفـاق ألنهمـا دعامتـان لـألوالد إیجـادا وإنجـادا،       » فللوالدین«

                                                        
1

مـاذا ننفـق مـن     آلـه  و علیه اهللا صلىمرو بن الجموح سأل النبی ـ اخرج ابن المنذر عن ابن حبان قال: ان ع  243: 1). الدر المنثور      

این  آله و علیه اهللا صلى  اموالنا واین نضعها؟ فنزلت اآلیۀ، وفیه اخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن جریح قال: سأل المؤمنون رسول اللّه

 یضعون اموالهم فنزلت اآلیۀ.

 
2

      .(2 :272. 
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وواجب اإلحسان الیهما یقتضی واجب اإلنفاق دون سؤال منهما، حیث السؤال مزرءة فإساءة 

  الیهما.

هم فاألقرب، کما هو الیک بعدهما نسبا کاألوالد واإلخوة واألخوات، األقرب من» األقربین«ثم 

محدد فی طبقات المیراث، وکذلک سببا کاألزواج زوجۀ وزوجا، ثم أوالدهم ومـن بعـدهم   

من طبقات السبب، ثم األقربین فی األخوة والصداقۀ اإلیمانیۀ، وکذلک األقربین حاجـۀ، فـال   

ب نسـبا  فقط الطبقۀ األولى نسبا وسببا بعد الوالدین، وانما األقـرب فـاألقر  » األقربین«یخص 

  وسببا وإیمانا وحاجۀ.

وهم المنقطعون عن آباءهم الکافلین لهم، ام والمنقطعین عن األمهات الکـافالت  » الیتامى«ثم 

حیث اآلباء ال یتکفلون ام ال یستطیعون، وبأحرى منهما اللّطامى وهم المنقطعون عنهما، وهـم  

کل منقطـع  » الیتامى«قد تعم الصغار والضعاف الذین ال یستطیعون حیلۀ وال یهتدون سبیالً، و

  عمن یکفله وهو بحاجۀ الى من یکفله، على مراتبهم فی الیتم والحاجۀ الى اإلنفاق.

وهم کل من أسکنه العدم عن حرکات الحیاة الضـروریۀ، سـواء أکـان فقیـرا     » المساکین«ثم 

حـاال مـن    أفقره العدم ام ال، فالمسکین یعم الفقیر وال عکس، ولو کان المسکین هو األسـوء 

  حتى تشمل کل محتاج ال خصوص المجتاح.» الفقیر«الفقیر لکان التعبیر الصالح 

، ام السـبیل   ولیس السبیل مما یشمل سبیل الشـیطان، انمـا هـو سـبیل اللّـه     » ابن السبیل«ثم 

حـین    ، فلیعط فی سـبیل اللّـه   ال کافل له اال سبیل اللّه  المباحۀ غیر المحظورة، فابن سبیل اللّه

الت دون ماله الحوائل، فغالت علیه الغوائل، وقد کانوا کثیرین فی المهـاجرین المنقطعـین   ح

عن اموالهم وعن کل مالَهم، تارکین وراءهم کل شیء إال إیمانهم الذي هجر بهـم مـن جـو    

  الشرك الى جو اإلیمان.

ات، اذ لـم تفـرض   وانما لم یحلِّق التقسیم هنا کل األقسام الثمانیۀ المذکورین فی آیۀ الصدق

فـال حاجـۀ إذا للعـاملین علیهـا اذ ال      آلـه  و علیه اهللا صلىالزکاة ـ بعد ـ کضریبۀ یأخذها منهم الرسول   

عامل علیها، وال الرقاب إذ لم تحصل بعد رقاب ام لم یقوِ المسلمون بعد على هکـذا إنفـاق   

العهد المدنی على األحـوج   یکفی الرقاب أم والمؤلفۀ قلوبهم، فإنما یحتصر اإلنفاق فی بدایۀ

  فاألحوج وهم الخمس المذکورون فی آیۀ اإلنفاق ـ هذه ـ.
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الفقـراء  «تجمـع  » المسـاکین «وبـأحرى، و » ابـن السـبیل  «مـن  »  فی سبیل اللّـه «وقد یستفاد 

العـاملین علیهـا والمؤلفـۀ    «فهذان اثنان مهما لم یصرح بهما بخصوصـهما، ثـم   » والمساکین

الوالدین واألقـربین  «و» ابن السبیل«المستفادة من »  فی سبیل اللّه«هم تشمل» قلوبهم والغارمین

فی آیۀ الصدقات، وهکذا تتوافقان فی موارد الزکـاة  »  فی سبیل اللّه«هنا مشمولۀ ل » والیتامى

  مهما اختلفا فی صیغۀ التعبیر.

إلنسـانیۀ  وهکذا یربط اإلنفاق بین طوائف من الناس رابطۀ النسب والعصب ورابطۀ الرحمۀ وا

الکبرى، کل ذلک فی إطار العقیدة، وکلهم یتجاورون فی هذه اآلیـۀ، متضـامنین فـی ربـاط     

  التکافل اإلجتماعی الوثیق بین بنی اإلنسان فی إطار العقیدة المتین بکل األطوار.

وذلک الترتیب الرتیب فی اإلنفاق هو قضیۀ الفطرة والعقلیۀ اإلنسـانیۀ واإلیمانیـۀ، فقـد یشـی     

إلسالم الحکیم فی حقل التربیۀ المرابطۀ بین األهلین وسواهم، تلبیـۀ لفطرتـه ومیولـه    بمنهج ا

الذاتیۀ واستعداده، دون احساس بالرهق، او تکبل بالسالسل واألغالل جرا فی المرتقى العـال  

قفزة مکبِتۀ، فال یعتسف به الطریق اعتسافا، او یعصف به اعتصـافا مـن فـوق اآلکـام، وانمـا      

نا من نفسه واهلیه والى کل المحاویج، فقدماه علـى األرض وبصـره الـى السـماء،     صعودا لی

  لیحلق بانفاقه وجوده على کل المحاویج بمراتبهم.

فی اإلنفاق، دونما اقتار وال إسراف، کما یأتی فـی آیـۀ العفـور    » العفو«وکل ذلک فی نطاق 

  واضرابها.

ان من خیر المال ام خیر الحـال، فـالخیر خیـر    سواء أک» به علیم  وما تفعلوا من خیر فان اللّه«

  به علیم، وکفى به علیما وکفى به مجازیا کریما.  على ایۀ حال واللّه

به علیم، وکأنه هو اآلخذ لما تنفق، ألنه هو الذي أمر، فابتغ فیما تنفق أفضـله، دون    فألن اللّه

  ».به علیم  فإن اللّه«منٍّ وال اذى وال رئآء الناس 

یصل بالقلوب الى اآلفاق العلیا فـی کـل رفـق وهـوادة، وفـی غیـر معسـفۀ وال          لّهوهکذا ال

  اصطناع.

  یسألونک ماذا ینفقون

  قل العفو
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  1.»لَکُم االْیات لَعلَّکُم تَتَفَکَّرُونَ   ... ویسأَلُونَک ماذَا ینفقُونَ قُلْ الْعفْو کَذَلک یبینُ اللّه «

قـل مـا   «فجاء الجواب صراحۀً فی مورده وإشـارة إلـى مادتـه:    » ماذا ینفقون«قد سألوا مرة ل

فما هـو العفـو   » قل العفو« 2وهنا یأتی الجواب عن نفس الصیغۀ فی السؤال» أنفقتم من خیر...

  وله معان عدة؟.

السـیئۀ الحسـنۀَ حتـى عفَـوا     ثم بدلنا مکان «أن زادوا: » حتى عفوا«أهو الزیادة کما تعنیها آیۀ 

»وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنا هم بغتۀً وهم ال یشعرون
3.  

ومن العفو هنا الزم العافی زیادة فی نفسه ومنه الزیادة فی متعلقاته، إذا فواجب اإلنفـاق هـو   

دامـت حاجـات المحـاویج     الزائد عن الحاجۀ المتعودة الخارجۀ عن اإلسراف والتبـذیر، مـا  

ـ  4»مـا فضـل عـن قـوت السـنۀ     «قائمۀ، فردیۀ وجماعیۀ، فهو  یعنـی کفـاف    5»الکفـاف «ووه

                                                        
1

      .(2 :219. 

 
2

ـ أخرج ابن اسحاق وابن ابی حاتم عن ابن عباس ان نفرا من الصحابۀ حین امروا بالنفقۀ فی سبیل  253: 1). الدر المنثور      

ویسألونک ماذا «  فقالوا: إنا ال ندري ما هذه النفقۀ التی امرنا بها فی اموالنا فما ننفق منها فانزل اللّه آله و علیه اهللا صلىأتوا النبی   اللّه

 ».ینفقون...

 
3

      .(7 :95. 

 
عن ابن عباس فی اآلیۀ قال فی  253: 1ان العفو ما فضل عن قوت السنۀ، وفی الدر المنثور  السالم علیه). المجمع عن الباقر      4

افضل  آله و علیه اهللا صلى  ی عن ابی هریرة قال قال رسول اللّهاخرج البخاري والنسائ 253: 1اآلیۀ: ما یفضل عن أهلک وفی الدر المنثور 

الصدقۀ ما ترك غنى والید العلیا خیر من الید السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما ان تطعمنی واما ان تطلقنی ویقول العبد 

 اطعمنی واستعملنی ویقول االبن اطعمنی الى من تدعنی.

بالصدقۀ فقال  آله و علیه اهللا صلى  وابن جریر وابن حبان والحاکم وصححه عن ابی هریرة قال أمر رسول اللّهوفیه اخرج ابو داود والنسائی 

عندي دینار، قال: تصدق به على نفسک قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر  آله و علیه اهللا صلى  رجل یا رسول اللّه

 ال تصدق به على خادمک قال عندي آخر قال أنت أبصر.قال تصدق به على زوجتک قال عندي آخر ق

فقال: نبئنی بعمل یدخلنی الجنۀ ویباعدنی  آله و علیه اهللا صلىوفیه اخرج البیهقی فی شعب االیمان عن کدیر الضبى قال: أتى أعرابی النبی 

ساعۀ وال ان اعطی فضل مالی، قال: عن النار، قال: تقول العدل وتعطی الفضل، قال: هذا شدید ال استطیع ان اقول العدل کل 

، قال: هل لک من ابل؟ قال نعم قال: أنظر بعیرا من ابلک وسقاء فاسق اهل بیت ال  فأطعم وأفش السالم، قال: هذا شدید واللّه

 یشربون إال غبا فلعلک ال یهلک بعیرك وال ینخرق سقاءك حتى تجب لک الجنۀ، قال فانطلق یکبر ثم انه استشهد بعد.

 
 العفو هو الکفاف. علیهماالسالم). فی تفسیر العیاشی عن الصادقَین      5
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  المحاویج.

ۀ إلـى عنقـک وال تبسـطها کـل       «أم هو القصد الوسط کما فی آیاته:  وال تجعل یـدك مغلوـل

»البسط
»ک قواماوالذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذل«ـ   1

وأعلى الوسـط هـو    2

  3إنفاق الزائد عن الحاجۀ فإنه أقوم القوام بین اإلسراف واإلقتار.

»غفور حلـیم   عنهم إن اللّه  ولقد عفى اللّه«أم هو الغفر کما فی آیاته: 
وجـزاء سـیئۀ سـیئۀ    «ـ   4

فالعفو عند اإلصالح هو من أفضل اإلنفـاق وهـو قضـیۀ     5» مثلها فمن عفى وأصلح فأجره اللّه

  6.»تقوىوأن تعفو اقرب لل«التقوى: 

ء العلم او العقیدة أو الخلـق او العمـل،    أم هو إمحاء األثر السیء، حین ترى على أخیک سیى

بآثارها، أن تحاول بکل جهدك أن تُمحیها وال تُبـدیها، دعـوة إلـى سـبیل ربـک بالحکمـۀ       

ویصـدقها   والموعظۀ الحسنۀ؟ وهذه معان خمسۀ للعفو تعنیها اللغـۀ فـی مختلـف مجاالتهـا    

القرآن، فال تصح عنایۀ واحدة منها بخصوصها إذ هی بحاجۀ الى قرینۀ وهی هنـا منفیـۀ، ثـم    

     الصحیح الفصیح إذا أن تؤتى بصیغتها الخاصۀ زیادة او قصـدا او کفافـا او غفـرا او إمحـاء

  لألثر.

 ء او اختصاص بمعنـى خـاص، هـو دلیـل العنایـۀ      فذکر العفو هنا مجردةً عن اي تعلق بشیى

                                                                                                                                                         
 
1      .(17 :29. 

 
2

      .(25 :67. 

 
3

فی اآلیۀ قال: العفو الوسط، السالم علیه  علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبداللّه 210: 1). نور الثقلین      

 .السالم علیهصیر عنه ورواه العیاشی عن ابی ب

 
4

      .(3 :155. 

 
5

      .(42 :40. 

 
6

      .(2 :237. 
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  العامۀ لکل معانی العفو، روحیا ومادیا.

فلیس على المؤمن ـ فقط ـ العفو إنفاقا للزیادة او الوسط او الکفاف، بل وانفـاق الغفـر عـن      

الخیر ودعـوة إلیـه       الخطایا فیما یصلح، وانفاق ازالۀ النقائص عن إخوانه المـؤمنین تعریفـا ـب

الخوانه المؤمنین بـال إرهـاق تکـافال فـی     وأمرا به، وإزالۀ للشر، فالمؤمن کله إنفاق وإرفاق 

  الحیاة اإلیمانیۀ دون تعاضل أو تکاسل.

أجاب عن مورد اإلنفاق فی سؤال سابق عماذا ینفقون، تحلیقا علـى کافـۀ مـوارده      فکما اللّه

یجیب هنا عماذا ینفقون توسعۀ فی مـادة اإلنفـاق، مـاالً وحـاالً       ومواده وکیفیاته، کذلک اللّه

  یصح إنفاقه أو یجب. أماذا مما

ما هو فی وجد منه، جبرا لنقصان اآلخرین، قدر   فواجب المؤمن أن یکون منفقا فی سبیل اللّه

  الحاجۀ الکفاف واالستطاعۀ، راجحۀ وواجبۀ.

إنفاقا فـی سـبیل   » قل العفو«فما کان العفو مصلحا أو صادا عن الفساد فی اي من حقوله ف 

کان مفسدا فال عفو، وفی عـوان بینهمـا فـالعفو عـوان بـین واجبـه       روحیا ومادیا، وإذا   اللّه

  ومحرَّمه.

ففی الهجمات الدعائیۀ المضللۀ الهمجِۀ على کُتلۀ االیمان، یکون واجب اإلنفـاق هـو إزالـۀ    

  هذه الدعایات بآثارها بکل الطاقات واإلمکانیات اإلیمانیۀ.

اعات، شعوبا وحکومات، یکون واجـب  ثم فی الحاجیات المادیۀ للکتلۀ المؤمنۀ، أفرادا وجم

له دوره الدائر حسب اإلستطاعۀ والحاجۀ، دون اختصاص بنصابات خاصۀ للزکـاة وال سـیما   

فی التسعۀ المختلَقَۀِ خالف الکتاب والسنۀ! ومن أعلى العفو فی إنفاق المال عفو الزیادة عـن  

  الحاجۀ.

ـ  ی غیـر تَـرَف وال سـرَف وال تبـذُّر     فکل ما زاد عن النفقۀ الشخصیۀ الواجبۀ ام والراجحۀ، ف

ومخیلۀ، فهو مورد اإلنفاق حسب المقرر فی فقه اإلقتصاد اإلسـالمی، فـإن الزکـاة الخاصـۀ     

ع     وحدها ال تجزي مؤنَۀ المحاویج والحاجیات فی کل الحقول للجماعۀ المسـلمۀ، بـل ومرـب

ه زکـاة، تزکـی الفـرد    اآلیات فی اإلنفاق واإلیتاء والتصدق والزکاة، تعنی واجب اإلنفاق وکل

والمجتمع، والمنفق والمنفَق علیه، وقد یأتی القول الفصل فیها فی آیـۀ التقسـیم للصـدقات،    
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  تعالى.  إنشاء اللّه

دونمـا جمـود علـى حرفیـۀ     » لکم اآلیـات   یبین اللّه«البعید األعماق، العالیۀ اآلفاق » کذلک«

ماعۀ المؤمنۀ، سألوها أم ترکوها، فإنمـا  األسئولۀ فی اإلجابات، فإنها تحلِّق على کل سؤل للج

  السؤال هو من مفاتیج الجواب دونما وقوف فی حد السؤال.

البینـات،    تتفکرون فی عمق اإلجابات وسواها فی آیات اللّـه » کذلک یبین.. لعلکم تتفکرون«

  »:تتفکرون«

م فـإخوانکم  فی الدنیا واآلخرة ویسألونک عن الیتامى قل إصالح لهـم خیـرٌ وإن تُخـالطوه   «

  1.»عزیزٌ حکیم  ألعنتکم إنَّ اللّه  یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللّه  واللّه

تفکـرا فـی کـلٍّ    » فی الدنیا واآلخـرة «أن تتفکروا فیها » لعلکم تتفکرون«ظرف ل » فی الدنیا«

لحیاة الدنیا غضـا عـن   على حدة وکلّ بالنسبۀ لألخرى لکی تعطوا کالً حقها، ون إخالد إلى ا

األخرى، وال إخالد إلى األخرى ترکا لألولى، فإنها مزرعـۀ األخـرى، وحسـنتها هـی حسـنۀ      

  األخرى کما سیئتها.

  اإلنفاق البر

»بِه علیم   لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّى تُنْفقُوا مما تُحبونَ وما تُنْفقُوا منْ شَیء فَإِنَّ اللّه«
2.  

وأما غیـر المحبـوب مبغوضـا کـان او     » حتى تنفقوا مما تحبون«تحیل نیل البر أیا کان » لن«

مهما کان » ما تحبون«عوانا بینهما فال ینیل انفاقه خیرا، وعلَّ العوان ـ ایضا ـ داخل فی نطاق   

إذ ال خیر فـی    ل اللّهأدناه فان قضیۀ الملک حبه مهما لم یکن مرغوبا واإلنفاق هنا هو فی سبی

  غیر سبیله تعالى.

یعم النفس والنفیس من النوامیس الخمس: نفسا وعقالً ودینا ومـاالً وعرضـا أن   » ما تحبون«و

، إما عن بکرته کالتضحیۀ بالنفس والمال، ام مع الحفـاظ علـى أصـله     ینفَق کلٌّ فی سبیل اللّه

، وکـذلک اإلرشـادات العقلیـۀ     سـبیل اللّـه  کالقوات النفسیۀ والفوائد المالیۀ التی تنفـق فـی   

                                                        
1

      .(2 :220. 

 
2

      .(3 :92. 
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رض أعـرض کعـرض الـدین           رض ـ فیما یجـوز ـ للحفـاظ علـى عـوالعلمیۀ، وتعریض الع

  ».حتى تنفقوا مما تحبون«والدینین، وکل ذلک تشمله 

ومرضاته وتبـدلوها    الشرعۀ التی تعودتموهاان تنفقوها فی سبیل اللّه» مما تحبون«ذلک وکما 

  بعدها. بشرعۀ محکَّمۀ

وألن للمحبوب درجات کذلک لنیل الخیر فی إنفاق الدرجات درجات، کمـا واإلنفـاق فـی    

  کمه وکیفه ومورده درجات.

الذي ینفق مما یحب ان یجعله فی قرابته الفقراء، فإنه أحب مـن   آلـه  و علیه اهللا صلىولقد أشار الرسول 

  موردا.» مما تحبون«وهذا  1غیرهم

االحسـان أن  «ومن االنفاق األحسن کیفیۀ ما کان دون سؤال وال سیما بالنسبۀ للوالـدین، ف  

  2».تحسن صحبتها وأن ال تکلفها أن یسأالك شیئا مما یحتاجان إلیه وإن کانا مستغنیین...

یا ایها الـذین  «هو الحب على ضوء اإلیمان: » تحبون«ومما تنفقون مادةً طیبات المکاسب فان 

آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لکم من األرض وال تیمموا الخبیث منه تنفقون 

  3.»غنی حمید  ولستم بآخذیه إالَّ أن تُغمضوا فیه واعلموا أن اللّه

                                                        
1

ل کان أبو طلحۀ أکثر أنصارى بالمدینۀ نخالً وکان أحب أمواله إلیه بیرحاء أخرج جماعۀ عن أنس قا 50: 2). الدر المنثور      

قال أبو طلحۀ یا رسول » لن تنالوا..«یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب فلما نزلت  آله و علیه اهللا صلىوکانت مستقبلۀ المسجد وکان النبی 

أرجو برها وذخرها   حتى تنفقوا مما تحبون وان أحب أموالی إلی بیرحاء وانها صدقۀ للّه یقول: لن تنالوا البر  إن اللّه آله و علیه اهللا صلى  اللّه

بخ ذاك مال رابح ذلک ما رابح وقد سمعت ما قلت وإنـی   آلـه  و علیه اهللا صلى  حیث أراك فقال رسول اللّه  فضعها یا رسول اللّه  عند اللّه

فقسمها أبو طلحۀ فی أقاربه وبنی عمه، وفیه نقل آخـر   آلـه  و علیه اهللا صلى  رسول اللّه أرى أن تجعلها فی األقربین فقال أبو طلحۀ أفعل یا

 : إجعله فی فقراء أهلک.آله و علیه اهللا صلىقال 

جاء زید بن حارثۀ بفرس ال یقال لها شبلۀ لم یکن » لن تنالوا..«وفیه أخرج جماعۀ عن محمد بن المنکدر قال لما نزلت هذه اآلیۀ 

ذلک فی  آله و علیه اهللا صلى  وحمل علیه ابنه أسامۀ فرأى رسول اللّهآله و علیه اهللا صلى  إلیه منها فقال: هی صدقۀ فقبلها رسول اللّه له مال أحب

  لّهقال: أما إن ال آله و علیه اهللا صلىقد قبلها منک، وفی نقل آخر فکان زید أوجد فى نفسه فلما رأى ذلک منه النبی   وجه زید فقال إن اللّه

 قد قبلها.

 
عـز    عن قول اللّـه  السالم علیه  عن أبی والد الحناط قال: سألت أبا عبداللّه فی أصول الکافی بسند متصل 363: 1). نور الثقلین      2

 ».لن تنالوا...«عز وجل یقول:   ما هذا اإلحسان؟ قال: اإلحسان... ألیس اللّه» وبالوالدین إحسانا«وجل 

 
3      .(3 :267. 
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تبعض اإلنفاق کیال تضلوا حاسـرین عمـا تحبـون ککـل،     » ما تحبون«دون » مما تحبون«هنا 

تخالف النص هنا، وتخالف هنالک األیات فی اإلنفاق العوان بین  1»ما تحبون«لقائلۀ والروایۀ ا

هـل بیـت الرسـالۀ القدسـیۀ مسـکینا ویتیمـا       اإلفراط والتفریط، ولم یکن إطعام الطعام من أ

  وأسیرا، إطعاما لکل المحبوب إذ کان عندهم ما یبدلوا به عنه وان على صعوبۀ فأبـدلهم اللّـه  

  بأحسن منه.

وترى ما هی رباط اآلیۀ بما قبلها، المنددة بالمتصلبین على القومیۀ الکتابیـۀ، والمتلـونین فـی    

  االیمان والکفر؟.

ل والتنازل عما هم علیه من شرعۀ انتقاالً إلى شرعۀ أخرى وال سیما إلى نبـی  علَّها ألن التجاه

على ما تحبون یقتضی   غیر اسرائیلی، هو معدود فی عداد اإلنفاق مما تحبون، فإیثار حب اللّه

  اإلنتقال عن کل شرعۀ سابقۀ ـ مهما کانت طُولها وطَولها ـ إلى الشرعۀ األخیرة.

نفاق المحبوب فی اآلیۀ، دون حصر فی إنفـاق المـال حسـرا عـن     وذلک مما یوسع نطاق اإل

  سائر االنفاق.

یختص بما یمکن إنفاقه مشکورا محبورا، وأما غیر الممکـن    إن انفاق المحبوب فی حب اللّه

فیما یتوجب أو یرجح، وانفاق المـال    أو المنکور والمحظور فال، فانفاق النفس فی سبیل اللّه

اط والتفریط، وانفاق العقلیۀ الصـالحۀ والعلـم النـافع والعظـۀ الحسـنۀ      کذلک عوانا بین اإلفر

  . أماهیه من إنفاقات صالحۀ، إنها کلها مشمولۀ لطلیق اآلیۀ دونما تحدد بحد إالَّ ما حدده اللّه

فاإلنفاق مما تحب ـ وال سیما اذا کان من أحب ما تحب ـ ذلک رمز إلى انـک تـؤثر حـب      

کان ما تحب شیئا قلیالً ضئیالً، کما ان االنفاق مما ال تحب رمز الـى   على کل حب، مهما  اللّه

على حبک مهما کان ما ال تحب شیئا کثیرا محبوبا لمـن    عدم اإلیثار وانک ال تفضِّل حب اللّه

  تنفق، اللهم إال أالَّ تجد إالَّ ما تنفقه، وأنک فی طویتک تفضل محبوب ربک على محبوبک.

ویطعمـون الطعـام   «مۀ والحسنین کسیر خبزهم هو من أفضـل اإلنفـاق:   إذا فإطعام علی وفاط

                                                                                                                                                         
 
1

هکذا » لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون« السالم علیه  ). المصدر فی روضۀ الکافی بسند عن یونس بن ظبیان عن أبی عبداللّه     

 فاقرأها.
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»على حبه مسکینا ویتیما وأسیرا
وفی نفس الوقت إطعامک طعاما افضل منه وأنـت ال تحبـه    1

  لیس من أفضله وال فضیله، اللّهم إالّ أن یحبه المنفَق علیه ولذلک ینفقه علیه المنفق.

تکن اوالً على الحب األفضل، ثم اإلنفـاق مـن األفضـل أو الفضـیل دون     فاالنفاق الصالح یر

  الرذیل ثم الکیفیۀ الفضلى.

ال علکـیم أن  » بـه علـیم    فان اللّـه «فی حبه وکیفه وکمه ومورده » وما تنفقوا من شیء«ذلک، 

  تبدوه إال إذا لزم األمر بعیدا عن الرئاء والسمعۀ.

وال یبغضه ال ینال خیرا وقد انفق؟ انه ینـال خیـرا اذا   ذلک، فهل ترى الذي ینفق مما ال یحبه 

تمت ارکان السماحۀ والرجاحۀ فی اإلنفاق، ولکنه لن ینال البر ککل حتى ینفق ممـا یحـب،   

والبر هو واسع الخیر من البرّ ال اصل الخیر، وهنا بر بدیل بر، حیث االنفاق مما تحب بر تنـال  

  .»وان لیس لالنسان اال ما سعى«به البر 

اذا لم یأت بمحظور فی انفاقه مأجور قدر إنفاقه، ولکنه لن ینـال البـر     فالمنفق فی سبیل اللّه

  حتى ینفق مما یحب.

مما تحبون تحرُّر من شح النفس على النفس والنفـیس، فـالمنفقون     وفی اإلنفاق فی سبیل اللّه

افـا طلقـاء، ال   مما یحبون یصعدون فی ذلک المرتقى الراقـی السـامق الوضـیء أحـرارا خف    

، وهم ینالون البر والخیر الواسـع حسـب السـعۀ     والحب فی سبیل اللّه  یرتبطون بشیء إالّ اللّه

  فی انفاقهم مما یحبون فطوبى لهم وحسن مآب.

، فهل تنال البر فی انفاق ما تکرهـه   ، او تکره شیئا یحبه اللّه وترى حین تحب شیئا یکرهه اللّه

  ؟. ی کره اللّهوما تحبه ف  فی حب اللّه

، وکـون االنفـاق    ویحبه اللّه» لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون«للمحبوب هنا بعدان اثنان 

ا لنفسـه، ومحبوبـه لـیس إالّ       یجعل محبوب اللّه  هو قضیۀُ اإلیمان باللّه  فی سبیل اللّه محبوـب

یتم مثلث الحب فیـتم نیـل    ، وهنا زاویۀ ثالثۀ للمحبوب ان یحبه المنفَق علیه حتى محبوبا للّه

  . البر من اللّه

                                                        
1

      .(76 :8. 
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مـا یکرهـون وتصـف      ویجعلـون للّـه  «:  یکرهه اللّه  ما یکرهه ویکرهه اللّه  فمن ینفق فی اللّه

  1.»السنتهم الکذب ان لهم الحسنى ال جرم ان لهم النار وانهم مفرطون

قد تشمل الزاویۀ الثالثـۀ للمنفـق علیـه    کمؤمنین، و» ما تحبون«فالمحور االصیل فی نیل البر 

وال یحبه المنفَـق علیـه فعلیـک أال تحـب       کما المنفَق فی سبیله، فحین تحب شیئا یحبه اللّه

  انفاقه، فلیست مادة الحب ما تحبه ـ فقط ـ لنفسک، بل ولمن تنفق علیه.

لمطعـم ـ   على حبه لهـم ـ لـى حبـه ل    «قد تعنی مثلثۀ الجهات، » ویطعمون الطعام على حبه«

  وذلک أحسن االنفاق.»  وحب اللّه  وعلى حبه للّه

  انفاقا ویحبه المنفق علیه سؤالً.  ویتلوه ان تنفق ما ال تحبه ویحبه اللّه

وله درجات اعالهـا مثلـث الحـب کمـا فـی        هو حب اللّه» على حبه«والمحور االصیل فی 

  ».ویطعمون الطعام«

  . فیه ولیس المؤمن لیحب ما ال یحبه اللّه» تنالوا البرلن «  فما لم یکن االنفاق على حب اللّه

، وکلما کـان   وتحبونه ـ کذلک ـ ألهل اللّه    تعنی ما تحبون فی محبۀ اللّه» مما تحبون«إذا ف 

  . کان البر أبر لکم من اللّه  االنفاق أحب الیکم کمؤمنین باللّه

  االرض ال تُملک

  به

  اموال عامۀ

  تدل حسب حاجته وسعیه

»وه   ـوهو اتاومس عبنَّ ساهوفَس اءمى إِلَى الستَواس یعا ثُممضِ جی الْأَرا فم ي خَلَقَ لَکُمالَّذ

یملع ءبِکُلِّ شَی«
2.  

هنا یرتفع بنا ربنا من حمأة هذه األرض وحیاتها المغمورة المحصـورة فـی معمورتهـا، إلـى     

ماوات، ولیرفعنا عن هذه المحدودة فنجنح بأفکارنا ومحاوالتنا وتصـرفاتنا إلـى   السماء والس

                                                        
1

      .(16 :62. 

 
2

      .(2 :29. 
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علیات الکون، ولنعرف أنه تعالى وتقدس خلقنا ألمر عظیم، أعظم من خدمـۀ األرض المتعـۀ   

وسماواتها، فإنها کلها مخلوقۀ لنا، مستعبدا لها لصالحنا دون أن نعبد اآللۀ ونعشوا عـن ذکـر   

، رغم دعایات أنصار المادة، المنغمسـین فـی نزواتهـا المنطمسـین عـن      خالق اآللۀ وغایتها

غایاتها، المحقِّرین دور اإلنسان فیها، فکرامۀ االنسان وسیادته واستعالءه علـى الکـون لغایـۀ    

  ، هی القیم القمۀ من وراء هذه اآلیات. ، وطاعۀ اللّه ، والحیاة مع اللّه معرفۀ اللّه

کأصل ولسائر » لکم«الناس کل الناس ـ  »: خلق لکم«  إالَّ اللّهوهل من خالق » هو الذي خلق«

  الخلق وحتى الجان کفرع.

»وأنزل لکـم مـن السـماء مـاء    «ـ فقط ـ تعنى هذا النسل األخیر؟ کما  » لکم«وتراه 
واألرض « 1

»وضعها لألنام
2 »الذي جعل لکم االرض فراشا والسماء بناء«

الذي جعل لکم النجوم لتهتـدوا  « 3

»بها فی ظلمات البرّ والبحر
»الذي جعل لکم اللیل سکنا لتسکنوا فیه والنهار مبصـرا « 4

الـذي  « 5

»جعل لکم االرض مهدا وسلک لکم فیها سبالً
ا منهـا ومنهـا   الذي جعل لکم االنعام لترکبـو « 6

»تاکلون
»الذي جعل لکم االرض ذلوالً« 7

»جعل لکم االرض بساطا« 8
9.  
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فهل إن خلفق االرض وما فیها، وجعلها مهدا وفراشا ومهادا وذلوالً وبساطا، وجعـل النجـوم   

ها من حیاة ارضیۀ ومستفیدة من السـماء، هـی   وإنزال ماء السماء، وجعل اللیل والنهار وما الی

  ؟ هذا النسل األخیر؟»للناس«هی کلها فقط 

فکیف إذا یهمل سائر من یستفیدون من األرض ویفیدون، ومنذ أن تهیأت األرض للسـکنى؟  

  أفبناء واثاث للناس هذا الناس، یخلق قبل خلقه بمالیین السنین؟.

ل الحیاة األرضیۀ الصالحۀ لحیـاة النـاس، إیحـاء    ال یمنع الخطاب أن یستغرق کلَّ الناس طوا

ء من آدم وزوجه ـ مهما اختلفـت أنسـاله ـ      لیس فقط هذا النسل الحاضر البادى» الناس«بان 

منذ صلوح األرض لسکنى الناس، فی عقلیاتهـا وسـائر درجاتهـا کمـا یلـوح لنـا مـن آیـۀ         

  اإلستخالف.

األساس القمۀ فی الخلق، لذك یختص بهم  بین مختلف الخلیقۀ األرضیۀ هم» الناس«وبما أن 

  الخطاب تشریفا، وعلى هامشه الجن وسائر الخلق المستفیدین من الحیاة االرضیۀ.

زل القـرآن     وکما قد یختص بنا الخطاب تشریفا لنا على سائر الناس، حیث یواکبنا نحـن إذ ـن

  کبرى.فی دورنا، وبینهما الخطاب لهذا النسل االخیر منذ آدم حتى القیامۀ ال

کل انسال الناس ـ النسل األخیر: الناس زمن الخطاب حتى القیامـۀ ـ فـان هـذا      »: خلق لکم«

  الخطاب وکثیر مثله ـ یوجه على غرار القضایا الحقیقیۀ، الشاملۀ للناس ایا کانوا وأیان.

خلق لکم جمیعا ـ ما فی األرض جمیعا، فهو فی ازدواجیـۀ   » خلق لکم ما فی االرض جمیعا«

  جمع، فکما األرض بما فیها جمیعا خلق لکم، کذلک هی لکم جمیعا.ال

وها هما قاعدتان فقهیتان من أعمها وأهمها فی التشریع اإلسالمی: أصالۀ اإلباحۀ فـی جمیـع   

  األشیاء، وأصالۀ اإلشتراك فیها.

یشملها وما فی ظهرها وبطنها وما فی جوها، جمعا لما فـی األرض إلـى   » ما فی االرض«ف 

تعنی الظرف، فظرف األرض بمظروفها: بکـل حوایاهـا وزوایاهـا، بکـل     » فی«ض، حیث األر

  أبعادها ما صدق األرض وما فیها ـ إنها جمیعا خلقت لنا جمیعا.

تفید اإلنتفاع، فهنا الغایۀ من خلق األرض وما فیها أن ننتفع بها کما نشـاء بمـا   » لکم«وبما أن 

حظر فی: کیف ننتفع ومتـى وأنّـى وممـا؟ وهـی       للّهنشاء وحیث نشاء وأنّى، حتى یاتینا من ا
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أصالۀ اإلباحۀ فی کافۀ التصرفات واإلنتفاعات، ولکنها تلمیحۀ کتصریحۀ أن هذه التصـرفات  

حددة بحدود الحفاظ على المنـافع الفردیـۀ والجماعیـۀ، الفردیـۀ التـی ال تضـر بـالمجتمع،        

رد والمجتمع، ولکنما المجتمع هـو االول  والجماعیۀ التی تحافظ على منافع األفراد: أصالۀ الف

  »!.لکم«واألولى إذا تناحرا، لمکان 

  فحریۀ التصرف فیما فی األرض هی مباحۀ مسموحۀ ما لم تناحر حریۀ اآلخرین.

لیس لناس خصوص او اشـخاص خصـوص،     فخلق اللّه» لکم جمیعا«ثم وأصالۀ اإلشتراك: 

  جمیعا.أن تنتفعوا مما فی األرض » لکم جمیعا«وانما 

إله الناس جمیعا دون اختصاص بناس دون ناس، کذلک رزقه هو لهم جمیعـا دون    فکما اللّه

اختصاص، إالّ أن یختصوا بما یقدمون من أفکار وأعمال، فلهم مـا لهـم بمـا قـدموا دونمـا      

  إشتراك، ولهم ما للجمیع ما لم یقدموا ـ دونما اختصاص ـ.

ومعادنها وغاباتها، بما فیها وما علیهـا ومـا إلیهـا، هـی     إذا فاألرض بماءها وهواءها وکالءها 

یـا أیهـا   «جمیعا للناس جمیعا، ال یحق ألحد أن یختص بنفسه منها شیئا إالّ ما عمل وکـدح:  

  .»اإلنسان انک کادح إلى ربک کدحا فمالقیه

،  واإلقتصاد اإلسالمی إختصاصی فی وجهات األعمال بحصائلها، واشتراکی فـی خلـق اللّـه   

لیمینیه اإلختصاص الظالم فی کلِّ شیء، ویساویه اإلشتراك الغاشـم فـی کـل شـیء،      رفضا

وإنما: اختصاص عادل واشـتراك عـادل، دون الکلمـات والعبـارات والـدعایات البراقـۀ ـ        

  الجوفاء الخواء من الحقیقۀ ـ، وإنما هو الحق کلُّه والحقیقۀ کلُّها.

ننتفع منها باستخدام العلم والعمـل، کـدحا فـی    وألن جمیع ما فی األرض مخلوق لنا فلنا أن 

  على منِّه وإحسانه، ولماذا یسبقنا من ال یعرفـون اللّـه    ، ولنعبد اللّه سبیل اإلنتفاع مما هبانا اللّه

  أو یکذبونه، ثم نحن المسلمین نعیش على هوامشهم ونحسب أننا نحسن صنعا!..

غیرهـا ـ إالّ حلیـۀ اإلنتفـاع ممـا فـی        هنا ـ کمـا فـی   » لکم«وفی الحقل الفقهی ال نفهم من 

األرض، دون ملکیۀ لعین األرض واألرضیات، فإنها لیسـت مـن سـعی اإلنسـان وال یملـک      

ضابطۀ عامۀ تعـم النشـآت   » وأن لیس لالنسان إالّ ما سعى..«االنسان ـ أیا کان ـ إال ما سعى:  
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  1الثالث: األولى والوسطى واألخرى.

تستفاد ضابطۀ أخـرى أن اسـتثمارها لـیس فوضـى تسـتغله أکلَـۀ       » لکم جیعا«وألن االرض 

 األرض حیث یحرم اآلخرون، وهم شرکائهم فیها! وإنما کلٌ حسب حاجته وسعیه، ونصـوص 

ال تعنی ـ ولیست وجاه نصوص اآلیات لتعنی ـ أنها مـن اسـباب      2التحجیر واإلحیاء والتعمیر

مـن أحـاط   «ملکیۀ رقبۀ األرض، وفیها دالالت تناحرها تدلیالً على ما تدل علیـه آیاتهـا، ف   

أیما قوم أحیوا شـیئا مـن األرض ـ    «و 4»من أحیى مواتا فهی له«و 3»حائطا على أرض فهی له

» خلق لکـم «هذه ال تدل على أکثر مما تدل علیه آیتنا  5»أو عمروها ـ فهم أحق بها، وهی لهم 

مع األولویۀ الحاصلۀ باإلحیاء والتعمیر دون ملکیۀ رقبتها، فإنها لیست من سعی عمارها حتـى  

خذها رجل مـن  وله ما أکل منها فان ترکها أو أخربها فأ«یملکوها، فإنما یملکون ما سعوا لها 

  6».المسلمین من بعده فعمرها وأحیاا فهو أحق بها من الذي ترکها..

فاشتراکیۀ األرض لها مرحلتان، اولى وهی قبـل ان یسـعى لهـا تحجیـرا او احیـاء وتعمیـرا،       

                                                        
1

ثم یجزاه الجزاء «تخص البرزخ، و» ان سعیه سوف یرى«تشمل الکل ومنها االولى ـ و »  ما سعىان لیس لالنسان إال«). ف      

 تخص االخرى.» األوفى

 
 ).24مفتاح الکرامۀ ص  5). هو النبوي العامی: کما فی (ج      2

 
3

 ).24مفتاح الکرامۀ ص  5هو النبوي العامی: کما فی (ج  ).     

 
4

 (وسائل الشیعۀ). السالم علیهعن الصادق   ). صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبداللّه     

 
5

 ففیها (او) وفی اخر (و). السالم علیهعن الباقر ). صحیحۀ محمد بن مسلم      

 
یورثها من یشاء من عبـاده والعاقبـۀ     وجدنا فی کتاب على ان االرض للّه: «السـالم  علیه). صحیحۀ ابی خالد الکابلی عن الباقر      6

کلها لنا فمن أحیى ارضا مـن المسـلمین فلیعمرهـا ولیـؤد     للمتقین، انا واهل بیتی الذي أورثنا االرض ونحن المتقون واالرض 

خراجها الى االمام من اهل بیتی وله... فلیؤد خراجها الى االمام من اهل بیتی وله ما اکل منها حتى یظهر القائم... وهنا احادیـث  

ایما الرجل اتى : «السالم علیهلصادق اخرى تدلنا على انتقال االولویۀ الى من یعمرها بعد الذي یهملها کصحیحۀ معاویۀ بن وهب عن ا

خربۀ بائرة فاستخرجها وکرى انهارها وعمرها فان علیه فیها الصدقۀ فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وترکها فاخربها ثـم  

 افال یدل خروجها بخرابها عن ملکه على انه لم یملکها حین احیاها؟.». ولمن عمرها  جاء بعد یطلبها فان االرض للّه
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فلیست اذا اَولى ألحد، وثانیۀ هی بعد هذه الثالثۀ او واحدة منها، حیث االولویۀ تخرجها عن 

  اشتراکیۀ اإلنتفاع، فانه لمن استثمرها على حده، وال تخرجها عن اشتراکیۀ العین.

ثمرها ـ دون عذر او حاجۀ ـ کان لمـن یحتاجهـا باسـتثمارها دون مشاکسـۀ       فان ترکها مست

فیها، کما لو استثمر اکثر مما یحق لم یحق له إالّ قدره، وهو فـی الزائـد عامـل فـی األرض     

  لیس له إالّ اجرة المثل.

  فحذار حذار على اکلۀ االرض، فلیس کما یزعمون أنهم یملکون مد اعیـنهم مـن ارض اللّـه   

تمدهم اموالهم واعوانهم، وانما لکلٍّ نصیبه حسب المکانۀ والمکـان والحاجـۀ المراعـاة    کما 

فیها حاجات اآلخرین، بالتحجیر واإلحیاء والتعمیـر، فلـو حجـر دون إحیـاء، او احیـى دون      

تعمیر مغبۀ استغاللها فی غالئها زالت عنه هذه األولویۀ المسموحۀ، وانتقلت الى من یسـتغلها  

  حاجیات اآلخرین. لحاجته او

التی خلق لهم جمیعـا، کـلٌ     وهاتان الضابطتان تسمحان لکل انسان ان یستفید من ارض اللّه

کما سعى وقدر الحاجۀ، دون اجحاف بحقوق اآلخرین، فال تبقى أرض صـالحۀ معطلـۀ، وال   

عاطل عن استثمارها وال عامل ـ فقط ـ لمن یستثمرها، قضیۀَ العدل والنصـفۀ وإعطـاء کـل      

حق حقه، حیث تقتسم األولویات بین الساعین قدر الحاجیات، ثم هم فی الزائد کعمـال   ذي

  ألنفسهم وسواهم على سواء.

ومن حصائل هذا البحث أن األرض ـ أیۀ أرض ـ ال تُملک وانما تُملک منافعها المحللۀ لمن   

وأن لیس لالنسان « أحیاها، دون رقبتها إذ لیست مما سعاه محییها، والقاعدة الحاصرة القرآنیۀ:

تحصر الملک فیما یحصل بالسعی، وتحسره عما سـواه، ولیسـت األرض سـعیا    » إالّ ما سعى

  ، اللّهم إالّ منافعها لمن یحییها. ألحد إالّ اللّه

فإن قلت: األموال الموروثۀ او المهداة والتی تُنفق فی حلها هذه ایضا لیست ممـا سـعى لهـا    

  م.من یرثونها او یهدى وینفق له

قلنا: اجل، ولکن کونها لسعاتها یسمح لهم أن یورثوها وینفقوها لمن یشاءون فیملکهـا غیـر   

سعاتها بما ملکوها ایاهم، قضیۀَ الملکیۀ المطلقۀ لهم، فالمال ـ اي مال ـ إنما یملک بالسـعی    

  للّهاو التملیک، ولیست األرض من سعى محییها، وال یملکها أحد حتى یملکها من یشاء، إالّ ا
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  ».لکم جمیعا«ولم یملکها لناس خصوص وإنما 

  .»خلق لکم ما فی األرض جمیعا ثم استوى الى السماء..«

  وترى إنَّ خلق هذه األرض بما فیها مقدم على خلق السماء؟ اقول: نعم واقول: ال!.

  نعم: إنها خلقت قبل تسبیع السماء، فقبل نجومها ومصابیحها ومنها الشمس!.

» المـاء «ام قبله: ال ندري حیث انفجرت المادة األم  ت مع دخان السماء او بعدهوال: فانها خلق

فأزبدت زبدا خُلقت منه األرض وزمالءها: الست االخـرى، وثـار منهـا دخـان هـو المـادة       

  السماویۀ األولى.

کتصریحۀ أن خلـق االرض بمـا   » ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات«فهنا اإلشارة: 

بل تسبیع السماء، وکانت السماء وقتئذ سماء، أمع االرض ام قبلهـا؟ هنـا ال نـدري    فیها هو ق

  1کما فصلناه على ضوء اآلیات الثالث.» فصلت«وتجد التفصیل االصیل فی 

نا هی رواسیها وبرکاتها وأقواتها ثم من بعد ذلک سـوى السـماء   ه» ما فی االرض جمیعا«ف 

  سبعا وهی دخان لم تسو بعد سماء وال سماوات.

  ـ السماوات السبع. 3ـ السماء مبنیۀ واحدة  2ـ الدخان  1فللسماء مراحل ثالث: 

والالئح من آیۀ البقرة واآلیات من فصلت أن االرض خلقت برواسـیها وأقواتهـا قبـل خلـق     

  ».ثم استوى الى السماء وهی دخان.. فقضاهن سبع سماوات«السماء سبعا، وإذا کانت دخانا: 

وآیات النازعات تؤخر إخراج األرض ومرعاها وإرساء جبالها ـ بدحرها ـ تؤخرها عن بنـاء    

السماء، وألن خلق األرض ببرکاتها واقواتها کان قبل تسبیع السماء، فال یعنی بناء السماء فی 

ءانـتم  «ات ـ قطعا ـ تسبیعها، فانما تطویر غازها الى سماء واحدة هو أقل تقدیر لبناءها:   النازع

اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها، واغطش لیلها واخرج ضـحاها. واالرض بعـد   

  2.»ذلک دحاها، اخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال ارساها. متاعا لکم والنعامکم

                                                        
1

 ».قل ءانکم لتکفرون بالذي خلق االرض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین...). «     

 
2

      .(79 :33. 
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  1».ماء«المنبثق من المادة األم » الدخان«بناها من أصلها الثانی 

  ٔ◌ استعمار االر

»ربی قَرِیب مجِیب ... هو أَنشَأَکُم منْ الْأَرضِ واستَعمرَکُم فیها فَاستَغْفرُوه ثُم تُوبوا إِلَیه إِنَّ «
2.  

هـو أنشـأکم مـن األرض    «هنا عرض لنعمۀ سابقۀ سابغۀ ربانیۀ بعد الـدعوة التوحیدیـۀ أنـه    

  إنشاء فی التکیون واستعمارا فیه، وانشاء فی التشریع.» واستعمرکم فیها

حیـث الساسـۀ   فطالما أصبحت صیغۀ اإلسـتعمار صـیغۀ زائفـۀ کمـا السیاسـۀ واإلسـتثمار،       

  المستعمرون المستثمرون کانوا وال یزالون یظلمون الناس فیما هم عاملون.

ورفعنـا  «من الصفات الربانیۀ، وکما اإلستثمار فی الزخـرف بمعنـاه:   » استعمرکم فیها«نرى هنا 

  3.»بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا

  تثمار من إستثمار، وسیاسۀ ربانیۀ من سیاسۀ شیطانیۀ؟!.ولکن أین إستعمار من إستعمار، وإس

فاإلستعمار الربانی هو طلب العمران اإلنسانی فی هذه الرقعۀ األرضیۀ، عمرانا لألرض نفسـها  

لعمران الحیاة الجسدانیۀ فیها، وعمرانا للروح اإلنسانیۀ الساکنۀ الماکنۀ فیها وأین عمـران مـن   

  عمران؟.

ألرض التی أنشأنا منها إستقرارا بریاحۀ الحیـاة األرضـیۀ، واسـترواحا    لقد إستعمرنا ربنا فی ا

ألرواحنا، حیث العقل السلیم هو فی البدن السـلیم، فاألصـل فـی اإلسـتعمار هـو اسـتعمار       

األرواح، فی األبدان المستعمرة العامرة إذ هی أمکنۀ األرواح ومجاالتها العملیۀ الظـاهرة فـی   

  مجاالت للحیاة.

ن الطغاة الظالمین إنما یهدفون من إستعمار األرض عمـران حیـاتهم األرضـیۀ    إن المستعمری

بتهدیم العمال عن بکرتهم وإستحمارهم لیحنـوا ظهـورهم لهـم فیرکبـوهم، وال یطعمـونهم      

                                                        
1

 المادة االم فی آیتها فی سورة هود.» ماء«). یاتی تفصیل البحث عن      

 
2

      .(11 :61. 

 
3

      .(32. 

 



 47

شبعهم إال سد رمقهم لیواصلوا فی هذه العمالۀ الظالمۀ، فهو ـ إذا ـ إسـتعمار ألنفسـهم دون     

  من یستعملونهم للعمار.

سبحانه خلق لنا األرض قبل أن یخلقنا منها، ثم إستعمرنا فیها بمـا خلـق مـن معـدات       واللّه

هو الذي خلق لکم مـا فـی   «العمار فینا وفی أرضنا، وجعل إستعمار األرض من العبادات ف 

»األرض جمیعا
وقوانا بإسـتعمارها  ، خلقها وما فیها لصالحنا، فعمرنا فیها وأمرنا ـ بما أمرنا ـ   1

  العادل الکافل للحیاة األرضیۀ الراقیۀ مادیا ومعنویا.

ـ أن تُستعمر األرض وکما فـی عهـد اإلمـام       وهکذا یأمر القائد اإلسالمی السامی ـ بأمر اللّه 

یکن  «إلى مالک األشتر النخعی متصرف لـواء مصـر مـن قولـه:      السـالم  علیهعلی أمیر المؤمنین  وـل

ک ال یـدرك إالَّ      نظرت فی عمارة  األرض أبلغ من نظرك فـی إسـتجالب الخـراج، ألن ذـل

بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البالد وأهلـک العبـاد، ولـم یسـتقم أمـره إال      

قلیالً، فإن شکوا ثقالً أو علۀ أو إنقطاع شرب أو بالۀ أو إحالۀ أرض اغتمرها غرق أو أجحف 

أن یصلح به أمرهم، وال یـثقلن علیـک شـیء خففـت بـه       بها عطش، خففت عنهم بما ترجو

  2».المؤونۀ عنهم فإنه ذخر یعودون به علیک فی عمارة بالدك وتزیین والیتک

إضافۀ إلى ما تعنی من العمار، العمر، فهمـا معنیـان، حیـث    » استعمرکم فیها«هذا، وقد تعنی 

من األرض وجعل لکـم فیهـا عمـرا وعمـارا، فبـالعمر       العمر والعمار متالزمان، فقد أنشأکم

یحصل العمار، وبالعمار یطول العمر، فإن فی عمار األرض إصالحها لصالح الحیاة المعیشـیۀ  

  الطویلۀ، رعایۀ لمتطلبات الحیاة البدنیۀ، والعقل السلیم فی البدن السلیم.

میزان ربانی فی کل شیء  

»میزَانَوالسماء رفَعها ووضَع الْ«
3.  

                                                        
1

      .(2 :29. 
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 .292). الخطبۀ      
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إن رفع السماء یوحی بأنها کانت سماء من ذي قبل ثـم رفعـت، وتَـرى أنهـا کانـت سـماء       

خافضۀ فرفعت والسماء هی جهۀ العلو؟ فکیف کانت سماء إذا؟ ثم ترى إلـى أیـن رفعـت؟    

  وعلى م؟ وبم؟.

ثـم اسـتوى الـى    «دة األم: السماء هذه ـ قبل رفعها ـ هی الدخان الغاز، حصیلۀ تفجـرة المـا    

المساء وهی دخان فقال لها ولألرض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینـا طـائعین. فقضـاهن سـبع     

»سماوات..
فانفتقت أرضـا هـی زبـد األرض األم:      وکان الغاز هذا فی المادة األم ففتقها اللّه 1

أو لم یـرَ الـذین کفـروا أن السـماوات     «م: مادة األرضین السبع، وانفتقت غازا هی السماء األ

»واألرض کانتا رتقا ففتقناهما..
فالمادة األم هـی المرقوقـۀ، ثـم السـماء األم وأرضـها همـا        2

المفتوقتان عن األم، ثم وللسماء رفعان، رفع الدخان األم، المتصاعد إلى أعماق الفضاء بعـد  

تعنیهما، فال » السماء رفعها«قات السبع، کلٌ فوق بعض، وعلَّ تفجرة المادة األولى، ورفع الطب

تعنی السماء جهۀ العلو فقط لکی تنافی خفضها قبل رفعها، وإنما الغاز التی هی مادة السماء، 

     والجهات والفضاءات العلویۀ هی أمکنۀ السماوات، وقد رفعت إلیهـا، وکمـا أن کـل سـماء

ت مرفوعۀ على ما تحتها من کرات ومنها األرضون بما مرفوعۀ على ما تحتها، کذلک المساوا

»رفع السماوات بغیر عمد ترونها«فیها أرضنا، ثم وهی کلها مرفوعۀ بعمد ولکن ال ترونها: 
34.  

ع السماء، هذا الفضاء السامق الهائل الذي ال تبدو له حدود، وعلـق علیهـا ملیـارات    رف  فاللّه

القنادیل، السیارات منها والثابتات، ولوال التقدیر والمیزان الموضوع فـی أقـدارها وحرکاتهـا    

  النفلتت فأفلتت الکائنات عن مسیراتها ومصیراتها، ولکن الرحمان:

الذي أنـزل الکتـاب     اللّه«ه المیزان، میزان أنزله الرحمان: وضعا هو رفع لما ل»: وضع المیزان«

                                                        
1      .(41 :12. 

 
2

      .(21 :35. 

 
3

      .(2 :13. 
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»بالحق والمیزان
میزان علم القرآن وسائر المیزان: وضعه فـی التکـوین وفـی التشـریع، فـی       1

السماء واألرض، لآلخرة واألولى، میزان الکیان والرباط بسائر الکون، میـزان العقـل والعـدل    

مور، ویعتدل علیه الجمهور: اإلنس والجان، وکذلک سائر المیـزان: میـزان   الذي تستقیم به األ

والعلماء الربانیون، ومیزان المدلول: العـدل   2الدلیل: القرآن ونبی القرآن وخلفاءه المعصومون

فی کافۀ زوایا الکون وحوایاه، فلوال المیزان لم یبق ألي کـائن کیـان، وال لإلنـس والجـان،     

  رس االنسان:فلید

  3.»أَالَّ تَطْغَوا فی الْمیزَانِ * وأَقیموا الْوزنَ بِالْقسط والَ تُخْسرُوا الْمیزَانَ«

فلندرس من کتابی التکـوین والتـدوین    4:»وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط«

وأقیمـوا الـوزن   «وإیجابا فـی تقـواه:   » أال تطغوا فی المیزان«ان: سلبا: درسا فی طغوى المیز

  ».بالقسط وال تخسروا المیزان

فتقوى المیزان هی الحساب العدل به وفیه، وطغواه هی الفوضى الالحسـاب، ولـیس میـزانَ    

البیع فقط، بل سائر القیم والموازین فـی سـائر جوانـب الحیـاة بمتطلباتهـا ومنهـا مـوازین        

  امالت.المع

فهنا إقامۀ للوزن بالقسط العدل هی تقواه، وتخسیر للمیزان بالقسط الالعدل، هو طغـواه، بمـا   

لهما من درجات ودرکات، فالحق فی األرض وفی حیاة البشر مربوط ببناء الکون، ومدروس 

عن میزان الکون، فکما الفوضى فی وزن سائر الکون تفضی الى القضاء على الکون، أو شـلِّ  

ودورانه، کذلک الفوضى فی میزان حیاة االنسان تشلُّ دوران حیاته کإنسان، وتخسـره   عجلته

                                                        
1      (42 :17. 

 
2

نصبه لخلفه ـ  السالم علیهوالمیزان أمیر المؤمنین «فی حدیث:  السالم علیه). فی تفسیر القمی عن الحسین بن خالد عن االمام الرضا      

یزان: ال تعصوا االمام ـ وأقیموا الوزن بالقسط: أقیموا االمام بالعدل، وال تخسروا المیزان: ال تبخسوا االمام حقه أال تطغوا فی الم

 ».وال تظلموه...
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  ما فضل به على سائر الحیوان وأضل سبیالً.

زن تکوینـا وتشـریعا،   بمعنى؟ کال! فاألول هو معیار الـو  1فی هذا المثلث» المیزان«وترى أن 

والثانی ما یمکن فیه الطغیان، من میزان التشریع تهریفا وتحریفا، أو خالفا وعصـیانا، فمیـزان   

التکوین ال یقبل الطغیان، اللهم إال ما فیه خیار لالنسان، والثالث هو الذي یقبل اإلخسـار مـن   

یث اإلخسار ال یتجه إلى آلۀ المیزان، وزنا وموزونا ومعیارا، اللهم إال فی معیار المعامالت، ح

الوزن، فقد یحدد کل میزان بالحد الذي تحدده قرائنه: وزنا ومعیارا وموزونا، جمعا وتفریقـا،  

  جملۀ وتفصیالً.

ثم المیزان ـ أي میزان ـ فـی األرض، النسـانها وجانهـا، انـه مـأخوذ مـن میـزان السـماء،           

انیـۀ منهـا تؤخـذ عـن شـموس      فحساباتها الجسمانیۀ مأخوذة عن مدارات الشمس؛ والروح

  »!.أال تطغوا فی المیزان«التشاریع السماویۀ 

  2:»واألرض وضعها لألنام«

ترى أن األنام هنا ـ وال توجد فی سواها ـ هی االنسان کما قد یـرام؟ ولـیس وضـع األرض      

والجان خلقناه مـن قبـل   «وقد خلق قبلهم الجان:  3حاصرا فیهم، واألرض هنا محصور لألنام!

»من نار السموم
فقد کانت األرض لهم قبل أن تکون لالنسان! إال أنـه ال یخـتص بـه خلـق      4

األرض وله مشارك فیها وفی التکلیف سواه، حتى ولو خلق قبل الجن! اللهـم إال اختصـاص   

»هو الذي خلق لکم ما فـی األرض جمیعـا  «شریف ك الت
ولکنهـا تختلـف عـن آیـۀ األنـام       5

الحاصرة لهم وضع األرض! اللهم إال فی تشریف مستغرق، یدمج سائر مشـارکیه فیـه، إال أن   

                                                        
1

 ـ وال تخسروا المیزان. 3ـ أال تطغوا فی المیزان  2ـ وضع المیزان  1).      

 
2      .(55 :10. 

 
3

 یوحی بالحصر، بخالف آیۀ االنتفاع.). تقدیم المفعول (األرض)      

 
4

      .(15 :27. 
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فی آیۀ اآلالء تصریحۀ بشمول األنام لإلنس والجان، فلیس للجان ذکر مسبق على آیتها » کما«

  لى، إال أن تعنیه األنام قبلها، فلتشملها األنام.االو

 1ثم وهل تشمل کل دابۀ، أو کل حی من طائر وسابح ودابب؟ قد یکون وکما تصـدقه اللغـۀ  

  ولکنما الفاکهۀ والنخل والرمان ال تناسب إال االنس والجان.

  الطبقیات المفروضۀ والمرفوضۀ

»ولَما جاءهم الْحقُّ قَالُوا هذَا سحرٌ وإِنَّا بِه کَافرُونَ«
2.  

کلمـتهم المختصـرة عـن تفاصـیل     » قـالوا «قرآن محمد ومحمد القرآن » ولما جاءهم الحق«

ولیس الحق المبین یختلط بالسـحر غیـر   »! هذا سحر وإنا به کافرون«أقاویلهم المحتصرة فی 

ن دونهـم فـی تمییـز       المبین، أو یبین بنفسه أنه سحر، وال یختلف اثنان من ذوي حجـی ومـ

حر عن المعجزة، ولذلک تراهم ال یعترضون ویتشککون فی القـرآن الـذي یتقولـون أنـه     الس

  سحر إال فیمن جاء به:

»وقَالُوا لَوالَ نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ علَى رجلٍ منْ الْقَرْیتَینِ عظیمٍ«
3.  

ثم التنزل إلى » ا ألنزل مالئکۀلو شاء ربن«هنا الواو تعطف على معطوف علیه کالمعطوف مثل 

  ؟»لوال نزل...«هذا المعطوف، لو کانت النبوة فیه ف 

زل علـى       فلم تبق من الریبۀ فی هذا الحق إال نزوله على یتیم غیر ذي مـال وال منـال، فلـو ـن

رجل من القریتین عظیم لکانوا مصدقیه؟ أترى إن کان القرآن سحرا ـ فهو سحر أیا کان وبید  

ل کان ـ فهل یتحول السحر إلى المعجزة إن تحول من ید ال ترضونها إلـى مـن    أي من الرس

  ترضون، أم یتحول المعجزة إلى السحر لو عکس األمر، تلک إذا قسمۀ ضیزي!

                                                        
1

 ). کما عن ابن عباس انه الجن، وقال انه: الخلق، ولما سئل عن الدلیل استشهد بهذا الشعر:     

 ام المسخرفان تسألینا مم نحن فانناعصافیر من هذا األن

 ).141: 6وقال أیضا: کل شیء یدب على األرض، وقال: کل شیء فیهالروح (الدر المنثور 
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3

      .(43 :31. 

 



 52

هؤالء الحمقانی المخلدین إلى الحیاة الدنیا وزهراتها وزهواتها، لما اختلت عندهم الموازین، 

ل وسایر قیم األرض، استعظموا رسالۀ السـماء أن تنـزل إال   ورأوا العظمۀ فقط فی الجاه والما

على عظیم فی میزان األرض، عظمۀ خیالیۀ وخارجۀ عن طبیعۀ الرسالۀ، بل ومنافیۀ لهـا غیـره   

اعلـم    اللّـه «مواتیۀ معها وقد اعتبروها اصالً ومحورا للتفاضالت فلتتَّبعه فضیلۀ السماء ولکـن  

ها سند من داخله، مساندا لها غیر معاند، الخلیـق المتجـرد   یجعلها فیما ل» حیث یجعل رسالته

، فلم یختره زعیما وال صاحب مـال أو منـال، لکـی ال     عن کافۀ العالقات والصالت إال باللّه

تلتبس واحدة من قیم األرض بقیم السماء، وال تزدان صلۀ بینهمـا إال إغـراء لهـا بمصـاحب     

  ع وال یتنزه عنها متعفف.خارج عن ذاتها المجردة، فال یدخلها طام

فالدعوة الرسالیۀ مجردة عن کل دعایۀ إال الحقیقۀ البارزة من ذاتها، والحق البارز فی دعاتهـا،  

حتى یحمل حقا ناصعا صارما إلى من یتحرى عن الحق المطلق، دونما تدجیل ودعایۀ زائـدة  

  ی.تُظهر الرسالۀ بمظهر أعلى مما هی، کما ال تقصر فیها لتُخفیها عما ه

هو الولید بن المغیرة المکی وابو مسعود عروة بن مسعود الثقفـی  » رجل من القریتین عظیم«و

الطائفی، أمن ذا من الزعماء األثریاء ذوي األنفۀ والکبریاء، ولو أنزل هذا القرآن علـى رجـل   

منهما، ألصبحت الرسالۀ المساویۀ التی هی للمستضعفین فی أصلها، أصـبحت للمسـتکبرین،   

لبوا أضرابهم إلیها، أم ویخونوا فی الدعوة لها، فإنها تنـاحر األثـرة والکبریـاء، وتنـافر     أن یجت

  المستأثرین الکبراء.

الرحمـۀ  » أهم یقسمون رحمۀ ربک«والقرآن یجیب عن هذه التطرُّفه الحمقاء، والتطلُّبۀ الخواء 

مـن رسـالۀ    التی حتى ربتک حتى أصبح قلبک المنیر مشرقا، تلـک الرحمـۀ العلیـا الروحیـۀ    

السماء، أهم یعرفونها حتى یقسموها، ولو عرفوها ولن! فهی رحمۀ ربک، فهو الذي یقسـمها  

فال یجعلهـا فـی قلـوب خاویـۀ عـن       »أعلم حیث یجعل رسالته  اللّه«کما یشاء لمن یشاء ف 

الحق، خاملۀ بالباطل، قلوب مقلوبۀ ال تتعلق إال بزهرات الـدنیا وشـهواتها، فتضـیع الرسـالۀ     

  ل المرسل إلیهم هباء!.فتجع
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  1ویا عجبا وما لهم هم ورحمت ربک العلیا أن یقسموها، ولیس لهم أن یقسموا الرحمۀ الدنیا:

» عنَـا بفَعرا ونْیاةِ الدیی الْحف میشَتَهعم منَهینَا بمنُ قَسنَح کبۀَ رمحونَ رمقْسی مقَ   أَهفَـو مضَـه

  2.»بعضٍ درجات لیتَّخذَ بعضُهم بعضا سخْرِیا ورحمۀُ ربک خَیرٌ مما یجمعونَ

یعجز أن یقسم رحمته الرسالیۀ وهم قادرون؟ أو یجهل وهم عـالمون، أو یبخـل     فهل إن اللّه

یقتضی أن یتوکلوا عنه قسمۀ رحمتـه دون توکیـل    وهم ال یبخلون، أماذا من عطْب أو نقص

؟ »یقسمون رحمۀ ربـک «أوالء الحماقى الجهال، العجزة البخال، األوغال البِطال الرِّذال » أهم«

وهم یتطلبون قسمۀ فی الحیاة العلیا، فهـم أوالء  » نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا«

فکیف یطلبون قسمۀ لمعیشـتهم العلیـا؟! وتفصـیل     أهل الدنیا یجهلون قسمۀ معیشتهم الدنیا،

  3معهم.آله و علیه اهللا صلىالجواب عن هذه الهرطقۀ نجدها فی مناظرة الرسول 

                                                        
ـ اخرج احمد والحاکم عن ابن مسعود فی قوله تعالى: اهم یقسمون رحمۀ ربک قال: سمعت رسول   16: 6). الدر المنثور      1

یعطی الدنیا من یحب ومن ال یحب وال یعطی   قسم بینکم اخالقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللّه  هیقول: ان اللّ آله و علیه اهللا صلى  اللّه

 الذین اال من یحب اعطاه الدین فقد احبه.

 
2

      .(43 :32. 

 
3

  قـال: ان رسـول اللّـه   السـالم  علیـه فی کتاب االحتجاج عن ابی محمد الحسن العسکري عن ابیـه   28ح  597: 4). نور الثقلین      

ان یبعث الینا ذات یوم بفناء الکعبۀ اذ   بن امیۀ المخزومی: لو اراد اللّه  ا ذات یوم بفناء الکعبۀ اذ قال له عبداللّهکان قاعد آله و علیه اهللا صلى

ان یبعث الینا رسوالً لبعث اجل من فیما بیننا ماال واحسن حاالً فهال نـزل القـرآن     بن امیۀ المخزومی: لو اراد اللّه  قال له عبداللّه

انزله علیک وابتعثک به رسوالً على رجل من الفریتین عظیم: إما الولید بن المغیرة بمکۀ وإما عروة بن مسعود   لّهالذي تزعم ان ال

لـیس    : اما قولک: لوال نزل هذا القرآن على رجل من الفریتین عظیم الولیـد او عـروة فـان اللّـه    آله و علیه اهللا صلىالثقفی بالطائف؟ فقال 

ستعظم انت وال خطر له عنده کما له عندك، بل لو کانت الدنیا عنده تعدل جناح بعوضۀ ما سقى کافرا به یستعظم مال الدنیا کما ت

القاسم للرحمات والفاعل لما یشاء فی عبیده وامائه ولیس هو عـز وجـل     الیک بل اللّه  مخالفا شربۀ ماء، ولیس قسمۀ رحمۀ اللّه

ته بالنبوة لذلک، وال ممن یطمع فی احد فی ماله او حالـه کمـا تطمـع انـت     ممن یخاف احدا کما تخافه انت لما له وحاله فعرف

فتخصه بالنبوة لذلک، وال ممن یحب احدا محبۀ الهوى کما تحب فیقدم من ال یستحق التقدیم، وانما معاملته بالعدل فـال یـؤثر   

فی مراتب الدین وجالله اال اشدهم تباطئا ألفضل مراتب الدین وخالله اال االفضل فی طاعته واألجد فی خدمته، وکذا ال یؤخر 

عن طاعته واذا کان هذا صفته لم ینظر الى مال وال الى حال، بل هذا المال والحال من تفضله ولیس الحد اکراهه من عباده علیه 

هـه علـى خـالف    ضریبۀ الزب فال یقال له: اذا تفضلت بالمال على عبد فال بد ان تتفضل علیه بالنبوة ایضا النه لیس الحد اکرا

کیف اغنى واحدا وقبح صورته وکیف حسن صـورة واحـد     مراده، وال إلزامه تفضالً، النه تفضل قلبه بنعمۀ، اال ترى یا عبداللّه

وأفقره، وکیف شرف واحدا وأفقره وکیف أغنى واحدا ووضعه؟ ثم لیس لهذا الغنی ان یقول: هالَّ أضیف الى یساري جمال فالن، 
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فی المعیشۀ الدنیا لغایۀ أسمى هـی فـی   » فعنا بعضهم فوق بعض درجاتور» «نحن قسمنا..«

  تنظیم حیاتهم الدنیا عادلۀ عاقلۀ:

جملۀ من آیۀ منقطعۀ النظیر ویتیمۀ فی سائر القرآن، تبین حقیقۀ » لیتخذ بعضهم بعضا سخریا«

تنظیم الحیـاة  ثابتۀ من النوامیس اإللهیۀ فی هذا الکون، أن هناك طبقیۀ بارادة الرحمن الرحیم ل

  حیث یدور دوالبها.

فـی قلـوب   » أعلم حیث یجعل رسـالته   اللّه«هنالک معیشۀ فی الحیاة العلیا، الرسالۀ اإللهیۀ، و

  صافیۀ ضافیۀ تفیض کما تستفیض دونما خیانۀ.

وهناك عیشۀ فی الحیاة الدنیا، کسائر ما یعیش اإلنسان فیما سـوى الروحیـۀ والمعنویـۀ، مـن     

ستعدادات فی تحصیل المال والمنال أم فی صناعات أم ماذا مما تدیر شـؤون  عقلیۀ علمیۀ وا

دون أن یکون جمیع الناس على سواء فی معیشتهم » لیتخذ بعضهم بعضا سخریا«هذه الحیاة، 

  نُسخا متماثلۀ مکرورة تُحیل أن تقوم معیشۀ وحیاة فی هذه األرض.

  ما هی الطبقیۀ المرفوضۀ والمفروضۀ؟

ن الطبقیات بین المجتمعات، من ظالمۀ وعادلۀ وفاضلۀ، فالطبقیـۀ الحصـیلۀ مـن    نجد مثلثۀ م

المظلمات، من أکَلۀ األرض ومصاصی الدماء، من هـؤالء الظـالمین بحقـوق المستضـعفین،     

وال » «وأن لیس لإلنسان إال ما سعى«تلک الطبقیۀ ظالمۀ تطاردها التشاریع اإللهیۀ، حیث تقرر 

                                                                                                                                                         

: هال اضیف الى جمالی مال فالن؟ وال للشریف ان یقول: هال اضیف الى شرفی مال فالن؟ وال للوضـیع ان  وال للجمیل ان یقول

یقسم کیف یشاء ویفعل کما یشاء، وهو حکـیم    یقول: وال للشریف ان یقول: هال اضیف الى مالی شرف فالن؟ ولکن الحکم للّه

: ـ اهـم یقسـمون     هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم ـ قال اللّـه  فی افعاله محمود فی اعماله وذلک قوله: وقالوا لوال نزل 

رحمۀ ربک ـ یا محمد ـ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ـ فاُحوجنا بعضا الى بعض، أحوج هـذا الـى مـال ذلـک        

قراء ذلک الى سلعۀ هـذا والـى   واحوج ذلک الى سلعۀ هذا والى خدمته فترى اجلّ الملوك واغنى االغنیاء محتاجا الى افقر الف

خدمته فترى اجلّ الملوك واغنى االغنیاء محتاجا الى افقر الفقراء فی ضرب من الضروب إما سلعۀ معه لیست معه وإمـا خدمـۀ   

یصلح ال یتهیأ لذلک الملک ان یستغنی اال به، وإما باب من العلوم والحکم هو فقیر الى ان یستفیدها من هذا الفقیر الذي یحتاج 

الى مال ذلک الملک الغنی وذلک الملک یحتاج الى علم هذا الفقیر أو رأیه او معرفته ثم لیس للملک ان یقول: هال اجتمع الـى  

مالی لم هذا الفقیر؟ وال للفقیر ان یقول: هال اجتمع الى رأیی ومعرفتی وعلمی وما اتصرف فیه من فنون الحکم مال هذا الملـک  

 الغنی؟.
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أماذا من ضوابط اقتصادیۀ عادلۀ تحارب الفقر المظلوم والغنى » بالباطلتأکلوا أموالکم بینکم 

الظالمۀ، وأما الغنى عن سعی فال، أو الفقر عن تقصیر وعطالۀٍ فتحارب فقیره الذي ظلم نفسه، 

  ال الغنی الذي ال یظلمه، کما یندد بالفقیر المتخاذل الذي یتکاسل عن األخذ بحقه.

ال تکوینا وال تشریعا، وإنما هی من مظلمات الناس النسناس،   لّههذه الطبقیۀ لیست من فعل ال

  دون الناس العدول وال إله الناس.

ومن ثم طبقیۀ عادلۀ فی مراعات الناس، إعطاء کل ذي حق حقه، وإعطـاء سـعی کـل سـاعٍ     

حقه، فإن زاد سعیه عن حاجته فإنفاقا على من نقص، وإن نقص سعیه عـن حاجتـه فرحمـۀ    

  دون منٍّ وال أذى. علیه ممن زاد،

هذه طبقیۀ عادلۀ تقرِّب بین الساعین فی عیشتهم رغم اختالفهم فی مسـاعیهم، وهکـذا تُقـرِّر    

الشریعۀ اإللهیۀ، سعیا حسب المستطاع وتراحما بین الساعین حسب المستطاع! وهـذه طبقیـۀ   

  الناس.

وهی الحصـیلۀ مـن   ثم طبقیۀ فاضلۀ هی من إله الناس، ال من عدل الناس وال ظلم النسناس، 

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخـذ بعضـهم بعضـا    «مختلف المواهب واإلستعدادات: 

فسمۀ التفاوت فی مقادر الرزق، نتیجۀَ تفاوت الدرجات فـی اسـتعدادات وفعلیـات،     »سخریا

هذه السمۀ ال تتخلف أبدا حتى فی المجتمعات المصطنعۀ المحکومـۀ بمـذاهب موجهـۀ أن    

  األفراد فی هذا الرزق أبدا! تساوي جمیع

وطبعا التسـخیر العـادل المتعـادل، ال    » التسخیر«والحکمۀ األصیلۀ اإللهیۀ فی هذه السمۀ هی 

اإلستثمار الظالم او اإلستعمار واإلستکبار واإلستحمار واإلستبداد واإلستضعاف واإلستخفاف: 

ۀ، حیث التشاریع اإللهیـۀ تحاربهـا   سخریا ظالما هاتکا حرَم اإلنسانیۀ فی أبوابه السبع الجهنمی

  وتغلقها دون مؤاربۀ وال مسایرة.

ال یعنی طبقیا مشکّالً من مسخِّرٍ ومسخَّرٍ دائبین، فإنـه سـخري جـانبی مـن     » سخریا«أجل إنَّ 

النسناس، وإنما السخري من کل الجوانب عدالً وفضالً، فالعامل مسخر للمهندس ولصـاحب  

ولصـاحب العمـل، وصـاحب العمـل مسـخر للمهنـدس        العمل، والمهندس مسخر، للعامل

وللعامل على سواء، فکلٌّ مفضَّل على اآلخر بما عنده، کما اآلخر مفضل علیه بما عنـده، فلـو   
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کان الکل على سواء فی المواهب واإلستعدادات لما مکَّن أحد نفسه فی شـغل آلخـر مثلـه،    

ء هـذه تمنـع الحیـاة الجماعیـۀ     ولما تمکن أحد من تسخیر أحد هو مثلـه، وحالـۀ اإلسـتغنا   

  والتساخر بین األفراد فی حاجیاتهم فتقف عجلۀ الحیاة.

هذه هی التعامل الالزم والالئق بشأن الحیاة کما تقتضیه الشرعۀ العادلـۀ اإللهیـۀ:   » سخریا«ف 

أن لکل ساعٍ سعیه، ثم الزائد والناقص فی سعیه دون تقصیر یتعامالن تعـامالً آخـر، أن یفیـد    

لُ من سعیه اآلخرَ، ویستفید اآلخرُ من سعی األول، إنفاقا دون منٍّ وال أذى حتـى تحصـل   األو

  طبقیۀ الناس.

فطبقیۀ النسناس تعم ما تحصل من ظالمات، ومن ترك اإلنفاقات الواجبۀ والراجحۀ، وطبقیـۀ  

الناس تطردهما فی ترك الظالمات وفعل اإلنفاقات، علـى ضـوء الطبقیـۀ الفاضـلۀ مـن إلـه       

  ناس!.ال

فلیست الطبقیۀ کلها ظالمۀ، کما الالّ طبقیۀ لیست کلها عادلۀ، وإنما الظلم مرفوض فی طبقیـۀ  

  ام ال طبقیۀ، والعدل مطلوب مفروض ـ والفضل ـ فی طبقیۀ او ال طبقیۀ.

أترى لو تغاضینا عن آمـاد المسـاعی فأعطینـا عمـاالً ـ علـى اخـتالف مسـاعیهم ـ أجـورا          

وأن «إلزالۀ الطبقیۀ بینهم، ولکی ال تحصل، هـل هـو إذا عـدل؟ ف    متساویۀ، أم قدر الحاجۀ 

  إذا ظلم؟ کما یقوله اإلقتصاد الشیوعی.» لیس لإلنسان إال ما سعى

أم لو أعطینا کالً کما سعى دون رعایۀ لقصور الضعاف أن نزیدهم لحد الکفاف، ودون أخـذ  

السعی، فهل عدلنا ام کما تقو ل  الضرائب من األقویاء إنفاقا للضعاف، تطبیقا مکانیکیا لقاعدة

  االشتراکیۀ أم ظلمنا؟.

أم إذ نجمع ـ على ضوء اإلقتصاد اإلسالمی ـ بین قاعدة السعی وبین رعایۀ الضعاف القُصـر    

بفرض ضرائب الکفاف على األثریاء، رعایۀ للمحاویج، أفرادا أو جماعـات، فهـل ظلمنـا أم    

ضهم فـوق بعـض درجـات لیتخـذ بعضـهم بعضـا       ورفعنا بع«عدلنا؟ وهذا ما یقوله اإلسالم: 

على ضوء قاعدة السعی واإلنفاق المستحق، لتتقارب الجماعۀ المسلمۀ مادیا ومعنویا،  »سخریا

فسماحۀ اإلنفاق ربوةٌ روحیۀ بین الناس، وتطبیق قاعدة السعی عدل واقعـی، وفـی اخـتالف    

لکل محاویج بعضهم إلـى  المواهب واإلستعدادات تمازج فی تعاول دائب بین الناس، حیث ا
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  بعض نتیجۀَ اختالف الدرجات والموهبات والحاجیات.

لیتخـذ  «آیۀ السخري تجعل مباعضۀ فی بنی اإلنسان کافـۀ کـأنهم أبعـاض لشـخص واحـد      

وکما أن هناك سخري التساخر العادل المتعادل المتکامل بـین أعضـاء الفـرد    » بعضهم بعضا

تعدادات فی هذه األعضاء، تحکمها روح واحـدة  اإلنسانی على درجات فی الموهبات واإلس

باتجاه واحد هو صالح المجموعۀ، فلتکن کذلک المجموعۀ اإلنسـانیۀ بأفرادهـا، فیعنـی کـلُّ     

    خري الترابط التضامن العـادل المتکامـل، قضـاءحیاته ضمن المجموعۀ، فی س کادح صالح

  لحاجیات األفراد ضمن المجموعۀ، والمجموعۀ ضمن األفراد.

تجد فی أیۀ شرعۀ إلهیۀ سماحا لسخري اإلستبداد واإلسـتکبار واإلسـتخفاف واإلسـتعمار     ال

واإلستثمار واإلستضعاف واإلستحمار، حیث أغلقت هذه االبواب السبعۀ الجهنمیۀ بمصراعیها 

  على بنی اإلنسان، فاتحۀً أبواب التعایش العادل السلمی والحیاة التضامنیۀ العادلۀ الفاضلۀ.

تسخیرا مسیرا على عمل، أم مخیرا فی سعی ال یوازیه أجره، فحریـۀ العمـل وحریـۀ    فال تجد 

إال عادالً یرجـع إلـى صـالح األفـراد والمجتمعـات،      » سخریا«اإلنتخاب فی العمل ال یسلبها 

تقدیما لصالحها على صالح األفراد، دون تأصل لألفراد والمجتمع علـى هامشـها، أو تأصـل    

على هامشه، بل األصالن مرعیان تفضیالً لصالح المجتمـع عنـد التعـارض،    للمجتمع واألفراد 

  وکما تجده فی الحقل اإلقتصادي اإلسالمی کأفضل ما یمکن على ضوء الکاتب والسنۀ!.

ثم إن فی اتخاذ بعضهم بعضا سخریا حسب اختالف الدرجات ومقتضاها منتوجۀ أخرى بعد 

مال واألکمل فالتحري عنه واإللتذاذ به، ولو کان قضاء هذه الحاجیات، هی درك اإلنسان للک

الناس على سواء جماالً وکماالً وفی کافۀ المتطلبـات فغضّـا عـن شـلِّ الحرکـۀ التضـامنیۀ       

حینذاك، لم یحظُ اإلنسان حظوة بما عنده حیث یراه عند سائر الناس على سواء، ولـم یلتـذَّ   

واء، إذا لزالت اللّذات ومرَّت الحیـاة مـرَّة   إنسان بنعمۀ عنده لما یراها عند سائر الناس على س

  دون حراك، لو أنها مرت دون تضامن التساخر والتعامل!.

فاإلشتراکیۀ المتساویۀ خلقۀً وفی استعدادات هی هادمۀ اللذات، موقفۀٌ عجلـۀ السـیر الـدائب    

ریع اإللهیـۀ،  المتسابق فی الحیاة، ولکنما الطبقیۀ العادلۀ المتعادلۀ المتکاملۀ على ضـوء التشـا  

إنها تضمن عجلۀ دائبۀ فی صراع عجلۀ الحیاة وسرعتها فی صراعها، سباقا سـائغا سـابغا فـی    
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  ».سابقوا إلى مغفرة من ربکم.. سارعوا إلى مغفرة من ربکم وجنۀ..«میادینها وسراعا 

  من المادیۀ الدنیویۀ.» خیر مما یجمعون«الروحیۀ الرسالیۀ » ورحمۀ ربک«

وهی الخیر المطلق نسبیا إلى سـائر الخیـر، یختـار لهـا مـن      » رحمۀ ربک«ل یختار   فإن اللّه

یناسبها وتناسبه، من یحتضنها وتحتضنه، من یعمل بها ویبلغها کما هو أحرى، وال صلۀ بینهـا  

وبین عرَض هذا األدنى، بل الدنیا بزهرتها وزخرفتها تنافرها وتتعـارض معهـا، کمـا الرسـالۀ     

ی النَعمـۀ     اإللهیۀ بغیتها الرئیسیۀ هی التزهید فی الدنیا، التحدید لشهواتها، أترى المتـرَفین اُوـل

یتقبلون رسالۀ تقضی على تَرَفهم لصالح المحاویج من طَرَفهم، أم لم تقبلوها یبلغونها کما هو 

أحرى بالغا یضاد کیانهم، أم لو سلمت الرسالۀ من هذا وذاك، ألیست هـذه الرسـالۀ نفسـها    

  نیا وتبعد أهل اآلخرة أم تُغري الناس بمغریات الرسول أم ماذا؟بالتی تقرب أهل الد

تلمح إلى قمۀ الرحمۀ الروحیۀ فی الحیاة العلیا، وأین هـی مـن معیشـۀ الحیـاة     » رحمۀ ربک«

الدنیا، وإذا هم ال یصلحون لقسمۀ الحیاة الدنیا وهم من أهلها، فکیف یصلحون لقسمۀ الحیاة 

أن ألهلیها ان یقتسموها، إنها الربوبیۀ الوحیـدة المطلقـۀ فـی     العلیا وهم لیسوا من أهلها، وال

حیـث السـؤال اإلسـتنکار    » ال یسئل عما یفعل وهم یسـئَلون «قسمۀ الحیاة دنیاها وعلیاها ف 

یخص من یجوز علیه الخطأ، والسؤال اإلستعالم ال یجوز فی کل صغیرة وکبیرة إال ما عرَّفنـا  

  من الدنیا والتی لم ینظـر اللّـه  » خیر مما یجمعون«العلیا » ورحمۀ ربک«ربنا بحکمته ورحمته 

  إلیها منذ خلقها!.

ومعـارِج   ولَوالَ أَنْ یکُونَ النَّاس أُمۀً واحدةً لَجعلْنَا لمنْ یکْفُرُ بِالرَّحمنِ لبیوتهِم سقُفا منْ فَضَّۀٍ«

ا متَـاع      علَیها یظْهرُونَ * ولبیوتهِم أَ لَمـ ـکإِنْ کُـلُّ ذَلخْرُفـا وزئُونَ * وتَّکا یهلَیرُرا عسابا ووب

  1.»الْحیاةِ الدنْیا واالْخرَةُ عنْد ربک للْمتَّقینَ

فـر، دون  إن قاعدتی السخري والسعی تقتضیان خلیطا من الفقر والغنی فی قبیلی اإلیمان والک

اختصاص ألحدهما بأحدهما، مهما کان الکفار بطبیعۀ الحال أغنى من المؤمنین ألنهم مبکون 

  على الحیاة الدنیا دون اآلخرى، ثم اإلیمان قید الفتک!.

                                                        
1

 .35ـ  33: 43).      
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إال أن قاعدة ثالثۀ تناحرهما هی رخاصۀ الـدنیا ودنائتهـا، وهـی مجلبـۀ الشـهوات ومـدحرة       

إال لمن یکفر بالرحمن دون المؤمنین، إال أن فریق اإلیمان   الطاعات فال تناسب فی میزان اللّه

لیسوا على السواء، صابرین على الفقر المطلق لهم والغنى المطلقۀ لفریق الکفـر، فهنـاك قـد    

  یتفلت اإلیمان، فکرٌّ على ما یفر منه، خروجا عن الحفرة إلى البئر!.

مزید الغنى فی أبعاد: إخالدهـم إلـى    لذلک اختلط الفریقان فی الفقر والغنى، وفی قبیل الکفر

»من کان یرید العاجلۀ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید..«الدنیا فیعطون منها کما أخلدوا: 
من « 1

کان یرید الدنیا وزینتها نوف إلیهم أعمالهم فیها وهم فیها ال یبخسون. أولئک لیس لهـم فـی   

»اآلخرة إال النار..
والبعدان هما قضیۀ الکفر واإلیمان، ومن ثم بعـد  » االیمان قید الفتک«وأن  2

ثالث من رحمۀ الرحمن على المؤمنین أنه ال یغنیهم کأصل کما یسعون لکی ال تُلهیهم، وأنها 

ـ   : «آله و علیه اهللا صلى  ، کما یروى عن رسول اللّه ال وزن لها فی میزان اللّه زن جنـاح  لو کانـت الـدنیا ت

  3».بعوضۀ ما سقى منها کافرا شربۀ ماء

إال أن » لجعلنـا.. «کما کانوا قبل البعثات الرسـالیۀ ضُـالّالً   » ولوال ان یکون الناس امۀ واحدة«

تحیل بقاء فریق المـؤمنین  » لو«هکذا یجعل الناس أمۀ واحدة بعد الرساالت کما قبلها و جعالً

على اإلیمان، أو رغبۀ المتحرین عن اإلیمان فی اإلیمان، رغم أن هـذا الجعـل قضـیۀ خسـۀ     

  الکافرین وخسۀ الدنیا! دون تبعید لمن یتحرَّى عن اإلیمان.

الدائبۀ اإللهیۀ على کون الناس أمۀ واحدة فی قاعدي  معنى ثانیا: لوال السنۀ» لوال..«وقد تعنی 

السخري والسعی، لجعلنا.. رفضا لهما.. حیث خسۀ الدنیا وزهادتها؟ ولکنما اسـتثناء القواعـد   

تعالى کونیۀ وتشریعیۀ، إذا کان لصالح الکتلۀ المؤمنۀ، هذا اإلسـتثناء راجحـۀ     التی جعلها اللّه

ضُالّالً بعـد الرسـالۀ وبهـا کمـا     » یکون الناس أمۀ واحدةأن «أم الزمۀ، لوال مانعۀ أخرى ك 

                                                        
1

      .(17 :18. 

 
2

      .(11 :15. 

 
3

 ...آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرجه الترمذي وصححه وابن ماجۀ عن سهل بن سعد قال قال رسول اللّه 17: 6). الدر المنثور      
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  قبلها.

وقد تعنیهما اآلیۀ وما أحسنهما متضامنین، فإن هکذا جعل لمن یکفر بـالرحمن خـروج عـن    

» أمـۀ واحـدة  «قاعدتی السخري والسعی، وجعلُ للناس کلهم ضُالَّالً ال یحنُّون إلى إیمـان! و 

مهما کان الثـانی هـو األول واألول    1وعلى هامشه األول تعنیهما معا، ولکنما األصل هو الثانی

  هو الثانی حصوالً!.

أن ال یکـون  «إن الثراء بالء للمؤمن البد منها تمشیۀً للحیاة الدنیا، وإنفاقا علـى محاویجهـا، و  

فما أقل المؤمنین األثریاء أن یکونوا مؤمنین صـادقین ملتـزمین بإیمـانهم،    » الناس أمۀ واحدة

اء أن یظلوا صادقین، حتى أن أحدهم قد ال یتقبل الثـراء کـیال یبتلـى    وما أکثر المؤمنین الفقر

  2ببالء األثریاء.

بالء، وإنما لضعاف اإلیمان، فمن قوة اإلیمان أن یحـاول المـؤمن   ولکن الثراء بنفسها لیست 

فی تحصیل المال توسعۀ على العیال، وإنفاقا للمحـاویج، وتمشـیۀ لعجلـۀ الحیـاة الجماعیـۀ      

  للکتلۀ المؤمنۀ.

فالمؤمن بین تزهید عن الثراء کیال تلهیه عما یعنیه، وبین تزوید للثراء لکی یطبق ما یعنیه مـن  

                                                        
1

ذلک لما آمن من أحد ولکنه جعل فی   لو فعل اللّه«فی تفسیر اآلیۀ  السالم علیهـ القمی عن الصادق  31ح  599: 4). نور الثقلین      

لرضا. وح المؤمنین أغنیاء وفی الکافرین فقراء وجعل فی الکافرین اغنیاء وفی المؤمنین فقراء ثم امتحنهم باالمر والنهی والصبر وا

عن اآلیۀ قال: عنى بذلک امۀ محمد  السالم علیهفی کتاب علل الشرایع باسناده الى سعید بن المسیب قال: سألت علی بن الحسین  32

ولم لحزن المؤمنین وغمهم ذلک آله و علیه اهللا صلىولو فعل ذلک بامۀ محمد » لجعلنا..«ان یکونوا على دین واحد کفارا کلهم آله و علیه اهللا صلى

) باسناده الى 34هنا المصداق االجلى واآلیۀ باطالقها تعنی کل الناس: وفیه ( آله و علیه اهللا صلىیناکحوهم ولم یوارثوهم: اقول: امۀ محمد 

عز وجل: لوال ان یجد عبدي المؤمن فی نفسه لعصبت الکافر بعصابۀ من   قال اللّه السالم علیه  منصور بن یونس قال قال ابو عبداللّه

 ذهب.

 
نقی الثوب فجلس الى آلـه  و علیه اهللا صلى  قال: جاء رجل موسر الى رسول اللّه السالم علیه  باسناده عن ابی عبداللّه 601: 4). نور الثقلین      2

معسر دون الثوب فجلس الى جنب الموسر فقبض الموسر ثیابه من تحت فخدیه فقال له رسول  فجاء رجل آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

: اخفت ان یمسک من فقره شیء؟ قال: ال، قال: فخفت أن یصیبه من غناك شیء؟ قال: ال ـ قال: فخفت ان یوسخ  آلـه  و علیه اهللا صلى  اللّه

! ان لی قرینا یزین لی کل قبیح ویقـبح  آله و علیه اهللا صلى  ى ما صنعت؟ قال: یا رسول اللّه: فما حملک علآله و علیه اهللا صلىثیابک؟ قال: ال، قال 

للمعسر: اتقبل؟ قال: ال ـ فقال له الرجل: ولم؟ قال: اخاف ان   آله و علیه اهللا صلى  لی کل حسن وقد جعلت له نصف مالی فقال رسول اللّه

 یدخلنی ما ادخلک!.
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  . اعۀ المؤمنۀ وصالحه فی سبیل اللّهصالح الجم

، کما لیس الفقـر مرغوبـا فیـه بهـذا      فلیست الثراء ـ إذا ـ مرغوبا عنها بإطالقها فی میزان اللّه  

أو قد یعکس األمر ولکنما األکثریۀ الساحقۀ أن الثراء »! کاد الفقر أن یکون کفرا«المیزان، فقد 

حبه کرامـۀ کمـا لـیس الفقـر علیـه مهانـۀ، فهمـا        بالء أکثر مما الفقر بالء! فلیست الغنى لصا

 :وابتالء ه فیقول ربی أکرمن. وأمـا  «ألصحابهما بالءفأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأکرمه ونعم

»إذا ما ابتاله فقدر علیه رزقه فیقول ربی أهانن. کال..
1.!  

الرحمن « الرحمن، دون اللّـه    » ولوال أن یکون الناس.. لجعلنا لمن یکفر ـب أو   ولمـاذا الکفـر ـب

الرحیم؟ عله ألن الرحمن أعم الصفات اإللهیۀ التی تشمل عامۀ رحماتـه وخاصـتها، فـالکفر    

خاص بالملحدین فیه او المشرکین به، والکفر بالرحیم خاص برحماته الخاصـۀ، ولکـلٍّ     باللّه

فـی شـقیه، وکفـرا      کفـرا باللّـه  من هذه الثالث أهل، وأما الکفر بالرحمن فهو یعمهـا کلهـا،   

بالرحیم فی شقه، وکفرا بالربوبیۀ دون الخالقیۀ او الخالقیـۀ دون الربوبیـۀ، أم کفـرا بالعبودیـۀ     

  !»فبأي آالء ربکما تکذبان«دونهما أماهیه؟ من کفرٍ بأیۀ رحمۀ من رحمات الرحمن 

إلـى السـماء اللؤلؤیـۀ     وما ألطفها وأنضرها نظرة إلیها کأنما ینظـر » ولبیوتهم سقفا من فضۀ«

والمعارج وهی ما یعرج بها تعم المعـارج األرضـیۀ وفـوق    » ومعارج علیها یظهرون«البیضاء 

یطَّلعون ظاهرین غالبین علـى مـا یهـوون مـن     »: علیها یظهرون«األرضیۀ من طائرات أم ماذا 

  التطلُّع إلى سقُف أرضیۀ أم ما فوق األرضیۀ أم ماذا؟.

کما تناسب تلـک  » وسررا علیها یتکؤون«تناسب ذوات السقُف الفضِّیۀ  کما» ولبیوتهم أبوابا«

حتـى إذا  «زینۀ من ذهب أو فضۀ أم زمردة ام أیۀ زینۀ من الزِین من نابتات: »: زخرفا«البیوت 

»اخذت األرض زخرفها وازینت..
»او یکون لک بیـت مـن زخـرف..   «أو مصطنعات  2

وإلـى   3

                                                        
1

      .(89 :17. 

 
2

      .(10 :23. 

 
3

      .(17 :93. 
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»زخرف القول غرورا«
»واسـتفزز مـن اسـتطعت مـنهم بصـوتک     «وهو صوت الشـیطان:   1

ف  2

هی مطلق الزینۀ للبیوت وسواها، عموما بعد خصوص، والحیاة الدنیا کلها زخـرف،  » زخرفا«

  ثِّلها کما هیه.ولذلک تسمت هذه السورة بالزخرف وصیغتها األخرى سورة الدنیا، حیث تم

  .»وإنْ کل ذلک لما متاع الحیاة الدنیا واآلخرة عند ربک للمتقین«

ا «الصـریحۀ  » إال«وعله غیر فصیح وال صـحیح أن یـؤتى بـدل     3»إال«هنا قد تعنی » لما« لمـ «

  4هذا المعنى. کإحدى معانیها بل، وال یعرف لها

المـذکور حتـى   » کل ذلک«مخفقۀ عن مثقلۀ ف » إن«أو أنها تعنی معناها اإلنتظار حتى آلن و

  ».خرة عند ربک للمتقینواآل«  اآلن متاع الحیاة الدنیا، عند أهل اآلخرة والدنیا بمیزان اللّه

وإنْ «هی معها » إال«مکررة فی الذکر الحکیم وقرینتها التی تعنی منها » إالّ«بمعنى » لما«إال أن 

»کلٌّ لما جمیع لدینا محضرون
5.  

فإنها لصالحهم حیث هیئوا لها بما قدموا مـن صـالحات، فهـی    » واآلخرة عند ربک للمتقین«

إنما علیهم بما قدمت أیدهم من طالحات، ولکنمـا الـدنیا تُعـاکس اآلخـرة،     لیست لسواهم و

  حیث المتقون لهم منها حظوة قلیلۀ یستقدمونها ألخراهم.

قد تکون وصفا لآلخرة، فإنها عند ربک والدنیا بعیدة عنه، وإن کانتا عنـد ربـک   » عند ربک«و

ـ «قدرة وعلما وحکما، ولکنما اآلخرة عند ربک قربا وملکا  الواحـد    ن الملـک الیـوم للّـه   لم

  »!.القهار

فی میزان الرب، وخصوص الحضور للـرب، فـاآلخرة للمتقـین عنـد     » عند ربک«وقد تکون 

                                                        
1

      .(6 :112. 

 
2      .(17 :64. 

 
3

 اي اال فعلت.» لما فعلت  نشدتک باللّه«). کما حکاه سیبویۀ      

 
4

 ). کما رواه االمام الرازي عن ابی الحسن وحکى عن الکسائی فی انه قال: ال اعرف وجه الثقیل:     

 
5

      .(36 :32. 
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  »!.فاآلخرة التی عند ربک هی عند ربک للمتقین عند ربک«ربک، أو أنها تعنیهما: 

»ه قَرِینٌومنْ یعش عنْ ذکْرِ الرَّحمنِ نُقَیض لَه شَیطَانا فَهو لَ«
1.  

 2متاع الحیاة الدنیا وزهرتها یعشی أصحابها عن ذکر الرحمن تعامیا عنـه بتقصـیر دون قصـور   

فالبصر یعشوا ومن ثم البصیرة تعشوا ویصبح اإلنسان عشوا عن ذکر الرحمن متعامیا متغاضـیا  

نرسـل  »: نقیض«عما یذکره الرحمن، محجوبا قلبه، ناسیا متناسیا، وهنالک مهبط الشیطان وهنا 

  ».له شیطانا فهو له قرین«

کلُّ ما یذکِّرك الرحمن، وهی کافۀ الرحمـات التـی تعیشـها فـی نفسـک      وذکر الرحمن هو 

، الدالـۀ علـى وجـوده     وحولک، من عامۀ تعم الکون، ومن خاصۀ للخصوص من خلق اللّـه 

  وتوحیده وعلمه وعدله وحکمته وسائر صفاته وأسماءه الحسنى.

او القالب، عشـو البصـر   فلیعش اإلنسان ذکرَ الرحمن دون أن یعشُو عنه أیا کان، عشْو القلب 

والبصیرة، عشوا عن اي إدراك وتبصر، ولکی یتذکّر الرحمن فإنه یتبنَّى عقیدة اإلیمان وعمل 

  اإلیمان، وبه تنضبط الحیاة فی مسیرة ومصیرة اإلنسان!.

فال یختص العشْو عن ذکر الرحمن بعشو الباصرة بصرا وبصیرة، إنه یعمها وکل مدرکـۀ فـی   

  یکرِّسها کلها لذکر الرحمن. اإلنسان، فعلیه أن

  وذکر الرحمن مصدرا وصادرا درجات کما العشْو عن ذکر الرحمن درکات، فالرساالت اللّـه 

فی األنفس واآلفاق ذکر، واإلنسان هو نفسه بما یحـوم حولـه مـن      وکتاباته ذکر، وآیات اللّه

ن ذلـک،  قریب أو غریب ذکر، وهذه بـین معصـوم سـدید، او مـأثوم طریـد، أم عـوان بـی       

  فالمعصوم ذکر مضمون بعصمۀ تبشیرا، والمأثوم ذکر بطرده إنذارا، والعون إنذار وتبشیر.

فالعاقل اللبیب یذکر الرحمن بکل ذکر، والجاهل البلید ال یذکر الرحمن فیعشو عن کل ذکـر  

  »!.من ورائهم محیط  واللّه«وإن کان قرآن محمد او محمد القرآن 

                                                        
1      .(43 :36. 

 
2

). عشى یعشى عشا من باب علم اذا کان یبصره آفۀ ال یبصر مطلقا او باللیل وعشا یعشو عشوا من باب نصر اذا تعامى      

 ثانی مجزوما ولو کان من االول لکان یعشِ بالکسر.وتعشى بال آفۀ وهنا: یعش من ال
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ض لهم هکذا شیطان یمدهم فی عشْوهم، مهما کان لهم شـیطان غیـره،   ال یقی   فالذاکرون اللّه

وقیضنا لهم قرنـا فزینـوا لهـم مـا بـین      «یقیض لهم شیطان:   والعاشون المتعامون عن ذکر اللّه

أیدیهم وما خلفهم وحق علیهم القول فی أمم قد خلت من قبلهم مـن الجـن واإلنـس إنهـم     

»کانوا خاسرین
»انا أرسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزهم أزا« 1

وإخوانهم یمدونهم فی الغـی  « 2

»ثم ال یقصرون
3.  

فقد یتغلب علیه وقد یغلب فی عراك دائب، خنَّاس نسناس یوسوس فی صدور النـاس مـن   

آلـه  و علیـه  اهللا صـلى مسلم کمـا للرسـول   الجنۀ والناس، وقد یغلب على طول الخط فیسلم کصاحبه ال
4  

  ومن معه.

وهنا شیطان آخر یبعث إلى من یعشو عن ذکر الرحمن، أخ له قـرین یمـده فـی الغـی دون     

  5».من تصدى باإلثم«وهذا غالب على طول الخط على إقصار، 

وهذه سنۀ دائبۀ آئبۀ للعاشی عن ذکر الرحمن أن یعیش معه الشـیطان لیمـده فـی الغـی دون     

إقصار، غیا یحسبونه هدى، ضاللۀ على ضاللۀ هیئوا لهما بعشوهم ظرفا یناسبه، وقـد قضـت   

                                                        
1

      .(41 :25. 

 
2

      .(19 :83. 

 
3      .(7 :202. 

 
4

  ـ اخرج ابن حبان والبغوي وابن قانع والطبرانی وابن مردویه عن شریک بن طارق قال قال رسول اللّه 17: 6). الدر المنثور      

اعـاننی علیـه فأسـلم،      ومعـی اال ان اللّـه   ؟ قال:آله و علیه اهللا صلى  : لیس منکم احد اال ومعه شیطان قالوا ومعک یا رسول اللّهآله و علیه اهللا صلى

واخرجه مثله جماعۀ من طریق عائشۀ وابن مسعود وابن عباس: اقول: لیس هذا هو الشیطان المرسل المقیض النه خـاص بمـن   

یعشو عن ذکر الرحمن، وإنما هو الذي مع الکل کما اخرجه احمد فی الزهد عن وهب بن منبه قال: لیس من اآلدمیـین احـد اال   

معه شیطان موکل اما الکافر فیأکل معه من طعامه ویشرب معه من شرابه وینام معه على فراشه واما المؤمن فهو یجانب له ینتظره و

 ».حتى یصیب منه غفلۀ او غرَّة فیثب علیه..

 
5

اصحابه من االربعمائۀ باب مما یصلح للمسلم  السالم علیهفی کتاب الخصال فیما علم امیر المؤمنین  47ح  603: 4). نور الثقلین      

 عته قیض له شیطان فهو له قرین.بطا  تعالى؟ من ترك االخذ عن امر اللّه  من تصدى باالثم اعشى عن ذکر اللّه«فی دینه ودنیاه 
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لمضل، فإن اإلضـالل  أالّ یخلو القلب من هاد أو مضل، فمن یرفض الهادي جاءه ا  مشیئۀ اللّه

لیس لیقطع سبیله إلى قلب عاش عـن ذکـره تسـییرا      طبیعۀ الشیطان ما وجد له سبیالً، ثم اللّه

»قلوبهم  فلما زاغوا أزاغ اللّه«على ترك الضالل وکما ال یسیر إلى الهدى: 
  وإنما یهـدي اللّـه   1

»والذین اهتدوا زادهم هدى«من اهتدى 
  جزاء وفاقا وعطاء حسابا!. 2

»وإِنَّهم لَیصدونَهم عنْ السبِیلِ ویحسبونَ أَنَّهم مهتَدونَ«
3  

زین لهم الشیطان أعمالهم فصدهم عـن السـبیل فهـم ال    «ویا لهذا الحسبان من خسران حیث 

»یهتدون
»ستبصرین... وکانوا م« 4

فقد کانوا قبل ذلک مستبصرین، فعثوا عن ذکر الرحمن على  5

لهم شیاطین تزیینا لهم فصدوهم عن السـبیل    بصیرة وعناد تعامیا معمدا عن الحق فقیض اللّه

قل هل ءأنبئکم باألخسرین أعماال الذین ضـل سـعیهم فـی الحیـاة     «ویحسبون أنهم مهتدون 

»یحسبون أنهم یحسنون صنعاالدنیا وهم 
؟ حیث ال یدعه الشیطان القرین أن یفیـق أو یتبـین   6

  الضالل فیثوب، وإنما یوهمه أنه سائر فی طریق القاصد القویم.

  ء الفیى

  کیال تکون دولۀ بین االغنیاء منکم

لَه      علَیه منْ خَیلٍ والَ رِکَابٍ ولَکنَّ اللّهعلَى رسوله منْهم فَما أَوجفْتُم    وما أَفَاء اللّه« سـلِّطُ ر سـی

»علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ   علَى منْ یشَاء واللّه
7.  

                                                        
1

      .(61 :5. 

 
2

      .(47 :17. 

 
3      .(43 :37. 

 
4

      .(27 :24. 

 
5

      .(29 :38. 

 
6

      .(18 :104. 

 
7      .(59 :6. 
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فی أن األصل فـی أیـۀ   » وأن لیس لإلنسان إال ما سعى«تتجاوب آیۀ الفیء هذه وآیۀ السعی: 

على رسوله: (الغنیمـۀ التـی     جها قَدره دون فوضى، فما أفاء اللّهفائدة هو السعی والعمل إلنتا

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ال یلحق فیها مشقۀ، الراجعۀ إلى حالۀ محمودة) إنها لیست للذین کانوا مع الرسول 

وأن المـؤمنین  » یسلِّط رسله على من یشـاء   ولکن اللّه«هو الذي سلّطه علیهم وعلیها   فإن اللّه

فـی قلـوب أعـدائهم الرعـب فأخـذوا یخربـون         وا فی هذه المعرکۀ، وإنما ألقى اللّهما حارب

جمـال، فـال   »: وال رکـاب «أفـراس  »: من خیل«الفیء »: علیه«أسرعتم »: فما أوجفتم«بیوتهم 

  . نصیب لکم إال من ذکره اللّه

هم علیه خیالً،  فاآلیۀ تنبه المسلمین ان هذا الفیء الذي خلّفه بنو النضیر وراءهم، لم یرکضوا

ولم یسرعوا إلیه رکبا، فلیس حکمه حکم سائر الغنائم التی لهم أربعۀ أخماسها والباقی لمـن  

  لها.  یصرفه فی وجوه وجهه اللّه آله و علیه اهللا صلى، إنما هو کله للرسول  قررهم اللّه

  أقل إرثا. وأحرى من قریۀ بنی النضیر فدك وهی انتقلت إلى فاطمۀ الصدیقۀ إما نحلۀ أو ال

علَى رسوله منْ أَهلِ الْقُرَى فَللَّه وللرَّسولِ ولذي الْقُرْبى والْیتَامى والْمساکینِ وابـنِ     ما أَفَاء اللّه«

مو ولُ فَخُذُوهالرَّس ا آتَاکُممو نْکُمم اءینَ الْأَغْنیولَۀً بکُونَ دالَ ی بِیلِ کَىوا  السفَـانْتَه نْهع اکُما نَه

»شَدید الْعقَابِ   إِنَّ اللّه   واتَّقُوا اللّه
1.  

»والرسول  ویسألونک عن االنفال قل االنفال للّه«إن آیۀ الفی هذه وآیۀ االنفال: 
تتجاوبان فـی   2

الخاصۀ، والتی لم یعمـل ولـم یسـع لهـا     ضابطۀ إقتصادیۀ إسالمیۀ حکومیۀ: أن األموال غیر 

أحد، بأي من صنوف األعمال، إنها أموالٌ عامۀ تخـتص بـرئیس الدولـۀ اإلسـالمیۀ یصـرفها      

لصالح المسلمین، دون أن تکون دولۀ بنی األغنیاء منهم، سواء فی ذلک األراضـی واألمـوال   

ن األودیـۀ والبحـار   التی ملکت بغیر قتال، واألراضی الموات والغابات ورؤوس الجبال وبطو

                                                                                                                                                         
 
1

      .(59 :7. 
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      .(8 :1. 
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  1واألنهار، ومیراث من ال وارث له وما شابه ذلک من الثروات العامۀ.

فالفیء ـ کما أسلفناه ـ الغنیمۀ التی ال یلحق فیها مشقۀ، الراجعۀ إلى حالۀ محمودة، من فـاء:    

ل، وهـی التـی لـم    رجع محمودا محبورا، والنفل مقابل الفرض، وهو هنا الزائد، زوائد األمـوا 

تفرض لألشخاص، إذ لم یفرضها أحد لنفسه بسعی خاص، فالفیء: النفـل، ال یفـیء ویرجـع    

، وتقـرِّره   إال إلى رئیس الدولۀ اإلسالمیۀ لیصرفه فی المصالح العامۀ والخاصۀ کمـا أراه اللّـه  

  2للحفاظ على الکیان اإلسالمی من اإلنهیار.  وتقرُّه شریعۀ اللّه

  نا: إذا کان الفیء واالنفـال واحـدا، فلمـا تخـتص آیـۀ االنفـال أموالهـا باللّـه        وفیما إذا سئل

  والرسول، وآیۀ الفیء تعمها وصنوفا أربعۀ أخرى؟

والجواب: أن الرسول إنما له الفیء واالنفال ألنه رسول، ال کشخص من أشخاص المسلمین، 

وجهتها یصرف فی محاویج  إنما کرسول، ورئیس للدولۀ اإلسالمیۀ، فما کان له بحجۀ الرسالۀ

ولـذي القربـى والیتـامى والمسـاکین وابـن      «اإلسالم والمسلمین، ومنها ما شرحتها آیۀ الفی: 

، وشیئا مما له فـی تحکـیم الرسـالۀ     فی سبیل الدعوة إلى اللّه  کما وأنه یصرف ما للّه »السبیل

  اإلسالمیۀ.

                                                        
فی حـدیث: ولـه (اإلمـام) بعـد      السالم علیهـ الکافی باسناده عن العبد الصالح موسى بن جعفر   4ج  365: 6). وسائل الشیعۀ      1

وجف علیها بخیل وال رکاب ولکن صالحوا صـلحا وأعطـوا   الخمس االنفال، واالنفال کل أرض خربۀ باد أهلها وکل أرض لم ی

بأیدیهم على غیر قتال، وله رؤوس الجبال وبطون األودیۀ واآلجام وکل أرض میتۀ ال رب لها، وال صوافی الملوك ما کـان فـی   

ال یترك شیئا مـن    أیدیهم منغیر وجه الغصب ألن الغصب کله مردود، وهو وارث من ال وارث له، یعول من ال حیلۀ له، وان اللّه

إلى  آلـه  و علیه اهللا صلىصنوف األموال إال وقد قسمه فأعطى کل ذي حق حقه (إلى أن قال) واالنفال للوالی، کل أرض فتحت أیام النبی 

مۀ واحـدة، ألن  فی األولین واآلخرین ذ آله و علیه اهللا صلى  آخر األبد، وما کان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، ألن ذمۀ رسول اللّه

 قال: المسلمون اخوة تتکافا دماؤهم یسعى بذمتهم ادناهم. آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 
2

ـ أخرج احمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائی وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال: کانـت     192: 6لمنثور ). الدر ا     

خاصۀ فکان ینفـق   آله و علیه اهللا صلى  على رسوله مما لم یوجف علیه بخیل وال رکاب فکانت لرسول اللّه  أموال بنی النضیر مما أفاء اللّه

 . جعل ما بقی فی الکراع والسالح عدة فی سبیل اللّهعلى أهله منها نفقۀ سنتهم ثم ی

انه قال فی حدیث: الفیء ما کان من أموال لم یکن  السالم علیه  أقول: ومما یدل على وحدة والنفل ما رواه الحلبی عن أبی عبداللّه

 .11ج  367: 6فیها هرافۀ دم أو قتل، واالنفال مثل ذلک هو بمنزلته الوسائل 
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لکـا ذاتیـا، فـإن لـه ملـک السـماوات       یملک سدسا من الفیء م  هنا تعنی ان اللّه»  للّه«فلیس 

واألرض! وال ملکا عرضیا بالتملیک أو التملک وحاشاه! إنما تعنی أنه یصرف فـی اإللهیـات،   

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى أنه یصرف فی شؤون الرسالۀ، سواء فی ذلک شؤون الرسـول  » للرسول«کما تعنى 

  ویجب. 1»کما یحب«ن یفعل الخاصۀ به، أو شؤون رسالته، أو فی محاویج أُمته، وکما کا

ومن شؤون الرسول ذووا قرابته الملتصقون به، المحرمۀ علیهم الزکاة والصـدقات فـإن لهـم    

  .السالم علیهمى هم األئمۀ من آل الرسول حقا مما للرسول، وأقرب القرب

فقط، شریطۀ الحاجۀ، فیمن سوى األئمۀ مـن آلـه،    آلـه  و علیه اهللا صلىذي قربى الرسول »: وذي القربى«

وعلّهم أعم من ذریۀ الرسول، ثم وال یشترط فـی الیتـامى   » والیتامى والمساکین وابن السبیل«

ن، ولو اجتمعت عناوین عدة فـی واحـد مـنهم    وابن السبیل والمسکنۀ وإال الکتفی بالمساکی

  استحق حقوق العدة، کهاشمی یتیم ابن سبیل، فله حقوق ثالثۀ.

وال یعنی ذکر هؤالء اختصاص االنفال بهم، إنما هم من المصـادیق األکثریـۀ فـی اسـتحقاق     

ـ       األموال العامۀ، ولذلک ال تذکر آیۀ االنفال إال اللّه ب والرسـول، إیحـاء أن للرسـول مـا یح

  ویستصلحه.

وکالهمـا فـی تصـرف الرسـول للمصـالح       آلـه  و علیه اهللا صلىوللرسول   وإذا کانت الفیء واالنفال للّه

آلـه  و علیـه  اهللا صـلى المسبقۀ، ثم إلى الخلفاء المعصومین من آل الرسـول  
فمـا هـو مصـیرها بعـدهم      2

  هرا؟زمن الغیبۀ الکبرى إذ ال نبی وال إمام ظاالسالم علیه

أقول: إنها للنواب العامین زمن الغیبۀ، یصرفونها فیما یحق لتعزیز شوکۀ اإلسالم وعیلولۀ مـن  

وحیاطۀ المسلمین وحیلـولتهم عـن أعـدائهم، فهـم والة األمـر علـى الشـعوب         3ال حیلۀ له

                                                        
1

 فهو للرسول یضعه حیث یحب.  وللرسول فما کان للّه  فی حدیث: واالنفال للّه السالم علیهعن اإلمام الصادق  367: 6). الوسائل      

 
استفاضت األحادیث کما رواه فی الکافی  من تکالیف رسالیۀ، وبذلک آله و علیه اهللا صلى). کما هو الشأن فی کل ما للرسول وعلیه      2

ج  364: 6وهو لالمام من بعده یضعه حیث یشاء (الوسائل  آله و علیه اهللا صلى  (فیما یعد من االنفال) فهو لرسول اللّه السالم علیهعن الصادق 

 ) ومثله کثیر.1

 
3

لم یترك شیئا من صنوف األموال إال وقد قسمه فأعطى   ). الکافی عن اإلمام موسى الکاظم فی حدیث االنفال وأهلها: ان اللّه     

 ).366ی (المصدر کل ذي حق حقه.. واالنفال إلى الوال
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المسلمۀ، فلیست هی میراثا أو ماالً لهـم خاصـا، إنمـا بسـبب النبـوة أو اإلمامـۀ أو الوالیـۀ        

صۀ، إال بقـدر مـا   فال یحق لهم صرفها لمصالحهم الخا 1الشرعیۀ، وتجمعها الزعامۀ اإلسالمیۀ

یصرف لغیرهم من المسلمین، واألحادیث المحلِّلـۀ إیاهـا للمسـلمین زمـن الغیبـۀ ال تعنـی       

الفوضى فی تصرفها لمن یشاء کما یشاء، وإنما عن طریق الوالی العام العادل، تقسیما عـدالً،  

  دون اختصاص أو زیادة لألغنیاء:

»اءینَ الْأَغْنیولَۀً بکُونَ دالَ ی کَى نْکُمم«:  

قیل الدولۀ بالفتح والضم واحدة، وقیل: األول لما یتداول من الحال، والثانی لما یتـداول مـن   

المال والجمع دول ودول، وعلى أیۀ حال فدولۀ األغنیاء دولتهم طبقیۀً عارمۀً ظالمۀً ال یقرهـا  

إذا بلـغ آل  «بذلک قـائالً:   آلـه  و علیه اهللا صلى، کما ویندد الرسول  اإلسالم وال أیۀ شریعۀ من شرائع اللّه

ا        دوالً وکتاب اللّـه   أبی العاص ثالثین صیروا مال اللّه دغـالً وعبـاده خـوالً والفاسـقین حزـب

والواجب تداول الدولۀ والدولۀ بین الناس کل النـاس إال النسـناس، کـلٌّ     2»والصالحین حربا

اإلصالح واإلستصالح، وکما هو صالح الشعوب حسب سعیه وقدره واستحقاقه وقدرته على 

  المسلمۀ، واما أن تنتقل دولۀ المال ودولۀ الحال بین األغنیاء، أو األقویاء أم من ذا؟ فال!.

إنها قاعدة کبرى من قواعد التنظیم اإلسالمی إقتصادیا وجماعیا، تمثل جانبا عظیما من أُسس 

ف بها فیها، ولکنها محددة بقاعدة عدم اختصاص الحکم العدل، فرغم ان الملکیۀ الفردیۀ معتر

دولۀ المال بین األثریاء، ممنوعۀ عن الفقراء فکل محاولۀ وکل حالۀ تفضی إلى دولـۀ المـال   

بین األغنیاء، او دولۀ الحال بینهم أو بین األقویاء، إنهـا حالـۀ سـیئۀ ومحاولـۀ سـیئۀ حسـب       

                                                                                                                                                         
 
1

أنا نؤتى بالشیء فیقال: هذا کان ألبی جعفر  السالم علیهبی الحسن الثالث ). کما فی الفقیه باسناده عن علی بن راشد قال: قلت أل     

وسنۀ نبیه   عندنا فکیف نصنع؟ فقال: ما کان ألبی بسبب اإلمامۀ فهو لی وما کان غیر ذلک فهو میراث على کتاب اللّه السالم علیه

 ).374(المصدر  آله و علیه اهللا صلى

 
2

 السالم علیهما کتبه الرضا  ). ومثله، فی العیون فی باب278: 5قال: (نور الثقلین  آله و علیه اهللا صلى). القمی فی تفسیره عن أبیه عن النبی      

للمأمون من محض اإلسالم وشرائع الدین، والبرائۀ ممن نفى األخیار وشردهم وأوى الطرداء اللعناء وجعل األموال دولۀ بین 

 األغنیاء.
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  حق والعدل أینما حل، ومن أي حصل.التنظیم اإلسالمی الذي ال یؤصل إال أصالۀ ال

والذین یکنزون الذهب والفضـۀ  «وبذلک یوحی تحریم التکنیز وإن کان من األموال الشخصیۀ 

»فبشرهم بعذاب ألیم  وال ینفقونها فی سبیل اللّه
فدولۀ المال وتکنیزه وتضـخم الثـروة، إنمـا     1

  ۀ الفاضلۀ.مما ال تتوافق والروح اإلسالمیۀ العادل

وبما أن النظام الرأسمالی قائم على دولۀ المال بین األثریاء، وعلى الحکرة والربا، وعلى عـدم  

.اإلنفاق للبؤساء العجزة المعوزین، فالنظام اإلقتصادي اإلسالمی منه براء  

وبما أن النظام الشیوعی ال یحترم الملکیۀ الفردیۀ العادلۀ، وال یعـدل بـین السـعی والمنتـوج     

تماما، فإقتصاد االسالم منه براء، طالما کان أشبه به فی بنود. وإنما االسالم نظام خاص فریـد  

متوازن الجوانب، ال شیوعیۀ وال رأسمالیۀ مهما تشابهتا معه فی جوانـب ال محیـد عنهـا فـی     

  کافۀ المتخالفات.

لحـال ودولـۀ   فعلى الشعوب المسلمۀ المحرومۀ المحطَّمۀ المظلومۀ، کفاح صارم ضد دولـۀ ا 

المال على ذوي األثرة والکبریاء فیهما، إلیصال کل ذي حق إلى حقـه، ولتسـود الجماعـات    

المسلمۀ دولۀ االسالم ودولته لصالح الجماهیر کلها، ولن تتحقق هذه الدولۀ الکریمۀ إال على 

  والرسالۀ االسالمیۀ بکافۀ بنودها: آله و علیه اهللا صلىضوء إتباع الرسول 

»شَدید الْعقَابِ   إِنَّ اللّه   آتَاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاکُم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اللّه وما «
2.  

إذ کان یحـرم   آله و علیه اهللا صلىتوحی اآلیۀ بأن البعض من المسلمین ما کانوا یرضون بتقسیم الرسول 

أنـه  آلـه  و علیـه  اهللا صلىید بعضا على بعض حسب ما یراه، وکما یروى عنه بعضا ویؤتی بعضا، وکان یز

قسم الفیء بین المهاجرین ونفر من األنصار المحاویج، فاعترضه الباقون وتسائلوه فی ذلـک،  

مفوض إلیه األمر فی دولـۀ الحکـم ودولـۀ المـال     آلـه  و علیه اهللا صلىفصدرت ضابطۀ عامۀ أن الرسول 

                                                        
1

      .(9 :34. 

 
2

      .(59 :8. 
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السـالم  علیهموعن األئمۀ من آله  آله و علیه اهللا ىصلوکما یروى عنه 
دون أن تختص اآلیۀ بإیتاء المال والنهی  1

  عنه، مهما نزلت بهذه المناسبۀ.

ال سواه، وتطبیقه مـن رسـول     من اللّهفهذه هی النظریۀ الدستوریۀ اإلسالمیۀ ان أصل القانون 

، ال سواه، خالف کافۀ النظریات الدستوریۀ الوضعیۀ طول التاریخ، التی تؤصـل األکثریـۀ    اللّه

فی سنّ القوانین، أو تحصر حق التقنین برئیس الدولۀ الـذي هـو بشـر کسـائر البشـر یخطـأ       

  ویسهو ویجهل ویمیل.

، وان مـا   لرسول قوالً وعمالً وتقریرا، أنها من سنۀ اللّهنحتج بهذه اآلیۀ فیما نحتج لحجیۀ سنۀ ا

  . سنه لیس إال بما أراه اللّه

شـدید    إن اللّـه   واتقوا اللّـه «:  ثم تختم اآلیۀ بذیل یربط هاتین القاعدتین الرئیسیتین بتقوى اللّه

یشـاء   : تقوى فی دولۀ المال ودولۀ الحال، فلله الدول علـى أیـۀ حـال، یؤتیهـا مـن     »العقاب

ویمنعها عمن یشاء، فدولۀ المال عامۀ لجمیع الشعوب حسب الحقوق والمساعی بمـا قررهـا   

الحـاملین المبلغـین رسـاالت      ولرُسل اللّه  ، ودولۀ الحال وهی الحکم بین الناس، إنها للّه اللّه

  حسیبا.  وکفى باللّه  ، وال یخشون أحدا إال اللّه اللّه

والرسول، وآیۀ الفیء تعمهما واألربعۀ الباقیـۀ، ثـم اآلیـۀ التالیـۀ       لّهثم آیۀ األنفال تختصها بال

تختص بالذکر الفقراء المهاجرین.. مما یوحی بتفـویض الرسـول فـی الفـیء واألنفـال، وأن      

  النسب لیس شرطا أصیالً فی استحقاقها:

» و أَمـ و میارِهنْ دوا مینَ أُخْرِجاجِرِینَ الَّذهالْم لْفُقَرَاءـنْ اللّـه    لتَغُـونَ فَضْـالً مبی هِمانا     الرِضْـوو

»ورسولَه أُولَئک هم الصادقُونَ   وینْصرُونَ اللّه
2.  

  للّـه «کمـا الـالم تـوحی بـذلک     » الیتامى والمسـاکین وابـن السـبیل   «علّه بدلٌ عن » للفقراء«

                                                        
1

عز وجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم   : ان اللّهالسالم علیهالصادق   ). الکافی باسناده إلى المیثمی عن أبی عبداللّه     

 إلى رسوله فقد فوضه إلینا.  فما فوضه اللّه» ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا«فوض إلیه فقال عز ذکره 

 ).284ـ  279: 5ونور الثلقلین ( 316ـ  314: 4أقول: وهذا المعنى المتواتر عن أئمۀ آل البیت ـ راجع تفسیر البرهان 

 
2

      .(59 :8. 
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ا کانوا من یتامى الهاشمیین ومساکینهم وأبناء سبیلهم، مهم»: وللرسول ولذي القربى وللفقراء..

قسـم فـیء بنـی النضـیر بـین       آلـه  و علیـه  اهللا صـلى أم من المهاجرین واألنصار، کما یروى أن الرسول 

المهاجرین وثالثۀ من فقراء األنصار، مما یبرهن على عـدم اختصـاص الفـیء بالهاشـمیین،     

  مر فیه الخیرة.وأُولی األ آله و علیه اهللا صلىوللرسول 

الذین أُخرجوا مـن دیـارهم   «  الذین هاجرین أرض الوطن فی سبیل اللّه» للفقراء المهاجرین«

  من وظائفهم وأشغالهم ومصالحهم وأموالهم، ترکوها کلها حفاظا على شریعۀ اللّـه »: وأموالهم

جـزاء وال شـکورا،   ال یبتغون مـن غیـره    »ورضوانا  یبتغون فضالً من اللّه«  بدافع اإلیمان باللّه

وهـو األصـل فیمـا    » ورضـوانا «أن یعید الیهم مسکۀ الحیاة الدنیویـۀ،  »  فضالً من اللّه«وإنما 

بقلوبهم وسیوفهم فی أحرج الحاالت، ال ملجأ لهم سواه، وال جنـاب  »  وینصرون اللّه«یبتغون، 

اولئک هـم  «ضى حیث یتبعونه فیما یفعل أو یقول، دون تحرُّج مما ق» ورسوله«لهم إال حماه 

  فی إیمانهم دون شائبۀ وال عائبۀ.» الصادقون

فهؤالء الکرام لهم نصیب من الفیء، للفقر واإلیمان والجهـاد، وهـم أفضـل مـن یسـتحقون      

  الفیء، وکذلک من بوء لهم دار الهجرة، بواء المکانۀ والمکان قبل أن یهاجروا:

دورِهم   والَّذینَ تَبوءوا الدار واالْءیمانَ « ـی صـونَ فجِدالَ یو هِمرَ إِلَیاجنْ هونَ مبحی هِملنْ قَبم

   ـکلَئفَأُو ه نَفْسـ وقَ شُـحنْ یمۀٌ واصخَص کَانَ بِهِم لَوو هِملَى أَنْفُسرُونَ عؤْثیا أُوتُوا ومۀً ماجح 

»هم الْمفْلحونَ
1.  

دار الهجرة، المدینۀ المنورة، فإنها من أسمائها العشرة کما یروى عـن  »: ن تبوءوا الداروالذی«

آله و علیه اهللا صلىالرسول 
تبوءا لهما على سواء، فکما یطمئن اإلنسـان إلـى داره، اطمـأن    » واإلیمان« 2

هؤالء األماجد إلى إیمانهم الرصین الحصین واستوطنوه، وطنا ألیفا أمینا للـروح، کمـا الـدار    

  مأمن للجسم.

                                                        
1      .(59 :9. 

 
2

: (للمدینۀ آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج الزبیر بن بکار فی أخبار المدینۀ عن زید بن أسلم قال قال رسول اللّه 195: 6). الدر المنثور      

 : المدینۀ وهی طیبۀ وطابۀ ومسکینۀ وجابرة ومجبورة وتبدد ویثرب والدار).عشرة أسماء هی
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: مساواة األجزاء فی المکان، خالف النبوة وهی منافاة األجزاء، فـالتبوء هـو   فالتبوء من البواء

التکلف فی البواء للراحۀ والطمأنینۀ، سواء أکان بواء فی المکان والدار، أو المکانۀ واإلیمان، 

ف اإلیمان بعضه من بعض وهو دار، وکذلک اإلسـالم دار والکفـر دار کمـا فـی الصـادقی      

  1.السالم علیه

فهــؤالء األنصــار تبــوءوا مکانــا یناســب اإلیمــان، عمروهمــا وتهیئــوا الســتقبال الرســول  

بوئـۀ  والمهاجرین فیها، مکانا تتساوى أجزاؤه لهم وللوافدین المهاجرین، وهذه هی التآله و علیه اهللا صلى

الحقیقیۀ العادلۀ، فإن المهاجرین المضطهدین کانوا بحاجۀ إلى هکذا بواء الذي یه کـل رواع  

قلبا وقالبا، بعدما اضطهدوا والقوا ما القوا من األذى طیلۀ المقـام بمکـۀ، فـإن أهلهـا کـانوا      

   یدمرون الدار واإلیمان، فهاجروا إلى من یعمرون الدار واإلیمان، لهم ولمـن سـواهم سـواء ،

  2ویملکونه (وهل الدین إال الحب؟).  یملکهم الحب فی اللّه

ون إلـى  حبا واستقباالً عدیم النظیر فی التأریخ، فقـد کـانوا یتسـابق   » یحبونَ من هاجر الیهم«

إیوائهم، واحتمال أعبائهم، لحد کان المهاجرون یقترعون ألنفسهم لدور األنصـار، إذ کانـت   

هـم، مهمـا   » وال یجدون فی صدورهم حاجۀ مما أُوتوا«مفتحۀ لهم األبواب أکثر من الحاجۀ 

کانوا محاویج فی متطلبات عیشتهم، لم تکن توجد فیها حاجۀ مما أُوتوا من بلغۀ العیش رغم 

» ویؤثرون على أنفسـهم «جتهم المدقعۀ الیه، وال حاجۀ مما أُوتی المهاجرون من الفی، بل حا

حاجـۀ مدقعـۀ، والخصاصـۀ فـی األصـل هـی       »: ولو کان بهم خصاصۀ«الفقراء المهاجرین 

الفُرجۀ، وهم لم یکن لهم ما یسد فرُج الحیاة، ورغم ذلک، ومع حیـاتهم المعیشـۀ المختلـۀ،    

ویج آثروا المهاجرین على أنفسهم مرتین: فیما أُوتوا مـن الفـیء، وفـی    هؤالء األنصار المحا

، واإلیثار على النفس،  أموالهم الخاصۀ، تشجیعا لجنود الهجرة، وترغیبا للتضحیۀ فی سبیل اللّه

رغم شحها أو حاجتها، إنه القمۀ العلیا من اإلنفاق، وقد بلغهـا األنصـار فـی تلـک الظـروف      

بـل تـؤثرون   «من بون بینهم وبین من یؤثرون الحیاة الدنیا وهم أغنیـاء:   الصعبۀ الملتویۀ، وکم

                                                        
1
 فی حدیث طویل یقول فیه:... السالم علیهالصادق   ). الکافی بإسناده الى أبی عبداللّه     

 
2

 . فی حدیث: (الدین هو الحب والحب هو الدین) یعنی الحب فی اللّه السالم علیه). محاسن البرقی بإسناده الى باقر العلوم      
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»الحیاة الدنیا واآلخرة خیر وأبقى
1.  

لألنصار: (إن شئتم قسمتم للمهاجرین من دورکم وأموالکم وقسمت  آلـه  و علیه اهللا صلىولقد قال النبی 

م الغنیمۀ ولکم دیارکم وأموالکم، فقـالوا:  لکم من الغنیمۀ کما قسمت لهم، وإن شئتم کان له

ویـؤثرون علـى   «  ال، بل نقسم لهم من دیارنا وأموالنا وال نشارکهم فی الغنیمـۀ، فـأنزل اللّـه   

  .»أنفسهم ولو کان بهم خصاصۀ

وهذه اآلیۀ تعم جمیع الذین یؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصۀ، إلـى یـوم الـدین،    

  2نهم من األنصار وسواهم کما فی أسباب التنزیل.دون اختصاص بمن نزلت فی شأ

نفس، وهـو     » فأولئک هم المفلحون«بخل نفسه وتضیقها »: ومن یوقَ شح نفسه« فـإن شـح اـل

إنـه مـن أصـول     3الحالۀ الردیئۀ التی تُبخل اإلنسان فی العطاء وتحرصه فیما بأیـدي النـاس،  

وأحضـرت األنفـس   «موانع الفالح، فواقعه یفلج وزواله یفلح، وداؤه العضال حاضر األنفـس:  

»الشح
ومن یـوق شـح نفسـه    «  ، وحاضر الداء هو دوما حاضر البالء، إال لمن توفى فوقاه اللّه4

  ».لحونفأولئک هم المف

، یندد بمـن ال یـوقَ،    تعالى من یوقَ شح نفسه، بوقایۀ صاحبها وتأیید اللّه  وحینما یمدح اللّه

قد یعلم المعوقین منکم والقـائلین  «فهو شحیح على المؤمنین وعلى الخیر أینما حلّ وارتحل: 

أیتهم ینظـرون  إلخوانهم هلّم إلینا وال یأتون البأس إال قلیالً. أشحۀ علیکم فإذا جاء الخوف ر

    داد عشى علیه من الموت فإذا ذهب الخوف سـلَقوکم بألسـنۀٍ حـإلیک تدور أعینهم کالذي ی

                                                        
1      .(87 :16. 

 
2

 ، عن ابن عباس.287: 29). التفسیر الکبیر للرازي ج      

 
3

أتدري من الشحیح؟ قلت: هو البخیل،   ). من ال یحضره الفقیه روى الفضل بن أبی قرة السمندي انه قال: قال لی ابو عبداللّه     

فقال: الشخ أشد من البخل، إن البخیل یبخل بما فی یده والشحیح یشح بما فی أیدي الناس وعلى ما فی یده حتى ال یرى فی 

 . له بالحل والحرام، وال یقنع بما رزقه اللّه أیدي الناس شیئا إال تمنى أن یکون

 
4

      .(4 :128. 
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»یسیرا  أعمالهم وکان ذلک على اللّه  أشحۀ على الخیر أولئک لم یؤمنوا فأحبط اللّه
1.  

أداء الواجبـات مـن    وکما أن لشح النفس درکات، کذلک لوقایته درجات، منها أال تشح عن

کما وأن منها أال تشح عن المنـدوبات کقـري الضـیف     2،السـالم  علیهزکاة وسواها، وکما عن علی 

ء من الشح: من أدى زکاة مالـه وقـرى    ثالث من کنَّ فیه فقد برى: (آله و علیه اهللا صلىکما عن الرسول 

: آلـه  و علیـه  اهللا صـلى وکلمۀ الفصل عن الشح بصیغۀ شاملۀ قول الرسول  3الضیف وأعطى فی النوائب)،

وإلـى   5شر ما فی الرجل شح هالع وجبن خالع)،و( 4محقَ اإلسالم محقَ الشح شیء قط)، (ما

  6حول خطورة الشح.آله و علیه اهللا صلىغیر ذلک من کلماته 

اإلیثار أن یتجاوز نصف ما عنده، فالنصف سواء ولیس إیثارا، فضالً عما دون النصـف،   وحد

السالم علیهوکما فی الصادقی 
یطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیمـا  «وأرقى اإلیثار ما فعله من  7

                                                        
1      .(33 :19. 

 
2

 قال: من أدى زکاة ماله فقد وقى شح نفسه. السالم علیهـ أخرج ابن المنذر عن علی بن أبی طالب  196: 6). الدر المنثور      

 
3

 یقول:... آله و علیه اهللا صلى  : سمعت رسول اللّه ). المصدر ـ أخرج ابن مردویه عن جابر بن عبداللّه     

 
4

:... وفی من ال یحضره آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر ـ أخرجه الحکیم الترمذي وأبو یعلى وابن مردویه عن أنس قال قال رسول اللّه     

 : (إن لهذا الشح دبیبا کدبیب النمل وشعبا کشعب الشرك).آله و علیه اهللا صلىالفقیه: ثم قال 

 
5

 .آله و علیه اهللا صلى). المصدر ـ أخرجه ابن أبی شیبۀ وأبو داود وابقن مردویه والبیهقی عن أبی هریرة عن النبی      

 
6

قـال:   آلـه  و علیـه  اهللا صلى  أن رسول اللّه  دب ومسلم والبیهقی عن جابر بن عبداللّه). کما فی المصدر أخرج أحمد والبخاري فی األ     

(إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامۀ، واتقوا الشح فإن الشح أهلک من کان قبلکم حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا 

 محارمهم).

 
قال: سألته فقلت: اخبرنی عن حق المؤمن على المؤمن؟ فقال: یا ابان!  السالم علیه  ). الکافی عن ابان بن تغلب عن أبی عبداللّه     7

اسمه شطر مالک، ثم نظر إلی فرأى ما دخلنی، فقال: یا دعه ال ترده، قلت: بلى جعلت فداك، فلم أزل أرد علیه، فقال: یا ابان! تق

عز وجل قد ذکر المؤثرین على أنفسهم؟ قلت: بل جعلت فداك، فقال: أما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد،   ابان! أما تعلم أن اللّه

 إنما أنت وهو سواء، إنما تؤثره إذا أعطیته من النصف.

یس عنده إال قوت یومه أیعطف من عنده قوت یومه على من لیس عنده شیء، ویعطف من عن الرجل ل السالم علیهوفیه أیضا عنه 

عنده قوت شهر على من دونه؟ والسنۀ على نحو ذلک؟ أم ذلک کله الکفاف الذي ال یالم علیه؟ فقال: هو أمران أفضلکم فیه 
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  کما شرحناه فی سورة اإلنسان.» وأسیرا

جیاعا عراةٍ، فإن ذلـک تهلکـۀ ولـیس إیثـارا،      وال یعنی اإلیثار أن یترك اإلنسان نفسه وعیاله

: (خمس تمرات أو خمس قرص أو دنـانیر  آله و علیه اهللا صلىنقالً عن الرسول  السالم علیهوکما فی الصادقی 

أو دراهم یملکها اإلنسان وهو یرید أن یمضیها فأفضلها ما أنفقه اإلینسان علـى والدیـه، ثـم    

ثۀ على قرابته الفقراء، ثم الرابعـۀ علـى جیرانـه الفقـراء، ثـم      الثانیۀ على نفسه وعیاله، ثم الثال

لألنصارى، حین أعتـق عنـد موتـه     آله و علیه اهللا صلىوهو أحسنها أجرا)، وقال   الخامسۀ فی سبیل اللّه

خمسۀ أو ستۀ من الرقیق ولم یکن یملک غیرهم وله أوالد صغار: (لو أعلمتمـونی أمـره مـا    

  1بترك صبیۀ صغار یتکففون الناس).ترکتکم تدفنوه مع المسلمین 

»تروا وکان بین ذلک قوماوالذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یق«:  أجل، وکما قال اللّه
2.  

علـى سـواء، وأشـرکهم فـی قسـمۀ الفـیء         هؤالء المهاجرین واألنصار الذین مدحهم اللّـه 

  واألنفال، فهل إن هذا وذاك یختصهم؟ کال! بل:

»نَا الَّذانإِخْولرْ لَنَا ونَا اغْفبقُولُونَ ری مهدعنْ بوا ماءینَ جالَّذـلْ    وعالَ تَجـانِ ویمقُونَا بِاالْءب ینَ سـ

یمحر وفءر نَا إِنَّکبنُوا رینَ آملَّذلّا لی قُلُوبِنَا غف«
3.  

  هذه اآلیۀ تلقی ضوءا عاما لجمیع هؤالء الذین حیاتهم حیاة المهاجرة والنصرة فی سبیل اللّـه 

ن کانوا وأیا کانوا وأینما کانوا، فإنما األصل األول و األخیـر هـو   ، م والمحبۀ واإلیثار فی اللّه

اإلیمان والعمل الصالح، دون اختصاص بسابق أو الحق، وإن کان للسابقین ـ بما هـم حجـر    

األساس ـ لهم فضلهم، ولکنما السبقۀ والسباق فی اإلیمان أیضا قد یحصالن بعد البدایـۀ، أو   

                                                                                                                                                         

، واألمر اآلخر ال »نفسهم ولو کان بهم خصاصۀیؤثرون على أ«عز وجل یقول:   أحرصکم على الرغبۀ واالثرة على نفسه، فإن اللّه

 یالم على الکفاف، والید العلیا خیر من الید السفلى، وابدأ بمن تعول.

 
1

یشرح  السالم علیهالصادق   ). علی بن ابراهیم القمی عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقۀ فی حدیث طویل عن أبی عبداللّه     

 ).288: 5فیه حدود اإلیثار واإلقتار (نور الثقلین 

 
2

      .(25 :67. 

 
3

      .(59 :10. 
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  شد خطورة، وأجواء أظلم وأطغى.کأفضل منها أحیانا، وفی ظروف أ

والذین جاءوا من بعدهم): من بعد المهاجرین واألنصار األولین، جاءوا لإلیمان کما هم، أم «

جاءوا إلى الوجود ونشؤا فی جو اإلیمان، بعدیۀ کونیۀ أم کیانیۀ یجمعهما أنهم مؤمنون، وهذا 

» امى والمساکین وابن السـبیل ذوي القربى والیت«عطف على الفقراء المهاجرین، یعطفهم على 

للعطف بهم فی تقسیم الفیء واألنفال، مما یدل على شمول الفیء لکافـۀ المـؤمنین الفقـراء،    

  وإن کان بنو هاشم أولى إذا ساووهم فی اإلیمان أو سابقوهم.

فهذه صورة ثالثۀ وضیئۀ عن المؤمن الحقیقی، تُطَمئنه أنه لو حرم الهجـرة والنصـرة األولـى،    

دون أن یخـاف    ال یحرمهما بعدهما، فلتکن حیاة المؤمن حیاة الهجرة والنصرة فی اللّه ولکنه

  . أحدا إال اللّه

: سبقَ الزمان »یقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان«هؤالء تشبه حالُهم مقالَهم: 

، األنصار والمهـاجرین،  أو سبق اإلیمان فی درجاته، فهم مهما انفصلوا عن إخوانهم المؤمنین

زمانا ومکانا، ولکنهم ال ینفصلون عنهم أُخوةً وإیمانا، فقد تتجلى فیهم اآلصـرة البـاهرة التـی    

تربط هذه االمۀ بعضها ببعض، والتی تتخطى الزمان والمکان، وکل مـا سـوى اإلیمـان، فـال     

فی اإلیمان، ولـیس  یحبون ألنفسهم ویطلبون، إال ویطلبونه ویحبونه إلخوانهم الذین سبقوهم 

تقدیم أنفسهم فی الدعاء إال تبوء لها لکی تستجاب دعوتهم إلخوانهم، ومـن ثـم ألنفسـهم،    

  وهذا لون من ألوان اإلیثار، بالنسبۀ لمن سبقوهم أحیاء وأمواتا.

ـ  »وال تجعل فی قلوبنا غالً للذین آمنوا« ل : الغلُّ هو العداوة والضِّغن من الغُلِّ: القید، فکمـا الغُ

تعـالى    قید لألجسام، کذلک الغل قید للصدور واألرواح، یجعلها ضیقۀ ضنکا ضـغینۀ، فاللّـه  

ونزعنا ما فی صدورهم من غلٍّ تجـري مـن تحـتهم    «ینزع الغل من صدور من ینتزعه بسعیه: 

»األنهار
»... إخوانا على سرر متقابلین« 1

یجعل فیها الغل لمن یغلّ، فیـذره فـی غلِّـه    ، کما وأنه 2

  یعمه، وفی طغیانه یتردد، فالمؤمنون العاملون النتزاع الغلّ عن صدورهم یلتمسـون مـن اللّـه   

                                                        
1

      .(7 :43. 

 
2

      .(15 :47. 
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ربنـا إنـک   «تعالى أن یعینهم لزوال الغل، إذ کَلَّ سعیهم وقلَّت حیلـتهم فـی تـواتر األغـالل     

  ».رؤوف رحیم

  لمن األنفال؟

  الرَّحمنِ الرَّحیمِ   بِسمِ اللّه

   وأَصلحوا ذَات بینکُم وأَطیعـوا اللّـه     والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّه    یسأَلُونَک عنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ للّه«

وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُلیـت علَـیهِم      ورسولَه إِنْ کُنتُم مؤْمنینَ  إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ إِذَا ذُکرَ اللّه

  .1»نَآیاتُه زادتْهم إِیمانا وعلَى ربهِم یتَوکَّلُونَ الَّذینَ یقیمونَ الصالَةَ ومما رزقْنَاهم ینفقُو

ا هی الوحیدة فی القـرآن حـول   وإنه» یسألونک عن األنفال«سمیت بها حیث » سورة األنفال«

األنفال، ما تختص بالقیادة اإلسالمیۀ السامیۀ، ولیست لتختص بأشخاص خصوص حکومـۀً أو  

شعبا، إنما هی لصالح الحکم اإلسالمی حیث تُصرف فی المصالح العامۀ الراجعـۀ ـ ککـل ـ     

  إلى الکتلۀ المؤمنۀ.

   وأَصلحوا ذَات بینکُم وأَطیعـوا اللّـه     والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّه    للّهیسأَلُونَک عنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ «

»ورسولَه إِنْ کُنتُم مؤْمنینَ
2.  

ماضیۀً، مما تلمح إلستمراریۀ السـؤال عـن األنفـال،    » سألوك«مضارعۀ، دون » یسألونک«هنا 

إجابـۀ وافیـۀ   » والرسـول..   قـل األنفـال للّـه   «تى یوم الدین، والجـواب:  منذ السؤال األول ح

  للمتساءلین حوله إلى یوم الدین.

صـرفا  » والرسول  للّه«فالضرائب المستقیمۀ اإلسالمیۀ حسب القرآن هی أربع: هنا األنفال فقط 

یه هـو  فی الدعایۀ التوحیدیۀ والرسولیۀ، وتحکیما لعراهما، ثـم الفـیء الـذي عدیـد مسـتحق     

علـى رسـوله     وما أفاء اللّـه «کعدید مستحقی الخمس ـ إن کان الخمس حقا سوى الزکاة ـ:   

علـى    یسلط رسله على من یشاء واللّـه   منهم فما أوجفتم علیه من خیل وال رکاب ولکن اللّه

وللرسول ولذي القربـى والیتـامى     على رسوله من أهل القرى فللّه  کل شیء قدیر. ما أفاء اللّه

                                                        
1

 .4ـ  1: 8).      

 
2

 .1). سورة األنفال:      
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المساکین وابن السبیل کی ال یکون دولۀ بین األغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخـذوه ومـا   و

»شدید العقاب  إن اللّه  نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللّه
1  

فمقسم الفیء والخمس هو الستۀ، ومقسم األنفال إثنان، ثم مقسم الزکاة ثمانیـۀ، وال إشـتراك   

خمس إال فی المساکین وابن السبیل، فتبقى سـتۀ مـن مقسـم الزکـاة غیـر      بینها وبین ست ال

مذکورة فی مقسم الخمس، کما أن أربعۀ من مقسم الخمس غیر مـذکورة فـی الزکـاة، أم إن    

  الخمس ضریبۀ أخیرة من أنصبۀ الزکاة نسختها وکما یأتی تفصیلۀ فی آیۀ الخمس.

مصـرفا وعدیـدا، کمـا ختلفـت مـادة       فعلى أیۀ حال قد تختلف األنفال عن سائر الضـرائب 

  ومدیدا.

فمادة األنفال ـ وهی الزوائد من األموال التی ال تختص بناس خصوص على أیۀ حال ـ هـی    

وما أشبه من عامۀ األموال، التی  2البحار واألنهار والصحاري والغابات وبطون األودیۀ والجبال

عل مهمـا حصـل بسـعی    کما خلق، أم ال مالک له بالف  لم تحصل بسعی، بل هی من خلق اللّه

  سابق لمالک سابق.

وما أشـبههما   4کما منها األموال المتروکۀ المعرَض عنها 3فمن األنفال میراث من ال وارث له،

مما حصل بسعی ولیس له مالک بالفعل، واألراضی المفتوحۀ عنوة بغیر قتـال مهمـا کانـت ـ     

کأصل ـ من األنفال، ولکنها مخصصۀ بآیۀ الفیء، وتبقى األراضـی ومـا أشـبه، التـی ترکهـا       

                                                        
1

      .(59 :7. 

 
ل ما لم یوجف علیه بخیل وال رکاب أو قوم قال: األنفا السالم علیه  فی أصول الکافی عن أبی عبداللّه 118: 2). نور الثقلین      2

 وهو لإلمام بعده یضعه حیث یشاء. آله و علیه اهللا صلى  صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم وکل أرض خربۀ وبطون األودیۀ فهو لرسول اللّه

 
3

یسألونک «فی الرجل یموت وال وارث له وال مولى قال: هو أهل هذه اآلیۀ  السالم علیه  ). المصدر عن الکافی عن أبی عبداللّه     

 ن األنفال.قال: من مات لیس له مولى فماله م السالم علیهوفی أخرى عنه  »عن األنفال

 
4

  عن األنفال فقال: هی القرى التی قد خربت وانجلى أهلها فهـی للّـه    ). المصدر عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبداللّه     

أرض ال رب لها و المعادن والرسول وما کان للملوك فهو لإلمام وما کان من أرض خربۀ لم یوجف علیها بخیل وال رکاب وکل 

 ومن مات ولیس له مولى فماله من األنفال.
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  د عامرة.أهلوها، خربت أم هی بع

نمشی معها کما تمشی، فإنها هی األمـوال الزائـدة، غیـر    » األنفال«إذا فنحن مع حرفیۀ النص 

المفروضۀ ألحد، حیث األموال الخاصۀ هی مفروضۀ ألصحابها، فال تدخل فی عامۀ األمـوال  

  وأنفالها حتى تختص بصالح القیادة الرسولیۀ والرسالیۀ.

یسـألونک  «وصـیغته   1؟»اصـلحوا ذات بیـنکم  «لمکان  سؤال ألخذ األنفال» یسألونک«وترى 

تلمـح انـه   » والرسول  قل األنفال للّه«أم سؤال عن مادة األنفال وحکمها ومصرفها؟ و»! األنفال

  سؤال ألخذ األنفال!، أم مصرفها.

یؤکـد السـؤال عـن مـادة األنفـال      » عـن «علّ السؤال ـ قضیۀَ األمرین ـ هو عن األمـرین، و   

فـألن  » وأصـلحوا ذات بیـنکم  «وحکمها ومصرفها مهما کان ـ أیضا ـ سؤاالً إیاهـا، قضـیۀَ     

ذلک اختص الجـواب بالثـانی، وقـد    األنفال کانت معلومۀ المادة ومجهولۀ المورد والحکم، ل

، فصحیح أن األنفـال  آلـه  و علیه اهللا صلىتعنی الم التعریف تعریفا بأنفال سالفۀ الذکر على لسان الرسول 

مطلقۀ تشمل کل زائد عن حاجیات الحیاة، إال أن تعریفها یعرِّفها أن لها عهدا بین المسـلمین  

ا أصـحاب خصـوص، ففـی کـل حاجـۀ مـن       وال نجد لها عهدا إالّ فی األموال التی لیس له

  حاجیات الحیاة فرائض وأنفال هنا ما عنته السنۀ وعرَّفته دون سائر األنفال.

من النفل وهو الزائد، فاألنفال فی حقل األموال هـی الزائـدة عـن المسـاعی،     » األنفال«وألن 

هـا کمیـراث   کالتی ال مالک لها خاصا، أم عایدة بمساعی وسواها ثم طرء علیها عدم مالـک ل 

وأما الزوائد عن الحاجـات المتعـودة    2من ال وارث له، أم األموال التی أعرض عنها أصحابها

                                                        
1

  قل األنفال للّه«أن تعطیهم منه قال » یسألونک عن األنفال«فی تهذیب األحکام فی مرفوعۀ بعض أصحابنا  117: 2). المصدر      

 .»وللرسول ولیس هو یسألونک عن األنفال

کما فی البحار » یسألونک األنفال«ة أهل البیت أقول: علّه ینفی اختصاص السؤال بمادة السؤال، ولقد غلط من قال قد صح أن قراء

: یسألونک السالم علیهم) وفی جامع الجوامع للطبرسی. قرأ ابن مسعود وعلی بن الحسین زین العابدین والباقر والصادق 211: 19(

 األنفال.

 
2

). مما یوافق اآلیۀ موثقۀ إسحاق بن عمار المرویۀ فی تفسیر القمی عن األنفال فقال: هی القرى التی قد خربت وانجلى أهلها      

رض الخربۀ لم یوجف علیها بخیل وال رکاب وکل أرض وما کان للملوك فهو لإلمام وما کان من األ آله و علیه اهللا صلىوللرسول   فهی للّه
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»یسألونک ماذا ینفقون قـل العفـو  «فی: » العفو«فیما حصلت بمساعی کما عنتها 
فألنهـا غیـر    1

فألصحابها إنفاقها فی مختلف الحاجات والمحاویج فال تشملها » والرسول  اللّه«محصورة ب 

  والرسول.  بدلیل اختصاصها باللّه» األنفال«

وهل المعادن من األنفال؟ کونها من واقع األنفـال یحسـبها منهـا، ومختلـف الروایـۀ حولهـا       

ست المعادن ـ إذا ـ مما یجب فیه الخمـس، بـل هـی کسـائر       معروض على عموم اآلیۀ، فلی

  والرسول.  األنفال للّه

وهکذا الکنوز وما أشبه من أموال ال یعرف لها مالک خاص، فانحساب المعادن والکنوز ممـا  

  یجب فیه الخمس یطارد آیۀ األنفال.

 2جهولـۀ المـالکین،  وقطائع الملوك هی من األنفال فإنهم ال یملکونها لکونها من األنفال أم م

وکذلک األراضی أو البالد التی سلِّم للمسلمین دون حرب، إذا فبین الفیء واألنفال والخمس 

لفیء بما لم یوجف علیه بخیل وال رکاب، واألنفـال تعـم کـل األنفـال،     بون، حیث یختص ا

  والخمس بما غنمتم من شیء، فالمعادن والکنوز لیست من موارد الخمس.

ولیست آیۀ الخمس ـ اآلتیۀ ـ بالتی تنسخ آیۀ األنفال، بل هی تُخصص بهـا بغیـر األنفـال، ال     

ضریبۀ ناسخۀ ألنصبۀ الزکوة فـی السـنۀ    سیما وأن المحتمل قویا ـ کما یأتی ـ کون الخمس  

کما ال تنسخها آیۀ الفیء، فاألنفال عامۀ لعموم آیتها، ثم تخصص بالفیء کما تتخصـص بهـا   

  الخمس خروجا للمعادن والکنوز عنه إلى األنفال.

                                                                                                                                                         
ال رب لها والمعادن منها من مات ولیس له مولى فماله من األنفال، والمروي فی تفسیر العیاشی عن أبی بصیر وما األنفال؟ قال: 

 منها المعادن واآلجام ـ الحدیث.

قال: الخمس یجري  السالم علیهسیر النعمانی باسناده عن علی ومما یخالفها هی التی تعد المعادن مما یجب فیه الخمس، کما عن تف

 من أربعۀ وجوه من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین ومن المعادن ومن الکنوز ومن الغوص.

 
1      .(2 :219. 

 
2

» قطائع الملوك کلها لإلمام ولیس للناس فیها شیء: «السالم علیه  ). وتدل علیه صحیحۀ داود بن فرقد قال قال أبو عبداللّه     

 ).388: 1(التهذیب 
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فإنها خارجۀ عـن المسـاعی   » األنفال«والغنیمۀ تباین » ما غنتم من شیء«إن موضوع الخمس 

وضوع الفی هو الفیء، فـال تناسـخ ـ إذا ـ بـین هـذه الثالثـۀ، وإنمـا لکـلٍّ          مغنما سواه، وم

  موضوعه الخاص وحکمه دون تدخل لبعض فی بعض أو تداخل.

والرسـول، تُصـرف فـی صـالح الـدعوة        ـ باستثناء الفیء ـ هـی کلهـا للّـه    » األنفال«إذا ف 

یصـرفها فـی صـالح الرسـالۀ      آلـه  و علیـه  اهللا صـلى التوحیدیۀ والرسولیۀ والرسالیۀ، فهی بیـد الرسـول   

کلٌ تلو اآلخر، ومن ثم الشورى من  السـالم  علیهماإلسالمیۀ کما یراه صالحا، ثم خلفاءه المعصومون 

الرعیل األعلى فی العلماء الربانیین، فالمصرف هو المصرف مهما کـان الصـارف فـی مثلـث     

  مترتب تلو بعض.

وغزوته بمالبساتها الخاصۀ، ولکنهـا لیسـت ـ    ومهما نزلت سورة األنفال فی جو بدر الکبرى 

  على أیۀ حال ـ بأنفال بدر فقط، قضیۀَ جمعها المحلى بالالم حیث یفید اإلستغراق.

وذلک هتاف عطاف لهذه القلوب المتنازعـۀ المتفللـۀ   » وأصلحوا ذات بینکم  فاتقوا اللّه«ذلک 

  یتهاتفون على األنفال.غیر المتنفلۀ حول األنفال، من هؤالء األغفال الذین کانوا 

ورسـوله إن    وأطیعـوا اللّـه  «ورسـوله:    وإصالح ذات البین طاعۀ اللّه  ومن حصائل تقوى اللّه

  ورسوله.  ورسوله، ومتقین حرمات اللّه  باللّه »کنتم مؤمنین

وإصالح ذات البین هو من هامۀ الفرائض اإلیمانیۀ، محاولۀ جماهیریـۀ مـن کافـۀ األطـراف     

قل لعبادي یقولوا التـی  «ح الفاسد فیما بینهم حیث بزغ الشیطان ونزغ بینکم، ف المعنیۀ إلصال

»هی أحسن إن الشیطان ینزغ بینکم
»والصلح خیر وأحضرت األنفس الشح«. 1

2.  

ال یصـلح عمـل   «واألولـى. ولکنـه    3هو المصلح بیننا بما نسعى ونصـلح فـی اآلخـرة     واللّه

 إلى مختلف األطراف المتنازعـۀ، ذوات األنفـس، حیـث   » ذات بینکم«وقد تعنی » المفسدین

                                                        
1

      .(17 :53. 

 
2      .(4 :128. 

 
3

قد   : إذا کان یوم القیامۀ نادى مناد یا أهل التوحید إن اللّهآله و علیه اهللا صلى  عن أنس قال قال رسول اللّه 162: 3). فی الدر المنثور      

 عفا عنکم فلیعف بعضکم عن بعض وعلی الثواب.
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  اإلختالف بین العقل والنفس، بل وإصالح النفس هو قبل إصالح ذات البیت آلخرین.

  وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُلیت علَیهِم آیاتُه زادتْهم   إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ إِذَا ذُکرَ اللّه«

»إِیمانا وعلَى ربهِم یتَوکَّلُونَ
1  

هنا مثلث وجل القلوب، وزیادة اإلیمان، والتوکل على الرب، هی المحاصیل األصیلۀ لصـالح  

  اإلیمان.

من مسامعهم إلى عقولهم، ومنهـا    حیث یدخل ذکر اللّه» وجلت قلوبهم  إذا ذکر اللّه«ـ ف   1

قلوبهم، فیغیـب   إلى قلوبهم، فهی وجِلۀ من عظم الموقف من ربهم حیث یجدونه حاضرا فی

  . حیث احتل مجاالتها ذکرُ اللّه  عنها کل ما سوى اللّه

! هنـا  »تطمـئن القلـوب    أال بـذکر اللّـه  «؟ واإلذاعۀ القرآنیۀ تعلن »وجلت قلوبهم«وترى کیف 

،  ، حیث تجلـت بـذکر اللّـه    عما سوى اللّه» وجلت قلوبهم«، وهناك  إلى اللّه» تطمئن قلوبهم«

، ثم تجلٍّ کامل فیهـا   ، ووجل من عظمۀ اللّه مع اللّه  قلوبهم ذکر غیر اللّهوجل من أن تحل فی 

نزل أحسن الحـدیث کتابـا متشـابها مثـانی       اللّه«، کما  ، فاطمئنانٌ ـ إذا ـ بذکر اللّه    لذکر اللّه

  .2» تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللّه

، ثم اإلطمئنـان لهـا    فالوجل والقشعریرة هما حالتان سلبیتان للقلوب تخلیۀ لها عما سوى اللّه

مهما کان للوجل حالـۀ أخـرى إیجابیـۀ    »  ال إله إال اللّه«حالۀٌ إیجابیۀ تمثیالً للکلمۀ   بذکر اللّه

  . تجتمع مع اإلطمئنان وهی الشعور بعظم الموقف الرهیب أمام اللّه

لیوجل ویخاف إال من عدله ومن عظم محتده، وذلک لوجل الثانی هو الوسیط بین   هفلیس اللّ

، وهو یعیش ذلک اإلطمئنان، ومن حصائل ذلک الوجل  األول وبین اطمئنان القلوب بذکر اللّه

  الجلل والطمأنَۀ:

ا تحل فیها ، إذ حیث تجو القلوب بتالوة آیات اللّه» وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا«ـ   2

الذین اهتدوا زادهـم هـدى وآتـاهم    «على إیمانهم، ف » زادتهم إیمانا«وتحتل القمۀ منها ف 

                                                        
1

 .2األنفال:  ). سورة     

 
2

      .(39 :23. 
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»تقواهم
  بتالوة آیاته سمعا وعقالً وعلما وطاعۀً بکاملها. 1

مما یلمح بأن ذلک من خـواص الـتالوة المتَّبعـۀ، کمـا وان مهمـۀ      » قرأت«ولیت » تلیت«هنا 

  حیث التالوة هی المتابعۀ.» أقرء«دون » وأن أتلو القرآن«سالمیۀ هی الرسالۀ اإل

»وقل لهم فی أنفسهم قوالً بلیغا«وقد تعنی 
هـذه الـتالوة الصـالحۀ المصـلحۀ التـی یتلوهـا        2

  ».زادتهم إیمانا«

مـا إذا فقـد   وقابلیۀ القلب المتلـو علیـه، فأ  » تلیت«فقد یحصل حاصل اإلیمان الزائد بفاعلیۀ 

القابلیۀ بسوء اإلستقبال أم عدم تصمیمه فی صمیمه فال محصل للقلب قطعا، وفـی القابلیـۀ ـ    

وحتى مع نقص الفاعلیۀ ـ له محصل مهما اختلفت الدرجات، فـواویاله إذا ضـعف الطالـب     

  والمطلوب، نقصانا فی الفاعلیۀ والقابلیۀ.

نیۀ، األخرى التکوینیۀ، فحین تتلى تبینا علیـه  جمعا مضافا تستغرق إلى اآلیات التدوی» آیاته«و

  هذه اآلیات زادته إیمانا کما زادته آیاته التشریعیۀ إیمانا.

وهذه التالوة المبارکۀ لطلیق آیاته تُسمعه ما یحرضه على زائد اإلیمان سمعا ثم عقالً وتـدبرا  

  ثم علما ثم عقیدة ثم تطبیقا شخصیا ثم نشرا وبالغا.

فی الحصول على مزید اإلیمان وصالح أعمـال اإلیمـان،   » ربهم یتوکلونوعلى «ـ ومن ثم   3

  دونما إتکالیۀ خاویۀ عن مساعی، أم توکل دون معداته.

رجـال ال  «ولقد ذکر اإلمام أمیر المؤمنین ألهل الذکر ذکرا جمیالً ما أجمله، قاله عند تالوتـه  

عالى جعل الذکر جالء للقلوب، تَسـمع  سبحانه وت  إن اللّه»:  تلهیهم تجارة وال بیع عن ذکر اللّه

ـ عزت آالءه ـ فـی البرهـۀ بعـد البرهـۀ،         به بعد الغشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح للّه

وفی أزمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم، وکلمهم فـی ذات عقـولهم، فاستصـبحوا بنـور     

ویخوفون مقامه، بمنزلـۀ األدلـۀ فـی      اللّه یقَظَۀٍ فی األبصار واالسماع واألفئدة، یذکِّرون بأیام

الفلوات، من أخذ القصد حمدوا إلیه طریقه، وبشروه بالنجاة، ومن أخذ یمینـا وشـماالً ذمـوا    

                                                        
1

      .(47 :17. 

 
2

      .(4 :63. 

 



 85

إلیه الطریق، وحذروه من الهلکۀ، وکانوا کذلک مصابیح تلک الظلمات، وأدلۀ تلک الشـبهات  

  ـ.

تشغلهم تجارة وال بیع، یقطعون به أیـام الحیـاة،    وإن للذکر ألهالً أخذوه من الدنیا بدالً، فلم

فی أسماع الغافلین، یأمرون بالقسط ویأتمرون بـه وینهـون     ویهتفون بالزواجر عن محارم اللّه

عن المنکر ویتناهون عنه، فکأنما قطعوا الدنیا إلى اآلخرة وهم فیها فشاهدوا مـا وراء ذلـک،   

قامـۀ فیـه، وحققـت القیامـۀ علـیهم عـذابهم،       فکأنما اطلعوا غیوب أهل البرزخ فی طول اإل

فکشفوا غطاء ذلک ألهل الدنیا حتـى کـأنهم یـرون مـا ال یـرى النـاس، ویسـمعون مـا ال         

  .1یسمعون...

وألن أصل الذکر هو فی القلوب فخیر الذکر هو فی أوعى القلوب وکما قال لکمیل بن زیاد: 

فخیرها أوعاها فاحفط عنی ما أقول لک: الناس ثالثۀ، فعـالم   یا کمیل! إن هذه القلوب أوعیۀ«

ربانی، ومتعلم على سبیل نجاة، وهمج رعاع أتباع کـل نـاعق، یمیلـون مـع کـل ریـح، لـم        

  یستضیئوا بنور العلم، ولم یلجأوا إلى رکن وثیق ـ.

مغمـورا، لـئال   بحجۀ، إما ظاهرا مشهورا، وأما خائفـا    اللهم بلى، ال تخلو األرض من قائم للّه

قدرا،   األقلون عددا، واإلعظمون عند اللّه  وبیناته، وکم ذا وأین؟ أولئک واللّه  تبطل حجج اللّه

بهم حججه وبیناته حتى یوعوها نظراءهم، ویزرعوها فی قلـوب أشـباههم، هجـم      یحفظ اللّه

لمترَفـون، وأنسـوا   بهم العلم على حقیقۀ البصیرة، وباشروا روح الیقین، واستالنوا ما استوعره ا

بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقۀ بالمحـل األعلـى، أولئـک    

فی أرضه، والدعاة إلى دینـه، آه آه شـوقا إلـى رؤیـتهم، إنصـرف یـا کمیـل إذا          خلقاء اللّه

  2».شئت

یا کمیل بن زیاة! معرفۀ العلم دین یدان به، به یکسب اإلنسان الطاعۀ فـی حیاتـه، وجمیـلَ    «

                                                        
 .213). الخطبۀ      1
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فأخرجنی إلى الجبان، فلمـا أصـحو   السالم علیهطالب  قال کمیل بن زیاد: أخذ بیدي أمیر المؤمنین علی بن أبی 140). الحکمۀ      
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  األحدوثۀ بعد وفاته، والعلم حاکم والمال محکوم علیه ـ.

اء، والعلماء بـاقون مـا بقـی الـدهر، أعیـانهم      یا کمیل بن زیاد! هلک خزان األموال وهم أحی

مفقودة، وأمثالهم فی القلوب موجودة،ها أن ههنا لعلما جما لو أصبت له حملۀ، بلـى أصـبت   

على عباده، وبحججه علـى    لَقنا غیر مأمون علیه مستعمالً آلۀ الدین للدنیا، ومستظهِرا بنعم اللّه

ة له فی أحنائه، ینقدح الشک فی قلبه ألول عارض من أولیاءه، أو منقادا لحملۀ الحق ال بصیر

شبهۀ، أال ال ذا وال ذاك، أو منهوما باللَّذة، سلس القیاد للشهوة، أو مغرَما بـالجمع واإلدخـار،   

لیسا من رعاة الدین فی شیء شَبها بهما األنعام السائمۀ، کذلک یموت العلم بمـوت حاملیـه   

  ـ.

  شرطَ أن یکونوا من:» مؤمنونال«هؤالء األکارم هم » إنما«

»الَّذینَ یقیمونَ الصالَةَ ومما رزقْنَاهم ینفقُونَ«
1.  

بإقام الصالة التی هی عمود الدین وعماد الیقین، ورباط ثـان باإلنفـاق ألهـل      رباطّ أول باللّه

» ینفقـون «اقه ماالً وحاالً: علما وعمالً صالحا وعقیدة ما یمکن انف» ومما رزقناهم«  فی اللّه  اللّه

  . دون رجاء لجزاء أو شکور إال ابتغاء وجه اللّه

  الخمس

  ـ هل هو النصاب االخیر للزکوة؟! 1

  ـ یعم کافۀ المنافع. 2

  ـ ال یخص تصفه بالسادات. 3

  ـ السیادة ال تختص بانتساب ابوى. 4

  ـ مصارف الخمس السنۀ؟ 5

اکینِ         أَنَّما غَنمتُم منْ شَیء فَأَنَّ للّهواعلَموا « سـالْمى وتَـامالْیى و ي الْقُرْبــذلولِ ولرَّسلو هسخُم

انِ و     وابنِ السبِیلِ إِنْ کُنتُم آمنْتُم بِاللّه عـمالْتَقَـى الْج موالْفُرْقَانِ ی مونَا یدبلَى عا أَنزَلْنَا عماللّـه و   
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 .3). سورة األنفال:      
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»علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ
1.  

فی هذه اآلیۀ مسائل عدة فی تساءالت وإجابات کما یهدي إلیهـا الکتـاب والسـنۀ، وطالمـا     

قصرت األقالم حولها أم طالت، فقد یحق بنا حق التنقیر حولها بحق التفسـیر کمـا نسـتطیع،    

  ابتداء باالسئولۀ التالیۀ:

والغُنم هو إصابۀ الغَنَم واستعمل  2التی تفوز به من مال أو حق من غیر مشقۀ؟ ـ هل الغنیمۀ  1

»فکلوا مما غنمتم حالالً طیبا«کما  3فی کل مظفور به
قد تعممها إلى مطلقها بمشقۀ أو دونها،  4

سماح األکل مما فزت به بمشقۀ أحرى، فإن آیۀ األکل هذه آتیـۀ بعـد آیـات فـی      حیث إن

  القتال، وغنائم دار الحرب الحاصلۀ بمشقۀ أحرى بالحل مما سواها!.

ولکن مشقۀ الحرب لیست للغنیمۀ، إالّ أن الغنیمۀ الحاصلۀ بها هی الحاصـلۀ بمشـقۀ، سـواء    

  أکانت هذه الغنیمۀ منویۀ أم لم تکن.

اصۀ بغنائم دار الحرب لورود آیۀ الخمس موردها؟ ومورد الحرب لنزولها فی منزلها أم هی خ

ـ حیث اللغۀ المستعملۀ فی مورد من مواردها ـ ال تتخصـص بـه بـذلک اإلسـتعمال إالّ إذا      

تعمم الغنیمـۀ إلـى کـل فائـدة،     » مغانم کثیرة  فعند اللّه«حلَّق إستعمالها على کل الموارد، ثم 

دة فی حرب وسواها، بمشقۀ وسواها، باکتساب وسواه، بعلـم أم سـواه، فهـی    فهی الفوز بفائ

  کلما حصل علیه اإلنسان من حق أو مال بحق فی أي حقل من الحقول.

» مـن شـیء  «لیست لتعنی ـ فقط ـ غنیمۀ الحرب، ثم و   5»مانح کل غنیمۀ وفضل«ذلک، وکما 

ۀ من کل شیء دونمـا إسـتثناء، وکـذلک اللغـۀ تشـهد      فی استغراق اإلیجاب تستغرق الغنیم

                                                        
1

      .(8 :41. 

 
 ). کما فی لسان العرب.     2
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 ). مفردات القرآن للراغب األصبهانی.     
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  لطلیق معناها فی کل فائدة دونما إختصاص بحقل خاص.

کما وهو إصابۀ الغُنم والظفر به، ثـم اسـتعمل    1فأصل الغُنم هو الزیادة والنماء وفاضل القیمۀ

  2فی کل إصابۀ وکل مظفور به من عدو وغیره.

ال تختص الخمس بغنائم دار الحرب، بل هی کل غنیمـۀ وفائـدة   » ما غنمتم من شیء«إذا ف 

محلَّلۀ تحصل علیها فی أي محصل وشان النزول لیس لیخصص اآلیۀ بنفسه، والغنیمـۀ لغویـا   

»مغانم کثیرة  عند اللّه«ال تختص بها من دار الحرب، فهل 
تختص ـ أیضا ـ بحقل القتال، وال     3

»إلى مغانم لتأخذوها«تعنی 
) ممـا تخـتص   20و 19» (تأخذونها«و 5»ومغانم کثیرة یأخذونها« 4

المغانم بخصوص المحاصیل، صناعۀ وزراعۀ وتجارة وهبۀ أو هدیۀ أو هدیـۀ أماهیـه، إالّ أن   

  یدل قاطع الدلیل على استثناء یتَّبع.

تختص بما بقى من الفوائد بعد اسـتثناء مصـارف الحصـول علیهـا ومؤنـۀ      » مما غنمت«وترى 

  السنۀ؟

حیث الغنیمۀ هی الفائـدة الخالصـۀ،   » ما غنمتم«استثناء المصارف األولى هو طبیعۀ الحال من 

  وهنا نصدق المروي أن الخمس بعد المؤنۀ.

والروایـۀ القائلـۀ:   » مـتم ما غن«ثم فی استثناء المصارف األخرى نظر فانها کالباقیۀ مشمولۀ ل 

ال تعنی إال مؤنۀ الحصول علـى الفائـدة کمـا فـی المـوارد السـتۀ       » إن الخمس بعد المؤنۀ«

األخرى التی یجب یجب فیها الخمس، وال نص على استثناء مؤنۀ السنۀ، ولو کـان لـم یکـن    

                                                        
1

 ). کما فی لسان العرب.پ     

 
2

 . کما فی مفردات القرآن للراغب اإلصبهانی.)     

 
3

      .(4 :94. 

 
4      .(48 :15. 

 
5

مغانم   فعند اللّه«فی   ) هی نفس المغانم التی عند اللّه200: 48( »مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لکم هذه  وعدکم اللّه«). ولکن      

 ال تجعل المغانم الثانیۀ نفس األولى.» لمغانم کثیرة تأخذونها«ل » مغانم کثیرة«) إال أن شمول 94 :4( »کثیرة
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صـۀ  بحزء ضئیل قلیل منه، فحین تحصیل على مائۀ ألـف فائـدة خال  » ما غنمتم«یصلح لتقیید 

فتصرف تسعین ألفا منها فی مؤنتک ثم تخمس الباقی فیطلع الفین، فکیف یناسب األلفـان أن  

  وقد غنمت خمسین ضعفا منه؟» ما غنمتم«یعنى ب 

إذا فاألقوى أن الخمس کما الزکاة یتعلق بأصل الفائدة مع رعایـۀ المؤنـۀ المتعـودة حتـى ال     

ومنـه  » سألونک ماذا ینفقون قل العفـو ی«یصبح بتخمیس ماله فقیرا یحتاج إلى الخمس، حیث 

الزیادة، وهی هنا الزیادة عن المصارف المتعودة دون تبذیر وال إسراف، فـال خمـس إذا مـن    

  أصل المؤنۀ إالَّ عفوا ال تحتاج فیه إلى شیء من الخمس.

فإذا کانت فوائده شهریۀ فلیصبر حتى آخر الشهر فإذا بقی شیء یحاسب الخمس مـن أصـل   

  إذا کانت سنویۀ أماهیه فلیحاسب حسب الفائدة المراعاة فیها المؤنۀ.الفائدة، و

هی نصاب من أنصبۀ الزکاة فلیس الخمس علَما لصنف خاص مـن  » خُمسه  فإن للّه«ـ هل   3

الضرائب اإلسالمیۀ، بل هو النصاب األخیر فی واجب التأدیۀ من کافۀ الغنائم، وقـد نسـخت   

عف    األنصبۀ المذکورة فی السنۀ من ر بع العشر إلى نصف العشر وإلى العشـر، فهـو اآلن ضـ

العشر کضابطۀ وقانون شامل، ثم فی الحاجات الضروریۀ لمصارف الزکاة یأتی دور الضـریبۀ  

ویسألونک «غیر المستقیمۀ وهی کل زائدة عن الحاجۀ الضروریۀ المتعودة بناء على آیۀ العفو: 

»ماذا ینفقون قل العفو
  کما فی الخمس؟. 1

ک غیـر معـروف لغویـا وال      2أم إنه علَم لمصطَلح خاص لضریبۀ أخرى سـوى الزکـاة؟   وذـل

عند المتشرعۀ قضیۀ الفتاوى الشهیرة ـ وآیۀ الخمس ال تصطلحه کضریبۀ خاصـۀ   شرعیا ـ إال  

  »...ما غنمتم من شیء«لمکان 

أجل، قد یوحی اختالف موارد الخمس عن موارد الزکاة فی آیۀ الصدقات ـ النازلـۀ بعـدها    

ین إنما الصدقات للفقراء والمسـاکین والعـامل  «بسنین عدة ـ باستقالله عنها کضریبۀ سواه، ف  

                                                        
1      .(2 :219. 

 
2

عزَّ وجلّ بقاع   ما من ذي مال ذهب وال فضۀ یمنع زکوة ماله أو خمسه إال جسه اللّه السالم علیهقوله  526: 8). جامع األحادیث      

 قرقر وسلط علیه شجاع أقرع.
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  وابن السـبیل فریضـۀ مـن اللّـه      علیها والمؤلفۀ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه

»علیم حکیم  واللّه
ـ والیتـامى المـذکورین     4ـ وذي القربـى    3ـ والرسـول    2  ـ اللّه  1فإن  1

ـ   4ــ وفـی الرقـاب     3ـ علیها والمؤلفۀ قلـوبهم    2ـ والعاملین   1هناك غیر مذکورین هنا، 

ـ والفقراء هنا غیر مذکورین هناك، فالمشترك بینهمـا لـیس     6  ـ وفی سبیل اللّه  5والغامرین 

  إال المساکین وابن السبیل.

» والرسـول   اللّـه «ال سیما وأن »  فی سبیل اللّه«تشمل ـ وبأحرى ـ   » إبن السبیل«وقد یقال إن 

ى حیـث الفقیـر     ، والمس هما ـ دون ریب ـ أصالن لسبیل اللّه   اکین تشمل الفقراء بطریـق أوـل

» العـاملین علیهـا والمؤلفـۀ قلـوبهم وفـی الرقـاب والغـارمین       «أسوء حاالً من المسـکین، و 

غیر المسـاکین مـنهم علهمـا زیـادة علـى      » ذي القربى والیتامى«مشمولون للسبیل کفروع، و

  ». سبیل اللّهفی «السالف ذکرهم فی آیۀ الصدقات، ولکنهما ـ أیضا ـ داخالن فی 

أو کما أن األنصبۀ المقررة فی السنۀ نسخت بآیۀ الخمس، کذلک مواردها تحولت بها؟ ولکن 

لم یثبت نزول آیۀ الخمس بعد آیۀ الصدقات حتى یثبت تناسخ فی البین، بل آیـۀ الصـدقات   

خذ مـن أمـوالهم   «نزلت بعدها حیث األمر بأخذ الصدقات نزل فی السنۀ التاسعۀ من الهجرة: 

»دقۀ...ص
وآیۀ الصدقات هی فی الخمس بآیۀ الصدقات أحرى ـ لو کان هناك نسخ ـ فـإذا     2

تصبح أنصبۀ الصدقات هی أنصبۀ الخمس، ولکن دون إثباته خرط القتـاد، إال أن یقـال آیـۀ    

  الصدقات نسخت من موارد الخمس.

غیـر الزکـوة ونموذجـا     وهنالک فی السنۀ لمحات صارحۀ أو تصریحات صارخۀ أن الخمس

إن القـرآن أنـزل علـى النبـی     «حیث قـال:   السالم علیهمنها ما یروى عن اإلمام علی أمیر المؤمنین 

واألموال األربعۀ: أموال المسلمین فقسمها بین الورثۀ فی الفرائض، والفـیء فقسـمه    آلـه  و علیه اهللا صلى

إال  3»حیث جعلهـا   فجعلها اللّهحیث وضعه، والصدقات   على مستحقیه، والخمس فوضعه اللّه
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      .(9 :60. 

 
2

      .(9 :103. 
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  أن تعنی الصدقات ما هو أعم من ضریبۀ الخمس، فهی من ذکر العام بعد الخاص.

ومما یؤید أو یؤکد أن الخمس ضریبۀ بحیال الزکوة انه کان عادة جاهلیۀ قبل اإلسالم، وآیـۀ  

  1غیر عادل.الخمس هذه تقرر أصله وتصلح تقسیمه الذي کان جاهلیا 

بتان إثنتان مستقیمتان قد تکون أوالهما على کل الغنائم قبل المؤنۀ إذا فالزکوة والخمس ضری

والخمس علیها بعد المؤنۀ إال فی أرباح التجارات وسواها، فالعوائد ـ إذا ـ هی بین ضریبتین   

اثنتین مستقیمتین، ثم الضریبۀ غیر المستقیمۀ هی للحاالت الطارئۀ مـن الحاجـات الضـروریۀ    

  مسلمۀ.فردیۀ وجماعیۀ للکتلۀ ال

وأما أنصبۀ الزکوة الشاملۀ لکافۀ األموال، فالمقررة منها للبعض منها تقرَّر ألشـباهها، فنصـاب   

الغالت األربع نصاب لکافۀ الغالت، ونصاب األنعام الثالثۀ نصاب لکافـۀ األنعـام، ونصـاب    

ذج النقدین نصاب لسائر النقود واألموال، حیث المنصوص من هذه األنصبۀ لم تذکر إال لنمـا 

  من مواردها.

ذلک، إال أن یخص الخمس بغنائم دار الحرب وال دلیل علیه مهما قیل الثباته قیالت، فـنحن  

                                                                                                                                                         
 
1

) منه أن مالک 278) أن أبا مالک األشتري قسم الخمس قبل نزول اآلیۀ، وفی (291). جاء فی التواریخ والسیر کتاریخ قم (     

  اجعل منه نصیبا للّـه  آله و علیه اهللا صلى  بن عامر المهاجري خمس قبل نزول اآلیۀ حیث غنم غنیمۀ فی بعض الغزوات فقال له رسول اللّه

بـن جحـش فـی سـریته، أداه للرسـول        ، وفی بعض التواریخ أن أول خمس أدي قبل بدر ما أداه نعبداللّه مالک خمسۀ للّه فقال

 (تاریخ أبو الفداء للواقدي وابن خلدون والیعقوبی).آله و علیه اهللا صلى

 وکما یقول الشاعر الجاهلی:) کانوا فی الجاهلیۀ یختصون ربع الغنیمۀ لقائد الجیش 12: 8ویقول القرطبی فی تفسیره (

 لک المرباع منها والصفایاوحلمک والنشیطۀ والفضول

 ) عن ثابت بن قیس الشماس یذکر مفاخر قومه فی الجاهلیۀ قائالً:224: 4وفی سیرة ابن هشام (

 منا الملوك وفینا تقسم الربعوانا ابن الرابعین من آل عمرو

د عدي بن حاتم: وکنت أسیر فی قومی بالمرباع، وقال األصمعی: ربع فی الجاهلیۀ ) فی قصۀ وفو246وفرسان النابر من خبابوفیه (

) کان فی الجاهلیۀ ان الرؤساء مـنهم  95: 2وخمس فی اإلسالم وکان یأخذ بغیر شرع وال دین ربع الغنیمۀ، وفی مسالک االفهام (

 کانوا یستأثرون الغنیمۀ ألنهم أهل الرئاسۀ والدولۀ والغلبۀ.

 رت آیۀ الخمس خالفا للقرار الجاهلی ما قررت.ذلک، وقد قر

) وسفر 4: 7) ورسالۀ بولس للعبرانیین (20: 14) والتکوین (0010: 20وذلک وللغنائم الحربیۀ سوابق رسالیۀ کما فی تثنیۀ التوراة (

 ).27ـ  26: 26، وفی أول تاریخ األیام (31و 26و 18و 11و 9: 21األعداد (
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  نتابع النص ما لم ینسخه نص آخر یوازیه.

فقد یقال إن آیۀ الخمس نزلت فی غزوة بدر السنۀ الثانیۀ من الهجرة، وقد نزلت بشأن الغنائم 

أو یقال انها نزلت بشأن غزوة أخرى، ولکننا لسنا لنتـابع   الحربیۀ المختلف فیها بین المقاتلین،

وهی أعم من الحـرب، فلـو   » ما غنمتم من شیء«شؤون النزول حیث األصل هو أصل النص: 

أمـاذا؟ ال سـیما وانهـا    » فی القتـال «کان القصد إلى خصوصئ الحرب لجیء بخصوصها ك 

  آیات الصدقات.اآلیۀ الوحیۀ اآلمرة بأداء خمس الغنیمۀ أمام عشرات من 

»: والرسـول   األنفـال للّـه  «ذلک، وهنا أربع من الضرائب المستقیمۀ على مختلف األمـوال، ف  

»واصلحوا ذات بینکم..  والرسول فاتقوا اللّه  یسألونک عن األنفال قل األنفال للّه«
1.  

ما أوجفتم علیه من خیل على رسوله منهم ف  وما أفاء اللّه«والفیء وهو هو لمستحقی الخمس: 

علـى    على کل شیء قدیر. ما أفاء اللّـه   یسلط رسله على من یشاء واللّه  وال رکاب ولکن اللّه

وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساکین وابـن السـبیل کـی ال      رسوله من أهل القرى فللّه

إن   ه فانتهوا واتقوا اللّـه یکون دولۀ بین األغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عن

»شدید العقاب  اللّه
2.  

والرسـول،    فمقسم الخمس والفیء متشارك إال فی أربعۀ أخماس، ومقسم األنفال فقـط اللّـه  

وقد یجوز للرسول بسند الرسالۀ أن یقسمه بـین مسـتحقی الخمـس، ومقسـم الزکـاة تلکـم       

لخمس إال فی المساکین وابن السبیل، فتبقى سـتۀ مـن   الثمانیۀ، وال إشتراك بینها وبین ست ا

مقسم الزکاة غیر مذکورة فی مقسم الخمس، کما وأن أربعۀ من الخمـس غیـر مـذکورة فـی     

الزکاة، فالمقاسم إذا ثالثۀ فی هذه الضرائب األربع، أو إثنان لدمج الفیء من الغنائم الجماعیۀ 

  ینافی أن لألربعۀ الباقیۀ أنصبۀ منها. والرسول ال  للمسلمین، واختصاص األنفال باللّه

  والقول باختصاص الخمس بغنائم الحرب قد یستدل له بما یلی:

تعنـی فـی الحـرب،    » ما غنمتم«ـ کون آیۀ الخمس بین آیات القتال صراحۀ أو تلمیحۀ أن   1

                                                        
1

      .(8 :1. 

 
2

      .(59 :7. 
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وان کانت الغنیمۀ لغویا تشمل کل فائدة، کأن یقول صاحب الصـیدلیۀ ضـمن کالمـه حـول     

کل ما حصلتم علیه فاجعلوه فی مکـان کـذا، حیـث ال یفهـم منـه إال مـا یناسـب        األدویۀ: 

الصیدلیۀ من األدویۀ، فال یدخل فی فهم أو وهم أنه یشمل اللحوم والفواکه واألسـرجۀ ومـا   

  أشبه؟.

إنما هو مثَل من یبیـع أو یشـتري   » انما غنمتم من شیء«ولکنه قیاس فان مثَله تعالى فی قوله 

ا کان یتحدث عن شیء خاص ثم قال ما حصلتم علیه مـن شـیء فـال یعنـی     کل شیء، فإذ

الشیء الخاص، فلو عناه لخص اسمه بالذکر، وهکذا ـ وبأحرى ـ مـا غنمـتم مـن شـیء، ال       

تعمم الغنیمۀ، ومما یبرهن علـى عمـوم الغنیمـۀ أن القیـد هـو      » مغانم کثیرة  فعند اللّه«سیما و

» إلى مغانم لتأخذوها«یحولها إلى غیر دار الحرب، و» مغانم  عند اللّه«الذي یحدد موقفها، ف 

  تختصها بدار الحرب، وآیۀ الخمس طلیقۀ فتعم ما لدار الحرب إلى غیرها.

ـ عدم أخذ الخمس فی أیام الخالفۀ والسلطۀ اإلسالمیۀ من قبل الخلفاء والسـالطین دلیـل     1

  من سواهم؟.اختصاصه بغنائم دار الحرب، فلو عمت لکانوا أحرص علیه م

ولکن عدم أخذهم الخمس هو تعامٍ عملی عن حق الخمـس الخـاص بأهـل بیـت الرسـالۀ      

آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ، وقد نجد أوامر الرسـول  السالم علیهم
واألئمـۀ علـیهم بـالخمس بصـورة طلیقـۀ، دون       1

أن یحرمـوا مـن    السـالم  علـیهم اختصاص بغنائم دار الحرب، وان هذه شیطنۀ مدروسۀ ضد األئمـۀ  

  خمسهم، شیطنۀ مزدوجۀ فی السلطتین الروحیۀ والزمنیۀ.

ومهمـا أضـیف   » خمسـۀ   فـأن للّـه  «دون إقتسام إلى ستۀ أقسام لقوله تعالى   ـ الخمس للّه  3

ال یردف بخلقه فی حق، ثـم الروایـات متـواترة فـی صـیغۀ        وغیره فإن اللّه آله و علیه اهللا صلىالرسول 

                                                        
1

انم الخمس، ، وإلى عمرو بن معبد الجهنی واعط من المغ واعطیتم من المغانم خمس اللّه«إلى شرحبیل  آله و علیه اهللا صلى). فی کتابه      

واعط «وإلى مالک بن أحمد وأدوا الخمس من المغنم، وإلى عبد یغوث واعط خمس المغانم فی الغزو، وإلى جنادة وقومه 

 ». الخمس من المغانم خمس اللّه

بالغزو إال فی هذه إلى رؤوساه القبائل والمشایخ والوالة نجد األمر بالخمس من المغانم ولیس االختصاص  آله و علیه اهللا صلىفی کتبه 

 واحدة.
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  1». خمس اللّه«

  خالف نص اآلیۀ، إنما یعنـی انـه یـدفع فـی سـبیل اللّـه      »  الخمس للّه«ولکن ال یعنی ذلک، 

نفسه فی عـداد السـتۀ ال یعنـی      وجعلُ اللّه  المقسمۀ فی ایۀ الخمس إلى ستۀ أقسام بأمر اللّه

ردفَه بهم، فإنما ذکر اسمه أوالً کمحور لمصرف الخمس، ثم ذکر من یصرف الخمـس وهـم   

، ومن یصرف فیهم غیر ما یصرف فـی  السـالم  علیهموذووا القربى من عترة الرسول  آله و لیهع اهللا صلىالرسول 

  الدعایات المثلثۀ وهم الیتامى والمساکین وابن السبیل.

، أو لـیس صـرف سـهام     أفلیس صرف سهم من الخمس فی سبیل تقویۀ الرسالۀ والخالفۀ للّه

وصـرف فیمـا أمـر      ، بما أمر اللّه إذا فکله للّه،  أخرى فی الیتامى والمساکین وابن السبیل، للّه

  . اللّه

فهل نقر أیضـا بـه    السـالم  علیهمواألئمۀ من عترته  آله و علیه اهللا صلىذلک وحین نقر بفرض الخمس للرسول 

للیتامى والمساکین وابن السبیل للذریۀ؟ أم لهم ما لسائر المسلمین المحاویج؟ وجهان، وممـا  

  2لذریۀ أحادیث تحلیل الخمس للشیعۀ زمن الغیبۀ.یدل على عدم اختصاص ا

                                                        
1

إلى  آله و علیه اهللا صلىفی کتابه  284: 1وطبقات ابن سعد  6960: رقم 3واإلصابۀ  175: 4). فمن طریق السنۀ ما أخرجه أسد الغابۀ      

، وکذلک فی نفس المصادر کتابه إلى چجـدین الطـائیین نفـس العبـارة،      زنهل: واعطى من المغنم خمس اللّه  ع بن عبداللّهفجی

، وکـذلک فـی   264: 1فی تاریخه وطبقات ابن سعد  64: 2إلى أهل الیمن کما فی روایۀ الیعقوبی  آلـه  و علیه اهللا صلىوکذلک فی کتابه 

، وتـاریخ  320: 5وکنز العمال  270: 1ی، وإلى جنادة األزدي وقومه بروایۀ ابن سعد فی طبقاته کتابه إلى نهشل بن مالک الوائل

إلـى   آله و علیه اهللا صلى، وکذلک کتابه 258: 4وسیرة ابن هشام  82وفتوح البلدان ص  75: 5والبدایۀ والنهایۀ البن کثیر  381: 2الطبري 

وکنز العمال  265: 43وسیرة ابن هشام  81وفتوح البلدان ص  76: 5والنهایۀ والبدایۀ  388: 2عمر بن حزم حسب روایۀ الطبري 

کتابه إلى بنی زهر بن  19، وفی کتاب األموال لقاسم بن سالم ص 72والخراج ألبی یوسف ص  10: 10وصبح األعشى  186: 3

 سهم ولهؤالء أربعۀ.  عن السؤال حول الغنیمۀ: للّه آله و علیه اهللا صلىیجیب  427حبش، وفی کتاب األموال 

عزَّ وجلّ رضی لنفسه   الوصیۀ بالخمس ألن اللّه السالم علیهوکذلک من طریق الشیعۀ فی الفقیه کتاب الوصایا عن أمیر المؤمنین 

تبارك وتعالى   انه کان یستحب الوصیۀ بالخمس ویقول: إن اللّه السالم علیهعن الجعفریات عنه  551: 1بالخمس، وفی المستدرك 

 لنفسه عن القسمۀ بالخمس ـ.رضی 

على المؤمنین أرزاقهم بخمسۀ دراهم جعلوا لربهم واحدا وأکلوا   لقد یسر اللّه  قال: واللّه السالم علیهوفی بصائر الدرجات عن الباقر 

 خمس الغنائم.  فی اآلیۀ فجعل للّهالسالم علیهعن علی  12أربعۀ حالالً، وفی الوسائل باب وجوب الخمس ح 

 
2

على کل امـرء غـنم أو اکتسـب    السالم علیهروایۀ ابن سنان قوله  526: 8). مما یدل عل التحلیل کما فی جامع أحادیث الشیعۀ      

یوم   ة انه لیس من شیء عند اللّهإال من أحللنا من شیعتنا لتطیب لهم به الوالد«ـ إلى أن قال ـ:  علیهاالسالمالخمس مما أصاب لفاطمۀ 
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ـ کیف تختص سهام ثالثۀ من خمس غنائم دار الحرب بالثالث من الذریۀ ویحرم غیـرهم    4

 ولیس یقابله من الزکوة شیء؟ وال سیما على فرض اختصاص الزکوة بالتسعۀ علـى قیودهـا،  

فکیف یختص الخمس على کثرته حسابا ونصابا بالذریۀ القلیلۀ ـ وال سیما الختصـۀ بطریـق    

  اآلباء ـ ثم الزکوة على قلتها حسابا ونصابا تختص بغیر الذریۀ؟.

ـ على فرض أن الخمس یتعلق بکل الفوائد، فالسهام الثالثۀ األول راجعۀ إلى تحکیم عرى   5

ثالثۀ األخرى طلیقۀ بـین یتـامى المسـلمین ومسـاکینهم     اإلسالم توحیدا ورسالۀ وخالفۀ، وال

تعنـی ذریتـه،   » ذي القربـى «فـإن  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى وأبناء سبیلهم دون اختصـاص بذریـۀ الرسـول    

واإلستحقاق فی الثالثۀ األولى عام لصالح المسلمین، وفی األخیرة خـاص بالثالثـۀ، وتقسـیم    

  اضرة.هذه الستۀ لیس على سواء بل حسب الحاجۀ الح

دلیالً على اختصاص خـاص  » وللرسول ولذي القربى  للّه«لذلک اختصت الثالثۀ األولى بالّالم 

لیحتاج إلى نصیب وال الرسول إال   وهو اإلختصاص بالکیان اإلسالمی ال اإلشتمال، فلیس اللّه

  .لرسالته وال ذوو القربى إال لخالفتهم، والکل بأیدي رؤساء الدولۀ اإلسالمیۀ الصالحین

ومن الفارق بین مصاریف الخمس والزکاة، أن نصف الخمـس راجـع إلـى الثالثـۀ األولـى،      

والنصف اآلخر إلى الثالثۀ األخرى، إثنان منها من ثمانیۀ الزکاة، فالزکاة إذا هی األصـل فـی   

  الضرائب المستقیمۀ وقد أمر بأخذها وتقسیمها إلى ثمانیتها.

فیها، الحق أنها تشمل کل الفوائد والعوائد من مال » تمما غنم«ذلک، واآلیۀ من ناحیۀ الداللۀ، 

الظاهرة فی غنائم الحرب مهما شملت غیرها مـن الغنـائم،   » غنمتم«أو حق، وإنما جاءت هنا 

  ».غنمتم«ألنها نزلت فی حقل الحرب، فبهذه المناسبۀ ناسبت 

ک ذاتیا، وإنما خولنـا أمـواالً   مال  لیست الالم فیها الم الملکیۀ العرضیۀ فإن اللّه..»  فأن اللّه«ثم 

دون إخراج عن ملکه، فإنما تعنی هنا إختصاصا بصرفه فی شـؤون الخالفـۀ المعصـومۀ، إن    

                                                                                                                                                         

) أن 1وفیه روایۀ سلیم بن قیس من بـاب ( » القیامۀ أعظم من الزنا إنه لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل هؤالء بما أبیحوا

 السالم علیهقوله  وفی روایۀ عمرانالسالم علیهمتبارك وتعالى فرض الخمس إکراما للرسول وأهل بیته   وللرسول ما یدل أن اللّه  الخمس للّه

 على المؤمنین أرزاقهم بخمسۀ دراهم جعلوا لربهم واحدا وأکلوا أربعۀ أحالء.  یسر اللّه
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  عنت ذا قربى الرسول!

تعـم السـادة   » الیتامى والمساکین وابـن السـبیل  «وإالَّ فقد یکفی نصیب الرسالۀ للخالفۀ، ثم 

، حیث قد یصرف مالهم فی سائر سـبل  وغیرهم، وحذف الالّم عنهم لعدم وجود اإلختصاص

  . اللّه

  ثم هذه األقسام لیست على حد سواء بل لکلٍّ قدر الحاجۀ.

ـ وأنها وِجاه جموع ثالثۀ ـ أنهم ذي قربـى   » ذوي القربى«مفردة دون » ذي القربی«وقد تلمح 

»آت ذا القربى حقه«کما  آله و علیه اهللا صلىالرسول 
»قل ال أسألکم علیه أجرا إالّ المودة فـی القربـى  «و 1

2 

»بالوالدین إحسانا وبذي القربى والیتامى والمساکین«کما و
ذي «، ومما یدل علـى اختصـاص   3

وللرسـول    على رسول من أهل القرى فللّـه   ما أفاء اللّه«بذي قربى الرسول آیۀ الفیء: » القربى

بذي » ذي القربى«یخصص » على رسوله«فإن  »القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ولذي

قرباه، ثم المعطی هنا هو الرسول فکیف یعنى من ذي القربى غیر ذي قرباه، ثـم اآلیـۀ التالیـۀ    

للفقراء المهـاجرین الـذین أخرجـوا مـن     «لها تفسر الثالثۀ آلخرین أنهم من عموم المسلمین 

  4وتؤیده أحادیثنا. »والهم.. والذین تبوءوا الدار واإلیمان...دیارهم وأم

                                                        
1

 .38: 30و 26: 17).      

 
2      .(42 :23. 

 
3

      .(4 :36. 

 
4

منـه    ولک وال یقسم للّه  فکما یقول اإلنسان هو للّه  وأما قوله للّه» فی الغنائم« السـالم  علیهعن الصادق  341). ففی تحف العقول      

لنفسه یحیی بـه ذکـره ویـورث بعـده       فقبض منهم سهم اللّه الغنیمۀ التی قبض بخمسۀ أسهم آله و علیه اهللا صلى  شیء فخمس رسول اللّه

 وسهما لقرابته من بنی عبدالمطلب وأنفذ سهما ألیتام المسلمین وسهما لمساکینهم وسهما البن السبیل.

المساکین وابن جعل لنا أهل البیت سهاما ثالثۀ... دون سهام الیتامى و  أن اللّه السالم علیهوفی روضۀ الکافی عن أبی حمزة عن الباقر 

 السبیل فإنها لغیرهم.

یقول ذلک ولیس لنا فیه غیر السالم علیهفهذا بمنزلۀ المغنم کان أبی  السالم علیهفی آیۀ الفیء عن الباقر  134: 4والتهذیب  158وفی الفقیه 

 سهمین سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شرکاء الناس فیما بقی.

  قال کان رسول اللّه السالم علیهبن الجارود فی الصحیح عن الصادق   عن ربعی بن عبداللّه 56 :2واإلستبصار  128: 4وفی التهذیب 

إذا أتاه المغنم أخذ صفوة وکان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسۀ أخماس ویأخذ خمسۀ ثم یقسم أربعۀ أخماس بین  آله و علیه اهللا صلى
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فإنه هی المعطی للفیء الـذي   آله و علیه اهللا صلىفی الفیء لیس إال ذي قربى الرسول » ذى القربى«فهنا 

، فللذي قربى الرسول من الخمس نصیب ال میراثا وإنما خالفۀ للرسول کـان   یختص به وباللّه

  للرسول نصیب.

خالفۀ اإلسالمیۀ هی استمراریۀ للرسالۀ، وهکذا رؤوساء دولۀ اإلسالم وتقسـم االسـهام   فإن ال

قدر الحاجۀ، ثم هذه الجموع المحالَّة بالالّم تدل على اإلستغراق، دون اختصاص بالهاشمیین 

  .آله و علیه اهللا صلىمنهم، وهم أقل بکثیر من غیرهم، وهم عادمون زمن الرسول 

  ل على اختصاص نصف الخمس بالثالثۀ من الذریۀ إالّولیست هنا روایات تد

تعم المنتسبین إلیه من األمهات إلى المنتسـبین إلیـه    آلـه  و علیه اهللا صلىوذریۀ الرسول  1أحادیث ثالث

  من اآلباء.

                                                                                                                                                         

عزَّ وجلّ لنفسه ثم یقسم األربعۀ أخماس   ۀ أخماس یأخذ خمس اللّهالناس الذین قاتلوا علیه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمس

 بین ذوي القربى والیتامى والمساکین وأبناء السبیل یعطی کل واحد منهم حقا وکذلک اإلمام أخذ کما أخذ الرسول.

الحسین عن الخمس قال: بیروت باب الخمس واألنفال سألت زید بن علی بن  356 علیهماالسالموفی مسند زید بن علی بن الحسین 

قرننا مع الیتامى والمساکین وابن السبیل فإذا بلغ الیتیم واستغنى المسکین   هو لنا ما حتجنا فإذا استغنینا فال حق لنا فیه ألم تر اللّه

 وأبى ابن السبیل فال حق لهم وکذلک نحن إذا استغنینا فال حق لنا.

فی اآلیۀ  السالم علیهبسند متصل عن علی  653: 14سکانی فی شواهد التنزیل عن الحاکم الح 654: 14وفی ملحقات إحقاق الحق 

 ».تعالى نبیه وآله بها وأکرمنا عن أوساخ أیدي المسلمین  لنا خاصۀ ولم یجعل لنا فی الصدقۀ نصیبا کرامۀ أکرم اللّه«قال: 

فقال:  آله و علیه اهللا صلىوفاطمۀ وأسامۀ بن زید عند النبی  قالت: لما اجتمع علی والعباس علیهاالسالموفیه بسند متصل عن عکرمۀ عن فاطمۀ 

سلونی، فقال العباس: اسألک کذا وکذا من المال، قال: هو لک، وقالت فاطمۀ: اسألک مثل ما سأل عمی العباس، فقال: هو لک، 

سل، فقال: أسألک  السالم علیهلی وقال أسامۀ: أسألک أن ترد علی أرض کذا وکذا، أرضا کان انتزعه منه، فقال: هو لک، فقال لع

: السالم علیه: قد نزلت فی الخمس کذا وکذا، فقال علی آله و علیه اهللا صلىفقال النبی » واعلموا...«تعالى   الخمس فقال: هو لک، فأنزل اللّه

 آله و علیه اهللا صلى  اللّهفذاك أوجب لحقی، فأخرج الرمح الصحیح والرمح المکسر والبیضۀ الصحیحۀ والبیضۀ المکسورة، فأخذ رسول 

 أربعۀ أخماس وترك فی یده خمسا.

 
1

لإلمام وخمس الرسول لإلمام   فی اآلیۀ قال: خمس اللّه علیهماالسالمفالثانی عن أحدهما  8: 358و 2: 356و 1: 355). الوسائل      

أبناء السبل منهم فال یخرج منهم إلى غیرهم. وخمس ذوي القربى لقرابۀ الرسول اإلمام والیتامى یتامى الرسول والمساکین منهم و

وأما خمس   یضعه فی سبیل اللّه آله و علیه اهللا صلىعزَّ وجلّ فللرسول   فی اآلیۀ قال: فأما خمس اللّه السالم علیه  واألول عن أبی عبداللّه

ه األربعۀ أسهم فیهم وأما المساکین الرسول فألقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباءه وحدها والیتامى یتامى أهل بیته فجعل هذ

 وابن السبیل فقد عرفت أن ال نأکل الصدقۀ وال تحل لنا فهی للمساکین وأبناء السبیل.
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هم على اآلخرین بنصف الخمس وهـم  أجل، فألن اختصاص الثالثۀ اآلخرین بالسادة ترجیح ل

أقل منهم، وأن صفوة المال خاصۀ بالصفوة الطاهرة دون مطلق الذریۀ، وأنـه ال دلیـل یعتمـد    

  علیه على ذلک اإلختصاص فهم أعم من السادة وسواهم.

وألن الزکاة المأمور باخذها إنما أمر بها بعد ستۀ أعوام، فهل یعقل أن نصف الخمس یخـص  

  یرهم زکاة وال خمس.بالسادة ولیس لغ

ولکن الزکاة کانت مفروضۀ قبل الخمس، واألمر بها کائن منذ تشـریعها بصـیغ أخـرى هـی     

»ویل للمشرکین. الذین ال یؤتون الزکوة..«أوغل فی الفرض ك 
1.  

والقول إن ذي القربى تشمل کل الذریۀ یطرد القول إن الثالثۀ األخرى مـنهم، ثـم القرابـۀ ال    

، آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ألشخاص خصوص بل هو نصیب المقام کما للرسول   صص نصیبا من مال اللّهتخ

وکیف یصلح للرسول إلى العالمین أن یختص أمواالً عامۀ بذریته إلى یـوم القیامـۀ مصـرحا    

بذلک فی أواسط عهده لما قویت شوکته ودولته فی المدینۀ، ال سیما وأن غنائم دار الحـرب  

  المحاربین من الذریۀ، بل لم یکونوا موجودین بعد زمن نزول اآلیۀ إالّ قلۀ قلیلۀ.ال تختص ب

أن یحمل األمۀ ماال لذریته الخصوص، فهل » ال أسألکم علیه اجرا«وکیف یصح لرسول یقول 

زمنـه یتـامى   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى هو أجر؟ أم هو أکل وإیکال بالباطل! وألنه لم یکن من ذریۀ الرسول 

  ین وابن السبیل کان نصیبهم قبل أن یولدوا.ومساک

دون من یؤتى الخمس وکما فـی   آلـه  و علیه اهللا صلىهنا هم ذوا القربى للرسول » ذي القربى«والحق أن 

  وللرسول لذي القربى و...  آیۀ الفیء الذي هو اللّه

فیمـا   فإن کان ذو القربى فی الخمس ذا قربى المسلمین أنفسهم فلذي القربى سهمات إثنـان 

  إذا کان المؤتی والمؤتى ذا القربى مع بعضهم البعض فلهم سهمان إثنان.

ثم ذي القربى إذا کان فقیرا فداخل فی المساکین، أو یتیما ففی الیتامى أو ابن السبیل ففـیهم،  

ولیس عنوان ذي القربى بنفسه مما یستحق به الخمس اللَّهم إال فـی اإلیتـاءات المسـتحبۀ أو    

  ال نراهم فی الزکوة. الواجبۀ ولذلک

                                                        
1

      .(41 :6. 
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فـإن ذي القربـى للمسـلمین     آله و علیه اهللا صلىیختص بذي قرباه » وآت ذا القربى حقه«ذلک وکما أن 

  یعمهم کلهم للقرابۀ بینهم کلهم.

  وإلیکم آیات ذي القربى:

  وللرسول ولذي القربى: آیات الحشر.  الفیء للرسول کما فی آیته ـ إذا ـ فللّه

وبالوالـدین إحسـانا وذي   «موقف هم أولو قربى الواقع کحقل اإلحسان:  أولوا القربى فی کل

»القربى..
وآتى المال على حبۀ ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفـی  « 1

»الرقاب وأقام الصالة وآتى الزکوة
  فالمال المؤتى هنا غیر الزکوة. 2

»وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل«وا القربى الخاص: وأما ذو
لغیر ذى قرباك ال ذا  3

»قل ال أسألکم علیه أجرا إال المودة فی القربى«قربى المسلمین فإنه لیشملهم کلهم: 
4.  

الرسـول، ثـم الثالثـۀ    فألن فی آیۀ الفیء المؤتی هو الرسول فـذوا القربـى هـم ذووا قربـى     

، حیث یدل على الحق الخـاص  »ذا القربى حقه«اآلخرون هم هنا کل المسلمین، وکذلک آیۀ 

لهم، والقربى عن الفُعلى أي ذا الصلۀ القربى، وهی هنا الصلۀ الروحیۀ والنسـبیۀ المجموعتـان   

  فی الثالثۀ عشرة فقط.

  للذریۀ، دون المس ففیه:وأما أن الصدقۀ هی من أوساخ ما فی أیدي الناس فال تحل 

أالَّ رجاحۀ لبنی هاشم على غیرهم حتى یختص بهم الصفوة ثـم األوسـاخ لغیـرهم، فکیـف     

ـ المرسل إلى العالمین أجمعین ـ أن یختص صفوة المال بذریته ثم یعمـم     آلـه  و علیه اهللا صلىللرسول 

إن أکـرمکم عنـد   « األوساخ لغیرهم من المحتاج، وهذه کرامۀ خاصۀ ال تختص إالَّ بـاألتقى: 

فهل تحل الصدقۀ ألمثال سلمان وأبی ذر واضرابهم وهی وسـخ! وال یحـل لهـم    » أتقاکم  اللّه

                                                        
1      .(2 :83. 

 
2

      .(2 :177. 

 
3

      .(17 :36. 

 
4

      .(42 :23. 
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  الخمس، ثم یحل الخمس لسید ال محل له من اإلیمان والعلم والتقى؟

ولیس فضل الرسول بالذي یرثه ولده إالّ أن یرثوا فضله واقعیا، ثم انتقـال الفضـل ال یسـبب    

  ل، فهل یجوز أن یرث الوارث األفضل أکثر من غیره وهما مسلمان؟!.انتقال فضل الما

  فالقرآن ینص فی آیات بینات أال أولویۀ بالرسول ألحد إال األولى برسالته.

فال نجد لمحۀ فی القرآن تفضل أحـدا علـى أحـد فـی الضـرائب اإلسـالمیۀ مهمـا کانـت         

بیۀ، وأما فـی المحاصـیل الشخصـیۀ    التفاضالت للفضائل الروحیۀ أو القرابات النسبیۀ أو السب

فلکلٍّ ما سعاه، وأما المیراث فهو حق طبیعی لألقربین بالنسب والقریبین بالسبب دون تفاضـل  

  فیه بین الفاضل والمفضول.

ذلک فی األموال العامۀ والخاصۀ، فکیف یعقل تقدم بنی هاشم من طریق اآلباء علـى سـواهم   

مسۀ بالمائۀ من الفقراء وحقوقهم عشرة بالمائۀ من کـل  رغم أنهم لیسوا على أکثر تقدیر إالّ خ

  اإلنتاجات.

من الفقراء، وبهـذا القیـاس یصـبح     95/100من تسعۀ أشیاء فقط وهم  6/100ولکن لسواهم 

.نصیب کل فقیر غیر هاشمی ال شیء، فی حین أن نصیب کل هاشمی کل شیء  

مـن   20/100لغیـر السـادة و   بالمائۀ 95/100من األموال ل  10/100من حوالی  6/100فأین 

من السادة؟ وحتى إذا أصلحنا فحاسبنا الزکوة من کل األمـوال   5/100من األموال  100/100

مـن األمـوال    100/100مـن   6/100والسادة أعم من طریق األم فکذلک األمر مع تنزل، فهو 

مـن   70/100من األمـوال لحـوالی    100/100من  10/100من الفقراء مقابل  30/100لحوالی 

الفقراء، فتزید سهام الفقراء السادة عمن سواهم دائما، فإذا وجـب دفـع الزائـد إلـى غیـرهم      

  فالتقسیم فی أصله ـ لو کان ـ فاسد.

فاألصل حسب القرآن والسنۀ والواقع المعاش المحتاج هو التقسیم بالسویۀ حسـب الحاجـۀ،   

نی المشهور بسهم السادة یضم فسهم اإلمام یصرف فی صالح الدعوة اإلسالمیۀ، ثم السهم الثا

ـ   2ـ العـاملین علیهـا و    1إلى الزکوة ویقسم بین کل الفقراء سـادة وسـواهم مـع احتسـاب     

ـ والمؤلفـۀ    7ـ والیتـامى    6ـ وابن السـبیل    5  ـ فی سبیل اللّه  4ـ فی الرقاب و  3الغارمین و

  قلوبهم.
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  التقسیم الصالح.فحین ال معصوم بیننا ظاهرا حتى تحوم علیه الصدقۀ، فهذا هو 

وألن األحادیث متضاربۀ فی إختصاص النصف اآلخر ببنـی هاشـم فلتُعـرض علـى القـرآن      

) من الوسائل أبـواب  8: 358و 5: 35و 2: 356و 1: 355النادي باإلختصاص وهی الروایات: (

اءهم  : « الخمس، وفی األخیرة وأما المنتسبون باألمهات فقـد قـال اللّـه    وهـم  »! أدعـوهم آلـب

وهم األدعیاء دون أبنـاء البنـات، وإال    علیهماالسالماء دون أبناء البنات، وإال ألصبح الحسنان األدعی

  !.آله و علیه اهللا صلىمن أدعیاء النبی  علیهماالسالمألصبح الحسنان 

فهذا الحدیث وأحادیث األوساخ هی أوسـاخ وأدعیـاء مقحمـۀ فـی أحادیثنـا، تفـرِّق بـین        

و لم یکن أئمۀ أهل البیت یشـترون مـن هـذه األمـوال، وهـذه      المسلمین بفوارق الجاهلیۀ، أ

  .360/10، 357/7، 4/  356األحادیث هی 

  وهی تختص بأهل البیت دون کل السادة. 337/2وأما حرمۀ الصدقۀ فهی فی 

ثم إذا کان النصف اآلخر ملکا للسادة فکیف وهب للشیعۀ منذ زمن الحضور إلى کـل زمـن   

  ینسخ آیۀ من القرآن اللهم إال تأویالً کما بیناه. الغیبۀ، وکیف یحق لإلمام أن

ولیس (حقنا) المکرر فی روایات من الخمس إال النصف األول الـذي یصـرف فـی الـدعوة     

اإلسالمیۀ، ولیس تحلیله إال فی الموارد التی ال یمکن إیصاله إلیهم فال یجوز دفعه إلى والت 

  الجور.

  الخمس زکاة:

  عن محمد بن علی بن أبـی عبداللّـه   343ص  5للزکوة ح ومما یدل على أن الخمس نصاب 

قال سألته نعما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیـاقوت والزبرجـد وعـن     السالم علیهعن أبی الحسن 

معادن الذهب والفضۀ هل منها زکاة فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس ورواه المفید فـی  

نحوه ورواه الکلینی عن محمد بن یحیـى عـن محمـد بـن      مرسالً السالم علیهالمقنعۀ عن الصادق 

  الحسین ورواه الصدوق مرسالً ورواه فی المقنع أیضا مرسالً وترك ذکر المعادن.

ذلک ثم الرسول الذي لم یسأل على رسالته أجرا إال المودة فی القربـى کیـف یسـأل نصـیبا     

  أکثر من کل أحد لبنی هاشم؟

فـأوف لنـا   «النبیین فکیف تطلب أوالد یعقوب من یوسـف  ولو أن الصدقۀ محرمۀ على أوالد 
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  .»یجزي المتصدقین  الکیل وتصدق علینا إن اللّه

وال ألحد من األئمۀ من آل الرسـول أن یختصـوا مـن الخمـس      آلـه  و علیه اهللا صلىولم یسبق للرسول 

 الهاشمیین أو أن یزیدوهم من بیت المال بشیء، بـل کـان بیـت المـال فیـه کافـۀ األمـوال       

  المستَحقۀ لکافۀ المستحقین تقسم بینهم بالسویۀ قدر الحاجۀ.

فقد کانت له من ولده فاطمۀ ولم یفضلها على غیرها مـن فقـراء المسـلمین فضـالً عـن أن      

فلـم    إنی نظرت فی کتاب اللّه«قوله:  السالم علیهیختصها بنصف الخمس!، فعن علی أمیر المؤمنین 

  1».فضالً أجد لولد إسماعیل على ولد إسحاق

                                                        
1

). وفی شرح النهج البن أبی الحدید عن علی بن محمد ابن أبی الحیف المداینی عن فضیل بن جعدة قال: أکـد األسـباب        

 أمر المال فإنه لم یکن یفضل شریفا على مشروف وال عربیا على عجمی. السالم علیهکان فی تقاعد العرب عن أمیر المؤمنین 

ورسوله وصدق ملتنا وإستقبل قبلتنا فقد إستوجب   أال وأیما رجل إستجاب اللّه«عرض برنامج حکمه عن  السالم علیهومن کالمه 

غدا   یقسم بینکم بالسویۀ، ال فضل فیه ألحد على أحد، وللمتقین عند اللّه  والمال مال اللّه  حقوق اإلسالم وحدوده، فأنتم عباد اللّه

خیر لألبرار ومن کالمه فی الفیء الخاص   الدنیا للمتقین أجرا وال ثوابا وما عند اللّه  هأحسن الجزاء وأفضل الثواب، ثم یجعل اللّ

المسلمون وهذا   من تقسیمه وأنتم عباد اللّه  : وأما هذا الفیء فلیس ألحد على أحد أثرة فقد فرغ اللّهآله و علیه اهللا صلىوبالرسول   باللّه

 به أقررنا وله أسلمنا.  کتاب اللّه

ال أستأثر علیکما وال عبدا مجدعا بدرهم فما دونه ال   ما اعترض علیه طلحۀ والزبیر لماذا لم یفضلها على غیرهما یقول: واللّهوفی

 أنا وال ولدي هذین الحسن والحسین.

نصر بالجور فیمن لما عوتب على التسویۀ على العطاء: أتأمرونِّی أن أطلب ال السالم علیه) من النهج ومن کالم له 125وفی الخطبۀ (

 . ال أطور به ما سمر سمیر وما أم نجم فی السماء ولو أن المال لی لسویت بینهم فکیف وإنما المال مال اللّه  ولِّیت علیه، واللّه

المنبر  صعد السالم علیهقال: لما ولی علی  السالم علیه  ) عن محمد بن مسلم عن أبی عبداللّه31: 2والوسائل  34وفی روضۀ الکافی (

ال أزرئکم من فیئکم هذا درهما ما قام لی غدق بیثرب فلتصدقکم أنفسکم أفتَرونی مانعا   واثنى علیه ثم قال: إنی واللّه  فحمد اللّه

لتجعلنی وأسود بالمدینۀ سواء؟ فقال: إجلس أما کان ههنا أحد یتکلم غیرك وما   نفسی وأعطیکم؟ فقام إلیه عقیل فقال: واللّه

 بسابقۀ أو تقوى.فضلک علیه 

وأثنى علیه ثم قال: یا أیها الناس إن آدم لم یلد عبدا وال أمۀ وإن   فحمد اللّه السالم علیه) خطب أمیر المؤمنین 393: 8وفی البحار (

 جلّ وعزّ إالَّ وقد حضر شیء  الناس کلهم أحرار ولیکن خول بعضکم بعضا، فمن کان بالء فصبر فی الخیر فال یمن به على اللّه

ونحن مسوون فیه على األسود واألحمر، فقال مروان لطلحۀ والزبیر ما أراد بهذا غیرکما، قال فأعطی کل واحد ثالثۀ دنانیر وأعطى 

هذا غالم أعتقته السالم علیهرجالً من األنصار ثالثۀ دنانیر وجاء بعد غالم أسود فأعطاه ثالثۀ دنانیر فقال األنصاري یا أمیر المؤمنین 

 فلم أجد لولد إسماعیل على ولد إسحاق فضالً.  إنی نظرت فی کتاب اللّه السالم علیهتجعلنی وإیاه سواء فقال  باألمس

بعد مقتل عثمان: ولما أصبحوا یوم البیعۀ وهو یوم الجمعۀ  السالم علیه) إبن األثیر فی کامل التواریخ فی بیعته 367: 8وفی البحار (

وصعد المنبر فقال: یا أیها الناس من مأل إنّ أمرکم هذا لیس ألحد حتى إالّ من أمرتم ولیس لی أن  السالم علیهحضر الناس وجاء علی 

 آخذ درهما دونکم فإن شئتم قعدت لکم وإالّ فال أحد على أحد. فقالوا نحن على ما فارقناك علیه باألمس فقال: اللَّهم إشهد.
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ذلک، وأما حرمۀ الصدقات على بنی هاشم ألنها أوساخ ما فی أیدي الناس فمما یسـتدل بـه   

  لها:

  ن اللّـه أن الصدقۀ أوساخ ما فی أیـدي النـاس وأ   علیهماالسالم) عن الصادقین 58: 4فی التهذیب (

  حرم علی منها ومن غیرها ما قد حرمه.

قال: أعطـوا  السـالم  علیه  کما فی الفقیه والتهذیب عن أبی عبداللّه السالم علیهمولکنها خاصۀ بالمعصومین 

وعلى اإلمـام   آله و علیه اهللا صلىالزکاة بنی هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبی 

  على االئمۀ.الذي یکون بعده و

عـزَّ    عـن قـول اللّـه    السـالم  علیهمبن عجالن سألت أبا جعفر   ) عن عبداللّه145: 1وفی المحاسن (

هـم األئمـۀ الـذین ال یـأکلون     «وجلّ: قل ال أسألکم علیه أجرا إالَّ المودة فی القربى فقـال:  

  ».الصدقۀ ال تحل لهم

                                                                                                                                                         

: خالفک عمر بن الخطاب فی القسم إنک جعلت حقنا فی القسم السالم علیهله  ثم یذکر قصۀ طلحۀ والزبیر أنهما قاال بشأن التسویۀ

: وأما القسم واألسوة فإن السالم علیهکحق غیرنا بخیلنا وظهرت علیه دعوتنا وأخذناه قسرا وقهرا ممن ال یرى اإلسالم إال کرها.. فقال 

ناطق به وهو الکتاب الذي ال یأتیه   یحکم بذلک وکتاب اللّه آله و علیه اهللا صلى  ء بدء قد وجدتکما ورسول اللّه ذلک أمر له أحکم فیه بادى

الباطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من حکیم حمید، وأما قولکما جعلت فیئنا وما أمأذته بسیوفنا ورماحنا سواء بیننا وبین 

فی القسم وال آثرهم بالسبق  آله و علیه اهللا صلى  م رسول اللّهغیرنا: فقد یما سبق إلى اإلسالم قوم ونصروه بسیوفهم ورماحهم فال فضَّله

 عندي وال لغیر کما إالَّ بهذا.  سبحانه موف السابق والمجاهد یوم القیامۀ أعمالهم فلیس لکما واللّه  واللّه

ۀ والزبیر جائا إلى أمیر بن رافع أن طلح  ) فی روایۀ عن أبی الهیثم بن التهیان وعبداللّه111: 3وفی مناقب ابن شهر آشوب (

  فسکتا، قال: ألیس کان رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  وقاال لیس کذلک کان یعطینا عمر قال: فما کان یعطیکما رسول اللّه السالم علیهالمؤمنین 

أولى باإلتباع عندکم أم سنۀ عمر؟ قاال سنۀ  لهآ و علیه اهللا صلى  یقسم بالسویۀ بین المسلمین قاال نعم، قال: فسنۀ رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى

، یا أمیر المؤمنین لنا سابقۀ وعناء وقرابۀ، قال: سابقتکما أقرب أم سابقتی، قاال: سابقتک قال: فقرابتکما أم آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

ما أنا وأجیري هذا إالَّ بمنزلۀ واحدة وأومأَ بیده إلى   قرابتی؟ قاال قرابتک، قال: فعناءکما أعظم من عنائی؟ قاال: عناءك قال: فواللّه

 األجیر.

لقد رأیت عقیالً وقد أملق حتى استماحنی   ألن أبیت على حسک السعدان مسهدا... واللّه  ): واللّه219وفی نهج البالغۀ (الخطبۀ 

هم بالعظام وعاودنی مؤکدا وکرَّر علی من برکم صاعا ورأیت صبیانه شُعث الشعور غُبر األلوان من فقرهم کإنما سودت وجوه

القول مرددا فأصغیت إلیه سمعی فظن أنی أبیعه دینی وأتبع قیاده مفارقا طریقتی، فأحمیت له حدیدة ثم أدنیتها من جسمه لیعتبر 

دة أحماها بها، فضج ضجیج ذي دنف من ألمها، وکاد أن یحترق من مسیمها، فقلت له ثکلتک الثواکل یا عقیل أتئن من حدی

 إنسانها للعبه وتجرنی إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من األذى وال تئن من لظى؟.
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فقط من الصدقات وعلّها غیر الزکوات فإنهـا   مالسال علیهمهذه وأمثالها إنما تستثنی أئمۀ أهل البیت 

کما األخماس تخرج من مخرج واحد، وأما الصدقات غیر المفروضۀ ففیها مهانـۀ ال تناسـب   

  ساحۀ أهل البیت وسماحتهم.

  1».آل محمد ال یأکلون الصدقۀ«وقد تظافر النقل عند إخواننا أن 

ذلک، فأین حرمان الذریۀ ککل من الزکوات حتى لو أریدت من الصدقات حیث النصـوص  

  تختص بهم دون سواهم.

ذلک، وهم یختصون نصف الخمس ببنی هاشم ویختصون بنی هاشـم بالمنسـوب مـن قبـل     

ة، األب دون األم فقط وهم قلیلون جدا فکیف لهـم نصـف الخمـس ولسـائر النـاس الزکـو      

  والخمس عن کل العوائد والزکاة تخصها بالتسعۀ أشیاء.

فـإن  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى بالمنتسبین إلیه باألب فال ذریۀ ـ إذا ـ للنبی    آلـه  و علیه اهللا صلىولو اختصت ذریۀ النبی 

إلیـه  النتسـابهما   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ، أو لیس الحسنان مـن ذریـۀ النبـی    علیهاالسالمذریته کلهم من فاطمۀ 

  باألم!.آله و علیه اهللا صلى

من فاطمۀ من علی فکل ولد فاطمۀ هم من علـی، إذا   آله و علیه اهللا صلىذلک، وحتى لو اختص بذریته 

  أبدا، فقد یختص نصف الخمس ـ إذا ـ بولد هاشم من ناحیۀ اآلباء!.  فال ذریۀ لرسول اللّه

مس بالسادة من طریق اآلباء، وهناك یظهر کالشمس فی رایعۀ النهار أن اختصاص نصف الخ

إنه خطۀ جاهلیۀ تسربت فینا بشعر جاهلی وروایـۀ جاهلیـۀ ال یمیـز مختلقهـا بـین األدعیـاء       

وأوالد البنات، حیث یستند إلى آیۀ األدعیاء، مما یبرهن أن مختلقها کان نفسه مـن األدعیـاء   

حیث ینسب المسـیح    األشقیاء، حیث ضم إلى نفسه أوالد البنات، ویعارض بذلک کتاب اللّه

                                                        
ـ ك      1 ب  68، ك 188ب  56، ك 7ب  51، ك 6ب  45ك  74ب  34، ك 69و 57ب  24). مفتاح کنوز السنۀ نقالً عن: بخ 

، ك 29ب  27، ك 98و 97و 7و 4ب  23، نس ـ ك 25ب  5، تر ـ ك 29ب  9بد ـ ك  167ـ  161ج  12، مس ـ ك 17و 14

 40ص  1ق  4، ج 106ص  2ق  1، عـد ـ ج   13ح  58ك  25ح  29ما ـ ك   3و 16ب  3، ك 4و 2ب  2، مى ـ ك  5ب  34

 409و 406و 338و 317و 305و 302و 279و 193و 183، ثان ص 281قا  225و 201و 200و 94و 88و 78ـ أول ص حم   52و

 348و 189و 186و 166رابـــع ص و 489و 448و 291و 258و 241و 192و 184و 132و 119، ثالـــث ص 492و 467و 444و

 .2600و 2482و 1999و 1336قا  1117و 972ط ـ ح  390و 10و 8سادس ص  443و 439و 354و 5و 4و 2خامس ص 
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فـی آیـۀ المباهلـۀ،     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى   إلى إبراهیم من مریم، وینسب الحسنین إلى رسول اللّـه  السالم علیه

وقدیما کان الحوار بین أئمتنا والخلفاء األمویین والعباسیین حیث کانوا یحتجون علیهم بهـذه  

  .آله و علیه اهللا صلىاآلیات أنهم من ذریۀ الرسول 

حرمۀ الزکوة على هؤالء الهاشمیین الخصوص ألنها أوساخ مـا فـی أیـدي النـاس،     وکذلک 

رغم أن مصدر الخمس والزکوة واحد، فکیف اختصت الزکوة بأنها أوساخ والخمس طـاهر،  

وهـو   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى فحرِم کل فقراء المسلمین عن سهم السادة إال المنسوبین باآلباء إلى الرسول 

م السادة عن الزکاة وهو شیء زهید، فـالکثیر الکثیـر لهـم أولئـک القلـۀ      سهم غزیر، کما حر

القلیلۀ ألنه طاهر، والقلیل القلیل للکثرة الکثیرة ألنه من أوساخ ما فـی أیـدي النـاس، قسـمۀ     

  ضیزي فی بعدین اثنین!.

وهکذا األمر فی اختصاص الزکوة على هؤالء الهاشمیین الخصـوص ألنهـا أوسـاخ مـا فـی      

س، رغم أن مصدر الخمس والزکوة واحد، فکیف اختصت الزکـوة بأنهـا أوسـاخ    أیدي النا

والخمس طاهر، فحرِم کل فقراء المسلمین عن سهم السادة إال المنسوبین باآلباء إلى الرسـول  

وهو سهم غزیر، کما حرم السادة عن الزکاة وهو شیء زهیـد، فـالکثیر الکثیـر لهـم      آله و علیه اهللا صلى

لقلیلۀ ألنه طاهر، والقلیل القلیل للکثرة الکثیرة ألنه مـن أوسـاخ مـا فـی أیـدي      أولئک القلۀ ا

  الناس، قسمۀ ضیزي فی بعدین اثنین!.

وهکذا األمر فی اختصاص الزکوة بالتسعۀ الشهیرة، وامتصاص الخمس کـل األمـوال، وألنـه    

  الطاهر الخاص بالمطهرین دون الزکوة الوسخۀ فهی للوسخین!.

 1»أال إن کل شیء من أمر الجاهلیۀ تحـت قـدمی  : «آلـه  و علیه اهللا صلىقول النبی  شطحات جاهلیۀ رغم

حیث یقصد إذالل أمر الجاهلیۀ وحط أعالمها ونقض أحکامها، کما یستذل الشیء الموطـوء  

نه مرفوع إال وضع، وال قـائم إال  الذي تدوسه األخامص الساعیۀ، واألقدام الواطیۀ، فال یبقى م

  صرع.

  لفتات هامۀ حول فلتات الخمس والزکوة:

                                                        
1

 ). المجازات النبویۀ للسید الشریف الرضی.     
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ـ لو اختصت الزکاة بغیر بنی هاشم الخصوص وإختص الخمس بهـم، فـال یخلـو مـن أن       1

تکون الزکاة من کل األموال وکذلک الخمس، أم الزکوة من التسعۀ والخمس من الغنـائم، أو  

ل، أو الزکوة من الکـل والخمـس مـن الغنـائم، أم همـا      الزکوة من التسعۀ والخمس من الک

  ضریبۀ واحدة کیفما کانتا.

فإختصاص الزکاة ـ على أیۀ حال ـ بغیر بنی هاشم واختصاص الخمس بهم ـ على أیۀ حـال     

ـ حتى إذا لم تختلف األنصبۀ هو تفرقۀ بین فریقی المسلمین دون سبب، أو بسبب أن الزکوة 

  وهذا ظلم على غیر بنی هاشم. من أوساخ ما فی أیدي الناس

  ثم على فروض اإلختالف فهو ظلم على الناقص نصیبه هاشمیا وسواه.

فإن کان الخمس ـ فقط ـ من الغنائم والزکاة من التسـعۀ، لقـل نصـیب بنـی هاشـم حیـث         

  الحروب قلۀ، إالّ أن نشجع دوما علیها لکیال ینقص نصیبهم.

سعۀ أم ومن کل شیء لقـل نصـیب غیـر بنـی     وإن کان الخمس من کل شیء والزکاة من الت

  هاشم وهم األکثریۀ الساحقۀ، وال سیما إذا لم نحاسب المنسوب باألم إلیهم منهم.

  فال تخلو التفرقۀ بین فریقی المسلمین من الظلم على أیۀ حال فکیف تفترى على اإلسالم.

ـ   م مـن أمـوال   ثم الرسول الذي کان یسوي فی القسمۀ من ماله نفسه فکیف یفضل بنـی هاش

  المسلمین.

ولم یسبق وإن مرة یتیمۀ أن یقسم النبی أو أحد مـن األئمـۀ مـن دون تسـویۀ، اللَّهـم إالَّ أن      

  یدفعوا من سهم أولی القربى لبعض السادة المحرومین عن حقوقهم.

والخمس فی الثالثۀ، ولکـن الزکـوة    1ولقد نزلت آیۀ أخذ الزکاة فی السنۀ التاسعۀ من الهجرة

کانت مفروضۀ منذ العهد المکی، فهل کان بنو هاشم محرومین عن الزکاة حتـى الثالثـۀ مـن    

  فجبر نقصهم بمئات األضعاف؟الهجرة ثم اختصوا به منذ نزول آیته 

                                                        
1

 48: 2وتارخى الیعقوبی  199: 2وتاریخ الکامل البن األثیر  400: 2وتاریخ الطبري  271: 4). کما فی السیرة البن هشام      

 .396وناسخ التواریخ مجلدة الهجرة 
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  1ومما ظلم فیه بنو هاشم، تحریم الزکاة علیهم کما تقوله الشیعۀ والسنۀ.

  تلخیصۀ حول آیۀ الخمس:

  خمسه.  فاعلموا أن ما غنمتم من شیء فأن للّه

لیس یحتاج إلیه فقـد    کمحور فی إتجاه الخمس مصرفیا، وألن اللّه  إختصاص باللّه»  فأن اللّه«

کر مصرفان إثنان تقویۀ لساعد الدین والدینین، مصرف أول تقویۀ القیادة اإلسالمیۀ رسـولیۀ  ذ

والیتـامى  «ومصـرف ثـان مسـاعدة أصـول المحـاویج      » وللرسول ولـذي القربـى  «ورسالیۀ: 

  ».والمساکین وابن السبیل

العظیم، فکمـا   وألولى قربى الرسول ـ وهم األقربون إلیه نسبیا وروحیا ـ شأن هام فی القرآن  

  من بعده. آله و علیه اهللا صلىوللرسول وکذلک الفیء، کذلک وعلى ضوءه لحلفاءه   قرر األنفال للّه  اللّه

من ناحیـۀ الـود لهـم     »قل ال أسألکم علیه أجرا إالَّ المودة فی القربى..«فآیۀ عدم سؤال األجر 

وآت ذا «انبین الروحیۀ والمادیـۀ:  روحیا، فإنهم مدینۀ علم الرسول، ثم ذکر حقهم الشامل للج

»القربى حقه والمسکین وابن السبیل
فهنا حق خاص من الرسول إلى ذي القربى وهـو الـذي    2

  یکون من لوازم قیادتهم الروحیۀ والزمنیۀ.

ـ    ا ذلک وکما نجد الیتامى والمساکین وابن السبیل أصول المحاویج األصلیین فـی آیـات، فهن

  أصالن إثنان یقتسم الخمس لهما على قدر الحاجۀ أو الکفایۀ.

فإفراد ذي القربى، وأنه لیس لهم ککل ذي قربـى المسـلمین نصـیب مـن الخمـس و... هنـا       

                                                        
1

عن الشافعی أن من شروط أهل الزکوة عدم  626عن مالک بن أنس، وفیه  623: 1). فی کتاب الفقه على المذاهب األربعۀ      

نی هاشم من قبل الفریقین، أما أهل السنۀ فألنهـم ال یعتقـدون فـی    کونهم من بنی هاشم، وهذه سیاسۀ شیطانیۀ لتضعیف ساعد ب

الخمس لکل األموال، وال أن خمس الغنائم لهم، وأما الشیعۀ فألنهم یختصون بهم الخمس من کل األموال تقویۀ زائدة لساعد بنی 

 هاشم، فهم بین إفراط وتفریط.

حیث الحرمان المطلق المطبق کان على الهاشمیین من قبل  ولقد کان اختصاص ذلک الخمس بهم من ردود الفعل غلّوا لهم

یذکر من أوامر الخلیفۀ: ال یقبل علوي ضیعه وال یرکب فرسا وال  198الحکومات اإلسالمیۀ، ففی کتاب الوالة والقضاة للکندي 

علوي وبین أحد من الناس  یسافر من فسطاط إلى طرف من أطرافها وأن یمنعووا من اتخاذ العبید إال العبد الواحد وإن کان بین

 ).144: 1خصومۀ فال یقبل قول العلوي ویقبل قول خصمه بدون بینۀ (االمام الصادق 

 
2

 .38: 30و 236: 17).      
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ـ ذي القربــى   2ـ ذي القربــى للمــؤتی الخمــس   1» ذي القربــى«احتمــاالت ثــالث فــی 

  العامین للرسول، واألوسط هو الصحیح.ـ وذي القربى  3 آله و علیه اهللا صلىالمخصوصین بالرسول 

وهم ذي الصلۀ القربى به کرسول روحیا، وکمحمـد أبـیهم    آله و علیه اهللا صلىنصیب ذي قربى الرسول 

وقریبهم نسیبا، ذلک النصیب هو قضیۀ قیادتهم الرسالیۀ خالفۀ عن القیادة الرسولیۀ وکما فـی  

  .1تفسیر القمی: یخرج الخمس ویقسم ستۀ أقسام..

فلیسوا هم فقط من الذریۀ وال سیما المخصوصۀ » الیتامى والمساکین وابن السبیل«ذلک وأما 

بطریق األب، حیث نراهم فی کافۀ الحقول لإلیتاءات واحبـۀ ومسـتحبۀ أن لهـم حقـا، فهـم      

آتـوا  وبالوالدین إحسانا وذي القربى والیتامى والمساکین.. و«یشارکون الوالدین فی اإلحسان: 

»الزکاة..
ى والیتـامى والمسـاکین     «وکذلک فی حقل اإلیتاء  2 وآتى المال على حبـه ذوي القرـب

»وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصالة وآتى الزکوة..
3.  

»وهم منه..وإذا حضر القسمۀ أولوا القربى والیتامى والمساکین فأرزق«وفی القسمۀ: 
4.  

».. والیتامى والمساکین وإبن السبیل«وفی الفیء: 
5.  

وال نجد ذوي القربى فی اإلیتاءات الواجبۀ زکاة وخمسا، فألن هؤالء الثالث یذکرون جمعـا،  

  فما الذي یخصصهم ـ بعد ـ بالذریۀ، وال سیما التی هی بواسطۀ األب؟!.

  ى آیۀ الخمس:رجعۀ أخرى إل

من مبعدات کون الخمس متعلقا بکل األموال أن له آیۀ واحدة وللزکوة التی هی أکثـر نطاقـا   

ولو تعلقت ـ فقط ـ بتسعۀ أشـیاء زهـاء مائـۀ أیـۀ بلفـظ الزکـوة والصـدقات واإلنفاقـات           

                                                        
1

 .1/17). ص      

 
 . 83: 2: و4).      2

 
3

      .(2 :177. 

 
4

      .(4 :8. 

 
5

      .(59 :7. 
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واالیتاءات، وقد شملت آیات الزکوة العهدین منذ البدایۀ إلى النهایـۀ وآیـۀ الخمـس نزلـت     

  ۀ الهجرة.ثالث

فلو أن الخمس یعم کل اإلفادات فهو أهم من الزکوة موردا الختصاص الزکوة ـ کما یقال ـ    

  .6/100والکسر المتوسط  10/100و 5/52ولکن الزکوة من  20/100بالتسعۀ، وقدرا فانه 

ثم لو کان الخمس عاما فلماذا ذکر بلفظ الغنیمۀ التـی لـم تـأت فـی القـرآن إالّ فـی حقـل        

ی اللغۀ هو اإلفادة من غیر مشقۀ، فهو خاص بغنائم الحرب، ولیست مشقۀ الحرب الحرب، وف

  محسوبۀ على الغنیمۀ إالّ إذا کانت لهدف الغنیمۀ وإذا لیست هی حربا إسالمیۀ.

ثم القرآن لم یذکر الغنیمۀ إالّ فی نطاق الحرب مما یرجح ـ ألقل تقدیر ـ کونها ظـاهرة فـی     

ما أفدتم ـ أو فـزتم بـه    «األعم منها لبدلت إلى ما یفیده ك  غنائم دار الحرب، فلو کانت هی

  واآلیات الخَمس التی فیها الغنیمۀ بصیغها تعنی هی فیها غنائم دار الحرب.» أما أشبه

»مغانم کثیرة  وعند اللّه«ولم تأت الغینمۀ فی القرآن وإن مرة یتیمۀ لمطلق الفائدة وقوله 
علهـا   1

»مغانم کثیرة تأخذونها فجعل لکم هذه  وعدکم اللّه«نیۀ بقوله تعالى: أو أنها المع
2.  

وإذا شملت الغنیمۀ کل الفوائد فما فزت به دون مشقۀ أحرى، فقـد تشـمل الهبـۀ والصـداق     

  والهدیۀ والمیراث دون ریب!.

موحدا یـرزق منـه   ثم لو کان الخمس مختصا بالذریۀ لکان معزوالً حالَ أن بیت المال کان و

  کل المحاویج دون عزل لبنی هاشم عن غیرهم.

وعلى فرض أن الخمس یعم کل الفوائد أم غنائم دار الحرب فقط فلیس تقسـیم السـته علـى    

السویۀ وإنما قدر الحاجۀ، والحاجۀ األولى هی إدارة شؤون دولۀ اإلسالمیۀ ثم شؤون الیتامى 

  والمساکین وإبن السبیل.

ولى ترجع زمن الغیبۀ الى مراجع الدین؟ طبعا نعم حیث القیادة روحیۀ وزمنیـۀ  وهل الثالثۀ األ

ففی فرض دولۀ موحدة إسالمیۀ بقیـادة واحـدة فهـی راجعـۀ      السالم علیهمال تختص بالمعصومین 

                                                        
1

      .(4/94. 

 
2

      .(48/20. 
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  إلیه، للمصالح الجماهیریۀ، ثم وال تختص بفقیه دون آخر.

اآلخر فی صالح المحـاویج الثالثـۀ   فإنما یصرف النصف األول فی سبیل الدعوة اإلسالمیۀ، و

  سادة وسواهم.

وألن الخمس ضریبۀ ثابتۀ فال یتحول إلى أقل أم إلى العدم على أیۀ حال، فـالنواب العـامون   

لهم أن یأخذوا حقهم ویصرفونه فیما یحق لهم، فی الدعوة اإللهیۀ والدعوة إلـى   السالم علیهلإلمام 

  فوه فی الدعایۀ لمرجعیتهم فال.الرسالۀ والخالفۀ المعصومۀ، وأما أن یصر

  1ومما ال بد منه أن یقتسم الخمس إلى هذه الست حسب الحاجۀ.

  خالصۀ الحبث حول الخمس:

آید الخمس هی اآلیۀ األولى النازلۀ فی ذلک الکسر ومـوارد التقسـیم والتسـهیم، ورغـم أن     

  من األموال التی یزکى منها. آیات الزکوة نزلت قبلها وبعدها، ولکنها لم یذکر فیها کسرها

وإنما أمهل المسلمون لحد اآلن عن نصاب الزکوة فأهمل، حیـث األوضـاع اإلقتصـادیۀ مـا     

کانت بحد تتحمل کسرا للزکوة متعینا، وال أمرا بأخذها، والمسلمون مهما کانت لهـم أمـوال   

علـیهم  فی مکۀ المکرمۀ فقد ترکوها مهـاجرین إلـى المدینـۀ، والمسـلمون األنصـار کـان       

مساعدتهم للحد األقصى فلم یکخن هناك دور لکسر خاص للزکوة وأخذها بصورة رسـمیۀ،  

مع أن األنصار أیضا کانوا فی األکثریۀ الساحقۀ من الفقراء، فـأبو أیـوب األنصـاري مضـیف     

 آلـه  و لیـه ع اهللا صـلى لم یکن عنده إالّ بیت صغیر فیه غرفتان فوق بعض، سکن الرسول  آله و علیه اهللا صلىالرسول 

  فی الغرفۀ الفوقانیۀ وهو وأمه فی التحتانیۀ ولم یکن لألنصار األُخر حالۀ مالیۀ أحسن منه.

ولقد کانت جهـازات المسـلمین یـوم بـدر فرسـان وسـبعۀ سـیوف وسـبعۀ آبـال، وکـان           

إنهـم جیـاع   یدعو یوم بدر: اللَّهم إنهم حفاة فاحملهم اللَّهم إنهم عراة فاکسهم اللَّهم آلـه  و علیه اهللا صلى

  فأشبعهم.

                                                        
 356/4وأحادیث األوساخ أوساخ تخالف المحسوس والضوابط اإلسالمیۀ وما هـی إال ثـالث    1: 362). کما فی الوسائل      1

 .360/10و 357/7و

ل وهی ثالثون مرفوضۀ إال فی دولۀ الباطل بالنسبۀ لسهم اإلمام، وأما وأحادیث التحلی 337/2وحرمۀ الصدقۀ والخمس بدیلها 

 سهم الثالث اآلخرین فکیف یوهب.
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وهنـاك فـی آیـات الزکـاة ب     » وإعلمـوا «وقد یلمح اختالف التعبیر هنا فی آیۀ الخمس ب 

  أن لیس الخمس على حد الزکوة فی مدى الفرض القاطع.» خذ من أموالهم«ثم » آتوا«

ذلک، وألن الغنیمۀ قبل تقسیمها غیر مملوکۀ ألحد فإنها مشاعۀ بین المقـاتلین، فـإذا قسـمت    

  کت.مل

إعالما لکسر الزکوة، والزکوة تشمل کل ما یزکى الدافع والمدفوع إلیـه:  » واعلموا«وقد تلمح 

سـمیع    خذ من أموالهم صدقۀ تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم إن صالتک سکن لهم واللّه«

»علیم
د الطبقـات،  فالزکوة تزکی الدافع عن نفسیۀ البخل والحرص، وتزکى المجتمع عن تضا 1

وتزکى الدولۀ عن التضیق اإلقتصادي، وتزکی سائر المستحقین عن دنس الفقر واإلسـتجداء،  

  أو لیس ذلک من فاعلیۀ الخمس، بلى بل هو أزکى ألنه أکثر ماالً وأوسع مآالً.

فکل إنفاق وإیتاء وإحسان وزکاة له فاعلیۀ التزکیۀ، ولـیس الخمـس إالّ ضـریبۀ نهائیـۀ مـن      

  ة.ضرائب الزکو

وأما التعبیر عن کل المنافع بالغنائم فألنها تحصل نافعۀ لإلنسان، ونفس إضـافۀ الغنـائم إلـى    

دار الحرب تدل أنها أعم منها، ولعل ذکر الغنیمۀ لکل تشمل غنـائم دار الحـرب، فلـو قـال:     

أفدتم، لخِّیل إلینا أنها الفوائد المتعددة فتفلت غنائم دار الحرب عن الدور، ذلـک واألحـوط   

  الجمع بین سائر أنصبۀ الزکاة والخمس.

تختص بما أفدتـه دون مشـقۀ متعـددة کـالکنز والمعـدن والغـوض       » ما غنمتم«أو یقال: أن 

  والحرام المختلط بالحالل وغنائم دار الحرب، ثم تلحق بها أرباح التجارات بکل أشکالها.

فلـیس هـذا بالـذي     2ومهما استعملت لفظۀ الغنیمۀ فی القرآن فی خصوص غنائم دار الحرب

                                                        
1

      .(9 :103. 

 
2

الغنیمۀ ما أخذ «على ضوء آیۀ الخمس: أقول:  797: 1). وقد ذکر فی الغنیمۀ اختصاصها بغنائم دار الحرب کما فی التبیان      

منه: الغنیمۀ ما أخذ من دار الحرب بالسیف عنوة  666: 3وفی » للمسلمین  من أموال أهل الحرب من الکفار بقتال وهی هبۀ اللّه

سالم وما ال یمکن نقله إلى دار اإلسالم فهو لجمیع المسلمین ینظر فیه االمام ومصرف ارتفاعه إلى بیت مما یمکن نقله إلى دار اإل

 المال لصالح المسلمین.

للمسلمین وهو المروي عن أئمتنا،   الغنیمۀ ما أخذ من أموال أهل الحرب من الکفار بقتال وهی هبۀ اللّه 543: 4وفی المجمع 
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یصبح قرینۀ على أنها ـ فقط ـ معنى الغنیمۀ، فإن لفظۀ دار الحرب مما تقیدها بنفسـها، ففـی     

  أفدته دونما استثناء، ویتأید ذلک بمتظافر السنۀ.إطالقها الشمول لکل ما 

فقصۀ الزکوة قصۀ عملیۀ على علم بنصابها، ولکن قصۀ الخمس علمیۀ إطالعا علـى نصـاب   

تطور المصرف إلى طور أوسع مما » إنما الصدقات..«الزکوة األخیر، وبیانا لمستحقیه، ثم آیۀ 

  بأشهر. آله و علیه اهللا صلىال الرسول کان حیث تمرکزت قواعد الدولۀ اإلسالمیۀ قبل إرتح

تربط ذلک العلم باإلیمان، حیث کان من الصعب إرتقاء الزکوة مـن  »  إن کنتم آمنتم باللّه«ثم 

  وهی ثالثۀ أضعافها. 20/100إلى  6/100أنصبتها الثالث التی متوسطتها 

الزکـاة، کمـا لـم    ذلک، وألنه لم یثبت کون الخمس هو الزکاة نفسها اعتبارا بنسخ أیته کسور 

  یثبت إختصاصه بغنائم دار الحرب.

ثم لئن اختص الثالث األخیرة بالذریۀ، ولیست لتختص، فال إختصاص بهم من قبـل اإلبـاء،   

 السـالم  علـیهم حیث المنتسبین من قبل األمهات هم ذریۀ کما هم على سواء، وإالّ لم یکن الحسـنان  

فـإنهم لیسـوا إال مـن فاطمـۀ      آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ن ذریۀ للرسول ثم لم تک آله و علیه اهللا صلىمن ذریۀ الرسول 

  .علیهاالسالم

فالحق هو الحاق الخمس بالزکوة وتقسیمهما حسب الحاجات اإلسالمیۀ بین المذکورین فـی  

آیتی الخمس والزکاة، وهم متالئمون مع بعضهم البعض، مهما کان تفصیل مسـتحقی الزکـاة   

  الخمس.أوسع نطاقا ورفاقا من مستحقی 

دون األخـرى:  » ولرسـوله ولـذي القربـى     للّـه «ذلک، وألن الالم متکررة فی الثالثۀ األولـى:  

                                                                                                                                                         

زبدة البیان حیث نقله عن المجمع وارتضاه وکذلک فی مسالک اإلفهام أن الظاهر منها غنائم دار وهکذا نرى هذا المعنى فی 

 الحرب.

 عن األردبیلی أن المتبادر من الغنیمۀ ما هی لدار الحرب ویؤید تفسیر المفسرین. 441: 1والمجلسی فی مرآة العقول 

یۀ أنها تدل على وجوبه على غنائم دار الحرب إلى ما یصدق علیه والذي ینبغی أن یذکر هنا من مضمون اآل 209وفی زبدة البیان 

 شیء وأي شیء کان منقوالً أو غیر منقول.

وأیضا یقول: إن شمول الخمس جمیع األشیاء تکلیف شاق والزام شخصی بإخراجخمس جمیع ما یملکه بمثله یشکل واألصل 

 یضا تأمل.والشریعۀ السمحاء ینفیان والروایۀ غیر صحیحۀ وفی صراحتها أ

 اإلفادة یوما بیوم.  اآلیۀ قال: هما واللّه السالم علیه  أقول وهی روایۀ کلیم بن مؤذن عن کلیم بن عابس قال قلت ألبی عبداللّه
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نتلمح بذلک الفارق بین الفریقین أن األولین هم األسـاس  » والیتامى والمساکین وابن السبیل«

  فی هذه السهام، ومن ثم اآلخرون.

ـ    »  للّه«ثم  ه ذاتیـا دون جعـل تکـوینی أو    لیست لتعنی الملک الذاتی، فإن کـل شـیء هـو ل

تشریعی، فقد تعنی ـ إذا ـ اختصاص نصیب من الخمس فی سبیل الـدعوة التوحیدیـۀ، ثـم      

تحکیمـا لعـرى السـلطۀ    » لذي القربى«دعوة لتحکیم عرى الرسالۀ الربانیۀ، ومن ثم » للرسول«

  .آله و علیه اهللا صلىالمستمرة العادلۀ بعد الرسول 

ا ـ تصرف فی تحکیم عرى الوالیۀ الربایۀ والرسولیۀ والرسالیۀ، فإنها  فهذه األسهم الثالثۀ ـ إذ 

  أثافی أصیلۀ للدعوات اإلسالمیۀ على طول الخط.

ثم األسهم الثالثۀ األخیرة لکل الیتامى والمساکین وابن السـبیل سـادة وسـواهم فضـالً عـن      

بین هذه المـوارد السـتۀ لـیس إالّ    ، وتقسیم الخمس آله و علیه اهللا صلىالمنتسبین باألمهات إلى الرسول 

حسب الحاجۀ والمصلحۀ األخرى واألولى، دون أن یکـون علـى السـویۀ، کمـا أن الزکـوة      

  کذلک ال تقسم فی مصارفها الثمانیۀ بالسویۀ.

إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والرکب أسفل منکم ولو تواعدتم الختلفـتم فـی   «

أمرا کان مفعوالً لیهلک من هلک عن بینۀ ویحیى من حی عـن بینـۀ     المیعاد ولکن لیقضی اللّه

»لسمیع علیم  وان اللّه
1.  

بـه بخارقـۀ غلبـۀ المسـلمین       وهو یوم بدر حیث فرق اللّه» یوم الفرقان یوم التقى الجمعان..«

بین الحـق والباطـل     فرق اللّه على قلتهم عددا وعددا ظاهریۀ على المشرکین بکثرتهم فیهما،

  بصورة حسیۀ ملموسۀ، ومتى؟

وهـم  «هی شفیر الـوادي وفیهـا الجـدب واألرض الرخـوة الخـوارة      » إذ أنتم بالعدوة الدنیا«

العیر الـذي کـان   »: والرکب«وهی علیاه وفیها الماء واألرض الصلبۀ الفوارة » بالعدوة القصوى

من العدوة الدنیا، فقد کنتم محاصرین فـی العـدوة   وهو األدنى » أسفل منکم«علیه أبو سفیان 

الدنیا بین رکبهم األسفل منکم وسائرهم األعلى منکم، وأنتم فی مثلث من هندسـۀ اإلنهـزام،   

                                                        
1

 .42). سورة األنفال:      
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  . ثالثۀ موقعکم من العدو، وقد تغلبتم علیهم بإذن اللّه

الحربیـۀ   أنتم على هندسۀ الحرب، هذه التى تقضی بطبیعۀ الحال فی التلیکات» ولو تواعدتم«

تجنبا عن السقطۀ الهائلۀ التی هی قضیۀ طبیعیـۀ لهـذه الحـرب،    » الختلفتم فی المیعاد«علیکم 

مـن غَلَـبِکم علـیهم    » أمـرا   لیقضی اللّه«کان ذلک عملیۀ قاصدة ربانیۀ وأنتم غافلون » ولکن«

موسـۀ  مل» لیهلک من هلک عن بینـۀ «على أیۀ حال، ولکن تحقیقا لیوم الفرقان و» کان مفعوالً«

کهـذه  » ویحیى مـن حـی عـن بینـۀ    «کهذه التی یعرفها کل ذو بصر مهما لم تکن له بصیرة، 

  بحالهم وحالکم.» علیم«مقالهم ومقالکم » لسمیع  وان اللّه«الناصعۀ الناصحۀ لکتلۀ اإلیمان 

فقد کانت المعرکۀ شاخصۀ بمواقع فریقی الکفر واإلیمان، شاهدة بالتـدبیر القاصـد الخفـی،    

جیش اإلیمان من المدینۀ ونزل بضفَّۀ الوادي القریبۀ منها، ونزل جیش الکفر بقیـادة  فقد خرج 

أبی جهل بالضفَّۀ األخرى البعیدة عنها، وبین الفریقین ربوة تفصلهما وأما قافلۀ العیر فقد مـال  

بها أبو سفیان إلى سیف البحر أسفل من الجیشین، موقع الجیشـین کصـدفۀ ولکنهـا قاصـدة     

  ».أمرا کان مفعوالً  لیقضی اللّه«ک الدقۀ والضبط ربانیۀ بتل

لقد هلک جیش الکفر عن بینۀ وکما قالوا لحلیفهم الذي أراد أن یمدهم بالرجال وهم ذاهبون 

مـن طاقـۀ وإن کنـا نقاتـل       مالنا باللّـه   کما یزعم محمد فواللّه  لوجه القتال: إن کنا نقاتل اللّه

نرجع عن قتال حمد حتى نرد بدرا فنشـرب فیهـا     قوة، واللّهإن بنا على الناس ل  الناس فواللّه

الخمور وتعزف علینا فیها القیان فإن بدرا موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقهم حتـى  

  1تسمع العرب بهذه الواقعۀ.

فحین یهلکون بهذه الذکرى بالکفر فقد هلکوا ـ إذا ـ عن بینۀ، وهذه ضابطۀ ربانیـۀ أن کُـالً      

مرتفـع  » وهدیناه النجـدین : « وکما قال اللّه  من الهالك والحیاة الروحیین هما عن بینۀ من اللّه

  الخیر والشر بأعالمهما البینۀ الباهرة.

                                                        
فۀ بعـث الحقـاف   فی قصۀ خروج المشرکین من مکۀ لمقاتلۀ المسلمین: فلما وردوا الجح 172: 16). تفسیر الفخر الرازي      1

الکنانی ـ وکان صدیقا ألبی جهل ـ إلیه بهدایا مع ابن له فلما أتاه قال: إن أبی ینعمک صباحا ویقول لک: إن شـئت أن أمـدك     

والرحم خیرا إن کنا   بالرجال أمددتک وإن شئت أن أزحف إلیک بمن معی من قرابتی فعلت فقال أبو جهل: قل ألبیک جزاك اللّه

 یزعم.. کما  نقاتل اللّه
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وال عمیا بکما، بل جعل لهم عقوالً ما زخـت شـواهدهم   ولم یدع الخلق فی بهم صما «أجل 

وتفرقت فی هیاکلهم، خفقها فی نفوسهم واستعبد لها حواسهم، فقرر بها على أسماع، ونواظر 

أفکار، وخواطر ألزمهم بها حجته وأراهم بها محجته، وأنطقهم عما شهدته بألسـن ذربـۀ بمـا    

هلک من هلک عن بینۀ ویحیى من حـی عـن   لی«قام فیها من قدرته وحکمته وبین عندهم بها 

  1شاهد خبیر.» لسمیع علیم  بینۀ وان اللّه

  الزکوات الواحیۀ من کل االنتفاعات

  دون اختصاص بالتسعۀ

»غَیو رُوشَاتعم نَّاتي أَنْشَأَ جالَّذ وهتُـونَ      والزَّیو فـا أُکُلُـهخْتَلم عالـزَّرالنَّخْـلَ وو رُوشَاتعرَ م

الَ تُسو هادصح موی قَّهآتُوا حرَ وإِذَا أَثْم رِهنْ ثَمکُلُوا م تَشَابِهرَ مغَیتَشَابِها وانَ مالرُّمالَ  و رِفُوا إِنَّـه

»یحب الْمسرِفینَ
2.  

هذه من غرر اآلیات المعممۀ للزکوة على کافۀ الثمرات، وقد سـبقت نظیرتهـا بفـارق عـدم     

وهـو  «»: أنظروا إلى ثمـره إذا أثمـر وینعـه   «التصریح بحقه یوم حصاده حیث استبدل عنه ب 

ا      را نُخـرج منـه حبـ فأخرجنا منه خَضـ فأخرجنا به نبات کلِّ شیء الذي أنزل من السماء ماء

اکبا ومن النخل من طَلعها قنوان دانیۀ وجنات من أعناب والزیتون والرمـان مشـتبها وغیـر    متر

»متشابه أنظروا إلى ثمرة إذا أثمروا وینعه إن فی ذلکم آلیات لقوم یؤمنون
حیث األمر بـالنظر   3

  یجابیا.یعم النظر المعرفی والمصرفی إیتاء لحقه یوم حصاده دون إسراف سلبیا أو إ

فقد یتقدم النظر المعرفی إلى ثمره إذا أثمر وینعه على النظر المصرفی إذنا فـی األکـل منـه:    

فهمـا  » وآتـوا حقـه یـوم حصـاده    «وأمرا بإیتاء حقه یـوم حصـاده:   » کلوا من ثمره إذا أثمر«

  .»إنَّ فی ذلک آلیات لقوم یؤمنون«متشابهتان تفسر بعضهما بعضا و(

                                                        
1

 فی مصباح شیخ الطائفۀ الطوسی خطبۀ ألمیر المؤمنین. 160: 2). نور الثقلین      

 
2

      .(6: 141. 

 
3

      .(6 :99. 
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البساتین تجن شجراتها حیـث تلتـف مـن    » جنات«تکوینا بدیعا » شأالذي أن«ال سواه » وهو«

عرَشها إنسانها کاألعناب، أم ربهـا کالناباتـات الملتفَّـۀ    » معروشات«فوق األرض فی فضائها 

کسـائر األعنـاب غیـر    » وغیـر معروشـات  «باألشجار، المجتنَّۀ مع بعضها البعض مـن فوقهـا   

  إنسانیۀ وال ربانیۀ. المعروشۀ وسائر األشجار دون عروش لها

والنخل والزرع مختلفا أکله والزیتون والرمـان  «ومن غیر المعروشات وهی المستقلۀ فی قیامها 

کلٌّ فی أثمارها، فی طعومها واشکالها وألوآنهاوسائر أقدارها، وغیر متشابه فـی هـذه    »متشابها

  بعضها أو کلها.

األخیر   لّهمن ثمر المنشإِ بأمر ال»: کلوا من ثمره إذا أثمر« ، أو من ثمر ما ذکر دون إختصاص ـب

األخیر لکفـى    وهو الرمان، إذ ال إختصاص له بسماح األکل وإیتاء الحق، وحتى لو اختص ـب

  تدلیالً على واجب الزکوة فی الرمان نقضا الختصاصها بالغالت األربع.

هـو  : « هو اللّـه  ء لها واألمر بأکله إذا أثمر سماح له حیث الموقف موقف الحظر، ألن المنشى

دلیـل أن الفقـراء   » وآتوا حقـه «فهو المالک لها فال یجوز األکل منها إالَّ بإذنه، ثم » الذي أنشأ

  هم شرکاءهم فیه، فهذه محظور ثان لألکل منه قبل إیتاء حقه.

کلـوا مـن   «ولکنه تعالى رحمۀ منه، وتقدیما لصاحبه على غیره فی األکل منه، یأمرنا سـماحا  

وال «وهـو الزکـاة المفروضـۀ    » وآتوا حقه یوم حصـاده «تلحیقا له بإیتاء حقه: » رثمره إذا أثم

فی األکل من ثمره تجاوزا عن حق األکل: العدل المعتدل، إسرافا فـی قـدره فـوق    » تسرفوا

الحاجۀ، أم إسرافا فی صرفه وإنْ قلیالً فی المعصـیۀ، أم إسـرافا فـی إشـراك األصـنام فـی       

  1فی التصدق منه. الحرث واألنعام، ثم تقتیرا

أم فـی   2فی اإلیتاء منه أن تؤتوا کلَّه أو کثیرا منه بال إبقـاء لقـدر الحاجـۀ،   » وال تسرفوا«کما 

                                                        
: وفی غیر آیۀ من کتاب السالم علیهحدیث طویل یقول فیه  السالم علیه  عن القمی بسند متصل عن ابی عبداللّه 771: 1). نور الثقلین      1

یـدعو   فنهاهم عن اإلسراف ونهاهم عن التقتیر لکن امر بین امرین ال یعطی جمیع ما عنده ثم» انه ال یحب المسرفین«یقول:   اللّه

 أن یرزقه فال یستجیب له.  اللّه

 
2

). روى الطبري وغیره عن ابن جریح قال: نزلت فی ثابت بن قیس بن شماس جذَّ نخالً فقال: ال یأتینی الیوم احد إالَّ اطعمته      

اقول: ذلک من باب الجري حیث اآلیۀ مکیۀ  »وال تسرفوا انه ال یحب المسرفین«  ى ولیست له ثمرة فأنزل اللّهفأطعم حتى امس
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أم فی إیتاءه لغیر مستحقیه، أم فی تقسیمه بال تسویۀ بـین المحـاویج    1ترك األکل منه کالعادة

أیا کانوا » إنه ال یحب المسرفین«قدر الحاجۀ، فکلوا منه عدالً وآتوا حقه یوم حصاده وفضالً 

  ی أي کان وأیان.وف

ـ    حق فیمـا ذکـر ألهـل اللّـه      ـ فحق اللّه   حقَّ ما ذکر وحقَّ اللّه»: آتوا حقه یوم حصاده«هنا 

برهان ساطع ال مرد له على حق مقدر معلوم یؤمر صـاحب الجنـات والمـزارع بإیتـاءه یـوم      

»فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم«حصاده، کما و(
فی أمـوالهم حـق   «وإن کان أیضا  2

»للسائل والمحروم
  ».حق معلوم«ولکنه أیضا معلوم ب  3

هو الحق الواجب إیتاءه دون إقتار وال إسراف، وذلک من بدائیات » حقه یوم حصاده«إذا ف 

  الحق المعلوم، ومن ثم األنصبۀ المسرودة فی السنۀ مرحلۀ ثانیۀ لحقه یوم حصاده.

إنه حق غیر واجب الزکوة، إذ لیس فی بعض ما ذکر فی اآلیۀ زکوة، علـى أن اآلیـۀ   «قول وال

لیس فی بعض مـا ذکـر فـی اآلیـۀ     «إنه غریب فی نوعه، إذ إن  4،»مکیۀ وحکم الزکوة مدنی

هی فی نفسها مصادرة ودعوى دون برهان إالَّ ضده کتابا وسـنۀ، ومـن الکتـاب اآلیـۀ     » زکاة

ة، إذ نحـن مـع   نفسها الفارضۀ الزکوة على غیر الغالت األربع وإن لم تأت فیها صیغۀ الزکـو 

واجب اإلیتاء، نتابع دلیله أیا کانت صیغته، إیتاء وإعطاء وإنفاقا وصدقۀ وخمسا وزکـاة، فـال   

                                                                                                                                                         
وقصۀ بن قیس مدنیۀ، فقد ینطبق کل إسراف على اآلیۀ کما هی القاعدة فی کل اآلیات المبینۀ لمثلها من القواعد، أو الخطابات 

 قرآنیۀ.الخاصۀ بالغاء الخصوصیۀ لشمولیۀ األحکام ال

 
1

عزَّ   عن قول اللّه السالم علیه  ). المصدر علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل ابا عبداللّه     

اري ـ سماه ـ وکان له حرث فقال: کان فالن بن فالن األنص» وآتوا حقه یوم حصاده وال تسرفوا انه ال یحب المسرفین«وجلَّ 

 عزَّ وجلَّ ذلک سرفا.  وکان إذا أخذ یتصدق به ویبقى عیاله بغیر شیء فجعل اللّه

 
2

      .(70 :25. 

 
3      .(51 :19. 

 
4

وغیره من المفسرین ومؤلفی آیات األحکام وسائر الفقهاء،  313: 7 سره قدس). کما فی المیزان للمغفور له العالمۀ الطباطبائی      

 ن مراجعۀ إلى اآلیات المکیۀ للزکاة اعتمادا على النقل.فقد تناقله العالمۀ الطباطبائی دو
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  تهمنا صیغۀ خاصۀ فی واجب األداء مهما اختلفت تقدیراته کضرائب مستقیمۀ وغیر مستقیمۀ.

ات فاإلیتاآت الشرعیۀ کلُّها إعطاآت وصدقات وإنفاقات وزکوات، بل والکـل کـذلک زکـو   

حیث الزکاة هی المعطاة المزکیـۀ لـنفس المزکـی ونفیسـه، والمزکیـۀ لـدنس الفقـر فردیـا         

وجماعیا، حالیا ومالیا، الجاعلۀ المجموعۀ المتفاوتۀ المتهافتۀ متعارفۀ متآلفۀ کأسـنان المشـط   

حیث تعیش بذالً دون أیۀ منۀ أو جور، وسماحا متعالیا قد یجعل الفقیر فی حرمـۀ أکثـر مـن    

  الغنی.

م حکم الزکوة لیس حکما مدنیا حتى یستغرب ذکره فی هذه المکیۀ، فإن عشرات من آیات ث

ومدنیات أربع تتحدث عن فرضها فـی   1الزکاة تحلّق على العهدین، من مکیات تسع تفرضها

وآتـوا  «فإنها تنجر إلى شرعۀ اإلسالم ما لم تنسخ، ثم مکیات ثالث منها هذه  2الشرائع السالفۀ

) والـذاریات  25( »فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم«وآیۀ المعارج » حقه یوم حصاده

ۀ مکیـۀ فـی فـرض    ) ی16الذي هو معلوم من آیۀ المعارج، والجمع: (» معلوم«) باستثناء 19(

) آیۀ تعنی الزکاة بوجه عام، فأین اختصـاص فـرض   14الزکاة مکیا، ثم المدنیۀ الخاصۀ بها (

  الزکاة بالعهد المدنی، اللهم إالَّ األنصبۀ الخاصۀ المدنیۀ قضیۀَ المرحلیۀ فی بیان األحکام.

ونحن  3ن آیاتهاذلک، بل هی من أولیات الفرائض المکیۀ، نراها مع الصالة قرینتین فی کثیر م

ال نعرف سوى الخمس ـ إن کان غیر الزکاة ـ ضریبۀ إسالمیۀ مفروضۀ بصـورة عامـۀ سـوى      

  4».کاةلیس فی المال حق سوى الز« آله و علیه اهللا صلىالزکاة، وکما یروى عن النبی 

                                                        
 .18: 92و 20: 73و 14: 87و 7: 41و 4: 31و 39: 30و 3: 27و 4: 23و 156: 7). وهی      1

 
2

 .73: 21و 55و 31: 19و 43: 2). وهی      

 
3

صحیحۀ الفضالء األربع محمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید وفضیل کلهم عن ابی جعفر وابی  5: 6). وکما فی وسائل الشیعۀ      

 : تعاهدوا امر الصالة وحافظوا علیها.. ثم انالسالم علیهالزکاة مع الصالة، وعن نهج البالغۀ عن علی   قاال: فرض اللّه علیهماالسالم  عبداللّه

الزکاة جعلت مع الصالة قربانا ألهل االسالم فمن اعطاها طیب النفس بها فانها تجعل له کفارة ومن النار حجابا ووقایۀ فال یتبعها 

أحد نفسه وال یکثرن علیها لهفه وان من اعطاها غیر طیب النفس بها یرجو بها ما هو افضل منها فهو جاهل بالسنۀ مغبوون األجر 

 ».سوسوا ایمانکم بالصدقۀ وحصنوا اموالکم بالزکاة وادفعوا امواج البالء بالدعاء السالم علیهوفیه عنه «دم ضال العمل طویل الن

 
 .214: 13). تفسیر الفخر الرازي      4
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صحیح أن هنالک یات تأمر باإلنفاق واإلیتاء والتصدق واإلعطاء والتخمیس خالیۀ عـن لفـظ   

حـق  «و» حقـه «الزکاة، ولکنها تعم الضریبۀ المستقیمۀ الشاملۀ وهی الزکـاة المعبـر عنهـا ب    

»یسألونک ماذا ینفقون قل العفو«کما  والضریبۀ غیر المستقیمۀ الخاصۀ بموارد الحاجۀ» معلوم
1 

  وهو الزائد عن الحاجۀ المتعودة دون إسراف وال تبذیر أو تقتیر.

ی المـال والحـال      وعلى أیۀ حال ال مشاحۀ فی لفظۀ الزکاة وسواها فإنها تعم کل إیتـاء یزکـِّ

  والمجتمع عن مختلف األدران الفردیۀ والجماعیۀ ونکباتها.

الغالت      فهذه اآلیۀ هی من اآلیات التی تثبت حقا ثابتا فی کـل الثمـرات، دون اختصـاص ـب

األربع المخصصۀ فی الفتاوى فی حقل الزکاة، فعلیک إیتاء حقه ثم سمه مـا شـئت زکـاةً أو    

  غیر زکاة.

أجل قد تختلف حالۀ الزکاة فی العهد المکی عن العهد المدنی کما اختلفت فی نفس العهـد  

اختالفا فی أنصبۀ الزکاة ومواردها، سیاسۀ تدریجیۀ فی أخـذ الزکـاة، مرحلیـۀ فـی     المدنی، 

إنمـا  « »خـذ مـن أمـوالهم صـدقۀ..    «أبعادها، أداء وأخذا وقدرا کما تأتی فی آیتی الصدقات: 

  .»الصدقات للفقراء والمساکین..

ـ     » آتوا حقه یوم حصاده«ومختلف الحدیث حول   2همعروض علـى القـرآن فیصـدق مـا وافق

                                                                                                                                                         
 
1

      .(2 :219. 

 
2

قال: الصدقۀ التی » وآتوا حقه یوم حصاده«ـ اخرج عبد بن حمید عن قتادة   50: 3). من الموافق لآلیۀ ما فی الدر المنثور      

سن فیما سقت السماء أؤ العین السائحۀ أو سقى النیل أو کان بعالً العشر کـامالً وفیمـا سـقى     آلـه  و علیه اهللا صلى  فیه ذکر لنا ان نبی اللّه

 ا نصف العشر وهذا فیما کان یکال من الثمر...بالرش

یعنی الزکاة المفروضۀ یوم یکال ویعلم کیله، وفیه » واتوا حقه یوم حصاده«وفیه اخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس 

 عن طاوس مثله وعن الحسن فی اآلیۀ قال هو الصدقۀ من الحب والثمار، وذهب إلیه سعید بن المسیب والضحاك.

عن الکافی عن القمی عن ابیه عن حماد بن عیسى عن حریز عن زرارة ومحمد بن  770: 1ومن طریق اصحابنا فی نور الثقلین 

هذا  علیهماالسالمفقالوا جمیعا قال ابو جعفر » وآتوا حقه یوم حصاده«عزَّ وجل:   فی قول اللّه علیهماالسالممسلم وابی بصیر عن ابی جعفر 

سکین القبضۀ بعد القبضۀ ومن الجذاد الحفنۀ بعد الحفنۀ حتى یفرغ ویعطى الحارث أجرا معلوما فیترك من من الصدقۀ تعطی الم

 النخل معافارة وام جعرور ویترك للحارسین یکون فی الحائط العذق والعذقان والثالثۀ لحفظه ایاه.

انه کان یکره ان یصرم النخل باللیل وان  آله و علیه اهللا صلىالنبی عن ابیه عن  السالم علیه  وفیه عن تفسیر العیاشی عن سماعۀ عن ابی عبداللّه
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  1ویؤول أو یطرح ما خالفه.

ذلک، وآیات الزکاة کلها طلیقـۀ أو عامـۀ فـی کـل األمـوال وال تقبـل التخصـیص بالتسـع         

مع أن روایات التسع معارضۀ ـ علـى   المشهورة فإنه تخصص لألکثریۀ الساحقۀ من األموال، 

قلتها وعلتها ـ بزهاء مائۀ حدیث تدل على عمومیـۀ الزکـاة، وتلـک زهـاء عشـرة متضـاربۀ        

عما  آلـه  و علیه اهللا صلى  عفى رسول اللّه«ومعارضۀ للقرآن والسنۀ، اللَّهم إالَّ أن تفسر بمرحلیۀ الزکاة فی 

اة یحلِّق على کل األمـوال، فعفـى رسـول    فی الزک  حیث یدل على أن فرض اللّه» سوى ذلک

عما سوى التسع کسیاسۀ المرحلیـۀ فـی تطبیـق فرضـها، إذ ال یحـق للرسـول        آلـه  و علیه اهللا صلى  اللّه

  . إالَّ تدریجا فی تحقیق ما فرض اللّه  أن یعفو عما فرض اللّه آله و علیه اهللا صلى

تکفی مؤنۀ فقراء المسـلمین وسـائر   ذلک، وألن الزکاة حسب المستفاد من اآلیات والروایات 

الحاجیات الفردیۀ والجماعیۀ اإلسالمیۀ المذکورة فی مصارف ثمانیۀ، وحین تختص بالتسـعۀ  

الشهیرة على قلتها القلیلۀ وعلتها العلیلۀ لیست لتکفی مؤنۀ الفقراء من هؤالء الثمان فقـط، بـل   

                                                                                                                                                         
وما حقه؟ قال: ناول منه المسکین والسائل، وفیه عنه   قیل یا نبی اللّه» وآتوا حقه یوم حصاده«یقول:   یحصد الزرع باللیل ألن اللّه

قال قلت: وما حقه یوم حصاده؟ قال: الضغث وتناوله من حضرك  حقا،  فی اآلیۀ: فسماه اللّه السالم علیه  عن ابی بصیر عن ابی عبداللّه

، وفی الصحیح عن زرارة ومحمد بن مسلم وابى بصیر فی اآلیۀ علیهماالسالممن اهل الخاصۀ، ورواه مثله أبو الجارود عن ابی جعفر 

 هذا من الصدقۀ یعطى المسکین القبضۀ بعد القبضۀ ومن الجذاذ الحفنۀ بعد الحفنۀ حتى یفرغ.

 
1

فی اآلیۀ قال: ما سقط من السنبل، وفیه أخرج أبو عبید  آله و علیه اهللا صلىعن ابی سعید الخدري عن النبی  49: 3). فی الدر المنثور      

ر واهل وولد وحاضرة فأخبرنی کیف أنا رجل ذو مال کثی آله و علیه اهللا صلى  وابن المنذر عن انس ان رجالً من بنی تمیم قال یا رسول اللّه

 انفق وکیف اصنع؟ قال: تخرج زکاة مالک فانها طهرة تطهرك وتصل اقاربک وتعرم حق السائل والجار والمسکین.

فی اآلیۀ قال: تعطی المسکین یوم حصادك  السالم علیه  ) عن ابی مریم عن ابی عبداللّه134: 6ومن طریق اصحابنا فی الوسائل (

عن الکافی عن معاویۀ بن  770: 1وقع فی البیدر ثم إذا وقع فی الصاع العشر ونصف العشر، وفی نور الثقلین  الضغث ثم إذا

یقول: فی الزرع حقان حق یؤخذ به وحق تعطیه، قلت: وما الذي أؤخذ به وما الذي اعطیه؟  السالم علیه  شریح قال سمعت ابا عبداللّه

یعنی من حصدك » وآتوا حقه یوم حصاده«عزَّ وجلَّ:   شر واما الذي تعطیه فقول اللّهقال: اما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف الع

 ».الشیء بعد الشیء وال اعلمه إالَّ قال الضغث ثم الضغث حتى یفرغ

اقول: من المالحظ فی احادیث الحقین انهما یتعلقان بما ذکر فی اآلیۀ ککل، فقد دلت ـ على أیۀ حال ـ على تحلیق واجب 

 على کل الثمار.الزکاة 

 ثم قد یعنی الحقان ان األول هو الفرض المکی والثانی هو الفرض المدنی، وحتى ان کانا فی المدینۀ فالحق المکی هو األول.
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سعۀ، وکمـا قـد یـأتی القـول     وال مؤنۀ یوم واحد من السنۀ، فکیف یعقل إختصاصها بهذه الت

ونکتفـی هنـا بمـا    » إنمـا الصـدقات..  «و» خذ من اموالهم«الفصل فی موارد الزکاة فی آیتی 

  تقتضیه آیتنا.

وقد یقال إن الزکاة لیست حق یوم الحصاد بل هو حق یوم الجمع، فحق یـوم حصـاده حـق    

ـ  » آتوا یوم حصاده«کما تعنی » حقه یوم حصاده«سوى الزکاة؟ ولکن  ی الـبعض مـن   کمـا ف

» آتـوا «وهو الحق المتعلق بالثمار یوم الحصـاد، ثـم   » حقه یوم حصاده«الثمار، کذلک تعنی 

طلیقۀ ـ فکما ـ تناسب إیتاءه یوم حصاده، کذلک تناسب أصل إیتاءه فـی وقتـه المقـرر لـه       

  کیوم جمعه لجمع من الثمار.

ه لما یجمع فـی نفـس   حیث تجمع اإلثنین، یوم حصاد» آتوا حقه یوم حصاده«وال أشمل من 

  الوقت من الخضر، ویوم جمعه لما ال یجمع یوم حصاده.

والقول إن الحصاد ال یشمل الفواکه من الزیتون والرمان، مردود بأن الحصاد هـو القطـع وال   

»حتى جعلناهم حصیدا خامدین«یختص بشیء خاص وکما 
یـوم فـتح    آلـه  و علیـه  اهللا صلىوقول النبی  1

فیوم حصاده هو یوم قطعه فاکهـۀ وحبـا ومـا    » ترون أوباش قریش أحصدوهم حصدا«ۀ: مک

  أشبه مما یقطع ویقطف من الثمار.

فسـاقط لمخالفتـه آیـات الصـدقات      2: لیس فی الخضروات صدقۀآله و علیه اهللا صلىوأما المروي عنه 

طلیقۀ تشمل کل الزروع دون اسـتثناء، وتـرى   » الزرع«والزکوات المتعلقۀ بکل األموال، وهنا 

کلـوا  «تعنی یوم حصاد کل الثمر، فما حصده قبل لیس فیه حق؟ الظـاهر مـن   » یوم حصاده«

فیما یحصـده تـدریجیا ألجـل     أن لیس فیما یأکله قبل حصاد الکل حق، اللهم إالَّ» من ثمره

حیث القصد هو الحصاد من أجـل البیـع أو اإلبقـاء ألکـل     » یوم حصاده«بیعه فإنه داخل فی 

األیام التالیۀ حتى آخر السنۀ، إذا فالمستثنى من إیتاء حقه هو ما یؤکل تدریجیا قبـل حصـاد   

  الکل أو الحصاد للبیع.

                                                        
1

      .(21 :15. 

 
2

 قال:آله و علیه اهللا صلى  بسند عن موسى بن طلحۀ عن ابیه ان رسول اللّه 14: 3). آیات األحکام للجصاص      
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ستمرة، وما یباع، وحقه یوم حصاده یخـتص  فقد یقتسم کل ذلک إلى ما یؤکل منه کالعادة الم

  بالثانی.

ه لَکُـم عـدو       ومنْ الْأَنْعامِ حمولَۀً وفَرْشا کُلُوا مما رزقَکُم اللّه« والَ تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّیطَانِ إِنـَّ

»مبِینٌ
1.  

یتعـود فرشـها والحمـل علیهـا،     » وفرشـا  ومن األنعـام حمولـۀً  «کما من األنعام أکُل کذلک 

»وتحمل أثقالکم إلى بلد لم تکونوا بالغیه إالَّ بشق األنفس«فالحمولۀ هی المتعدة للحمل 
کما  2

من أصوافها وأوبارها حیث تصنعون بها فرشکم، وفرشا تفترش لصغرها، » وفرشا«وتحملکم، 

، ومنها ما تجمـع کونهـا حمولـۀ لکـم وألثقـالکم      أم عدم تحملها للحمل کالضبی وما أشبه

  وفرشا من أوبارها کاإلبل.

أم » مـن األنعـام حمولـۀ وفرشـا    » «أنشأ لکـم «و» أنشأ جنات«عطف على » من األنعام«وهنا 

  وکالهما صالحان الجمع أجمل.» کلوا..«و

ث ال تناسب ال تعنی فرش األصواف واألوبار حی» فرشا«أن »  کلوا مما رزقکم اللّه«وقد تلمح 

هـی نفـس األنعـام دون أجزاءهـا الصـوفیۀ      » فرشا«تلمح أن » حمولۀ«األکل، إضافۀ إلى أن 

  والوبریۀ.

فمن األنعام ما هی حمولۀ لألثقال وفرش للرَّکْب، ومنها مـا هـی فـرش للرکـب ال تسـتعمل      

لحمل األثقال کأفراس الرکوب، أم ال تصلح ألي حمـل کالضـأن والمعـز فهـی فـرش فـی       

  ا، وفرش تُفرش للذبح أم هی کالفرش لصغرها فهی أمثال الفرش المفروش علیها.أصوافه

تعـم جـلَّ األکـل    »  کلوا مما رزقکم اللّـه «وهل یجوز األکل منها على کونها حمولۀ وفرشا؟ 

ء ومالبسات، مثل الفرس الـذي یسـوى اآلفـا ومـا قیمـۀ لحمـه إالَّ        کأصل اللهم إن لطوارى

وهناك عنه بدیل کاألنعـام األُکـل بـثمن قلیـل وطعـم ألـذ،       عشرات، فإن أکل لحمه س رَف

فالتحلیل ـ إذا ـ لیس إالَّ بالنسبۀ ألصول الحمولۀ والفرش مـع غـض النظـر عـن الحـاالت        
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  الطارئۀ.

تحریما لمـا  » وال تتبعوا خطوات الشیطان«  محلَّلۀ إالَّ ما حظر علیه اللّه»  کلوا مما رزقکم اللّه«

  ، تشریعیا أو عملیا، فإن للشیطان خطوات فیما رزقکم اللّـه  لیالً لما حرمه اللّهأو تح  أحله اللّه

من قصیرة یسیرة إلى وسیعۀ عسیرة وإلى أسوع وأعسر حتى یوردکم موارد الهلکـۀ إجالسـا   

  لکم.

  الزکوات الواجبۀ العامۀ

)2(  

»قَد فَصلْنَا االْیات لقَومٍ یفْقَهونَ«
1  

ألن الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو فی حقول المستقرات والمسـتودعات  و

العجیب فی هذه النفس الواحدة، فیها وفی المنشآت منها   اإلنسانیۀ ضروري إلدراك صنع اللّه

  بمستقراتها ومستودعاتها.

ي یوصـل  فالفقه الصالح فی حقل إنتشاء النسل من نفس واحدة فمستقر ومستودع، هـو الـذ  

  اإلنسان إلى معرفۀ صالحۀ عن خالق الکون، سبحان الخالق العظیم!.

ـ   « ه وهو الَّذي أَنزَلَ منْ السماء ماء فَأَخْرَجنَا بِه نَبات کُلِّ شَیء فَأَخْرَجنَا منْه خَضـرا نُخْـرِج منْ

انَ مشْـتَبِها      حبا متَرَاکبا ومنْ النَّخْلِ منْ طَلْعها قنْوانٌ الرُّمـتُـونَ والزَّینَـابٍ ونْ أَعم نَّاتجۀٌ ویاند

»وغَیرَ متَشَابِه انظُرُوا إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمرَ وینْعه إِنَّ فی ذَلکُم الَیات لقَومٍ یؤْمنُونَ
2.  

»ألول نزول من ماء السـماء بدایـۀ الحیـاة األرضـیۀ      المحۀ» ینزل«دون » أنزل من السماء ماء

»وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه فی االرض وإنا على ذهـاب بـه لقـادرون   «بنازل الماء، 
3 
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»أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى«و(
1.  

مکان ذکورة الضمیر، فنبات کل شیء خارجۀ مـن المـاء   الماء، دون األرض ل» فأخرجنا منه«

»وجعلنا من الماء کل شیء حی«کما 
2.  

»أنبـتکم مـن األرض نباتـا     واللّه«نابت: نباتا وحیوانا وجنا وإنسانا:» نبات کل شیء«ثم 
فغیـر   3

کانـت أرضـا قبـل أن ینـزل علیهـا       النابت ال یحتاج فی کونه وکیانه إلى ماء، کمـا األرض 

:فأحیا به األرض بعد موتها  وما أنزل اللّه«ماء من السماء من ماء«
4 »     وأنزلنـا مـن السـماء مـاء

»فأنبتنا فیها من کل زوج کریم
5.  

را نخـرج     «ذلک بصورة عامۀ فی المخرَجات من الماء، وهنـا   منـه حبـا   فأخرجنـا منـه خَضـ

ککل السنابل والفواکه المتراکبۀ بعضها على بعض، وقد اخـتص بالـذکر هنـا ومـن     » متراکبا

  ».ومن النخیل.. من أعناب والرمان«المتراکب، 

جمع قنو وهو الفرع الصـغیر، فهـو   » قنوان«وهو أول طالع من ثمرها » ومن النخیل من طلعها«

مـع  » دانیـۀ «بۀ فوق بعض منظمۀ منضدة فإنها هنا العذق تمرا کالعنقود من العنب، فهی متراک

  بعضها البعض دنو التراکب.

کـلٌ مـع ذوي نوعـه    » مشتبها«وهی من أفضل الفواکه » وجنات من أعناب والزیتون والرمان«

  کالمختلفۀ من کل.» وغیر متشابه«کاألعناب المشتبهۀ والزیتون والرمان، 

عمـى الحسـیر، إنظـروا إلیـه فـی ازدهـاره       أنظروا بالحس البصیر دون األ» أنظروا إلى ثمره«

وازدهاءه وبهاءه إلى ثمره: ثمر الماء النازل من السماء، أو ثمر هذه األشجار، أو ثمر األرض، 
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والجامع ثمر ما ذکر من ذلک المثلث، حیث الثمر منتَج من هذه الثالث مهما کان األصل هـو  

هو الخطوة الثانیۀ، واألولـى هـی الثمـر    نضجه، فالنضج »: ینعه«وأنظروا إلى » إذا أثمر«الماء، 

فاإلیمان هو الذي یفتح القلب ویمد البصیرة وینبـه أجهـزة   » إن فی ذلک آلیات لقوم یؤمنون«

  اإلستقبال واإلستجابۀ فی الفطرة والعقلیۀ اإلنسانیۀ.

وأما الذین ال یؤمنون وال یفقهون فلهم قلوب مغلقۀ مقفَّلۀ مغفَّلۀ، وبصائر مطموسـۀ مرکوسـۀ   

  منکَّسۀ، تمر بهذا اإلبداع کله وبهذه اآلیات کلها دون تفقّه وتنبه.

  ذلک، وفی رجعۀ أخرى إلى اآلیۀ تساؤالت وإجابات تالیۀ:

  هنا هی جو السحاب؟ وهی التی تُسحب من بخارات المیاه األرضیۀ!.» السماء«ـ هل  1

نصـیبها مـن مـاء    غیر جو السحاب، ألنها مسحوبۀ بعـدما أخـذت األرض   » السماء«إنها من 

  السماء، فالسماء هنا غیر السماء فی األمطار النازلۀ من السحاب.

  تعنی أن لکل شیء نباتا؟ والجماد ال ینبت!.» نبات کل شیء«ـ هل إن  2

»األرض له نبات من ترابه وحجره ورملـه ومـا   » کل شیء هنا تعنی شیء األرض، وکل شیء

والجواهر والمعادن کلها نابتـات، ولکـن هـل للمـاء     أشبه، فی ظاهرها وباطنها، فالنفط نبات 

  مدخل فی نابتات الجواهر والمعادن وما أشبه؟.

نابت من الماء وهو کل شیء حی بدلیل آیتـه، والحیـاة المعروفـۀ    » نبات کل شیء«قد تعنی 

  لدینا آخذة من النباتیۀ إلى الحیوانیۀ إلى االنسانیۀ والجنیۀ أماهیه؟.

وهـو الـذي أنشـأ جنـات معروشـات وغیـر       «وفی نظیرتها متشابها؟: » هامشتب«ـ لماذا هنا   3

معروشات والنخل والزرع مختلفا أکله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا مـن ثمـره   

»إذا اثمرو آتوا حقه یوم حصاده وال تسرفوا إنه ال یحب المسرفین
1.  

ولکـن بفـارق أن الثانیـۀ    » متشابها«تعنی ما تعنیه » مشتبها«هنا قد تدل على أن » وغیر متشابه«

  تعنی التفاعل واألولى تعنی الفعل، ولکنه لعمومه فیما ذکر تفاعل بالمآل.

ا           وجعلُوا للّه« مـالَى ع تَعـو انَهحـبلْـمٍ سـرِ عبِغَی نَـاتبینَ ونب خَرَقُوا لَهو مخَلَقَهالْجِنَّ و شُرَکَاء

                                                        
1

      .(6 :141. 

 



 126

»یصفُونَ
1.  

عدة ممن خلـق  » شرکاء  للّه«هؤالء المشرکون وأضرابهم جعالً جاهالً قاحالً مفتریا » وجعلوا«

مـن ذاتـه أو مـن    » وخرقـوا لـه  » «خلقهم«الحال أنه » و«فی ربوبیته   أنهم شرکاء اللّه» الجنَّ«

» وبنـات «ومن أشبه  علیهماالسالمیز والمسیح کما الجن، وعز» بنین«صفاته أو من أفعاله فی ربوبیته 

عن أن تکون له شـرکاء أو شـریک   » سبحانه«فی أي حقل من حقوله » بغیر علم«کالمالئکۀ، 

  ».عما یصفون«شأنه » وتعالى«

هـی  » شرکاء«أم ـ وبأحرى هی المفعول األول والمؤخر و  » شرکاء«هنا إما بدل عن » الجن«و

تعنـی األعـم مـن    » الشـیاطین «دون » الجـن «شرکاء، لمکان الثانی المقدم، وجعلوا له الجن 

ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للمالئکۀ أهـؤالء  «الشیاطین وسواهم، فقد کانوا یعبدون الجن: 

إیاکم کانوا یعبدون. قالوا سبحانک أنت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن أکثرهم بهـم  

»مؤمنون
2.  

ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن ال تعبدوا الشیطان إنـه لکـم   «الشیطان ویعبدون  کما وقد عبدو

»عدو مبین
ملـک  «ومنهم الیزیدیۀ القائلون بألوهیۀ الشیطان وأن یزید رسوله، مسمین إیاه ب  3

  ».طاووس ـ شاه پریان

  الزکاة الواجبۀ العامۀ

)3(  

ء تصورات إیمانیۀ رصینۀ هی محطات أصـیلۀ فـی   لقد دارت دروس ثالثۀ مضت حول إنشا

خط هذه السورة الطویلۀ، والدرس اآلن ـ وقد حان حین اختتام السورة ـ یقیم قواعد صارمۀ   

للنظام االقتصادي اإلسالمی، تتکفل التعاون والتکافل المتمثل فی إنفاقات مفروضۀ وسـواها،  
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یۀ بحق الفقراء البائسین، رفعـا لکیـانهم   زکَوات وسواها، رفضا کل األنظمۀ اإلفراطیۀ والتفریط

هـو الـذي یأخـذ      ، وکـأن اللّـه   فی کل انفاق إلى مستقر عز، جاعالً ایـدیهم مـثالً لیـد اللّـه    

  الصدقات.

تعالى فی اإلنفاق على المعدمین رفعهـم إلـى مکانـۀ اعلـى مـن الواجـدین،         فقد یراعی اللّه

م بما ینفقون، دون مـنٍّ او اذى، بـل هـو    وکأنهم هم الفقراء الیهم حیث یکسبون مرضات ربه

  انفاق بکل تبجیل واحترام، بعیدا کل البعد عن اي تخجیل واخترام.

فقد کان هناك اإلنفاق قرینا بتخیل الفقر من وراءه، ام قرینا بالنفاق، فکان مـن یضـن بالمـال    

دم الرديء من ماله احتجـازا  إالّ بربا، أو ینفقه کارها مرائیا، ام یتبِع ما ینفقه بمن او أذى، او یق

للجید منه، وهذه اآلیات تعالج کل بأس وبؤس وعرقلۀ مادیۀ او معنویۀ فـی سـبیل اإلنفـاق،    

ولکی یجد البائس الفقیر نفسه عزیزا غنیا حـین ینفَـق علیـه ویـده هـی العلیـا حـین یأخـذ         

  الصدقات.

اجب االنفاق وراجحۀ بصـورة  فقد یعالج القرآن نکبۀ الفقر مادیا ومعنویا باسلوبه الفرید فی و

ادیبۀ وسیرة ادبیۀ فریدة، کسرا لسورة الترف وثورته، وجبرا لفورة الفقر وسترا لعورته، تندیـدا  

شدیدا مدیدا باألغنیاء المترفین البخالء، وکما نسمعه من امـام المتقـین علـى امیـر المـؤنین      

ارا والشر فیه إال إقباالً والشـیطان فـی   وقد اصبحتم فی زمن ال یزداد الخیر فیه اال إدب: «السـالم  علیه

هالك الناس إال طمعا، فهذا أو ان قویت عدته وعمـت مکیدتـه وامکنـت فریسـته اضـرب      

کفـرا، أو بخـیالً اتخـذ البخـل       بطرفک حیث شئت هل تبصر إال فقیرا، أو غنیا بدل نعمۀ اللّه

  ».وفرا، او متمردا کأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا  بحق اللّه

»بِیلِ اللّهمی سف مالَهوقُونَ أَمنفینَ یۀٍ    ثَلُ الَّذبائَۀُ حلَۀٍ منْبی کُلِّ سنَابِلَ فس عبس تَتۀٍ أَنْببثَلِ حکَم

»واسع علیم   یضَاعف لمنْ یشَاء واللّه   واللّه
1.  

تی ما یؤتیه دون اي مقابل من المـؤتى، ال مادیـا وال معنویـا،    اإلنفاق لغویا هو اإلفناء، ان یؤ

  . دون مقابل إال مرضاة اللّه»  ینفقون اموالهم فی سبیل اللّه«فإنما 
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فهو إفناء للمال فی ظاهر الحال، وهو تجارة مربحۀ بمئات اإلضعاف فی باطن الحـال متمثلـۀ   

ـ إذا ـ بالنتیجۀ سبعمائۀ حبۀ، بـل     فهی» حبۀ أنبتت سبع سنابل فی کل سنبۀ مائۀ حبۀ«هنا ب 

دة   » یضاعف لمن یشاء  واللّه«ال وقفۀ عندها  على هذه السبعمائۀ، حسب درجات االنفـاق عـ

  وعدة ومادة وکیفیۀ آفاقیۀ وأنفسیۀ.

وهنا البدء بالحض والتألیف، قبل صراح الفرض والتکلیف، مجتثا کل کلفۀ وتثاقل عن واقـع  

یمثل اإلنفاق بمثل حبۀ  تبذر وتنفـق تحـت التـراب، ثـم تطلـع      االنفاق عند التکلیف، حیث 

ووعده، ثم ال یأمن تلک التجارة التی طرفهـا    سبعمائۀ ضعفا أم تزید.فمن ذا الذي یؤمن باللّه

واسـع    واللّـه «، الذي ال یجهل وال یبخل او یضمن عما وعده من نتاج اإلنفـاق   الثانی هو اللّه

  ».علیم

؟ إنه واقع ـ وان نـذرا ـ بطبیعـۀ الحـال،       ل به ربوة االنفاق فی سبیل اللّهوتراه مثالً واقعا تمث

حیث المثل الذي شأنه التقریـب ال بـد وان یکـون واقعـا معروفـا وإال انعکـس شـأنه الـى         

  1التغریب.

  کل أحد. أم وحتى اذا لم یکن واقعا، فقد یکفی واقع األقل منه، المعروف عند

مـن  «ـ بشروطه الصالحۀ المسرودة هنا ـ على مطلـق الحسـنۀ       فقد یربو االنفاق فی سبیل اللّه

بسبعین ضعفا ولألصلح مزید، مهما کان لحسنۀ مثلـه ضـعفه،    »جاء بالحسنۀ فله عشر امثالها..

ـ  » یضاعف لمـن یشـاء    واللّه«فی الحسنۀ، تعنی أقل األضعاف » له عشر امثالها«فان  ن یعـم م

  2المحسنین غیر المنفقین، فی سائر سبل اإلحسان.

واذا کان فی انفاق المال ذلک الضعف العظیم فکیف یکون ضعف انفاق الحـال جهـادا فـی    

وأقام فـی بیتـه     من ارسل بنفقۀ فی سبیل اللّه: «آله و علیه اهللا صلى  وکما یروى عن رسول اللّه  سبیل اللّه

                                                        
1

 ). وقد شوهد ذلک سنبلۀ الجاروس.     

 
2

لـه عملـه     قال: إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف اللّه السالم علیه  فی کتاب ثواب األعمال عن ابی عبداللّه 283: 1). نور الثقلین      

» مـن یشـاء  «ستفادة مـن اطـالق   اقول: وما احسنه ا »یضاعف لمن یشاء  واللّه«تعالى   بکل حسنۀ سبعمائۀ ضعف وذلک قول اللّه

 وسواه.  الشامل للمنفق فی سبیل اللّه
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وأقام فی بیتـه فلـه بکـل درهـم       سبعمائۀ درهم ومن غزا بنفسه فی سبیل اللّهفله بکل درهم 

وانفق فی وجهه ذلـک فلکـه بکـل درهـم یـوم        سبعمائۀ درهم ومن غزا بنفسه فی سبیل اللّه

هـو ممـن     ، إذا فالمجاهد بنفسه فی سبیل اللّه1»القیامۀ سبعمائۀ الف درهم ثم تال هذه اآلیۀ..

  ان یضاعف له.  یشاء اللّه

ام تزید، کـلٌّ حسـب قابلیـۀ     2»سبعۀ«على حد سواه، بل قد تکون   اللّه فلیست الحسنات عند

  . إلى ما یرضاه اللّه  ، وتقریبا لعباد اللّه وفاعلیۀ، تقربا الى اللّه

إالّ مـن    او لیس فی سبیل اللّه«المحتاجۀ إلى إنفاق   هنا طلیقۀ تعم کل سبل اللّه»  سبیل اللّه«و

وهـو   4»ما اطعمت نفسک فهو لـک صـدقۀ  «فی القتال، بل و  حتى تحصر سبیل اللّه 3؟!»قُتل..

، فألنها درجات حسب الحاجات والحاجیات، وکمـا المنفقـون درجـات،     سبیل من سبل اللّه

تخـتص  » یضاعف لمن یشـاء   اللّه«ا وماالً وعوانا بینهما درجات، لذلک ف ومادة االنفاق نفس

  واللّـه «کما وتعـم سـائر اإلحسـان،      بالدرجات التی تربو أدنى اإلنفاق الصالح فی سبیل اللّه

                                                        
وابی الدرداء وابی هریرة وأبی أمامۀ  علیهماالسالمابی طالب ـ أخرج ابن ماجۀ عن الحسن بن علی بن  236: 1). الدر المنثور      1

 قال:... آله و علیه اهللا صلى  وعمران بن حصین کلهم یحدث عن رسول اللّه  بن عمر وجابر بن عبداللّه  الباهلی وعبداللّه

 
2

سبعۀ عمالن   االعمال عند اللّه آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر اخرج البیهقی فی شعب اإلیمان عن ابن عمر قال قال رسول اللّه     

مخلصا ال   لموجبان فمن لقى اللّه، فأما ا موجبان وعمالن امثالهما وعمل بعشرة أمثاله وعمل بسبعمائۀ وعمل ال یعلم ثوابه أال اللّه

قد اشرك به وجبت له النار ومن عمل سیئۀ جزي بمثلها ومن هم بحسنۀ جزي   یشرك به شیئا وجبت له الجنۀ، ومن لقى اللّه

  م للّهضُعفت له نفقته الدرهم بسبعمائۀ والدینار بسبعمائۀ والصیا  بمثلها ومن عمل حسنۀ جزي عشرا ومن انفق ماله فی سبیل اللّه

 عز وجل.  ال یعلم ثواب عامله إالَّ اللّه

 
3

رجل من رأس تل فقالوا ما أجلد هذا  آله و علیه اهللا صلىالمصدر أخرج عبدالرزاق فی المصنف عن ایوب قال: أشرف على النبی ).      

إال من قتل، ثم قال: من خرج فی االرض یطلب   : اولیس فی سبیل اللّهآله و علیه اهللا صلى، فقال النبی  الرجل لو کان جلده فی سبیل اللّه

ومن خرج یطلب حالالً   ، ومن خرج یطلب حالالً یکف به أهله فهو فی سبیل اللّه ن والدیه فهو فی سبیل اللّهحالالً یکف به ع

 ومن خرج یطلب التکاثر فهو فی سبیل الشیطان.  یکف به نفسه فهو فی سبیل اللّه

 
4

: ما اطعمت نفسک فهو لک صدقۀ وما آله و علیه اهللا صلى  خرج احمد عن المقدام بن معدي کرب قال قال رسول اللّه). المصدر ا     

 اطعمت زوجتک فهو لک صدقۀ وما اطعمت خادمک فهو لک صدقۀ.
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  1بدرجات المنفقین فی سبیله.» علیم«فی رحمته » واسع

هی مثل لمادة االنفاق الصالح ال للمنفق فانه ال یـزداد إال مـا انفـق، ام هـو     » کمثل حبۀ..«ثم 

یعنیه کما یعنی مادة االنفاق، حیث المنفق یزداد بانفاقه کماالً نفسیا فی األولـى، وجـزاء هـو    

  الجزاء هو العمل، والعمل هو لزام العامل.نفسه بانفاقه فی األخرى، حیث 

، الذي یصلح المنفق ومجتمعه من عـزل المـال    ، تقربا الى اللّه وهذا هو االنفاق فی سبیل اللّه

وعضله، دون االنفاقات المصلحیۀ، التی تزید االثریاء ثراء فی مختلف الشهوات والمبتغیـات،  

  بواء.والفقراء المعدمین الذین ال ینفعونهم خواء و

فالذي ینفق ماله بدیالً عما یرجوه من الفقیر، او ینفقه رئاء النـاس، او منـا او أذى أمـاذا مـن     

مصلحیات فاسدة کاسدة، کان ما یفسده اکثر مما یصلح، مزیدا على الترف لألغنیاء، والتلـف  

  منه براء.  للفقراء، واللّه

ئر القـرآن بالقصـد، دون اسـراف وال    هنا ال تعنی کل اموالهم، بل هی مبینۀ فی سا» اموالهم«و

تقتیر، وأکثرة العفو وهو الزائد عن الحاجۀ المتعودة، خالیـۀ عـن االسـراف والتبـذیر، وأقلـه      

  االنفاقات الواجبۀ المستمرة، کالضرائب المستقیمۀ، وبینهما عوان من واجبات ومندوبات.

بکرته، تدلیالً علـى ان   کل صنوف االموال، دون تحلیق على کل مال عن» اموالهم«وقد تعنی 

واجب الزکوة غیر محصورة فی التسعۀ المعروفۀ، بل هو شامل کل األموال قصدا فی انفاقهـا  

  او عفوا هو قمۀ القصد.

وذلک اإلنفاق األدیب األریب هو الذي یرفع مشاعر اإلنسـانیۀ وال یشـوبها، حیـث ال یمـس     

  . ونقاء، ابتغاء مرضاة اللّهکرامۀ الفقراء وال یخدش شعورهم، حیث ینبعث عن أریحیۀ 

ثُم الَ یتْبِعونَ ما أَنفَقُوا منّا والَ أَذى لَهم أَجرُهم عنْد ربهِم    الَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم فی سبِیلِ اللّه«

                                                        
1

: ما انفقتم على أهلیکم فی غیر آله و علیه اهللا صلى  لحسن قال قال رسول اللّهـ اخرج ابن ابی شیبۀ وابن المنذر عن ا  337). المصدر      

رجل فرأى اصـحاب   آله و علیه اهللا صلى، وفیه اخرج الطبرانی عن کعب بن عجرة قال: مر على النبی  إسراف وال إقتار فهو فی سبیل اللّه

: إن آلـه  و علیـه  اهللا صـلى   ، فقال رسول اللّه لو کان هذا فی سبیل اللّه آله و علیه اهللا صلى  ول اللّهمن جلده ونشاطه فقالوا یا رس آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

وان کان   وان کان خرج یسعى على ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللّه  کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو فی سبیل اللّه

 ان کان خرج یسعى ریاء ومفاخرة فهو فی سبیل الشیطان.و  خرج یسعى على نفسه یعفها فهو فی سبیل اللّه
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»والَ خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُونَ
1.  

،  هم بذلک المثال البارع األمثل لیسوا هم کل المنفقین اموالهم فی سـبیل اللّـه  هؤالء الممثل ل

ثـم ال یتبعـون مـا      الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللّه«، بل هم  مهما کانت نیاتهم خالصۀ للّه

سلک لهم فـی االنفـاق    هم من سبل اللّه  فإن المنفَق لهم فی سبیل اللّه »انفقوا منا وال اذىفلی ،

ل إلیـه     إال سبیل صالح السالک، فإن اللّه  أسمى المسالک واصلحها، ولیس سبیل اللّه ال یوصـ

بسلوك سبیله، وال تصل إلیه عائدة من إنفاق وسواه من الصـالحات، إذا ال مـنَّ فـی سـبیله     

إثقاالً بمال على أیۀ حال، وال اي أذى آخر غیر المن، وأي تحمیل او تدجیل او تذلیل، اللهم 

انفاقا بکل تبجیل وتجلیل وکأن المنفَق علیه هو المنفق، وهو فی الحق هکذا حیث اآلخـذ   إال

هو یقبل التوبۀ ویأخـذ    ألم یعلموا ان اللّه«بسبعمائۀ ضعف ألقل تقدیر، ف   فی األصل هو اللّه

»الصدقات
»یعلمه  وما انفقتم من نفقۀ او نذرتم من نذر فان اللّه«ـ   2

3
وما انفقتم من شـیء فهـو   «

»یخلفه وهو خیر الرازقین
4.  

،  المن واألذى القرینان لإلنفاق هما محظوران حاضران حاذران قد یخرجانه عـن سـبیل اللّـه   

وهما المتبعان بعد اإلنفاق یخرجانه عن السبیل بعد ما کان فی السـبیل، ممـا یـدل علـى أن     

ت واألعمال التالیۀ ألعمال حسنۀ او حاالت، ما یفسدها، کما الرئاء بعد العمل، وذلـک  الحاال

هو من اإلحباط بعد اإلثبات کالحبوط ولما یثبت، فانهما فی مسلک واحد مهمـا اختلفـا فـی    

ا   زمن الحبوط، بل والحابط عمله بعد ثبوت علّه اضلُ سبیالً حیث افسد ما أصلح، وزمیله لمـ

  فسد.یصلح حتى ی

                                                        
1      .(2 :262. 

 
2

      .(9 :104. 

 
3

      .(2 :270. 

 
4

      .(34 :39. 
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مما یحبط الصدقۀ، وکذلک کل أذى فیها او  2»المن فی الصدقۀ«کما  1»المن بعد الصدقۀ«ف 

  بعدها.

او سـیئَۀ کمـا     والمن فی معنى شامل هو اإلثقال بالنعمۀ منۀً على المنعم حسنۀ کما یمن اللّـه 

  المنُّ فی اإلنفاق.

اي غیر منقوص، کأن تنقص من کرامۀ المنفَق علیـه،  » وان لک ألجرا غیر ممنون«نقص وهو ال

  او من طاقَۀِ له فی صالحک بدیالً عما انفقت علیه.

  ثم المنّان من کل منّان یعمان القال والحال والفعال، مهما اختلفت األحوال فی مثلث المن.

ال او فعال فهو اخف منا اذ لیست فیـه  فمن الناس من یمن فی إنفاق فی قلبه دون اظهار بمق

أذى، ومنهم من یظهر منه بقاله وفعاله کما فی حاله، فهو بثـالوث المـن أثقـل منّـا، وبینهمـا      

» أذى«مهما شـمل المـن الظـاهر    » منا«عوانٌ، حیث یظهر منّا بِقالٍ أو فعالٍ، والکل مشمولۀ ل 

  فانها اعم من ظاهر المن وسواه من أذى.

أو أذى حین اإلنفاق ام تباعا له مرفوض فی شرعۀ اإلنفاق مهما لم یکن رئاء النـاس   فکل منٍّ

  ان أمکن کما فی باطن المن دون إظهار، فال منَّ فی االنفاق إسرارا وال إعالنا، وکمـا ال أذى

  على أیۀ حال فی إنفاق وسواه.

الفقر نفسه، فکیف تمن علیـه  فالفقیر هو بطبیعۀ الحال یحسن المنَّ حین ینفق علیه، متأذیا من 

او تؤذیه فی إنفاقک منا على منٍّ وأذى على أذى؟ فإن ذلک یثقل علیـه منُّـه وأُاه مـن فقـره     

                                                        
1

تعالى کره لی ست خصال وکرهن   : ان اللّهآله و علیه اهللا صلى  عن الخصال عن ابیه قال قال رسول اللّه 283: 1). نور الثقلین      

 لألوصیاء من ولدي واتباعهم من بعدي، العبث فی الصالة والرفث فی الصوم والمن بعد الصدقۀ.

 
کره لکم أیتها   : إن اللّهآله و علیه اهللا صلى  قال قال رسول اللّه السالم علیهم). المصدر عن الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علی      2

 األمۀ اربعا وعشرین خصلۀ ونهاکم عنها ـ الى قوله ـ: وکره المن فی الصدقۀ.

 : المنان الذي ال یعطی شیئا إال بمنه... ثالثۀ ال یکلمهم اللّه قال: آله و علیه اهللا صلىوفیه عن أبی ذر عن النبی 

سأل البراء بن عازب فقال یا  آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرج ابن المنذر والحاکم وصححه عن أنس ان رسول اللّه 337: 1وفی الدر المنثور 

: ما أحسنها، قال: فان نفقتک على أهلک آله و علیه اهللا صلى  براء کیف نفقتک على أمک وکان موسعا على أهله؟ فقال: یا رسول اللّه

 وولدك وخادمک صدقۀ فال تتبع ذلک منا وال أذى.
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  واإلنفاق علیه، فهما لیسا ـ فقط ـ لیحبطان إنفاقک فقرَه مالیا على ضوء سده نفسیا وحالیا.

، کـذلک یحبطانـه    سبیل اللّـه  فالمن واألذى کما یسقطان اإلنفاق ـ قرینین له ـ عن کونه فی  

نفاقا وفی سبیل الشیطان، مهمـا    حین یتبعانه وإنْ بعد زمن بعید، فیصبح اإلنفاق فی سبیل اللّه

کان المن ـ فقط ـ فی الطویۀ دون ظهور، أقل إحباطا واکثر اثباتا قد یسـقط فـرض اإلنفـاق      

  1واقعیا وان لم یسقطه نفسیا.

یا ایها الذین آمنوا ال تبطلـوا صـدقاتکم بـالمن    «على أیۀ حال:  والمن واألذى یبطالن الصدقه

  .»ینفق ماله رئاء الناس.. واألذى کالذي

،  ثم المن واألذى المتبعان قد یدالن على أن حالۀ اإلنفاق قبلهما لم تکن صـافیۀ لوجـه اللّـه   

ما أضمر رجـلٌ أمـرا إالَّ وقـد یظهـر فـی      «، مهما لم یصاحباه حینه، ف  ضافیۀ فی سبیل اللّه

یومـا مـا حیـث ال     فالمضمر فی الضـمیر ال بـد وأن یظهـر   » صفحات وجهه أو فلتات لسانه

  یتمالک الضامر ضمیره عن بروزه.

اذا فذلک اإلنفاق المتبع بالمن واألذى، لم یکن بذلک السلیم حینه، مهمـا بـرزت علتـه بعـد     

حینه، ثم المنُّ ـ بعد ذلک کله ـ عنصر کریه ذمیم لئیم، وشعور واط خسیس دمـیم، فـالنفس     

ـ الموهوبـۀ لـه ـ إال رغبـۀ فـی اإلسـتعالء          للّهاإلنسانیۀ السلیمۀ ال تمن بما أعطت من نعم ا

الکاذب، او رغبۀ فی إذالل اآلخذ، ام لفتا ألنظار الناس، وذلک ثالوث منحوس من اإلستعالء 

  البالء الخواء والکبریاء البواء.

فالمن ـ إذا ـ هو أذى للواهب والموهوب له، استکثارا للواهب، واستکسارا للموهـوب لـه،     

یرید من امر اإلنفاق مجرد سد الخلۀ المالیۀ، مهما کـان بـإمر الجـانبین بـالمن     ل  ولم یکن اللّه

واألذى، بل وتزکیۀ لنفوس المنفقین، وترفیعا ألنفس المنفَق علیهم وکأنهم هم المنفقون، رفعۀً 

کبدیلۀ عن فقرهم، والمن یحیط هذا کله، ویحول اإلنفاق سـما الذعـا ونـارا محرقـۀ، وهـو      

محقا لإلنفاق وتمزیقا للمجتمع واثارة للضعائن واألحقـاد، بـدیالً عـن     انحس درکات األذى،

                                                        
1

: من أسدى إلى مؤمن معروفا آلـه  و علیه اهللا صلى  قال قال رسول اللّه السالم علیه  ن المجمع روى عن ابی عبداللّهع 283: 1). نور الثقلین      

 صدقته.  ثم آذاه بالکالم أو من علیه فقد أبطل اللّه
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  التؤودة واألمجاد!.

وهنا یظهر السر فی: إحذر شر من أحسنت إلیه، بوجه ما، فـان رد الفعـل لإلحسـان بطبیعـۀ     

  الحال فی النفوس اإلنسانیۀ، وال سیما األبیۀ، هو العداء العارم یوما ما.

ن ـ یحس فی نفسه بالضعف والنقص واإلنکسار أمام المعطـی، منـا ودون    فان اآلخذ ـ أیا کا

لن تنالوا البـر حتـى   «من، إالَّ أن یحبر نقصه بکل تبجیل واحترام، انفاقا محببا ومما تحبون ف 

  .»تنفقوا مما تحبون

ففی مثلث االنفاق ال یأمن المنفق من بأس اإلنفاق وبؤسـه إال أن یقرنـه بمـا یزیـل وصـمۀ      

:  اق، ویرفع سمته إلى مرتفع قد یکون أرفع من المنفق، ولذلک قد تعتبر ید اآلخذ ید اللّهاإلنف

»ویأخذ الصدقات..«
تأدیبا أدیبا لکیفیۀ اإلنفاق، أن تکون أربى وأولى مما ینفـق علـى نفسـه     1

  وأهلیه، دون إفراط وال تفریط.

تباعه بالمن واألذى ـ هو إتْباعه بقـول معـروف    وإن أحسن الحسن فی اإلنفاق ـ الذي ینفى إ 

ما من شیء أحب الی من رجل سلفت منی الیه ید اتبعتها أختهـا  «وحسنۀ مثلها ام تربوها ،ف 

  2».وأحسنت بهالَه، ألنی رأیت منع األواخر یقطع لسان شکر األوائل

  واللّـه «السـبعمائۀ  » لهم اجرهم«ثم وهؤالء األکارم الذین ال یتبعون ما انفقوا منا وال أذى، هم 

وال «دون سواهم، سواء أجروا قلیالً ام لم یؤجروا ام عذبوا بمـا أثمـوا،   » یضاعف لمن یشاء

لوفاء فیهـا، ام عـداء مـن    من فقر هنا، ام تساءل او عذاب فی األخرى ام عدم ا» خوف علیهم

علـى مـا انفقـوا، إذ هـم     » وال هم یحزنون«المنفق علیه اذ کثّره وما کسره، رفعه وما وضعه، 

  ». رضوان من اللّه«حصلوا على مئات اضعافه وأفضلها 

إن الصدقۀ التی ترافقها ام تتبعها اذى من منٍّ وسواه، ال شک ان ترکها أولـى منهـا وأحجـى،    

  نفق، او تجد وتبخل إال بمن او اذى ف:وحین ال تجد ما ت

                                                        
1

      .(9 :104. 

 
2

 ال:... ما من شیء...فیه مثالً فق  عن تفسیر القمی ثم ضرب اللّه 284: 1). نور الثقلین      
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»غَنى حلیم   قَولٌ معرُوف ومغْفرَةٌ خَیرٌ منْ صدقَۀٍ یتْبعها أَذى واللّه«
1  

  لدى السائل والمحروم، بدیالً عن صدقۀ منکرة أو نحرٍ على المحاویج.» قول معروف«

ا تنازل ومسایرة فی التفضیل، حیث یرى المنفق الـذي یمـن   وهذ» خیر من صدقۀ تتبعها اذى«

قول معروف ومغفرة خیر من صـدقۀ تتبعهـا   «ویؤذي أن عمله فضیل، فحتى لو کان فضیالً ف 

  عمن ال ینفق على وجده بقول معروف ومغفرة.» حلیم«عن هکذا إنفاق » غنی  واللّه«ثم  »أذى

بخل وتقول قوالً معروفا ومغفـرة فهـو خیـر    فقد یکون عندك وجد فیه سؤل المحاویج فإن ت

  ».غنی حلیم  واللّه«من إنفاقک على منٍّ أو اذى 

» حلـیم   واللّـه «ام لیس عندك الوفاء إذ ال وجد ام فیه مورد أهم من اإلنفاق، فکـذلک األمـر   

  ».قول معروف ومغفرة«یحلم عمن هو معذور شرطَ 

» قول معروف ومغفـرة «ال أذى، فلتتبعه ب ام عندك وجد فی مالک وحالک، تنفق دون منٍّ و

مـن المنفَـق   » مغفـرة «یعرف صالحه فی الصالحین، حیث یجبر کسر المعدمین، وهنـا  » قول«

  علیه، ان تستغفره استقالالً إلنفاقک.

ضابطۀ ساریۀ المفعول عند کل سائل او محروم، تصدقت علیـه ام  » قول معروف ومغفرة«ف 

  لى أیۀ حال، یجبر کسر الفقیر وتخجله عندك.ال، فان ذلک القول هو صدقۀ ع

إذا سأل السائل فال تقطعوا علیـه مسـألته حتـى    «قوله:  آله و علیه اهللا صلىوقد یروى عن رسول االهدى 

یفرغ منها ثم ردوا علیه بوقار ولین، إما ببذل یسیر او رد جمیل فإنـه قـد یـأتیکم مـن لـیس      

  2».تعالى  ولکم اللّهبإنهس وال جان ینظرون کیف صنیعکم فیما خ

اذا، ف    » قول معروف«ثم و مـا  «افضل صدقۀ على أیۀ حال، فی سؤال معیشـی ام روحـی أمـ

بهـا هـدى او یـرده عـن       أهدى المرء المسلم ألخیه هدیۀ أفضل من کلمۀ حکمۀ یزیده اللّه

                                                        
1

      .(2 :263. 

 
2

 :...آله و علیه اهللا صلى). مجمع البیان حول اآلیۀ وقد روى عن النبی      
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  1».ردى

نعم العطیۀ کلمۀ حقٍ تسمعها ثم تحملهـا إلـى   «و 2»ما تصدق الناس بصدقۀ مثل علم ینشر«و

  3».أخ لک مسلم

  بطلیقتها فی طالقتها أینما حصلت فی سؤال وسواه، فانها أدب اسالمی سامی.» صدقۀ«هذه 

تطلب الغفر من المحاویج حین ال تجـد طلبـتهم ام عنـدك قَـلٌّ ال یکفـیهم، ان      » غفرةوم«ثم 

  ومنَّه.  ، ونفس القول المعروف یخلف مغفرة من اللّه یغفروا لک قلته ویستغفروا لک اللّه

الخوانک المؤمنین على أیۀ حال، فانها خیر صدقۀ، فحتى إذا نالـک    تطلبها من اللّه» مغفرة«و

ان » ومغفـرة «إجابۀ عـن غیـر معـروف    » قول معروف«وإیذاء فی فعل او کالم، ف فقیر ببذاء 

تغفره وتستغفر له ربک، اجابۀ عما قد یلعنک، ألن الفقیر کسیر قد یحمله على ردة فعل سـوء  

  ».إدفع بالتی هی أحسن السیئۀ«حین ال یجد عندك سؤاله، ف 

فان هذه الصدقۀ فیهـا خیـر   » ذىقول معروف ومغفرة خیر من صدقۀ یتبعها أ«فبصیغۀ واحدة 

فیه خیر ذو بعدین عن کـل شـر، وال شـک ان    » قول معروف ومغفرة«المال وشر الحال، واما 

  محض الخیر خیر من خلیطۀ بشر.

اعتـذارا مـن   » ومغفـرة «یزیل تلـک األذى  » قول معروف«ولئن ابتلیتم بصدقۀ یتبعها أذى ف 

عـن  » حلـیم «عن صـدقاتکم  » غنی  بعها اذى واللّهخیر من صدقۀ یت«  الفقیر واستغفارا من اللّه

  ».قول معروف ومغفرة«عقوباتکم حین التورط فی ورطۀ الصدقۀ المؤذیۀ اذا لحقها 

فذلک تقریر قریر ان کلمۀ طیبۀ تضمد جراح القلوب، وتفعمها بالبشاشـۀ والرضـى، ومغفـرة    

سهما وخیر من صـدقۀ  تغسل أحقاد النفوسئ وتحل محلها اإلخاء والصداقۀ، هما خیر فی انف

  غنی حلیم.  تتبعها اذى واللّه

                                                        
1

 آلـه  و علیه اهللا صلى  بن عمر أن رسول اللّه  ـ اخرج المرهبی فی فضل العلم والبیهقی فی الشعب عن عبداللّه  328: 1). الدر المنثور      

 قال:...

 
2

 :...آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرج الطبرانی عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللّه 228: 1). الدر المنثور      

 
3

 :...آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر أخرج الطبرانی عن ابن عباس قال قال رسول اللّه     
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  ولیس فحسب انهما خیر من صدقۀ تتبعها أذى، مما یخیل الینا ان خیر هذه الصدقۀ اقل، بل:

ؤْمنُ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تُبطلُوا صدقَاتکُم بِالْمنِّ والْأَذَى کَالَّذي ینفقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ« الَ یـو

ـ     بِاللّه ى والْیومِ االْخرِ فَمثَلُه کَمثَلِ صفْوانٍ علَیه تُرَاب فَأَصابه وابِلٌ فَتَرَکَه صلْدا الَ یقْـدرونَ علَ

»الَ یهدي الْقَوم الْکَافرِینَ   شَیء مما کَسبوا واللّه
1.  

، ضـفتان   ین أعیننا للصدقۀ القاحلۀ الباطلۀ، یتبعه مثال للتی تُبتغی فیها مرضات اللّهمثال ماثل ب

وغیرها، بجامع اإلنفاق، مهما کان فی الضفۀ الثانیـۀ اکثـر وفـی      متقابلتان بفاصل مرضات اللّه

  ».انما األعمال بالنیات«األولى اقل، ف 

کل هـذه األربعـۀ هـی ردف    » الیوم اآلخرو  المن واألذى ورئاء الناس وعدم اإلیمان باللّه«ف 

بعض انها سبیل الشیطان مهما اختلفت درکاته، فی ثالوث الفسق والفاحشۀ والکفـر، کمـا ان   

  مهما اختلفت درجاته ترکا لذلک الثالوث.  سواها سبیل اللّه

وإبطال الصدقات بالمن واألذى یعم ما اذا صاحباها ام تـأخرا عنهـا، وکمـا اخـتص الـنص      

  ».ثم ال یتعبون ما انفقوا منا وال اذى«بالثانی السابق 

وقیلۀ المتمحل ان الصدقۀ الصالحۀ ال تبطل بعد واقعها، فانما الباطل هو ثوابها، مردودة علیـه  

وان الثواب لما یأت حتى یبطل، ثم الثـواب اآلتـی هـو نفـس     » ال تبطلوا صدقاتکم«بالنص 

  ن اآلن حتى ال تظهر بمظهر الحق بعد اآلن.الصالحۀ الماضیۀ بظهور ملکوتها، فلتبطل هی م

وألن اإلحباط بالنسبۀ لألعمال السابقۀ یعنی إحباط الصورة الموجودة منها، التی تتحـول الـى   

الثواب أو العقاب، دون نفس األعمال السابقۀ او الجزاء الالحق، فلیس اإلحبـاط ـ اذا ـ مـن     

  ی واقعه محال!.المحال حتى یقال علیه ما یقال: إن إحباط ما مضى ف

فمخصصـۀ  »فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره ومن یعمل مثقـال ذرة شـرا یـره   «واما آیۀ المثقال 

بآیات اإلحباط، فالخیر المحبط بما أحبطه ال یرى، کما الشر المکفر بما ازاله ال یـرى، فإنمـا   

م شـرا لـم   یرى کل خیر وشر باق إلى یوم الحشر، وقد یرى خیرا لم یعمله حیث أوتى بنیۀ، ا

یعمله حیث رضیه من فاعله، ام ال یرى خیرا عمله حیث احبط بما یحبطـه، ام ال یـرى شـرا    

                                                        
1

      .(2 :264. 
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  عمله حیث کفره بما یکفره!.

وهـو    ، والمن على عباد اللّـه  وهو فی حد الکفر باللّه  هنا طلیقۀ تشمل المن على اللّه» المن«و

  ، أذى فی حال ام قال واعمال. لّهتخص المعطَون من نعم ال» األذي«، ثم  کفران لمنن اللّه

  وأن المن واألذى درکات، کذلک اإلبطال درکات.

فهو ال یستشعر نـداوة اإلیمـان وبشاشـته، بقلـب      »ال تبطلوا... کالذي ینفق ماله رئاء الناس..«

، بل فـی سـبیل النـاس، وکأنـه      صلب صلد مغشى بالریاء، فإنفاقه ـ إذا ـ لیس فی سبیل اللّه  

، لوال رئاء الناس لم یکن لینفق ماله، ولکنـه یرمـی برئائـۀ هـدفین      بدیالً عن اللّه تألیه للناس

  ، وباطن أنه للناس. اثنین، ظاهر کأنه للّه

فان اإلیمان قید الفتـک، واي فتـک أفتـک مـن رئـاء       »والیوم اآلخر  .. ینفق.. وال یؤمن باللّه«

خر، ولکنـه قشـر ال لـب لـه، فـان لـب       والیوم اآل  الناس، فمهما کان ذلک المنفق مؤمنا باللّه

  اإلیمان یلبی دعوة الرحمن، دون تلبیۀ لمن سواه.

ه مـن    ». کمثل صفوان علیه تراب..«  فی انفاقه النفاق، الحابط فی حساب اللّه» فمثله«..  ویـا ـل

حجـر صـلب صـلد کمـا یفسـره      »: صفوان«مثل هو األمثل فی ذلک االنفاق الحابط الخابط 

هو الحجر الصافی القاحل الذي ال ینبت علیه اي نابت مهما حمله ترابا ظاهرا ف» فترکه صلدا«

کمـا هـو فـی    » فأصابه وابل فترکـه صـلدا  «طفیفا، حیث التراب ینبت اذا اصابه وابل، ولکنه 

ال یهـدى القـوم     ال یقدرون على شیء مما کسبوا واللّـه «اصله، مهما تستر بتراب کأنه ینبت 

  1».الکافرون

فقد مثل المنفق منا وأذى او رئاء الناس بمثَل الکافر، الحابط عمله أیا کان، فهذا المنفق لـیس  

انفاقه الخاوي اإلکتراب على صفوان، ال ینفع إلنبات، بل ویزول بوابل یستأصله عـن بکرتـه،   

  األولى. من وابل الحساب فی األخرى، بوابل المن و األذى والرئاء فی

                                                        
1

فی تفسیر القمی فی اآلیۀ وقال: من کثر امتنانه وأذاه من یتصدق علیه بطلت صدقته کما یبطل التراب  284: 1ور الثقلین ). ن     

ء المطر فیغسل التراب عنها ویذهب به فضرب  الذي یکون على الصفوان والصفوان الصخرة الکبیرة التی تکون فی مفازة فیجیى

 م اتبعه بالمن واالذى...هذا المثل لمن اصطنع معروفا ث  اللّه
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، ال یستقر على قلب المنفق الصفوان، کالحجر الصلد، مهمـا   کذلک االنفاق فی غیر سبیل اللّه

سبعمائۀ ضـعفا، وال یبقـى علـى ضـعفه       ستره بغبار اإلنفاق، فال یثمر کما ینفق فی سبیل اللّه

ابل دون ضعف، وانما یحبط فی وابل، وکذلک وابل الحساب، النازل على قلوب العاملین، بو

  النیۀ القاحلۀ فی االنفاق.

وهکذا ینکشف القلب الصلد الخاوي عن واقع اإلیمان یـوم الحسـاب، انکشـاف الصـفوان     

ال   واللّـه «الصلد عن ظاهر التراب، فلم یثمر خیرا ولم یعقب مثوبۀ، اللهـم إال عقوبـۀ لکفـره:    

کفر هنـا اإلنفـاقَ منـا أو    : کفرا او کفرانا، عقیدیا او عملیا، فقد شمل ال»یهدي القوم الکافرین

ال یقـدرون  «اذى ورئاء الناس، من هؤالء الذین یقولون آمنا وما هم بمـؤمنین حقـه!، فلـیس    

بل ویعاقَبون بکفرهم وترك اإلنفاق الصـالح، ظلمـات بعضـها فـوق     » على شیء مما کسبوا

  بعض!.

  فتلک هی الضفۀ الکافرة بمثَلها الصفوان، فإلى الضفۀ المؤنۀ اآلن:

»رْضَاةِ اللّهوم غَاءتاب مالَهوقُونَ أَمنفینَ یثَلُ الَّذا        مهاب ةٍ أَصـو نَّـۀٍ بِرَبـثَـلِ جکَم هِمنْ أَنْفُستَثْبِیتا مو

»بِما تَعملُونَ بصیرٌ   وابِلٌ فَآتَت أُکُلَها ضعفَینِ فَإِنْ لَم یصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللّه
1.  

جنۀ «تمثیالً إلنفاقه بتراب خفیف طفیف على صلد الصفوان، وهنا » صفوان علیه تراب«هناك 

اصـابها وابـل فآتـت اکلهـا     «مثالً لصالح االنفاق الرابی، المضاعف فـی أجـره، فـان    » بربوة

لـى  حیث الوابل من طبعه إفادة باضرار، وإضرار إفادة، فألن ذلک اإلنفاق مـرتکن ع » ضعفین

  ».فآتت أکلها ضعفین«رکن رکین فال یترکه الوابل صلدا، بل 

وعلَّه إشارة إلى سائر اإلصابات التی تنحو منحى ذلک اإلنفاق، من سیئات األعمـال الالحقـۀ   

  ».آتت اکلها ضعفین«له، فلیست لتزیله، بل هو ـ ألقل تقدیر ـ 

ق، من سیئات األعمـال الالحقـۀ   وعلَّه إشارة إلى سائر اإلصابات التی تنحو منحى ذلک اإلنفا

  ».آتت اکلها ضعفین«له، فلیست لتزیله، بل هو ـ ألقل تقدیر ـ 

کمـا  » فآتـت أکلهـا  «تعنی طلَّ الرطوبۀ النافعۀ غیر الضـارة  » فإن لم یصبها وابل فطلٌّ«إذا ف 
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  یحق.

علـى   تعنی المضاعفۀ المحلقۀ» ضعفین«أم ویعنی إصابۀ الوابل خیرا دون ضرٍّ وال شر، إذا ف 

  ».یضاعف من یشاء  اللّه«ثم » سبعمائۀ ضعف«کل المضاعفات فی اإلنفاق، ابتداء من 

أو أن اإلنفاق أصیب بغیر ما » ضعفین«تعنی أقل الفائدة وهو » إن لم یصبها وابل فطل«إذا ف 

  یبطله، من سیئات تتلوه.

؟ إنـه ال  »وتثبیتا ألنفسـهم «فما هو ـ بعد ـ   »  ابتغاء مرضات اللّه: « ثم ترى تلک هی سبیل اللّه

  ، طردا للمن واألذى ورئاء الناس. بد وأن یکون على هامش سبیل اللّه

یتبعون ما انفقـوا منـا وال   «، کیال  فمنه تثبیت انفسهم على صالح النیۀ حین انفقوا فی سبیل اللّه

ـ   ابتغاء مرضات اللّه  فقد ینفق فی سبیل اللّه» اذى اء، فلـیس ـ إذا ـ    ثم یتبعه منا او اذى او رئ

  ».إعصار فیه نار فاحترقت«مثلهم کجنۀ، بل هو 

، فـال تنهـب    ومنه تثبیت أنفسهم حین اإلنفاق وبعده على صادق اإلیمان، وواقـع وعـد اللّـه   

  بمهبات األهواء والتخیالت الباطلۀ القاحلۀ.

لمحاویج، وال یخلـد  ومنه تثبیتها على ما هی علیه من الطمأنینۀ، فال یتهاجم علیها فی ثورات ا

بعد مـا انفقـوا   » وال خوف علیهم وال هم یحزنون«،  بخلدهم تقصیر فی جنبهم عن شرعۀ اللّه

ایمانا دون نفاق، و بکل تبجیل واحترام، ودون اي تخجیل واخترام، إزاحۀ لفقر الفقراء مالیـا،  

  واضافۀ لخاطرهم الکسیر کثیرا من الحرمۀ بقول معروف ومغفرة.

مثلها، تثبیتا من انفس المنفقین والمنفق علیهم، ومن انفس مجتمع اإلنفاق » فسهمان«وقد تعنی 

خروجا عن کل تزعزع وتلکع، وذلک التثبیت المثلث هو نتیجۀ االنفاقات الصـالحۀ دون مـن   

ابتغـاءات  «، فکل ذلک متکتـل فـی    وال اذى وال رئاء الناس، ودونما ایۀ غایۀ اال مرضات اللّه

  ». فی سبیل اللّه«کالً  فان»  مرضات اللّه

انفاقـا  » وتثبیتا ألنفسـهم   ابتغاء مرضات اللّه«، ینفق ماله  ، ندي ببشارة اللّه قلب عامر بتقوى اللّه

واصالً الى أنفسهم فی عاجل اإلنفاق » من انفسهم«لهم حاصالً » تثبیتا«بثقۀ وإیمان وإطمئنان، 

  وآجله.

یرتفـع بابتغـاء   » بربوة«لمؤمن کله جنۀ، وهو دوما حیث ا» جنۀ بربوة..«وحقیق له ان یمثَّل ب 
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ان لم یصـبها  «وال یترفع، ویصیبه وابل الرحمۀ المستزیدة لجنته، ام وألقل تقدیر   مرضات اللّه

هلـى  » بما تعملون بصیر  واللّه«درجات من واصل الماء حسب القابلیات الجنات » وابل فطل

  یستحق لمضاعفته وابالً او طالًّ؟.

مؤمن بربوة هی بین وابل وطل وبینهما متوسطات، والطل هـو قـلٌّ فإنـه رذاد مـن     فجنات ال

  الرطوبۀ یکفی التربۀ الخصبۀ تنمیۀ لبذورها مهما کانت قلیلۀ.

والوابل هو المطر الغزیر الکثیر، الذي یروي الجنۀ کما تَصلح وتصلحها ألعلـى قمـم الربـوة    

  النماء.

نْ کُـلِّ      أَیود أَحدکُم أَنْ تَکُونَ« ا مـ یهـف لَـه ارا الْأَنْههتنْ تَحرِي منَابٍ تَجأَعیلٍ ونْ نَخنَّۀٌ مج لَه

ـ    بی ککَـذَل تَرَقَـتفَاح نَار یهف ارصا إِعهابفَأَص فَاءۀٌ ضُعیذُر لَهرُ وبالْک هابأَصو رَاتنُ اللّـه الثَّمی   

»علَّکُم تَتَفَکَّرُونَلَکُم االْیات لَ
1.  

، ان المن واألذى ورئاء الناس هی إعصار  مثلٌ ینبه الذین ینفقون اموالهم فی غیر مرضات اللّه

فیه نار تحرق جنۀ اإلنفاق مهما کثرت وازدهرت بکل الثمرات، فهذا المنفق یصبح یوم فقـره  

  .»لکم اآلیات لعلکم تتفکرون  بیت اللّهکذلک ی«وعیلته صفر الید عن کل ما انفق، و

یمثِّل فقـدان القـوة یـث ال یقـدر     » وأصابه الکبر«یمثل واقع االنفاق لوخلی وطبعه، » جنۀ..«و

مثال لفقـدان أي  » وله ذریۀ ضعفاء«على شیء بعد استمرارا لعیشته، وهو مثالٌ لما بعد الموت 

ذه التی حصل علیها فی قوته وشبابه ولکنها نصیر فی انقطاع األسباب، فلم تبق له إاال جنته ه

  تلک الجنۀ فما ترى له من باقیۀ، إال باغیۀ طاغیۀ!.»فأصابها إعصار فیه نار فاحترقت«أیضا 

واإلعصار ریح ترتفع مستدیرة فی السماء کانها عمود، المسـماة بالزوبعـۀ، فهـی مـن شـدة      

  إعصارها تولد نارا تحرق ما أصابته.

مـا لـم یکونـوا      وبدا لهم من اللّه«ـ   »عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قدمنا الى ما«وهکذا 

  .»یحتسبون

نـارا محرقـۀ،     فالصدقۀ التی هی فی نفسها کجنۀ ظلیلۀ وارفۀ مثمرة، تصبح فی غیر وجه اللّـه 
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وإلى خطوة أخرى فی شاکلۀ الصدقۀ من حیث المادة، بعد شاکلتها فی النیۀ والطویۀ، وحتـى  

  ع الفقراء:المواجهۀ م

»   الَ تَیضِ وـنْ الْـأَرم نَا لَکُـما أَخْرَجممو تُمبا کَسم اتبنْ طَیقُوا منُوا أَنفینَ آما الَّذها أَیـوا  یمم

»حمید غَنى   الْخَبِیثَ منْه تُنفقُونَ ولَستُم بِآخذیه إِالَّ أَنْ تُغْمضُوا فیه واعلَموا أَنَّ اللّه
1.  

وممـا أخرجنـا لکـم مـن     «تعم کافۀ المکاسب المحللۀ دون إبقـاء، کمـا   » طیبات ما کسبتم«

تعم کل نابتات األرض وسواها من نباتات ومعادن فوق األرضیۀ وتحـت األرضـیۀ،   » األرض

.ل دون إبقاءتمووبصیغۀ عامۀ کل خارج من األرض ما ی  

مـا  «نی کل ما سعیت فی الحصول علیه بتجارة او اجارة او عمالۀ أماهیه، وتع» ما کسبتم..«ف 

کل حاصل دون سعی کاألرض وما فیها وما علیها، مهما سعیت فی اخراجـه منهـا،   » اخرجنا

  فان اصله حاصل دون سعی.

إذا فهما تشمالن کل األمول منقولـۀ وغیـر منقولـۀ، فواجـب اإلنفـاق یعـم األمـوال کلَّهـا،         

ال تتحمـل  » مـا أخرجنـا  «تسع الزکاة تخصیص باألکثر، وخـالف للـنص، فـان    وتخصیصه ب

اإلختصاص بالغالت األربع، إال أالَّ تکون سائر المخـرَج مـن األرض مـن إخراجـه تعـالى،      

وإخراج الخضروات عن واجب الزکاة ال یالئم نص االطالق هنا، ام یؤول الى استثناء العـین  

لیس فیما دون خمسـۀ او  «نۀ سنۀ، وهکذا یکون دور الحدیث انتقاالً الى الثمن إذا زاد عن مؤ

  حیث الخمسۀ مؤنۀ ام اقل منها فال ربوة عن الحاجۀ فیها حتى یتصدق منها.» سق صدقۀ

ومن التحریفات التخریفات التی اصبحت کالضروریات ـ وهی مخالفـۀ لآلیـات وکثیـر مـن      

فی مؤنۀ الفقراء الخصـوص معشـار   الروایات ـ حصر الزکوة فی التسعۀ المشهورة، التی ال تک 

ما هم محتاجون إلیه، فضالً عن سائر األصناف الثمانیۀ المستحقین للزکاة، وال سیما الحاجات 

  العامۀ للدولۀ اإلسالمیۀ!.

واألحادیث الحاصرة للزکوة الواجبۀ فـی التسـعۀ المعروفـۀ معارضـۀ لنصـوص اإلطـالق او       

وهـو  «): 142ی غیر هـذه التسـع کآیـۀ االنعـام (    العموم فی آیات الزکوة، ومنها ما هی نص ف
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الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلـه والزیتـون والرمـان    

متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده وال تسـرفوا انـه ال یحـب    

  .»المسرفین

روضـۀ، واألقاویـل حـول تأویلهـا مرفوضـۀ،      ال شک انه الزکوة المف» حقه یوم حصاده«فأن 

ومکیۀ اآلیۀ ال تصرفها عن الزکوة المفروضۀ، فان آیات الزکاة تحلق على العهـدین: المکـی   

فـی  «حصـاده هـذه وآیتـی    اضافۀ الى مدنیات کآیۀ یوم  1والمدنی، حیث نراها مکیات تسع

  ».اموالهم حق ـ او ـ حق معلوم. للسائل والمحروم

تتحدث عن واجب الزکوة فی الشرائع السابقۀ فانها تنجـر الـى    2هذه! اضافۀ الى مدنیات اربع

ت الزکـاة ـ کمـا    شرعۀ االسالم ما لم تنسخ، واضافۀ الى داللۀ واضحۀ ال ریب فیها فـی آیـا  

ـیهم وائمۀ اهل بیتـه   آله و علیه اهللا صلىتأتی بطیاتها ـ فمتواتر الروایۀ عن الرسول   هـی حجـۀ بعـد     السـالم  عل

  الکتاب لشمولیۀ الزکاة الواجبۀ کافۀ األموال.

واألخبار المصرحۀ لحصرها فی التسعۀ المشـهورة هـی معارضـۀ لآلیـات وسـائر الروایـات       

  األموال، فال دور لها إالّ ردها او تأویلها.المعممۀ للزکوة الى کل 

وعفـى رسـول   «ولیست صدفۀ غیر قاصدة تلحیق احادیث التسعۀ بکلمۀ واحدة مکرورة فیها 

،  عفى عما فرضه اللّه آلـه  و علیه اهللا صلىفانها ال تعنى ـ ان صدرت وصحت ـ أنه   » عما سوى ذلک  اللّه

تطبیق فریضۀ الزکوة، فهو ـ إذا ـ عفو مرحلـی    بل هی إشارة الى سیاسۀ التدریج والمرحلیۀ ل

مؤقت عما سوى األموال الهامۀ والعامۀ فی تلک الزمن، ومن ثم ـ وبعد ما تمکن األمر ـ أمـر    

خذ من اموالهم صـدقۀ تطهـرهم   «باألخذ من کل اموالهم فی اخریات العهد المدنی:  آله و علیه اهللا صلى

»سمیع علیم  واللّه وتزکیهم بها وصل علیهم إن صالتک سکن لهم
3.  
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ال تتحمل اإلختصاص بالنقود، فضـالً عـن النقـدین المسـکوکین     » ما کسبتم«ذلک! وکما أن 

» مـا کسـبتم  «الرائجین، فاآلیۀ طلیقۀ باطالق ال یتحمل اي تقیید، فضالً عن هکذا تقییـد فـی   

  لثالثۀ!.بالغالت االربع، ام واألنعام ا» ما اخرجنا«بالنقدین، وفی 

ومهما سمیت واجب االنفاق بزکوة وغیر زکوة، ال تنفصم عرى اإلطالق العام، سمه ما شئت، 

فالمسمى هو واجب اإلنفـاق علـى أیـۀ حـال، وآیـات الزکـوات واإلنفاقـات والصـدقات         

واالیتاآت، حیث تفرضها فی ذلک المربع فی عهدي الرسول مکیا ومدنیا، إنهـا تفـرض عـن    

  مفروضا للمحاویج. کل األموال نصیبا

فأرباح التجـارات  » مما کسبتم... وما اخرجنا«وهذه اآلیۀ تفرض و اجبا مالیا فی کل ما یتمول 

بکل صنوفها داخلۀ فی النص األول وکما تقول الروایات بواجب الزکاة فیها، دون أیۀ اشـارة  

علیـل دون  منها إلى ندب، خالف ما یزعمه جماعۀ من الفقهاء دون اي مبـرر لهکـذا تـأیول    

دلیل إال ضده فی صراح اآلیات والروایات، وقد یأتی القول الفصل فـی تعلـق الزکـاة بکـل     

  ).60: 8األموال بطیات آیاتها وال سیما آیۀ الصدقات المقررة ایاها ألصناف ثمانیۀ: (

وألن طیبات ما کسبتم وما اخرجنا لکم من األرض درجات، قد تصبح ادناهـا مـن الخبیـث    

قد تعنی من المنفَق من الطیبات، ام هـو اعـم منـه ارجاعـا     »  تیمموا الخبیث منهال«نسبیا، ف 

للضمیر المفرد الى اإلنفاق مادة وکیفیۀ وکمیۀ، فال خبث فی مادة االنفاق کمـا ال خبـث فـی    

کیفیته أو کمیته، بل هو انفاق طیب من مادة طیبۀ، فال تنفقوا من خبائث مـا کسـبتم، وال مـن    

»لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون«ف الطیبات األدنى، 
1.  

لسـتم  «خبیثا فی کیفیۀ، ام فی مـادة او کمیـۀ،   » لستم بآخذیه«الحال أنکم » و«خبیثا » تنفقون«

إغماضا عن خبثه: محرما او محلالً ضرورة إلى أصله، ام تجـاهالً  » بآخذیه اال أن تغمضوا فیه

وحرّمته، حرصا على أصله، ام تجاهالً عن کیفه وکمـه ومادتـه    عن کیفه وکمه ومادته او حله

او حله وحرّمته، حرصا على اصله، ومن األغماض فیه ان تغمضوا البایع فیما یبیعه لکم نقصا 

  من ثمنه، فقد تغمض بصرك او بصیرتک فیه، وأخرى تغمض الثمن فی بیعه.
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ت، فاالنفاق من المرحم انفـاق  إذا هی المحلالت الجیدات مزیدات غیر زهیدا» الطیبات«ف 

ء غیر محبور وال مشکور النه نسبیا خبیـث،   وانفاق الطیب الردى 1خبیث ألنه انفاق من الخبث

وانفاق الطیب الجید، الزهید ـ غیر طیب، ألنه خبیث نسبیا، فالطیب المطلق هو الخالص عـن   

  ث کخلوصه عن ثالوث المن واألذى ورئاء الناس، فهذه ست فی واجب اإلنفاق.هذا الثالو

عن انفاق الخبیـث واالنفـاق الخبیـث    » غنی  ان اللّه«ایها المجاهیل المنفقون خبیثا » اعلموا«و

فی غناه، فلم یأمرکم باإلنفاق لضنَّۀٍ منه وبخل او عجز عن االنفاق دون وسیط، وانمـا  » حمید«

  م بإنفاقکم الطیب تربیۀ صالحۀ.یؤدبکم ویربیک

دون منٍّ وال أذى وال رئاء الناس، ولکن الخبیث مما تنفقون   فمهما کان اإلنفاق فی سبیل اللّه

، تباعدا  یخبثُّه، فلیکن اإلنفاق فی مثلث من کیف وکم ومادة، هی کلها صالحۀ وفی سبیل اللّه

  عن ثالوثۀ المنحوس کیفا وکما ومادة.

إلنفاق طیبا فی النیۀ، ولکنه خبیث فی کم أو مـادة، أم هـو طیـب فیهمـا او فـی      فقد یکون ا

یتطلـب الطیـب فـی کـل األطـراف        أحدهما، ولکنه خبیث فی النیۀ، واإلنفاق فی سبیل اللّه

  المعنیۀ، نیۀ ومادة وکمیۀ.

ـ  و علیه اهللا صلى  جاء رجل ذات یوم بعذق حشف فوضعه فی الصدقۀ فقال رسول اللّه«وقد  : بئس ما هآل

انهـم کـانوا یتصـدقون بشـرار ثمـارهم      «ف  2»تعالى هذه اآلیۀ  صنع صاحب هذا فأنزل اللّه

  تندیدا بخبث المادة بعد التندید بخبث الکیفیۀ. 3»هذه اآلیۀ  ء اموالهم فأنزل اللّه وردى

                                                        
1

: ال یکسب عبد ماالً حراما آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرج البیهقی فی الشعب عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه 347: 1). الدر المنثور      

ء وال  ء بالسیى ال یمحو السیى  زاده الى النار إن اللّهفینفق منه فیبارك له فیه وال یتصدق فیقبل منه وال یترکه خلف ظهره إال کان 

 ء إال بالحسن إن الخبیث ال یمحو الخبیث. یمحو السیى

 
2

 عن ابن عباس جاء رجل... 61: 8). تفسیر الفخر الرازي      

 
3

کانوا... وفیه اخرج عبد بن حمید عن جعفر بن محمد والحسن ومجاهد انهم  السالم علیه). المصدر روي عن علی بن ابی طالب      

الذي یخرص النخـل ان ال یجیـزه    آله و علیه اهللا صلىبصدقۀ الفطر جاء رجل بتمر رديء: فامر النبی  آله و علیه اهللا صلىعن ابیه قال لما امر النبی 

بالصدقۀ فجاء رجل بکبائس من هذا السـحل   آلـه  و علیه اهللا صلى  هذه اآلیۀ، وفیه بسند عن سهل بن حنیف قال: امر رسول اللّه  فانزل اللّه



 146

خیـره ولـم   لم یسـألکم    من وسط اموالکم فان اللّه«والحد الو اجب من مادة الزکاة ان تکون 

وهـی المحرمـات والـرذیالت دون    » خبیثـات «تقابلها » طیبات ما کسبتم«فان  1»یأمرکم بشره

  المتوسطات.

هل تشـمالن األوالد الطیبـین، لـتفقهم    » طیبات ما کسبتم وما أخرجنا لکم من األرض«وترى 

  ، او ننفق من اموالهم؟. فی سبیل اللّه

هم مـن أطیـب کسـبکم    «ف  2»إن اطیب ما أکل الرجل من کسبه وان ولده من کسبه«اجل! 

  1».انت ومالک ألبیک«ف  3»واموالهم لکم

                                                                                                                                                         

ء نسب الیه فنزلت اآلیـۀ. ونهـى    فقال: من جاء بهذا؟ وکان کل من جاء بشیى آله و علیه اهللا صلى  یعنی الشیص فوضعه فخرج رسول اللّه

 ن الجیق.عن لونین من التمر أن یؤخذا فی الصدقۀ الجعرور ولو آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

یشترون  آله و علیه اهللا صلى  وفیه اخرج ابن ابی حاتم وابن مردویه والضیاء فی المختارة عن ابن عباس قال: کان اصحاب رسول اللّه

اآلیۀ، وفیه اخرج ابن جریر عن عبیده السلمانی قال سألت علی بن ابی طالب عن هذه   الطعام الرخیص ویتصدقون فأنزل اللّه

لت هذه اآلیۀ فی الزکاة المفروضۀ کان الرجل یعمد الى التمر فیصرمه فیعزل الجید ناحیۀ فإذا جاء صاحب الصدقۀ اآلیۀ فقال: نز

 ء حتى یهضم له. : وال تیمموا الخبیث... وال یأخذ احدکم هذا الردى ء فقال اللّه أعطاه من الردى

: إذا أدیت الزکاة فقد قضیت ما آله و علیه اهللا صلى  ال رسول اللّهوفیه اخرج ابن خزیمۀ وابن حبان والحاکم وصححه عن ابی هریرة قال ق

 علیک ومن جمع ماال من حرام ثم تصدق به لم یکن له فیه اجر وکان إصره علیه.

 
1

ثالث من فعلهن فقد آله و علیه اهللا صلىبن معاویۀ الفاخري قال قال النبی   ـ اخرج ابو داود والطبرانی عن عبداللّه 246). المصدر      

م ولم یعط الهرمۀ وال ، وأعطى زکاة ماله طیبۀ بها نفسه وافرة علیه کل عا وحده وانه ال إله إال اللّه  طعم طعم االیمان، ومن عبداللّه

الذربۀ وال المریضۀ وال الشرط اللئیمۀ ولکنه من وسط اموالکم... وفیه اخرج الشافعی عن سعر أخی بنی عدي قال جاءنی رجالن 

 ان بعثنا نصدق اموال الناس، قال فأخرجت لهما شاةً ماخصا أفضل ما وجدت فرداها علی وقاال آله و علیه اهللا صلى  فقاال: إن رسول اللّه

مصدقا فمررت برجل فجمع لی ماله فلم أجد علیه فیها إالّ ابنۀ مخاض فقلت له: أدابۀ مخاص فانها  آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

صدقتک، فقال: ذاك ما ال لبن فیه وال ظهر ولکن هذه ناقۀ عظیمۀ سمینۀ فخذها فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول 

  منک قریب فان أحببت أن تأتیه فتعرض علیه ذلک قال: إنی فاعل فخرج معی بالناقۀ حتى قدمنا على رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  اللّه

 فیه وقبلناه منک وامر بقبض الناقۀ ودعا له فی ماله بالبرکۀ.  : ان تطوعت بخیر أجرك اللّهآله و علیه اهللا صلىفأخبره فقال  آله و علیه اهللا صلى

 
 :...آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج احمد وعبد بن حمید والنسائی وابن ماجۀ عن عائشۀ قال قال رسول اللّه 347: 1المنثور ). الدر      2

 
3

مالنا من  آله و علیه اهللا صلى  هفقال یا رسول اللّ آله و علیه اهللا صلى). المصدر اخرج عبد بن حمید عن عامر األحوال قال جاء رجل الى النبی      

 اوالدنا؟ قال: هم من اطیب کسبکم واموالهم لکم.
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فقد یجوز او یجب اإلنفاق من اموال األوالد ما لم یکن فیه إجحاف او إسراف، بل کما تنفق 

  من مالک.

فحصیلۀ المعنی من اآلیۀ باختصار هی وجوب أن یکون الجود بأوسط الموجـود أو أفضـله،   

لذي یعافه صاحبه، او المحرم، اماذا من مثنى الثـالوث: منـا ـ او اذى ـ     ء ا دون الدون والردى

  ء ـ او فضیل قلیل. او رئاء الناس، ثم انفاقا من حرام ـ أو من حالل ردى

عـنکم وعـن   » غنـی   واعلمـوا ان اللّـه  «ذلک هو االنفاق الالئق الفضیل، دون الرذیل الهزیل، 

مید حین انفق علیکم فأمرکم بانفاقه، حمید حـین ال  اذا انفقتم کما یرضاه، ح» حمید«انفاقکم 

  ینفق المحاویج دون وسائطکم حیث، الدار دار األسباب واإلختیار واإلختبار.

»واسع علیم   یعدکُم مغْفرَةً منْه وفَضْالً واللّه   الشَّیطَانُ یعدکُم الْفَقْرَ ویأْمرُکُم بِالْفَحشَاء واللّه«
2.  

األنفس األمـارة       » الشیطان« بشخصه کأصل الشیطنات، وبخَیلـه ورجِلـه کفـروع وسـطاء، وـب

خلیفـۀً الزبـۀ   » یعـدکم الفقـر  «فی ثالوثه المنحـوس  » الشیطان«بالسوء تقبالً لوحی الشیطان، 

ـ     ی وعـد  لإلنفاق، وکل إنسان یخاف الفقر فیحذر فیتحذر ـ إذا ـ عن اإلنفاق حین یصـغى ال

  الشیطان.

فـی أمـوالکم، فهـل الفحشـاء فـی ثالوثهـا ـ        » یامرکم بالفحشاء«حین أنه » یعدکم الفقر«.. 

اإلسراف والتبذیر واالنفاق فی غیر حل ـ هالّ یخلِّف الفقـر، ثـم االنفـاق العفـو، عوانـا بـین        

حمن فـی  اإلفراط والتفریط یخلف الفقر؟ إذا فباء الشیطان فی امره بالفحشاء یجـر، وبـاء الـر   

  »!.تلک إذا قسمۀ ضیزي«أمره باالنفاق ال یجر 

ومن الفحشاء فی ترك اإلنفاق الشیوعیۀ وما اشبهها من مخلّفات اإلقتار، فانها تهلکۀ لألثریـاء  

المقترین، وال سیما المسرفین فی مصارفهم الفوضى الالمباالت على أعین المعدمین، فإنهم ـ  

  جوه هؤالء المترفین.وال بد ـ یوما ما یتفجرون فی و

                                                                                                                                                         
إن  آله و علیه اهللا صلى  فقال یا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى). المصدر اخرج عبد بن حمید عن محمد بن المنکدر قال: جاء رجل الى النبی      1

 االً وألبی مال وله عیال وان أبی یأخذ مالی؟ قال: انت ومالک ألبیک.لی ماالً وان لی عی

 
2

      .(2 :268. 
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فقد یامرهم الشیطان بترك اإلنفاق، وبالفحشاء فی مصارفهم إعالنا، وهـو یـامرهم بالفحشـاء    

اإلقتصادیۀ ومن قبل المعدمین کخلفیۀ ال حول عنها إسرارا، حیث الفحشاء األخیرة هـی مـن   

  سهم!.خلفیات فحشاء اإلقتار عن اإلنفاق، وفحشاء اإلسراف والتبذیر فی شهواتهم أنف

فی الدارین لذنوبکم، وغفـرا علـى امـوالکم    » یعدکم مغفرة منه  اللّه«لکن » و«ذلک الشیطان! 

واحوالکم هنامن هجمات البائسین، حیث اإلنفاق اإلسالمی السامی یمـنعهم مـن أي کیـد أو    

هنا فی اموالکم واحوالکم، وبأحرى فی األخرى بسبعمائۀ ضـعف أو  » وفضالً«مید علیکم، ثم 

،  ، ومن افضل الفضل هو النفسی، حیث تتعود على البذل والتنازل عمـا ینفقـه فـی اللّـه    تزید

علما وقدرة ورحمـۀ، فـال یخلـف المیعـاد     » واسع  واللّه«،  ، وزلفى إلى اللّه وتربوا معرفۀً باللّه

  1کیف یثیبکم وأنّى.» علیم«بنیاتکم وطویاتکم، و» علیم«

فی أصل اإلنفاق، فإذا عجز ففی طیبه الواجب، ثم الراجح، وکانـه  » الشیطان یعدکم الفقر«ف 

»أغنى وأقنى«هو الذي   هو الذي یغنی ویقنی! واللّه
2.  

فکل بخل وتثاقل عن طیب اإلنفاق هو من وعد الشیطان، منعا عن أصله، ام إفسادا فـی نیتـه   

 ،ام رئاء ا    ومنهم من عاهد اللّه«أو کمیته أو کیفیته، قرنا لإلنفاق، أم بعده بمن او اذى لئن آتاـن

من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. فلما آتاهم مـن فضـله بخلـوا بـه وتولـوا وهـم       

مـا وعـدوه وبمـا کـانوا       رضون. فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم إلى یوم یلقونه بما اخلفوا اللّـه مع

وعین مـن المـؤمنین فـی الصـدقات والـذین ال یجـدون إال        یکذبون... الذین یلمزون المطَ

                                                        
1

إن للشیطان لمۀ یا ابن آدم وللملک لمۀ، فأما لمـۀ   آله و علیه اهللا صلى  بن مسعود قال قال رسول اللّهعن ا 348: 1). فی الدر المنثور      

فلیحمد   الشیطان فإبعاد وبالشر وتکذیب بالحق وأما لمۀ الملک فإبعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلک فلیعلم انه من اللّه

 ».الشیطان یعدکم...«شیطان ثم قرأ من ال  ومن وجد األخرى فلیتعوذ باللّه  اللّه

إنی حزنت فال أعرف فی اهل  السالم علیه  عن العلل بسند متصل عن ابی عبدالرحمن قال قلت البی عبداللّه 284: 1وفی نور الثقلین 

ا کان فرحه وال مال وال ولد وربما فرحت فال اعرف فی اهل وال مال وال ولد؟ فقال: انه لیس من أحد اال ومعه ملک وشیطان فإذ

 ».الشیطان یعدکم...: « کان دنو الملک منه وإذا کان حزنه کان دنو الشیطان منه وذلک قول اللّه

 
2

      .(53 :48. 
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»منهم ولهم عذاب الیم  جهدهم ویسخرون منهم سخر اللّه
1.  

نی أبعد الخطوات الشیطانیۀ من خالل وعـدکم الفقـر وسـواه مـن     تع» یأمرکم بالفحشاء«هنا 

ء،  وساوس وهواجس، ففی حقل اإلنفاق یقول للبخیل ال تنفق، ویقول للسمح انفق من الـردى 

ویقول للمنفق من الطیبات أنفق قلیالً، وللمنفق کثیرا منَّ علیه، ویقول للمتمنع عن کل ذلـک،  

  لناس.اتبع انفاقک بمن او اذى او رئاء ا

ذلک، ولکنه ال یرضى إالّ الخطوة األخیرة إن استطاع لها سبیالً، والفحشاء فی حقـل اإلنفـاق   

  هی المتجاوزة عن حد االعتدال والعدل.

ومن الفحشاء فی وعد الفقر وأد البنات خوفۀ العیلۀ وهو فحشاء نفسیۀ، تتجـاوز حـد الظلـم    

س المکیال واإلدالء إلى الحکام لتـأکلوا  إلى أفحشه، ومنها فحشاء الربا والسرقۀ والمیسر وبخ

فریقا من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون، فان خوف الفقر یحرص النفوس ویحرِّضها علـى  

  الکَلَب والسلَب.

»ذَّکَّرُ إِالَّ أُوا یمیرا ورا کَثخَی ىأُوت ۀَ فَقَدکْمالْح ؤْتنْ یمو شَاءنْ یۀَ مکْمی الْحؤْتابِیلُوا الْأَلْب«
2.  

هی من حکَمۀ الدابۀ، التی تربطها عن مشیتها العشواء إلى صراط مستقیم، وکـذلک  » الحکمۀ«

ء  اإلنسان، المبتلى بالنفس األمارة بالسوء المتخلفۀ عن الصراط، وبالعقـل الـذي قـد یخطـى    

رة، وترشد العقل والفطرة عن اخطارهما الصراط، فال بد له من حکَمۀ ربانیۀ تعقل النفس اإلما

  الى سوي الصراط، کسائر الحکمۀ.

وقد تربط آیۀ الحکمۀ بآیات اإلنفاق ان الحکمۀ فی االنفاق هی مـن الخیـر الکثیـر فـالفطرة     

حکمۀ، والعقل حکمۀ، ولکنهما ال یکفیان تحکیما لعرى اإلنسانیۀ المتشتتۀ، فال بد من حکمـۀ  

  طاء، وتمشِّینا على صراط مستقیم.معصومۀ تعصمنا عن کل األخ

هنا وفی اضرابها تدلنا على ان الحکمۀ المؤتاة لیسـت هـی الفطـرة وال العقلیـۀ     » من یشاء«و

بل همـا قـلٌّ بجنـب    » خیرا کثیرا«اإلنسانیۀ، فانهما مبذولتان لکل إنس أو جان، ثم ولیستاهما 

                                                        
1

      .(8 :79. 

 
2

      .(2 :269. 
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  الحکمۀ الربانیۀ المتعالیۀ، التی تعصمنا عن کل األخطاء.

الک بعد الفطرة والعقـل ـ کحکمتـین داخلتـین ـ یـأتی دور حکمـۀ اإلیمـان، فـالتقوى،          هن

إال الزائـد عـن األولیـین، علـى     » الحکمـۀ هنـا  «فالعدالۀ، ومن ثم حکمۀ العصمۀ، وال تعنی 

  درجاتها حسب المساعی والفاعلیات والقابلیات.

ریا ـ عقلیا ـ علمیا ـ خُلُقیـا     فالحکمۀ هی بصورة عامۀ ما تربط صاحبها عن التعثر والتبعثر فط

ولکـلٍّ وجهـۀ هـو مولیهـا فاسـتبقوا      «ـ عقیدیا ـ عملیـا، وفـی اي مـن الحقـول الحیویـۀ،       

  ».الخیرات...

هنا وال فی سائر آیاتها العشرین، الحکمۀ المختلقۀ البشریۀ، المتخلفۀ عـن  » الحکمۀ«فال تعنی 

الحکمـۀ اإللهیـۀ، ال تأهـل لتکـون مـن       الحکمۀ الربانیۀ، فهی على تناقضاتها، وتخلفاتها عن

بل هی من خلفیات أفکار فلسفیۀ خلیطۀ من » خیرا کثیرا«الخاصۀ، الموصوفۀ ب   عطیات اللّه

  الحق والباطل، غیر خلیصۀ عما یناحر الحکمۀ الحکیمۀ.

وإذا کانت هی حکمۀ تمنع عن التعثُّر واإلنزالق، فما هذه التعثـرات الشاسـعۀ، واإلختالفـات    

عۀ بین أصحاب الحکمۀ البشریۀ، فلم تزد هی على کل أبعادها إال إبعـادا عمـا تحکمـه    الواس

  الفطرة السلیمۀ والعقلیۀ اإلسالمیۀ السامیۀ.

یتلوا علیهم آیاتـه  «  بما ارسلهم اللّه  ، ورسل اللّه ولیس معلم الحکمۀ الحکیمۀ المرضیۀ إال اللّه

»ویعلمهم الکتاب والحکمۀ ویزکیهم..
فالقرآن هو کرأس الزاویۀ فی حقل الحکمۀ اإللهیۀ فی  1

»حکمۀ بالغۀ فما تغن النذر«کل بنود الدعوة الرسالیۀ 
2.  

ازلـۀ علـى رسـله وسـائر     واین حکیم من حکیم، إالّ أن الحکمـۀ الن  3حکیم  ذلک، وکما اللّه

  المصطَفین من خلقه، هی من حکمته الممکن إیتاءها لخلقه، استحکاما فی سبیل عبودیته.

                                                        
1

      .(2 :129. 

 
2

      .(54 :5. 

 
3

 ) آیۀ من الذکر الحکیم.99نفسه بالحکیم فی (  ). لقد وصف اللّه     
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والحکمۀ فی آیاتها العشرین هی القرآن وما یحویه، وهی حکمۀ نبی القرآن تفسـیرا وتطبیقـا   

یـۀ  لما یحویه، والن القرآن حکمۀ فی کل الحقول، فقد تعنـی الحکمـۀ بکـل زوایاهـا الفطر    

والعقلیۀ والعلمیۀ والعقیدیۀ واالخالقیۀ و ـ الفردیۀ والجماعیـۀ، اقتصـادیۀ وسیاسـیۀ وحربیـۀ      

  اماهیه من حکمۀ تربط عن اإلنزالق والتخلف.

وافضل الحکَم الربانیۀ على طول خط الرساالت هو القرآن العظیم، فالعلم بـه حکمـۀ علمیـۀ    

حکمۀ عملیۀ، وقـد یـروى عـن رسـول الهـدى      مطلقۀ، والتخلُّق به حکمۀ خُلقیۀ، والعمل به 

من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بین جنبیه غیر انه ال یوحى الیه، ومن قرأ القـرآن  : «آلـه  و علیه اهللا صلى

ولیس ینبغی   وصغر ما عظم اللّه  فرأى أن أحدا أعطی افضل مما أعطی فقد عظم ما صغّر اللّه

القـرآن  «و 1» یجهل مع من جهل وفی جوفۀ کالم اللّهلصاحب القرآن إن یجد مع من جد وال 

حفظ کتابه وظن ان احدا أوتی افضل ممـا    اعطاه اللّه» من«و 2»غنى ال فقر بعده وال غنى دونه

ـ     «و 3»أوتی فقد غمط أعظم النعم القـرآن فـال     هکل مـؤدب یحـب ان یـؤتى أدبـه وأدب اللّ

یرفع القـرآن؟ قـال: ال   آله و علیه اهللا صلى  اول ما یرفع من األرض العلم فقالوا یا رسول اللّه«و 4»تهجروه

  5».ائهمولکن یموت من یعلمه ـ او قال ـ من یعلم تأویله ویبقى قوم یتأولونه على اهو

هی حکمۀ القرآن حیث یفتش عنها المؤمن، فضالتها ـ اذا ـ    6فالحکمۀ التی هی ضالۀ المؤمن

  لَّۀ المؤمن هی الحکمۀ البشریۀ المختلَقَۀ.ما ضلت عنه ویتحراها، ثم مض

اربعـین یومـا     مـن اخلـص للّـه   «فکل إخالص على ضوء القرآن هو نبعۀ لحکمۀ معرفیۀ، ف 

                                                        
1

 قال:... آله و علیه اهللا صلى  بن عمر ان رسول اللّه  ـ أخرج الطبرانی والحاکم وصححه والبیهقی عن عبداللّه 349: 1). الدر المنثور      

 
2

 قال:...آله و علیه اهللا صلىیاضۀ المتعلمین والبیهقی عن أن اسن النبی ). المصدر اخرج ابو نعیم فی فضل العلم ور     

 
 باسانید عدة. آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر کلها عن رسول اللّه     3

 
4

 باسانید عدة. آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر کلها عن رسول اللّه     

 
5

 باسانید عدة. آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر کلها عن رسول اللّه     

 
6

 باسانید عدة. آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر کلها عن رسول اللّه     
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  1».تفجرت ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسانه

ان الحکمـۀ المعرفـۀ   «واه هو نار الحکمـۀ، حیـث   فما س 2»مۀالقرآن منار الحک«وحین یکون 

والتفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم، وما احد یموت من المؤمنین احب الـى ابلـیس   

  وهل یصدر فقه الدین فی اصوله وفروعه إال من وحی القرآن؟!. 3من حکیم

  وهل لهما منار إالّ حکمۀ القرآن؟. 4»ومعرفۀ االسالم  هی طاعۀ اللّه«و

وهو السنۀ المفسـرة للقـرآن.    5القرآن واوتی من الحکمۀ مثل القرآن آلـه  و علیه اهللا صلىولقد اوتی النبی 

على عباده بنعمـۀ    والحکمۀ ضیاء المعرفۀ ومیزان التقوى وثمرة الصدق، ولو قلت ما أنعم اللّه

یؤتی الحکمۀ من یشاء من یؤت «  انعم وأنظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحکمۀ لقلت قال اللّه

أي ال یعلم ما أودعت وهیـأت فـی    »خیرا کثیرا وما یذکر إالّ أولوا االلبابالحکمۀ فقد اوتی 

الحکمۀ إال من استخلصته لنفسی وخصصته بها، والحکمۀ هی النجاة وصفۀ الحکمـۀ الثبـات   

ورأس الحکمۀ مخافۀ « 6 إلى اللّه  عند أوائل األمور والوقوف عند عواقبها وهو هادي خلق اللّه

                                                        
1

 باسانید عدة. آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر کلها عن رسول اللّه     

 
2

قال قال  السالم علیهمعن آبائه السالم علیه  ـ علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبداللّه 287: 1). نور الثقلین      

 ـ وقد ذکر القرآن ـ ال تُحصى عجائبه وال تُبلى غرائبه، مصابیح الهدى ومنار الحکمۀ. آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 
3

ومن یؤت الحکمۀ فقد أوتی : « عن قول اللّه السالم علیه  ). المصدر فی تفسیر العیاشی عن سلیمان بن خالد قال سألت ابا عبداللّه     

 فقال: ان الحکمۀ المعرفۀ...» خیرا کثیرا

 
4

عن اآلیۀ  السالم علیه  ). المصدر فی محاسن البرقی عن ابیه عن النضر بن سوید عن الحلبی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبداللّه     

 ل:...فقا

 
آتانی القرآن وآتانی من الحکمۀ مثل   انه قال: ان اللّه آله و علیه اهللا صلىعن مجمع البیان وروى عن النبی  287: 1). نور الثقلین      5

 یت لیس فیه شیء من الحکمۀ إال کان خرابا.القرآن وما من ب

 
6

 .السالم علیهق ). المصدر عن مصباح الشریعۀ عن الصاد     
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  2».حقیقۀ اإلیمان«وهی  1» اللّه

ۀ أماهیه، لیست حکیمۀ إال على ضوء حکمـۀ القـرآن،   والحکمۀ نظریۀ ومعرفیۀ وخلقیۀ وعملی

ولیست الحکمۀ هی ـ فقط ـ قراءة القرآن، ام حفظه عن ظهر الغیب، بل هـی هـدي القـرآن      

  ».من یشاء.. ومن یؤت الحکمۀ...«علمیا وعقیدیا وعملیا، وکما یدل على هذا الخصوص 

اسـه، حیـث أوتـی ـ إذا ـ      فالحکیم هو الذي استحکم بالقرآن عرى فطرتـه وعقلیتـه وإحس  

القصد واالعتدال فال یفحش وال یتعدى الحدود، وأوتی إدراك العلل والغایات فال یضل فـی  

تقدیر األمور، وأوتی البصیرة المستنیرة التی تهدیه للصالح الصائب من الحرکـات واالعمـال   

العلـم إالّ  ومـا اوتیـتم مـن    «وکافۀ البرکات فی اعمال وحرکات، وذلک خیر کثیر، رغم انـه  

  ».قلیالً

» ومـا یـذکر  «لمن یشاء من الحکمۀ هو خیر کثیـر    فکل علم اوتیناه ککلٍّ قلیل، وما یؤتیه اللّه

الزائلۀ عنهم قشور عقولهم، فالوا االلباب » إال اولوا االلباب«تلک العطیۀ الربانیۀ والخیر الکثیر 

  ان یؤتیهم الحکمۀ دون اولی القشور.  هم ممن یشاء اللّه

»نْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّهوم تُمنَذَر نْ نَفَقَۀٍ أَوم ا أَنفَقْتُمارٍ   منْ أَنصینَ مملظَّالا لمو هلَمعی«
3.  

وما للظـالمین  «هو المأمور به بما نُلزمه واتجاها، » نذر«هی المأمور بها باصل الشرع، و» نفقۀ«

تشمل هنا کل عدل وشفیع، وکل تکفیر من توبۀ وسواها، اعتبـارا   »األنصار«وعلَّ » من انصار

ایاکم والظلم فان الظلم هو الظلمات «أن المورد من حقوق الناس، وهی ال تغفر المظلوم؟ ف 

                                                        
 السالم علیهقال: کان آخر ما أوصى بالخضر موسى بن عمران  علیهماالسالم). المصدر عن الخصال عن الزهري عن علی بن الحسین      1

 . أن قال له: ال تغیرن احدا ـ الى قوله ـ: رأس الحکمۀ مخافۀ اللّه

 
2

ذات یوم فی بعض اسفاره إذا لقیـه رکـب    آلـه  و علیه اهللا صلى  قال: بینما رسول اللّه علیهماالسالم). المصدر عن الخصال عن ابی جعفر      

  ، فالتفت الیهم وقال: من أنتم؟ فقالوا مؤمنون، قال: فما حقیقۀ إیمانکم؟ قالوا: الرضا بقضاء اللّه فقالوا: السالم علیک یا رسول اللّه

علماء حکماء کادوا ان یکونوا من الحکمـۀ انبیـاء، فـان کنـتم      آله و علیه اهللا صلى  فقال رسول اللّه  والتفویض الى اللّه  والتسلیم ألمر اللّه

 الذي الیه ترجعون.  صادقین فال تبنوا ما ال تسکنون وال تجمعوا ما ال تأکلون واتقوا اللّه

 
3

      .(2 :270. 
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  1».یوم القیامۀ

حین یموتون ظالمین، واما من ظلـم ثـم کفَّـر    » وما للظالمین من انصار«ام ان هذه کضابطۀ: 

ذنوب تارکا للکبائر فهـو  عن ظلمه فهو منصور حیث یغفر، کما وان من مات ظالما بصغار ال

ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عـنکم سـیئاتکم ونـدخلکم مـدخالً     «منصور حیث یغفر: 

»کریما
کما وان من اهل الکبائر من یشفع له، ومهما کان ترك اإلنفاق والنـذر مـن الکبـائر،     2

ال یغفـر    ان اللّـه «الذي مات مشرکا: فهو منصور حیث یغفر، وانما الظالم الذي ال یغفر له هو 

  أمن شابه. »ان یشرك به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء

ثـم ال نـذر إالّ   » نذر«تعم کافۀ النفقات مالیۀ وسواها الذي قد یربوا علیها، وکذلک » نفقۀ«ثم 

فیمـا ال   وال  ال وفاء لنـذر فـی معصـیۀ اللّـه    «، ف  کما ال نفقۀ إال فی وجه اللّه  فی طاعۀ اللّه

ملکا شرعیا او عقلیا ام عرفیا حیث ال یستطیع علیه تکوینا او تشریعا، فال یبـدل   3»یملک العبد

                                                        
1

وفیه أخرج الطبرانی عـن ابـی   ، 352: 1فی احادیث عدة کما فی الدر المنثور  آله و علیه اهللا صلى  ). قد ورد متظافرا عن رسول اللّه     

: صنفان من امتی لن تنالهم شفاعتی امام ظلوم غشوم وکل غال مارق، وفیـه أخـرج الحـاکم    آله و علیه اهللا صلى  امامۀ قال قال رسول اللّه

رارة، وفیه أخرج احمد : اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد الى السماء کأنها شآله و علیه اهللا صلى  وصححه عن ابن عمر قال قال رسول اللّه

: دعوة المظلوم مستجابۀ وان کان فاجرا ففجوره على نفسه، وأخـرج الطبرانـی عـن    آلـه  و علیه اهللا صلى  بن ابی هریرة قال قال رسول اللّه

ی وجاللی ألنصـرنک  وعزت  اتقوا دعوة المظلوم فانها تحمل على الغمام یقول اللّه آلـه  و علیه اهللا صلى  خزیمۀ بن ثابت قال قال رسول اللّه

: اتقوا دعوة المظلوم وان کان کافرا فانـه لـیس   آله و علیه اهللا صلى  ولو بعد حین، وفیه اخرج احمد عن انس بن مالک قال قال رسول اللّه

تبـارك    للّـه قـال ا  آله و علیه اهللا صلى  دونها حجاب، وفیه اخرج ابو الشیخ بن حبان فی کتاب التوبیخ عن ابن عباس قال قال رسول اللّه

 وتعالى: وعزتی وجاللی ألنتقمن من الظالم فی عاجله وآجله وألنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر ان ینصره فلم یفعل.

 
2

      .(4 :31. 

 
ـ اخرج ابن ابی شیبۀ ومسلم وابو داود والنسائی وابن ماجۀ عن عمران بن حصین قالت: اسرت  351: 1). الدر المنثور      3

علیها لتنحرنها فلما قدمت المدینۀ   امرأة من األنصار فاصیبت العضباء فقعدت فی عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرن ان نجاها اللّه

 آله و علیه اهللا صلى  علیها لتنحرنها فأتوا رسول اللّه  فقالت: انها نذرت إن نجاها اللّه آله و علیه اهللا صلى  ا الناس فقالوا: العضباء ناقۀ رسول اللّهرآه

ال فیما ال یملک و  علیها لتنحرنها أال ال وفاء لنذر فی معصیۀ اللّه  ان نجاها اللّه  فذکروا ذلک له فقال: بئس ما جزتها نذرت للّه

 العبد.

قال: لیس على  آله و علیه اهللا صلىوفیه اخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائی وابن ماجۀ عن ثابت بن الضحاك عن النبی 

 العبد نذر فیما ال یملک.

ل: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ان یمشی إلى رأى شیخا یهادى بین ابنیه فقا آله و علیه اهللا صلىوفیه اخرج بنفس االخراج عن أنس ان النبی 
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  ا من واجب اکثر مما وجب، وسواه.، فانما یلزم علیک راجح النذر حکما من احکام اللّه

  کتأکید لترکها.  کتأکید لها، وإال فی ترك معصیۀ اللّه  فال نذر إال فی نطاق طاعۀ اللّه

واصل النذر من الخوف، وهو هنا االلتزام بما یلزم او ال یلزم تخوفا فیما یهمه، من تفلت فـی  

ـ  ؤل، فـال نـذر دونهمـا، وال    ترك واجب او فعل محظور، أم انتظارا لم یتطلبه من ربه فی س

.فوضى فیه تشمل کل إلزام والتزام فی غیر ما خوف او رجاء، فانما النذر بین خوف ورجاء  

بشارة لمن ینفق صالحا او ینذر صالحا، فانه وعـد المنفقـین مـا وعـد،     » یعلمه  فان اللّه«وهنا 

  وابه عاجالً او آجالً.وهو قادر على تحقیق ما وعد، وهو العالم بما فعلت، فانتظر ـ اذا ـ ث

ثم هی نذارة لتارك نفقۀ او نذر طالحا ام دون ما یجب، وهو القـادر علـى نقمـۀ الظـالمین،     

  العالم بما یعمله الظالمون، سوف یعاقبهم، فلینتظروا عقابه عاجالً وآجالً.

ـ      فشعور المؤمن بانّ عین اللّه ۀ ناظرة حاضرة إلى نیته وعملیته، یثیر فـی حسـه مشـاعر متنوع

، وتنضُّرا بکل انفاق منظور او منـذور فـی شـرعۀ     حیۀ، تحذرا عن کل محظور فی جنب اللّه

  . ، حصوالً على مرضات اللّه ، ولیکون على نُبهۀ وأهبۀ واستعداد، سلوکا إلى اللّه اللّه

  ابداء الصدقات واحفاءها

نْکُم مـنْ    إِنْ تُبدوا الصدقَات فَنعما هی وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْ« رُ عـ تُوها الْفُقَرَاء فَهو خَیرٌ لَکُم ویکَفـِّ

»بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ   سیئَاتکُم واللّه
1.  

عمل السر افضل مـن  «لکل من إبداء الصدقات وإخفاءها خیرٌ وکما فی کل عمل صالح، ف 

                                                                                                                                                         

غنی عنک   : ارکب ایها الشیخ فان اللّهآله و علیه اهللا صلىعن تعذیب هذا نفسه لغنی وأمره ان یرکب. وفی نقل آخر فقال   الکعبۀ قال ان اللّه

 وعن نذرك.

قال: من نذر نذرا لم یسمه فکفارته کفارة یمین ومن نذر  آله و علیه اهللا صلى  وفیه اخرج ابو داود وابن ماجۀ عن ابن عباس ان رسول اللّه

فکفارته کفارة یمین ومن نذر نذرا ال یطیقه فکفارته کفارة یمین ومن نذر نذرا اطاقۀ فلیوف به، وفیه أخرج   نذرا فی معصیۀ اللّه

وفیه   فذلک للّه  ا کان من نذر فی طاعۀ اللّهیقول: النذر نذران فم آله و علیه اهللا صلى  النسائی عن عمران بن حصین سمعت رسول اللّه

 فذلک للشیطان وال وفاء فیه ویکفر ما یکفر الیمین.  الوفاء، وما کان من نذر فی معصیۀ اللّه

 
1

      .(2 :271. 
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جهد من مقل وسـر  «وهنا فی الصدقۀ فاالفضل  1»ء بهالعالنیۀ والعالنیۀ افضل لمن اراد االقتدا

  فان السر ابعد من الرئاء. 2»الى فقیر

  

ـ «افضل من تبنّـی الغیـر إالّ بعـد الـنفس، ف       فألن  تبنّی صالحۀ خالصۀ عند اللّه ا ان تخفوه

  ».وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم

فی نفسه، نبراسا لآلخـرین وأسـوة للشـاردین، وتشـجیعا     » ان تبدوا الصدقات فنعما هی«ثم 

ان تؤتى الصدقۀ بادیـۀ بخـالص النیـۀ،    » نعما هی ـ و ـ خیر لکم  «للواردین، ثم والجمع بین 

  علن قدوة وأسوة.دون فارق فیها بین السر والعلن إالّ بان ال

والن طبیعۀ الحال فی ابداء الصدقات تسرب الرئاء وما أشبه مـن اسـتخفاف الفقیـر وان لـم     

ینوه، فصدقۀ السرّ ـ هی ککل ـ أفضل من العن، فإن فقدت قـدوة فلیسـت لتبتلـى بالرئـاء،       

  ودفع الضر أولى من جلب مزید الخیر.

تتواتر بفضـل صـدقۀ السـر، لحـد      السالم علیهمۀ اهل بیته وائم آله و علیه اهللا صلىفلذلک ترى احادیث النبی 

تعنـی  » فنعما هـی « 4»ء غضب الرب صدقۀ السر تطفى«و 3»یتصدق بیمینه فیخفیها عن شماله«

                                                        
1

 :...آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرج البیهقی فی الشعب عن ابن عمر قال قال رسول اللّه 2525: 1). الدر المنثور      

 
  قال قال لـی رسـول اللّـه   ). المصدر اخرج الطیالسی واحمد والبزاز والطبرانی فی األوسط والبیهقی فی شعب عن ابی ذر      2

فانها کنز من کنوز   ، قال: ال حول وال قوة إال باللّهآله و علیه اهللا صلى  أال أدلک على کنز من کنوز الجنۀ؟ قلت: بلى یا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى

؟ قـال: قـرض    م یا رسول اللّـه ؟ قال: خیر موضوع فمن شاء أقل ومن شاء اکثر، قلت: فالصو الجنۀ، قلت فالصالة یا رسول اللّه

 مزید، قلت فأیها افضل؟ قال: جهد من مقل وسر إلى فقیر.  ؟ قال: اضعاف مضاعفۀ وعند اللّه ء، قلت: فالصدقۀ یا رسول اللّه مجزى

 
3

ـ اخرج احمد والبیهقی وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویه والبیهقی فی الشعب عن انس عن النبی  154). المصدر      

الجبال فألقاها علیها فاستقرت فتعجبت المالئکۀ من خلق الجبال فقالت یا  االرض جعلت تمید فخلق  قال: لما خلق اللّه آله و علیه اهللا صلى

ء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحدید؟ قالت: فهل من خلقک شیء اشد من الحدید؟ قال: نعم النار، قالت:  رب هل من خلقک شیى

الماء؟ قال: نعم الریح، قالت: فهل من  ء اشد من النار؟ قال: نعم الماء قالت: فهل من خلقک شییء اشد من فهل من خلقک شیى

 ء اشد من الریح؟ قال: نعم ابن آدم یتصدق بیمینه فیخفیها عن شماله. خلقک شیى

 فی ظله یوم ال ظل إالّ ظله.  انه ممن یظله اللّه آله و علیه اهللا صلىوفیه عنه 

 
 قال:... آله و علیه اهللا صلىحیدة عن النبی  ). فیه اخرج الطبرانی عن معاویۀ بن     4
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فی انفسکم، واین خیر من خیر، حیث الثانی » فهو خیر لکم«الصدقات الظاهرة فی نفسها، ثم 

فهو خیر «یصنع األنفس واالول صانع اآلخرین، ولذلک فضِّل السر على العلن بکلمۀ التفضیل 

الفقراء الى جانـب االغنیـاء حفاظـا علـى     » لکم«تشمل  انفسکم من صدقۀ العلن، وقد» لکم

  کرامتهم کما تحفظ االغنیاء من الرئاء.

والن الصدقۀ الواجبۀ هی ابعد عن الرئاء من النافلۀ، فابداءها ـ اذا ـ قـد یکـون افضـل مـن       

کذا اخفاءها اللهم اال رئاء الناس، کما ان اخفاء النافلۀ افضل من ابداءها. اتقاء رئاء الناس وه

  1تفسر االحادیث المفسرة إلبداءها بالفریضۀ وال خفاءها بالنافلۀ.

کما لم تنقسم الى فریضـۀ فـی ابـداءها ونافلـۀ فـی       2اآلیۀ لتعنی نافلۀ الصدقۀ ککلولیست 

تحلق علیهما، مهما کانت معاکسۀ الفضیلۀ فـی االبـداء واالخفـاء    » الصقات«اخفاءها، حیث 

  بین الفریضۀ والنافلۀ.

حیث تُعطـى فـی     ثم الصدقۀ قد تکون صفۀ للعطیۀ، فقد تعنی العطیۀ الصادقۀ، صدقا مع اللّه

حیـث تعطـى     حیث وعد اضعاف الجزاء، وصدقا مع عباد اللّـه   یقا لوعد اللّهوتصد  سبیل اللّه

  دون منٍّ وال اذى، وصدقا مع نفس المعطی حیث ال تخالجها أیۀ خالجۀ خارجۀ عن الصدق.

ا تُنفقُـونَ إِالَّ    یهدي منْ یشَاء وما تُنفقُوا منْ خَیرٍ فَلأَنفُسـکُم    لَیس علَیک هداهم ولَکنَّ اللّه« مـو

»وما تُنفقُوا منْ خَیرٍ یوف إِلَیکُم وأَنْتُم الَ تُظْلَمونَ   ابتغَاء وجه اللّه
3  

ألنهـا توفیـق   » هـداهم «وال لـک  » لیس علیـک «الهدى هى واقعها بعد الداللۀ إلیها وتقبلها، و

                                                                                                                                                         
 
علیک فإعالنه أفضل من إسـراره    قال: کل ما فرض اللّه السالم علیه  ـ القمی بسند متصل عن ابی عبداللّه  289: 1). نور الثقلین      1

 على عاتقه فقسمها عالنیۀ کان ذلک حسنا جمیالً. وکل ما کان تطوعا فإسراره افضل من اعالنه ولو ان رجالً حمل زکاة ماله

وان تخفوها «قال: هی الزکاة المفروضۀ، قلت » إن تبدو الصدقات فنعما هی«فی قوله عز وجل:  السالم علیهوفیه عنه عن ابی جعفر 

 قال: یعنی النافلۀ، إنهم کانوا یستحبون اظهار الفرائض وکتمان النوافل.» وتؤتوها الفقراء

 
قال: لیس من الزکاة... اقول: » أن تبدوا...«قال قلت له:   ). المصدر عن الکافی بسند متصل عن ابی بصیر عن ابی عبداللّه     2

 غیر سر. قال: هی سوى الزکاة ان الزکاة عالنیۀ» وان تخفوها..«عز وجل   فی قول اللّه  تعنی المفروضۀ، وفیه عن ابی عبداللّه

 
3

      .(2 :272. 
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یهدي من یشاء الى   إنک ال تهدي من أحببت ولکن اللّه«بیۀ وتکوین وهما من مختصات الربو

»صراط مستقیم
1.  

  ان تحرض على هداهم فإن اللّه«:  فنبهه اللّه  فلقد کان حریصا على هداهم شغفا الى هدى اللّه

»ال یهدي من یضل
2.  

تناسب الثانیۀ کما تناسـبها اآلیـات السـالفۀ،    » ا...ما تنفقو«والهدى هنا تعم القلبیۀ والعملیۀ، و

فقد کان الرسول یدأب فی حملهم على هـداهم فـی صـالح اإلنفـاق، وکـان یتحسـر علـى        

یهـدي مـن     لیس علیک هداهم ولکن اللّـه «عنه الحزن بما بین أن   تخلفاتهم عنه، فأذهب اللّه

فال ان مشیته بیـدك وال مشـیۀ    الهدى، ومن یشاء ان یهدیه وهو الذي یحن إلى هدى، »یشاء

»انما علیک البالغ«، ف  اللّه
3.  

االولى الى جانب الثانیۀ، أال تختص بانفاقک اهـل االسـالم وتحـرم مـن     » هداهم«وقد یعنى 

کان یامرنا ان ال نتصـدق إال   آلـه  و علیه اهللا صلىان النبی «سواهم اذ لم یهتدوا حتى یهتدوا وکما یروى 

اهل االسالم حتى نزلت هذه اآلیۀ فأمر بالصدقۀ بعدها على کـل مـن سـألک مـن کـل       على

  ، ثم تشجیعا للمنفقین یثلث لهم الترغیب:4»دین

، وانمـا انفسـکم انـتم حیـث      حیث ال ینتفع به اللّه  ولیس للّه» وما تنفقوا من خیر فألنفسکم«

                                                        
1

      .(28 :56. 

 
2

      .(16 :37. 

 
3

      .(3 :20. 

 
... وفیه أخـرج ابـن   آله و علیه اهللا صلىـ أخرج ابن ابی حاتم وابن مردویه والضیاء عن ابن عباس ان النبی   356: 1). الدر المنثور      4

 » وما تنفقون اال ابتغاء وجه اللّـه «ال یتصدق على المشرکین فنزلت  آله و علیه هللا صلىجریر وابن المنذر عن سعید بن جبیر قال کان النبی 

، ال تصدقوا اال على اهل دینکم فانزل آله و علیه اهللا صلى  فتصدق علیهم، وفیه أخرج ابن ابی شیبۀ عن سعید بن جبیر قال قال رسول اللّه

: تصدقوا على اهل األدیان، وفیه آله و علیه اهللا صلى  فقال رسول اللّه» یر یوف الیکملیس علیک هداهم ـ الى قوله ـ وما تفعلوا من خ«  اللّه

: لـیس علیـک    التصدق على فقراء اهل الکتاب فأنزل اللّه آله و علیه اهللا صلىأخرج سفیان وابن المنذر عن عمرو الهاللی قال: سئل النبی 

 اء الذین...هداهم... ثم دلوا على الذي هو خیر وأفضل فقیل: للفقر
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تزدادون سماحۀ فی انفسکم ونماء فی امواکم وخیرا فی اوالکم وأخراکم، وذودا عنکم کـل  

  دوائر السوء من المعدمین.

الیهم هم ایضا من انفسکم، وفـی اخـوة اسـالمیۀ ـ ام والقـل تقـدیر ـ اخـوة         کما والمنفَق 

باالنفاق الراجع بصالحه فی کل األبعاد قریبۀ وبعیدة الى اشخاصـکم    انسانیۀ، فقد یامرکم اللّه

  والى ذوي نوعکم، من اهل الکتاب وسواهم، ومن المسلمین مهما تفاضلوا فی وجل االنفاق.

إخبار یحمل آکد اإلنشاء، أمرا مؤکدا بوجه االنفـاق انـه    » بتغاء وجه اللّهوما تنفقون إال ا«ـ   2

ورضاه ال سواه، فاالنفاق فی ذلک الوجه هو خیر والنفسکم، واال فهـو  »  ابتغاء وجه اللّه«فقط 

ل واهـل کـل       شر وعلى انفسکم، وحین یکون االنفاق لوجه اللّه فال یختص الهل دیـنکم ـب

  مون افضل.االدیان مهما کان المسل

هنا وهناك تعنی خیر االنفاق نیـۀ وکیفیـۀ وفـی    » خیر«و» وما تنفقوا من خیر یوف إلیکم«ـ   3

وعد بالوفاء ولکنه أضعاف کثیرة اقلها سبعمائۀ ضعف کمـا تقـدمت   » یوف الیکم«مادته، ثم 

 وان لیس لإلنسان إال ما سعى. وان«فی آیۀ األضعاف، ثم وذلک الوفاء هو فی مثلث النشآت: 

  .»سعیه سوف یرى. ثم یجزاه الجزاء األوفى

فیمـا وعـدتم،   » ال تظلمـون «بل هو تنازل فی حد والوفاء، بل » وانتم ال تظلمون«فلیس فقط 

وهو ضعف الثواب، مهما کان األنفاق لغیر المسلم، اللهم إال مـن یتقـوى بـه ضـد اإلسـالم،      

  ولمن ننفق کافضل موارده حتى نکسب افضل الوفاء؟:

اء      قَرَاء الَّذینَ أُحصرُوا فی سبِیلِ اللّهللفُ« یـلُ أَغْن اهـالْج مهبسحضِ یی الْأَرونَ ضَرْبا فیعتَطسالَ ی

»لیمبِه ع   منْ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسیماهم الَ یسأَلُونَ النَّاس إِلْحافا وما تُنفقُوا منْ خَیرٍ فَإِنَّ اللّه
1.  

وهم الذین افقرهم العدم وهم أسوء حاالً من المساکین، وهم فی خماسیۀ االرجحیۀ » للفقراء«

  على سائر الفقراء:

، جهـادا   حصرا لکل حرکاتهم وبرکاتهم فـی سـبیل اللّـه   »  الذین احصروا فی سبیل اللّه«ـ   1

، ومراسـۀ للـدفاع عـن     ۀ على شرعۀ اللّهوسواه والمؤمن کل حیاته جهاد، وکل مواقفه حراس

                                                        
1

      .(2 :273. 
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، کأهل الصفَّۀ الذین ظلوا فی مسجد الرسول حرَسا لبیوت الرسـول، ال یخلـص    حرمات اللّه

، وهـؤالء کـانوا أضـیاف     الیها من دونهم عدو، حصرا لحیاتهم وکل فعالیاتهم فی سبیل اللّـه 

حیـاتهم،    مر الزمن ـ الذین یعیشون فی سبیل اللّه  ، وهکذا کل هؤالء االکارم ـ على 1االسالم

  . حیث النص عام یحلق على کل المحصرین فی سبیل اللّه

ر فـی    » ال یستطیعون ضربا فی االرض«ـ   2 للحصول على حاجیاتهم المعیشیۀ، فـان المحصـ

الذي یستطیع ضربا فی االرض لضرب من الحاجۀ المعیشیۀ، هو اخـف وطـأة مـن      سبیل اللّه

  ولئک الذین ال یستطیعون ضربا فی االرض.ا

حیث هم متجملون کما االغنیـاء، وهـم متحملـون    » یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف«ـ   3

الفقر ال کسائر الفقراء فیحسبهم الجاهل باحوالهم اغنیاء من التعفـف، حیـث ال یظهـر مـنهم     

فال یتفطن إلى واقع حالهم  ظاهر الفقر والحاجۀ لتعففهم عن اظهار الحاجۀ، بل وعن ظهورها،

  إال ذووا البصیرة النافذة، دون الجاهل غیر المتفطن بخفی الحال، ما لم تظهر بظاهرٍ جالٍ.

انت یا رسول الهدى ومن نحى نحوك من أهل البصیرة، حیث السیما » تعرفهم بسیماهم«ـ   4

المرهـف والبصـیرة    ء الهل الفراسۀ عن الحالۀ الخفیۀ غیر الظاهرة، فـذو الحـس   الظاهرة تنبى

ء التحمـل، حیـث المشـاعر النفسـیۀ تبـدوا علـى        المفتوحۀ یدرك ما وراء التجمل من عب

  سیماهم وهم یدارونها فی حیاء وتعفف لئالء.

وهل اإللحاف هو اإللحاح واالصرار فی السؤال؟ وهو یناسـب  » ال یسألون الناس الحافا«ـ   5

وکیف یحسـبهم الجاهـل اغنیـاء مـن التعفـف؟      السؤال دون اإللحاح! فاین ـ اذا ـ التعفف؟   

  وکیف ال یعرفون إالّ بسیماهم!.

أصل اإللحاف من اللحاف وهو ما یتغطى به، یقال: الحفتۀ فالتحف، فهـم ـ اذا ـ ال یسـألون     

الناس إلحافا على فقرهم کیال یبدو، فال یسألون ال الحاحا وال دونه من سـؤال، فهـم لیسـوا    

                                                        
1

: الحق الى اهل الصفۀ فادعهم، آله و علیه اهللا صلى  م عن ابی هریرة قال قال رسول اللّهـ أخرج البخاري ومسل 258: 1). الدر المنثور      

قال: واهل الصفۀ أضیاف االسالم ال یلوون على اهل وال مال إذا اتته صدقۀ بعث بها الیهم ولم یتناول منها شیئا واذا اتته هدیۀ 

 ارسل الیهم واصاب منها.
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سیماهم، وذلک مدح مدیح لمن ال یسأل على فقـره، وتـرى السـؤال    لیعرفوا بالسؤال، وانما ب

  مذموم حتى عند الضرورة التی قد تسمح بالسرقۀ قدرها؟.

ولکن ذلک التعفف ال یخلی الفقیر یضطر الى سؤال، حیث االغنیاء لیسوا کلهـم جهـاالً    1کالّ

  وال أغبیاء فمنهم اهل الفروسیۀ والبصیرة، یعرفونهم بسیماهم.

جاءت مسألته یوم القیامۀ کدوحا او خموشـا او خدوشـا فـی    ومن سأل وله ما یغنیه «هذا ـ  

مـن  «و 3»ولیس فی وجهـه مزعـۀ لحـم     ال تزال المسألۀ بأحدکم حتى یلقى اللّه«و 2»وجهه...

انما الغنى غنى القلـب والفقـر فقـر    «ف  4»کفل له بالجنۀ...تکفل لی ان ال یسأل الناس شیئا ات

ان المسألۀ ال تصلح اال لثالث: الذي فقر مدقع او لـذي غـرم مفظـع او لـذي دم     «، و5»القلب

                                                        
ـ أخرج ابن ابی شیبۀ وابو داود والترمذي وصححه والنسائی وابن حبان عن سمرة ن بجندب ان  259: 1). الدر المنثور      1

قال: ان المسائل کدوح یکدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إال ان یسأل ذا  آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 سلطان او فی أمر ال یجد منه بدأ.

: من سأل الناس فی غیر فاقۀ نزلت به او عیال ال یطیقهم جاء یوم آله و علیه اهللا صلى  وفیه أخرج البیهقی عن ابن عباس قال قال رسول اللّه

علیه   من فتح عن نفسه باب مسألۀ من غیر فاقۀ نزلت به او عیال ال یطیقهم فتح اللّه آله و علیه اهللا صلىامۀ بوجه لیس علیه لحم وقال القی

: من سأل شیئا وعنده ما یغنیه فإنما یستکثر من جمر جهنم قالوا یا آله و علیه اهللا صلى  باب فاقۀ من حیث ال یحتسب، وفیه قال رسول اللّه

وما یغنیه؟ قال: ما یغذیه او یعیشه، وفیه عن عوف بن مالک األشجعی قال: کنا تسعۀ او ثمانیۀ او سبعۀ فقال:  آله و علیه اهللا صلى  سول اللّهر

طیعوا وال وال تشرکوا به شیئا والصلوات الخمس وت  ؟ فقلنا: عالم نبایعک؟ قال: ان تعبدوا اللّهآله و علیه اهللا صلى  اال تبایعون رسول اللّه

 تسألوا الناس فلقد رأیت بعض اولئک النفر یسقط سوط احدهم فال یسأل أحدا یناوله ایاه.

 
2

العلیا وید المعطی التی تلیها وید السائل   قال: األیدي ثالثۀ فید اللّه علیهماالسالمعن المجمع عن ابی جعفر  290: 1). نور الثقلین      

 ا او عدلهما من الذهب.السفلى إلى یوم القیامۀ ومن سأل... قیل وما غناءه؟ قال: خمسون درهم

 
3

 قال: ال تزال... آله و علیه اهللا صلىـ أخرج ابن ابی شیبۀ والبخاري ومسلم والنسائی عن ابن عمر أن النبی  359: 1). الدر المنثور      

 
4

 :...آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرج احمد وابو داود والنسائی وابن ماجۀ عن ثوبان قال قال رسول اللّه 260: 1). الدر المنثور      

 
یا ابا ذر ترى کثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم یا رسول  آله و علیه اهللا صلى  ). وفیه اخرج ابن حبان عن ابی ذر قال قال رسول اللّه     5

، قال: انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، وفیه اخرج الحاکم  ، قال: افترى قلۀ المال هو الفقر؟ قلت: نعم یا رسول اللّه اللّه

اوصنی وأوجز فقال:   رجل فقال یا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلىوصححه والبیهقی فی الزهد عن سعد بن ابی وقاص قال: أتى النبی 

 علیک باإلیاس مما فی ایدي الناس وایاك والطمع فانه فقر حاضر وایاك وما یعتذر منه.
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  1».موجع

وهذه الخماسیۀ الخمیصۀ للفقراء أخمص من فقرهم، واغنى من غنى األغنیـاء، هـذه تجعـل    

  االنفاق الیه فی اعلى القمم.

وتلک هی صورة عمیقۀ اإلیحاء یرسمها ذلک النص الجلی العلی على اختصاره، ترسـم کـل   

بإشراقه اإلیمان، الملیئۀ من اإلستحیاء علـى بأسـها    المالمح والسمات لتلک الوجوه المضیئۀ

  وبؤسها فی حاجیات الحیاة المعیشیۀ، وکانک تراها من خالل هذه الجمالت الجمیلۀ.

ومـا  «وهم آوالء افضل من ینفَق لهم، وأحرى من تخفی لهم صدقاتهم، حفاظا على کرامتهم، 

  :»به علیم  تنفقوا من خیر فان اللّه

»نفینَ یالَّذهِملَیع فالَ خَوو هِمبر نْدع مرُهأَج مۀً فَلَهیالَنعرّا وارِ سالنَّهلِ وبِاللَّی مالَهوالَ  قُونَ أَمو

»هم یحزَنُونَ
2.  

فـاق  تأشیرا لتقدمه علیها کأصل إالّ ما خرج بالدلیل، فان فـی ان » عالنیۀ«على » سرا«هنا تتقدم 

السر حفاظا على صالح النیۀ، وعلى کرامۀ الفقیر، مهما کـان انفـاق العالنیـۀ تشـجیعا لسـائر      

  ».قوا انفسکم واهلیکم نارا...«الناس فی االنفاق، ولکن 

  الزکوات الواجبۀ العامۀ

سـمیع     صالَتَک سکَنٌ لَهم واللّه خُذْ منْ أَموالهِم صدقَۀً تُطَهرُهم وتُزَکِّیهِم بِها وصلِّ علَیهِم إِنَّ«

یملع«
3.  

                                                        
1

فسأله  آله و علیه اهللا صلىنۀ والنسائی والبیهقی عن انس ان رجالً من االنصار اتى النبی ). وفیه اخرج احمد وابو داود والترمذي وحس     

ء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فیه من الماء، قـال: ائتنـی بهمـا فأتـاه بهمـا       فقال: اما فی بیتک شیى

 ین؟ قال رجل: انا آخذهما بدرهم قال:...بیده فقال: من یشتري هذ آله و علیه اهللا صلى  فأخذهما رسول اللّه

 
2

      .(2 :274. 

 
3

      .(8 :103. 
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هـی  » صـدقۀ «وغیرهم من أصحاب األموال  1هؤالء الذین اعترفوا بذنوبهم» خذ من أموالهم«

جمع مضاف یفید اإلستغراق، إذا فمسـتغرَق األمـوال هـی    » أموالهم«روضۀ، وألن الزکوة المف

کلها مجالٌ واسع ألخذ واجب الصدقۀ، دون اختصاص بالتسعۀ الشهیرة، فحتى لـو دل دلیـل   

على ذلک اإلختصاص لکان ناسخا لهذه اآلیۀ! إذ ال تقبل ذلک التخصیص فإنه مستهجن، وإذ 

الزکوة والصـدقات هـی بـین مسـتغرِقۀ لألمـوال       ال ناسخ لها فی القرآن، بل ا آلیات اآلمرة ـب

ثم السنۀ لو دلت على ذلک اإلختصاص ـ وال تـدل ـ     2وصریحۀ فی التخطی عن هذه التسعۀ

فلیست لتنسخ القرآن على أیۀ حال، ال سیما وأن قرابۀ مائۀ من الروایات تـدل علـى تحلیـق    

مـا  إ» عمـا سـوى ذلـک    آلـه  و علیه اهللا صلى  عفى رسول اللّه«الزکوة على کافۀ األموال، والیتیمۀ القائلۀ 

  . مطروحۀ أو مأولۀ، إذ لیس من شأن الرسول العفو عما فرضه اللّه

  لذلک کله فهذه من عداد اآلیات الدالۀ على تحلیق الزکوة على کافۀ األموال.

قرینـۀً علـى ذلـک التبعـیض؟     » مـن «تبعض المأخوذة منهم لمکان » من أموالهم«والقول إن 

وإنمـا  » خـذ أمـوالهم  «الزکوي، فال یصح  مردود بأن المأخوذ على أیۀ حال بعض من المال

خذ مـن  «أي: بعضا من کل األموال، ولو عنی البعض من البعض لکانت عبارته » من أموالهم«

                                                        
فی بیت أم سلمۀ نزلت توبته فقال: یا أم   ). فی قصۀ أبی لبابۀ یروي القمی فی تفسیره... فلما کان بعد ذلک ورسول اللّه     1

أفأؤذنه بذلک؟ فقال: لتفعلن فأخرجت رأسها من الحجرة فقالت  آله و علیه اهللا صلى  أبی لبابۀ فقالت یا رسول اللّه على  سلمۀ قد تاب اللّه

 آله و علیه اهللا صلى  حتى یحلنی رسول اللّه  فوثب المسلمون لیحلوه فقال: ال واللّه  علیک فقال: الحمد للّه  یا أبا لبابۀ أبشر فقد تاب اللّه

  علیک توبۀ لدولدت من امک یومک هذا لکفاك فقال یا رسول اللّه  فقال یا أبا لبابۀ قد تاب اللّهآله و علیه اهللا صلى  لّهفجاء رسول ال

: وآخرون... خذ  أفتأصدق بمالی کله؟ قال: ال، قال: فبثلثیه؟ قال: ال قال فبنصفه؟ قال: ال قال: فبثلثه؟ قال: نعم، فأنزل اللّهآله و علیه اهللا صلى

 هو یقبل التوبۀ.  أموالهم صدقۀ.. ألم یعلموا أن اللّه من

حیث أرسله أمینا إلى بنی قریظۀ لما حوصروا. فقالوا له یا أبا لبابۀ ما  آله و علیه اهللا صلى  أقول: وأبو لبابۀ هذا هو الذي خان رسول اللّه

  أشار إلى حلقه ثم ندم على ذلک فقال خنت اللّهترى أنزل على ما حکم محمد، فقال: أنزلوا واعلموا أن حکمه فیکم هو الذبح و

ومر إلى المسجد وشد فی عنقه حبالً ثم شده إلى اإلسطوانۀ التی  آله و علیه اهللا صلى  ورسوله ونزل من حصنهم ولم یرجع إلى رسول اللّه

 تسمى اسطوانۀ التوبۀ ـ إلى آخر القصۀ...

 
2

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أکله والزیتون والرمان متشابها وغیر «). کآیۀ األنعام:      

 .141 » تسرفوا أنه ال یحب المسرفینمتشابه کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده وال
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  ».بعض أموالهم

المفروض األخذ منها، فهو ـ إذا ـ الزکـوة    » من أموالهم«أمرا دلیل الوجوب، فهو » خذ«وألن 

  األلفاظ. المفروضۀ، أما شئت أن تسمیه إذ ال مشاحۀ فی

فـی المائـۀ    10ـ أو ـ    5ـ أو ـ    5/2وقد قدر ذلک الـبعض فـی الـبعض مـن األمـوال ب      

کضریبۀ ألقل تقدیر، ومن ثم ضریبۀ غیر مستقیمۀ مستفادة من آیـۀ العفـو، وهـو الزائـد عـن      

  الحاجۀ المتعودة.

 تطهیرا لهم عن أدناس األموال والذنوب والبخـل وطموحـات  » صدقۀ تطهرهم وتزکیهم بها«

» تـزکیهم «و» ال إلـه «واجهۀ السلب: » تطهرهم«الفقراء، وتزکیۀ لهم بترفیع درجات، فقد تعنی 

فقد تحلِّق کلمۀ التوحیـد علـى کافـۀ األحـوال واألمـوال دونمـا       »  إالَّ اللّه«واجهۀ اإلیجاب 

  استثناء.

عما یعرضهم من بأس وبـؤس فـی   » إن صالتک سکن لهم«مزیدا للرحمۀ » وصل علیهم«ثم 

  األموال واندفاع األحوال.دفع 

إذا أتی بصدقۀ قال: اللَّهم صل على آل فالن فأتـاه أبـی    آلـه  و علیه اهللا صلى  کان رسول اللّه«ذلک وقد 

  1».بصدقته فقال: اللَّهم صل على آل أبی أوفى

یختص بمن یأخذ من أموالهم صدقۀ، بل هو یعم المـؤمنین علـى   » صل علیهم«ذلک، ولیس 

  2درجاتهم وکما یروى رحمته وصلواته الشاملۀ لهم.

ما قضیۀَ طلیق األخذ الشامل تعنی األخذ البدائی، أم األخذ عند اإلعطاء، أم تعنیه» خذ«وترى 

                                                        
1

وابن المنذر وابن مردویه عن  ـ أخرج ابن أبی شیبۀ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجۀ 275: 3). الدر المنثور      

 ابن أبی أوفى قال:...  عبداللّه

 
2

صل  آله و علیه اهللا صلى  فقالت له امرأتی یا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلىقال أتاها النبی   ). المصدر أخرج ابن أبی شیبۀ عن جابر بن عبداللّه     

علیک وعلى زوجک، وفیه أخرج ابن أبی شیبۀ عن خارجۀ بن زید عن عمه یزید بـن ثابـت     علی وعلى زوجی فقال صلى اللّه

إذا هو بقیر جدید فسأل عنه فقالوا فالنۀ فعرفهـا فقـال:   فلما وردنا البقیع آله و علیه اهللا صلى  وکان أکبر من زید قال: خرجنا مع رسول اللّه

أفال آذنتمونی بها؟ قالوا: کنت قائالً فکبر هنا أن نؤذیک فقال: ال تفعلوا ما مات منکم میت ما دمت بین أظهرکم إال آذنتمونی بـه  

 فإن صالتی علیه رحمۀ.
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لهما، فالذین یؤتون الصدقات المفروضۀ یأخذها رئیس الدولۀ اإلسالمیۀ، والذین ال یؤتونهـا  

  یبعث عمالها لیأخذوها بحدودها وشروطها.

أن الصدقۀ حق متعلق بذمم أصحابها دون عیون األمـوال، ولکـن   » أموالهم«وظاهر النسبۀ فی 

یها شرکاء ألصحابها فیها، وال فرق بین زوال المال المستحق واجب األخذ منها یجعل مستحق

  قبل إخراج زکاتها، بین تعلق الحق بأعیانها أم بالذمۀ، فإن فرَّط ضمن على أیۀ حال.

  ثم األموال تشمل الحقوق المالیۀ مع عیون األموال، ألنها من األموال کما العیون.

  غین، إذا فلیست أموال غیرهم متعلقۀ للزکوات.ال مورد لهما إال البال» تطهرهم وتزکیهم«وألن 

وال بد أن یکون ذلک األخذ مطهرا لهم ومزکیا، فاألخذ قهرا وغلظۀ غیر مسموح، بـل اللـین   

  المکین هو واجب األخذ أدبیا.

یقرر أن األخذ ال بـد أن یکـون مـن ناحیـۀ رئـیس       آلـه  و علیه اهللا صلىخطابا » تطهرهم وتزکیهم«وهنا 

تعنـی اآلخـذ،   » تـزکیهم بهـا  «تعنی الصدقۀ ثـم  » تطهرهم«یۀ، وقد یحتمل أن الدولۀ اإلسالم

فطبیعۀ الحال فی الصدقات أنها تطهـر أصـحابها، ثـم اآلخـذ الرسـولی أو الرسـالی یزکـی        

تعم اآلخذین إلى نفس الصدقۀ فإنهما » تطهرهم«أصحابها بها بما یرفع به من نفسیتهم، أم إن 

  مطهران.

تطهرهم وتزکیهم بها وصل علـیهم إن صـالتک   «ائب أدب بارع أن ذلک، وهنا فی أخذ الضر

وهکذا یجب أن یراعى األدب والحنان فی أخذ الصدقات، ومن نماذجها البارعـۀ  » سکن لهم

  بعد النموذج الرسولی ما کتبه على أمیر المؤمنین إلى عمال الصدقات:

، وال تجتازنَّ علیـه کارهـا، وال   وحده ال شریک له، وال تروعنَّ مسلما  إنطلق على تقوى اللّه«

  فی ماله ـ.  تأخذنّ منه أکثر من حق اللّه

فإذا قدمت على الحی فأنزِل بماءهم من غیر أن تخالط أبیاتهم، ثـم إمـض إلـیهم بالسـکینۀ     

  والوقار حتى تقوم بینهم فتُسلِّم علیهم، وال تُخدج بالتحیۀ لهم، ثم تقول:

فـی    فی أمـوالکم، فهـل للّـه     وخلیفته آلخذَ منکم حق اللّه  لّه! أرسلنی إلیکم ولی ال عباد اللّه

أموالکم من حق فتؤدوه إلى ولیه؟ فإن قال قائل: ال، فال تراجعه، وإن أنعم لک منعم فـانطلق  

معه من غیر أن تخیفه أو توعده أو تعسفه أو تُرهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضـۀ، فـإن   
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ا إال بإذنه، فإن أکثرها له، فإذا أتیتها فال تدخل علیهـا دخـول   کان له ماشیۀ أو إبل فال تدخله

متسلط علیه، وال عنیف به، وال تُنَفِّرنَّ بهیمۀً وال تُفزعنَّها، وال تسوءنَّ صاحبها فیهـا، وإصـدع   

المال صدعین، ثم خیره، فإذا إختار فال تَعرَّضَنَّ لما إختاره، فال تزال کذلک حتـى یبقـى مـا    

طهما، ثم إصـنع    فی ماله، فإقبض حق اللّه  لحق اللّه فیه وفاءمنه، فإن استقالک فأقله، ثم اخل

فی ماله، وال تأخذنَّ عودا،وال هرِمۀً، وال مکسورةً،   مثل الذي صنعت أوالً حتى تأخذَ حق اللّه

سـلمین حتـى   وال مهلوسۀ، وال ذات عوار، وال تأمنَنَّ علیها إالَّ من تثق بدینه رافقـا بمـال الم  

یوصله إلى ولیهم فیقسمه بینهم، وال توکِّل بها إالَّ ناصحا شفیقا وأمینا حفیظا، غیرَ معنِّـف وال  

فـإذا    مجحف وال ملغب وال متعب، ثم أحدر إلینا ما اجتمع عندك، نصـیره حیـث أمـر اللّـه    

مصـر لبنَهـا فیضـرَّ ذلـک     أخذها أمینک فأوعز إلیه أن ال یحول بین ناقۀ وبین فصـیلها، وال ی 

بولدها، وال یجهدنَّها رکوبا، ولیعدل بین صواحباتها فی ذلک وبینها، ولیرفِّـه علـى الالَّغـب،    

ولیستعین بالنقْب والظالَع، ولیوردها ما تمر به من الغُدر، وال یعدل بها عن نبـت األرض إلـى   

إذن اللّـه  جواد الطرق، ولیروحها فی الساعات، ولیمهلها عند ا   لنِّطاف واألعشاب حتى تأتینا ـب

فإن ذلک  آلـه  و علیه اهللا صلىوسنۀ نبیه   بدنا منقیات، غیرَ متعبات وال مجهودات، لنَقسمها إلى کتاب اللّه

  ).25(الوصیۀ   أعظم ألجرك، وأقرب لرشدك إن شاء اللّه

وال یعضـههم، وال یرغـب عـنهم    وأمره أن ال یجـبههم،  «إلى بعض عماله  السالم علیهومن عهد له 

  تفضالً باإلمارة علیهم، فإنهم اإلخوان فی الدین، واألعوان على إستخراج الحقوق ـ.

وإن لک فی هذه الصدقۀ نصیبا مفروضا، وحقا معلوما، وشرکاء أهل مسـکنۀ، وضـعفاء ذوي   

قیامۀ، وبؤسا لمن فاقۀ، وإنا موفوك فوفِّهم حقوقهم، وإالَّ فإنک من أکثر الناس خصوما یوم ال

الفقراء والمساکین، والسائلون والمـدفوعون والغـارم وابـن السـبیل، ومـن        خصمه عند اللّه

إستهان باألمانۀ، ورتع فی الخیانۀ، ولم ینزِّه نفسه ودینه منها، فقد أحلَّ بنفسه فی الـدنیا الـذُّل   

، وأفظـع الغـش غـش    والخزي، وهو فی اآلخرة أذل وأخزى، وإن أعظم الخیانۀ خیانۀ األمـۀ 

  ).36األئمۀ والسالم. (العهد 
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»هو التَّواب الرَّحیم   هو یقْبلُ التَّوبۀَ عنْ عباده ویأْخُذُ الصدقَات وأَنَّ اللّه   أَلَم یعلَموا أَنَّ اللّه«
1.  

»قابل التوب«أجل، إنه فقط 
ۀ مـن     ال  2 سواه، فإنه هو المعصی دون سواه، فکیـف یقبـل التوـب

سواه، فالخرافۀ الجارفۀ المسیحیۀ أن األقاسسۀ یغفرون الذنوب ویتوبون علـى العصـاة، إنهـا    

فی غفران الذنوب وقبول التوبات! فلـیس ألحـد     ، أم وکالۀ عن اللّه تعنی لهم ربوبیۀً أمام اللّه

  الً عما سواه.، فض قبول التوبۀ حتى رسول اللّه

تجعلنا نراعی کل حرمۀ وتبجیل ألیدي الفقراء، إذا فحـق للمتصـدق   » یأخذ الصدقات«وهنا 

  کما على اآلخذ مثل ذلک. 3أن یسترجع ما تصدق ویقبله ثم یرجعه

، وکما على مؤتیها کامـل   ، ففی أخذها وإیتاءها ملتقى ید اللّه ذلک ألن اآلمر بالصدقۀ هو اللّه

، فهنـا ملتقـى    مؤتیها کامل الحرمۀ عند إیتاءها، کذلک على آخذها حیث یأخذ من یـد اللّـه  

ـ   ، وألن اآلخـذ قـد    بیل اللّـه ربانی على طرفی اإلیتاء واألخذ أن یراعیا حرمۀ التصدق فـی س

وتضـامنا مـع اآلخـذ      یحس بذُلّ فقد یحق على المؤتی أن یسبقه إلى ذلک تطامنا ألمر اللّـه 

                                                        
1

      .(8 :104. 

 
2

      .(40 :3. 

 
ن : والذي نفسی بیده ما من عبد یتصدق بصدقۀ طیبۀ مآلـه  و علیه اهللا صلى  عن أبی هریرة قال قال رسول اللّه 275: 3). الدر المنثور      3

إالَّ طیبا وال یصعد إلى السماء إالَّ طیب فیضعها فی حق إالَّ کانت کأنما یضعها فی ید الرحمن فیربیها   کسب طیب وال یقبل اللّه

  له کما یربی أحدکم فلوه أو فصیله حتى أن اللقمۀ أو التمرة لتأتی یوم القیامۀ مثل الجبل العظیم وتصدیق ذلک فی کتـاب اللّـه  

 .»هو یقبل التوبۀ عن عباده ویأخذ الصدقات  لموا أن اللّهألم یع«العظیم: 

حدیث طویل وفیه وإذا ناولتم السائل شیئا فسلوه أن یدعو لکم فإنه یجاب له  السالم علیهعن أمیر المؤمنین  261: 2وفی نور الثقلین 

عزَّ وجلّ یأخذها قبل أن تقع فی یده کما   للّهفیکم وال یجاب فی نفسه ألنهم یکذبون، ولیرد الذي یناوله یده إلى فیه فیقبلها فإن ا

 .»هو یقبل التوبۀ عن عباده ویأخذ الصدقات  ألم یعلموا أن اللّه«قال عزَّ وجلّ: 

لم یخلق شیئا إال وله خازن یخزنه إالّ الصدقۀ فإن الرب یلیها بنفسه   قال: إن اللّه السالم علیه  وفیه عن تهذیب األحکام عن أبی عبداللّه

 ن أبی إذا تصدق بشیء وضعه فی ید السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده فی ید السائل.وکا

: خصلتان ال آله و علیه اهللا صلى  قال قال رسول اللّه السالم علیهمعن آبائه  السالم علیه  وفیه عن تفسیر العیاشی عن محمد بن مسلم عن أبی عبداللّه

 فإنه من صالتی وصدقتی من یدي إلى ید السائل فإنها تقع فی ید الرب.أحب أن یشارکنی فیهما أحد، وضوئی 

قبل ید العبد   إذا أعطى السائل قبل ید السائل فقیل له لم تفعل ذلک؟ قال: ألنها تقع فی ید اللّه علیهماالسالموفیه کان علی بن الحسین 

 . وقال: لیس من شیء إال وکل به ملک إال الصدقۀ فإنها تقع فی ید اللّه
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فلیرجح جانب اآلخذ لها على » یأخذ الصدقات«  وترفیعا لمنزلته، إضافۀ إلى أن النص أن اللّه

  مؤتیها.

  ، فاللّـه  خذ من أموالهم، ولکنه أخذٌ بأمر اللّـه  :آلـه  و علیه اهللا صلى  وصحیح أن اآلخذ هنا هو رسول اللّه

وما رمیـت  »«فوق أیدیهم  ید اللّه  إن الذین یبایعونک إنما یبایعون اللّه«هو اآلخذ فی الحق کما 

  .»رمى  إذا رمیت ولکن اللّه

بأن الصدقۀ هی من مصادیق التوبـۀ، ولـم   » یأخذ الصدقات«ب » یقبل التوبۀ«وقد یلمح قرن 

  طهر وتزکی أصحابها!.ال؟ وهی ت

  موارد الزکاة

»  ـی الرِّقَـابِ وفو مهؤَلَّفَۀِ قُلُوبالْما وهلَیینَ علامالْعینِ واکسالْمو لْفُقَرَاءل قَاتدا الصینَ  إِنَّمالْغَـارِم

»حکیم علیم   واللّه   وابنِ السبِیلِ فَرِیضَۀً منْ اللّه   وفی سبِیلِ اللّه
1.  

جـدیرة بـین   »  فریضۀً من اللّه«آیۀ وحیدة منقطعۀ النظیر تقرر موارد الزکوة الثمانیۀ لمرة یتیمۀ 

آي الصدقات واإلنفاقات والزکوات وسائر االیتاآت أن تُمحور فی البحث عن أُمهات مسائل 

أصـیلۀ لإلیمـان، والخـروج عـن      الزکوة، وقد قُرنت بها الصالة فی کثیر من اآلیات کشریطۀ

مهمـا  » الزکـوة «الالَّإیمان، وفی القرآن کله نجد إیتاء المال والصدقات واإلنفاقات تعنی کلها 

  اختلفت عنها التعبیرات.

واألخـوة    ، فهی صدقۀ اإلیمان باللّه والصدقۀ هی ما تجافى به اإلنسان عن حقه فی سبیل اللّه

  ه، وصدقا فی إنفاقه، وهو النیۀ الصادقۀ دون منٍّ وال أذى.، صدقا فی الحصول علی فی اللّه

  2فآیۀ الصدقات ـ هذه ـ مما تکفی برهانا ساطعا على أنها ککلّ هی الزکَوات.

»خذ من أموالهم صدقۀ تطهرهم وتزکیهم بها..«کما أن 
تجعل کل األمـوال المـأخوذة فرضـا     1

                                                        
1

      .(8 :60. 

 
2

) بـل  196: 2( »ففدیۀ من صـیام أو صـدقۀ أو نسـک   «آیۀ کلها مدنیات. تعنی کلها الزکوة بوجه عام وحتى فی  16). وهی      

) مهما کانت هی المهور الواجبۀ ألنها ال مقابل لها إال العطف بالنساء فإن ما یؤتینه 4: 4( »ساء صدقاتهن نحلۀوآتوا الن«وحتى فی 

 یقابل ما یأخذنه وزیادة، إذا فمهورهن صدقات.
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  ین صدقات هی الزکوات، وقد نزلت فی تاسع الهجرة أو عاشرها.من المسلم

هنا تبعیضا فی األموال، أن یؤخذ البعض دون اآلخر حتى ینطبق ذلک الـبعض  » من«وال تعنی 

ق علـى کـل    » أمـوالهم «على التسعۀ الشهیرة، ألنها ال تؤخذ کلها، بل بعض منهـا، ثـم    تحلـِّ

تعنی بعضا من کل فـرد فـرد وکـل    » من«خذ، ف األموال، فهی ـ إذا ـ کلها موارد لذلک األ  

خـذ مـن   «صنف صنف من أموالهم، ولو عنت بعضا م بعض لکان صحیح التعبیـر وفصـیحه   

  ».بعض أموالهم

کان الفرض أخذ کل أموالهم دون إبقاء، ولو کـان  » خذ أموالهم صدقۀ«ذلک، فلو کان النص 

» خذ من أمـوالهم «لکن النص کان أخذ البعض من بعض أموالهم، و» خذ من بعض أموالهم«

فال یعنی إال األخذ من بعض الجمیع وهو بعض کـل منهـا، دون المجمـوع، وال تصـلح وال     

  وهی جمع مضاف یعنی کل أموالهم.» أموالهم«تصح عنایۀ البعض القلیل القلیل من 

 ومهما اختصت آیات الصدقات بأنها کلها مدنیات، ولکن آیات إیتاء المال واإلنفاق والزکوة

تعم العهدین، مهما یبرهن أن الزکوة فریضۀ مکیۀ قبل المدنیۀ، بل هی من اُولیـات فرائضـها،   

ق بنصـاباتها     کما قرنت بالصالة وهی أولى الفرائض على اإلطالق، مهما کان تطبیقهـا المطبـ

وقد کانت فی مکۀ فرضا غیـر  » خذ من أموالهم صدقۀ..«الخاصۀ فی المدینۀ حین نزلت علیه 

  بحدود اإلمکانیۀ. محدد إال

تتحدث عن فرضها فی الشرایع السابقۀ،  3مدنیات أربع 2وهنا تضاف إلى مکیات الزکوة التسع

  ما لم تنسخ وقد أثبتت فی العهدین.فإنها تنجر إلى شرعۀ اإلسالم 

ممـا تقضـی    1،»حقه یوم حصاده«و 4»حق معلوم«ثم مکیات أخرى ثالث تعبر عن الزکاة ب 

                                                                                                                                                         
1

      .(9 :103. 

 
2

 .18: 92و 20: 73و 14: 87و 7: 41و 4: 31و 39: 30و 3: 27و 4: 23و 156: 7). هی اآلیات      

 
 .73: 21و 5و 31: 19و 43: 2). وهی      3

 
4

فی قسم من الروایات بغیر الزکاة، فقد یعنی غیر الزکاة المعروضۀ ذات النصابات المعلومۀ، ال » حق معلوم«). ومهما فسر      

ومما ورد فی ذلک ما رواه عبدالرحمان األنصاري قال  مکیتان ولم تکن فی مکۀ للزکاة نصاب،» حق معلوم«سیما وأن آیتی 
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على الفریۀ الشهیرة على الزکاة أنها ـ فقط ـ مدنیۀ ولیست مکیۀ، وقد اشـتهرت بـین الفقهـاء      

  والمفسرین ومؤلفی آیات األحکام مما یحیر العقول.

والتعبیر عن کل هذه اإلیتاآت بمختلف صیعها بالزکوة اکثر مما سواها من تعبیرات، یعنـی أن  

وأمام خلـق    ی النفوس واألموال من البخل والخیالء أمام اللّهیزک  المال المؤتى فی سبیل اللّه

، والمجتمع من الفقر والعناء مادیا ونفسیا، ومن کافۀ األخطـار الموجهـۀ إلیـه اقتصـادیۀ      اللّه

خذ مـن أمـوالهم صـدقۀ تطهـرهم     «وأنفسیۀ وسیاسیۀ أماهیه من قذارات فردیۀ وجماعیۀ: ف 

  !.»ن لهموتزکیهم بها وصل علیهم إن صالتک سک

وفی مربع اإلیتاء اإلنفاق الصدقۀ الزکوة، الثالثۀ األخیرة تفسر کیفیۀ اإلیتاء، أن واجبـه کونـه   

                                                                                                                                                         
فی أموالهم حق «عزَّ وجلّ   فقال له: أخبرنی عن قول اللّه علیهماالسالمیقول أن رجالً جاء إلى علی بن الحسین  السالم علیهسمعت أبا جعفر 

 ، الحق المعلوم.المعلیهماالس؟ ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علی بن الحسین »معلوم. للسائل والمحروم

 
1

وهو الـذي أنشـأ   « 143وفی االنعام »فی أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم« 19والذاریات  24). هو فی آیتین: المعارج      

 .»جنات معروشات.. وآتوا حقه یوم حصاده..

 إلیکم نصوص اآلیات التالیۀ: 2ـ  1وتفصیالً للهوامش 

أوصانی «مکیۀ لشطرین من آیاتها، فالثانی آیات مدنیۀ أربع تتحدث عن واجب الزکاة فی الشرایع السابقۀ ك  فالزکاة فریضۀ

وکان یأمر أهله بالصالة «) ـ 43: 2( »وأقیموا الصالة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین«) ـ 32: 19( »بالصالة والزکاة ما دمت حیا

: 21( »یهدون بأمرنا وأوحینا إلیهم فعل الخیرات وإقام الصالة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدینوجعلناهم أئمۀ «) ـ 55: 19( »والزکاة

73.( 

والذین هم «) ـ 156: 7( ».. ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة..«والشطر األول هی مکیات تسع: 

.. وویل «) 39: 30( »فأولئک هم المضعفون  ن زکاة تریدون وجه اللّه.. وما آتیتم م«) ـ 4: 31) و(3: 27( »للزکات فاعلون

..وأقیموا الصالة وآتوا «) ـ 14: 87( »قد أفلح من تزکى«) ـ 7: 41( »للمشرکین. الذین ال یؤتون الزکاة وهم باآلخرة هم کافرون

 ).18: 92( »الذي یؤتى ما له یتزکى«) ـ 20: 73( »قرضا حسنا  الزکاة واقرضوا اللّه

 فهذه ثالثۀ عشر آیۀ تحدث عن واجب الزکاة قبل العهد المدنی.

فی أموالهم «): 19) والذاریات (22فی المعارج (» حق معلوم«وآیۀ  143 »وهو الذي أنشأ جنات معروشات...«ومن ثم آیۀ االنعام 

 .»حق معلوم. للسائل والمحروم

خذ من أموالهم صدقۀ تطهرهم «ى المکیۀ األمر باألخذ من أموالهم: فهذه ستۀ عشر، ثم آیاتها المدنیۀ أقل منها وإنا تزید عل

 نصابات الزکاة. آله و علیه اهللا صلى) وقد نزلت فی تاسع الهجرة أو عاشرها، ثم بین الرسول 103: 9( »وتزکیهم بها

 فمن ثالثین آیۀ حول الزکاة التی أکثرها مقرونۀ بالصالة تسعۀ منها مکیات والباقیات مدنیات!.
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موصوفا بصفۀ اإلنفاق والصدقۀ والزکاة، فاإلیتاء الخارج عن هـذا المثلـث خـارج عـن دور     

  اإلیتاء إیمانیا.

ـ    مولیتها لکـل األمـوال،   ومختلف آیات الزکوة ـ کالحکمۀ الربانیۀ الفارضۀ لها ـ تدل على ش

دون التسعۀ المعروفۀ التی ال أصل لها إالّ ضعاف الروایـات سـندا ومتنـا، المخالفـۀ لآلیـات      

  وعشرات أضعافها من معتبرات الروایات التی تعنی ما تعنیه اآلیات.

عمـا  لـه آ و علیـه  اهللا صـلى   عفى رسول اللّـه «فالروایات الحاصرة لها فی التسعۀ هی القائلۀ بصیغۀ واحدة 

ا    عما فرضـه اللّـه   آلـه  و علیه اهللا صلى  وکیف یصح أن یعفو رسول اللّه 1»سوى ذلک ؟ اللَّهـم إالّ مرحلیـ

تطبیقیا مؤقتا توطینا للنفوس على أداء الزکوة، وأنه لم یکن فی عهدي الرسول مکیـا ومـدنیا   

العهـد  سوى هذه التسع من األموال التی تأتی فیها الزکوة أم هی أهمها وأکثرها، ال سیما وأن 

المکی هو عهد أفقر الفقر للمسلمین المحاصرین إقتصادیا وفی کل الحرکات، لذلک یکتفـى  

فی آیاتها المکیۀ بفرضها دون واجب أخذها، ثم الزکوة تعنی کـل مـا یزکـی اإلنسـان دون     

اختصاص باألموال، کزکاة العلم والمعرفۀ أماهیه، ثم ولم تکن زکاة المـال مختصـۀ بنصـاب    

یسـألونک مـاذا   «ل ما سمحت به األیدي قدر المستطاع کما تعنیه آیۀ البقرة: خاص، بل هی ک

                                                        
عما سوى ذلک ـ ان صح نقله ـ ال یعنی تشریعۀ استقالالً أو تخویالً، ثم السنۀ ال تنسخ الکتاب  آله و علیه اهللا صلى  ). عفى رسول اللّه     1

واختصاص الزکوة بهذه التسع نسخ لمعومات وصدقات الکتاب ـ وکثیر منها آبیۀ عن تخصیص أو تفسیر ـ وما یقبل أحدهما 

لک تخصیص مستهجن ألنه تخصیص األکثر وکذلک لتفسیر األکثر، ثم الحدیثان المتعارضان یعرضان على القرآن وهو یصدق فذ

 القسم الثانی القائل بعموم الزکاة لکل األموال فإنما العفو یعنی مرحلیۀ بیان الواجب فی الزکوة کما فیما اشتبها من أحکام صعبۀ.

قال: وضع  السالم علیه  بن مسکان عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبداللّه  عن یونس عن عبداللّه بسند 41: 8جامع أحادیث الشیعۀ 

الزکوة على تسعۀ أشیاء الحنطۀ والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضۀ واإلبل والبقر والغنم وعفا عما  آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 سوى ذلک.

ن الزکوة فی تسعۀ أشیاء وعفا عما سوى ذلک إنما کان ذلک فی أول النبوة کما کانت الصالة وفی الکافی قال یونس معنى قوله أ

فیها سبع رکعات وکذلک الزکوة وضعها وسنها فی أول نبوته على تسعۀ أشیاء ثم وضعها  آله و علیه اهللا صلى  رکعتین ثم زاد رسول اللّه

 على جمیع الحبوب.

هل فی األرز شیء؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدینۀ لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال  السالم علیه  لّهوعن أبی بصیر قال قلت ألبی عبدال

» عفى عما سوى ذلک«) أقول: وعل 65: 4ففیه ولکنه قد جعل فیه وکیف ال یکون فیه وعامۀ خراج أهل العراق منه؟ (التهذیب 

 ی.یشمل عفو الذکر عما لم یکن یومئذ فی نطاق الحکم اإلسالم
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  ).219( »ینفقون قل العفو

عفوه من عند نفسه، فإنه مساماة لربه فی التشریع أو فریۀ على ربـه أن نسـبه   » عفى«فال یعنی 

شـبه ال تخـول،   إلیه حیث الربوبیۀ تکوینیۀً وال تشـریعیۀً ومـا أ    إلیه، وال عفوه تخویالً من اللّه

وإنما هو رسول لیس إال، ولو کان مشرعا بأیۀ صورة لکان ربا رسوالً، والناصـیۀ العامـۀ مـن    

ۀ مـن      اآلیات التی تتحدث عن کیان الرسول تحصره فی الرسالۀ فقط، ولـیس التشـریع وکاـل

  الرسالۀ، بل هو ربوبیۀ مخولۀ!.

ال، کما تشـیر إلیـه آیـات مـن القـرآن      نرى الزکوة فی کافۀ الشرائع اإللهیۀ متعلقۀ بکل األمو

  1وأخرى من کتابات السماء.

»وأوصانی بالصالة والزکوة ما دمت حیا«فمن القرآن: 
نقـدان   مالسـال  علیهفمتى کان للسید المسیح  2

وغالت وانعام وال سیما لحد النصاب حتى یوصى بالزکوة منها، اللَّهم إالّ زیاة عن ضـروراته  

  مهما قلت!.

وأوحینا إلیهم فعـل الخیـرات   «کما والنبیون أجمع ـ وهم کانوا فقراء ـ قد ال یملکون قوتهم:  

»وإقام الصالة وإیتاء الزکوة
3.  

مـن سـائر النـاس:     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى وة إالّ کالمسیح من النبیین وکنساء النبـی  فما هم فی حقل الزک

                                                        
1

: ولما شاع األمر کثَّر بنق إسرائیل من أوائل الحنطۀ والمسطار والزیت 5ـ اآلیۀ   31). منها فی أخبار األیام الثانی األصحاح      

 واعسل ومن کل غلۀ الحقل وآتوا بعشر الجمیع بکثرة.

: متى أخذتم من بنی إسرائیل العشر الذي اعطیتکم إیاه من عندهم نصیبا لکم ترفعون منه رفیعۀ 26 :18وفی التوراة سفر االعداد 

الرب عشرا من العشر. فیحسب لکم انه رفیعتکم کالحنطۀ من البیدر وکالک من المعصرة. فهکذا ترفعون أنتم أیضا رفیعۀ الرب من 

 5: 31، 717وتواریخ األیام ص  19: 24والتثنیۀ  23: 10و 9: 19ویین جمیع عشورکم التی تأخذون من بنی إسرائیل وفی سفر الال

 یذکر الدهن والعسل من األموال الزکویۀ.

: ویل لکم أیها الکتبۀ والفریسیون المراءون ألنکم تعشِّرون النعنع والشبِث والکُمون السالم علیهیقول المسیح  23: 23وفی انجیل متى 

منه  41ولی  42411لرحمۀ واإلیمان. کان ینبغی أن تعملوا هذه وال تترکوا تلک ومثله فی لوقا وترکتم أثقل الناموس الحق وا

 : بل اعطوا ما عندکم صدقۀ فهوذا کل شیء یکون نقیا لکم.السالم علیهیقول 

 
2

      .(19 :31. 

 
3

      .(21 :73. 
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»واقمن الصالة وآتین الزکوة..«
فمتى کانت لهن نصابات من هذه التسع ـ أم دونهـا ـ حتـى      1

  یؤمرن بالزکاة إالّ واحدة منهن وهی خدیجۀ المتوفاة قبل نزول هذه اآلیۀ بسنین.

ف تقرن الزکاة بالصالة کشریطۀ ثابتۀ لإلیمان؟ وهی خاصۀ بالتسعۀ التی ال یملکها إالّ ثم وکی

»أفلح المؤمنون... والذین هم للزکوة فاعلون«األقلون! فقد 
إال إ ذا کانت فرضا مهمـا قلـت،    2

قدیر مـن سـائر   شاملۀ للجل أو الکل، حیث اإلنسان أیا کان بإمکانه إیتاء الزکاة، وعلى أقل ت

  قواته إن لم یکن له قوة فی مال.

ذلک! فلم یقرن أي واجب بصفۀ اإلیمان العام إال الزکـوة، ممـا یـدل علـى تعمیمهـا لکـل       

  المؤمنین.

فـی  السـالم  علیـه أم کیف تختص بالزکوة بهذه التسع وهی معنیۀ من الخاتم الذي أنفقه اإلمام علـی  

ورسوله والـذین آمنـوا     إنما ولیکم اللّه«رة آیته: رکوع الصالة؟ حسب متواتر الروایات المفس

»الذین یقیمون الصالة ویؤتون الزکاة وهم راکعون
3.  

فی  4»الزکوة مع الصالة  فرض اللّه«فال تجد أیا من فروع الدین یقرن بالصالة إالّ الزکوة، فقد 

عدة آیات، ولیس ذلک إالّ ألهمیتها وأعمیتها، فاإلنسان أیا کان قـد یجـد مـا ینفقـه، ولکـن      

الصوم والجهاد والحج واألمر والنهی وما أشبه لیست على کافۀ المکلفین، اللَّهم مـن تـوفرت   

                                                        
1

      .(33 :33. 

 
2

      .(23 :4. 

 
3

      .(5 :55. 

 
  أبی بصیر وبرید وفضیل کلهم عن أبی جعفر وأبی عبداللّهصحیحۀ الفضالء األربع محمد بن مسلم و 5: 6). الوسائل      4

 الزکوة مع الصالة.  قاال: فرض اللّه علیهماالسالم

تعاهدوا أمر الصالة وحافظوا علیها.. ثم إن الزکاة جعلۀ مع الصالة قربانا ألهل اإلسالم فمن اعطاها  السالم علیهوعن النهج عن علی 

ة ومن النار حجابا ووقایۀ فال یتبعها أحد نفسه وال یکثرن علیها لهفۀ وإن من أعطاها غیر طیب طیب النفس بها فإنها تجعل له کفار

 النفس بها یرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنۀ مغبون األجر ضال العمل طویل الندم.

 بالء بالدعاء.سوسوا إیمانکم بالصدقۀ وحصنوا أموالکم بالزکاة وادفعوا أمواج ال السالم علیهوفیه عنه 

 



 174

  فیه شروطها بظروفها.

نجد أیۀ إشارة إلى اختصاصـها   هنا ننظر إلى خصوص اآلیات وعمومها فی حقل الزکوة، فال

  بمال دون سواه، مما یحتم شمولها لکل األموال دونما إستثناء.

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخـل والـزرع مختلفـا    «ومن خصوصها: 

أکله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقَّه یوم حصاده وال 

»إنه ال یحب المسفرین تسرفوا
1.  

ویکفـی هـذا   » والزیتون والرمان«راجع ـ ألقل تقدیر ـ إلى األخیر:   » حقه«فضمیر الغائب فی 

جنـات  «تجاوزا عن التسعۀ الشهیرة! ولکنه راجع ـ بظاهره ـ إلى کـل المـذکورات هنـا، ف      

ناتجۀ عنها دونما استثناء، کمـا  تشمل کافۀ الجنات بکل الفواکه ال» معروشات وغیر معروشات

ع ونـص اآلیـۀ ال    » الزرع مختلفا أکله« تشمل کل ما یزرع، فأین حصر الزکاة فی الغالة األرـب

  سیما فی الزیتون والرمان یعارضه.

تختصـه بیـوم الحصـاد، ممـا     » یـوم حصـاده  «تلمح صارحۀ بحق معلوم، ومن ثم » حقه«ثم 

والقـول أالّ إسـراف فـی الحـق      2صاد إالّ الزکوةیخصصه بالزکوة، إذ ال حق معلوما یوم الح

                                                        
1

      .(6 :143. 

 
2

سن فیما  آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج عبد بن حمید عن قتادة فی اآلیۀ قال: الصدقۀ التی فیه ذکر لنا إن نبی اللّه 49: 3). الدر المنثور      

یکال من الثمر، سقت السماء أو العین السائحۀ أو سقى النیل أو کان بعالً العشر کامالً وفیما سقی بالرشا نصف العشر وهذا فیما 

قال: وکان یقال إذا بلغت الثمرة خمسۀ أوسق وهو ثالثمائۀ صاع فقد حقت فیه الزکاة قال: وکانوا یستحبون أن یعطى مما ال یکال 

 من الثمرة على نحو ما یکال منها.

ما سقط من «فی اآلیۀ قال: آله و هعلی اهللا صلىوفیه أخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشیخ وابن مردویه عن أبی سعید الخدري عن النبی 

 أقول: قد یعنی واجب الزکاة دون نصاب فی مکۀ قبل تقریر النصاب.» السنبل

أنه کان یکره أن  آله و علیه اهللا صلىعن النبی  علیهماالسالمعن أبیه   فی تفسیر العیاشی عن سماعۀ عن أبی عبداللّه 769: 1وفی نور الثقلین 

وما حقه؟ قال: ناول منه   یقول: وآتوا حقه یوم حصاده قیل یا نبی اللّه  صد الزرع باللیل ألن اللّهیصرم النخل باللیل وان یح

فی اآلیۀ فسماه  السالم علیه  المسکین والسائل. أقول: وهذا من تفسیر اآلیۀ مکیا قبل تقریر النصاب. وفیه عن أبی بصیر عن أبی عبداللّه

 ده؟ قال: الضغث وتناوله من حضرك من أهل الخاصۀ. أقول: وهکذا األمر هنا.حقا قال قلت: وما حقه یوم حصا  اللّه

وفی الصحیح عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبی بصیر فی اآلیۀ هذا من الصدقۀ یعطی المسکین القبضۀ بعد القبضۀ ومن الجراذ 

 الحفنۀ بعد الحفنۀ حتى یفرغ.
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المعلوم، یرد هنا بأن المعلوم هو العفو الوسط، واإلسراف یعم حـانبی اإلفـراط والتفـریط، ف    

هو العفو الوسط إذ کان ذلک قبل تقریر نصـابات الزکـاة، فإنهـا ابتـدأت مـن العهـد       » حقه«

إذا مـا  » حقـه «یه کذلک ال إسراف، والمدنی أم یعنی اإلسراف فی المصرف، فکام ال تبذیر ف

» حقـه یـوم حصـاده   «زاد عن حاجیات الحیاة، فإن المبذر أو المسرف إنما ینقص فیهما عن 

توفیرا لنفسه، إسرافا أو تبذیرا أو کنزا، مثلثا من المحرمات ال یسمح لشیء منهـا فـی شـرعۀ    

  . اللّه

لحق هو الزکوة إال مکیـۀ اآلیـۀ،   ولم یمنع جماعۀً من أعالم الفقهاء والمفسرین عن أن ذلک ا

  زعم أن فریضۀ الزکوة مدنیۀ، رغم أن زهاء النصف من آیات الزکوة مکیات!.

معروضۀ على هذه اآلیۀ حقهـا، فتطـرح أو   » حقه یوم حصاده«ومتضارب الرویات فی تفسیر 

  وهی ألقل تقدیر تفرض حقا فی األکثریۀ من التسعۀ المشهورة. 1تول المخالفۀ لحقها

یا أیها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسـبتم وممـا أخرجنـا لکـم مـن األرض وال      «ومنها 

غنـی حمیـد.     الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إال أن تغمضوا فیه واعلمـوا أن اللّـه   تیمموا

واسـع علـیم.     یعدکم مغفرة منه وفضـالً واللّـه    الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللّه

یؤتی الحکمۀ... وما أنفقتم من نفقۀ... إن تبدو الصدقات فنعمـا هـی وان تخفوهـا وتعطوهـا     

                                                                                                                                                         

تعطی المسکین یوم حصادك الضغث ثم إذا وقع فی «فی اآلیۀ قال:  السالم یهعل  عن أبی مریم عن أبی عبداللّه 134: 6وفی الوسائل 

أقول: وهذا تفسیر اآلیۀ مدنیا بعد تقریر النصاب. ویعارضه خبر معاویۀ بن » البیدر ثم إذا وقع فی الصاع العشر ونصف العشر

ه قلت وما الذي أؤخذ به وما الذي أعطیه؟ قال: یقول: فی الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطیالسالم علیه  شریح سمعت أبا عبداللّه

یعنی من حضرك الشیء بعد » وآتوا حقه یوم حصاده«أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر وأما الذي تعطیه فقول عزَّ وجلّ 

ل تقریر الشیء وال أعلمه إال قال: الضغث ثم الضغث حتى یفرغ، أقول: عله یعنی الحق المحلق على النصاب ألنها نزلت قب

 النصاب.

 
1

لحبوب ما یزکى منها؟ قال: البر والشعیر والذرة والدخن واألرز محمد بن مسلم قال: سألته عن ا 510: 3). فی فروع الکافی      

 والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزکى وأشباهه.

 أقول: السلت هو الشعیر أو غیر ذي القشر منه.

 آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّهمثله وقال: کل ما کیل بالصاع فبلغ األوساق فعلیه الزکوة وقال: جعل  السالم علیه  وفیه عن زرارة عن أبی عبداللّه

 الصدقۀ فی کل شیء انبتت األرض إال ما کان فی الخضر والبقول وکل شیء یفسد من یومه.
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»و خیر لکمالفقراء فه
1.  

تحلِّق على کل المکاسب المحللۀ الطیبۀ تجارة وإجارة أماهیه؟ وکیف » طیبات ما کسبتم«ف 

  ».ما أخرجنا لکم من االرض«أرباح التجارات وهو یقابل » ما کسبتم«ال تشمل 

کلهـا  محلقۀ على کل نابتات األرض، وال تخـرج األمـوال   » مما أخرجنا لکم من األرض«ثم 

بالغالت األربع، مـن  » ما أخرجنا..«بالنقدین المسکوکین و» ما کسبتم«عن هذین، واختصاص 

فیما بعد مما یبین ویعـین أن اإلنفـاق هنـا یعنـی واجـب      » الصدقات«المستهجن جدا وذکر 

الزکوة، فهی واجبۀ فی أرباح التجارات وهی خارجۀ عن التسعۀ! ولو کان القصد من طیبـات  

واألنعـام  » مـن النقـدین واألنعـام   «النقدین واألنعام لجاء بلفظهما الصریح ك ما کسبتم فقط 

لجـاء  » الغـالت األربـع  «لو عنی منها » مما أخرجنا لکم من األرض«مذکورة بعدها، وکذلک 

بلفظها الخاص، إذا فواجب اإلنفاق عام، وتخصیصه بالتسعۀ مستهجن مخالف لـنص العمـوم   

  غیر القابلۀ للتخصیص.

إال المصلین: الذین هم على صالتهم دائمون. والـذین فـی أمـوالهم    «»: حق معلوم«ا ومنها آیت

»حق معلوم. للسائل والمحـروم 
وباألسـحار هـم یسـتغفرون. وفـی أمـوالهم حـق للسـائل        « 2

»والمحروم
تختص بهذه التسـعۀ، وال  » أموالهم«وهل إن  4»لیس فی المال حق سوى الزکوة«و 3

  یملکها إال األقلون؟!.

خذ مـن أمـوالهم صـدقۀ تطهـرهم     «ومن عموم اآلیات التی هی کخصوصها کما النصوص: 

»وتزکیهم بها..
هم؟ حیث الجمع المضاف دلیل اإلستغراق، أفلیست ما سوى التسعۀ من أمـوال  5

                                                        
1

      .(2 :271. 

 
2      .(70 :2. 

 
3

      .(51 :19. 

 
4

 :...آله و علیه اهللا صلىل قا 214: 13). تفسیر الرازي      

 
5

      .(9 :103. 
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التخصیص بالتسـعۀ فإنـه   » أموالهم«واألکثرة الساحقۀ یملکون منها ما ال یملکون! وال تتحمل 

تخصیص األکثر، وکیف یصح تخصیص عام یشمل مئات الصنوف من األموال بتسـعۀ فقـط   

  وهو مستهجن، فال أقل من إشارة تناسب البعض.

»وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه«ثم آیات فرض اإلنفاق: 
أترى أننـا مسـتخلفون ـ فقـط ـ       1

فی القلۀ القلیلۀ التی یملکها األقلون، دون الثلۀ الکثیرة التی یملکها األکثرون، فـاألقلون ـ إذا   

  ـ مستحلفون ثم األکثرون متخلفون!.

  التی استخلفنا فیه کما نحن مستخلفون فی هذه القلۀ؟!.  أو لیست تلک الکثرة من مال اللّه

الـذین یؤمنـون   «بعد فرض الصالة فـی آیـات أربـع:    » مما رزقناهم«د نرى فرض اإلنفاق وق

»بالغیب ویقیمون الصالة ومما رزقناهم ینفقـون 
الـذین یقیمـون الصـالة وممـا رزقنـاهم      «ـ   2

»ینفقون. أولئک هم المؤمنون حقا
قل لعبـادي  «ـ   4»نوالمقیمی الصالة ومما رزقناهم ینفقو«ـ   3

»الذین آمنوا یقیموا الصالة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعالنیۀ
5.  

فهی هـی الزکـاة، وکمـا    » ما رزقناهم«فألن الصالة تقرن فیما تقرن بالزکاة وقد قرنت هنا ب 

  أجمعت علیه کلمۀ المفسرین.

؟ فلیست هی رزقـا أم هـی مـن    »مما رزقناهم«التسعۀ ـ  فهالّ تکون سائر األرزاق ـ ما سوى  

التخصـیص بالتسـعۀ، فإنـه مـن تخصـیص األکثـر،       » ما رزقناهم«؟ وال یتحمل  رزق غیر اللّه

وکذلک تخصیص النسخ حیث السنۀ ال تنسخ الکتاب وال سیما إذا کانت معارضۀ بمثلهـا أو  

  أکثر منها کما هنا.

                                                        
1

      .(57 :7. 

 
2      .(2 :3. 

 
3

      .(8 :3. 

 
4

      .(22 :35. 

 
5

      .(14 :31. 
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»ی المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکینآت«هذا ـ وهکذا آیات إیتاء المال ك  
ف  1

تبارك وتعالى أشرك بین األغنیاء والفقراء فی األموال فلیس لهم أن یصرفوا إلى غیر   إن اللّه«

ثم وال نجد فی مربع اآلیات ـ إیتاء وإنفاقـا وصـدقات وزکـوات ـ أي تحدیـد        2»شرکائهم

  لمتعلّقها من األموال، إالّ تعمیما بنص، أو إطالقا أو عموما یأبیان عن أي تحدید وتقیید.

ذلک، ولسنا نختص واجب اإلنفاق بالزکوة لو لم تکن هی والصـدقات واإلنفاقـات واحـدة،    

فواجـب إیتـاء المـال کضـریبۀ مسـتقیمۀ وغیـر       » إنما الصدقات«سب آیتنا وهی الصدقۀ ح

  مستقیمۀ هو واجب الرعایۀ على أیۀ حال.

ذلک، وألن الزکاة هی تزکیۀ فی جهات، ضمیریا عن البخل، ومالیا واجتماعیا وما أشبه، فقـد  

نهـا  یعبر عن کل اإلنفاقات ـ سوى الدیات والکفـارات ومـا أشـبه ـ بالزکـاة، کمـا یعبـر ع        

  بالصدقات واالنفاقات واإلیتاآت.

  وعفـى رسـول اللّـه   «ذلک، ولیست صدفۀ غیر قاصدة تلحیق أحادیث التسعۀ ـ ککـل ـ ب    

عفى عما فرضـه  آلـه  و علیه اهللا صلىفإنها ال تعنی ـ إن صدرت وصحت ـ انه   » عما سوى ذلک آله و علیه اهللا صلى

  لتطبیق فریضۀ الزکوة. ، بل هی إشارة إلى سیاسۀ التدریج والمرحلیۀ اللّه

                                                        
1

      .(2 :177. 

 
2

عن الحلبی عن أبی  524: 3الکافی  قال:... وفی السالم علیه  عن أبی المعزى عن أبی عبداللّه 59: 2والعلل  528: 3). الکافی      

 قال: باع أرضا من سلیمان بن عبدالملک بمال فاشترط فی بیعه أن یزکى هذا المال من عنده ست سنین. السالم علیه  عبداللّه

ذا ألف دینار باع أبی من هشام بن عبدالملک أرضا له بکذا وک«یقول:  السالم علیه  بن سنان قال سمعت أبا عبداللّه  وفیه عن عبداللّه

 ».واشترط علیه زکوة ذلک المال عشر سنین وإنما فعل ذلک ألن هشاما کان هو الوالی

من کان له مال وعلیه مال فلیحسب ماله وما علیه فإن «قال:  السالم علیهوعن جعفر بن محمد عن أبیه عن أبیه عن علی بن أبی طالب 

(االشعثیات ص » لم یکن له فضل على مأتی درهم فلیس علیه شیءکان ماله فضل على مأتی درهم فلیعط خمسۀ دراهم وإن 

54.( 

أنه  علیهماالسالم) وعن جعفر بن محمد 39: 12(الحدائق الناضرة » أیما رجل عنده مال وحال علیه الحول فانه یزکیه: «السالم علیهموقولهم 

بال خصومۀ وال مدافعۀ فهو کسایر ما فی یدیه من قال فی الذي یکون للرجل على الرجل إن کان غیر ممنوع منه یأخذ متى شاء 

ماله یزکیه وإن کان الذي هو علیه یدافعه وال یصل إلیه إال بخصومۀ فزکاته على الذي فی یدیه وکذلک الحال الغائب وکذلک 

 ).13: 20(البحار ». مهر المرأة على زوجها

 ).1: 2ختلف (الم» هاتوا ربع عشر أموالکم«قوله:  آله و علیه اهللا صلىوعنه 
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فقد فُرضت علیهم الزکوة فی العهد المکی دون تحدید، اللَّهم إالّ ما تسمح به أنفسهم، إذ لـم  

  تحدد فیه نصابات الزکاة، رعایۀ ألحوالهم فی بدایۀ الحال، وألنه لم تکن فی مکۀ أموال.

هرهم وتزکیهم بهـا  خذ من أموالهم صدقۀ تط«ثم تأکد الفرض فی العهد المدنی أمرا بأخذها: 

هو یقبل التوبـۀ عـن     سمیع علیم. ألم یعلموا أن اللّه  وصل علیهم إن صالتک سکن لهم واللّه

»هو التواب الرحیم  عباده ویأخذ الصدقات وأن اللّه
ثم وقررت هنا النصابات ألموال خاصۀ،  1

  . ثم عمت هذه التقدیرات لکل األموال کما فرض اللّه

د تلمح هذه بمجاراتهم فی أخذ الزکاة کیال تصعب علیهم مضـطربین، فأخـذ مـنهم فـی     وق

  2مؤقتا حتى یتهیأوا.» وعفى عما سوى ذلک«البدایۀ هذه التسعۀ 

، وقد تتبین هذه المرحلیۀ مـن مکاتیـب للرسـول     ثم طبق علیهم الفرض المطْبق کما أمر اللّه

إلى بعض الملوك والشیوخ من حمیر ونجران والیمن حیث یحلِّق فیهـا التسـعۀ ب    آلـه  و علیه اهللا صلى

  إشارة إلى تطبیق الفرض بکامله فیما بعد.» فمن زاد خیرا فهو خیر له«

ل لروایات التسعۀ أنه لم یکن فی البدایۀ فی زمن الرسول إال هذه التسعۀ، أم هـی  ومن التأوی

  األکثریۀ الساحقۀ وغیرها لم یکن یؤتى بها.

وقد دلت روایات کثیرة على تلک الشمولیۀ المحلقۀ على کل األمـوال، فـی حقـول الزراعـۀ     

                                                        
1

      .(9 :104. 

 
2

بن محمد إلى أبی الحسن   ). قد یدل على هذه المرحلیۀ ما رواه فی الکافی عن علی بن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبداللّه     

الزکوة على تسعۀ أشیاء... وعفا عما سـوى   آله و علیه اهللا صلى  انه قال: وضع رسول اللّه السالم علیه  جعلت فداك روي عن أبی عبداللّه مالسال علیه

أقول لـک: إن   السالم علیه  ذلک؟ فقال له القائل: عندنا شیء کثیر یکون أضعاف ذلک، فقال: وما هو؟ فقال له: األزر، فقال أبو عبداللّه

وضع الزکوة على تسعۀ أشیاء وعفا عما سوى ذلک وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد کانت الذرة على عهد  آله و علیه اهللا صلى  ول اللّهرس

 : کذلک هو والزکوة على کل ما کیل بالصاع.السالم علیه؟ فوقع آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

ثم » الزکوة على کل ما کیل بالصاع« السالم علیهط على التسعۀ کما یصرح به توقیعه أقول: هذا تقریر لمرحلیۀ الزکاة وانها لیست فق

ألنه لیس شارعا وال مخوالً فی التشریع وإنما هو رسول ـ ولئن قلت انه  آله و علیه اهللا صلىالعفو عما سوى ذلک لیس من شؤون الرسول 

 یص.وحی أن یعفو فهو إذا نسخ لعمومات الکتاب إذ ال تتحمل التخص
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أماهیه من محاوالت مالیۀ، هی المعول علیها لموافقـۀ الکتـاب، وروایـات التسـعۀ      1والتجارة

                                                        
فی الذرة شیء؟ قال: الذرة والعدس والسلت والحبوب منها مثل ما فی  السالم لیهع  ). ومنها ما رواه زرارة قال قلت ألبی عبداللّه     1

 ).65: 4الحنطۀ والشعیر وکل ما کیل بالصاع فبلغ األوساق التی تجب فیها الزکوة فعلیه فیه الزکاة. (التهذیب 

ورد السؤال والتقیۀ یقتصر فیها على أقول: وکیف یحمل مثله على التقیۀ وذکر الثالثۀ اآلخر مع العدس زیادة فی اإلجابۀ عن م

؟ ثم ال قائل بما زاد عن التسعۀ »کل ما کیل بالصاع..«الضرورة وما هی الضرروة أوالً فی زیادة البقیۀ وثانیا فی ذکر ضابطۀ عامۀ 

 بین العامۀ حتى یحمل على التقیۀ.

فهو یجري مجرى الحنطۀ والشعیر والتمر والزبیب قال: کل ما دخل فی القفیز «انه قال:  السالم علیه  ومنها روي عن أبی عبداللّه

صدقوا الزکوة فی کل  السالم علیهفأخبرنی جعلت فداك هل على هذا األرز وما أشبهه من الحبوب: الحمص والعدس زکوة؟ فوقع 

سأله عن الحبوب فقال: وما  انه السالم علیه  وروى غیر هذا الرجل عن أبی عبداللّه  ). وکتب عبداللّه4ح  511: 3(الکافی » شیء کیل

: 3(الکافی » فی الحبوب کلها زکوة السالم علیه  السمسم واألرز والدخن وکل هذا غلۀ کالحنطۀ والشعیر فقال أبو عبداللّه«هی؟ فقال: 

 ) أقول: الدخن ذریرة تدخن بها البیوت.510

أما الرطبۀ فلیس : «السالم علیها فما الذي علینا فیها؟ فقال إن لنا رطبۀ وارز السالم علیهوعن محمد بن إسماعیل قال قلت ألبی الحسن 

» علیک فیها شیء وأما األرز فما سقت السماء العشر وما سقی بالدلو فنصف العشر من کل ما کلت بالصاع أو قال وکیل بالمکیال

 ).5ح  511: 3(الکافی 

البر والشعیر والذرة واألرز والسلت  السالم علیهما یزکى منه؟ فقال سألته عن الحرث «قال:  السالم علیه  وعن أبی مریم عن أبی عبداللّه

 (المصدر).» والعدس کل هذا مما یزکى وقال: کل ما کیل بالصاع فبلغ األوساق فعلیه الزکوة

ء فی کل خمسۀ أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزکاة فیهما سوا«وعن سماعۀ قال سألته عن الزکاة فی الزبیب والتمر فقال: 

 15: 4والتهذیب  512: 3(الکافی » فأما الطعام فالعشر فیما سقت السماء وأما ما سقی الغرب والدوالی فإنما علیه نصف العشر

 ).16: 2واالستبصار 

: مالسال علیهانهما قاال له: هذه األرض التی یزارع أهلها ما ترى فیها؟ فقال  علیهماالسالموعن أبی بصیر ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر 

  منها الذي قاطعک علیه ولیس على جمیع ما أخرج اللّه  کل أرض رفعها إلیک السلطان مما حرثته فیها فعلیک فیما أخرج اللّه«

 ).513: 3(الکافی » منها العشر إنما علیک العشر فیما یحصل فی یدك بعد مقاسمته لک

صریحۀ فی عدم استثناء شیء مما یخرج من األرض.. أقول: یقول صاحب المدارك بعد ذکر هذا الحدیث: وهذه الروایۀ کال

فالمستفاد من النصوص الصحیحۀ وجوب الزکوة فی جمیع ما یخرج من األرض بعد المقاسمۀ، ومثله صاحب الذخیرة فی قوله: 

ان ما قال بعض الفضالء هذه الروایۀ کالصریحۀ فی عدم استثناء شیء مما یخرج من األرض سوى المقاسمۀ إذ المقام مقام بی

 ».عسى أن یتوهم اندراجه فی العموم.. والمستفاد من النصوص وجوب الزکوة فی جمیع ما یخرج من األرض بعد المقاسمۀ

والعشر من الحنطۀ والشعیر والتمر والزبیب وکل ما یخرج من األرض من الحبوب «فی کتاب له إلى المأمون:  السالم علیهوعن الرضا 

(تحف » لعشر ان کان یسقی سیحا وإن کان یسقى بالدوالی ففیه نصف العشر للمعسر والمیسرإذا بلغت خمسۀ أوساق ففیها ا

 ).415العقول ص 

وما سقت السماء واألنهار ففیها «أنه قال:  آله و علیه اهللا صلى  عن رسول اللّه السالم علیهمعن آبائه  السالم علیهعن أبیه  علیهماالسالموعن جعفر بن محمد 

وفیه ابین البیان على الزکوة تجب فی کل ما أنبتت األرض ولم  آله و علیه اهللا صلى  یث أثبته الخاص والعام عن رسول اللّهوهذا حد» العشر

 ).26: 20ـ بحار األنوار  256: 1من ذلک شیئا دون شیء. (دعائم االسالم  آله و علیه اهللا صلى  یستثن رسول اللّه
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مأولۀ أو مطروحۀ بمخالفۀ الکتاب، وحمل األولى على التقیۀ یحمل معها الکتاب أیضـا علـى   

التقیۀ، رغم أن القائل بالشمولیۀ فی إخواننا عادم أم أقل من أصحابنا اإلمامیۀ، ثم الحمل على 

قیۀ مرحلۀ أخرى بعد العرض على الکتاب، وهذه الموانع الثالثۀ هـی ممـا تجعـل الحمـل     الت

على التقیۀ هنا مخالفا للعقل والکتاب والسنۀ، اللّهم إالّ أن تحمل أخبـار التسـعۀ علـى التقیـۀ     

إذ ال نجـد قـائالً بهـا بـین      السـالم  علـیهم ألنها مذهب العامۀ وسائر األخبار هی مذهب أهل البیـت  

  ننا!.إخوا

                                                                                                                                                         

 علیهماالسالموروینا عن جعفر بن محمد  آله و علیه اهللا صلى  عن طرق کثیرة وباسناد العامۀ عن رسول اللّه مالسال علیهموروینا عن أهل البیت «وفیه 

 ).256أنه سئل عن السمسم واألرز وغیر ذلک من الحبوب هل تزکى؟ قال: نعم کالحنطۀ والشعیر. (المصدر ص 

دقۀ الظلف والخف تدفع إلى المتجملین وأما صدقۀ الذهب والفضۀ وما أن ص السالم علیه  بن سنان قال قال أبو عبداللّه  وعن عبداللّه

 کیل بالقفیز فما أخرجت األرض فإلى الفقراء المدقعین. (علل الشرائع).

أقول: هذه شطر من األحادیث حول الزراعۀ من طرق أصحابنا وأما من طرق إخواننا فمنها ما عن موسى بن طلحۀ عن معاذ بن 

قال: فیما سقت السماء والبعل والسیل العشر وفیما سقی بالنضح صف العشر وأن یکون ذلک فی  آله و علیه اهللا صلى  جبل أن رسول اللّه

(المستدرك للحاکم النیسابوري  آله و علیه اهللا صلى  التمر والحنطۀ والحبوب وأما القثاء والبطیخ والرمان والقضیب فقد عفا عنه رسول اللّه

 ».والزیتون والرمان..«ف نص القرآن فی آیته الماضیۀ ) أقول: الرمان خال401: 1

  وسنن ابن ماجۀ کلهم عن رسول اللّه 67: 3وصحیح مسلم  54والخراج ص  170: 1أقول: وقد أخرج فی صحیح البخاري 

 فیما سقت السماء واألنهار والعیون أو کان بعالً العشر وفیما سقی بالنواضح نصف العشر. آله و علیه اهللا صلى

  قال قرأت کتاب معاذ بن جبل حین بعث رسول اللّه  عن موسى بن طلحۀ بن عبداللّه 83فی فتوح البلدان للبادري ص و

 إلى الیمن فکان فیه أن تؤخذ الصدقۀ من الحنطۀ والشعیر والنمر والزبیب والذرة. آله و علیه اهللا صلى

کتب إلیه أن أصحاب العسل ال یرفعون إلینا ما کانوا یرفعون وفیه عن عمرو بن شعیب أن عامالً لعمر بن الخطاب على الطائف 

 وهو من کل عشرة زقاق زق، فکتب إلیه عمران فعلوا فاحملوا لهم أودیتهم وإال فال تحموها. آله و علیه اهللا صلى  إلى رسول اللّه

الوشا عن أبان عن شعیب قال  هذا ـ ثم أحادیث أخرى تدل على فرض الزکاة على جمیع األموال: منها ما عن الحسن بن علی

 .527: 3: کل شیء جرّ علیک المال فزکه وکل شیء ورثته أو وهب لک فاستقل به. الکافی السالم علیه  أبو عبداللّه

 ).528: 3(الکافی » کل مال عملت به فعلیک فیه الزکوة إذا حال علیه الحول«قال:  السالم علیهوعن محمد بن مسلم عنه 

عن دعائم  13: 20انه أسقط الزکوة عن الدر والیاقوت والجوهر کله ما لم یرد به التجارة (البحار  آله و علیه اهللا لىص  وعن رسول اللّه

عفا عن الدور الخدم والکسوة واألثاث ما لم آله و علیه اهللا صلى  أن رسول اللّه السالم علیهعن علی  علیهماالسالماإلسالم) وفیه عن جعفر بن محمد 

 ذلک الجارة. یرد شیء من

 ).10: 13(الحدائق » لکل شیء زکاة وزکاة األجسام الصیام«قال:  السالم علیهوعن زرارة عنه 

ملعون کل مال ال یزکى (أربعین الشیخ البهائی الحدیث الثامن عن هارون بن مسلم  آله و علیه اهللا صلىقال قال النبی  السالم علیهوعن الصادق 

 ).السالم علیهعن مسعدة بن صدقۀ عنه 
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ذلک، ولئن لم تقبل أحادیث العفو تأویل سیاسۀ التدرج أما أشبه فهی مطرودة، حیث الرسول 

  ! وال سیما عن حقوق الفقراء المعدمین رعایۀ لألغنیاء. لیس لیعفو عما فرضه اللّه آله و علیه اهللا صلى

م مـن حقـوق   علـیه   فهل إن رسول الرحمۀ للعالمین یحن إلى األغنیاء تخلفا عما فرضه اللّـه 

  الفقراء، زحمۀً للفقراء ورحمۀ لألغنیاء.

  إن هذه فریۀ وقحۀ على ساحۀ الرسالۀ القدسیۀ فی حقول شتى!.

هذه آیات لواجب الزکوة الطلیقـۀ الشـاملۀ علـى کـل األمـوال، وعلـى ضـوءها روایاتهـا،         

لیسـوا  والروایات األخرى مأولۀ أو مطروحۀ لمخالفۀ الکتاب والسنۀ، ال سیما وبعض رواتهـا  

ومهما کانت أسناد بعضها صحیحۀ، ولکـن المتـون    1من رعاتها، بل ومن المطعونین الکذابین

                                                        
1

) حدیثا فی باب الزکوة هی بین ما أخرجه 48). منهم علی بن فضال الفطحی وکان یقول بامامۀ جعفر الکذاب وقد روى (     

حیل الشیخ الطوسی فی التهذیب، وهی تحمل تناقضات فی نفسها ومع أحادیث أخرى واجحافات بحق الفقراء هضما لحقوقهم ب

 وسواها تنقص من حقوقهم وإلیکم نماذج منها:

 ) فیه.29ویضاده الحدیث (» لیس على البر زکوة«فحدیثه الحادي عشر وهو الثامن عشر من التهذیب فیه 

 ».لیس فی الحلی زکاة وان بلغ مائۀ ألف درهم«) من التهذیب 23) منه وهو (12و(

 ».عن الحلی فیه زکوة قال: ال  بداللّهسألت أبا ع«) من التهذیب فیه 24) منه وهو (13و(

 ».من فر بها (بالحلی) من الزکوة«) منه فیه 27) منه وهو (14و(

 ».لیس فی الفضۀ زکوة حتى تبلغ مأتی درهم ولیس فی الکسور شیء«) منه فیه 30) منه وهو (15و(

 ».م ولیس فیما دون األربعین شیءإذا زاد على المأتی درهم أربعون درهما ففیها دره«) منه فیه 32) منه وهو (16و(

 وله معارض.» فی زکاة الحنطۀ والشعیر والتمر والزبیب لیس فیما دون الخمسۀ أوساق شیء«) منه فی 35) منه وهو (18و(

 وله معارض.» لیس فی النخل صدقۀ حتى تبلغ خمسۀ أوساق«) منه فیه 36) منه وهو (19و(

 وله معارضات.» کان أبی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکوة« السالم علیه  ه) منه فیه عن أبی عبدالل63ّ) منه وهو (23و(

لیس فی مال الیتیم زکوة ولیس على صالة ولیس على جمیع غالته من نخل أو زرع أو غلۀ زکوة «) منه فیه 73) منه وهو (24و(

 درك کانت علیه زکاة واحدة.وان بلغ فلیس علیه لما مضى زکوة وال علیه لما یستقبل حتى یدرك فإذا أ

 ».لیس فی الدین زکات«) منه فیه 80) منه وهو (26و(

لیس على المستقبل زکوة ولیس على أهل األرض الیوم زکاة إال من کان فی یده شیء مما اقطعه «) منه فیه 79) منه وهو (28و(

 ».آله و علیه اهللا صلىالرسول 

من الحیوان زکاة غیر هذه األصناف الثالثۀ... وکل شیء من هذه الصنوف من لیس فی شیء «) منه فیه 104) منه وهو (29و(

 الدواجن والعوامل فلیس فیها شیء وله معارض.

 ) منه فیه اعطاء الزکاة لألشراف وأصحاب البیوت والعبید.127منه وهو ( 31و

 ».اعطوا من الزکاة بنی هاشم فانها تحل لهم«) منه فیه 161) منه وهو (37و(
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  ال صحۀ لها إالّ ما یوافق القرآن.

یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنـا  «ثم وعلى ضوء آیۀ زکاة التجارة 

»لکم من األرض
  2ض الزکوة على مال التجارة وإن کان للیتامى.روایات فی فر 1

ثم وحکمۀ الزکوات المذکورة فی الروایات أنها کفایۀ عن کل حاجیات الفقـراء، ال تناسـب   

ذهب والفضـۀ المسـکوکتین،   وإنحصارها فی هذه التسعۀ، ال سیما إذا اختص النقدان فیها بال

                                                                                                                                                         
 ».لیس فی مال المضطرب به زکوة«) منه فیه 190منه وهو () 40و(

) حدیثا یرویه هذه الفطحی الکذاب، سبعۀ منها هی من اثنى عشر حدیثا فی تعیین الزکاة فی 48هذه وعدید آخر والمجموع (

 التسعۀ المعروفۀ.

الزکاة فی التسعۀ ولکنها مردودة وان  ولقد أضاف فی الوسائل بقیۀ االثنى عشر إلى أحادیث ابن فضال تکثیرا للدلیل على حصر

 بلغت مئات.

 
1

      .(3 :367. 

 
2

 ). زکاة مال التجارة حسب نقل الشیخ الطوسی فی المبسوق قول أکثر أصحابنا وإن قال هو باستحبابها وإلیکم أحادیثها:     

نطلب به التجارة عن إسماعیل بن عبدالخالق قال سأله سعید األعرج وأنا اسمع فقال: إنا نکبس الزیت والسمن  46: 6فی الوسائل 

فربما مکث عندنا السنۀ والسنتین هل علیه زکاة؟ قال: إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته وإن کنت إنما 

تربص به ألنک ال تجد إال وضیعۀ فلیس علیک زکاة حتى یصیر ذهبا أو فضۀ فإذا صار ذهبا أو فضۀ فزکۀ للسنۀ التی اتجرت فیها 

عن رجل اشترى متاعا فکسد علیه متاعه وقد زکى ماله قبل أن یشتري  السالم علیه  حمد بن مسلم قال سألت أبا عبداللّهفیها وفیه عن م

المتاع متى یزکیه فقال: إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة وإن کان حبسه بعدما یجد رأس ماله فعلیه 

 ل: وسألته عن الرجل توضع عنده األموال یعمل بها؟ فقال: إذا حال علیه الحول فلیزکیها.الزکاة بعدما أمسکه بعد رأس المال، قا

والعالء  السالم علیهوأبو بصیر عنه  السالم علیهوسماعۀ عنه  السالم علیهوخالد بن الحجاج الکرخی عنه  السالم علیهورواه مثله أبو الربیع الشامی عنه 

 ولیس فی شیء منها لمحۀ الندب أبدا. السالم علیهعن الرضا ومحمد بن أبی نصر  السالم علیهعنه 

) 1) وسعید األعرج (ح 4وخبر أبی الربیع الشامی (ح  8و 3من أبواب الزکاة ح  13کما فی صحیح ابن مسلم وحسنه الوسائل ب 

 ).6) وموثق سماعۀ (ح 7) وأبی بصیر (ح 9) والعالء (ح 5والکرخی (ح 

عن رجل اشترى متاعا فکسد علیه متاعه وقد زکى ماله قبل أن یشتري المتاع متى  السالم علیه  عبداللّهفالصحیح األول قال سألت أبا 

یزکیه؟ فقال: إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة وإن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما 

 ه األموال یعمل بها؟ فقال: إذا حال على الحول فلیزکها.أمسکه بعد رأس المال، وسألته عن الرجل توضع عند

والموثق قال: سألته عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعا فیمکث عنده السنۀ والسنتین وأکثر من ذلک؟ قال: لیس علیه زکاة 

لزکاة وإن لم یکن حتى یبیعه إال أن یکون أعطى به رأس ماله فیمنعه من ذلک التماس الفضل فإذا هو فعل ذلک وجبت فیه ا

 أعطى به رأس ماله فلیس علیه زکاة حتى یبیعه وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما علیه زکاة سنۀ واحدة.
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وهی لم تعد ـ بعد ـ باقیۀ إالّ فی شطر من البالد والزمن، فهی اآلن ومنذ أمد بعیـد ال توجـد     

  إالّ فی مستودعات األشیاء العتیقۀ.

ولیس الدینار والدرهم، أو المسکوك منهما فی أحادیثنا إالّ نموذجین من النقـد الـرائج فـی    

  د إنحصر الیوم فی األوراق النقدیۀ الرائجۀ فی کافۀ البالد.تلک األیام، ولکلّ یوم نقد، وق

وکیف یصدق أن فی مأتی درهم فضۀ مسکوکۀ زکاة ولیس فی مالیین اللیرات والـدوالرات  

  والتومائات زکاة؟ وشرعۀ اإلسالم بمشاریعها تحلِّق على کل عصر ومصر!.

ـ     ی خمسـۀ آالف  أم کیف یصدق أن فی خمسۀ أوسق من الغالت األربـع زکـات، ولـیس ف

  أوساق من سائر النبات زکاة، ومنها ما هی أغلى کاألرز والزیتون وما أشبه.

أم کیف یعقل أن فی خمسۀ آبال زکاة ولیست فی خمسین أو خمسمائۀ أما زاد من سـیارات  

  وباخرات وطائرات زکوة؟.

  قا.ذلک کله إضافۀ إلى أن شروطا لواجب الزکاة فی هذه التسعۀ تجعلها کالعادمۀ إطال

فحین یختص واجب الزکاة فی األنعام بغیر المعلوفۀ، فإن علفتهـا وإنْ فـی أیـام قالئـل فـال      

  1زکوة، وهناك من یعلفها فرارا عن الزکوة، أم وتقل السائمۀ فی کل أیام السنۀ.

واه طوال السنۀ، بل تکون وأال تکون عاملۀ، وال ذکرا، وال أنثر ترضع! ثم وال تبدل بحیوان وس

  عاطلۀ أنثى دون ولد ترضعه وال لألکل واللبن! فأین ـ إذا ـ زکاة األنعام؟

                                                        
1

وفـی  » استأنف الحـول وال بد من استمرار السؤم جملۀ الحول فلو علفها بعضا ولو یوما «). کما یقول المحقق فی الشرایع:      

واختار الشیخ فی النهایۀ والمبسوط سقوطها بعلف الیوم، ثم یقول: والظاهر أنه ال فـرق فـی العلـف الموجـب      79: 12الحدائق 

لسقوط السؤم بین کونه من المالک أو الدابۀ نفسها أو علف الغیر لها بإذن المالک أو بغیر إذنه من مال المالک أو من مال نفسـه  

 ن یکون لعذر یمنع من الرعی کالثلج ونحوه أم ال یصدق العلوفۀ فی جمیع هذه الصور.وال بین أ

 ».ینبغی االحتیاط فی عدم اسقاط الزکاة بعلف ساعۀ بل یوم فی السنۀ«ثم یقول: 

اشیۀ حتى أقول: فلو ملئت الدنیا انعاما ألمکن سقوط الزکاة بسهولۀ، بل وال یتفق ألحد من أصحاب المواشی أال یحتاج لعلف مو

 یوما واحدا فی السنۀ!.

ثم وشرط أال تکون عاملۀ یزید فی الطنبور نغمۀ أخرى، حیث اآلبال والبقار تستعمل فی األکثریۀ المطلقۀ للرکوب والفلح 

والحمل، وذلک خالف ما عن إسحاق بن عمار قال سألته عن اإلبل تکون للجمال أو تکون فی بعض األمصار أتجري علیهاالزکاة 

 ).24: 2واالستبصار  42و 41: 4جري على السائمۀ فی البریۀ؟ قال: نعم (التهذیب کما ت

 وشرط آخر أال تکون ذکورا وال لألکل بل للتجارة، وال األنثى التی لها نتاجان ترضعهما، وهنا تصل انعام الزکوة لحد الصغر!.
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وحین تختص زکوة النقدین بالمسکوك منها، ولکل من یملک المالیین منها تبدیلها بسـواها  

  من أموال، أو کسرها فرارا عن زکاتها، فأین ـ إذا ـ زکاة النقدین.

زکوة فی الغالت األربع قدر نصاب کلٍّ فی مکان واحد، وللمحتـالین  وحین یشترط لواجب ال

  توزیع زرعها لعدة أماکین فأین ـ إذا ـ زکاة الغالت؟

وهکذا یقضى على واجب الزکواة من قبل مختلقی روایات التسـعۀ ومشـترطیها مـن ناحیـۀ،     

ق وإحتیال هباء ومن قبل المحتالین فیها من أخرى، فتظل حقوق الفقراء من الزکوة بین إختال

  منثورا!.

عزَّ وجلّ فرض للفقراء فی مال األغنیـاء مـا یسـعهم،      إن اللّه«أو هکذا تکفی الزکوة للفقراء و

عزَّ وجلّ، ولکن أوتـوا    ولو علم أن ذلک ال یسعهم لزادهم، إنهم لم یؤتَوا من قبل فریضۀ اللّه

ناس أدوا حقوقهم لکـانوا عائشـین   لهم، ولو أن ال  من قبل من منعهم حقهم ال مما فرض اللّه

  1».بخیر

کالمجامـدین علـى التسـعۀ، وعلـى حرفیـۀ      » ولکن أوتوا من قبل من مـنعهم حقهـم  «أجل 

وى أو به یفتى به مما یهضـم حقـوق الفقـراء    المسکوك من الذهب والفضۀ، وعلى کل ما یر

  »!.لهم  ال مما فرض اللّه«

تعالى بحکمته العالیۀ ورحمته الشاملۀ فرض للفقراء أیا کانوا وأیـان مـا یکفـیهم مـن       إن اللّه

  واجب الزکاة، ثم عدید من عباده فرضوا لهم ما ال یکفی قوتهم ألیام فضالً عن السنۀ.

واحدة لفرض الخمس على فرض أنـه یمشـل کـل العوائـد، دون     ال تجد فی القرآن إال آیۀ 

خصوص غنائم الحرب، ثم تجد بجنبها عشرات اإلیات بحق الزکوة وعشرات عشرات بحـق  

اإلیتاآت واإلنفاقات والصدقات التی تنحو کلها منحى الزکاة، قرنا بکثیر منهـا بالصـالة ممـا    

                                                        
1

قال الصـادق   السالم علیهقال:.. وفیه السالم علیه  الفقیه باسناده عن حریز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبی عبداللّه 3: 6). الوسائل      

والهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا والستغنى : إنما وضعت الزکاة اختبارا لألغنیاء ومعونۀ للفقراء ولو أن الناس أدوا زکاة أمالسـالم  علیه

تبارك وتعـالى أن    له وإن الناس ما افتقروا وال احتاجوا وال جاعوا وال عروا إال بذنوب األغنیاء، وحقیق على اللّه  بما فرض اللّه

وال بحر إالّ بترك الزکـاة..  فی ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال فی برٍّ   یمنع رحمته ممن منع حق اللّه

 لهم فی ماله.  اسخاهم کفا واسخى الناس من أدى زکاة ماله ولم یبخل على المؤمنین بما افترض اللّه  وإن أحب الناس إلى اللّه
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  جماعیۀ، شعبیۀ وحکومیۀ.تجعلها أهم األرکان اإلقتصادیۀ للمسلمین، فردیۀ و

فلماذا إذا تعدم الزکاة فتوى وواقعا، ویحتل مکانها الخمس المخصوص بأشخاص خصـوص  

! خالفا للنصوص التـی تعـم   آلـه  و علیه اهللا صلىلیس فیهم فقراء اللّهم إالّ المنتسبین باآلباء إلى الرسول 

فإذا لم تکـن   آلـه  و علیه اهللا صلىالرسول وهی بنت  علیهاالسالمالخمس لذریۀ الرسول، وهم کلهم من فاطمۀ 

هـم مـن    آلـه  و علیه اهللا صلىالبنت من الذریۀ فذریتها أیضا ذکروا وأناثا لیسوا بذریۀ فکل ولد الرسول 

ذکورا واناثا دونما فارق إال فرق الجاهلیـۀ بینهمـا بـأن األنـاث غیـر       علیهماالسـالم فاطمۀ من علی 

  منتسبات إلى اآلباء!.

کما فی متواتر الحدیث عـن  » سالم على الصالة والزکاة والصوم والحج والوالیۀبنی اإل«وقد 

  ، ولیس منها الخمس!.السالم علیهموأهل بیته  آله و علیه اهللا صلىالنبی 

هی الکافیۀ لکافۀ الفقراء بل ولحاجیات الدولۀ اإلسـالمیۀ    هذا ـ ولکن الزکاة التی فرضها اللّه 

  التی منها الجهاد وما أشبه. أیضا صرفا فی المصالح العامۀ

وهناك نصابات مقدرة وغیر مقدرة للزکاة قضـیۀَ مختلـف الظـروف والحـاالت والحاجـات      

  للشعب والدولۀ اإلسالمیۀ.

فالمقدرة بین ربع العشر کما فی النقود بمختلف عمالتها، ونصف العشـر والعشـر کمـا فـی     

  1شبه.الغالت وعامۀ المزروعات، والخمس کما فی المعادن وما أ

آتوا حقـه  «أم » للزکاة فاعلون«وغیر المقدرة بأقلها کما فی الزکاة المکیۀ التی لم تتقدر، وإنما 

  .»فی أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم«أم » یوم حصاده

»یسألونک ماذا ینفقون قـل العفـو  «ا فی الزکاة المدنیۀ العلیا أم أکثرها کم
وهـو الزائـد عـن     2

، فلذلک یهدد کـانز الـذهب   3»ما فضل عن قوت السنۀ«حاجیات متعددة ألصحاب األموال و

                                                        
1

 .السالم علیههو المروي عن الباقر  175: 1ونور الثقلین  212: 1والبرهان  316: 1). المجمع      

 
2      .(2 :219. 

 
3

ا ابن آدم إن تبذل قال: یآله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبی أمامۀ أن رسول اللّه 254: 1). وفی الدر المنثور      

 الفضل خیر لک وان تمسکه شرٌ لک وال تالم على کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیا خیر من الید السفلى...
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یکنزون الذهب والفضۀ وال ینفقونهـا فـی سـبیل     الذین«والفضۀ وإن اعطى مقدرات زکاتهما 

»فبشرهم بعذاب ألیم  اللّه
1.2  

والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتـروا  « 3والعفو هو الوسط بین اإلسراف واالقتار الممنوعین

»وکان بین ذلک قواما
وال تجعل یدك مغلولۀ إلى عنقک وال تبسـطها کـل البسـط فتقعـد     «ـ   4

»ملوما محسورا
هو أالَّ یبقی لحاجتـه شـیئا فیصـبح فقیـرا یتکفـف النـاس،       » کل البسط«ف  5

                                                                                                                                                         
األیدي ثالثۀ فیه الید العلیا وید  آله و علیه اهللا صلى  بن مسعود قال قال رسول اللّه  وفیه أخرج أبو یعلى والحاکم وصححه عن عبداللّه

تلیها وید السائل السفلى إلى یوم القیامۀ فاستعفف عن السؤال وعن المسألۀ ما استطعت فإن أعطیت خیرا فلیرَ علیک المعطی التی 

 وابدأ بمن تعول وارضخ من الفضل وال تالم على الکفاف.

یدي ثالثۀ... فاعط الفضل وال تعجز األ آله و علیه اهللا صلى  وفیه أخرج أبو داود وابن حبان والحاکم عن مالک بن نضلۀ قال قال رسول اللّه

فقال: نبئنی بعمل یدخلنی  آله و علیه اهللا صلىعن نفسک، وفیه أخرج البیهقی فی شعب اإلیمان عن کدیر الضبی قال: أنى أعرابی النبی 

وال أن أعطی الجنۀ ویباعدنی عن النار، قال: تقول العدل وتعطی الفضل، قال: هذا شدید ال استطیع أن أقول العدل تحل ساعۀ 

 فضل مالی...

أقول: العفو لغویا فی األصل هو القصد لتناول الشیء، إلى إزالته، فالعفو على الذنب هو قصده إلزالته، والعفو فی المال هو قصده 

 ـ کذلک ـ إلزالته ولکن وسطا بین اإلفراط والتفریط.

 
1      .(9 :36. 

 
2

عن الکنز کم فیه فقال الخمس وعن المعادن کم فیها قال الخمس وعـن   السالم علیه  بن علی الحلبی أبا عبداللّه  ). سأل عبیداللّه     

 158یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضۀ الفقیه  السالم علیهفیها فقال الرصاص والصفر والحدید وما کان من المعادن کم 

عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجـد وعـن معـادن الـذهب      علیهماالسالموفیه أیضا سئل أبو الحسن موسى بن جعفر 

من الخمس نصاب الزکاة فی موارد السؤال کما یدل  والفضۀ هل فیها زکاة؟ فقال: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس، أقول: یعنی

 علیه الحدیث األول.

 
3

 فی اآلیۀ قال: الوسط. السالم علیه  القمی عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن رجل عن أبی عبداللّه 210: 1). نور الثقلین      

نقالً عن  98: 4کفى بالمرء إثما أن یحبس عمن یملک قوته، وفی التهذیب  آله و علیه اهللا صلى  ل رسول اللّهقا 255: 1وفی الدر المنثور 

على باب بانقیا وسواد من الکوفۀ  السالم علیهالکافی بسند عن أبی الحسن الصیرفی قال: استعملنی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب 

 ».لعفوفإنما أمرنا أن نأخذ منهم ا«.. فقال: 

 
4

      .(25 :65. 

 
5

      .(17 :29. 
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اة تقتضی عدن نصاب خاص فی العهد المکی ألنه بدایۀ الدعوة، ولقلـۀ أمـوال   ومرحلیۀ الزک

المسلمین فی مکۀ، وقد تُحمل علیه الروایات التی تفسر بعض آیات الزکاة المکیۀ بأنها تعنی 

فرضا فی األموال سوى الزکوة، أي سوى ذات النصاب المدنی، وإالّ فعلى کل واجـب مـالی   

  دون نصاب.زکاة، سواء أکان بنصاب أم 

وترى کیف ال تتعلق الزکوات بغیر النقدین المسکوکین من النقود، وهی الیوم معیار األمـوال  

بل هی ممولۀ األموال، ولیس التعبیر فی قسـم مـن أحادیـث الزکـوة بالنقـدین، أو الـدینار       

وهـل الزکـوة تخـتص بـزمن الـدرهم       1والدرهم إال تعبیرا عن النقود الرائجۀ فی تلک الزمن

زکاتهما، والشرعۀ اإلسالمیۀ بأحکامها الحکیمۀ خالـدة علـى مـر    والدینار حتى تختص بهما 

  الزمن!.

وهل النقدان المسکوکان هما من األموال ولیست األوراق النقدیۀ األخرى منهـا وقـد تکـون    

  عشرات أضعافهما؟.

وقد یجوز اختصاص النقدین المسکوکین بزکاتهما سنویا حتى یسقطا عن النصاب دون سائر 

صت سائر التسعۀ بنصابات قد تأتی فی نظائرهـا أم ال نصـاب لهـا مقـدرا،     النقود، وکما اخت

وإنما تزکى عفوا کأکثر تقدیر، أو أقل منه قدر التقـدیر ألقـل التقـدیر، وهکـذا یجمـع بـین       

  روایتی الزکاة فی التسعۀ وسواها.

                                                        
1

لیۀ الزکاة لکل النقود الرائجۀ المغفور له الشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء فی رسالته ). ممن أفتى من فقهاءنا بشمو     

 عند السؤال: 259االستجوابیۀ ص 

هذه ألوراق التی جرت المعاملۀ بها فی هذه العصور کالدینار العراقی والنوط اإلیرانی أو الهندي أو اإلنکلیزي ونحوها هل تجب «

ب وحال علیها الحول وهل تجري علیها سائر أحکام النقدین من الربا والتقابض فی بیع الصرف أم فیها الزکاة إذا بلغت النصا

 ».ال؟

األصح ان هذه األوراق حاکیۀ وممثلۀ لألموال النقدیۀ المستودعۀ فی البنوکیۀ فمن بیده دینار أو نوط فهو رمز إلى أن «فالجواب: 

أما نصف تلک األوراق لوال هذا اإلعتبار فال قیمۀ لها أصالً وجمیع المعامالت التی  له فی البنک لیرة ذهبیۀ أو نصف لیرة إنکلیزیۀ،

تجري على تلک األوراق أنما تجري علیها بتلک اللحاظ وعلى هذا فجمیع أحکام النقدین ثابتۀ لها من وجوب الزکاة وحرمۀ 

بیا مسکوکا بسکۀ المعاملۀ والعشرون دینار نصاب فإذا حال الربا ولزوم التقابض وغیر ذلک فیعتبر الدینار العراقی مثالً مثقاالً ذه

 علیها الحول مستقرة لمالک واحد وجبت فیها الزکاة وهی نصف دینار أي نصف مثقال شرعی کما تقدم وهکذا.

 ).130کما وکرر هذه الفتوى فی تحریر المجلۀ تحت المادة (
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اب، فألن النقد الرائج محدود فال یجوز رکازه، لذلک قررت الزکوة علیه ما دام فی حد النصـ 

بخالف سائر األموال التی ال تزکی إال مرة واحـدة، فقـد یخـتص المسـکوك بهـذه الزکـوة       

، حفاظا على عدید النقد المرسوم الرائج، وإذهابا ألصـالته عنـد مـن یعشـقه     1المتکررة سنویا

  کأصل.

إنّ الجمود على حرفیۀ بعض النصوص لواجب الزکاة فی الذهب والفضۀ المسکوکتین یجمد 

فـی کـل خمسـۀ    «الزکاة الیوم فی کافۀ النقود غیر الذهبیۀ وال الفضـیۀ! وفـی الـبعض منهـا     

وهو طلیق بالنسبۀ لکافۀ العمالت على مر الـزمن، أو تقـدر بقـدر قـیم الـدراهم       2»وعشرون

  3ثل هذه الروایۀ.والدنانیر زمن صدور م

وکما تجمد حرفیۀ المسکوك من النقدین الزکاةَ عن عشـرات أضـعاف نصـابهما فـی غیـر      

لکنز غیر المختصۀ بالمسکوك مـن  المسکوکۀ مهما کانت رکازا وکنزا، وهو خالف نص آیۀ ا

  النقدین!.

بل وکذلک الجمود فی عشرات األضعاف من المسکوکَین التی یهبهـا أصـحابها قبـل تمـام     

  الحول، فرارا عن الزکوة ثم یستوهبونها.

فهناك فرار فتوى عن کثیر من األموال الزکویۀ حصرا فی التسعۀ المعروف حالها، وهنا الفرار 

                                                        
1

عن المال الذي ال یعمل به وال السالم علیهسألت أبا الحسن «عن علی بن یقطین قال:  12: 2واالستبصار  7: 4). کما فی التهذیب      

أقول: فإذا سبک فال زکوة فیه إال سنۀ واحدة، فالزکوة المتواصلۀ لغیر » أن تسبکیقلب؟ قال: تلزمه الزکوة فی کل سنۀ إال 

 المقلوب هی کفارة رکازة وعدم إدارته.

 ».لیس فی التبر زکوة إنما هی على الدنانیر والدراهم«وعلیه یحمل الحدیث: 

 
2

ب الزکاة من المال؟ فقال: الزکاة ابن سنان فی کم تج السالم علیهسأله  17من أبواب ما تجب فیه الزکاة ح  7: باب 6). الوسائل      

أما الظاهرة ففی کل ألف خمسۀ وعشرون وأما الباطنۀ فال تستأثر على أخیک بما هو «الظاهرة أم الباطنۀ؟ فقال: ما هما؟ فقال: 

 ».أحوج إلیه منک

 
سئل عن الخضر فیها زکـاة وان  السـالم  علیه). وهنا روایات فی تعلق الزکاة باألثمان ککل منها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر      3

ما فی الخضر؟ قال: ومـا هـی؟    السالم علیه  بیعت بالمال العظیم؟ فقال: ال حتى یحول علیه الحول وصحیح الحلبی قلت ألبی عبداللّه

 11: القضب والبطیخ ومثله من الخضر؟ قال: لیس علیه شیء إال أن یباع مثله بمال فیحول علیه ففیه الصدقۀ.. (الوسائل باب قلت

 ).2و 1من الزکاة ح 
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ک خـالف الحکمـۀ الربانیـۀ لحقـوق الفقـراء       عن هذه الزهیدة ال تافهۀ لفتوى ثانیۀ، وکل ذـل

  لمظلومین المهظومین.

وعدم الذکورة، وعـدم   1ثم الجمود على األنعام الثالثۀ شرطَ السوم طول السنۀ وعدم العمالۀ

د  2الرضاعۀ لولدین فی أنثائها، وعدم اتخاذها للحمها وعدم تبدیلها طول السنۀ بغیرها، یجمـ ،

  الزکاة بأسرها عنها.

ثم الجمود على الغالت األربع حتى مع شروطها، یجعل لکل فقیر وهم ألقل تقدیر فـی کـل   

ألف نصف أو یزیدون، مبلغا زهیدا قد ال یکفیهم ألسبوع أو شهر واحـد، فضـالً عـن سـائر     

  سالمیۀ!.األصناف وسائر الحاجات للدولۀ اإل

وذلک إذا استمرت الغالت األربع واألنعام الثالثۀ قوتا لغالب النـاس، ولمحـات مـن التقـدم     

الصناعی توحی باحتالل مواد أخرى محلّها، وهی المسـتنتجۀ مـن البتـرول ونابتـات بحریـۀ      

  3تحمل فیتامینات وبروتوئینات کافیۀ للتغذیۀ.

                                                        
1

) صحیحۀ 81: 6). وأحادیثها متعارضۀ حملوا الدالۀ على عدم شرطیتها على اإلستحباب دون أي وجه کما فی الوسائل (     

عن اإلبل العوامل علیها زکوة؟ فقال: نعم علیها زکاة ویقابلها مثل خبر زرارة عن  السالم علیهإسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهیم 

اإلبل والبقر والغنم، وکل شیء من هذه «قال: لیس فی شیء من الحیوان زکاة غیر هذه األصناف الثالثۀ:  علیهماالسالمأحدهما 

 أقول: وهل تجد من الغنم عامالً حتى یستثنى مهما کان فی اآلخرین.» والعوامل فلیس فیها شیءاالصناف من الدواجن 

 
2

لتی تربى اثنین وال شاة لیس فی األکیلۀ وال فی الربی ا«قال:  السالم علیه  مرسل الصدوق عن أبی عبداللّه 84: 6). فی السوائل      

ال تؤخذ األکولۀ واألکولۀ الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم وال والدة وال «قال:  السالم علیهوفی آخر عنه » لبن وال فحل الغنم الصدقۀ

 السنۀ.أقول: لعل األخذ المنهی هو األخذ للذبح، فیبقى الحدیث األول یتمیا ال ناصر له إال مخالفۀ الکتاب و» الکبش الفحل

 
) تحت عنـوان: رئـیس   8یقول شمن نبإ توفیق (آبولو  2هجریۀ شمسیۀ ص  7/10/1347). ففی جریدة (کیهان) اإلیرانیۀ ـ       3

سوف تستحصل المواد الغذائیۀ  1370رضا قال: حتى السنۀ   جامعۀ طهران یعلن: تؤخذ صور من معادن القمر، بروفسور فضل اللّه

ول اإلیرانی، سمح لـه التحقیـق حـول    من عناصر، وقد برع شاب بهذا الصدد، وعلى ضوء اإلمکانیات التی قررها له شرکۀ البتر

 المحاصیل الزراعیۀ العالمیۀ تحصل من البحار. 20/100، 1380صناعۀ بروتوئین من النفط، وفی سنۀ/

إنه: خالل السنین » إمکانیات مشرقۀ ضد الجوع«من نفس الجریدة مقال تحت عنوان  10ص  24/10/1384) 7947وفی العدد (

 یل غذائیۀ من البترول والنابتات البحریۀ، ومما فیه:اآلتیۀ تنحل مشکلۀ الجوع بمحاص

ـ ال یمضی بعید من الزمن قد یوفق علماء أن یصنعوا من المواد الطبیعیۀ أغذیۀ نافعۀ یافعۀ تحمل بروتوئینات تساعد بقدر کثیر  1

لماء أن الزمن الضروري لکی عن التغذیۀ العالمیۀ... ففی السنۀ الماضیۀ فی المجمع البترولی فی مکسیکو، عرض جماعۀ من الع
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على ضوء آیات الصدقات العامۀ المحلقۀ علـى کـل    آلـه  و علیه اهللا صلىذلک، وعلى حد تعبیر الرسول 

أفضـل  «و 1»على کل مسلم صدقۀ فمن لم یجد فلیعمـل بـالمعروف  «ما یمکن أن یتصدق به 

  2».الصدقۀ جهد المقل

  أفهذه الزکات هی التی تکفی مؤنۀ للفقراء وسواهم، بهذه الشروط الغالظ الشداد؟!.

  .أهذه هی الزکاة الواجب توزیعها بین الثمانیۀ کما فی آیتها الحاضرة فی بحثنا؟

  أهذه التی تغنی الفقراء لحد التزویج بها والحج وسائر الحاجات الضروریۀ والراجحۀ؟.

                                                                                                                                                         
 یتغذى من لحم العجل إحدى عشر شهرا، حال أن باإلمکان أن نحصل على بروتوئین یوازیه خالل یوم واحد من البترول.

وقد عرض علماء السوکیت فی هذا المجمع أنهم یحصلون سنویا آالفات األطنان من البروتوئین من البترول، وألنهم لم یجدوا لها 

 بها األنعام لکی تسمن فیستفاد من لحومها. مصرفا یغذون

) ك بروتوئین 1280وفی عملیۀ التخمیر على (غازوئیل) حین یزرعون خمس ك من هذا المخمر على النفط یحصلون على (

 خالل ثمان وأربعین ساعۀ وجدیۀ المحاصیل الغذائیۀ من النفط بالغۀ لحد نوصی األقطار النفطیۀ أال یستعجلوا فی استخراجه.

ـ استنتاج المواد الغذائیۀ من النابتات البحریۀ، فقد تقدم العلم لحد یعتقد العلماء أنه لو عمت الزراعۀ کل األراضی الفارغۀ ولم  2

 تکف ـ بعد ـ لحاجات البشریۀ، فباإلمکان أن نزرع فی غیر التراب.

ـ  3وکلوسید  68/100ن) وهی تحمل من البروتوئین فقد یستفاد من النابتات المائیۀ التی هی على لون الماء المسماة ب (إسبرولی

 .12وب  6ـ ب  2ـ ب  1ـ ب  1والمادة الدسمۀ، الفیتامینات  30/100إلى ـ 

الحرارة ـ الضروري لشخص واحد دون »: غالري«) غرام من محاصیل هذه النابتات المائیۀ. إیفاء ل 100) إلى (90وقد تکفى (

 علماء أن البعض من النابتات والمواد الصغیرة الحجم تحمل مواد غذائیۀ غنیۀ جدا.حاجۀ إلى تغذیۀ أخرى. وقد أثبت ال

ومنها خضرة باسم (کلرال) فباإلمکان أن تزرع بمساعدة المواد المعدنیۀ فی میاه واسعۀ الحجم، فقد یستفاد من کل عشرة آالف 

 لحنطۀ زهاء مأة ضعف.مترا مربعا خمسون طنا من النباتات المائیۀ، وهی بالقیاس إلى محاصیل ا

 ـ فی اإلستثمار من النباتات الوحشیۀ فی مکافحۀ الجوع، فإن باإلمکان أن نستفید من عدید من النباتات الوحشیۀ. 3

 ـ استثمار األراضی القطبیۀ: تربیۀ صالحۀ للنباتات المتعلقۀ ب (لیسنکو) المعمولۀ فی السوگیت. 4

، شرح حول األغذیۀ الصناعیۀ ـ: وهی البروتئین الذي یوجد 7/2/1349ـ  7م، العدد وهکذا فی مجلۀ (دانشمند) الفارسیۀ: العال

 فی الحیوان ـ أنه باإلمکان الحصول علیه بطریقۀ أسهل مما فی الحیوان.

 ذلک وما أشبه، مما یطَمئن أنه سوف نستغنی عن الفالت واالنعام لحد کثیر، قد نصل إلى ترك الکثیر من الزرع والماشیۀ!.

 
ط ـ ح  337ص  8عد ـ ج  34ب  20مى ـ ك  56ب  23نس ـ ك  30ب  24). مفتاح کنوز السنۀ نقالً عن بخ ـ ك      1

 .1039و 1038و 1036

 
2

 .231حم ـ ثان ص  49ب  23). المصدر نقالً عن نس ـ ك      
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  أهذه التی تؤلَّف قلوب الکفار بغزیر إنعامها وقد یملک الکافر ألوفا مؤلفۀ؟.

  أهذه التی تکفی الغارمین، إزاحۀ عن غرمهم وإراحۀ فی حیاتهم؟.

إذا عنـی مـنهم فـیمن یعنـى المسـجونون      أهذه التی یصرف قسم منها فی الرقاب، ال سـیما  

  بدیونهم أماذا؟.

  بکل وسائل الدعوة واإلعالم؟.  حجا وجهادا ودعوة إلى اللّه  أهذه التی تصرف فی سبیل اللّه

  وهذه التی تکفی أبناء السبیل وسائر الطوائف الثمان؟!.

أن تزکی کلمـا زاد   »العفو«أم هی زکاة األموال کلها بمختلف النصابات المرحلیۀ التی علیاها 

عن حاجیاتک، ولکی تزول الطبقۀ العارمۀ الظالمۀ، ویتشابه المسلمون فـی حاجیـات الحیـاة    

  وسؤلها.

  ذلک، وإلیکم قیاسا بین الخمس والزکوة حسب األکثریۀ المطلقۀ من الفتاوي:

الزکاة التی هی قرینۀ الصالة واإلیمان وفرضها فی زهـاء ثالثـین آیـۀ مکیـۀ ومدنیـۀ، وهـی       

  مصارف ثمانیۀ:ل

  ـ تتعلق بتسعۀ أشیاء، المهزولۀ المهزلّۀ!. 1

  ـ الزکاة محددة بنصابات خاصۀ. 2

) شاة هـی  120ـ ال زکاة بین نصابات الزکاة، فکما أن ألربعین شاة شاة واحدة، کذلک ل (  3

  دون النصاب الثانی بواحدة.

  یقصد منها لحومها. ـ تستثنى األنعام المعلوفۀ والعاملۀ والذکورة والمرضعۀ والتی 4

  ـ یشترط فی زکاة النقدین کونهما مسکوکین بنصاب خاص. 5

  ـ یشترط فی زکوة األنعام والنقدین مضی سنۀ دون تصرف فیها. 6

ـ الزکاة تقسم بین الصنوف الثمانیۀ قدر الحاجات، مختصۀ بغیر المنتسبین باآلباء إلى النبی   7

  تسعون بالمائۀ من فقراء العالم اإلسالمی!. من الفقراء وهم زهاء آله و علیه اهللا صلى

  ـ تدفع زکاة السادة إلى السادة کما لغیرهم. 8

  ـ تبدیل األشیاء التسعۀ إلى غیرها یسقط فرض الزکوة. 9

  وا لخمس الذي تحمله آیۀ واحدة یتیمۀ ومصرفه جماعۀ خصوص!:
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  ت فی قول.ـ یتعلق بکل األموال دونما استثناء اللَّهم إال المواریث والهبا 1

  ـ لیس للخمس نصاب. 2

  ـ إذ لیس فی الخمس نصاب فلیس فیه بین نصابین حتى یعفى عن الخمس. 3

  ـ ال استثناء فی موارد الخمس إال قلیالً بأسره کالمیراث. 4

  ـ لیس فی خمسها نصاب وال اشتراط کونهما مسکوکین. 5

  ـ ال یتشرط فی موارد الخمس مضی سنۀ وإنما هو إمهال. 6

الخمس سهمان إثنان، سهم لإلمام وسهم للسادة من طریق اآلباء، ولیسوا إال زهاء عشـر  ـ    7

  الفقراء فی العالم اإلسالمی!.

  ـ ال یدفع سهم السادة لغیر هؤالء السادة. 8

  ـ ال یسقط فرض الخمس أي تبدیل. 9

قبل منه باسادة من  10/100من کل األموال یختص  20/100وهکذا نجد الخمس الوفیر وهو 

اآلباء، والباقی سهم اإلمام المخصوص حسب الفتاوى بطالب علوم الـدین إبقـاء للحـوزات    

فقراء المسلمین! فقد یصل إلى کلٍّ من هـؤالء یومیـا    10/100العلمیۀ، ولیس هؤالء أکثر من 

  آالف من التوامین.

ۀ الهزیلۀ ذاتیۀ ، لیست إال من التسع6/100فی حین أن الزکوة التی معدلها بین الکسور الثالثۀ 

من المحاویج، فال تصـل منهـا إلـى     90/100وعرضیۀ، هی تقسم بین األصناف الثمانیۀ وهم 

أیدي الفقراء والمساکین إال قوت یوم ـ علَّه ـ من السنۀ أما زاد!، فضالً عـن سـائر المـوارد      

  الثمانیۀ التی تشکل البنیۀ اإلقتصادیۀ للدولۀ اإلسالمیۀ.

بل هو أقل األنعام وفی قلیل من الـبالد، فحـین یشـمل اإلسـالم کـل      ذلک، ومع العلم أن اإل

ذکر مـن       المعمورة فکیف تبقى اإلبل من موارد الزکاة وهی ال تشـکل إالَّ ضـئیالً قلـیالً ال یـ

  األموال الزکویۀ!.

ات، بـل    وکما نعلم أن الحنطۀ والشعیر هما إلى القلۀ القلیلۀ حیث ینوب منابهما سائر الحبوـب

وقسم من النباتات البحریـۀ همـا المقـدمان فـی أنظـار األخصـائیین اإلقتصـادیین        والبترول 

لیحتالمع سائر الحبوبات الموقع األکثر مصرفا بین الناس، فهما ـ ال تشکالن ـ حتى لـو بقیـا     
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  على حالهما ـ إالَّ کسرا ضئیالً من الزکاة، إضافۀ إلى القیود التی تقلل موارد الزکوة منهما!.

المسکوکان هما ـ ومنذ زمن بعید ـ عادمان عن کونهما من النقود الرائجۀ، حیـث    ثم النقدان 

  إحتلت سائر النقود من األوراق وسواها الموقع األعلى بنفسها.

وعلى هذا الحساب ال یبقى من هذه التسعۀ الیتیمۀ اللطیمۀ إال نزر قلیل من الزکوة، حیـث ال  

  ال بکسر قلیل بأقله.یکفی لسد ثغر واحد من المصاریف الثمانیۀ، و

فهذه هی الزکوة اإلسالمیۀ التی تسد کـل الثغـور اإلقتصـادیۀ للمحـاویج وسـائر الحاجـات       

  اإلسالمیۀ؟!.

ذلک، وال محملَ صالحا الختصاص الزکوة فی الفتاوى بهذه التسعۀ، على قیـود فیهـا تقللهـا    

، واألکثریۀ المطلقۀ مـن  على قلتها، إالّ أن أخذ الزکوة هو من شؤون رؤوساء الدولۀ اإلسالمیۀ

  خضم اإلبل نبتۀ الربیع.  کانوا ظالمین، یخضمون مال اللّه آله و علیه اهللا صلىهؤالء منذ ارتحال الرسول 

لذلک رأوا من الصالح لتضعیف سواعد الظلم أن یقللوا من موارد الزکوة، وکمـا وردت فـی   

  باب الخمس روایات بشأن تحلیله على الشیعۀ بنفس الصدد!.

  کنه ـ إن کان له مبرر لردح من الزمن ـ ال یبرر أن یفتى بذلک على مدار الزمن.ول

ثم وهنا طریق آخر لتشعیف سواعد الظلم هو أن یؤمر المسلمون بإیتاء الزکوة بذوات أیدیهم 

  للمحاویج، ال أن یختصوها بهذه التسع اللطیمۀ العدیمۀ!.

ین کمـا یـروى عـن اإلمـام الحسـن      ومن هذه الطریق ما یروى من منع الزکوة عـن الظـالم  

أنه قال: وال تقصدوا أیضـا بصـدقاتکم وزکـواتکم     آلـه  و علیه اهللا صلى  عن رسول اللّه السالم علیهالعسکري 

المحبین ألعدائهم فإن المتصدق على أعـدائنا کالسـارق فـی     آلـه  و علیه اهللا صلىالمعاندین آلل محمد 

  1حرم ربنا عزَّ وجلّ وحرمی.

                                                        
بن أبی یعفـور قـال قلـت ألبـی       ومنها ما فی التهذیب عن عبداللّه السالم علیهفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکري ). الت     1

: هی ألصحابک، قال: قلت: فإن فضل عـنهم؟ قـال:   السـالم  علیه: جعلت فداك ما تقول فی الزکوة لمن هی؟ قال فقال السالم علیه  عبداللّه

فضل عنهم؟ قال: فأعد علیهم، قال قلت فإن فضل عنهم؟ فأعد علیهم، قال: فنعطی السؤال منها شیئا؟ فأعد علیهم، قال: قلت فإن 

 إال التراب إال أن ترحمه فإن رحمته فأعطه کسرة ثم أومأ بیده فوضع إبهامه على أصول أصابعه.  قال: ال واللّه

ما أخذ منکم بنوا أمیۀ فاحتسبوا وال تعطوهم شیئا «فی الزکوة:  مالسال علیه  وفی الکافی والتهذیب عن عیص بن القاسم عن أبی عبداللّه

 ».ما استطعتم فإن المال ال یبقى على هذا ان تزکیۀ مرتین
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ة، ال محید لهم عنها، ولکنـه ال  صحیح أنهم کانوا مجبرین فی إعطاء الزکوة من التسعۀ الشهیر

یبرر ذلک اإلختصاص اإلمتصاص من حقوق الفقراء، فقد کان وال بـد أن یفتـى بـدفع بقیـۀ     

  الزکوات ألهلیها اآلهلین لها بذوات أیدي الدافعین.

ذلک، فال مبرر لفتوى اختصاص الزکوة بهذه التسـعۀ ال مؤقتـا وال دائمـا، حیـث النصـوص      

  لۀ على العموم.المتظافرة کتابا وسنۀ دا

وحین تُحمل أحادیث التعمیم على التقیۀ ـ وال قائل به من العامۀ إالَّ قلیل هو أقل من الشـیعۀ   

  ـ فهل تحمل آیات التعمیم ـ کذلک ـ على التقیۀ؟.

وترى مماذا ـ إذا ـ التقیۀ؟ وقضیۀ التقیۀ ـ وهی موافقۀ األکثریۀ العامۀ فی العامۀ ـ هی حمـل      

لتقیۀ لموافقتها فتاوى العامۀ ومخالفتها للکتاب والسنۀ دون أن تحمل أدلـۀ  أخبار التسعۀ على ا

  التعمیم آیات وروایات على التقیۀ.

إذا فهذه تقیۀ بغیۀ غیر نقیۀ، شکلت حرمانا شامالً للفقراء والمحاویج، دون أي مبرر شرعی أو 

  عقلی أو خُلُقی.

هی أحـدوثات مخزیـۀ فـی الـدین؟      أفهکذا یهرب من القرآن إلى أمثال هذه األحادیث التی

هربتم مـن القـرآن إلـى األحادیـث،     «وکما عن سلمان الفارسی مخاطبا ذلک الجیل المضل: 

وجدتم کتابا دقیقا حوسبتم فیه على النقیر والقطمیـر والفتیـل وحبـۀ خـردل فضـاق علـیکم       

  ».وهربتم إلى األحادیث التی اتسعت علیکم

أعزم على کل من کان عنـده کتـاب إالّ رجـع    «الم: ویروى عن علی علیه أفضل الصالة والس

                                                                                                                                                         

قال: سمعت أبی یقول: کنت عند أبی یوما فأتاه رجل قال: إنی رجل من أهل  السالم علیهوفی التهذیب عن إبراهیم األوسی عن الرضا 

ادفعها؟ فقال: إلینا، فقال: ألیس الصدقۀ محرمۀ علیکم؟ فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شیعتنا فقد دفعتها إلینا، الري ولی زکوة، إلى من 

فقال: إنی ال أعرف لها أحدا، فقال: انتظر بها السنۀ، فقال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال: انتظر بها سنتین حتى بلغ أربعین سنین، ثم 

أقول: ال » عزَّ وجلّ حرم أموالنا وأموال شیعتنا على عدونا  صرارا وإطرحها فی البحر فإن اللّه إن لم تصب لها أحدا فصرها«قال: 

 یعنى من الطرح واقعه، وإنما هو تأکید لحرمتها على أعداءهم.

ن وهو من فی تفسیر سورة التین نقالً عن ابن العربی أن التین من أهم المؤو 112: 9وهنا یقول القرطبی فی جامع أحکام القرآن 

األموال الزکویۀ، والسبب فی عدم تصریح العلماء بوجوب الزکوة فیه إسراف الوالت فی الزکوات وکأنها من أموالهم الخاصۀ، 

 وذهب الشافعی إلى عدم وجوب الزکوة فی الزیتون ـ رغم أن فیه الزکوة ـ بنفس السبب.
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  1فمحاه، فإنما هلک الناس حیث اتبعوا أحادیث علماءهم وترکوا کتاب ربهم.

ة حاصرة ال تنقص وال تعدوا إلى سواها وقوفا على نص اآلیـۀ  وهذه المصارف الثمانیۀ للزکو

وقد حصرت الحاجیات األصـیلۀ لإلسـالم والمسـلمین فـیهم ثـم ال أحـد       » إنما«حصرا ب 

  غیرهم.

لم یرض بحکم نبـی    إن اللّه«أعطنی من الصدقۀ فقال:  آله و علیه اهللا صلى  قال رجل یا رسول اللّه«وقد 

حکم هو فیها فجزأها ثمانیۀ أجزاء فإن کنت من تلـک األجـزاء    وال غیره فی الصدقات حتى

  2».أعطیتک حقک

وال یتشرط الفقر والمسکنۀ فی الستۀ األخرى کما هو ظاهر من عناوینها وقد یروى عن النبـی  

ال تحل الصدقۀ لغنی إال لخمسۀ لعامل علیها أو رجل اشتراها بماله أو غـارم أو  «أنه  آله و علیه اهللا صلى

  ثم وسائر الستۀ من الثمانیۀ. 3»أو مسکین تصدق علیه فأهدى منها لغنی  غاز فی سبیل اللّه

وقد تلمح مصارف الزکاة بمصاریفها صـارحۀ أنهـا ثـروة ضـخمۀ بإمکانهـا إدارة الشـؤون       

  اإلقتصادیۀ للمملکۀ الواسعۀ اإلسالمیۀ المقصودة.

فالفقیر من الفقار وهو عظم الظهر، والمسکین من السـکون، وهـو   » الفقراء والمساکین«فمنهم 

نه العدم عن حرکات الحیاة، ولکن الفقیر هو الذي أفقره العدم أي کسر العدم عـن  الذي أسک

                                                        
1

 یقول:... السالم علیهبن یسار سمعت علیا   عن عبداللّه  ، والحدیث الثانی یرویه جابر بن عبداللّه2). رجال الکشی ص      

 
2

ـ أخرج أبو داود والبغوي فی معجمه والطبرانی والدارقطنی عن زیاد بن حارث الصدائی قال قـال    250: 3). الدر المنثور      

إذ جاء قوم یشکون عاملهم ثـم   آلـه  و علیه اهللا صلى  اللّهرجل... وفیه أخرج ابن سعد عن زیاد بن الحرث الصدائی قال: بینا أنا مع رسول 

ال خیر للمؤمن فی اإلمارة ثم قال رجل  آله و علیه اهللا صلى  أخذ بشیء کان بیننا فی الجاهلیۀ فقال رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  قالوا یا رسول اللّه

لم یکل قسمها إلى ملک مقرب وال نبی مرسل حتى جزّأهـا ثمانیـۀ     ال: إن اللّهاعطنی من الصدقۀ فقآله و علیه اهللا صلى  فقال یا رسول اللّه

 اجزاء فإن کنت جزء منها اعطتیک وإن کنت غنیا عنها فإنما هی صداع فی الرأس وداء فی البطن.

یقسم قسما فاعرض عنه وجعل  فسأله وهو آله و علیه اهللا صلىوفیه أخرج ابن أبی حاتم وابن مردویه عن جابر قال جاء أعرابی إلى النبی 

 هذه اآلیۀ.  ویحک من یعدل إذا أنا لم أعدل فأنزل اللّه آله و علیه اهللا صلىما عدلت فقال   یقسم قال أتعطی رعاء الشاة واللّه

 
3

  ). المصدر أخرج ابن أبی شیبۀ وأبو داود وابن ماجۀ وابن المنذر وابن مردویه عن أبی سعید الخدري قال قال رسول اللّه     

 :...آله و یهعل اهللا صلى
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حرکات الحیاة، ولکن الفقیر هو الذي أفقره العـدم أي کسـر فقـاره فهـو أسـوء حـاالً مـن        

المسکین، فلذلک یتقدم على المسکین إذا جمعا وکما هنا، وقد ینفرد کما فـی آیـات إثنـى    

) آیۀ، وبینهما عموم مطلق فکـل فقیـر مسـکین ولـیس کـل      23ویذکر المسکین فی ( 1عشر

»أما السفینۀ فکانت لمسـاکین یعملـون فـی البحـر    «مسکین فقیرا، وقد یتأید ذلک الفارق ب 
2 

کین ولهم سفینۀ بحریۀ، وإن ال تکفیهم مؤنۀ کاملۀ، مهما تأید خالفهـا بالصـحیح   سماهم مسا

»اطعموا البائس الفقیر«وکذلک  3فإنه غیر صحیح لمخالفۀ القرآن واللغۀ إال أن یؤول
فلو کـان   4

  المسکین أسوء حاالً من الفقیر لکان ذکره أحرى فی موقف االطعام.

»مسکینا ذا متربۀ«وقد یکون الفقیر 
تقدم حقه ولذلک یتقدم فی آیۀ الصدقات على المسکین ل 5

  بحاجته.

یـا  «ولو کان المسکین أسوء حاالً من الفقیر لکان هو األحرى فی التعبیر عن حال الناس فـی  

»غنى وأنتم الفقراء  واللّه«ـ   6» أیها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه
کما وقد یعبر عن أسوء األحوال  7

                                                        
1

 .8: 59و 38: 47و 15: 35و 32: 24و 273و 271: 2و 135و 6: 4و 24: 28و 28: 22و 181: 3و 268: 2). وهی      

 
2

      .(18 :79. 

 
الفقیر الذي ال یسأل والمسکین «أنه سأله عن الفقیر والمسکین فقال:  علیهماالسالم). وهو صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما      3

من مستحقی الزکاة) أقول: علّ أجهد منه وهو أسعى تعنی سؤاله فالذي  2ح  1(الوسائل ب » الذي یسألالذي هو اجهد منه 

ال یستطیعون ضربا فی   للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللّه«تعالى:   یسأل هو بطبیعۀ الحال اغنى من الذي ال یسأل وقد قال اللّه

 ).273: 2( »بسیماهم ال یسألون الناس الحافا..األرض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم 

 
4      .(22 :28. 

 
5

      .(90 :16. 

 
6

      .(35 :15. 

 
7

      .(47 :38. 
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»جوه یومئذ باسرة. تظن أن یفعل بها فاقرةو«»: فاقرة«فی األخرى ب 
1.  

ثم الترتیب الثُمانی مقصود هنا دونما فوضى، فکما الفقیر أسوء حاالً مـن المسـکین، کـذلک    

المسکین هو أسوء حاالً من العاملین علیها، وإلى البقیۀ الباقیۀ حیث إن کل سابق أوحج مـن  

ى من الرقاب، فإنهم رقـاب أسـرى عقیـدیا ولـیس الرقـاب      الحقه، فالمؤلفۀ قلوبهم هم أحر

هکذا ککل، ثم الرقاب أحرى من الغارمین فإنهم أسرى بأنفسهم وهؤالء بغرمهم فی أموالهم، 

هی عامۀ بعد هؤالء الخصوص حیث الکل لها صـبغۀ    الشاملۀ لکل سبل اللّه  ثم فی سبیل اللّه

  من مصادیقها. مصداق» ابن السبیل«ومن ثم »  فی سبیل اللّه«

ذلک والتقسیم لیس بین هؤالء على حد سواء، وإنما لکلٍّ قدر الحاجۀ الضروریۀ ثـم الزائـدة   

عنها، وعند الدوران بینهم حیث ال تکفى الصـدقات کلهـم فالتقـدم لألقـدم فاألقـدم ذکـرا       

  وحاجۀ.

یۀ، أم وال وعلى أیۀ حال فالفقیر والمسکین هما اللذان ال یملکان القوت قدر الحاجۀ الضرور

یقدران على تحصیله دون عسر وحرج، أم وال بعسر أو حرج، فاألوالن قد یشک فـی جـواز   

اعطاء الزکاة لهما، وال شک فی األخیرین، ثم المتوسطان متوسطان، ومهما یکن من شیء فال 

ریب فی تقدم األخیر على ما قبله، والوسیط على ما قبله. ثم ال ریب فی تقـدم مـن لـه کـل     

ین الثمانیۀ على من دونه منها، فالفقیر یتقدم على المسکین، والفقیـر مـن ابنـاء السـبیل     العناو

  یتقدم على أحدهما، وهکذا القیاس.

وهـو أعـم مـن غنـى المـال       2»ال تحل الصدقۀ لغنـی «األغنیاء و» الفقراء والمساکین«ویقابل 

                                                        
1

      .(75 :25. 

 
2

ال تحل الصدقۀ لغنی وال ذي مرة «قال:  آله و علیه اهللا صلىعنه  352: 3وفی الدر المنثور  11ـ  9ـ  8ح  161ـ  158: 6). الوسائل      

بن عدي بن الخیار قال أخبرنی رجالن انهما أتیا النبی   وفیه أخرج ابن أبی شیبۀ وأبو داود والنسائی عن عبیداللّه». سوي

ان شئتمااعطیتکما وال حظ  فی حجۀ الوداع وهو یقسم بالصدقۀ فسأاله منها فرفع فینا البصر وخفضه فرآنا جلدین فقال آله و علیه اهللا صلى

 فیها لغنی وال لقوي مکتسب.

قال: سمعته یقول: إن الصدقۀ ال تحل لمحترف وال لذي مرة سوي قوي فتنزهوا  علیهماالسالمویدل علیه صحیحۀ زرارة عن أبی جعفر 

 ).2رقم  450: 3عنها (الکافی 

ال تحل الصدقۀ لغنی وال لذي مرة سوي وال لمحترف وال : «آله و علیه اهللا صلى  قال قال رسول اللّه علیهماالسالموعن زرارة عن أبی جعفر 
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مقـدورة غیـر محرجـۀ، فلـیس الزکـاة إالّ      الحاضر، والغائب بحرفۀ حاضرة کافیۀ، أم بحرفـۀ  

للساعین قدر مقدورهم بنقصان مؤنۀ، أو القصر والعجزة الذین ال یقدرون على مـؤنتهم، وألن  

الزکاة دین للفقراء فی أموال األغنیاء فال بد من التحري فی إیصالها إلى أهلهـا إالّ أن یخطـأ   

  1قاصرا فقد یعفى عنه.

وال تشرط العدالۀ وال الوثاقۀ وال اإلیمان فی الفقراء والمساکین الطالق الـنص فیهمـا مهمـا    

مؤمنین فی دوران األمر بینهم وبین الکافرین، فللفقر والمسکنۀ علـى أیـۀ حـال    کان التقدم لل

  ». سبیل اللّه«نصیبهما کما لسائر العناوین الثمانیۀ، وکلها مصبوغۀ بصبغۀ واحدة هی 

خـذ مـن أمـوالهم    «هم عمال أخذ الزکاة، وهذا یلمح بما تصرح به اآلیۀ » العاملین علیها«ثم 

ة لیس إال إلمام المسلمین ولـیس فوضـى جـزاف، ألنهـا الضـریبۀ      أن أمر أخذ الزکا» صدقۀ

اإلسالمیۀ العامۀ اکبرى التی بها تقام المصالح اإلسالمیۀ إقتصادیۀ وروحیۀ وسواها، فال بد أن 

  تکون بأیدي قادة المسلمین الصالحین.

وترى کیف یتساءل حول أداء الزکاة بصورة شخصیۀ وهی شأن حکومی؟ إذ لم تکن هنالـک  

  کومۀ عادلۀ تستحق أخذ الزکوة!.ح

العدالۀ؟ الظاهر نعم حیـث المـال لـیس لهـم فحسـب بـل       » العاملین علیها«وهل یشترط فی 

فإذا قبضته فال توکل إالّ ناصـحا  «ولسائر الثمانیۀ أیضا، فلیکن العامل أمینا وکما فی الصحیح 

                                                                                                                                                         
) أقول: فال تعنی الغنی 72(قرب اإلسناد » لقوي، قلنا: ما معنى هذا؟ قال: ال تحلّ له أن یأخذها وهو یقدر على ما یکبت نفسه عنها

صیل المؤنۀ وإن کان تارك الحرفۀ تنیالً، ثم یعنی المال الحاضر الوافی وال الحرفۀ الحاضرة الوافیۀ، بل تکفی القدرة على تح

المحترف الذي تکفیه حرفیته لمؤنته وإال فلیأخذ الناقص عنها على حرفته ویدل علیه صحیحۀ معاویۀ بن وهب قال سألت أبا 

فقته فیها أیکسب فیأکلها عن الرجل یکون له ثالثمائۀ درهم أو أربعمائۀ درهم وله عیال وهو یحترف فال یصیب ن السالم علیه  عبداللّه

وال یأخذ الزکاة أو یأخذ الزکاة؟ قال: ال بل ینظر إلى فضلها فیقوت بها نفسه ومن وسعه ذلک من عیاله ویأخذ البقیۀ من الزکاة 

 ).6رقم  561: 3ویتصرف بهذه وال ینفقها. (الکافی 

 
رجل عارف ادى زکاته إلى غیر أهلها زمانا هل علیه أن  السالم علیه  بید بن زرارة قال قلت ألبی عبداللّه). کما فی الصحیح عن ع     1

یؤدیها ثانیۀ إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال قلت فإن لم یعرف لها أهالً فلم یؤدها أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک؟ قال: 

له: فإن لم یعلم أهلها فدفعها إلى من لیس هو لها بأهل وقد کان طلب واجتهد ثم علم بعد  یؤدیها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت

 ).2رقم  546: 3ذلک سوء ما صنع؟ قال: لیس علیه أن یؤدیها مرة أخرى. (الکافی 
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ولکن األمانۀ والحفظ یکفیان للحفاظ علـى المـال، والنصـیحۀ والشـفقۀ      1»شفیقا أمینا حفیظا

الحق    ۀ ـب تکفیان للجبایۀ الصالحۀ، فال تجب العدالۀ بل ال تکفی فی عمالۀ الزکاة، فهی المعاـل

کالغـازي حتـى یرجـع إلـى     العامل على الصدقۀ بالحق : «آله و علیه اهللا صلى  کما یروى عن رسول اللّه

  2».بیته

لهم من الزکاة حق العمالۀ ولیس حقَّ الفقر حتى یحرم علیهم مـن الزکـاة   » العاملین علیها«ثم 

صدقۀ علیهم، فلهم حـق العمالـۀ أیـا کـانوا، وکمـا یجـوز       فتحرم عمالۀ الهاشمیین لحرمۀ ال

ل ویجـوز لـه       للهاشمی أخذ الزکوة من سائر أهلیها أجرة لعمالۀ أخرى أم تجـارة أماهیـه، ـب

  الزکاة للفقر والمسکنۀ على األقوى.

فی منعهم غیر صحیح إالّ إذا أرید إعطاءهم من الزکوة لفقـرهم إضـافۀ إلـى     3وعلَّ الصحیح

عمالتهم، والعلۀ فی حرمۀ الزکاة علیهم علیلۀ، إذ کیف تکون الزکـاة أوسـاخ مـا فـی أیـدي      

یف تدفع أوسـاخ  الناس ولیس الخمس وسواه مما فی أیدي الناس هبۀ أو هدیۀ أماهیه؟ ثم ک

  !.»لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون«و  فی سبیل اللّه

إذا فالروایۀ القائلۀ أنها أوساخ هی نفسها من األوساخ والمختلقات الزور والغرور التی دسـها  

  فی أحادیثنا الغَرور.

ـ   » والمؤلفۀ قلوبهم« اة، تشمل من تتألف قلوبهم إلى اإلسالم والمسلمین بما یؤتـون مـن الزک

سواء أکانوا کفارا أو منافقین، أم وبأحرى ضعفاء اإلیمان، تألیفا لهم إلى کامل اإلیمان، وکما 

  یؤلف قلوب عباده بمواعیده الحسنى فی األولى واألخرى.  اللّه

ولیس یعنی تألیف قلوب نافرة عن اإلسالم، إلیه بالمال، إغراءها بتلـک األمـوال کمـا یفعلـه     

                                                        
1

 یما رواه معاویۀ بن عمار عنه طویالً.ف السالم علیه). هو قول أمیر المؤمنین      

 
2

 یقول:...آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج ابن أبی شیبۀ عن رافع بن خدیج سمعت رسول اللّه 251: 3). الدر المنثور      

 
3

فسألوه أن  آله و علیه اهللا صلى  نی هاشم أتوا رسول اللّهقال: إن أناسا من ب السالم علیه  ). هو صحیح العیص بن القاسم عن أبی عبداللّه     

عزّ وجلّ للعاملین علیها فنحن أولى به فقال رسول   یستعملهم على صدقات المواشی وقالوا: یکون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه

 .365: 1والتهذیب  58: 4دت الشفاعۀ. الکافی یا بنی عبد المطلب إن الصدقۀ ال تحل لی وال لکم ولکن قد وع آله و علیه اهللا صلى  اللّه
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حیـث اإلیمـان    1ما أشبه، وإنما ذلک بعد کامل البیان وقاطع البرهـان، اإلستشراق المسیحی و

اآلتی بالمال هو ذاهب بالمآل بنفس المال فی مزایدة األموال التی تبذل لتألیف القلـوب بـین   

  الدعایات المتضاربۀ من دعاة األدیان والمذاهب المشتتۀ.

إنما ذلک التألیف یجول فی مجاالته المناسبۀ لهؤالء الـذین هـم مقتنعـون عقلیـا وعقائـدیا      

حجزهم أو یبطئهم من اإللتحاق إلى کتلۀ اإلیمان فقرهم حین یفصـلون عـن   لإلیمان، وإنما ی

  سائر الکَتل.

قد أسلموا وکان یرضخ لهـم مـن الصـدقات     آلـه  و علیه اهللا صلى  هم قوم کانوا یأتون رسول اللّه«ومن 

فإذا أعطاهم من الصدقۀ فأصابوا منها خیرا قالوا هذا دین صالح وإن کان غیـر ذلـک عـابوه    

  2».هوترکو

حقه ثم بأموال هی تکمـالت لتـألیف   فالحکم اإلسالمی یؤلف القلوب غیر المسلمۀ بدعوات 

قلوبهم، فإذا انفرد کلٌ من التألیفین األلیفین عن اآلخر اصبح التألیف ناقصا غیر ألیـف، اللّهـم   

  إال شذرا نزرا من الناس الذین تؤلف قلوبهم بتألیف ما حاالً أو مآالً.

ال تختص بزمنه، ومـن غریـب   فإنها  آلـه  و علیه اهللا صلىولیس تألیف القلوب النافرة یختص بزمن النبی 

                                                        
1

ولم تدخل المعرفۀ   قوم وحدوا اللّه» والمؤلفۀ قلوبهم«فی حدیث یفسر الثمانیۀ  السالم علیهعن الصادق  230: 2). نور الثقلین      

عزَّ وجلّ لهم نصیبا فی   یتألفهم ویعلمهم کما یعرفوا فجعل اللّه آله و علیه اهللا صلى  فکان رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  قلوبهم إن محمدا رسول اللّه

وخلعوا عبادة   قال: المؤلفۀ قلوبهم قوم وحدوا اللّه علیهماالسالمالصدقات لکی یعرفوا ویرغبوا، وفیه عن أصول الکافی عن أبی جعفر 

یتآلفهم ویعرفهم لکی ما  آله و علیه اهللا صلى  وکان رسول اللّه  رسول اللّه آله و علیه اهللا صلىولم تدخل المعرفۀ قلوبهم إن محمدا   من دون اللّه

 یعرفوا ویعلمهم.

قال: هم » والمؤلفۀ قلوبهم«عزَّ وجلّ   قال سألته عن قول اللّه السالم علیهوفیه عن تفسیر القمی فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر 

وهم فی  آله و علیه اهللا صلى  وأن محمدا رسول اللّه  وشهدوا أن ال إله إالّ اللّه  د من دون اللّهعزّ وجلّ وخلعوا عبادة من یعب  قوم وحدوا اللّه

عزَّ وجلّ نبیه أن یتآلفهم بالمال والعطاء لکی یحسن إسالمهم ویشبتوا   فأمر اللّهآله و علیه اهللا صلىذلک شکّاك فی بعض ما جاء به محمد 

 ه أن..على دینهم الذي دخلوا فیه وأقروا ب

 
 ـ أخرج ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس فی اآلیۀ قال: هم قوم... 251: 3). الدر المنثور      2

من الیمن إلى النبی  السالم علیهوفیه أخرج البخاري وابن أبی حاتم وابن مردویه عن أبی سعید الخدري قال بعث علی بن أبی طالب 

مها بین أربعۀ من المؤلفۀ األقرع بن حالس الحنظلی وعلقمۀ بن عالثۀ العامري وعیینۀ بن الفزاري بذهیبۀ فیها تربتها فس آله و علیه اهللا صلى

 : إنما اتألفهم.آله و علیه اهللا صلىوزید الخیل الطائی فقالت قریش واألنصار أیقسم بین صنادید أهل نجد ویدعنا؟ فقال النبی 
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التعبیر عن نصیب المؤلفۀ قلوبهم هو ما یروى عن الخلیفۀ أبی بکر أنه الرشا وهو قطعهـا فـی   

ولیست الرشا إالّ فی الحکم دون تألیف قلوب نافرة، إلى اإلسالم الذي هـو ثابـت    1اإلسالم!

إلى یوم القیام ما کان هنا قلوب هی بحاجۀ إلى تألیف بالمال بعد تألیف الحال بناصع البیـان  

  وناصحه.

هى المبیحۀ ـ فقط ـ لتألیف القلوب، حتى إذا کثر فال تـألیف لقلـوب      ثم ولیس قلۀ اإلسالم

  2آخرین کما رآه الخلیفۀ عمر إجتهادا قاحالً أمام القرآن ونبی القرآن.

، »المؤلفـۀ قلـوبهم  «بکفار أم منافقین أم ضعفاء اإلیمان، وإنماهم » المؤلفۀ قلوبهم«ال تختص 

فإن أعطی ضعیف اإلیمان ولم یؤلف قلبه إلى کامل اإلیمان فلیس هو من المؤلفـۀ قلـوبهم،   

لبه، وإن أعطی مشرك أو موحد یتألف به قلبـه إلـى إیمـان فهـو     وهکذا المنافق المقلوب ق

  منهم، وأوسطهم الموحدون الذین تتألف قلوبهم بما یعطَون.

ذلک، ومن تألیف القلوب تخفیف العداء عنها للحق المرام أن تخفف وطأة المعانـدین مهمـا   

  بقیت خفیفۀ.

قـد   3هل الوالیۀ کما تدل علـى صـحاح  وهل ال یجوز إعطاء الزکاة ـ للمؤلفۀ قلوبهم ـ إال أل 

                                                        
1

). المصدر أخرج البخاري فی تاریخه وابن المنذر وابن أبی حاتم وأبو الشیخ قال: لیست الیوم مؤلفۀ قلوبهم إنما کان رجال      

 على اإلسالم فلما إن کان أبو بکر قطع الرشا فی اإلسالم. آله و علیه اهللا صلىیتألفهم النبی 

 
2

). المصدر أخرج ابن أبی حاتم عن عبیدة السلمانی قال رجاء عیینۀ بن حصنى واألقرع بن حابس إلى أبی بکـر فقـاال یـا         

  إن عندنا أرضا سبخۀ لیس فیها کالء وال منفعۀ فإذا رأیت أن تعطیناها لعلنا نحرثها ونزرعها ولعل اللّه آله و علیه اهللا صلى  هخلیفۀ رسول اللّ

أن ینفع بها فأقطعها إیاها وکتب لهما بذلک کتابا وأشهد لهما فانطلقا إلى عمر لیشهداه على ما فیه فلما قرأ علـى عمـر مـا فـی     

کان یتألفهما واإلسـالم   آلـه  و علیه اهللا صلى  دیهما فتفل فیه فمحاه فتذمرا وقاال له مقالۀ سیئۀ فقال عمر: إن رسول اللّهالکتاب تناوله من أی

عـن   232علیکما أن أرعیتما، أقول: وفی نور الثقلین:   قد أعز اإلسالم فاذهبا فاجهدا جهد کما ال أرعى اللّه  یومئذ قلیل وإن اللّه

 قال: المؤلفۀ قلوبهم لم یکونوا قط أکثر منهم الیوم. علیهماالسالمر زرارة عن أبی جعف

 
3

). هی ما رواه الکلینی وابن بابویه عن زرارة وبکیر والفضیل ومحمد بن مسلم وبرید بن معاویۀ العجلی عن أبی جعفر وأبی      

ب ویعرف هذا أنهما قاال فی الرجل یکون فی بعض هذه األهواء الحروریۀ والمرجئۀ والعثمانیۀ والقدریۀ ثم یتو علیهماالسالم  عبداللّه

لیس علیه إعادة شیء «األمر ویحسن رأیه یعید کل صالة صالها أو صوم أو زکاة أو حج أو لیس علیه إعادة شیء من ذلک؟ قال: 

أقول: استثناء الزکاة ال یالئم » من ذلک غیر الزکاة ال بد أن یؤدیها ألنه وضع الزکاة فی غیر موضعها وأن موضعها أهل الوالیۀ

ثم وهو صد عن التوبۀ، بل قد یعطى مثله من نصیب المؤلفۀ قلوبهم فکیف یجب » من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاء موعظۀ«
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مال إلى الحق، فإن منعته عاند أکثر مما کان، فهـم کلهـم   یجوز أن تعطى لمن یؤلف قلبه وی

  ».المؤلفۀ قلوبهم«تشملهم 

منهم من یلمزك فـی الصـدقات فـإن أعطـوا منهـا      «وال تشرط العدالۀ فی مستحق الزکاة ف 

»رضوا وإن لم یعطوا منها إذا هم یسخطون
  والفقر کاد أن یکون کفرا!. 1

ة لغیر المسلم تألیفا لقلبه، فهال یجوز إعطاءها لغیر أهل الوالیۀ تألیفـا  فحین یجوز إعطاء الزکا

لقلوبهم أو لغیر العدول سدا لثغرتهم، وهو بطبیعۀ الحالئ یؤلف قلـوبهم أم یمنـع عـن تنـافر     

  2أکثر مما کان.

ثم رقاب المساجین غیر الغارمین، الـذین یطلقهـم    7هی رقاب العبید واإلماء » وفی الرقاب«

قیۀ أماهیـه مـن   رهائن األموال، فقد یصرف قسم من الزکوة فی سبیل فک رقابهم عن أسر الر

  آصار.

ا   3تعم کل الرقاب المحتاجۀ فی حلِّها إلـى صـدقۀ! والمحتاجـۀ إلـى حـلٍّ     » الرقاب«ثم  فأمـ

فـی  «الرقاب الغنیۀ بما عندها من أموال أم أشغال، أو الغنیۀ عن العتق، فلیست هی مما تشمله 

حیث الحاجۀ أو مصلحۀ أخرى ال مندوحۀ لها هـی المحـور لصـرف الزکـاة، التـی      » الرقاب

  قررت ـ کأصل ـ للمحاویج أو الذین یستحقونها لعمل کالعاملین علیها.

                                                                                                                                                         

علیه إعادة الزکاة، ثم التعلیل علیل فإنه لم یضع ـ فقط ـ الزکاة فی غیر موضعها بل وجل العقائد واألعمال التی تخالف شرعۀ 

 الوالیۀ!.

 
1

      .(9 :79. 

 
2

عن زکاة الفطرة أیصلح أن تعطی  مالسال علیه). ویدل على الجواز معتبرة منها صحیحۀ علی بن یقطین أنه سئل أبا الحسن األول      

 الجیران وانطؤرة مما ال یعرف وال ینصب؟ فقال: ال بأس بذلک إذا کان محتاجا.

 
3

قال سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاة الخمسمائۀ والستمائۀ یشتري  السالم علیه  ). کما فی خبر أبی بصیر عن أبی عبداللّه     

آخرین حقوقهم، ثم مکث ملیا ثم قال: اال ان یکون عبدا مسلما فی ضرورة فیشتریه بها نسمۀ ویعتقها؟ فقال: إذا یظلم قوما 

 ).557: 3ویعتقه. (الکافی 

قال سئل عن مکاتب عجز عن مکاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: یؤدى عنه من مال الصدقۀ إن  السالم علیهومرسل الصدوق عن الصادق 

 ).345والفقیه  325: 1تعالى یقول: وفی الرقاب. (التهذیب   اللّه
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فإنـه مجمـع العنـوانین     1ـ وبأحرى ـ من علیه عتق رقبۀ وال یجدها، » فی الرقاب«مل وقد یش

شرطَ توفر شروط الرقبـۀ التـی   » فی الرقاب«حیث علیه عتق رقبۀ ولیست عنده، و» الغارمین«

یشترى له من نصیب الزکاة لتُعتق عنه، ومنها ما کان تألیفا لقلب رقبۀ غیر مؤمنۀ إلـى اإلیمـان   

فحتى إذا کان حرا هو فـی أسـرٍ   » المؤلفۀ قلوبهم«ع العنوانین، وقد تکفیها أنها من فهی مجتم

  بمال قد یجوز فکه تألیفا لقلبه إلى اإلیمان.

حیث الکفارات فیها لیست لتعنی فقـط  » الرقاب«وقد تعنی روایۀ القمی عن العالم توسعۀ فی 

  تعنی فک رقاب الغـارمین للّـه   العتق بل وال یصح فی قتل الصید وأمثاله من الکفارات، فهی

  وما الطفه تنبیها!.» الغارمین«کما قد تشملهم » فی الرقاب«فتشملهم 

هم ـ على القدر المتیقن ـ المطلوبون بأموال دون تقصیر وال إسراف أو تبذیر أم   » والغارمین«

فهم ـ إذا ـ الغارمون فی غیر باطل أو محظور، وإن صرف فی باطل ثم    2أي تصرف محظور،

فمن جـاءه  «تاب فهل له من سهم الغارمین شیء، حیث التائب من الذنب کمن ال ذنب له، و

؟ کما وإطالق اآلیۀ یشمله؟ أم ال نصیب له حیث صـرفه  »موعظۀ من ربه فانتهى فله ما سلف

                                                        
1

قال: فی الرقاب قوم لزمتهم کفارات فی قتل الخطا وفی الظهار وفی اإلیمان وفی قتل  السالم علیه). عن تفسیر القمی عن العالم      

: 1ی الصدقات لیکفر عنهم. (التهذیب تعالى لهم سهما ف  الصید فی الحرم ولیس عندهم ما یکفرون به وهم مؤمنون فجعل اللّه

 ).274وتفسیر القمی  364

 
2

» ال یحب المسرفین  اللّه«إخوان الشیاطین بأموال المساکین. و لیعین  لیس اللّه» إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین«). ف      

 ال یحب العاصین، فکیف یزیدهم عصیانا أو یعینهم بأموال المساکین.  فکیف یتحبب إلى المسرفین بأموال المساکین، ثم اللّه

کان یقول: یعطى  السالم علیهعلیا إن  علیهماالسالموفی خصوص اإلسراف خبر الحسین بن علوان عن قرب األسناد عن جعفر عن أبیه 

) وهو یعمم اإلستدانۀ فی معصیۀ 146المستدینون من الصدقۀ والزکاة دینهم کله ما بلغ إذا استدانوا فی غیر إسراف (قرب االسناد 

 فإن صرف المال فیها من أسرف اإلسراف.  اللّه

ي فی الکافی باب الدیون عن رجل من أهل الجزیرة یکنى خبر محمد بن سلیمان المرو  وفی عموم عدم المعصیۀ أم فی طاعۀ اللّه

فی إنظار المدیون: نعم ینتظر بقدر ما ینتهى خبره إلى السالم علیهرجل وأنا أسمع ـ إلى أن قال  السالم علیهأبا محمد قال: سأل الرضا 

فال   وجلّ فإن کان أنفقه فی معصیۀ اللّه عزَّ  اإلمام فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین إذا کان انفقه فی طاعۀ اللّه

 ).94ـ  93: 5شیء له على اإلمام (الکافی 

عن رجل عارف فاضل توفی وترك دینا لم یکن بمفسد  السالم علیهوفی الصحیح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن 

 ).549: 3؟ قال: نعم. (الکافی وال مسرف وال معروب بالمسألۀ هل یقضی عنه من الزکاة األلف واأللفان
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صیۀ، واألخبار فیه مطلقۀ ال تتقید بالتوبۀ، األشبه هو األول إلطـالق اآلیـۀ، المتقیـد بـه     فی مع

إطالق األخبار المقیدة بعدم صرفه فی معصیۀ، وأنه أحرى من غیـره تشـجیعا علـى نصـوح     

  التوبۀ، بل وأحرى من المؤلفۀ قلوبهم.

فهو غنی ال تحـل لـه    ـ فیما یختص ـ بمن یعجز عن أداء دینه، وإالّ » الغارمین«وقد یختص 

الصدقۀ، وإن لم یملک إال مؤنۀ سنته، إما أن یدیها أو بعضها لغریمۀ أم یصـرفها فـی مؤنتـه،    

فقد یشمله إطالق اآلیۀ، مهما أخرجته الروایۀ ألنه غنی، ولکنه یفتقر إذا أدى دینه، واألحـوط  

الفقـراء  «آلیـۀ:  أن یؤدي دینه بمؤنته ثم یستکملها بالصدقۀ حیث یـدخل ـ إذا ـ فـی نـص ا    

المشکوك شـموله لهکـذا غنـی،    » والغارمین«وقد کان داخالً فی إطالق اآلیۀ:  1»والمساکین

  والنتیجۀ واحدة.

؟ الظاهر نعم،  بذر أو لم یصرفه فی معصیۀ اللّهوهل یجب إحراز أنه لم یقصر ولم یسرف أو ی

ک، ثـم إطـالق     إالّ أنه یکفی ظاهر حال المسلم المحمول على الصحۀ، ال سیما إذا ادعى ذـل

یشمل موارد الشک، ویقتصر على الخارج منه یقینا وهو المعروف من حاله صـرفه  » الغارمین«

  . فی معصیۀ اللّه

اإلیمان أو اإلسالم؟ إطالق اآلیۀ یرفضها کما یـرفض کـل    وهل یشترط فی الغارم العدالۀ، أو

فی دینه هو إشتراط اإلیمان،   شرط، اللَّهم إال اإلسالم بل واإلیمان، فإن اشتراط أال یعصى اللّه

  على أیۀ حال فی دین وسواه.  والکافر عاصٍ للّه

نفسه، فحصته من الزکـاة  ثم الغارم إنما یؤتى من الزکاة لفقره بالنسبۀ لدینه مهما کان غنیا فی 

إذا معلقۀ على عدم إمکانیۀ اداءه على طول الخط، فإن أمکنه األداء بعد دونما عسر وال حرج 

فلیرد ما أخذ قدر المکنۀ واإلستطاعۀ، فإنما حصص الزکاة لهؤالء ـ ککل ـ هی لسـد ثغـور     

قدر الیوم ثم یردها عند الحاجۀ قدرها، وأما المحتاج الیوم الغنی غدا، فلیس له من الزکاة إالّ 

                                                        
سألت أبا «). وقد یتأید بما عن مستطرفات السرائر نقالً عن کتاب المشیخۀ البن محبوب عن أبی أیوب عن سماعۀ قال:      1

أو یستقرض بمسیرة فیقضی دینه   عن الرجل منا یکون عنده الشیء یتبلغ به وعلیه دین أیطعمه عیاله حتى یأتیه اللّه السالم علیه  عبداللّه

(السرائر » على ظهره فی جدب الزمان وشرة المکاسب أو یقضی بما عند دینه ویقبل الصدقۀ؟ قال: یقضی بما عنده ویقبل الصدقۀ

472.( 
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المکنۀ حسب المستطاع، إذا فحصۀ الزکاة للغارمین الذین یجدون فیما بعـدما یسـدون ثغـر    

  الغرم، هی لهم قرض مؤقت ولیس ملکا طلیقا.

األغنیاء الذین غرموا لغیر مصالحهم الشخصـیۀ کإصـالح ذات البـین    » الغارمین«وقد یشمل 

» الغـارمین «قدروا على اداءها أم لم یقـدروا تشـملهم   بتحمل دیۀ وما أشبه من أموال، فسواء 

  ال تحل الصدقۀ لغنی إال لخمس.. ورجالً تحمل حمالۀ... آله و علیه اهللا صلىویؤیده قول النبی 

ومن أشبه حفاظا علـى المصـلحۀ   » العاملین علیها والمؤلفۀ قلوبهم«فکما ال یشترط الفقر فی 

اللَّهم إال الغارم فی مصالحه الشخصـیۀ وهـو قـادر    اإلسالمیۀ، کذلک ال یشترط فی الغارمین 

  على األداء.

، المحلقـۀ علـى کافـۀ المصـالح اإلسـالمیۀ       وهی واسعۀ إتساع سـبل اللّـه  »  وفی سبیل اللّه«

، ولکنهـا   والجهاد أو الدفاع فی سبیل اللّه  الواسعۀ، مهما کان من أبرزها سبیل الدعوة إلى اللّه

  . ال فقط ما ذکر من سبل اللّه»  سبیل اللّه« لیست لتختص بهما، وإنما هی

»  سـبیل اللّـه  «هنا ضابطۀ عامۀ بعد موارد منها خاصۀ، وال ریب أن »  فی سبیل اللّه«وقد تکون 

هنا هی السبیل المحتاجۀ إلى مـال لـیس لیحصـل مـن غیـر الصـدقات التـی هـی للفقـراء          

ما للفقـراء والمسـاکنى، وکمـا عـن     ـ إذا ـ من فقر وحاجۀ ک    والمساکین، فال بد لسبیل اللّه

قوم یخرجون إلى الجهاد ولیس عندهم ما ینفقـون أو قـوم   »  وفی سبیل اللّه«قال  السالم علیهالعالم 

من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به وفی جمیع سبل الخیر فعلى اإلمـام أن یعطـیهم مـن    

کمـا  »  فی سبیل اللّـه «إذا فالستۀ السابقۀ على  1مال الصدقات حتى یقووا على الحج والجهاد،

کما ابن السبیل بعدها، هی من »  فی سبیل اللّه«یل بعدها، هی من المصادیق الهامۀ ل ابن السب

فالفقراء والمساکین هما فی قمۀ األهمیـۀ، ثـم المعـاملین    »  فی سبیل اللّه«المصادیق الهامۀ ل 

علیها، ومن بعدهم بعدهما، وألنهم قد یخفون على المؤمنین کونهم من المصادیق الصادقۀ ل 

                                                        
1

 فی حدیث طویل. 362: 1والتهذیب  274قمی ). تفسیر ال     

: یکون عندي المال من الزکاة أفا حج به موالی السالم علیهوفی صحیحۀ على بن یقطین المرویۀ عن الفقیه أنه قال ألبی الحسن 

 ).60وأقاربی؟ قال: نعم (الفقیه أبواب الزکاة رقم 
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یذکرون تفصیلیا، وهؤالء مرتبون ذکرا حسب رتَبهم، فمـا دام فقیـر ال تصـل    »  ل اللّهفی سبی«

النوبۀ إلى مسکین، وما داما هما ال تصل إلى العاملین علیها، إال إذا کانوا منهما فهـم أحـرى   

من غیر العاملین فقراء ومساکین، ثم وما داموا هم ال تصل إلى المؤلفۀ قلوبهم، وما داموا هـم  

حیث المؤلفۀ قلـوبهم هـم رقـاب وأسـرى فـی ظـالل العقیـدة،        » فی الرقاب«صل إلى ال ت

فتحریرهم أحرى من الرقاب فی أبدانهم، ثم الرقاب أحرى من الغارمین حیـث الرقـاب هـم    

فهـی ضـابطۀ عامـۀ تحلـق     »  فی سبیل اللّه«أسرى بأنفسهم والغارمون أسرى بما غرموا، وأما 

لمحۀً إلى استقاللها وأهمیتها، ثم ابن السبیل هو » فی«رت لها ، ولذلک کر على کافۀ سبل اللّه

وأشـخاص السـبیل کضـابطتین عـامتین،       ، فهما تعبیران عن جهات سبیل اللّـه  ابن سبیل اللّه

همـا  » فی الرقاب والغـارمین «وابن السبیل، ف »  فی سبیل اللّه«والمذکورون من قبل هم بین 

صدقۀ بأنفسهم، وإنما تصـرف فـی مصـالحهم لمکـان      حیث ال یملکون»  فی سبیل اللّه«من 

  ولذلک ذکروا بالالّم حیث یملک الصدقَۀ أشخاصهم.  والباقون هم من أبناء سبیل اللّه» فی«

؟  ، وهو المنقطع عن ماله فی سبیل من سـبل اللّـه   وتراه ـ فقط ـ ابن سبیل اللّه  » وابن السبیل«

، هـو   السبیل المباح الذي لیس مبغوضا وال مرضیا للّه، أم و إذا فابن السبیل فی غیر مرضاة اللّه

  . وهو المحرمۀ فی شرعۀ اللّه  ؟ أم الخارج ـ فقط ـ هو سبیل غیر اللّه»ابن السبیل«خارج عن 

السابق ذکرها کضابطۀ لمصارف الصدقات، وشرط ابـن السـبیل   »  سبیل اللّه«هنا هو » السبیل«

ه أیضـا     أم دون معصیۀ اللّه  ، فلیکن فی طاعۀ اللّه هکأقل تقدیر أالّ یکون فی سبیل غیر اللّ فإـن

فـی  »  طاعۀ اللّـه «فی عمل المباحات أم أیا کان من غیر محظور، وهو المقصود من   طاعۀ اللّه

ولـم یمنـع     حیث سـبلها اللّـه    ولیس سبیل المباحات خارجۀ عن سبیل اللّه 1بعض النصوص

لحال، ولـیس فـی سـبیل    هو الذي ال کافل له وهو منقطع عن ماله فی ا» ابن السبیل«عنها ف 

  الحرام التی هی فقط خارجۀ عن السبیل.

الذي هو غنی فی هذه السبیل، فال بد له من رد ما أخذ ما أمکن، وهـل  » ابن السبیل«وکذلک 

                                                        
1

فیقطع   سفار فی طاعۀ اللّهقال: وابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی اال السالم علیه). کما رواه القمی فی تفسیره عن العالم      

 ).274وتفسیر القمی  362: 1علیهم ویذهب مالهم فعلى اإلمام أن یردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات (التهذیب 

 



 208

الفقر کالفقراء والمساکین؟ ظاهر مقابلته بهما ـ ال، ولکن الغنـی فـی    » ابن السبیل«یشترط فی 

  ».ال تحل الصدقۀ لغنی«لده فیردها، إذ بلده یؤتى من الزکاة حتى یصل إلى ب

ولیس یختص ابن السبیل بالغریب عن وطنه، بل هو الغریب عن ماله سواء أکـان فـی وطنـه    

ه فقیـر      وله مال فی غیره، أم فی الغربۀ وله مال فی وطنه، أم لیس له مال على أیـۀ حـال، فاـن

  ى.وابن سبیل، تحق له الزکاة ألمرین اثنین قدر ما یکفیه حتى یغن

، غیـر الواجبـۀ    کالدعوة إلى اللّه  إلى کل من هو یعمل فی سبیل اللّه» ابن السبیل«وقد یتوسع 

، حیث ترك کل صـلۀ   علیه، أم والواجبۀ، یدعو لحد إذا سئل ابن من هو، یقال: إبن سبیل اللّه

والفقیـر   ، فال یشـترط ـ إذا ـ فیـه الفقـر، بـل       ، وهو یعمل دوما فی سبیل اللّه إال الصلۀ باللّه

فکمـا ال یشـترط الفقـر والمسـکنۀ فـی      » الفقـراء والمسـاکین  «المؤقت والمسکین تشملهما 

مهمـا کانـت الحاجـۀ    » ابن السـبیل «العاملین علیها والمؤلفۀ قلوبهم وفی الرقاب، کذلک فی 

  مفروضۀ فی الکل من غیر جهۀ الفقر والمسکنۀ.

للفقـراء  «إلختصـاص الظـاهر فـی الملـک:     وفی التعبیر عن األربعۀ األولى بالالم الدال على ا

  دلیل أنهم یملکون نصیبهم من الزکاة. »والمساکین والعاملین علیها والمؤلفۀ قلوبهم

» وابـن السـبیل    وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّـه «ثم التعبیر عن اآلخرین بصیغۀ أخرى 

ـ     » فی«لمکان  ی صـالحهم ف  دلیل على أن أصحابها ال یملکـون نصـیبهم وإنمـا یصـرف ف

فـإن صـار لهـم وجـد     » الغارمین«ال تملک وإنما تملک أن تعتق بنصیبها، وکذلک » الرقاب«

  ». فی سبیل اللّه«رجعوه، وکذلک قسم من 

وصـل علـیهم إن صـالتک    «  وال تجوز مطالبۀ الزکاة إال بلین ورحمۀ وحنان وکما قـال اللّـه  

فـی    آلخذ منکم حق اللّـه   لیکم ولی اللّهأرسلنی إ  قل یا عباد اللّه«وفی الصحیح: » سکن لهم

ل: ـ ال ـ فـال       أموالکم فهل للّه تعالى فی أموالکم من حق فتؤدوه إلى ولیه؟ فإن قال لک قاـئ

  1».تراجعه وإن أنعم لک منعم فانطلق معه..

صحیح فی نفسـه، حیـث    وهل یجب تقسیم األسهم الثمانیۀ على سواء؟ ال دلیل علیه وال هو

                                                        
1

 ). حدیث مفصل عن الکافی.     
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واآلیۀ طلیقۀ فی التقسـیم بیـنهم دون    1الحاجات تختلف حسب مختلف الظروف والحاجیات

  تسهیم بالسویۀ، بل وال یصح حیث یختلف عدید هذه المصارف ومدیدها.

فی غیاب الدولۀ اإلسالمیۀ فال نصیب لهم، کحـین ال توجـد   » العاملین علیها«فحین ال یوجد 

ایر الرقاب التی تعتق عن رهنها بأموال ال تقدر على أداءهـا لتحلّلهـا، مثـل    رقاب اللَّهم إالّ س

رقاب من علیهم کفارات ال یقدرون على أداءها، وسائر الرقاب التی ال تنفک إالّ بمـال حتـى   

  إذا کان قیدها بمعصیۀ إذا تابت أصحابها.

خرى، اللَّهـم إال  وحین توجد فقراء ومساکین بوفرة وحاجات مدقعۀ فقد تضیق المجاالت األ

  ، أو األعم نفعا واألتم من نفس الحیثیۀ. األهم فاألهم من حیث کونه سبیل اللّه

إذا فال بد من نظام إسالمی ینتظم به سلک اإلقتصاد والعدل فی هذه السهام مهمـا کـان فـی    

غیاب الدولۀ اإلسالمیۀ، أن تقرِّر کُتَل المسلمین قـرارات فیمـا بیـنهم تقضـی علـى فوضـى       

                                                        
1

فی حدیث أنه قال لعمرو بن عبید فی إحتجاجه له ما تقول فی الصدقۀ؟ فقرأ  السالم علیه  عن أبی عبداللّه 183: 6). الوسائل      

قال: وإن کان صنف منهم  علیه اآلیۀ قال: نعم فکیف تقسمها؟ قال: أقسمها على ثمانیۀ أجزاء فأعطی کل جزء ،من الثمانیۀ جزء

عشرة آالف وصنف منهم رجاالً واحدا أو رجلین أو ثالثۀ جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آالف؟ قال: نعم، قال: وتجمع 

فی کل ما قلت فی  آله و علیه اهللا صلى  صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فیما سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول اللّه

یقسم صدقۀ أهل البوادي فی أهل البوادي وصدقۀ أهل الحضر فی أهل الحضر وال یقسمها  آله و علیه اهللا صلى  سیرته، کان رسول اللّه

بینهم بالسویۀ وإنما یقسمها على قدر ما یحضرها منهم وما یرى لیس علیه فی ذلک شیء مؤقت موظف وإنما یصنع ذلک بما 

 من یحضرها منهم.یرى على قدر 

 آله و علیه اهللا صلى  بشیء یقسمه فلم یسع أهل الصفۀ جمیعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول اللّه آله و علیه اهللا صلىأتى النبی  السالم علیهوفیه عنه 

إنا أوتینا بشیء فأردنا  عزَّ وجلّ وإلیکم یا أهل الصفۀ،  أن یکون قدر دخل قلوب اآلخرین شیء فخرج إلیهم فقال: معذرة إلى اللّه

 أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أناسا منکم خشینا جزعهم وهلعهم.

... ثمانیۀ أسهم یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بال ضیق وال تقتیر فإن فضل السالم علیهوفیه عن العبد الصالح 

ولم یکتفوا به کان على الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى  من ذلک شیء رد إلى الوالی وان نقص من ذلک شیء

یقسم صدقات أهل البوادي فی البوادي وصدقات أهل الحضر فی أهل  آله و علیه اهللا صلى  یستغنوا ـ إلى أن قال ـ: وکان رسول اللّه

ا على قدر ما یحضره من أصناف الثمانیۀ الحضر وال یقسم بینهم بالسویۀ على ثمانیۀ حتى یعطی أهل کل سم ثمنا ولکن یقسمه

على قدر ما یقیم یغنی کل سنف منهم بقدر سنته لیس فی ذلک شیء موقوف وال مسمى وال مؤلف إنما یصنع ذلک على قدر ما 

 یرى وما یحضره حتى یسد کل فاقۀ کل قوم منهم وإن فضل من ذلک فضل عرضوا المال جملۀ إلى غیرهم.

 وإن کان بالمصر غیر واحد فأعطهم إن قدرت جمیعا. السالم لیهع  وفیه عن أبی عبداللّه
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قسیم والتسهیم من بیت مال المسلمین حتى یأتی الفرج العام زمن الدولـۀ المهدویـۀ علیـه    الت

ء للمهـدي   االف التحیۀ والسالم، أم تؤسس دولۀ أم دویالت إسالمیۀ متضامنۀ مترابطۀ تـوطى 

  مقدمه الشریف. السالم علیه

ة المقسـومۀ علـى   ذلیل اآلیۀ تفرض ذلک التقسیم إضافۀ إلى فرض الزکا»  فریضۀ من اللّه«ثم 

  أهلیها، فهی ـ إذا ـ فرض ذو بعدین وما أهمه فرضا وأتمه وأعمه بین فرائض اإلسالم!.

وهنا نعرف مدى خرافۀ مختلف ضد المحاویج فی حصر الزکـوة فـی التسـعۀ، وسـلبها عـن      

لیس فی الجوهر وأشباهه زکاة وإن کثـر ولـیس فـی نقـر الفضـۀ      «البقیۀ، فالحدیث المختلق 

  1».زکاة

مشـروع   کما لیس فی مکسور الدینار الذهبی والدرهم الفضی زکاة، إنـه وأشـباهه ال یالئـم   

  ».علیم حکیم  واللّه«الزکاة 

أفمن العلم بحاجات المحاویج، والحکمۀ فی إعانتهم، حصـرُ الزکـوة فیمـا حصـرت فیـه،      

  وهناك من ذواخر األموال والجواهر الثمینۀ مئات االف أضعافها المکنوزة وسواها؟!.

ردة، فـی  وماذا یحمل جماعۀ من أهل الفتوى على تأویل أضعاف اآلیـات واألحادیـث الـوا   

زکاة األموال کلها وفی زکاة مال التجارة، أن یؤلوها إلى استحباب وال إشارة له فـی واحـدة   

  منها؟! فهل هم انتبهوا لما تغافل عنه المعصومون أم تجاهلوا؟.

تأویل کلیل علیل لیس له أي دلیل إالّ على خالفه لمن ینظر إلى أدلۀ األحکام نظرة مسـتقیمۀ  

  صافیۀ ضافیۀ.

؟ قد یقال: ال لما ورد من أن الصدقۀ لهـم محرمـۀ،   آلـه  و علیه اهللا صلىوز الزکاة لذریۀ الرسول وهال تج

                                                        
وعن یعقوب » لیس فی الجوهر..«قال:  السالم علیه). فیه حدیث یتیم محمد بن علی بن الحسین باسناده عن زرارة عن أبی جعفر      1

عن الحلی أیزکى؟ فقال: إذا ال یبقى منه شیء وسأله بعضهم عن الحلی فیه زکوة؟ فقال:  السالم علیه  بن شعیب قال: سألت أبا عبداللّه

عن الحلی علیه زکاة؟ قال: إنه لیس فیه زکـاة وإن   السالم علیه  ۀ ألف. ویخالفه ما عن أبی الحسن قال سألت أبا عبداللّهال ولو بلغ مائ

 ).107ـ  106: 6بلغ مائۀ ألف درهم، کان أبی یخالف الناس فی هذا (الوسائل 
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جاریۀ فی الخمس أکثـر مـن    1»إن الصدقۀ أوساخ األیدي الناس«ولکن العلۀ العلیلۀ المرویۀ 

الزکاة! أم تماثله حیث الکل مما فی أیدي الناس دونما مایز بینهما فی المکاسـب، اللَّهـم إالّ   

الزکویۀ؟ ولکنهـا  إذا اختص الخمس بغنائم دار الحرب إذ لم یسع لها مسلم سعیه فی األموال 

  فی تحصیلها!.  أوسخ حیث الکفار الذین حصلوا علیها لم یطبقوا شرعۀ اللّه

حرمۀ لمحتدهم وتعالیـا   السـالم  علیهمواألئمۀ من آل الرسول  آله و علیه اهللا صلىأجل إنها قد ال تحل للرسول 

أعطوا الزکاة من أرادهـا  « أنه قال: السالم علیه  عن افتقارهم إلى الناس، وکما یروى عن أبی عبداللّه

وعلـى اإلمـام الـذي مـن بعـده       آله و علیه اهللا صلىمن بنی هاشم فإنها تحل لهم وإنما حرم على النبی 

  2».السالم علیهموعلى األئمۀ 

ولیس مثَل حرمۀ الزکاة على ذریۀ الرسول إال کحرمۀ الخمـس علـى ذریتـه مـن طریـق األم      

عتبارا أنهم من األدعیاء، ولیس من األدعیاء إال مختلـق الروایـۀ نفسـها، المسـتدل فیهـاعلى      ا

  3حرمانهم بآیۀ األدعیاء.

                                                        
1

صدقۀ أوساخ أیدي الناس وإن : إن الآله و علیه اهللا صلى  قاال قال رسول اللّه السالم علیه  عن أبی جعفر وأبی عبداللّه 186: 6). الوسائل      

 قد حرّم علی منها ومن غیرها وما قد حرّمه وان الصدقۀ ال تحل لبنی عبدالمطلب.  اللّه

أقول: وقد تعنی الصدقۀ هنا غیر الزکاة المفروضۀ، فتعنی ما یتصدق به الناس اعطاء للفقراء، فهی محرمۀ على المعصومین ذودا 

 عن کرامتهم.

فی حدیث الخمس المفصل: فلما جاءت قصۀ الصدقۀ نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بیته فقال: إنما  السالم لیهع) عن الرضا 360وفیه (

الصدقات.. فلما نزه نفسه عن الصدقۀ ونزه رسوله ونزه أهل بیته فقال: إنما الصدقات.. فلما نزه نفسه عن الصدقۀ ونزه رسوله 

ۀ على محمد وآله وهی أوساخ أیدي الناس ال تحل لهم ألنهم طهروا من کل ونزه أهل بیته ال بل حرّم علیهم ألن الصدقۀ محرم

 دنس ووسخ.

 
2

. وفیـه  مالسال علیه  ) محمد بن علی بن الحسین باسناده إلى أبی خدیجۀ سالم بن مکرم الجمال عن أبی عبداللّه187). المصدر (     

أنه قال: لو حرمت علینا الصدقۀ لم یحل لنا أن نخرج إلى مکۀ ألن کل ماء بین مکۀ والمدینۀ فهو  السـالم  علیه  ) عن أبی عبداللّه188(

عزَّ وجلّ: قل ال أسـألکم    من قول اللّه السالم علیهعن عبدالرحمن بن عجالن قال: سألت أبا جعفر  14: 1صدقۀ. وفی محاسن البرقی 

 هم األئمۀ الذین ال یأکلون الصدقۀ وال تحل لهم.«ه أجرا إالّ المودة فی القربى، فقال: علی

 ومن روات حدیث حرمۀ الزکاة على الهاشمیین هو علی بن الحسن الفضال ووه الراوي لحلها علیهم أیضا.

 
3

مرسل الکلینی عن العبد الصالح فی حدیث طویل قال: ومن کانت أمۀ من بنی هاشم وأبـوه مـن سـائر     188: 6). المصدر      

أقول: هذه اآلیۀ تخص األدعیاء، فهـل  » أدعوهم آلبائهم«یقول:   شیء فإن اللّهقریش فإن الصدقات تحل له ولیس له من الخمس 
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  تذنیب فیه تقریب:

  فی المائۀ تعم کافۀ النقود على حسابهما ألنها األصل فی العملۀ. 5/2لنقدین وهی زکاة ا

  وزکاة أموال التجارة هی زکاة النقدین بمقیاسهما.

  حسب اختالف السقی. 10/100أو  5/100وزکاة الغالت والفواکه هی 

ذا السـیارات  وزکاة سائر الحیوان ما أمکن قیاسه على األنعام الثالث، وإال ففی أسعارها، وهک

  والباخرات والطائرات وأشباهها.

ثم هذه الکسور هی الکسور المستقیمۀ لضریبۀ الزکوة، فإذا لم تف بالحاجات الهامـۀ فأزیـد   

وهو الزائد عن الحاجۀ المتعودة  »یسألونک ماذا ینفقون قل العفو«منها وأزید حتى العفو حیث 

جعل یدك مغلولۀ إلى عنقک وال تبسطها ال ت«دون تبذیر وال إسراف، وال تقتیر وإجحاف، ف 

»کل البسط فتقعد ملوما محسورا
والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکـان بـین ذلـک    « 1

»قواما
2.  

واألوسط من هذه الطرق رد الخمس من کافۀ العوائد قبل المؤنۀ من تکفیه بهـذا الـرد مؤنـۀ    

ن کل عائدة خمسها فی نفس الوقت دون إنتظار لتمام سنته، فیرد من کل عائـدة  سنته، فیرد م

خمسها فی نفس الوقت دون إنتظار لتمام سنته أم إنهاء مؤنتـه، ثـم مؤنـۀ سـنۀ هـی الغایـۀ       

القصوى فی الخمس والزکوة، فإن أضرب بمن ال یملک أقل منـه فـإلى تقسـیم کمـا یصـح      

  تسویۀ بین المحتاجین.

  کنز االموال

»لِ واطالَ النَّاسِ بِالْبوأْکُلُونَ أَمانِ لَیبالرُّهارِ وبنْ الْأَحیرا منُوا إِنَّ کَثینَ آما الَّذها أَیـنْ  یونَ عدصی

م بِعـذَابٍ أَلـیمٍ    فَبشِّـرْه    والَّذینَ یکْنزُونَ الذَّهب والْفضَّۀَ والَ ینفقُونَها فی سبِیلِ اللّـه    سبِیلِ اللّه

                                                                                                                                                         

بل هما من األدعیاء، لو کان اإلنتساب  آله و علیه اهللا صلىـ الحسنان لیسا من أبناء الرسول   إن أوالد البنت من األدعیاء، إذا ـ وال سمح اللّه

 باألم ال یعتبر نسبا!.

 
1

      .(17 :29. 

 
2

      .(25 :67. 
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َال ا کَنَزْتُمذَا مه مهورظُهو مهنُوبجو مهاها جِبى بِهفَتُکْو نَّمهی نَارِ جا فهلَیى عمحی موی کُمنفُس

»فَذُوقُوا ما کُنتُم تَکْنزُونَ
1.  

هم عیـون األمـم الکتابیـۀ ـ إنهـم بـدیالً عـن        هؤالء الکثرة الکثیرة من األحبار والرهبان ـ و 

بسبب الباطل، ومصـحوبا  » لَیأکلون أموال الناس بالباطل«  زهدهم فی الدنیا وفتحهم سبیل اللّه

ویصـدون عـن   «بالباطل، وفی سبیل الباطل، حیث ال مقابل له حقا وال غایۀ حقه، بل یقابلـه  

، وال  أخرى بمقابل الصـد عـن سـبیل اللّـه    فقد یأکلون أموال الناس دون مقابل، و»  سبیل اللّه

یکنزون الذهب والفضۀ وال ینفقونها فـی سـبیل   «بل وهم » ویصدون«هکذا » یأکلون«فحسب 

  »فبشرهم بعذاب ألیم، یوم یحمى...«  ثالوث منحوس أمام الناس وأمام اللّه»  اللّه

، وأما علماء اإلسـالم  وترى أن هذه الثالثۀ مرفوضۀ محظورة ـ فقط ـ لهؤالء األحبار والرهبان  

فال علیهم إذا عملوا أعمالهم؟ إنهم ـ إذا ـ أنحس وأرکـس حیـث حملـوا مـا لـم یحملـه         

  األولون، فقد حملوا هذه الشرعۀ األخیرة المهیمنۀ على الشرائع کلها بأصحابها.

م نفسیا إذا فهذه الثالثۀ هی أنحس النحس من الحرمات الکبیرة التی تُفقر الناس مالیا، وتُفقره

  وحالیا.

هـو  » والـذین یکنـزون..  «أم ترى أن الکنز من أموال الناس هو فقط محرم أم ومطلق الکنـز؟  

بنفسه موضوع للحرمۀ طللیق، مهما کان أنحسه أن یکون مـن أمـوال النـاس وعنـد العلمـاء      

  فثالوث من الحرمۀ.

جـارة أو زراعـۀ   فالکنز ـ لغویا ـ هو رکام المال بجعل بعضه على بعض دونما تصریف فی ت  

أماهیه من تحوالت، فهو کل مدخر من المال ال یستفاد منه إدارةً لشؤون الحیاة، وإنما رکـازا  

ورکاما بغیۀ الحاجۀ المستقبلۀ المتخیلۀ أماذا من الحاجـات الخیالیـۀ أم وواقعـۀ بعیـدة غیـر      

لحیـاة فردیـۀ   حاضرة، وهناك من یحتاجون إلى مال یصرفونه فی قوتهم أم یدیرونـه إلدارة ا 

وجماعیۀ، وأمامهم رکاز ورکام من األموال الطائلۀ مهما أدیت زکاتهـا، فالمـال الحـالل قـد     

  یکفی لضرورة المعیشۀ الیومیۀ دونما تبذیر وال إسراف فال شیء علیه.

                                                        
1

      .(8 :35. 
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  أم یزید عنها ولکنه یسمد لتجارة أماهیه کرأس مال إلدارة الضرورة المعیشیۀ، وکذلک األمر.

  ن الحاجۀ المعیشیۀ یومیا أو ورأس مال لها، ففیه الزکاة قدر الزائد.أم هو زائد ع

أم یزید عن کل حاجۀ حاضرة مصرفیا ورأس مال للحصول على المصرف، ولکنـه یسـتعمل   

  للحصول على الزیادة غیر المحتاج إلیها، فکذلک األمر.

بلۀ المتخیلۀ، وله حاجتـه  أم هو رکاز ال یحتاج إلیه فی أیۀ حاجۀ، فیسمد مغبۀ الحاجۀ المستق

یومیا حسب الظاهر والعادة، أم وال یحتاجه طول عمره أیضا، وهو فیها کنز، حیث الکنـز هـو   

، إنفاقـا   رکام المال ورکازه دونما إدارة له فی عمل فردي أو جاعیۀ، فلینفق کله فی سبیل اللّه

هم شـیئا بمضـاربۀ أم   ألصله، أم عوائده إقراضا للماویج لکی یکتسبوا بـه دون أن یأخـذ مـن   

  شرکۀ أما شابه.

ولیس الذهب والفضۀ هنا کما فی سواه مما تذکران إال عنوانا ونموذجا غالیـا للثـروة دائمـا،    

والنقد الرائج زمن نزول الوحی، فهما تعبیران عن الثروات المحتـاج إلیهـا فـی إدارة شـؤون     

ـ   1ل وسـیارات وسـفن وطـائرات   الحیاة، مهما کانت أوراقا نقدیۀ کما الیوم، أم أراضى ومعام

، حیث هـی خارجـۀ عـن     فانها حین تجمد دونما فائدةٍ هی کنوز یجب إنفاقها فی سبیل اللّه

  . ، فلتنفق أعیانها أو منافعها بإشغالها فی سبیل اللّهحاجیات أصحابها

وأقل  الکنز ما أدي زکاته المفروضۀ وهو من حلٍّ، وأکثره ما لم تؤد زکاته ولـیس مـن حـلّ    

وبینهما عوان، والکنز صادق فی هذه الحاالت کلها، وهو محظور على أیـۀ حـال، ألنـه هـو     

  شمله حکمه مهما اختلفت درکاته.موضوع الحرمۀ بصورة طلیقۀ، فما صدق أنه کنز 

نظر عثمان بن عفان إلى کعب األحبار فقال له یا أبا إسحاق مـا تقـول فـی رجـل أدى     «وقد 

زکوة ماله المفروضۀ هل یجب علیه فیما بعد ذلک شیء؟ فقال: ال ـ ولو اتخذ لبنۀ من ذهـب   

ثم قال لـه: یـا   ولبنۀ من فضۀ ما وجب علیه شیء، فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس کعب 

                                                        
  فی أرضه جعلها اللّه  انه سئل عن الدنانیر والدراهم وما على الناس فقال: هی خواتیم اللّه السالم علیه). کما عن اإلمام الباقر      1

وخلص له ومن  فیها وأدى زکوتها فذاك الذي طلبه  مصلحۀ لخلقه وبها یستقیم شؤونهم ومطالبهم فمن أکثر له منها فقام بحق اللّه

یوم یحمى «عزَّ وجلّ فی کتابه:   فیها واتخذ منها األبنیۀ فذاك الذي حق علیه وعید اللّه  أکثر له منها فبخل بها ولم یؤد حق اللّه

 ».علیها فی نار جهنم..
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أصدق مـن قولـک حیـث      بن الیهودیۀ الکافرة ما أنت والنظر فی أحکام المسلمین! قول اللّه

ال تعنـی   2واألحادیث التی تقول المال الذي أدى زکاته فلیس بکنـز  1»والذین یکنزون..«قال: 

                                                        
1

 فی تفسیر علی بن إبراهیم حدیث طویل وفیه نظر عثمان بن عفان... 213: 2). نور الثقلین      

کثر حین حاول أن یسقط الواو من آیۀ الکنز حصرا لها بأهل الکتاب حتى ال أقول: وهذه المحاولۀ االرستقراطیۀ العثمانیۀ تتبین أ

 تشمله هو واضرابه من األثریاء.

 
مال أدیت زکاته فلیس  أي: «آله و علیه اهللا صلى  ـ  أخرج ابن عدي والخطیب عن جابر قال قال رسول اللّه 332: 3). الدر المنثور      2

إن  آله و علیه اهللا صلى  وأخرجه ابن أبی شیبۀ عن جابر موقوفا، وفیه أخرج ابن مردویه والبیهقی عن أم سلمۀ أنها قالت یا رسول اللّه» بکنز

 لی أوضاحا من ذهب أو فضۀ أفکنز هو؟ قال: کل شیء تؤدي زکاته فلیس بکنز.

: کل مال تؤدى زکاته فلیس بکنز آله و علیه اهللا صلى  خ باسناده لما نزلت هذه اآلیۀ قال رسول اللّهفی أمالی الشی 213: 3وفی نور الثقلین 

 وإن کان تحت سبع أرضین وکل مال ال تؤدى زکاته فهو کنز وإن کان فوق األرض.

نفقۀ وما فوقها کنز.  وفیه عن  قال: أربعۀ االف فما دونهما السالم علیهوفیه أخرج ابن أبی حاتم وأبو الشیخ عن علی بن أبی طالب 

یقول: موسع على شیعتنا أن ینفقوا مما فی أیدیهم بالمعروف  السالم علیه  الکافی بسند متصل عن معاذ بن کثیر قال سمعت أبا عبداللّه

أقول: » والذین...«به عزَّ وجلّ فی کتا  فإذا قام قائمنا حرم على کل ذي کنز کنزه حتى یأتیه به فیستعین به على عدوه وهو قول اللّه

هذا حکم مصلحی فی تجزءة حکیم اآلیۀ حفاظا على حاجیات الدولۀ اإلسالمیۀ الکبرى إذا قامت، وهدما لدویالت الجور بترك 

فی اآلیۀ  علیهماالسالمال تختص بما تقرره الدولۀ. وفیه عن أبی جعفر   مساعدتها من زائد اإلنفاق من الکنوز، ولکن فیه أن سبیل اللّه

کان أبو ذر الغفاري یغدو کل  السالم علیهوقوله: یوم یحمى علیها... قال   حرم کنز الذهب والفضۀ وأمر بانفاقه فی سبیل اللّه  فإن اللّه

یوم وهو بالشام فینادي بأعلى صوته: بشر أهل الکنوز بکی فی الجباه وکی بالجنوب وکی بالظهور أبدا حتى یتردد الحر فی 

 أجوافهم.

: الدینار والدرهم أهلکا من کان قبلکم آله و علیه اهللا صلى  قال رسول اللّه السالم علیهالخصال عن الحارث قال قال أمیر المؤمنین  وفیه عن

 وهما مهلکاکم.

ـ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن أبی حاتم وابن مردویه عن أبی هریرة أن رسول  233: 3وفی الدر المنثور 

قال: ما من صاحب ذهب وال فضۀ ال یؤدي حقها إال جعلت له یوم القیامۀ صفائح ثم احمی علیها فی نار جهنم ثم  آله و علیه اهللا صلى  هاللّ

یکوي بها جبینۀ وجبهته وظهره فی یوم کان مقداره خمسین ألف سنته حتى یقضى بین الناس فیرى سبیله اما إل یالجنۀ وأما إلى 

 النار.

ال یوضع الدینار على الدینار وال درهم على  آله و علیه اهللا صلى  و یعلى وابن مردویه عن أبی هریرة قال قال رسول اللّهوفیه أخرج أب

 جلده فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم...  الدرهم ولکن یوسع اللّه

 ر کنز والدرهم کنز والقیراط کنز.أنه قال: الدینا آله و علیه اهللا صلىوفیه أخرج ابن مردویه عن أبی هریرة عن النبی 

وفیه أخرج أحمد والترمذي والنسائی وابن ماجۀ وابن حبان والحاکم وابن مردویه عن ثوبان قال کان نصل سیف أبی هریرة من 

 یقول: ما من رجل ترك صفراء وال بیضاء إالّ کوي بها؟ آله و علیه اهللا صلى  فضۀ فقال له أبو ذر ما سمعت رسول اللّه

یقول: ما من أحد یموت فیترك صفراء أو  آله و علیه اهللا صلى  أخرج الطبرانی وابن مردویه عن أبی أمامۀ قال سمعت رسول اللّه وفیه

 بیضاء إال کوي بها یوم القیامۀ مغفورا له بعد أو معذبا.
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ابات المقررة المعنیۀ من ربع العشر إلى العشر وإلـى الخمـس، بـل هـی مطلـق الزکـاة       النص

الشاملۀ للعفو، هو الزائد عن مؤنۀ سنته، أم وال أقل من أداء کل واجب فی المال نفقۀ وکفارة 

ودیۀ أماهیه من واجبات مالیۀ لیست لتنحصر فی الزکاة المعروفۀ، اللَّهم إالّ أال تعنـی الزکـاةُ   

فهی إذا تشمل الزائد عن المؤنۀ، سواء أکان من نصاب الزکوة أمن سواها من واجبات  کلها،

  مقدرة وسواها.

بحاجۀ إلى مـال، سـواء     على أیۀ حال، وهناك سبیل اللّه  فإدخار المال محظور فی شرعۀ اللّه

لتـی  ال تؤتـو السـفهاء أمـوالکم ا   «فی الحاجات الشخصیۀ أو الجماعیۀ للدولۀ اإلسالمیۀ، ف 

»لکم قیاما  جعل اللّه
مما تمنع عن المال غیر القائم بإصالح الحیاة، فال یصلح الکنـز وهنـاك    1

  عطلۀ لحیاة فردیۀ أو جماعیۀ آلخرین.

فما صدق أنه کنز مدخر رکام، ما قل منه أو کثر، فهو مصداق التندید فی آیۀ الکنز، ومـا لـم   

دار بإدرار العوائد خاصۀ وعامۀ، فهو خارج عن اآلیـۀ، مهمـا   یصدق أنه کنز کاألموال التی تُ

                                                                                                                                                         
 وفیه أخرج أحمد فی الزهد عن أبی قال: ذو الدرهمین أشد حبسا من ذي الدرهم.

اري ومسلم عن األحنف بن قیس قال: جلست إلى مإلٍ من قریش فجاء رجل خشن الشعر والثیاب والهیئۀ حتى وفیه أخرج البخ

قام علیهم فسلم ثم قال: بشر الکانزین برضف یحمى علیه فی نار جهنم ثم یوضع على حلمۀ ثدي أحدهم حتى یخرج من نغض 

ولى وجلس إلى ساریۀ وتبعته وجلت إلیه وأنا ال أدري من کتفه ویوضع على نغض کتفه حتى یخرج من حلمۀ ثدیه فیتدلل، ثم 

 آله و علیه اهللا صلىهو فقلت ال أرى القوم إال وهو کرهوا ما قالت، قال: إنهم ال یعقلون شیئا قال لی خلیلی، قلت: من خلیلک؟ قال النبی 

دنانیر وإن هؤالء ال یعقلون إنما یجمعون أتبصر أحدا؟ قلت: نعم قال ما أحب أن یکون لی مثل أحد ذهبا أنفقه کله إال ثالثۀ 

 عزّ وجلّ.  ال أسألهم دنیا وال استفتیهم عن دین حتى ألقى اللّه  للدنیا واللّه

أقول: لقد آل أمر أبی ذر فی تشدده على األثریاء لحد شاع وضاع بین المسلمین فاعتُذر له ما اخرجه أحمد والطبرانی عن شداد 

  األمر فیه الشدة ثم یخرج إلى بادیته ثم یرخص فیه رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  ع من رسول اللّهبن أوس قال: کان أبو ذر یسم

فی ذلک األمر الرخصۀ فال یسمعها أبو ذر فیأخذ أبو ذر باألمر األول الذي  آله و علیه اهللا صلى  بعد ذلک فیحفظ من رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى

 سمع قبل ذلک.

فقیرا   : یا بالل الق اللّهآله و علیه اهللا صلى  الحاکم وصححه وضعفه الذهبی من أبی سعید الخدري عن بالل قال قال رسول اللّه وفیه أخرج

وال تلقه غنیا، قلت: وکیف لی بذلک؟ قال: إذا رزقت فال تخبأ وإذا سئلت فال تمنع، قلت: وکیف لی بذلک؟ قال: هو ذاك وإالّ 

 فالنار.

 
1

      .(4 :5. 

 



 217

دخلت فی محظور آخر کالذي ال تؤدي زکاته، أم فی تصـرفه وتصـریفه وتداولـه إجحـاف     

بحقوق اآلخرین، أم تبذیر أو إسراف وما أشبه من محظور، فقد یجـوز أن تبقـی مـن المـال     

وإنما «آلـه  و علیه اهللا صلى  کما فی حدیث رسول اللّه الحالل بقیۀ لیوم فقرك أم للوارث إذا لم یکن کنزا

ولکنه محدد بالعفو، مـا زاد ـ ألکثـر تقدیرــ عـن       1»فرض المواریث من أموال تبقى بعدکم

مثلث حاجیات الحیاة، أوالها حاضرك، ثم مستقبلک ومن ثم وارثک، ولکنما اآلخـران همـا   

إذا لـم تکـن حاجـۀ    نافلتان ـ شرط کونهما متعودین للعقالء المتشـرعین ـ ال دور لهمـا إالّ     

، فإنها تتقدم علیهما مهما تـأخرت عمـا یحصـل مـن حاجیـات، حیـث        ضروریۀ لسبیل اللّه

  الحاجۀ الحاضرة األکیدة فی الحقل اإلسالمی تتقدم على المستقبلۀ وال سیما المظنونۀ.

ولقد کان یحاول اختصاص التندید فی آیۀ الکنز بأهل الکتـاب ذودا عـن المسـلمین، ومـن     

  2فهدد فی ذلک فترکها.» والذین یکنزون..«لۀ الخلیفۀ عثمان! اسقاط الواو عن ذلک محاو

أجل وان آیۀ الکنز هی من أهم ما تضیق کل المخارج على الکانزین ألموالهم ما صدق کنـز،  

قـائم ـ   » العفـو «من ربع العشر إلى العشر وإلى الخمس، فإن واجـب   مهما أدى زکاته األدنى

                                                        
1

کبر ذلک على المسلمین وقالوا ما یستطیع أحد منا » والذین یکنزون..«). المصدر عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه اآلیۀ      

أنه قد کبر على   فقال: یا نبی اللّه آله و علیه اهللا صلىر واتبعه ثوبان فأتى النبی لولده ما ال یبقى بعده فقال عمر أن أفرِّج عنکم فانطلق عم

: آله و علیه اهللا صلىلم یفرض الزکاة إال لیطیب بها ما بقی من أموالکم وإنما... ثم قال له النبی   : إن اللّهآله و علیه اهللا صلىأصحابک هذه اآلیۀ، فقال 

وفیه عن ثوبان » ء؟ المرأة الصالحۀ التی إذا نظر إلیها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظتهأال أخبرك بخیر ما یکنز المر«

فی بعض أسفاره فقال بعض أصحابه لو علمنا أي المال خیر فنتخذه فقال  آله و علیه اهللا صلى  لما نزلت هذه اآلیۀ کنا مع رسول اللّه

 لب شاکر وزوجۀ مؤمنۀ تعینه على إیمانه ـ وفی لفظ ـ تعنیه على آخرته.: أفضله لسان ذاکر وقآله و علیه اهللا صلى

 
2

). وهذه المحاولۀ ظاهرة مما سئله عثمان کعب األحبار فصاح علیه أبو ذر الغفاري کما مضى، وفی الدر المنثور أخرج ابن      

والـذین  «احف أرادوا أن یلقوا الواو التی فی بـراءة  الضریس عن علیاء بن أحمر أن عثمان بن عفان قال لما أراد أن یکتب المص

قال لهم أبی لتلحقنها أو الضعن سیفی على عاتقی فأحلقوها. أقول وحفاظا على ذلک یقول السدي فیما أخرجه عنـه  » یکنزون..

أبو الشیخ مردویه عن ابن أبی حاتم فی اآلیۀ: هؤالء أهل القبلۀ، وفیه أخرج ابن سعد وابن أبی شیبۀ والبخاري وابن أبی حاتم و

فقـال  » والـذین یکنـزون  «زید بن وهب قال: مررت على أبی ذر بالربذة فقلت: ما أنزلک بهذه األرض؟ قال: کنا بالشام فقـرأت  

 معاویۀ: ما هذا فینا هذه فی أهل الکتاب، قلت أنا: أنها فینا وفیهم.

قال: بشر الکانزین بکی من قبل ظهورهم یخرج من وفیه أخرج مسلم وابن مردویه عن األحنف بن قیس قال: جاء أبو ذر ف

 .آله و علیه اهللا صلىجنوبهم وکی من جباههم یخرج من أقفائهم فقلت ماذا؟ قال: ما قلت إالّ ما سمعت من نبیهم 
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بعد ـ على ساقه، یطالَب کل کانز وسواه بما زاد عن مؤنته لمؤنۀ الفقراء وسـائر المصـاریف    

  الثمانیۀ، التی ال تزال بحاجۀ إلى مزید اإلنفاقات، ال سیما وأن البخالء کثیر وأهل الخیر قلیل.

بت حرمۀ الکنز على أیۀ حال، سواء المؤدي زکاته أم سواه، مهما کان وألفاظ اآلیۀ هی مما تث

  األول أخف محظورا.

ال «دون » وال یفنقونهـا «تعطی موضوعیۀ ثابتۀ لعنوان الکنز على أیۀ حال، ثـم  » یکنزون..«ف 

برهان ثان على اجتثات الکنز أیا کان، فلـو کـان القصـد إلـى واجـب الزکـاة       » ینفقون منها

  ».وال ینفقون منها«مقررة لکان النص بالنصابات ال

برهان ثالـث  » العفو«وهی بحاجۀ على طول الخط إلى إنفاقات ولحد »  فی سبیل اللّه«ومن ثم 

فی کافۀ وجهاتها، إنهـا  »  سبیل اللّه«على محاربۀ أصل الکنز، فالتکالیف المالیۀ التی تحتاجها 

التـی تتکلـف عشـرات أضـعاف سـائر      لیست لتقف لحد وال سیما الدعوة اإلسالمیۀ العالمیۀ 

  التکالیف الفردیۀ والجماعیۀ للکتلۀ المؤمنۀ.

فکیف ـ إذا ـ یسمح بکنز األموال وهناك فراغات دعائیۀ بین مستضعفی المعمورة، المبتلَـین    

  بالدعایات المضللۀ المضادة لإلسالم.

کافـۀ اإلنتاجـات،   أم هل تکفی الزکوات المرسومۀ من التسعۀ، أم والواسعۀ التی تحلِّق علـى  

  هل تکفی هی لواسع الحاجیات المترامیۀ األطراف للدعایات اإلسالمیۀ العالمیۀ.

علـى درجاتهـا فالواجـب إنفـاق األمـوال الزائـدة عـن          کالّ! فما دامت حاجۀ فی سبیل اللّه

  الحاجیات الضروریۀ فیها وإن لم تکن من الکنوز، فضالً عنها.

ون بعضها غیر المزکاة ـ دلیل رابع على هذه الشمولیۀ، ثم   ـ د» یوم یحمى علیها«ومن ثَم ف 

خـامس وسـادس مـن    »هذا ما کنزتم ألنفسکم فذوقوا ما کنـتم تکنـزون  «ککلّ و» فتکوى بها«

ما لزم األمر، وممـا    عساکر البراهین الساطعۀ فی آیۀ الکنز على واجب استئصاله فی سبیل اللّه

من فضله هـو خیـرا     ن الذین ینجلون بما آتاهم اللّهوال یحسب«تشبه آیۀ الکنز هی آیۀ الطوق: 

  میـراث السـماوات واألرض واللّـه     لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامۀ وللّه



 219

»بما تعملون خبیر
  هو الکنز.» ما بخلوا به«ومن أصدق المصادیق ل  1

لـیس إالّ قیامـا صـالحا للحیویـۀ اإلنسـانیۀ       وشـرعته   ذلک، وألن وضع المال فی تکوین اللّه

مصلحۀ لخلقـه وبهـا     جعلها اللّه«حیث  »لکم قیاما  أموالکم التی جعل اللّه«العادلۀ الفاضلۀ: ف 

الرکام الـذي ال یـدار فـی     فکل مال ال یستفاد منه فهو کنز، سواء 2»یستقیم شئونهم ومطالبهم

عمل، أم یدار ولکن فائدته تصبح رکاما على رکام إذ ال یحتاجه صاحبه أم هو فـوق حاجتـه   

المشروعۀ، فواجب إنفاق الکنز یشملهما، مهما عم إنفاق منافعه إلى إنفاق أصله مـا یصـدق   

  . أنه مصروف فی سبیل اللّه

لناس ککـل قـدر المسـاعی والحاجـات، ف     فالمال على أیۀ حال ال بد أن یکون دولۀً بین ا

ضابطۀ سلبیۀ تفرض إیجابیـۀ الدولـۀ المطلقـۀ للمـال،     » لکیال تکون دولۀ بین األغنیاء منکم«

  یجب إنفاقـه فـی سـبیل اللّـه      فالمال المرکوم فی أصله أم فی عوائده محظور فی شرعۀ اللّه

وهناك بطون غرثى ال عهـد لهـا     أصالً أم فائدة. فتضخُّم الثروات غیر مسموح فی شرعۀ اللّه

  بالشبع وال طمع لها فی القُرَص.

وحصیلۀ البحث فی آیۀ الکنز هی أن کنز األموال والثروات محـرم مطلقـا، وإلخراجهـا عـن     

، أم إدارتها لصالح المحاویج فإنفاق منافعها  کنزها طریقان اثنان، إنفاقها بأعیانها فی سبیل اللّه

  اآلیۀ هو الطریقۀ األولى تحلالً عن أصل الکنز بفصله عن ملکته.، ولکن نص  فی سبیل اللّه

مما إذا لم یکنزوا ولم ینفقـوا، أم أداروهـا     صحیح أنهم إن کنزوا ولم ینفقوا کانوا أعصى للّه

  تفرض إنفاق الکنز بأصله.» یکنزون وال ینفقون«وأنفقوا من عوائدها، ولکن 

زائد عن حاجته فأنفق من عوائده فقد ال تصـدق علیـه   فأما الذي لم یکنز، وإنما أدار المال ال

  هذه اآلیۀ.

هو واجب اإلنفاق، فاإلبقاء على هذا الزائـد    أم یقال إن إنفاق الزائد عن الحاجۀ فی سبیل اللّه

یسـألونک مـاذا   «وان لم یکن کنزا محظور وإن لم تشمله آیۀ الکنز، فإن مشمول آلیۀ العفـو  

                                                        
1

      .(3 :180. 
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 یقوله بشأن األموال. علیهماالسالم). فی اآلمالی عن أبی جعفر      
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  ».ینفقون قل العفو

  ظور األول هو ترك إنفاق العفو، ثم الشدید هو ترك إنفاق الکنز.إذا فالمح

وفی کنز المال عدة أخطار، کعدم التنقل بفائدته، وعدم الظهور بعائدته، على أنه الزائـد غیـر   

  المحتاج إلیه، فذلک الثالوث یجعل من المال المکنوز وباالً على أیۀ حال.

مالیۀ التی هی المدار فی حاجیات الحیـاة، فکنزهـا   والذهب والفضۀ هنا ال تعنیان إال الثروة ال

ـ وهی الزائدة عن حاجیات الحیاة ـ     وهی تجمیدها محظور أول، وعدم إنفاقها فی سبیل اللّه

محظور ثان، وکونه حکرة ألصول األموال محظور ثالـث، فثـالوث المحـاظیر تجعـل الکنـز      

  ها.لألموال من أشد المحاظیر کما تنطق بها آیۀ الکنز نفس

إذا فکل مال ال یحتاجه صاحبه لحیاته المتعودة یومیا ورأس مال أم لیوم فقره ولورثته، ال بـد  

  ، وهذا أقل تقدیر فی الکنز. وأن یحتاجه فی سبیل اللّه

ثم علیه أن ینفق ما یترکه لورثته إذا کانت حاجۀ حاضرة متأکدة إسالمیۀ، فإنها تتقـدم علـى   

  المستقبلۀ المظنونۀ.

ن ینفق ما ترکه لیوم فقره وبؤسه بنفس السند، وهذا هو المعنی من إنفاق العفو عنـد  ثم علیه أ

، وهی دوما بحاجۀ إلـى بـذل األمـوال کمـا تحتـاج إلـى بـذل النفـوس          الحاجۀ لسبیل اللّه

  وطاقاتها، مهما اختلفت درجات الحاجات فاختلفت درجات اإلنفاقات لزوما ورجحانا.

ى جماعۀ من األثریاء وأتباعهم لحد عزمـوا علـى حـذف الـواو     ولقد کانت آیۀ الکنز عبئا عل

منها لکی یختص حظره باألحبار والرهبان، ومن ثم اختلقوا أحادیث فی اختصاصه بمـن لـم   

عن تأویالتهم وکل ویالتهـم علـى    یؤد زکاته، ولکن اآلیۀ بنصها أو ظاهرها کما النص إجابه

  یۀ وراءهم ظهریا.الکنز، إجابۀ صارمۀ ال قبل لها إال ترك اآل

فالکنز على أیۀ حال محظور، والتبذیر واإلسـراف وصـرف المـال فـی محـرم أو فـی غیـر        

المصلحۀ محظور، وترك اإلنفاق عفوا منه محظور، وال یحق ألصحاب األمـوال أن یجمعـوا   

  . أمواالً وبجنبهم فقراء أم فقر فی سبیل اللّه

لذهب والفضۀ کرصیدین لکـل األمـوال،   یحمى على أصل ا» یوم یحمى علیها فی نار جهنم«

  أم یحمى على أصول األموال أیا کانت حیث األجسام فی الجحیم غیرها هنا وکما األبدان.
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وإنما خصصت هذه الثالثۀ بالکی؟ ألنها کانت مسجودات ألصحابها، خارجـۀ  » فتکوى بها..«

ونمـا إدارة لشـؤون   على کونها ذرائع للعیشۀ، وسنادات لجنوبهم وظهورهم، ففی کنز المال د

الحیاة إخراج له عن الوسیلۀ إلى األصل، وکأنه یعبد فکی للجباة، ثم یعتمد علیه کما یعتمـد  

الظهر على عماد فکی للظهور، ثم اعتماد علیه کهامش الحیاة استرواحا إلیه فکـی للجنـوب،   

رة إلـى الکنـز   إشا» هذا ما کنزتم ألنفسکم«ومن هذه الثالثۀ یدخل النار فی األجوف، فیقال: 

فـذوقوا مـا   «أیا کان، کنزتم ألنفسکم لمستقبلکم الموهوم یوم الدنیا، أم ولحیـاتکم األخـرى   

  ذوقا لملکوتها التی حولتموها إلیها.» کنتم تکنزون

ذلک ألن المال فی وصفه تکوینا وتشریعا لیس إال ذریعۀ إلدارة شؤون الحیاة بصـورة عادلـۀ   

الحیویۀ اعتبار لها کأنها أصل مـن أصـول الحیـاة فیرجـع      وفاضلۀ، إذا فتجمیدها عن الحرکۀ

  عذابا على صاحبه الکانز إیاه.

ثم یتلوه الذي یصرفه فی غیر صالح للحیاة، أم یبذره أو یسرف به، ثـم الزاویـۀ الثالثـۀ هـی     

  الصالحۀ، تحصیالً له صالحا، وصرفا صالحا دونما إفراط وال تفریط.

النفقۀ المتعودة فی غیر ما تبذیر أو إسراف خارجـۀ عـن    وفی رجعۀ أخرى إلى اآلیۀ نرى أن

الکنز، وقد تشمل المیراث، ولوال أنه مسموح لما کان دور آلیـات المیـراث، فمثلـث النفقـۀ     

الحاضرة والمستقبلۀ وما بعد الموت لمن علیه نفقتهم، إنها خارجۀ عـن الکنـز، اللَّهـم إال إذا    

  انت الحاجۀ الحاضرة أهم من المستقبلۀ ومن المیراث.دار األمر بین األهم والمهم، کما إذا ک

  فالضابطۀ الصالحۀ هی استثناء مثلث النفقۀ عن الکنز إال فیما یستثنى.

،  وعلى أیۀ حال فبِطالۀ المال وعطالته هی کعطالۀ الحال وبِطالتها غیر مسموحۀ فی شرعۀ اللّـه 

فلـیس کـل واحـد منهـا یکفـی إلدارة      فال تقوم الحیاة إال بحرکۀ صالحۀَ بین العمل والمال، 

شؤون الحیاة، وألن األصل فی کل المعامالت والمعتمد هو الذهب والفضۀ، لذلک فکنزهمـا  

  یعنی کنز الثروات دونما إدرار لمصالح الحیاة.

وهنا یستثنى النفقات الحاضرة ومؤنۀ السنۀ، ومؤنۀ العمر، ومؤنۀ الورثۀ بالقدر المعتـدل لـوال   

  على متعود هذه النفقات.األهم الذي یقدم 

فالنفقات الواجبۀ والراجحۀ دونما تبذیر وإسراف هی خارجۀ عن الکنز، اللَّهم إالّ إذا اقتضـت  
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الضرورة ترك الراجحۀ الشخصیۀ الحاضرة إلى الواجبۀ الجماعیۀ الحاضـرة، وهکـذا تترتـب    

ابـت هـو تقـدیم    النفاقات األربع مع بعضها البعض، متراوحۀ بین واجبۀ وراجحۀ، واألصل الث

م فهو کنز یجب إنفاقه فـی سـبیل    األهم على المهم على طول الخط، فما کان مهما وهناك أه

  من مستحبۀ امام واجبۀ، أم مؤنۀ السنۀ أمام المؤنۀ الحاضرة الضروریۀ، وإلى هذا القیاس.  اللّه

بلغـۀ   فحین یحتاج مسلم إلى قوته ال یسمح لک التوسع فی نفقتک، وحین یحتاج مسلم إلـى 

  عیشته الحاضرة ال یسمح لک إدخار مؤنۀ المستقبل فی مثلثها مترتبۀ.

تشمل کل حظوة شخصیۀ للکانز مهمـا کانـت إیراثـا وهنـاك أهـم منـه       » کنزتم ألنفسکم«و

  مصرفا، إیثارا للحظوة الشخصیۀ الخیالیۀ أم والواقعیۀ على الضروریۀ الحیویۀ الجماعیۀ.

لسبل الربانیۀ، کذلک سبیل الحاجۀ الحیویۀ الشخصـیۀ فرضـا   سائر ا»  سبیل اللّه«وکما أن من 

  . وندبا کالتوسعۀ على العیال، إال أن تکون هناك سبیل هی أوجب للسالکین إلى اللّه

ذلک، فأن الکانزون، والبخالء عن حقوق الفقراء، المسرفون والمبذرون فی أموال الناس مـن  

فی ظلم الناس بأموالهم، وکما عـن إمـام     لّهأحبار ورهبان، وأین أئمۀ الحق الذین یخشون ال

  :السالم علیهالمتقین علی أمیر المؤمنین 

لئن أبیت على حسک السعدان مسهدا، وأجرَّ فی األغالل مصفَّدا، أحـب إلـی مـن أن      واللّه«

ورسوله یوم القیامۀ ظالما لبعض العباد، وغاصبا لشیء من الحطـام، وکیـف أظلـم      ألقی اللّه

  فس یسرع إلى البلى قفولها، ویطول فی الثرى طلولُها ـ.أحدا لن

لقد رأیت عقیالً وقد أملق حتى استماحی من برکم صاعا، ورأیت صبیانه شُعث الشعور   واللّه

غُبر األلوان من فقرهم کأنما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودنی مؤکدا، وکـرر علـی القـول    

عه دینی وأتبع قیاده مفارقـا طریقتـی، فأحمیـت لـه     مرددا، فأصغیت إلیه سمعی فظن أنی أبی

حدیدة، ثم أدنیتها من جسمه لیعتبر بها، فضج ضجیج ذي دنف من ألمها وکاد أن یحترق من 

میسمها، فقلت له: ثکلتک الثواکل یا عقیل، أتئن من حدیدة أحماها إنسانها للعبـه، وأعجـب   

ها، کأنما عجنت بریق حیۀ أو قیئهـا،  من ذلک طارق طرقنا بملفوفۀ فی وعاءها، ومعجونۀ شنئت

فقلت: أهیۀ أم زکاة أم صدقۀ؟ فذلک محرم علینا أهل البیـت، فقـال: ال ذا وال ذاك، ولکنهـا    

أتیتنی لتحـدعنی، أمختـبِطٌ أم ذو جِنـۀ أم تهجـر،       هدیۀ، فقلت: هبلتک الهبول، أعن دین اللّه
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فی نملۀ أسـلبها جِلـب     ى أن أعصی اللّهلو أعطیت األقالیم السبعۀ بما تحت أفالکها عل  واللّه

شعیرة ما فعلته، وإن دنیاکم عندي ألهون من ورقۀ فی فم جرادة تقضـمها، مـا لعلـی ونعـیم     

  1».من سبات العقل، وقبح الزلل وبه نستعین  یفنى، ولذة ال تبقى، نعوذ باللّه

  أکل بالباطل وتجارة عن تراض منکم

»ا أَیی ـنْکُمنْ تَرَاضٍ مةً عارجلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تاطبِالْب نَکُمیب الَکُمونُوا الَ تَأْکُلُوا أَمینَ آما الَّذالَ هو 

»کَانَ بِکُم رحیما   تَقْتُلُوا أَنفُسکُم إِنَّ اللّه
2.  

الى الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس باالثم وال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها «

»وأنتم تعلمون
3.  

وهنـا اسـتثناء   » وتدلوا بها إلى الحکام..«فی آیۀ البقرة تلحیقۀ تحمل أنحس مصادیق الباطل: 

منقطع یستثنى به الحق المنقطع النظیر من األکل بالحق وقد فصلنا القول حول آیۀ البقرة وهنا 

  ید.مز

فی اإلستثناء المتصل نعرف الحصر فی المستثنى ویعاکسه المنقطع حیـث الحصـر فیـه فـی     

المستثنى منه، وبصیغۀ أخرى علّها أحرى، الحکم فی جملۀ اإلستثناء مستغرق فـی المسـتثنى   

  المتصل، وهو فی المنفصل مستغرق فی المستثنى منه.

ى أیۀ حال، وقد یکـون اإلسـتغراق فیـه    إذا فاألکل بالباطل محرم بصورة طلیقۀ ال تستثنى عل

أغرق من المستثنى، حیث یقبل المستثنى فی المتصل قرینا بـدلیل یعـرف منـه أن اإلسـتثناء     

    نسبی، وما هکذا المنفصل فإنه نص فی استغراق الحکم فی المستثنى منه فـال یقبـل اسـتثناء

  على أیۀ حال.

ـ إذا ـ سائر األکـل بـالحق کمـا یـراه       ثم المستثنى ال یعنی إال أفضل األکل بالحق، فکذلک
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العرف والشرع حقا کاألکل بالهبۀ والهدیۀ والصدقۀ والنفقۀ أماهیه من الممضَیات شرعا مهمـا  

لم تکن ممضیات عند العرف أو کانت، فلیست اآلیۀ ـ إذا ـ منسوخۀ وال مخصصۀ فی حـل    

  األکل بغیر تجارة عن تراض إذا لم یکن أکالً بالباطل.

األکل بالباطل ـ وهو التصرف الباطل ـ ضابطۀ ثابتۀ تحلـق علـى کافـۀ التصـرفات      فمحظور 

الباطلۀ فی األموال، أموالکم وأموال األخرین واألموال العامۀ، تبـذیرا وإسـرافا مصـرفیا فـی     

أموالکم، وأي تصرف فی أموال الناس دون مبرر عقلـی وشـرعی، وکمـا یحضـر عـن کـل       

  عامۀ المشترکۀ.التصرفات الباطلۀ فی األموال ال

وال یصغى إلى قیلۀ القائل لتبریر اتصال اإلستثناء: أن تجارة عن تراض هی ایضا مـن األکـل   

أحل التجـارة عـن تـراض      بالباطل، فإن غالب مصادیقها ال تخلو عن أکل بباطل، ولکن اللّه

  لضرورة اإلعاشۀ وأن باطل األکل بالتجارة أخف وطئۀ من غیرها!.

اطل مرفوض علـى أیـۀ حـال بسـند الباطـل، والضـرورات التـی تبـیح         ذلک ألن األکل بالب

المحظورات، تحلل الباطل على قدرها، دون تحلیل طلیق للباطل فی تجارة عن تراض، فهـذا  

  القول هو أبطل من أکل المال بالباطل!.

الکائنـۀ  أکالً بینکم واألموال »: بینکم«فی زوایاها الثالث » أموالکم«ال تتصرفوا »: ال تأکلوا«ثم 

سببا ومعیۀ وغایۀ، فالتصرفات المالیۀ باألسباب الباطلـۀ، أو معیـۀ الباطـل أو    » بالباطل«بینکم 

  الغایات الباطلۀ، کلها محرمۀ دونما استثناء.

إال «فالربا والسرقۀ والخیانۀ والبخس فی المکیال أماذا من تصرفات باطلۀ هی محرمـۀ قاحلـۀ   

ا بارزا لألکل بالحق یلقی ضوء عامـا شـامالً علـى    نموذج» أن تکون تجارة عن تراض منکم

التصرفات الحقۀ أنها هی التی تکون بسعی الحق وحق السعی، وبتراض بین المتعاملین، وهـو  

وأنت ال ترضى وقد ترضى وال یرضـى    ، فقد یرضى اللّه بطبیعۀ الحال تراض مرضی عند اللّه

، فلنفتش عن أسـباب رضـاه فـی     ى اللّه، والمحور األصیل فی حقل التراضی هو أن یرض اللّه

  أکل األموال بیننا من أدلۀ الکتاب والسنۀ.

منکم تعنی التراضی على ضوء اإلیمان حیـث الخطـاب موجـه الـى المـؤمنین،      » تراضٍ«ف 

  فالتراضی الذي ال یرضاه اإلیمان لیس مرضیا فی خطاب اإلیمان.
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عاقالً، فالتراضی الذي یرفضـه العقـل    وألن المؤمن عاقل قبل إیمان، فال بد أن یکون تراضیا

إنمـا هـی الـذي یرضـاه العقـل      » عن تراض مـنکم «أو یرفضه اإلیمان لیس داخالً فی نطاق 

  واإلیمان.

وبصیغۀ أخرى التراضی الباطل على أکل المال بتجارة أماهیه، هو تراضٍ باطل، فیشمل األکل 

  ».تجارة عن تراض«به األکل بالباطل دون 

ن بنظر العرف ویمضیه الشرع، أم ال یراه العرف باطالً وأبطله الشرع، فکالهما والباطل قد یکو

باطالن فإن خطاب اإلیمان یجعل الباطل ما عرفه اإلیمان باطالً، ال فقـط مـا یعرفـه اإلنسـان     

  طلیقا عن اإلیمان.

فإن بین الباطل عند اإلنسان وعند اإلیمان عموما من وجه یتصـادقان فـی المصـدق بطالنـه     

عندهما، ویفترقان فی الباطل عندنا دون الشرع، والباطل عنـد الشـرع دوننـا، والمحـور هـو      

الشرع، وال تصبح اآلیۀ مجملۀ حین تعنی من الباطل کل باطل، إذ منه المعروف عندنا بطالنـه  

فمحظور إالّ أن یسمح به الشرع، ومنه المرعوف عندنا بأصل الشرع فکذلک وال یسمح له إالّ 

رار کما سواه، ومنه المجهول بطالنه عرفا وشرعا فال یشـمله النهـی إذ لـم یحـرز     عند اإلضط

  بطالنه.

وأصل الباطل هو الزائل، فأکل المال دون مبرر عقلی أو شرعی باطل ککل، فالمعلوم بطالنـه  

عرفا وشرعا معلوم، والمعلوم بطالنه عرفا ال شرعا یتلوه فی البطالن، والمعلوم بطالنـه شـرعا   

یوازیه، ثم المجهول بطالنه عرفا وشرعا ال یشمله دلیل الحظر، حیث المتأکـد کونـه   ال عرفا 

  باطالً هو المشمول آلیۀ اإلبطال وما وسواه داخل فی أصاله الحل بأدلتها.

إذا فال بد من إحراز کون األکل بالباطل عرفیا أو شرعیا أو فیهما، وکما یکفی الباطل شـرعیا  

  ا مهما سکت عنه الشرع.فی الحرمۀ کذلک الباطل عرفی

وألن فی األکل باطالً کما فیه حق فال بد أن یفتش عن باطله فیتجنب وعن حقه فیتقرب، ثـم  

  إذا شک فی البطالن بعد کامل التحري المستطاع فمحکوم بحکم الحق.

بقى المعلوم حقه عرفا وشرعا، أو المجهول بطالنه عرفا وشـرعا، فهمـا داخـالن فـی أصـل      

  الحل.



 226

اطل فی األصل ما ال یحق التصرف فیه لعدم سعی أو حق أو سـعی باطـل، فلـیس ـ     وألن الب

  إذا ـ من المواضیع المجهولۀ حتى یجعل اآلیۀ مجملۀ.

فالعقد والبیع والتجارة والمعاملۀ أو مـا أشـبهها ال تخـتص بـالعقود اللفظیـۀ، بـل هـی مـن         

یغها الخاصـۀ، لخرجـت   إختص بالمعامالت بص» تجارة عن تراض«مصادیقها الشاذة، فلو أن 

األکثریۀ الساحقۀ من المعامالت عن ذلک اإلستثناء، ثم ال تدخل فی قسیم التجارة وهو أکـل  

المال بالحق دون تجارة، اللهم إال أن یثلث مورد الحل، تجارة وسواها سواء أکان معاملـۀ أم  

  سواها.

وأنـه خـاص بالمتحققـۀ     وفی الحق إن القول بان المعامالت المعاطاتیۀ غیر محکومۀ باللزوم،

  بصیغها، إنه قالۀ غریبۀ عن العرف والشرع، دونما إشارة له من کتاب أو سنۀ.

رجال ال تلهیهم تجـارة وال بیـع عـن ذکـر     «ـ فقط ـ البیع حیث قوبلت به:  » تجارة«وال تعنی 

فـۀ التعـامالت إجـارة    فالبیع هو أصدق مصادیق التجارة وأهمها، وقد تعـم التجـارة کا   1» اللّه

وشرکۀ ومضاربۀ ومزارعۀ ومساقاةٍ أماهیه من تعامل مالی، فإنها لغویا هی التصرف فـی رأس  

المال طلبا للربح، ولکنها تعم ما ال ربح فیها أم فیها خسار، إالّ أن القصد األکثري منها الـربح،  

»تجارة تخشون کسادها«ف 
فمـا  «الرابحۀ تجارة مهما کانت کاسدة:  هی تجارة، فالتجارة غیر 2

»ربحت تجارتهم
3.  

مهما کان األصل فیه المال أم هو لزامه بقـرار أو دون قـرار،   » تجارة«فکل تعامل مالی تشمله 

  فالنکاح تجارة کسائر التجارات.

لشـرع،  بما فیها الصیغۀ، فهی کل معاملـۀ عقالئیـۀ غیـر محظـورة فـی ا     » تجارة«وال تختص 

» تجارة«فالمعاطات ـ التی تشغل األکثریۀ الساحقۀ من المعامالت ـ تحتلُّ الموقع األعلى من   

                                                        
1

      .(24 :37. 

 
2

      .(9 :24. 

 
3

      .(2 :16. 
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  وهی سیدة الموقف دون ریب.

تفرض الوفاء بالعقود اللفظیۀ وهی أقلها، کذلک العقود المعاطاتیۀ وهـی  » أوفوا بالعقود«فکما 

ویجري فیها کل أحکام العقود مـن   أکثرها، فهی ـ ککل ـ الزمۀ إالّ بدلیل قاطع على جوازها  

  لزوم فخیارات بشروطها أم جواز فجواز الفسخ کیفما إتفق.

قد تُقدم التراضی على التجارة، فهل التجارة الفضولیۀ التـی تلحقهـا التراضـی    » عن تراض«و

  ماضیۀ إذ لیست أکالً بالباطل، أم غیر ماضیۀ ألنها لم تصدر عن تراض؟.

تجـارة  «ق التجارة فی الفضولیۀ ولما یحصل تراض حیـث تعنـی   القول الفصل هنا عدم صد

کما هی تراض منکم، ولیس عمل الفضولی منکم ولما یأت التراضی، ثم إذا تراضـیتم  » منکم

على عمل الفضولی یصبح عمله عملکم، فهی ـ إذا ـ تجارة عن تراض مـنکم، مهمـا فصـل      

حصولها فمنـذ حصـولها، وإن تراضـیا منـذ     بینها وبین التراضی، فإن تراضیا إمضاء لها منذ 

تجـارة  «التراضی فمنذ التراضی وإن تراضیا لما بعد زمن فمنذ زمنه، حیث المعیار هو صـدق  

أنتم المتعاملین، وان تراضیا على نفس المعاملۀ ولم یبینا أن متعلق التراضـی  » عن تراض منکم

تراضیا علـى المعاملـۀ السـابقۀ بکـل     منذ المعاملۀ أم منذ اآلن فالظاهر أنه منذ المعاملۀ حیث 

  قیودها ومتعلقاتها ومنها زمان وقوعها.

فما لم یصدق فی تجارة أنها أکل بالباطل فهی صحیحۀ حاضـرةً أم فضـولیۀً، وال أکـل فـی     

الفضولیۀ قبل التراضی، ولیست أصل المعاملۀ الفضولیۀ دون تصرف أکالً وتصرفا! وقد تشـیر  

غیر حاضرة حیـث تعـم السـلم والنسـیئۀ والفضـولیۀ،فإنما       أن هناك تجارة» تجارة حاضرة«

الواجب حصول تجارة عن تراض دون إجبار وال إکراه، مهما تقدم التراضی أم تأخر أم همـا  

مقارنان، فإن فی تأخر التراضی تتأخر التجارة بتأخر التراضی أو تصبح التجارة منهمـا بـنفس   

ه ثم حصل التراضی، إذ بطلت ـ إذا ـ التجـارة    التراضی، ذلک! اللهم إالَّ إذا حصلت عن إکرا

بإکراه أو إضطرار، والتراضی الالحق ال متعلَّق له من تجـارة لبطالنهـا، إال أن یتراضـیا علـى     

تجارة حاضرة، فالمعاملۀ الفضولیۀ قبل التراضی قابلۀ لکال اإلمضاء واإلبطال، فإذا أبطـل فـال   

  یصح بإمضاء ثان.

لتجارة هو واقعـه أن لـم علمـا بواقـع السـعر فـی العوضـین        والتراضی المشروط فی صحۀ ا
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لتراضیا، دون التراضی حسب ظاهر األمر أالَّ غبن فیها وال عیب وما أشبه، إذ ال یرضى عاقـل  

بغبن أو إستبدال معیب بصحیح، فالسلَع المعیبۀ والمعامالت الغبنیۀ هـی خارجـۀ عـن نطـاق     

بالباطل مهما اختلف باطل عـن باطـل، اللهـم    داخلۀ فی نطاق أکل المال » تجارة عن تراض«

  إالّ إذا یعلم الغبن والعیب ویرضى على علمه فهو تجارة عن تراض ما لم یکن خالف العقل.

  وکافۀ الخیارات فی مختلف المعامالت مبنیۀ على أصل التراضی والتفاصیل الى محالها.

فضلها على سـائر األکـل    وذکر التجارة عن تراض بین کل موارد أکل المال بالحق یشی الى

  1.السالم علیهموأئمۀ أهل بیته الکرام  آله و علیه اهللا صلىکما فی حدیث الرسول 

ال تحصر أکل المال بالحق فی نفسـها، ولکنهـا   » إالَّ أن تکون تجارة عن تراض«وصحیح أن 

کافـۀ التجـارات   تحصر حل التجارة بما کانت عن تـراض، فشـرط التراضـی یحلِّـق علـى      

  والمعامالت دونما استثناء.

فمن أکل المال بالباطل ـ مهما کان تجارة ـ القرض دون نیۀ األداء أو إمکانیته، حیـث النیـۀ     

ال «واإلمکانیۀ هما شرطان للحل فـی القـرض، والـدافع ال یرضـى إال بهـذین الشـرطین ف       

س فـردوه باللقمـۀ واللقمتـین    یستقرض على ظهره إالّ وعنده وفاء ولو طاف على أبواب النـا 

                                                        
1

التاجر الصدوق األمین آله و علیه اهللا صلىـ أخرج الترمذي وحسنه والحاکم عن أبی سعید الخدري عن النبی  144: 2). الدر المنثور      

أي المکسب  آلـه  و علیه اهللا صلى  یه أخرج الحاکم والبیهقی فی سننه عن أبی بردة قال: سئل رسول اللّهالمسلم مع الشهداء یوم القیامۀ، وف

أطیب أو أفضل؟ قال: عمل الرجل بیده وکل بیع مبرور، وفیه أخرج سعید بن منصور عن نعیم بن عبدالرحمن األزدي قال قـال  

  التجارة والعشر فی المواشی، وفیه أخرج االصبهانی عن أنس قال قال رسول اللّـه  : تسعۀ أعشار الرزق فیآلـه  و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

: أن آله و علیه اهللا صلى  التجار الصدوق فی ظل العرش یوم القیامۀ، وفیه أخرج االصبهانی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى

ذبوا وإذا وعدوا لم یخلفوا وإذا ائتموا لم یخونوا وإذا اشتروا لم یـذموا وإذا  اطیب الکسب کسب التجار الذین إذا حدثوا لم یک

باعوا لم یمدحوا وإذا کان علیهم لم یمطلوا وإذا کان لهم لم یعسروا، وفیه أخرج الحاکم وصححه عن رفاعۀ بن رافع أن رسول 

وبر وصدق، وفیه أخرج أحمد والحاکم وصـححه عـن      من اتقى اللّهقال: إن التجار یبعثون یوم القیامۀ فجارا إال آلـه  و علیه اهللا صلى  اللّه

البیـع،    قد أحل اللّـه  آلـه  و علیه اهللا صلى  یقول: إن التجار هم الفجار قالوا یا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  عبدالرحمن بن شبل سمعت رسول اللّه

  ج األصبهانی فی الترغیب عن صفوان بن أمیۀ قال قال رسول اللّهقال: بل ولکنهم یحلفون فیأثمون ویحدثون فیکذبون، وفیه أخر

 مع صالحی التجار.  اعلم ان عون اللّه آله و علیه اهللا صلى
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  1».والتمرة والتمرتین إالّ أن یکون لی ولی یقضی دینه من بعده..

صحیح أن القرض من التجارة، ولکنه ال عن تراض أکل بالباطل، حیث التراضـی ـ کأصـل ـ     

  هو الذي یخرج األکل بالتجارة عن األکل بالباطل.

فی کافۀ حقوله بکل أسبابه وغایاتـه،  » أنفسکم«قتل  نهی عارم صارم عن» وال تقتلوا أنفسکم«

فمن أسباب قتل أنفسکم أنتم أکل أموالکم بینکم بالباطل إذ یورث العداء والبغضاء فیخلِّـف  

القتل، کما وأن أصل األکل بالباطل قتل إلنسانیۀ األنفس آکلۀ ومأکوالً منها، فالذي یأکل مال 

سانیۀ وکرامته، کما هـو قاتـل لکرامـۀ صـاحب المـال،      غیره بالباطل هو قاتل إلباء نفسه اإلن

والذي یأکل مال نفسه بالباطل مهدر نفسه فـی باطـل المصـرف ومقـدم نفسـه بباطلـه الـى        

وال «األموال قیاما للناس فی مصالحهم   الهالك، وهکذا کل أکل للمال بالباطل، وقد جعل اللّه

»مالکم قیا  تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعفل اللّه
وسفاهۀ المصرف هـی خـالف القیـام فـی      2

  المصالح الحیویۀ، فهی ـ إذا ـ قتل للحیویۀ الصالحۀ لإلنسان.

ذلک، وکما أن قرن قتل األنفس باألکل بالباطل، یجعـل نـاموس األمـوال کنـاموس األنفـس      

  فانهما متجاوبتان فی مصلحیات الحیاة وتناصرتان.

  اطل محظور، کذلک قتل النفس بالباطل، فالتضـحیۀ فـی سـبیل اللّـه    وکما أن أکل المال بالب

بالنفس کما التضحیۀ بالنفیس غیر محظورة بل هی محبورة کماهیه، کما وأن قتـل المسـتحق   

  للقتل لیس قتالً بالباطل، بل هو حق کأکل المال بالحق على سواء.

                                                        
1

الرجل منا یکون عنده الشیء یتبلغ به وعلیه  السالم علیه  فی الکافی صحیحۀ سماعۀ قال قلت ألبی عبداللّه 471: 1). نور الثقلین      

فیقضی دینه أو یستقرض على ظهره فی خبث الزمان وشدة المکاسب أو یقبـل   عز وجل بمسرة  دین أیطعن عیاله حتى یأتی اللّه

وال تـأکلوا  «عز وجل یقول:   الصدقۀ؟ قال: یقضی بما عنده دینه وال یأکل أموال الناس إال وعنده ما یؤدي إلیهم حقوقهم إن اللّه

ره إال وعنده وفاء... لیس منا من میت إال جعل وال یستقرض على ظه »أموالکم بینکم بالباطل إال أن تکون تجارة عن تراض منکم

 لدولیا یقوم فی عدته ودینه فیقضی عدته ودینه.  اللّه

 
2

      .(4 :5. 
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وأضر نفسـه حـین    1قتل،ذلک، وکل من یعرض نفسه للخطر دون أمر مبرر فقد قتل نفسه إن 

المـؤمنین  ان «و» ال تقتلـوا أنفسـکم  «  ینضرّ، کما وتعریض الغیر للقتل أم قتلـه مشـمول لللّـه   

ان المـؤمنین کالبنیـان یشـد    «و» کالنفس الواحدة إذا ألم بعضه تداعى سائره بالحمى والسهر

  ».بعضه بعضا

الى قتل األشخاص قتل الشخصیات هتکا بها وفتکا، بل هو أولى » ال تقتلوا أنفسکم«وقد تعم 

  بالحرمۀ وأنکى وأشجى من قتل األشخاص.

ة وقیودها، فإذا کانا عن تراض فصحیحۀ تماما، أو لم له بعدان: أصل التجار» عن تراض«ثم و

یکونا عن تراض فباطلۀ تماما، فأما أن تکون أصل التجارة عن تراض دون قیود لها بشرط أو 

بناء فأصل التجارة صحیح وال بد من تصحیح القید من تراض الحق أم جران کمـوارد خیـار   

  الغبن والعیب والشرط وما أشبه.

مطلوب تصبح عدم الرضـى مـبطالً للتجـارة عـن بکرتهـا، وفـی تعـدد        ففی موارد وحدة ال

  المطلوب فأصلها صحیح وفرعها یحتاج الى تصلیح کما فی موارد الخیارات.

ذلک وأما خیار المجلس، فلداللۀ استمرار مجلس البیع على عدم إستقرار الرضا من الطـرفین  

                                                        
فی الغزو یحمل على آله و علیه اهللا صلى  فی تفسیر القمی فی اآلیۀ قال: کان الرجل إذا خرج مع رسول اللّه 472: 1). نور الثقلین      1

وفیه عن المجمع  آله و علیه اهللا صلى  أن یقتل نفسه من غیر أمر رسول اللّه  فنهى اللّه آله و علیه اهللا صلى  العدو وحده من غیره أن یأمره رسول اللّه

 فی اآلیۀ: ال تخاطروا بنفوسکم فی القتال فتقاتلوا من ال تطیقونه. السالم علیه  روي عن أبی عبداللّه

عن الجبائر تکون على الکسر کیف  آله و علیه اهللا صلى  قال: سألت رسول اللّه السالم علیهوفیه عن تفسیر العیاشی عن علی بن أبی طالب 

ف یغتسل إذا أجنب؟ قال: یجزیه المسح (المس) بالماء علیها فی الجنابۀ والوضوء، قلت: فإن کان فی برد یتوضأ صاحبها وکی

 ».کان بکم رحیما  وال تقتلوا أنفسکم أن اللّه: «رحمهمااهللا  یخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرأ رسول اللّه

فی اآلیۀ قال: کان المسلمون یدخلون علی عدوهم فی المغارات فیتمکن منهم  السالم علیه  وفیه عن أحمد بن علی عن أبی عبداللّه

 أن یدخلوا علیهم فی المغارات.  عدوهم فیقتلهم کیف شاء فنهاهم اللّه

  ـ أخرج أحمد وأبو داود وابن المنذر وابن أبی حاتم عن عمرو بن المعاصی قال: بعثنی رسول اللّه 144: 2وفی الدر المنثور 

عام ذات السالسل احتلمت فی لیلۀ باردة شدیدة البرد فأشفقت أن اغتسلت أن أهلک فتیممت به ثم صلیت بأصحابی  آله و علیه اهللا صلى

یا عمرو صلیت بأصحابک وانت جنب؟ قلت:  آله و علیه اهللا صلىذکرت ذلک له فقال  آله و علیه اهللا صلى  صالة الصبح فلما قدمت على رسول اللّه

» وال تقتلوا أنفسکم«  احتلمت فی لیلۀ باردة شدیدة البرد فأشفقت ان اغتسلت أن أهلک وذکرت قول اللّه  هنعم یا رسول اللّ

 ولم یقل شیئا. آله و علیه اهللا صلى  فتیممت ثم صلیت فضحک رسول اللّه
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ر وقد اسـتقاص عـن    ار لمجلس ألمر آخاللهم إالّ أن تعلم الرضا ولما یفترقا، أن یکون استمر

ال یفتـرق  «و» والبیعان بالخیار ما لم یفترقا أو یقول أحدهما لآلخر اختـر «قوله:  آله و علیه اهللا صلىالنبی 

رجالً ثم قال له اختر فقال قـد اختـرت فقـال هکـذا     باع  آلـه  و علیه اهللا صلىوإنه « 1»اثنان إال عن رضا

  3».البیع عن تراضٍ والخیار بعد الصفقۀ وال یحل لمسلم أن یغش مسلما«و 2»البیع

فالختیار البیع فی مجلسه دلیل الرضا وهو إسقاط لخیار المجلس، وکما التفـرق عـن مجلـس    

البیع دلیل إختیاره ورضاه، فما دام البیعان فی مجلس البیـع، ولـم یصـرحا باختیـار البیـع أو      

ا یفترقـا فهـو الزم، وإذا افترقـا      ا حدهما کان الخیار لهما أو ألحدهما، وإذا اختار البیـع ولمـ

  بطبیعۀ الحال کان افتراقهما دلیل الرضا فال تقبل منهما أو احدهما دعوى عدم الرضا.

فإذا لم یفترقا بعد تقضِّی مجلس البیع وإن طال ساعات أو أیاما، لم یبق الخیار ألنـه خـاص   

البیع، ولیس قضیۀ ال حق المجالس متالصقۀ یحکم بأنها کلهـا مجلـس البیـع، کمـا     بمجلس 

  وأنهما إذا افترقا دون رضى کرها أم سواه فهما فی مجلس البیع بعد إفتراقهما حتى یرضیا.

  تلحیقات حول الخیارات:

الخسائر ـ حیث الخیارات ککلٍّ مقررة رعایۀً للمتعاملین تکملۀً للرضا بالمعاملۀ، وصدا عن   1

  المحتملۀ فیها، فال یجوز إسقاطها إالّ إذا کان عقالئیا أم قبال مال یسد ثغر الخسائر المحتملۀ.

ففی مثل خیار الغبن ـ وال سیما إذا کان فاحشا ومتعمدا من الغابن ـ ال یجوز السـماح عـن      

للغابن على إعمال الخیار بفسخ المعاملۀ أم أخذ البدیل عن الغبن، فانه تضییع للمال وتشجیع 

                                                        
1

 ...آله و علیه اهللا صلىروي عن النبی  221: 2). آیات األحکام للجصاص      

 
2

 : ال یتفرق بیعان إال عن رضى.آله و علیه اهللا صلىوفیه عنه  144: 2). الدر المنثور      

عان إنه قال: المتبای آله و علیه اهللا صلىروى عن ابن عمر وأبی برزه وحکیم بن حزام عن النبی  217: 2وفی آیات األحکام للجصاص 

إذا تبایع المتبایعان بالبیع فکل واحد منهما بالخیار «إنه قال:  آله و علیه اهللا صلىبالخیار ما لم یفترقا، وروى عن نافع عن ابن عمر عن النبی 

وفیه عن ابن عمر قال قال رسول » من بائعه ما لم یفترقا او یکون بیعهما عن خیار بیعهما عن خیار فإذا کان عن خیار فقد وجب

: کل بیعین ال بیع بینهما حتى آله و علیه اهللا صلىالبیعان ال بیع بینهما إالّ ان یفترقا إال بیع الخیار، وعن ابن عمر أیضا عنه آله و علیه اهللا صلى  للّها

 ».البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فقد وجب البیع« السالم علیهمیفترقا. أقول: وفی روایۀ أهل البیت 

 
3

 ). المصدر السابق.     
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  الغبن.

ان ضـریرین أو         2 ـ خیار المجلس غیر محصور فی مجلـس الترائـی للمتعـاملین فقـد یکوـن

احدها، وال الحضور باألبدان إذ ال صلۀ له برعایۀ الحق، فإنما األصل فـی مجلـس المعاملـۀ    

  التاسع أما هو بدیل عنه حث التفاهم حاصل بین المتعاملین.

ن طریق الالّسلکی سمعیا أو کتبیـا لـیس مجلسـها إالّ مـا یناسـب      فالمعاملۀ بین المتعاملین م

  الرباط بین المتعاملین بالالّسلکی، فإذا انقطع الرباط باختیارهما فقد اختارا المعاملۀ ولزمت.

تکتفی فی صحۀ أصل المعاملۀ برضى ما مـن المتعـاملین، وهـی الرضـى     » تراض منکم«ـ   3

یرض فرعا من فروعها فله الخیار، اللهم إال إذا توحـد   بأصل المعاملۀ، فإن رضی األصل ولم

  المطلوب أنه ال یرضى أصالً إالّ بما یرضاه من الفروع.

»یسیرا   ومنْ یفْعلْ ذَلک عدوانا وظُلْما فَسوف نُصلیه نَارا وکَانَ ذَلک علَى اللّه«
1.  

أکل األموال بیـنکم بالباطـل، وقـد یعنـی العـدوان والظلـم       مع قتل األنفس » ذلک«قد تعنی 

العدوانَ على المؤمنین وظلمهم ألنهم مؤمنون، فهی ـ إذا ـ فی مسرح القتـل کآیـۀ الخلـود؛      

علیـه ولعنـه وأعدلـه عـذابا       ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فیها وغضب اللّـه «

»عظیما
  مؤمن هو قتله إلیمان وکما یروى.، فإن تعمد قتل ال2

لألکل بالباطل، أن حرمۀ مال المسلم کحرمـۀ دمـه، فهمـا ـ إذا ـ      » ذلک«ومما یقرب شمول 

  متقاربان فی المکانۀ الشرعیۀ فی الحرمۀ، مهما کانا درجات.

ذك، وکل مظهر من مظاهر العدوان على المؤمن الیمانه یحقـق ألـیم العـذاب فـإن عـدوان      

  غلَّظ، وإذا لم یظهر العدوان فهو أخف مهما کان کفرا ظاهرا أو باطنا.اإلیمان کفرٌ م

ذلک، ولکنها ـ إذا ـ مختصۀ بقتل الغیر دون قتل النفس، إذ ال یقتل احد نفسه عـدوانا علیهـا     

  وظلما.

هنا هو أن الظلم أعم من هذا العدوان، فقـد یقتـل المـؤمن    » ظلما«و» عدوانا«وعل الفرق بین 

                                                        
1

      .(4 :30. 

 
2

      .(4 :93. 

 



 233

نا إلیمانه، والمقصود هنـا هـو الجمـع بینهمـا أن القتـل عـدوان إلیمانـه،        ظلما ولیس عدوا

والمقصود هنا هو الجمع بینهما أن القتل عدوان إلیمانه وظلم مهما کان لغیر إیمانه، فهو قتـل  

  للمؤمن مرتین.

هی إصالء النار وإیقادها به ألنه من رؤوس الضاللۀ والطغیان، فلیس کل أکـل  » نصلیه نارا«و

بالباطل وال قتل النفس ککل مشموالً لذلک التحدید الشدید، فإنمـا هـو خـاص بمـن      للمال

  یفعل ذلک عدوانا وظلما وال سیما قتل النفس، فما دون ذلک ـ إذا ـ لیس إال دون ذلک.

فکما یصلى نارا على أموال المؤمنین وأنفسهم، کذلک یصلى نارا على نفسـه وأضـرابه فـی    

  من صلی؟. الجحیم صلیا بصلی، وأین صلی

فقاتل المؤمن عدوانا إلیمانه، ثم وآکل ماله عدوانا إلیمانه، إنه غیر مؤمن مهما تظاهر بإیمان، 

  فکیف یجتمع اإلیمان مع العدوان لإلیمان اللّهم إالّ نفاقا.

  اکل الباطل

)2(  

»ا إِلَى الْحلُوا بِهتُدلِ واطبِالْب نَکُمیب الَکُموالَ تَأْکُلُوا أَماسِ      و نْ أَمـوالِ النـَّ تَـأْکُلُوا فَرِیقـا مـکَّامِ ل

»بِاالْءثْمِ وأَنْتُم تَعلَمونَ
1.  

نص جلی صارم فی الجانب السلبی من اإلقتصاد االسالمی، کضابطۀ عامـۀ فـی التصـرفات    

یـا  «ل بـالحق:  المحظورة فی اموال الناس بینهم، تلحیقا له بمصداق کأفضله من مصادیق األک

ایها الذین آمنوا ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إال ان تکون تجـارة عـن تـراض مـنکم وال     

  ).29( »کان بکم رحیما  تقتلوا انفسکم ان اللّه

».. وأکلهم اموال الناس بالباطل«وکقسم خاص من األکل بالباطل هو أموال الناس: 
ان کثیـرا  « 2

»والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل من األحبار
ولکن بیـنکم هنـاك تشـملها والقسـمین      3

                                                        
1

      .(2 :188. 

 
2

      .(4 :161. 

 
3      .(9 :34. 
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  اآلخرین.

عبر عنها بها ألن األکـل هـو الحاجـۀ العظمـى     » ال تتصرفوا«هنا صیغۀ اخرى عن » ال تأکلوا«

ون المتعودة الضروریۀ، فقد یعیش اإلنسان دون ملبس او منکح او مسـکن، ولـیس لیعـیش د   

أکل، وقد یبدل کل حاجیاته الى األکل وال یبدل أکله الى سائر حاجاته، فألنـه هـو المحـور    

األصیل فی سؤل األموال، یعبر به عن کافۀ التصرفات فی کافۀ اللغات واألعراف، وقد یـأتی  

»حتى یأتینا بقربان تأکله النـار «األکل فی القرآن بمعنى التصرف الممحی 
تـأکلون التـراث   و« 1

»اکالً لما
»ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن«ـ  2

3.  

او یقرن بمـا ال  » فکلوا واشربوا حتى...«هذا! مهما اختص األکل بنفسه فیما یختص بالمأکول 

رف فیه ککل کما هنا وفی یؤکل من محظور التصرف، ولکنه فی حقل المال ککلٍّ یعنی التص

کثیر أمثاله، لحد أصبح مجاز األکل اشمل من حقیقته استعماالً، ینصرف الى مطلق التصرفات 

  ما لم تخصصه بحقیقته قرینۀٌ!.

» أموالکم«تعم کل ما یتمول حیث الیه یتمیل فان المال هو من المیل، فقد تشمل » أموالکم«و

ها، حیث المال فیها هو المال، بل وهو من المـال لمکـان   الحقوق المالیۀ بجنب األموال انفس

المیل، ونفس هذا الجمع المستغرق لکلِّ االموال هی من القرائن القطعیۀ علـى ان االکـل هـو    

مطلق التصرف، حیث االموال کلها لیست مأکولۀ کأکل خاص إالّ الخاص منها، والنص یعـم  

ۀ ظاهرا فی الکل، اصبح هنا نصا فیه بصـیغۀ  کل األموال، فمهما اکن االکل دون قرینۀ الحقیق

  الجمع المستغرق لألموال ککل.

تشمل األموال التی تخصنا والتی تخص اآلخرین، حیث یعتبرون کأنفسـنا فـإن   » أموالکم«ثم 
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»بعضکم من بعض«
»ال تلمزوا انفسکم«کما  1

»فـاقتلوا انفسـکم  « 2
»وال تقتلـوا انفسـکم  « 3

کمـا   4

وتشمل األموال المشـترکۀ بیننـا، فمحظـور األکـل بالباطـل ال یخـتص بـأموال اآلخـرین،         

ومن ثم أموال اآلخرین ألنهم کأنفسکم، ثم » أموالکم«فی » کم«هی أحق أن تعنیه » أنفسکم«و

  معنی من أموالکم. األموال المشترکۀ ألنها لکم جمیعا وبینکم، فذلک المثلث

فإن طبیعۀ » ال تأکلوا... بینکم ـ أموالکم الکائنۀ بینکم «فقد تتعلق بکال المتعلقین » بینکم«وأما 

بـالحق، دون اختصـاص لمـالٍ بأحـد مهمـا      » بینکم«فی أي من الثالثۀ أن تکون » أموالکم«

  نکم!.اختص به ملکه، فإن هناك مبادالت وانفاقات وسائر ما یتوجب فی أموالکم بی

وذلک ثالوث الحرمۀ فی اکل األموال کثالوث األموال، أن تأکـل مالـک   » بالباطل بینکم«أم و

اذا مـن محظـور مـن          بالباطل تصرفا بإسراف او تبـذیر او دون اخـراج لحقـوق الفقـراء امـ

التصرفات المسرودة فی القـرآن والسـنۀ، ام کنـزا لهـا دونمـا فائـدة او افـادة شخصـیۀ وال         

أو أن تأکـل مـال غیـرك     اهیه من تصرفات ام سواها من محظور فی شرعۀ اللّهجماهیریۀ أم ،

مـال    ء ان یأخذ مال أخیه بغیر حقه وذلک لمـا حـرم اللّـه    ال یحل المرى«دون حلِّه ورضاه و

هـو الـذي   «ثم المشترکۀ فانـه   6»اموالکم وأعراضکم علیکم حرام«ف  5»المسلم على المسلم

  ».خلق لکم ما فی األرض جمیعا

ثم الباطل بینکم هو المعروف بطالنه کاألموال المسروقۀ واضرابها، ولکن الباطل هو اعم مـن  

  ، مهما کان حقا بینکم، ام قد یکون باطالً بینکم حقا عند اللّـه  والباطل عند اللّه» نکمالباطل بی«

                                                        
1

      .(3 :195. 

 
2

      .(49 :11. 

 
3      .(3 :54. 

 
4

      .(4 :29. 

 
5

 :...آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج أحمد عن ابی حمید الساعدي أن رسول اللّه 203: 1). الدر المنثور      

 
6

 :...السالم علیهقال  294: 1). آیات االحکام للجصاص      
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کالضرائب المستقیمۀ وغیر المستقیمۀ أماهیه من حقوق مقررة فی شـرعۀ اإللهیـۀ هـی باطـل     

  بینکم ام لیس حقا تحکمون به.

فـأغلظ    بینکم وعند اللّهال تعلق لها بخصوص الباطل، اللّهم إالّ فیما هو باطل » بینکم«إذا ف 

  محظورا، فقد یعنی فیما عنی من الظرف بهذه العنایۀ الخاصۀ.

تحمـل التـدوال بحـق او باطـل،     » بیـنکم «قد تلمح ان األموال کیفما کانت فهی » بینکم«ثم 

والمنهی عنه هنا هو التداول بالباطل، فقد ال تشمل األموال العامۀ التی ال تختص بأحد حتـى  

ول کالبحار واألنهار والغابات والمعادن، إالّ ان یتجاوز االنسان حقه فیهـا، ولکنـه   تحمل التدا

  یشملها أیضا ألنها مشترکۀ بینکم، وتداولها بینکم اکثر من القسمین االولین.

قد تعنی بسبب الباطل، وبمصاحبۀ الباطل، فإن کال محظور، فمن السبب الباطل » بالباطل«ثم 

  والربا أما شابه من أسباب باطلۀ ال دور لها فی نقل األموال. الرشا والمیسر والسرقۀ

ومنم معیۀ الباطل ان تسرف فی مالک او تبذر تبذیرا، فانهما باطالن فی أنفسهما، ومن السبب 

الباطل ان تستقرض ولیس عندك الوفاء وال رجاء الوفاء ام ال تنوي األداء حیث اإلسـتقراض  

ل، فإذا لیست عندك ال حاضرٌ توفی به وال غائب ترجوه فقد مبادلۀ بین الحاضر والغائب ألج

ال یأکـل أمـوال   «أکلت اموال الناس بالسبب الباطل وهو االستقراض ولیس عندك الوفـاء، و 

فألن القرض مبادلۀ حاضر بالغائب فال بـد فیـه مـن نیـۀ      1،»النس إالّ وعنده ما یؤدي إلیهم...

االداء وإمکانیته، فلو نرى األداء دون إمکانیۀ کانت نیته فارغۀ، وإن کانت له امکانیۀ دون نیـۀ  

ـ   دل، ضـمانا لغائبـه،   األداء کانت امکانیته فارغۀ، فالنیۀ واإلمکانیۀ هما بدیلتان عن حاضـر الب

فـذلک اللـص   » «من استدان دینا فلم ینو قضـاءه کـان بمنزلـۀ السـارق    «وأمانا لصاحبه، ف 

                                                        
ء یتبلغ  الرجل منا یکون عنده الشیى السالم علیه  فی الفیقیه وروى سماعۀ بن مهران قال قلت ألبی عبداللّه 176: 1). نور الثقلین      1

عز وجل بمیسرة فیقضی دینه او یستقرض على ظهره فی خبث الزمان وشدة   به وعلیه الدین أیطعمه عیاله حتى یأتیه اللّه

وجل یقول: عز   المکاسب او یقبل الصدقۀ؟ فقال: یقضی بما عنده دینه وال یأکل أموال الناس إال وعنده ما یؤدي الیهم إن اللّه

 ».وال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل«
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فبأحرى من ال إمکانیۀ له ألداءه وال رجاء حسب ظاهر حاله مهما نوى األداء، فمـن   1»العادي

عنده إمکانیۀ دون نیۀ هو أقرب إلى األداء، فعلّه ینویه بعد، ولکن الذي ال یـتمکن ال یرجـى   

   ذریعۀ لألداء المشروط بإمکانیته.أداءه مهما نوى فانها نیۀ فارغۀ، ولیس شریطۀ النیۀ هنا إالّ

هذا ـ وال یصدق القرض إالّ بالنیۀ مع اإلمکانیۀ، فلوالهما أو أحداهما لـم یکـن قرضـا فـال      

  یصح وال یحل التصرف فیما اقترض.

فـی اکـل     هنا علۀ للحکم بحرمۀ األکل، فال بد ـ إذا ـ من وجهـۀ حـق عنـد اللّـه      » بالباطل«

ل هو الحلِّ إالّ ان یثبت انه باطل فمحرم، لمکان الضابطۀ العامـۀ  االموال على أیۀ حال، واألص

»هو الذي خلق لکم ما فی األرض جمیعا«
2.  

فقد تعلم أنه أکلٌ بالحق فحقٌ لک أکلُه دون ریب، او تعلم أنه باطلٌ فباطلٌ أکلُه دون ریـب،  

لباطل ـ فهو حلٌّ قضـیۀَ اإلطـالق    وأما المشکوك حقه وباطله وبعد التفتیش عن أدلۀ الحق وا

تحلیالً لمطلق اإلنتفاع مما فی األرض، خـرج باطلـه وبقـی البـاقی     » خلق لکم«المستفاد من 

  تحت االطالق ومنه المشکوك حقه وباطله.

ال تتحمل اإلستثناء، فال یصح تقییده بباطل دون آخر، ولیست الحقـوق المالیـۀ   » بالباطل«ثم 

من الباطل حتى تقید بها اآلیۀ، بل هی من أبرز مصادیق الحـق،    اللّه الواجب إنفاقها فی سبیل

حیث یخفى حقها، او کان من باب الحکومۀ، ام المقصود هو الباطل فـی    مهما کان ببیان اللّه

  . شرعۀ اللّه

عمـوم مـن وجـه      کما ال یختص الباطل بما نعرفه باطالً، فبین الباطل عندنا والباطل عند اللّه

                                                        
1

عن  5ح  5قال:... وفی الوسائل ابواب الدین ب  السالم علیه  عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن ابی عبداللّه 99: 5). الکافی      

وفی » ایما رجل أتى رجالً فاستقرض منه ماالً وفی نیته االّ یؤدیه فذلک اللص العادي«قال:  لسالما علیه  ابی خدیجۀ عن ابی عبداللّه

عن الرجل یکون علیه الدین ال یقدر على صاحبه  علیهماالسالمروایۀ زرارة بن اعین فی الصحیح قال: سألت ابا جعفر  60: 3التهذیب 

: 2والتهذیب  95: 5وفی الکافی » منه ان نیته االداء  جناح علیه بعد ان یعلم اللّه ال«وال على ولی له وال یدري باي أرض هو؟ قال: 

عز وجل حافظان یعینانه   یقول: من کان علیه دین ینوي قضاءه کان معه من اللّه السالم علیه  عن ابن رباط قال: سمعت ابا عبداللّه 59

 نه من المعونۀ بقدر ما قصر من نیته.على االداء من أمانته فإن قصرت نیته عن األداء قصرا ع

 
2

      .(3 :29. 
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  کما عندنا مثل السرقۀ اما شابهها، ویتفارقان فی الباطل عند اللّه  فی الباطل عند اللّه یتصادقان

»البیع وحرم الربا  ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللّه«دوننا کالربا 
والباطـل عنـدنا    1

بر عند المجاهیل باطالً، فاألصـل  کاالخماس والزکوات وسائر اإلنفاقات التی قد تعت  دون اللّه

حیث یبینه فی الکتاب او السنۀ، فالمشکوك بطالنه عند   الموضوع للحکم هو الباطل عند اللّه

، إذا کان معروف البطالن فی کل األعراف السلیمۀ اإلنسانیۀ فهو باطـل، وإالّ فحـق، کمـا     اللّه

   مریۀ فیه.فانه حق ال  المعلوم بطالنه عندنا المعلوم حقه عند اللّه

ام یحرم االنتفاع به من أموال وأعمال یحرم به أکل المـال ألنـه باطـل وان     فکل ما ال ثمن له

کان بطیبۀ نفس من مالکه، وقد یجتمع الباطالن معیۀ وسببا، ولکلٍّ أبعاد، فمن أنحس الباطـل  

 ما یحصل بسبب باطل بأشده کالمسروق بالسرقۀ المسلحۀ، ثم یصرف فی باطل مغلـظ کـأن  

  یشتري به خمرا أما شابه ویشرب.

فقد انتظمت اآلیۀ حظر األکل فی کل تعامل باطل ام سواه من باطل فـی مختلـف التصـراف    

  المالیۀ والحقوقیۀ، فی مثلث األموال على أیۀ حال.

هی من األسباب الباطلۀ: وال تدلوا بها ـ ام ـ وان تدلوا بها ـ فـإدالء   » وتدلوا بها الى الحکام«

» بهـا «الى الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس، ذلک من اکل المال بالباطـل، وألن   األموال

تضیف الیها أموال » لتأکلوا«اموالکم أنفسکم، کما » أموالکم«فقد تشمل » اموالکم«راجعۀ الى 

  الناس.

 واإلدالء أصله من إلقاء الدالء إلى اآلبار بغیۀ نزح الماء، فالـذي یـؤتی مـن أموالـه الحکـام     

هـو مـن    »وال الناس باإلثم وانـتم تعلمـون   لتأکلوا فریقا من أم«ذریعۀ لحکمهم بخالف الحق 

  هؤالء الذین یأکلون اموالهم واموال الناس بالباطل.

هنا اعتبارا بان المؤتى رشاء یحتسب مما یأکله الراشی، ففریقا یأکله باطالً من اموال » فریقا«و

امواله نفسه، کذریعۀ للفریـق االول، فحـین یأکـل کـلَّ      الناس، وفریقا یتصرف فیه باطالً من

ال «أموال المرتشى علیه لم یأکل شخصیا إالّ فریقا منه إذ أعطـى فریقـا کرشـاء السـتالبه، و    

                                                        
1

      .(3 :275. 

 



 239

  نهی عن األکلین ذریعۀ ونتاجا.» تأکلوا

مـا  ، فأخذ اموال الناس ب والباطل بصورة عامۀ ثابتۀ ضابطۀ هو کل ما ال ثمن له فی میزان اللّه

  ام بما دون الثمن غبنا واجحافا هو اکلٌ بالباطل، ککل فی االول وکبعث فی الثانی. ال ثمن له

ء عن حـق الحکـم، کمـا ان أکـل المـال       ء عن الحق، والرشا تبطى هو کل ما یبطى» اإلثم«و

 ء المجتمع عن حیویۀ الحیاة السلیمۀ، فـال دور للباطـل ایـا    بالباطل ـ ایا کان ـ هو إثم یبطى  

کان فی الحقول االسالمیۀ عن بکرتها، ثم وال یحلِّل حکم الحاکم المـالَ اذا لـم یکـن بحـق     

  1.آله و علیه اهللا صلىمهما لم یکن هناك الرشا فضالً عما کانت فیه وکما یروى عن الرسول 

لتـأکلوا فریقـا مـن    «ولقد ذرکت هذه اآلیۀ أصدق مصادیق االکل بالباطل، إدالء إلى الحکام 

أنها من أموال الناس، وان الرشـا إثـم،   » وانتم تعلمون«وهو ذریعۀ الرشا » أموال الناس باإلثم

  ل الناس بها إثم.وأن أکل اموا

تظل على عمومها فی حظـر األکـل بالباطـل،    » ال تأکوال اموالکم بینکم بالباطل«هذا ـ ولکن  

وهو کل تصرف فی مال او حق بغیر حق، سواء أکان لک ام لسواك، حیث المال ـ أیا کـان   

  . ، فال یحق ان یتصرف فیه إالَّ بمرضات اللّه ـ هو مال اللّه

ایۀ محرمۀ تحصر حرمۀ الرشا فقط فیما یقصد فیها أکـل امـوال النـاس؟    کغ» لتأکلوا..«وترى 

  فإن أدلى ماالً إلى حاکم لیحکم لصالحه استرجاعا لماله الغصوب جاز!.

أجل یجوز لغایۀ الحصول على حقه، ولکن هذه الغایۀ الصالحۀ ال تبـرر تلـک الوسـیلۀ غیـر     

  إمالۀ المال. الصالحۀ، فانها تحاکم إلى الطاغوت الذي یتمیل إلى ما

                                                        
1

  ان رسول اللّه آلـه  و علیه اهللا صلىلنبی ـ أخرج الشافعی وابن ابی شیبۀ والبخاري ومسلم عن ام سلمۀ زوج ا  203: 1). الدر المنثور      

قال: إنما انا بشر مثلکم تختصمون إلی ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه  آله و علیه اهللا صلى

 فمن قضیت له بشیء من حق أخیه فال یأخذ فانما اقطع له قطعۀ من النار.

حدثنا عبدالباقی بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحمیدي قال حدثنا  295 :1وفی آیات االحکام للجصاص 

فجاء رجالن  آله و علیه اهللا صلى  بن رافع عن ام سلمۀ قالت: کنت عند رسول اللّه  عبدالعزیز بن ابی حازم عن اسامۀ بن زید عن عبداللّه

إنما اقضى بینکما برأي فیما لم ینزل علی فیه فمن قضیت له  آله و علیه اهللا صلى  یختصمان فی مواریث واشیاء قد درست فقال رسول اللّه

بحجۀ أراها فاقتطع بها قطعۀ ظلما فانما یقتطع من النار یأتی بها اسطا یوم القیامۀ فی عنقه فبکى الرجالن فقال کل واحد منهما یا 

 ».ال ولکن اذهبا فتوخیا للحق ثم استهما ولیحلل کل واحد منکما صاحبه: «آله و علیه اهللا صلىحقی ال فقال  آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه
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فمهما لم یکن هذا أکالً ألموال الناس بذلک اإلدالء، ولکنه اکلٌ لمالک الغائب استرجاعا لـه  

» وال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل«بالباطل وهو التحاکم الى الطاغوت، فیشمله اطالق النص: 

ک کلـه مـن       اکـل   کما ان استرجاع مالک بالفحش والضرب والفریۀ والقتـل ومـا أشـبه، ذـل

  اموالکم بینکم بالباطل.

  قول فصل

  فی

  الصدقات

»یعلَمه وما للظَّالمینَ منْ أَنصارٍ   وما أَنفَقْتُم منْ نَفَقَۀٍ أَو نَذَرتُم منْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّه«
1.  

علـى انفسـنا بنـذرٍ او    هو المأمور به بمـا نلزمـه   » نذر«هی المأمور بها باصل الشرع، و» نفقۀ«

هو نذر المـال، وضـمیر الغائـب    » نفقۀ«هنا بمناسبۀ » نذر«شبهه عهدا أو حلفا أما شابه، وعل 

  فیهما، دون خصوص النذر ام الیهما.» ما«راجع الى » یعلمه«المفرد فی 

ومـا  «کمـا وکیفـا ونیـۀ وطویـۀ واتجاهـا،      » یعلمـه   فان اللّه«اذا فکل مال تؤتونه للمحاویج 

تشمل هنا کل عـدل وشـفیع، وکـل تکفیـر مـن توبـۀ       » األنصار«وعلّ » مین من انصارللظال

ایـاکم  «وسواها، اعتبارا ان المورد من حقوق الناس، وهی ال تغفر حتـى یغفـر المظلـوم؟ ف    

  2».والظلم فان الظلم هو الظلمات یوم القیامۀ

حین یموتون ظالمین، واما من ظلـم ثـم کفَّـر    » وما للظالمین من انصار«ام ان هذه کضابطۀ: 

                                                        
1

      .(3 :270. 

 
2

، وفیه أخرج الطبرانی عـن ابـی   352: 1ادیث عدة کما فی الدر المنثور فی اح آله و علیه اهللا صلى  ). قد ورد متظافرا عن رسول اللّه     

: صنفان من امتی لن تنالهم شفاعتی امام ظلوم غشوم وکل غال مارق، وفیـه أخـرج الحـاکم    آله و علیه اهللا صلى  امامۀ قال قال رسول اللّه

المظلوم فإنها تصعد الى السماء کأنها شرارة، وفیه أخرج احمد : اتقوا دعوة آله و علیه اهللا صلى  وصححه عن ابن عمر قال قال رسول اللّه

: دعوة المظلوم مستجابۀ وان کان فاجرا ففجوره على نفسه، وأخـرج الطبرانـی عـن    آلـه  و علیه اهللا صلى  بن ابی هریرة قال قال رسول اللّه

وعزتی وجاللی ألنصـرنک    انها تحمل على الغمام یقول اللّهاتقوا دعوة المظلوم ف آلـه  و علیه اهللا صلى  خزیمۀ بن ثابت قال قال رسول اللّه

: اتقوا دعوة المظلوم وان کان کافرا فانـه لـیس   آله و علیه اهللا صلى  ولو بعد حین، وفیه اخرج احمد عن انس بن مالک قال قال رسول اللّه

تبـارك    قـال اللّـه   آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّهدونها حجاب، وفیه اخرج ابو الشیخ بن حبان فی کتاب التوبیخ عن ابن عباس قال قال 

 وتعالى: وعزتی وجاللی ألنتقمن من الظالم فی عاجله وآجله وألنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر ان ینصره فلم یفعل.
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یغفر، کما وان من مات ظالما بصغار الذنوب تارکا للکبائر فهـو   عن ظلمه فهو منصور حیث

ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عـنکم سـیئاتکم ونـدخلکم مـدخالً     «منصور حیث یغفر: 

»کریما
کما وان من اهل الکبائر من یشفع له، ومهما کان ترك اإلنفاق والنـذر مـن الکبـائر،     1

ال یغفـر    ان اللّـه «غفر، وانما الظالم الذي ال یغفر له هو الذي مات مشرکا: فهو منصور حیث ی

  أمن شابه. »ان یشرك به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء

ثـم ال نـذر إالّ   » نذر«تعم کافۀ النفقات مالیۀ وسواها الذي قد یربوا علیها، وکذلک » نفقۀ«ثم 

وال فیمـا ال    ال وفاء لنـذر فـی معصـیۀ اللّـه    «ف  ، کما ال نفقۀ إال فی وجه اللّه  فی طاعۀ اللّه

ملکا شرعیا او عقلیا ام عرفیا حیث ال یستطیع علیه تکوینا او تشریعا، فال یبـدل   2»یملک العبد

  ، فانما یلزم علیک راجحا من واجب اکثر مما وجب، وسواه. ن احکام اللّهالنذر حکما م

  کتأکید لترکها.  کتأکید لها، وإال فی ترك معصیۀ اللّه  فال نذر إال فی نطاق طاعۀ اللّه

واصل النذر من الخوف، وهو هنا االلتزام بما یلزم او ال یلزم تخوفا فیما یهمه، من تفلت فـی  

                                                        
1

      .(4 :31. 

 
2

ـ اخرج ابن ابی شیبۀ ومسلم وابو داود والنسائی وابن ماجۀ عن عمران بن حصین قالت: اسرت  351: 1). الدر المنثور      

علیها لتنحرنها فلما قدمت   امرأة من األنصار فاصیبت لعضباء فقعدت فی عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرت ان نجاها اللّه

  علیها لتنحرنها فأتوا رسول اللّه  فقالت: انها نذرت إن نجاها اللّه آله و علیه اهللا صلى  المدینۀ رآها الناس فقالوا: العضباء ناقۀ رسول اللّه

وال فیما ال   ا أال ال وفاء لنذر فی معصیۀ اللّهعلیها لتنحرنه  ان نجاها اللّه  فذکروا ذلک له فقال: بئس ما جزتها نذرت للّه آله و علیه اهللا صلى

 یملک العبد.

قال: لیس على  آله و علیه اهللا صلىوفیه اخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائی وابن ماجۀ عن ثابت بن الضحاك عن النبی 

 العبد نذر فیما ال یملک.

رأى شیخا یهادى بین ابنیه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ان یمشی إلى  آله و هعلی اهللا صلىوفیه اخرج بنفس االخراج عن أنس ان النبى 

غنی عنک   : ارکب ایها الشیخ فان اللّهآله و علیه اهللا صلىعن تعذیب هذا نفسه لغنی وأمره ان یرکب. وفی نقل آخر فقال   الکعبۀ قال ان اللّه

 وعن نذرك.

قال: من نذر نذرا لم یسمه فکفارته کفارة یمین ومن نذر  آله و علیه اهللا صلى  ان رسول اللّه وفیه اخرج ابو داود وابن ماجۀ عن ابن عباس

فکفارته کفارة یمین ومن نذر نذرا ال یطیقه فکفارته کفارة یمین ومن نذر نذرا اطاقه فلیوف به، وفیه أخرج   نذرا فی معصیۀ اللّه

وفیه   فذلک للّه  یقول: النذر نذران فما کان من نذر فی طاعۀ اللّه آله و علیه اهللا صلى  النسائی عن عمران بن حصین سمعت رسول اللّه

 فذلک للشیطان وال وفاء فیه ویکفر ما یکفر الیمین.  الوفاء، وما کان من نذر فی معصیۀ اللّه
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ور، أم انتظارٍ لما یتطلبه من ربه فی سـؤل، فـال نـذر دونهمـا، وال     ترك واجب او فعل محظ

.فوضى فیه تشمل کل إلزام والتزام فی غیر ما خوف او رجاء، فانما النذر بین خوف ورجاء  

بشارة لمن ینفق صالحا او ینذر صالحا، فانه وعـد المنفقـین مـا وعـد،     » یعلمه  فان اللّه«وهنا 

  وهو العالم بما فعلت، فانتظر ـ اذا ـ ثوابه عاجالً او آجالً.وهو قادر على تحقیق ما وعد، 

ثم هی نذارة لتارك نفقۀ او نذر طالحا ام دون ما یجب، وهو القـادر علـى نقمـۀ الظـالمین،     

  العالم بما یعمله الظالمون، سوف یعاقبهم، فلینتظروا عقابه عاجالً وآجالً.

نیته وعملیته، یثیر فـی حسـه مشـاعر متنوعـۀ     ناظرة حاضرة إلى   فشعور المؤمن بانّ عین اللّه

، وتنضُّرا، بکل انفاق منظور او منـذور فـی شـرعۀ     حیۀ، تحذرا عن کل محظور فی جنب اللّه

  . ، حصوالً على مرضات اللّه ، ولیکون على نُبهۀ وأهبۀ واستعداد، سلوکا إلى اللّه اللّه

نْکُم مـنْ    إِنْ تُبدوا الصدقَات فَنعما هی وإِنْ تُ« رُ عـ خْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَرَاء فَهو خَیرٌ لَکُم ویکَفـِّ

»بِما تَعملُونَ خَبِیرٌ   سیئَاتکُم واللّه
1.  

عمل السر افضـل مـن   «لکل من إباء الصدقات وإخفاءها خیرٌ وکما فی کل عمل صالح، ف 

جهد من مقل وسـر  «وهنا فی الصدقۀ فاالفضل  2»ن اراد االقتداء بهالعالنیۀ والعالنیۀ افضل لم

  فان السر ابعد من الرئاء. 3»الى فقیر

ان تخفوها «لنفس، ف افضل من تبنّی الغیر إالّ بعد ا  فألن تبنّی النفس صالحۀ خالصۀ عند اللّه

  ».وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم

فی نفسه، نبراسا لآلخـرین وأسـوة للشـاردین، وتشـجیعا     » ان تبدوا الصدقات فنعما هی«ثم 

                                                        
1

      .(2 :271. 

 
2

 :...آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرج البیهقی فی الشعب عن ابن عمر قال قال رسول اللّه 252: 1). الدر المنثور      

 
  عب عن ابی ذر قال قال لـی رسـول اللّـه   ). المصدر اخرج الطیالسی واحمد والبزاز والطبرانی فی األوسط والبیهقی فی ش     3

فانها کنز من کنوز   ، قال: ال حول وال قوة إال باللّهآله و علیه اهللا صلى  أال أدلک على کنز من کنوز الجنۀ؟ قلت: بلى یا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى

؟ قـال: قـرض    ر، قلت: فالصوم یا رسول اللّـه ؟ قال: خیر موضوع فمن شاء أقل ومن شاء اکث الجنۀ، قلت فالصالة یا رسول اللّه

 مزید، قلت فأیها افضل؟ قال: جهد من مقل وسر إلى فقیر.  ؟ قال: اضعاف مضاعفۀ وعند اللّه ء، قلت: فالصدقۀ یا رسول اللّه مجزى
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ان تؤتى الصدقۀ بادیـۀ بخـالص النیـۀ،    » نعما هی ـ و ـ خیر لکم  «للواردین، ثم والجمع بین 

  العلن إالّ بان العلن قدوة وأسوة.دون فارق فیها بین السر و

والن طبیعۀ الحال فی ابداء الصدقات تسرب الرئاء وما أشبه مـن اسـتخفاف الفقیـر وان لـم     

ینوه، فصدقۀ السرّ ـ هی ککل ـ أفضل من العلن، فإن فقدت قدوة فلیسـت لتبتلـى بالرئـاء،      

  ودفع الضر أولى من جلب مزید الخیر.

تتواتر بفضـل صـدقۀ السـر، لحـد      السالم علیهموائمۀ اهل بیته  آله و علیه اهللا صلىفلذلک ترى احادیث النبی 

تعنـی  » فنعما هـی « 2»ء غضب الرب صدقۀ السر تطفى«و 1»یتصدق بیمینه فیخفیها عن شماله«

فی انفسکم، واین خیر من خیر، حیث الثانی » فهو خیر لکم«الصدقات الظاهرة فی نفسها، ثم 

فهو خیر «یصنع األنفس واالول صانع اآلخرین، ولذلک فضِّل السر على العلن بکلمۀ التفضیل 

الفقراء الى جانـب االغنیـاء حفاظـا علـى     » لکم«من صدقۀ العلن، وقد تشمل  انفسکم» لکم

  کرامتهم کما تحفظ االغنیاء من الرئاء.

والن الصدقۀ الواجبۀ هی ابعد عن الرئاء من النافلۀ، فابداءها ـ اذا ـ قـد یکـون افضـل مـن       

لهـم اال اتقـاء رئـاء    اخفاءها اللهم اال رئاء الناس، کما ان اخفاء النافلۀ افضل مـن ابـداءها ال  

  3الناس وهکذا تفسر االحادیث المفسرة إلبداءها بالفریضۀ والخفاءها بالنافلۀ.

                                                        
1

ـ اخرج احمد والبیهقی وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویه والبیهقی فی الشعب عن انس عن النبی  254). المصدر      

رض جعلت تمید فخلق الجبال فألقاها علیها فاستقرت فتعجبت المالئکۀ من خلق الجبال فقالت یا اال  قال: لما خلق اللّه آله و علیه اهللا صلى

ء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحدید؟ قالت: فهل من خلقک شیء اشد من الحدید؟ قال: نعم النار، قالت:  رب هل من خلقک شیى

ء اشد من الماء؟ قال: نعم الریح، قالت: فهل من  ن خلقک شیىء اشد من النار؟ قال: نعم الماء قالت: فهل م فهل من خلقک شیى

 ء اشد من الریح؟ قال: نعم ابن آدم یتصدق بیمینه فیخفیها عن شماله. خلقک شیى

 فی ظله یوم ال ظل إالّ ظله.  انه ممن یظله اللّه آله و علیه اهللا صلىوفیه عنه 

 
2

 قال:... آله و علیه اهللا صلىطبرانی عن معاویۀ بن حیدة عن النبی ). فیه اخرج ال     

 
علیک فإعالنه أفضل من إسـراره    قال: کل ما فرض اللّه السالم علیه  ـ القمی بسند متصل عن ابی عبداللّه  289: 1). نور الثقلین      3

 ولو ان رجالً حمل زکاة ماله على عاتقه فقسمها عالنیۀ کان ذلک حسنا جمیالً.وکل ما کان تطوعا فإسراره افضل من اعالنه 

وان تخفوها «قال: هی الزکاة المفروضۀ، قلت » إن تبدوا الصدقات فنعما هی«فی قوله عز وجل:  السالم علیهوفیه عنه عن ابی جعفر 

 ئض وکتمان النوافل.قال: یعنی النافلۀ، إنهم کانوا یستحبون اظهار الفرا» وتؤتوها الفقراء
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کما لم تنقسم الى فریضـۀ فـی ابـداءها ونافلـۀ فـی       1ولیست اآلیۀ لتعنی نافلۀ الصدقۀ ککل

تحلق علیهما، مهما کانت معاکسۀ الفضیلۀ فی االبـداء واالخفـاء   » الصدقات«اخفاءها، حیث 

  بین الفریضۀ والنافلۀ.

یث تُعطـى فـی   ح  ثم الصدقۀ قد تکون صفۀ للعطیۀ، فقد تعنی العطیۀ الصادقۀ، صدقا مع اللّه

حیـث تعطـى     حیث وعد اضعاف الجزاء، وصدقا مع عباد اللّـه   وتصدیقا لوعد اللّه  سبیل اللّه

  دون منٍّ وال اذى، وصدقا مع نفس المعطی حیث ال تخالجها أیۀ خالجۀ خارجۀ عن الصدق.

ا تُنفقُـونَ إِالَّ     یهدي منْ یشَاء وما تُنفقُوا   لَیس علَیک هداهم ولَکنَّ اللّه« مـو ـکُمأَنفُسرٍ فَلنْ خَیم

»وما تُنفقُوا منْ خَیرٍ یوف إِلَیکُم وأَنْتُم الَ تُظْلَمونَ   ابتغَاء وجه اللّه
2.  

ـ  » هـداهم «وال لـک  » لیس علیـک «الهدى هى واقعها بعد الداللۀ إلیها وتقبلها، و ق ألنهـا توفی

یهدي من یشاء الى   إنک ال تهدي من أحببت ولکن اللّه«وتکوین وهما من مختصات الربوبیۀ 

»صراط مستقیم
3.  

  ان تحرض على هداهم فإن اللّه«:  فنبهه اللّه  فلقد کان حریصا على هداهم شغفا الى هدى اللّه

»ال یهدي من یضل
4.  

تناسب الثانیۀ کما تناسـبها اآلیـات السـالفۀ،    » ما تنفقوا...«القلبیۀ والعملیۀ، و والهدى هنا تعم

فقد کان الرسول یدأب فی حملهم على هـداهم فـی صـالح اإلنفـاق، وکـان یتحسـر علـى        

یهـدي مـن     لیس علیک هداهم ولکن اللّـه «عنه الحزن بما بین أن   تخلفاتهم عنه، فأذهب اللّه

یهدیه وهو الذي یحن إلى هدى، فال ان مشیته بیـدك وال مشـیۀ    الهدى، ومن یشاء ان »یشاء

                                                        
1

قال: لیس من الزکاة... اقول: » أن تبدوا...«قال قلت له:   ). المصدر عن الکافی بسند متصل عن ابی بصیر عن ابی عبداللّه     

 سوى الزکاة ان الزکاة عالنیۀ غیر سر.قال: هی » وان تخفوها..«عز وجل   فی قول اللّه  تعنی المفروضۀ، وفیه عن ابی عبداللّه

 
2

      .(2 :272. 

 
3

      .(28 :56. 

 
4

      .(16 :37. 
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»انما علیک البالغ«، ف  اللّه
1.  

االولى الى جانب الثانیۀ، أال تختص بانفاقک اهـل االسـالم وتحـرم مـن     » هداهم«وقد یعنى 

ان یامرنا ان ال نتصـدق إال  ک آلـه  و علیه اهللا صلىان النبی «سواهم اذ لم یهتدوا حتى یهتدوا وکما یروى 

على اهل االسالم حتى نزلت هذه اآلیۀ فأمر بالصدقۀ بعدها على کـل مـن سـألک مـن کـل      

  ، ثم تشجیعا للمنفقین یثلث لهم الترغیب.2»دین

، وانمـا انفسـکم انـتم حیـث      حیث ال ینتفع به اللّه  ولیس للّه» وما تنفقوا من خیر فألنفسکم«

تزدادون سماحۀ فی انفسکم ونماء فی اموالکم وخیرا فی اوالکم وأخراکم، وذودا عنکم کـل  

  سوء من المعدمین.دوائر ال

کما والمنفَق الیهم هم ایضا من انفسکم، وفـی اخـوة اسـالمیۀ ـ ام والقـل تقـدیر ـ اخـوة         

باالنفاق الراجع بصالحه فی کل األبعاد قریبۀ وبعیدة الى اشخاصـکم    انسانیۀ، فقد یامرکم اللّه

  االنفاق.والى ذوي نوعکم، من اهل الکتاب وسواهم، ومن المسلمین مهما تفاضلوا فی وجه 

إخبار یحمل آکد اإلنشاء، أمرا مؤکدا بوجه االنفاق انـه  »  وما تنفقون إال ابتغاء وجه اللّه«ـ    2

ورضاه ال سواه، فاالنفاق فی ذلک الوجه هو خیر والنفسکم، واال فهـو  »  ابتغاء وجه اللّه«فقط 

واهـل کـل   فال یختص باهـل دیـنکم بـل      شر وعلى انفسکم، وحین یکون االنفاق لوجه اللّه

  االدیان مهما کان المسلمون افضل.

هنا وهناك تعنی خیر االنفاق نیـۀ وکیفیـۀ وفـی    » خیر«و» وما تنفقوا من خیر یوف إلیکم«ـ   3

وعد بالوفاء ولکنه أضعاف کثیرة اقلها سبعمائۀ ضعف کمـا تقـدمت   » یوف الیکم«مادته، ثم 

                                                        
1

      .(3 :20. 

 
... وفیه أخـرج ابـن   آله و علیه اهللا صلىـ أخرج ابن ابی حاتم وابن مردویه والضیاء عن ابن عباس ان النبی   356: 1). الدر المنثور      2

»  وما تنفقون اال ابتغاء وجه اللّه«ال یتصدق على المشرکین فنزلت  آله و علیه اهللا صلىد بن جبیر قال کان النبی جریر وابن المنذر عن سعی

: ال تصدقوا اال على اهل دینکم فانزل آلـه  و علیه اهللا صلى  فتصدق علیهم، وفیه أخرج ابن ابی شیبۀ عن سعید بن جبیر قال قال رسول اللّه

: تصدقوا على اهل األدیان، وفیه آله و علیه اهللا صلى  فقال رسول اللّه» ـ الى قوله ـ وما تفعلوا من خیر یوف الیکم لیس علیک هداهم«  اللّه

: لـیس علیـک    انتصدق على فقراء اهل الکتاب فأنزل اللّه آله و علیه اهللا صلىأخرج سفیان وابن المنذر عن عمرو الهاللی قال: سئل النبی 

 الذي هو خیر وأفضل فقیل: للفقراء الذین...هداهم... ثم دلوا على 
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ان لیس لإلنسان إال ما سعى. وان و«فی آیۀ األضعاف، ثم وذلک الوفاء هو فی مثلث النشآت: 

  .»سعیه سوف یرى، ثم یجزاه الجزاء األوفى

فیمـا وعـدتم وهـو    » ال تظلمون«بل هو تنازل فی حد الوفاء، ام » وانتم تظلمون«فلیس فقط 

ضعف العذاب، مهما کان االنفاق لغیر المسلم، اللهم إال من یتقوى به ضـد اإلسـالم، ولمـن    

  نکسب افضل الوفاء؟: ننفق کافضل موارده حتى

اء      للفُقَرَاء الَّذینَ أُحصرُوا فی سبِیلِ اللّه« یـلُ أَغْن اهـالْج مهبسحضِ یی الْأَرونَ ضَرْبا فیعتَطسالَ ی

»بِه علیم   فَإِنَّ اللّه منْ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسیماهم الَ یسأَلُونَ النَّاس إِلْحافا وما تُنفقُوا منْ خَیرٍ
1.  

وهم الذین افقرهم العدم وهم أسوء حاالً من المساکین، وهم فی خماسیۀ االرجحیۀ » للفقراء«

  على سائر الفقراء:

، جهـادا   حصرا لکل حرکاتهم وبرکاتهم فـی سـبیل اللّـه   »  الذین احصروا فی سبیل اللّه«ـ   1

، ومراسـۀ للـدفاع عـن     اته جهاد، وکل مواقفه حراسۀ على شرعۀ اللّهوسواه والمؤمن کل حی

، کأصل الصفَّۀ الذین ظلوا فی مسجد الرسول حرَسا لبیوت الرسـول، ال یخلـص    حرمات اللّه

وهـؤالء کـانوا اضـیاف      الیها من دونهم عدو، حصرا لحیاتهم وکل فعالیاتهم فی سـبیل اللّـه  

حیـاتهم،    ـ الذین یعیشون فی سبیل اللّهوهکذا کل هؤالء االکارم ـ على مر الزمن    2االسالم،

  . حیث النص عام یحلق على کل المحصرین فی سبیل اللّه

                                                        
1      .(2 :273. 

 
2

: الحق الى اهل الصفۀ فادعهم، آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج البخاري ومسلم عن ابی هریرة قال قال رسول اللّه 258: 1). الدر المنثور      

قال: واهل الصفۀ أضیاف االسالم ال یلوون على اهل وال مال إذا اتته صدقۀ بعث بها الیهم ولم یتناول منها شیئا واذا اتته هدیۀ 

 ارسل الیهم واصاب منها.

إذا صلى بالناس یخر رجال من قیامهم فی  آله و علیه اهللا صلى  خرج ابو نعیم فی الحلیۀ عن فضالۀ بن عبید قال کان رسول اللّهوفیه أ

صالتهم لما بهم من الخصاصۀ وهم اهل الصفۀ حتى یقول االعراب ان هؤالء مجانین، وفیه عن ابی هریرة قال کان من اهل الصفۀ 

رداء وفیه اخرج أبو نعیم عن الحسن قال: بنیت صفۀ لضعفاء المسلمین فجعل المسلمون یوغلون  سبعون رجالً لیس لواحد منهم

یأتیهم فیقول: السالم علیکم یا أهل الصفۀ فیقولون وعلیک السالم یا رسول  آله و علیه اهللا صلى  الیها استطاعوا من خیر وکان رسول اللّه

فیقول: انتم الیوم خیر أم یوم یفدى على أحدکم ویراح علیه  آله و علیه اهللا صلى  ول اللّهفیقول: کیف اصبحتم فیقولون بخیر یا رس  اللّه

 بل انتم الیوم خیر. آله و علیه اهللا صلى  فنشکر فقال رسول اللّه  بأخرى ویفدو فی حلۀ ویراح فی أخرى فقالوا: نحن یومئذ خیر یعطینا اللّه
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ر فـی    » ال یستطیعون ضربا فی االرض«ـ   2 للحصول على حاجیاتهم المعیشیۀ، فـان المحصـ

الذي یستطیع ضربا فی االرض لضرب من الحاجۀ المعیشیۀ، هو اخـف وطـأة مـن      سبیل اللّه

  ال یستطیعون ضربا فی االرض. اولئک الذین

حیث هم متجملون کما االغنیـاء، وهـم متحملـون    » یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف«ـ   3

الفقر ال کسائر الفقراء فیحسبهم الجاهل باحوالهم اغنیاء من التعفـف، حیـث ال یظهـر مـنهم     

ن إلـى واقـع   ظاهر الفقر والحاجۀ لتعففهم عن اظهار الحاجۀ، بل وعن ظهرورهـا، فـال یـتفط   

حالهم إال ذووا البصرة النافذة، دون الجاهل غیر المتفطن بخفی الحال، مـا لـم تظهـر بظـاهرٍ     

  جالٍ.

انت یا رسول الهدى ومن نحى نحوك من أهل البصیرة، حیث السیما » تعرفهم بسیماهم«ـ   4

لبصـیرة  ء الهل الفراسۀ عن الحالۀ الخفیۀ غیر الظاهرة، فـذو الحـس المرهـف وا    الظاهرة تنبى

ء التحمـل، حیـث المشـاعر النفسـیۀ تبـدوا علـى        المفتوحۀ یدرك ما وراء التجمل من عب

  سیماهم وهم یدارونها فی حیاء وتعفف لئالء.

وهل اإللحاف هو اإللحاح واالصـرار فـی السـؤال؟ وهـو یناسـب      » ال یسألون الناس الحافا«

جاهـل اغنیـاء مـن التعفـف؟     السؤال دون اإللحاح! فاین ـ اذا ـ التعفف؟ وکیف یحسـبهم ال   

  وکیف ال یعرفون إالّ بسیماهم!.

أصل اإللحاف من اللحاف وهو ما یتغطى به، یقال: الحفتۀ فالتحف، فهـم ـ إذا ـ ال یسـألون     

الناس إلحافا على فقرهم کیال یبدو، فال یسألون ال الحاحا وال دونه سؤال، فهم لیسوا لیعرفوا 

مدیح لمن ال یسأل على فقره، وتـرى السـؤال مـذموم    بالسؤال، وانما بسیماهم، وذلک مدح 

  حتى عند الضرورة التی قد تسمح بالسرقۀ قدرها؟.

ولکن ذلک التعفف ال یخلی الفقیر یضطر الى سؤال، حیث االغنیاء لیسوا کلهـم جهـاال    1کالّ

                                                        
1

ـ أخرج ابن ابی شیبۀ وابو داود والترمذي وصححه والنسائی وابن حبان عن سمرة بن جندب ان  259: 1). الدر المنثور      

دوح یکدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إال ان یسأل ذا قال: ان المسائل ک آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 سلطان او فی أمر ال یجد منه بدأ.

: من سأل الناس فی غیر فاقۀ نزلت به او عیال ال یطیقهم جاء یوم آله و علیه اهللا صلى  وفیه أخرج البیهقی عن ابن عباس قال قال رسول اللّه
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  وال اغبیاء فمنهم اهل الفروسیۀ والبصیرة، یعرفونهم بسیماهم.

قیامۀ کدوحا او خموشـا او خدوشـا فـی    ومن سأل وله ما یغنیه جاءت مسألته یوم ال«هذا ـ  

مـن  «و 2»ولیس فی وجهـه مزعـۀ لحـم     ال تزال المسألۀ بأحدکم حتى یلقى اللّه«و 1»وجهه...

انما الغنى غنى القلـب والفقـر فقـر    «ف  3»تکفل لی ان ال یسأل الناس شیئا اتکفل له بالجنۀ...

ان المسألۀ ال تصلح اال لثالث: لذي فقر مدقع او لـذي غیـرم مفظـع او لـذي دم     «، و4»القلب

  .5»موجع

                                                                                                                                                         

علیه   من فتح على نفسه باب مسألۀ من غیر فاقۀ نزلت به او عیال ال یطیقهم فتح اللّه آله و علیه اهللا صلىلحم وقال  القیامۀ بوجه لیس علیه

: من سأل شیئا وعنده ما یغنیه فإنما یستکثر من جمر جهنم قالوا یا آله و علیه اهللا صلى  باب فاقۀ من حیث ال یحتسب، وفیه قال رسول اللّه

وما یغنیه؟ قال: ما یغذیه او یعیشه، وفیه عن عوف بن مالک األشجعی قال: کنا تسعۀ او ثمانیۀ او سبعۀ فقال: آله و علیه هللا صلى  رسول اللّه

وال تشرکوا به شیئا والصلوات الخمس وتطیعوا وال   ؟ فقلنا: عالم نبایعک؟ قال: ان تعبدوا اللّهآله و علیه اهللا صلى  اال تبایعون رسول اللّه

 الناس فلقد رأیت بعض اولئک النفر یسقط سوط احدهم فال یسأل أحدا یناوله ایاه.تسألوا 

 
1

العلیا وید المعطی التی تلیها وید السائل   قال: األیدي ثالثۀ فید اللّه علیهماالسالمعن المجمع عن ابی جعفر  290: 1). نور الثقلین      

 ب.السفلى إلى یوم القیامۀ ومن سأل... قیل وما غناءه؟ قال: خمسون درهما او عدلها من الذه

 
 قال: ال تزال... آله و علیه اهللا صلىـ أخرج ابن ابی شیبۀ والبخاري ومسلم والنسائی عن ابن عمر أن النبی  359: 1). الدر المنثور      2

 
3

 :...آله و علیه اهللا صلى  ـ اخرج احمد وابو داود والنسائی وابن ماجۀ عن ثوبان قال قال رسول اللّه 260: 1). الدر المنثور      

 
4

کثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم یا رسول  یا ابا ذر ترى آله و علیه اهللا صلى  ). وفیه اخرج حبان عن ابی ذر قال قال لی رسول اللّه     

، قال: انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، وفیه اخرج الحاکم  ، قال: افترى قلۀ المال هو الفقر؟ قلت: نعم یا رسول اللّه اللّه

اوصنی وأوجز فقال:   ول اللّهرجل فقال یا رس آله و علیه اهللا صلىوصححه والبیهقی فی الزهد عن سعد بن ابی وقاص قال: أتى النبی 

 علیک باإلیاس مما فی ایدي الناس وایاك والطمع فانه فقر حاضر وایاك وما یعتذر منه.

 
5

فسأله  آله و علیه اهللا صلىعن انس ان رجالً من االنصار اتى النبی  ). وفیه اخرج احمد وابو داود والترمیذي وحسنۀ والنسائی والبیهقی     

ء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعه وقعب نشرب فیه من الماء، قال: ائتنی بهما فأتاه بهما فأخذهما  فقال: اما فی بیتک شیى

: من یزید على درهم، آله و علیه اهللا صلى  ما بدرهم قال رسول اللّهبیده فقال: من یشتري هذین؟ قال رجل: انا آخذه آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

مرتین او ثالثا؟ قال رجل: انا آخذهما بدرهمین فأعطاهما ایاه واخذ الدرهمین فأعطاهما لالنصاري وقال: اشتر باحدهما طعامـا  

عودا بیده ثم قال: اذهب فاحتطـب وبـع فـال    آلـه  و علیه اهللا صلى  فانبذه الى اهلک واشتر باآلخذ قدوما فأتنی به فأتاه فشد فیه رسول اللّه

هذا  آله و علیه اهللا صلى  ارینک خمسۀ عشر یوما ففعل فجاءه وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول اللّه

 خیر لک من ان تجیء المسألۀ نکتۀ فی وجهک یوم القیامۀ ان المسألۀ ال تصلح اال لثالث.
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وهذه الخماسیۀ الخمیصۀ للفقراء أخمص من فقرهم، واغنى من غنى األغنیـاء، هـذه تجعـل    

  االنفاق الیهم فی اعلى القمم.

وتلک هی صورة عمیقۀ اإلیحاء یرسمها ذلک النص الجلی العلی على اختصاره، ترسـم کـل   

اء علـى بأسـها   المالمح والمسات لتلک الوجوه المضیئۀ بإشراقه اإلیمان، الملیئۀ من اإلستحی

  وبؤسها فی حاجیات الحیاة لمعیشیۀ، وکانک تراها من خالل هذه الجمالت الجمیلۀ.

ومـا  «وهم آوالء افضل من ینفَق لهم، وأحرى من تخفی لهم صدقاتهم، حفاظا على کرامتهم، 

  »:به علیم  تنفقوا من خیر فان اللّه

هارِ سرّا وعالَنیۀً فَلَهم أَجرُهم عنْد ربهِم والَ خَوف علَیهِم والَ الَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم بِاللَّیلِ والنَّ«

»هم یحزَنُونَ
1.  

تأشیرا لتقدمه علیها کأصل إالّ ما خرج بالدلیل، فان فـی انفـاق   » عالنیۀ«على » سرا«هنا تتقدم 

رامۀ الفقیر، مهما کـان انفـاق العالنیـۀ تشـجیعا لسـائر      السر حفاظا على صالح النیۀ، وعلى ک

  ».قوا انفسکم واهلیکم نارا...«الناس فی االنفاق، ولکن 

  قول فصل فی الربا

)1(  

م قَالُوا أَنَّهالَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا الَ یقُومونَ إِالَّ کَما یقُوم الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ منْ الْمس ذَلک بِ«

لَف     إِنَّما الْبیع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللّه ا سـم ى فَلَهفَانتَه هبنْ رظَۀٌ معوم هاءنْ جا فَمالرِّب رَّمحو عیالْب

دونَ ی     وأَمرُه إِلَى اللّه ـا خَالـیهف مالنَّارِ ه ابحأَص کلَئفَأُو ادنْ عمـقُ اللّـه  وحرْبِـی      میـا والرِّب

الحات وأَقَـاموا الصـالَةَ        الصدقَات واللّه لُـوا الصـمعنُوا وینَ آمیمٍ إِنَّ الَّذکُلَّ کَفَّارٍ أَث بحالَ ی

ی مالَ هو هِملَیع فالَ خَوو هِمبر نْدع مرُهأَج ما الزَّکَاةَ لَهآتَونُوا اتَّقُوا وینَ آما الَّذها أَیزَنُونَ  یح

ورسـوله وإِنْ     وذَروا ما بقى منْ الرِّبا إِنْ کُنتُم مؤْمنینَ  فَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ منْ اللّه   اللّه

رَةٌ إِلَـى میسـرَةٍ وأَنْ    تُبتُم فَلَکُم رءوس أَموالکُم الَ تَظْلمونَ والَ  رَةٍ فَنَظـسإِنْ کَانَ ذُو عونَوتُظْلَم

ا       تَصدقُوا خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنتُم تَعلَمونَ واتَّقُوا یوما تُرْجعونَ فیه إِلَى اللّه فَّى کُـلُّ نَفْـسٍ مـتُو ثُم
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»کَسبت وهم الَ یظْلَمونَ
1.  

ا       اآلیات االولى فی هذا الشطر تحمل حملۀ عنیفۀ مفزعۀ وتهدیـدة رعیبـۀ مقرعـۀ علـى الرـب

والمرابین، ال نجدها على أیۀ کبیرة عملیۀ أم عقیدیـۀ، اللّهـم إالّ علـى تولیـۀ اعـداء الـدین       

ا، تتسـاقط متضـائلۀ عنـدها        وتولِّیهم، فإنها خطر حاسم على کافۀ النـوامیس فردیـا وجماعیـ

موال واألنفس واألعرا والعقول والعقائد وکل الحلوم المؤمنۀ حیث یسیطر عدو الدین على األ

  الدین والدینین.

والربا قد تکون من أنحس مصادیق االکل بالباطل حیث الباطل یقابل الحق، وهو یعم األکـل  

خاصۀ، بالسعی، قدر الحاجۀ کما فی االموال المشترکۀ، واألکل قدر السعی کما فی األموال ال

واألکل دون سعی حیث یکل او یقل، کما فی االنفاقات المستحقۀ واجبۀ أو مستحبۀ، واألکل 

ا       دون سعی بال کلٍّ أو قل، وإنما رغبۀً للساعی وإمضاء من اللّه کما فـی ترکـۀ المـورث امـ

  شابه.

فکل هذه األربعۀ من األکل هی من األکل بحـق ولـیس بـاطالً مهمـا کـان دون سـعی، وال       

فإنها تثبت أن له سـعیه فلـه أن ینفـق مـن      »وأن لیس لإلنسان إالّ ما سعى«رضۀ آیۀ النجم تعا

سعیه ما یشاء حسب المقرر فی شرعۀ الحق، قرضا حسنا أو هبۀ أو عاریۀ أو صدقۀ أو نفقـۀ،  

فلما حلّ للساعی أن ینفق یحل لغیر الساعی أن یقبل اإلنفاق، بـل قـد یجـب حینمـا یجـب      

  رة معیشیۀ للمنفَق علیه.اإلنفاق أم هو ضرو

کما وقد تختص قاعدة السعی بأخذ األموال دون رضى مـن أصـحابها الخصـوص، أو دون    

مبرر فی األموال المشترکۀ العامۀ، أو أنها کأبرز الموارد من اکل المال بالحق وکما فـی آیـۀ   

ارةً عـن تـراض   ال تاکلوا أموالکم أموالکم بینکم بالباطل إالّ أن تکون تج«التجارة عن تراض: 

فی حقل المال، ال تعنی کل الحق فی أکل المال، بـل هـو أحـق    » إالّ ما سعى«إذا ف  »منکم

الحق، ورأس الزاویۀ فی االکل بالحق، ولیست آیۀ السـعی تخـص المسـاعی المالیـۀ حتـى      

  تصرح أو تلمح باختصاص الحل فی السعى، بل هو یعم کل حق بسعی ودون سعی.

                                                        
1

 .281ـ  275: 2).      

 



 251

ترة کتابا وسنۀ فی حل االکل دون سعی فی موارده تخصص قاعـدة  وأخیرا فالنصوص المتوا

السعی ـ ان دلت على االختصاص ـ بما سوى مواردها، مـع العلـم أن البطـال القـادر علـى        

  السعی لیس له من بیت المال شیء، اللهم إالّ میراثا من قریب.

بین المسـاعی واألمـوال،   والربا خطر على کل الحقول اإلقتصادیۀ هدما لبناء الموازنۀ العادلۀ 

واختالق معادي فی جعل الشطر اإلنسانی الموحد شطرین متنـاحرین متنـافرین، فهنـا غنـی     

  هارع قارع، وبجنبه فقیر مدقع ضارع.

وهنا عرض عریض لشُح الربا وقذارتها ودنسها بأثَرِیتها وفردیتها النحسۀ النجسۀ، بعد عـرضٍ  

  کاتها فی تعاونها وتکافلها.لعطاء الصدقۀ وسماحتها وطهارتها وز

ولم یبلغ اإلسالم من تفظیع أمر الجاهلیۀ ما بلغه من تفظیع أمر الربا، وال بلغ من التهدیـد فـی   

اللفظ والمعنى ما بلغه من التهدید فی أمر الربا، وقـد وردت احادیـث متـواترة تغلیظـا فـی      

  1حرمتها.

لقد کانت للربا فی الجاهلیۀ األولى مفازعها بمفاسدها وشرورها، إالّ أن الجوانب األشنع قبحا 

قبیح ما کانت بادیۀ مثل ما بدت فی الجاهلیۀ المتحضِّرة، وال کانت البثور من وجهها الکالح ال

  والدمامل مکشوفۀ فی الجاهلیۀ األولى کما کُشفت فی الجاهلیۀ الثانیۀ.

فـی شـرعته وکمـال منهجـه ودقـۀ نظامـه،         فقد یدرك الذین یریدون التدبر فی حکمۀ اللّه

هذه النصوص زمن الوحی القرآنی، وأمـامهم  یدرکون الیوم ما لم یکن یدرکه الذین واجهوا 

ا    الیوم من واقع العالم المریر الشریر ما یصدق کل کلمۀ کلمۀ من التهدیدة الکاملۀ ضـد الرـب

  تصدیقا حیا باشرا معاشرا خلفیتها النکدة، فحکم الربا ـ بحکمۀ منعها وأذان الحرب مـن اللّـه   

  ورسوله فیها ـ إنها من المالحم القرآنیۀ.

شریۀ الضالۀ المضللۀ التی تأکل الربا وتُؤکلهـا تنصـب علیهـا البالیـا السـاحقۀ والرزایـا       فالب

الماحقۀ من جراء النظام الربوي فی أخالقها وصحتها ودینها وکل اقتصادها، فتتلقَّى ـ حقـا ـ    

                                                        
1

ـلى بن مسعود عن النبی   لبیهقی عن عبداللّهـ أخرج الحاکم وصححه وا  364: 1). الدر المنثور       قـال: الربـا ثالثـۀ    آلـه  و علیـه  اهللا ص

 وسبعون بایا أیسرها مثل أن ینکح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.
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  »!.ورسوله..  فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه«ورسوله:   حربا من اللّه

اإلشتراکیۀ والشیوعیۀ وحلَّقت على شطر عظیم مـن البشـریۀ، کمـا شـاعت     لقد شاعت الیوم 

ا     الرأسمالیۀ، وهما ولیدان غیر شرعیین ألکل المال بالباطل، الذي یمثله ـ کأکثر تمثیل ـ الرـب

  الطاغیۀ الداعرة الدائرة البائرة، المبیدة بین المجتمعات واألفراد.

ربوي بولدیه الرأسمالیۀ والشیوعیۀ، نظام وسط هـو  وهنا بین والد وما ولد من ثالوث النظام ال

  اإلسالم، القاضی على ثالوث الظلم والفساد بنظامه اإلقتصادي العادل المعدل للبشریۀ.

  وهما ال یلتقیان فی تصور وال فی أساس وال فی واقع، کما ال یتوافقان فی نتیجۀ.

عن أکل المال بالباطل وإیکاله فـی   فمن الجوانب السلبیۀ فی اإلقتصاد اإلسالمی الخطر البالغ

  مثلث:

ـ واالموال المشترکۀ، فـإن شـرعۀ     3ـ لمن سواك،   2ـ لک أو   1األموال الشخصیۀ ببعیدها: 

یا أیها اإلنسان إنـک کـادح إلـى    «اإلسالم هی شرعۀ الکدح والسعی دون أیۀ بطالۀ أو بتالد: 

  .»وأن لیس لإلنسان إالّ ما سعى« »ربک کدحا فمالقیه

السرقۀ وسائر الخیانات المالیۀ هی من أکل المال بالباطل، کذلک الربا ـ بل هی أنحـس    فکما

ـ وبخس المکیال أما شابه، مهما اختلف أکلٌ عن أکل، من باطل ککلٍّ، أم باطل نسبی، ومـن  

االول الربا إذ لیس فیها أي حق أؤ سعی یستحق به آکلها ما یأکله، کما مـن الثـانی أن تبیـع    

واقع الثمن غیر المختَلق، فتربح زیادة عن سعیک، وهکذا فی کـل تجـارة وإجـارة     بأغلى من

تَجرُّ بِها إلیک أکثر مما سعیت، فإنها تتشارك فی أنها أکل للمال بالباطـل، مطبقـا أم جزئیـا،    

وکل ذلک ربى مهما اختلفت درکاتها، فاألولى هی الربا االصیلۀ التی تستأصل اإلقتصاد عـن  

بأسـرها آکـالً    آلـه  و علیـه  اهللا صـلى   دل بأسره، والثانیۀ هی الربا الفرعیۀ، وقد لعنها رسول اللّهتوازنه العا

  .2، کما وبشر صیارفۀ الربا بالنار1وموکالً وشاهدا وکاتبا وهم سواء
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 آکل لربا وموکله وشاهدیهآله و علیه اهللا صلى  قال لعن رسول اللّه  ـ أخرج مسلم والبیهقی عن جابر بن عبداللّه 367: 1). الدر المنثور      

 وکاتبه وقال: هم سواء.

 
2

بن أبی فی السوق فقال: یا معشر الصیارفۀ   ). المصدر أخرج الطبرانی عن القاسم بن عبدالواحد الوراق قال: رأیت عبداللّه     

 للصیارفۀ أبشروا بالنار.آله و علیه اهللا صلى  بالجنۀ بما تبشرنا؟ قال قال رسول اللّه  أبشروا، قالوا: بشرك اللّه
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فالذي یبیعک ما یسوى خمسین بمائَۀ إنما خسرّك هنا مرة، ولکن الذي یرابیک مثالً فـی مـأة   

الف بألفین شهریا، ال یدعک أبدا ترتاح بلقمۀ عیش وبلغته، فإنه یستأصل تدرجیا کل مالـک  

  ک وله مئات اآلالف.ومالَک من طاقۀ، فتصبح صفرا فیهما وقد أصبح هو على جهدك وسعی

وهنا فی الوسط تغلى ـ بطبیعۀ الحال ـ األسعار أکثر من حالتها العادیۀ، سواء فی األجـور أو    

  السلَع، ولکی یوفی المقترض بالربا ما علیه من الربا بجانب ما یضطر إلیه فی عیشته الیومیۀ.

ین یـؤدون ضـریبۀ غیـر    وإن العاملین بالربا هم ضریبۀ مستقیمۀ آلکلیها، ثم وجمیع المستهلک

مباشرة للمرابین، فان أصحاب الصناعات والتجار ال یدفعون الربا إالّ من جیوب المسـتهلکین  

بجنب ما یدفعونه من کدهم أنفسهم، فهم ـ إذا ـ وبطبیعۀ الحال ـ یزیدون فی أثمـان السـلع      

مـرابین،  اإلستهالکیۀ فیتوزع عبؤها على کل أهل األرض لتدخل فـی النهایـۀ فـی جیـوب ال    

  واإلستعمار ـ فی األغلب ـ هو نهایۀ الدیون، کما الحروب هی من اإلستعمار!.

وألن المقترض بالربا فقیر ال یکفیه عمله إمرارا لمعیشته، یصبح بکل کده ـ فی جزره ومـده ـ   

أفقر مما کان واعیا فی األکثریۀ الساحقۀ، کما یصبح الوسطاء بینهم وبین المرابین فقـراء مـن   

العیشۀ المثقَلۀ علیهم من التضخُّم الکاذب لألسعار، فی حیث تتکـاثر أمـوال المـرابین     ء عب

على طول الخط فیصبح المجتمع المرابی فی مثلث الضلع له ضلیعا له طُوله وطَوله إالّ آکـل  

الربا، ثم محقا لآلخَرین مهما اختلف العمال بالربا والمشـترون، فـالمرابی یـربح علـى طـول      

امل المقترض بین رابح وخاسر، وربحه یقتسم بین ما یدفع للمرابـی ومـا یصـرفه    الخط، والع

فی حاجیاته الضروریۀ کافیۀ وسواها، ثم المتعاملون اآلخـرون یحملـون أعبـاء الغـالء فـی      

  األسعار، والنتیجۀ أن المال کله یختص بجموع المرابین.

یستمر فی دفع الربا فخسارة دائبۀ  ثم إن المستدین بالربا بین أمرین فی رأس ماله هذا، إما أن

إضافۀ إلى دائب المتعاملین معه، أم یحاول فی الحصول علـى مـال یرجـع رأس مالـه إلـى      

صاحبه فهو أخسر للمتعاملین، فإن علیه أن یربح أضعاف حقه حتى یحصل على عوائد مثلثـۀ  

  الزوایا، صرفا فی حاجیاته ودفعا للربا وجمعا لمثل رأس ماله.

یقترض الفقیر إلمرار معیشته الیومیۀ دونما عمل فیه لعجز أم قصـور فیمـا اقتـرض،    هذا! وقد 
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فهو السحیق المحیق منذ یقترض، قد یضطر أن یفدي بکل مالَه من مسکن وملبس أم وعرض 

  وما شابه.

هنا تجتمع الثروات الضخمۀ عند المرابین ویخلوا الجانب اآلخر من المال، کما تغلو األسـعار  

ء الربا من جانب هؤالء الفقـراء المعـدمین، فهـذه الرأسـمالیۀ الظالمـۀ ومـن ثـم         وفاء لعب

  الشیوعیۀ، هما ولیدتان غیر شرعیتین للنظام الربوي أکثر من کل أقسام األکل بالباطل!.

ومن ناحیۀ أخرى تدحر الربا أصالَۀ العمل والکدح وحرمتَه إلى أصالۀ نفسها التی هی بصـیغۀ  

کما ویعدم المعروف بأسره عن المجتمع، فال عطف علـى الفقـراء فـی     أخرى أصالۀ البطالۀ،

  1قرض حسن، اللّهم إالّ موتا آخر بعمل کادح قادح ال یحصل عامله على بلغۀ عیشه.

ال تجد أي باطل فی اإلقتصاد اإلسالمی فی مثلثه: تحصیالً، وصـرفا لمصـالحک الشخصـیۀ،    

وإعطاء آلخرین، حیث الزوایا الثالث فیه محصورة بسیاجات عاقلۀ عادلۀ وفاضلۀ، ال یستطیع 

لـک العـدل   صاحب المال أن یتخلف عنها، فال تحصل طبقیۀ ظالمۀ عارمۀ بین من یطبقون ذ

  فی اإلقتصاد.

                                                        
1

لربا! عن تحریم ا السالم علیه  محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن هشام بن الحکم أنه سأل أبا عبداللّه 424: 12). فی الوسائل      

إنه لو کان الربا حالالً لترك الناس التجارات وما یحتاجون إلیه فحرّم الربا لتنفر الناس مـن الحـرام إلـى الحـالل وإلـى      «فقال: 

 ».التجارات من البیع والشراء فیبقى ذلک بینهم فی القرض

أقول: ألن » الربا کیال یمتنعوا من صنایع المعروف  لّهإنما حرم ال«قال:  السالم علیه  وفیه عنه بإسناده عن هشام بن سالم عن أبی عبداللّه

 ، فالمعروف أعم منهما. المرابی إضافۀ إلى إقترافه منکر الربا لیس لیقرض ماله قرضا حسنا فضالً عن إنفاقه فی سبیل اللّه

ب مسائله: وعلۀ تحریم الربا کتب إلیه فیما کتب من واج علیهماالسالموفیه عن بإسناده عن محمد بن سنان أن على بن موسى الرضا 

عز وجل عنه ولما فیه من فساد األموال ألن اإلنسان إذا إشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما وثمن   لما نهى اللّه

ساد عز وجل على العباد الربا لعلۀ ف  اآلخر باطالً، فبیع الربا وشراءه وکس على کل حال على المشتري وعلى البایع فحرم اللّه

عز وجل   األموال کما حظر على السفیه أن یدفع إلیه ماله لما یتخوف علیه من فساده حتى یؤنس من رشده، فلهذه العلۀ حرم اللّه

 الربا، وبیع الدرهم بالدرهمین.

لها لم یکن  عز وجل  وعلۀ تحریم الربا بعد البینۀ لما فیه من اإلستخفاف بالحرام المحرم وهی کبیرة بعد البیان وتحریم اللّه

إستخفافا منه بالمحرم الحرام واإلستخفاف بذلک دخول فی الکفر وعلۀ تحریم الربا بالنسیئۀ لعلۀ ذهاب المعروف وتلف األموال 

ورغبۀ الناس فی الربح وترکهم القرض والقرض صنایع المعروف ولما فی ذلک من الفساد والظلم وفناء األموال أقول: ورواه فی 

 العلل بأسانید متصلۀ. عیون األخبار وفی
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فال دور هنا للبطالۀ بکل صورها، اللّهم إالّ قصورا عن أي عمل مستطاع تحصل بـه ضـرورة   

سعۀً، علیه أن یفیض منها على من قُدر علیه رزقـه دون مـنٍّ وال أذى     المعاش، فمن وهبه اللّه

  . وال نظرة جزاء إالّ مرضات اللّه

علـى غیـرك إالّ بضـرورة، کـذلک ال یسـمح لـک أن        فکما ال یسمح اإلسالم أن تکون کال

»یسألونک ماذا ینفقون قـل العفـو  «تختص بواسع رزقک ـ دون إنفاق له ـ إالّ قدر الضرورة:   
1 

وهو الزائد عن الحاجۀ المتعودة، وذلک غایۀ اإلنفاق ونهایته التی تقتضـیها ضـرورة المعـاش    

  ر محتاج إلیه ـ فبشره بعذاب ألیم!.للقاصرین، فإذا کنز ـ إذ هو غی

کـی ال یکـون   «فالمال فی اإلقتصاد اإلسالمی دولۀ بین کل المسلمین، دون األغنیاء المترفین 

»دولۀ بین األغنیاء منکم
وال نصیب من األموال الخاصۀ أو العامۀ إالّ قدر السـعی والحاجـۀ،    2

قـدر    ر وعمل أوفر، علیک أن تنفقـه فـی سـبیل اللّـه    ثم الباقی الذي تحصل علیه بسعی أکث

  الحاجۀ فی الحقل اإلسالمی فردیۀ وجماعیۀ، شعبیۀ وحکومیۀ.

وإن أول ما یتهدم بالربا من بنایات المجتمع اإلنسانی ـ قبل تهدم األرکان اإلقتصـادیۀ ـ هـو     

مـن کـدح اآلخـرین،     العطف والخُلُق اإلنسانیۀ، وکل قواعد التصور اإلیمانی، انتفاعا عارمـا 

والمرابی مرتاح فی قصر الرعونۀ والتَّرَح، ال یراعی للکادحین الفقراء وسواهم إالّ والذمۀً، وال 

یراقب فیهم عهدا وال حرمۀ، راجعۀ إلیهم حصیلۀ البشریۀ ککل ودون إبقـاء إالَّ عمـالً دائبـا    

مـوعهم قـائلین ال   بلقمۀ مریرة بین موت وحیاة، یشربون دمـائَهم بکـل امتصـاص، ویـرون د    

  مساس، أم قد یحظون حظوة من بؤس الجیاع دونما إحتراس.

وهم أوالء ال یملکون ـ فقط ـ المالَ وحده، وخیوطَ الثروة العالمیۀ وحدها، بـل ویمتلکـون     

بدولَۀ المال بینهم دولۀ الحال بالسلطۀ الزمنیۀ، بل والروحیۀ المختلَقۀ، سـاخرین مـن حکایـۀ    

سائر المبادي والمثُل اإلنسانیۀ واإلیمانیۀ، باذلین أموالهم بکل ابتـذال فـی   األدیان واألخالق و

مستنقعات آسنۀ من الملذات والشهوات، جارفین معهم سائر النـاس إلـى حیونـات رذیلـۀ،     

                                                        
1

      .(2 :219. 

 
2

      .(59 :7. 
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  صادین عن کل فضیلۀ.

ومن أعظم الکوارث فی الجاهلیۀ الثانیۀ المحتضرة اسـتخدام کـل وسـائل اإلعـالم الحدیثـۀ      

لیۀ دخیلۀ شاملۀ بین جماهیر المستضعفین، الذین یأکل هؤالء عظـامهم ولحـومهم،   إلنشاء عق

ویشربون عرقهم ودماءهم فی ظل النظام الربوي، قیلۀ عارمۀ تجعلهم یعترفون أن هـذا النظـام   

هو الوحید الصالح للنمو اإلقتصادي، وأن من برکاته هذه الحضارة الغربیۀ المتقدمۀ، وأن مـن  

  هم جماعۀ خیالیون ال رصید لهم فی صالح الحیاة!.یریدون إبطاله 

وقد یقال إن رأس المال فی الربا هو العمل المتبلور المتمثل فی النقود، فکما العمل له أجرة، 

  کذلک ما یمثله إذ هو حصیلته.

کما أنک تسعى وتحصل على مال تشتري به دارا ولک أن تؤجرها، فإنهما فی کونهما تبلـورا  

  ینهما؟!.للسعی ال فرق ب

ولکن األجر لیس إالّ للسعی نفسه، دون أجرته، فهل تأخذ أجرة علـى األجـرة التـی عنـدك     

  حتى تأخذها عمن سواك إذا أقرضته، دون أي عمل منک فی الحالتین؟.

ومن الفارق بین المثالین، أن لمثل الدار منفعۀ دون سعی فلها ـ إذا ـ مقابـل، ولـیس ألصـل      

س الحاصل من سعی الساعی فی مالک إالّ من سعیه مهما ساعده النقود منفعۀ دون سعی، ولی

  مالک، واصالۀ السعی تقتضی إختصاص الفائدة بالساعی.

ثم إن سکن الدار منفعۀ بال ضرر إضافۀ إلى أنها دون سعی من المستأجر، ولکن النقـود قـد   

ما دام عنده  تنتفع بها وقد تتضرر وهی قد تنفع وال تضر، فحین یتحمل المستدین نفعا خالصا

المال فقد بطل سعیه حین ال ینتفع، وقلَّ حین ینتفع، ال لشیء إالّ ألن عنـده لـک مـاالً لـیس     

بنفسه ینفع إالّ أن یتحرك، فلیست المنفعۀ إالّ للسعی، مهمـا شـارك السـاعی فیهـا صـاحب      

  المال عند المضاربۀ، ولکنها لیست فقط مشارکۀ فی المنفعۀ بل وفی الضرر أیضا.

لمضاربۀ إالّ مشارکۀ سعیین، حی هو للعامل ومیت هو مالک والمنـافع فیهمـا مشـترکۀ،    فما ا

وحین ال ضرر وال نفع فهما شریکان فی عدم النفع والضرر، ثم والنصیب األوفر فـی المنـافع   

هو للعامل، ألن عمله حی وذاك میت هو یحییه، وأن عملک المیت مال زائد عن حاجیاتـک  

ی حاجۀ ضروریۀ، وأن عملک المیت لیس لینتج عوائد دون ضم لعملـه  الضروریۀ وعمله الح
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الحی، وعمله الحی ینتج دون عملک المیت مهما کان أقل إنتاجا، إذا فله النصیب األوفر مـن  

منافع السعی کالشریکین المختلفین فی السعی، فعیشۀ البطالۀ ممنوعۀ فی اإلقتصاد اإلسـالمی  

صرین عن السعی الوافی للمعیشۀ، فال نصیب لصاحب مرَّة قـوى  على أیۀ حال، اللّهم إالّ للقا

من بیت مال المسلمین زکوةً وسواها، إنما هم الفقراء والمسـاکین حـاالً ومـاالً، دون هـؤالء     

البطالین الذین یترکون المساعی المحللۀ فیأخذون الربا أو الصدقات والزکـوات أمـن سـائر    

  مختلقۀ کأن لهم حقوقا فی بیت مال المسلمین. ، ال لشیء إالّ خیاالت حقوق اللّه

فال حظَّ إالّ للساعی قدر سعیه، أو القاصر ـ على هامشه ـ قدر قصوره، سـواء أکـان السـعی      

فکریا علمیا أو عملیا، فإنما هو السعی النافع إلدارة شؤون الحیاة، الذي یبـذل بـإزاءه المـال    

  ».أن لیس لإلنسان إالّ ما سعى«و

وما آتیتم من ربا لیربو فی أموال الناس فال یربـو  «مکیۀ نجد أول حظر من الربا: هناك فی آیۀ 

»فأولئک هم المضعفون  وما آتیتم من زکاة تریدون وجه اللّه  عند اللّه
1.  

 لعلکم  یا أیها الذین آمنوا ال تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۀ واتقوا اللّه«ثم فی مدینۀ یغلظ النهی: 

»تفلحون
فبظلم من الـذین هـادوا حرمنـا علـیهم     «وفی ثالثۀ تذم الذین هادوا بأخذهم الربا:  2

ذهم الربوا وقد نهوا عنه وأکلهم أمـوال   کثیرا. وأخ  طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللّه

»الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما
3.  

ومن ثم آیۀ البقرة هذه وهی آخر ما نزلت بشأن الربا کما وأنها مـن أخریـات مـا نـزل مـن      

ورسـوله، مـا یربـوا علـى       القرآن کله، نجدها کأغلظ ما یکون تحریما مهددا بحرب من اللّه

عشرات من اآلیات التی تهدد بشأن اکبر الکبائر، کما وهی أشمل من األولیین نطاقا وإطالقا، 
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»یا أیها الذین آمنوا ال تأکلوا الربا أضـعافا مضـاعفۀ  «مدینۀ األخرى قبلها وقد تکون ال
فإنهـا   1

  تنهى عن مضاعفات الربا.

فما قلۀ ذکرها فی الذکر الحکیم مما یقلل من محظورها، حیـث العبـرة بصـیغۀ التعبیـر دون     

  عدیده.

لربا، وهنـا تندیـد بکـل هـؤالء الـذین      فی األولیین ـ فقط ـ تندید بالمؤمنین الذین یأکلون ا  

یأکلونها، تقدیما لمستحلیها الکافرین، وتندییالً بآکلیها من المؤمنین، تحلیقا فی حرمتها علـى  

کل العالمین دون إبقاء، کما وأن آیات حرمۀ اکل المال بالباطـل تشـمل الربـا کاصـل کمـا      

یا أیها الـذین آمنـوا ال   «الباطل: تشمل غیرها، وال سیما المهددة بقتل األنفس فی حقل األکل ب

  تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إالّ أن تکون تجارة عن تراض منکم وال تقتلوا أنفسکم إن اللّـه 

ک علـى اللّـه      ارا وکـان ذـل   کان بکم رحیما. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیه ـن

»یسیرا
2.  

  »الذین یأکلون الربا..«

ا..  «تشمل کتلتی الکفر واإلیمان، وکما یدل علیه  »الذین«ف  یـا  «و» قالوا إنما البیع مثـل الرـب

  ».أیها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا..

الطلیقۀ هنا تشمل الربا الخالصۀ وهی التی تؤخذ دون مقابل مـن سـعی وسـلعۀ    » الربا«وکما 

کربا المعاملـۀ، أو الزائـد علـی     کربا القرض، والربا النسبیۀ وهی الزیادة على الحق المستحق

سعی، کالعامل الذي یأخذ أکثر من مستوى سعیه، وصاحب العمل الـذي یأخـذ مـن عمـل     

العامل أکثر من أجره، وکل من البایع والمشتري الذي یأخذ أکثر مـن مسـتحقِّه، والمسـتحلُّ    

لیس له إذ ال یقابلـه   المستغلُّ من األموال العامۀ أکثر من سعیه أو مستحقۀ أمن ذا من آکلٍ ما

سعى واستحقاق، اللّهم إالّ العجزة والقُصر العاجزون عـن سـعی یکفـیهم لضـرورة المعـاش      

  حیث یأکلون من بیت المال دونما تدجیل وال إدغال.
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  تعم کل هذه وتلک مهما اختلفت درکاتها. 1فصیغۀ الربا ـ وهی لغویا االنتفاخ والزیادة ـ

ما شابه، یخیل إلى الناظر حقیقۀَ الواقع وواقع الحقیقۀ، لتُستلب بـه  فکل انتفاخ لمال أو عمل أ

زیادةٌ عن الحق، تشمله الربا فإنها زیادة عن الحق فـی کـل األعرالـف السـلیمۀ فضـالً عـن       

  المسلمۀ، مهما اختلفت ربا عن ربا.

هم من یأکـل  فالذي یقرض ماالً له بفائدة مستمرة ودون عمل منه، هو أربى المرابین، ثم وأربا

ا       الربا أضعافا مضاعفۀ، إنتفاعا من الربا کانتفاعه من رأس مالها، فهو ربـا علـى ربـا، ثـم رـب

  المعاملۀ فی آیۀ معاوضۀ.

ثم الذي یعمل أو یعمل له ویأخذ زیادة ـ یسیرة أو کثیرة ـ عن استحقاقه فـی عملـه وسـعیه     

  هو أدنى المرابین مهما اختلفت درکاتهم.

ت تتجاوب فی حرمۀ اکل اکل زیادة عن السعی، فآیۀ االکل بالباطل تمنع عـن  هنا مثلث اآلیا

اکل کل باطل، وآیۀ السعی تحصره فی السعی قَدره العادل، وآیۀ الربا تمنع کذلک عـن کـل   

  زیادة عن اإلستحقاق العاقل.

 ولیست الزیادة الممنوعۀ محصورة فی المساحۀ عمـالً أو سـلعۀ أماهیـه، أم زیـادة الثقـل أو     

  العدد، إنما هی ـ ککل ـ زیادة السعر عن العادل المعتدل.

فخالف ما یقال أن منا من سمن ال یبدل بأکثر منه من لبنه إلتحـاد األصـل، نقـول ال تجـوز     

المبادلۀ بینهما إالّ بسوي السعر، فقد یسوى منٌّ من الدهن عشرین منا من اللبن فـال ربـا فـی    

وزنا فأخذ السمن بدیالً عن قـدره مـن اللـبن هـو االکـل       هذه الزیادة وزنا، بل وإذا تساویا

  بالباطل عشرین ضعفا.

ثم وال تختص الربا المعاملیـۀ بـالبیع، حیـث تعـم کـل المعـامالت الربویـۀ، وال بالمکیـل         

  والموزون، بل والمعدود وما اشبه من غیرهما کاألراضی، وباألحرى ال تختص بربا القرض.

                                                        
1

ه حقیقۀ وال واقع، ثم یستجلب به زیادة حق لیست بحق کذلک ). فاإلنتفاخ مقدمۀ للزیادة، فکما اإلنتفاخ تظاهر بما لیست ل     

الربا ککل، إنتفاخا لرأس المال لیؤکل من منافعه دون عمل، أو إنتفاخا للعمل حتى یؤخذ علیه أجر أکثر، أو إنتفاخا لسلعۀ حتى 

 تبدل بثمن أکثر وهکذا.

 



 260

مالت قرضا وسواه، نسیئَۀ أو نقدا، فإن الربا ـ کما تـدل لغویـا ـ     فقد تأتی الربا فی کافۀ المعا

هی الزیادة، اعنی الزیادة عن المستحق، مهما کانت ربا القرض من أربى الربا، ثـم ربـا البیـع    

وسائر المعامالت، وال تعنی مقارنۀ البیع بالربا أنها فی غیر البیـع حیـث یعنـى منـه الصـحیح      

  العدل الذي لیس فیه ربا.

مهما اختص آیۀ الربا بالربا القرض أم والبیع بمناسبۀ مورد نزولها، فلیس لتختص بمواردهـا  و

السابقۀ، بل هی تحلِّق بطلیق لفظها على کل زیادة عن المستحق، مهما کان األذان بحرب مـن  

  ورسوله یختص بقسم منها.  اللّه

»طُهتَخَبي یالَّذ قُوما یونَ إِالَّ کَمقُومالَ ی سنْ الْمطَانُ مالشَّی«.  

وقد یعنی من القیام کل قیام فی الحیاة، فی األولى واألخرى، واختصاص الروایات بـاألخرى  

لیس لیختصه بها فإن طلیق القیام یشملهما، ال سیما وأن األخرى هی حصـیلۀ األولـى، فقیـام    

  وى عـن رسـول اللّـه   المتخبط فی األخرى لیس إالّ ظهورا لقیام متخبط فی األولى، وقـد یـر  

  1ثم قرء اآلیۀ.» یأتی آکل الربا یوم القیامۀ مختبالً یجر شقیه«قوله  آله و علیه اهللا صلى

آکل الربـا ال یخـرج   : «السالم علیهوکما یروى تخبطه یوم الدنیا فی وجه خاص عن اإلمام الصادق 

  2».من الدنیا حتى یتخبطه الشیطان

وأما تخبطه فی األولى ککل ما دام یأکل الربا فمنه تخبطه فی تمثیل البیع بالربا بـل وجعلهـا   

دونما عقلیۀ إنسانیۀ تمیز بینهما، وال عقلیۀ شرعیۀ تجعل بینهمـا  » إنما البیع مثل الربا«أصالً له: 

  ونا بعیدا.ب

فإنه تخبط فی حقل اإلقتصاد، وتخبط فی الضمیر اإلنسانی، وتخبط فی عشرة النـاس مـرابین   

                                                        
1

إیاك والذنوب التی ال تغفـر،   آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج األصبهانی فی ترغیبه عن انس قال قال رسول اللّه  365: 1). الدر المنثور      

 به یوم القیامۀ وأکل الربا.. الغلول فمن غل شیئا أتى

  قال قال رسول اللّه السالم علیه  علی بن إبراهیم حدثنی أبی عن إبن أبی عمیر عن هشام عن أبی عبداللّه 291: 1وفی نور الثقلین 

ت: من هؤالء یا لما أسرى بی إلى السماء رأیت قوما یرید أحدهم أن یقوم فال یقدر أن یقوم من عظم بطنه فقل: «آله و علیه اهللا صلى

 ».جبرئیل؟ قال: هؤالء الذین یأکلون الربا ال یقومون إالّ کما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس

 
2

 یقول:...السالم علیه  العیاشی عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبداللّه ). نور الثقلین عن تفسیر     
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  وسواهم، تخلفا ال شعوریا عن مرسوم الحیاة اإلنسانیۀ السلیمۀ.

ورسـوله،    فقد نرى صورة ذلک التخبط واقعۀ بذاتها فی حیاة المرابین بأذان حرب مـن اللّـه  

ابیۀ کالممسوس فی عقابیل النظام المتخبط الربوي، ثـم تتـورط فـی    حیث تخبط البشریۀ المر

  حروب متخبطۀ من جراء الشمولیۀ الربویۀ من فردیتها إلى جماعیتها شعبیۀ وحکومیۀ.

إنهم ال یقومون فی الحیاة وال یتحرکون أیۀ حـراك إالّ قیـام الممسـوس المضـطرب القلـق      

وال راحۀ وال ینیلها مجتمعه، بل ینیلهم کلَّ تخلُّف  المتخبط الذي ال ینال استقرارا وال طمأنیته

  وتأرجف لکفّاف الموازین والقیم.

فالمشابهۀ بینهم وبین الذي یتخبطّه الشیطان من المس هـو فـی الرؤیـۀ المختلفـۀ للحقـایق      

ا   والعمل المتخلف من جرّائها، بفارق أن مس الشیطان قد یزیل العقل فال تکلیف، وآکل الرـب

قلیته اإلنسانیۀ بما فعل، واإلمتناع باإلختیار ال ینـافی اإلختیـار، ثـم وباإلمکـان أن     قد تزول ع

ـ   »فمن جاءه موعظۀ من ربه فانتهى«ینتبه عن جهالته إذا حاول الرجوع إلى ربه بتوبۀ نصوح: 

  .»وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم«

  حمۀ الربانیۀ!.وترى کیف یتخبط اإلنسان بمس الشیطان فیسقط عقله؟ وذلک خالف الر

إنه لیس مس الشیطان جسم اإلنسان أو عقله إالّ کمس إنسان ظلوم إنسانا فیضـر بجسـمه أو   

کنـار    عقله حیث الدار دار اإلختیار دون إجبار، اللّهم إالّ احیانا قضیۀَ مصالح فی میـزان اللّـه  

  ماعیله أما شابه.إبراهیم التی اصبحت بردا وسالما، ومدیته الحدیدة التی لم تقطع رقبۀ إس

  وکما قال اللّـه   فقد یمس الشَیطان جسم إنسان حین ال یسطع أن یمس عقله کرسول من اللّه

»رب إنی مسنی الشیطان بنصب وعذاب«عن أیوب: 
1.  

»ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قـرین «وقد یمس عقله: 
ک القـرن   2  وذـل

وزین لهم الشیطان اعمالهم فصـدهم عـن السـبیل وکـانوا     «یخبطهم مهما کان درکات ومنها 

                                                        
1

      .(38 :41. 

 
2

      .(42 :26. 
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»مستبصرین
  وذلک لمن یعمل عمل الشیطان فیزیده طغوى وضالالً. 1

إن الذین اتقوا إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هـم مبصـرون.   «وأما أهل التقوى: ف

»الغی ثم ال یقصرونوإخوانهم یمدونهم فی 
إذا فمس الشیطان لغیـر المتقـین یعمـیهم عـن      2

  إبصارهم.

وقیلۀ القائل فی مس الشیطان أنه مجاراة مع عامۀ الناس فی ذلک التخیل الباطل، إنهـا نفسـها   

من مس الشیطان وتبخّل باطل أن ینسب إلى القرآن ـ وهو قول فصل وما هو بالهزل ـ کتاب   

  یأتیه الباطل ـ ینسب إلیه اإلرتکان إلى الباطل دون إبطال وهو من أنحس التأویل وأضله. ال

  .»ذَلک بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبیع مثْلُ الرِّبا«

فنفس هذه القیلۀ تخبط من القول، والعمل بها تخـبط  » بأنهم قالوا..«کالتخبط فی القیام » ذلک«

  تخبطا فی القیام هنا وفی األخرى. فی العمل، کما ویخلِّف

مثلث القول، رأیا ولسانا وعمالً، فقد تجمع هذه الثالث فثالوث الضـالل، ام  » قالوا«وقد تعم 

اثنان منها: رأیا ولسانا ـ رأیا وعمالً ـ عمالً ولسانا، أم واحد منها، فهذه درکـات سـبع علـى      

  ظر قول، والعمل هو نتیجۀ النظر.فال تُحصر فی نطاق القول، فالن» قالوا«اختالفها فی 

ا      وقد یلمح تمثیل البیع بالربا أنها هی األصل عندهم، فهو إزراء بتحلیـل البیـع المماثـل للرـب

  وتحریمها، تأصیالً للربا تعسیالً لها وتفریعا للبیع تقریعا به!.

لمنکـوس  ردا علـیهم إبطـاالً لقیاسـهم ا     وهل الجملۀ التالیۀ هنا مستأنفۀ فهی من کـالم اللّـه  

  المرکوس؟.

  أم هو من قولهم تندیدا بإختالف الحکمین فی المتماثلین استفهاما واستفحاما!.

تندیدا بهـا،    ردا علیهم، کما وهی قولهم نقالً عن اللّه  إنها تتحمل کلتا الحالتین، فهی قول اللّه

وإن اختصـت  فال یرد عدم إمکانیۀ اإلستدالل بها کضابطۀ فی حلِّ البیع وحرمۀ الربـا، حتـى   

، فلو أنهم کاذبون فیه فلیرد علیهم، وعدم الرد دلیل الصـدق،   بمقالهم، فإنهم ینقلونها عن اللّه

                                                        
1

      .(29 :38. 

 
2

      .(7 :202. 
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کما فی کثیر من قالۀ الکفار والشیاطین، المذکورة فی القرآن دون رد علیهـا، فـإن السـکوت    

  هنا عالمۀ القبول.

الئیۀ کانـت أم واقعیـۀ، فقـولهم    تعالى ال یحلل أو یحرم دونما مصلحۀ وحکمۀ، إبت  وألن اللّه

، ومجنونـۀ   هی قولۀ کافرة مجنونۀ، کافرة إلنها ردة على حکـم اللّـه  » إنما البیع مثل الربا«إذا: 

إلنها نکران لبدیهۀ الفرق بین البیع والربا کما الفرق بین الحق الالئح والباطل الکالح، فالربا ال 

والبیع الصالح هو بنفسه سـعی، بـل وحتـى     یقابلها أي سعی أو سلعۀ أم حق آخر تُستحق به،

  الفاسد منه إالّ فی فاسده بالربا.

مرسلۀ تحلق على کل بیع لیست فیه ربا، بسائر شروط صحته المسـرودة فـی   » البیع  أحل اللّه«

أما شابه، أم وإذا شـملت ربـا البیـع فهـی     » تجارة عن تراضٍ«محالها کالتراضی المستفاد من 

ا  «فبینهما ـ إذا ـ عموم من وجه، ثم   » وحرم الربا«مقیدة ب  وإن کانـت مرسـلۀ   » وحـرم الرـب

ء، ولکنها نص فی اطالقها، فإن حرمۀ الربا هی من القضایا التی قیاساتها  حسب الظاهر البادى

ا مصـداق بـین مـن       معها کأکل المال بالباطل، فلیست لتقبل تقییدا أو تخصصا، حیـث الرـب

راه فی طیات أحادیث حرمۀ الربا مثل ما یـروى عـن اإلمـام    مصادیق الباطل لیس إالّ، وکما ن

عز وجل عنه ولما فیـه مـن فسـاد األمـوال ألن       وعلۀ تحریم الربا لما نهى اللّه: «السـالم  علیهالرضا 

ا   اإلنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما وثمن اآلخرى باطالً فبیع الرـب

ا    1»المشتري وعلى البایع... وشراؤه وکْس على کل حال على وهذا کمثال یمثل لنـا دور الرـب

وواقعها أنها زیادة غیر مستحقَّۀ علـى أیـۀ حـال، فکیـف باإلمکـان أن تُسـتحق زیـادة غیـر         

  مستحقۀ؟!.

فۀ المعامالت بیعا وقرضا وسواهما وحیثما نجد واقـع الربـا دون اسـتثناء،    فقد تشمل الربا کا

مهما کان القرض أم البیع من شؤون نزول آیۀ الربا، حیث اإلعتبار لیس بخصوص المورد بـل  

هو بعموم المعنى، بل وحتى لو اختصت اآلیۀ نصا بما یزعم لتعدینا عنها ءلى کـل مصـادیق   

ا، حیث الموضوع فی حرمۀ الربا هو العلۀ التامۀ لتحریمها إلنهـا مـن   ء إالّ ألنها رب الربا ال لشى

                                                        
1

 .السالم علیهمحمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن سنان عن الرضا  424: 12). الوسائل      
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اکل المال بالباطل، کما السرقۀ والزنا واضرابهما، بل هی أنحس وأنکى، وکافۀ العلل والحکَم 

المسرودة فی الکتاب والسنۀ فی تحریم الربا، هی راجعۀ کلها إلى کونها ربا فکیف باإلمکـان  

  أن یستثنى عنها؟

  هی کنص فی إطالقها تشمل کافۀ المعامالت الربویۀ فی زوایاها الثالث:» الربا«فصیغۀ 

متاعا بمتاع ـ ثمنا بثمن ـ أو متاعا بثمن، وکل هذه نقدا أو نسیئۀ، مهما کان ربا القـرض مـن     

  اشدها محظورا، کما اآلیۀ تنصب فی ذیولها علیها.

موارد دون أخرى کما یـدعى،  فنحن مع نص اإلطالق على طول الخط ولسنا نقبل تخصیصا ب

  1».الربا ثالثۀ وسبعون بابا«قوله:  آله و علیه اهللا صلىوقد یروى عن النبی 

إنما الربا بینک وبین مـا  «والصحیح فی نفی الربا بین الوالد والولد والزوجۀ والعبد سنادا إلى 

غیر صحیح أو مأول، إذ ال یملک الزوج زوجته فضالً عـن مالهـا، مهمـا ملکـت      2»ال تملک

                                                        
 .58). سنن إبن ماجۀ تجارات      1

 
2

: لیس بین الرجل وولده ربا وال بینه علیهماالسالمد بن مسلم الذي رواه الشیخ والکلینی عن أبی جعفر ). هو صحیح زرارة ومحم     

وبین عبده ربا وال بینه وبین أهله ربا إنما الربا فیما بینک وبین ما ال تملک، قلت: فالمشرکون بینی وبینهم ربا؟ قال: نعم، قلت: 

تملکهم مع غیرك أنت وغیرك فیهم سواه فالذي بینک وبینهم لیس من ذلک ألن فإنهم ممالیک؟ فقال: إنک لست تملکهم إنما 

 ).147: 5والکافی  123: 2عبدك لیس مثل عبدك وعبد غیرك (التهذیب 

عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم  علیهماالسالمأقول: وقد ورد بخصوص المملوك صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر 

 شهر عشرة دراهم أیحل له ذلک؟ قال: نعم ال بأس. على أن یؤدي العبد کل

 »!.أضعافا مضاعفۀ«، فإنها مائۀ بالمأة السالم علیهأقول: وهذا من أنحس الربا فکیف ینسب السماح فیها إلى المعصوم 

بنا ربا نأخذ منهم ألف لیس بیننا وبین أهل حر: «آله و علیه اهللا صلى  وبخصوص المحارب مرسل الصدوق ومسند الکافی قال قال سول اللّه

هنا یخص » نأخذ منهم«)، أقول: 1والفقیه رقم ( 147: 5والکافی  123: 2(التهذیب » درهم بألف درهم ونأخذ منهم وال نعطیهم

 ولی أمر المسلمین فإن هذه الربا لکل المسلمین.

لیس بین الرجل وولده ربا : «السالم علیهمیر المؤمنین قال قال أ السالم علیه  وبخصوص الولد والعبد روایۀ عمرو بن جمیع عن أبی عبداللّه

 ).147: 5(الکافی » ولیس بین السید وعبده ربا

(الفقیه » لیس بین المسلم وبین الذمی ربا وال بین المرأة وبین زوجها ربا: «السالم علیهوبخصوص الذمی مرسل الصدوق عن الصادق 

 ).12باب الربا رقم 

نا فی إستثناء هذه الموارد األربعۀ، وخالف من المرتضى من جهۀ عدم داللۀ األخبار وإن رجع بعد أقول: قد خالف فقهاء إخوان

 ذلک، واألردبیلی من جهۀ ضعفها، مما یبرهن على عدم کون اإلستثناء ضرورة ومجمعا علیها.
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زوجها، ولکنه ال یحلل لها الربا اللّهم إالّ تذرعا بصیغۀ الربا للحصول علـى   الزوجۀ نفقتها من

  نفقتها الواجبۀ علیه، والنص یعاکس أمرها!.

إالّ حلَّ األخذ منه محاویجـه الضـروریۀ،   » أنت ومالک ألبیک«کما وال یملک ولده، وال یعنی 

  قته الواجبۀ باسم الربا!.والوالد الذي له رأس مال ال حاجۀ له ضروریۀ تحوجه إلى أخذ نف

والعبد یملک عمله المستحق الزائد عما یتوجب علیه لمواله کعبد، ولو أنه لم یملکه فکیـف  

  یشترى نفسه جملۀ أو مبعضا!.

ثم الکافر، فالذمی منه ال یملک فضالً عن ماله، والمحارب مملوك لکل المسـلمین، فالمـال   

  سلمین ولیس لآلخذ فقط!.المأخوذ منه باسم الربا وسواها هو لکل الم

فأحادیث التخصیص لیست لتخصص اآلیۀ على تهافتها بینها انفسها، وقصور المعلل منها فی 

  »!.انما الربا بینک وبین ما ال تملک«علته 

ذلک! وأما اشتراط الکیل والوزن فـی الربـا، فـال ربـا فیمـا سـواهما مـن معـدوده وسـواه،          

وردا أو تـأویالً لمـا    1إلطالق، تصـدیقا لمـا وافقهـا   فالنصوص فیه متضاربۀ ترجع إلى نص ا

ومن التأویل أن المکیل والموزون من جنس واحد منضبط بکیل أو وزن، فالزیـادة ـ    2خالفها

                                                        
1

). یحکى عن المفید وإبن جنیۀ وسالر إسراء الربا إلى المعدود کما فی المکیل والموزون وقد تدل علیه معتبرة کصحیح      

: کره ذلک عن الثوبین الردیین بالثوب المرتفع والبعیر بالبعیرین والدابۀ بالدابتین؟ فقال السالم علیه  محمد بن مسلم عن أبی عبداللّه

علی فنحن نکرهه إالّ أن یختلف الصنفان، قال: وسألته عن اإلبل والبقر والغنم أو إحداهن فی هذا الباب؟ فقال: نعم نکرهه 

ال یکره السالم علیهوکان علی «) أقول والکراهۀ فی ألفاظ الکتاب والسنۀ تعنی الحرمۀ بل أغلظها وکما فی حدیث 151: 2(التهذیب 

عن  السالم علیهالصنفین یعنی ما یوجب إختالف السعرین وإالّ فال دور له. وفی صحیح إبن مسکان: سئل الصادق  وإختالف» الحالل

الرجل یقول: عاوضنی بفرسی وفرسک وأزیدك؟ قال: فال یصلح، ولکن یقول: أعطنی فرسک بکذا وکذا وأعطیک فرسی بکذا 

 ).101: 3واإلستبصار  151: 2وکذا (التهذیب 

الدینار بالدینار ال فضل بینهما والدرهم بالدرهم ال فضل «فی مبایعۀ النقود ك  آله و علیه اهللا صلىدیث المتظافرة عن الرسول وکذلک األحا

 کما تأتی فی باب معاوضۀ النقود.» بینهما

 
2

) وموثق منصور بن 123: 2ما یکال أو یوزن (التهذیب ال یکون ربا إالّ فی السالم علیه). کصحیح عبید بن زرارة عن الصادق      

عن البیضۀ بالبیضتین؟ قال: ال بأس، والفرس بالفرسین؟ قال: ال بأس، ثم قال: کل شیء یکال أو یوزن فال یصلح  السالم علیهحازم عنه 

 ).150: 2مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد فإذا کان ال یکال وال یوزن فلیس به بأس (التهذیب 

أقول: ألن البیضۀ قد تسوى بیضتین فی وزنها أو سعرها، کذلک الفرس وما أشبه، فالمعیار عدم الزیادة فی السعر، المعلوم غالبا 
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  دة فی عدد وسواه.إذا ـ ربا ـ وغیرهما غیر منضبط فقد تحل الزیا

فإلن الربا هی من ابرز مصادیق األکل بالباطل وهو من أظلم الظلم فی حقل اإلقتصاد وسواه، 

  لیست لیستثنى منها وال مرة یتیمۀ فضالً عن هذه الطائلۀ القائلۀ!.

فکما أن حرمۀ الظلم ال یستثنى عنها، بسند الظلم، فکذلک الربا وهی من أظلم الظلم، وطالمـا  

ن المحرمات االصلیۀ قد تحل عند الضرورة لیست الربا لتحل علـى أیـۀ حـل إذ ال    البعض م

  یتحقق فی أخذها اإلضطرار.

وألن الربا کموضوع لحرمتها هی موضوع معلل بنفسه کمـا الباطـل والظلـم، فـال تقبـل إي      

  إستثناء على أیۀ حال.

ا   فال یشترط فی حرمۀ الربا أي شرط بعد صدق الربا أکالً بالباطل، إالّ  أالّ تصدق الربـا فالرـب

  دون شرط.

فـال یعنـی إالّ اشـتراط     1وأما اشتراط المجانسۀ فی العضوین ووحدة األصل کما فی معتبـرة 

                                                                                                                                                         

بتساوي الوزن فی متماثلین، فقد ال یجوز الربا فی معدود ویجوز فی مکیل أو موزون لعدم التساوي سعرا هنا وتساویه هناك، کما 

) فإن التسمیۀ للسن تقرر 2الربا ح  17لحیوان إثنین بواحد؟ فقال: إذا سمیت ال بأس (الوسائل ب فی موثق سماعۀ عن بیع ا

 الموازنۀ بین واحد وإثنین، فشاة لها سنتان قد تسوى شاتین لکلٍّ سنۀ.

 ).17رقم  (الفقیه باب الربا» ال بأس بالثوبین یدا بید ونسیئۀ إذا وصفتهما« السالم علیهومثله صحیح زرارة عن الباقر 

أقول: فالتسمیۀ والوصف هما یحددان السعر فی المعدود، وأما المکیل والموزون من جنى واحد فنفس الکیل والوزن بوحدة 

 الجنس تحدد السعرین.

 
1

الحنطۀ «). قد اعتبرت الحنطۀ والشعیر واحدا فی باب الربا فی معتبرة أسنادا کصحیح أبی بصیر الذي رواه المشایخ الثالثۀ      

 ).8ائل أبواب الربا ب (الوس» والشعیر ال یزداد واحد منهما على اآلخر

)، ال یباع مختومان من شعیر بمختوم من حنطۀ وال یباع 143: 2والتهذیب  187: 5الکافی «وصحیح الحلبی أو حسنه المروي فی 

إالّ مثالً بمثل والثمرة أیضا کذلک، قال: وسئل عن الرجل یشتري الحنطۀ وال یجد عند صاحبها إالّ شعیرا أیصلح له أن یأخذ إثنین 

احد؟ قال: ال إنما أصلهما واحد، وزاد فی الکافی: وکان علی یعد الشعیر بالحنطۀ، وموثق سماعۀ سألته عن الحنطۀ والشعیر؟ بو

: أیجوز قفیز من الحنطۀ بقفیزین من شعیر؟ السالم علیه  ) والبصري قال قلت ألبی عبداللّه188: 5فقال: إذا کانا سواء فال بأس (الکافی 

 ». مثالً بمثل ثم قال: إن أصل الشعیر من الحنطۀقال: ال یجوز إالّ

المختلف «وموثقۀ سماعۀ: » إذا إختلف الشیآن فال بأس به مثلین بمثل یدا بید«ثم من أخبار إشتراط المجانسۀ صحیح إبن مسلم 

إثنان بواحد إالّ أن تصرفه إلى ال یصلح منها «وموثقه اآلخر سألته عن الطعام والتمر والزبیب؟ قال: » مثالن بمثل یدا بید ال بأس به

ویکره قفیز لوز بقفیزین ولکن صاع حنطۀ بصاعین من تمر «وفی صحیح الحلبی » نوع آخر فإذا صرفته فال بأس به إثنین بواحد
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تساوي السعرین فی مجانسین، فإذا تبین الکیل أو الوزن بهما، ثم العوضان متجانسـان، فقیـد   

إذا اختلف الجنسـان  «من طریق الفریقین:  آلـه  و علیه اهللا صلىتبین تساوي السعرین، والمروي عن النبی 

یقـرر زیـادةً فـی    » کیـف شـئتم  «یقرر اختالف السعر باختالف الجنس، و 1»فبیعوا کیف شئتم

السعر قضیۀَ اإلختالف الذي یخلِّفه قدره، ولیس یعنـی الفوضـى الجـزاف کمـا نهـواه، بـل       

  المحور إنما هو اختالف السعر.

لمعیـار هـو التفاضـل فـی     فقد یتحد الجنسان والسعر مختلف، أو یختلفان والسعر متحـد، وا 

ما کان من طعـام مختلـف أو شـیء مـن     : «السـالم  علیهالسعر کما فی صحیح الحلبی عن الصادق 

  2».األشیاء یتفاضل فال بأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید فأما نَظرة فال یصلح

ط ـ فی کیل أو وزن أو عد أو مساحۀ، بل هـو ککـلٍّ فـی السـعر مهمـا       ولیس التفاضل ـ فق 

ا دون الجـنس        تفاضال فی واه أم تماثال، وبذلک یفسر اإلخـتالف واإلتحـاد فـی حقـل الرـب

کجنس، بل من حیث السعر، وألن اإلختالف فی السعر هو فی األکثر فـی اخـتالف الجـنس،    

  فلذلک یمثل به أحیانا.

احد ولکنهما متفاضالن، فال تجوز المعاوضۀ بینهما على سـواء کمـا   فالرطب والتمر جنس و

  3.آله و علیه اهللا صلىوالصادق من آل الرسول  آله و علیه اهللا صلىفی حدیث الرسول 

                                                                                                                                                         

 من أبواب الربا). 13باب  12(الوسائل » وبصاعین من زبیب

 یا فی إختالف الجنس.أقول: اإلختالف فی باب الربا یعنی اإلختالف فی السعر المتمثل نوع

 
1

من  13(الوسائل ب » إذا إختلف الشیآن فال بأس به مثلین بمثل یدا بید«المجمع علیه ومثله صحیح إبن مسلم ). هو النبوي      

أقول: واإلختالف الذي یصحح » المختلف مثالن بمثل یدا بید ال بأس به« السالم علیه) وموثق سماعۀ عن الصادق 1أبواب الربا ج 

 فی السعرین دون سائر اإلختالف.الذي یصحح التزاید فی السلعتین هو اإلختالف 

 
2

 محمد بن سنان. السالم علیهرواه عنه  150و 142: 2). التهذیب      

 
ـ أخرج مالک والشافعی وأبو داود والترمذي وصححه والنسائی وإبن ماجۀ والبیهقی عن سعد بـن    368: 1). الدر المنثور      3

 سئل عن إشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلک. آله و علیه اهللا صلى  اص أن رسول اللّهأبی وق

» وال یصلح التمر الیابس بالرطب من أجل أن التمر یابس والرُطَب رطْب فإذا یبس نقص« السالم علیهوفی صحیح الحلبی عن الصادق 

 ).93: 3ستبصار واإل 143: 2(التهذیب 
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وکل فاکهـۀ فـی    1هذا! فکذلک األمر فی کل رطب ویابس من جنس واحد کالعنب والزبیب

انفسها وبینهـا وبـین نفسـه إذا کـان هنـا أو هنـاك       حالتیها، فضالً عن فروع کل جنس بینها 

  تفاضل.

غائلۀ بین روایات الربـا،  » إنما أصلهما واحد«أو » أصل الشعیر من الحنطۀ«والروایۀ القائلۀ أن 

أصـل الشـعیر مـن    «فهی فی نفسها ال یمکن التماشی معها، حیث العلۀ فیها علیلۀ، فلئن کان 

فلتکن الضابطۀ إرجاع کل فرع إلى أبعد أصـوله کبعـد الحنطـۀ     2له أصل کما یروى» الحنطۀ

من الشعیر، فکل ثمرة مع أصل شجرتها کالکمثري مع خشبها، وکل لبن مـع أصـل صـاحبه،    

أصلها التراب بمواده، کـل هـذه    وکما کل فروع األلبان مع أصولها، أم وکل جوهرة ثمینۀ مع

  وتلک متجانسۀ متماثلۀ!.

إذا ـ فمن یبدل منّا من سمن بمن وزیادة من لبنه، أو یبدل منّا من الکمثري بمن وزیادة مـن   

  حطبها أما شابه، فقد أکل ربا وهو خاسرٌ عشرات األضعاف؟.

ة األصـل حتـى   وأي ذنب لغیر المکیل والموزون حتى تحل فیه الربا، وأي ذنب لغیـر وحـد  

تحل فیه الربا، وال أصل لوحدة األصل إالّ وحدة السعر، حیث األصل فی األمتعۀ هـو السـعر   

  دون کمیته أو نوعیته أو کیفیته، والمعیار فی السوق هو عیار السعر دون سائر الجهات.

، أفـال  الرطوبۀ والیبوسۀ فی أصل واحـد مـن الرطـب والتمـر     آلـه  و علیه اهللا صلىفحین یراعی الرسول 

  یراعی الرطوبۀ فی اللبن المجد وغیره أو السمن أو ما أشبه؟!.

ا    ولیت شعري کیف یسوى الشعیر الولید الحرام بالحنطَۀ الحالل، وإن لم یکن منها لـم یکوـن

                                                        
1

عن العنب بالزبیب؟ قال: ال السالم علیه  سئل أبو عبداللّه« ). فالروایۀ القائلۀ بتساویهما فی البیع مرفوضۀ کموثقۀ سماعۀ قال:     

ما ترى فی  السالم علیه  وخبر أبی الربیع عن أبی عبداللّه144: 2التهذیب » بمثلیصلح إالّ مثالً بمثل، قلت: الرطب والتمر؟ قال: مثالً 

: 5والکافی  144: 2التمر والبسر األحمر مثالً بمثل؟ قال: ال بأس، قال: فالبختج والعنب والعصیر مثالً بمثل؟ قال: ال بأس (التهذیب 

190.( 

 
2

تبارك وتعالى أمر آدم   الشعیر؟ فقال: إن اللّه  سئل مما خلق اللّه السالم علیها رواه الصدوق بإسناده أن علی بن أبی طالب ). کم     

على قبضته وقبضت حوا على أخرى  السالم علیهبقبضۀ من الحنطۀ فقبض آدم  السالم علیهأن إزرع مما إخترت لنفسک وجاءه جبرئیل 

 نت فلم تقبل أمر آدم فکلما زرع آدم جاءه حنطۀ وکلما زرعت حوا جاء شعیرا!.فقال آدم لحوا ال تزرعی أ
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  من اصل واحد تحرم الربا بینها.

 فاإلسالم لیس لیحارب الضرورات العقلیۀ والفطریۀ، فما هـو ذنـب المکیـل والمـوزون فـی     

  جنس واحد أن یکون فیه الربا دون غیرهما والجنس مختلف.

وإذا کان المناط فی وحدة الجنس وحدة األصل، فهل هو یشمل ما بعد األصول المتعـودة إذ  

  شمل خرق العادة، فاألصل فی وحدة األصل هو أصل السعر دون سواه.

ا، بـل ویشـمل    وإذا کانت وحدة الحنطۀ والشعیر ألن أصله منها فال یخص ذلـک بـاب الر   ـب

غیرها مثل زکاة الفطرة وسائر الزکاة والدین والبیع وسائر مواردهما، فیجب أن یعتبـرا واحـدا   

  فی کل المعامالت والنذور وسواها.

  ولیس محظور الربا إالَّ نفسها ال خصوص بعض األجناس فی بعض الحاالت.

، على اخـتالف األسـعار   وال أصل ألصل مماثلۀ کل فرع مع أصله وسائر فروعه فی باب الربا

فیما بینهما، إالَّ قصۀ اصالۀ الحنطۀ للشعیر، ومماثلۀ البر والـدقیق والتمـر والرطـب، والثانیـۀ     

معللۀ بوحدة السعر على اختالف الحجم حیث الدقیق یکلف سعرا یجر ناقص وزنه عن البـر،  

  واآلخران هما بین متعارضۀ النصوص والمرجع هو القرآن.

ال تأکلوا أموالکم بیـنکم بالباطـل   «تراض تحرِّم األکل بالباطل دونما استثناء: فآیۀ التجارة عن 

  ومن أبطل الباطل الربا فکیف تحلُّ على بطالنها. »إالّ أن تکون تجارة عن تراض منکم

کما وأن الربا بنفسها دلیل حرمتها فهی من الموضوعات التی قیاساتها معهـا ال یسـتثنى عـن    

  أما شابه.  کما السرقۀ والزنا واإلشراك باللّهحرمتها على أیۀ حال، 

وطالما المحرمات الذاتیۀ قد تحل بعضها حالۀ اإلضطرار أو دوران األمـر بـین المحظـورین،    

نجد الربا ال یوجد لها من شیء من هذه الحاالت فکیف یضطر إلى أکل الربا من عنـده رأس  

  مالها؟.

الورق وال  : «آلـه  و لیهع اهللا صلىهذا! وقد یروى عن رسول الهدى  ال تبیعوا الذهب بالذهب وال الورق ـب

البر بالبر وال الشعیر بالشعیر وال التمر بالتمر وال الملح بالملح إالّ سواء بسواء عینا بعـین یـدا   

بید، ولکن بیعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعیر والشعیر بـالبر والتمـر بـالملح    
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  1».کیف شئتم، من زاد أو ازداد فقد اربى والملح بالتمر یدا بید

فأصل الربا التی تفسد المال والمآل هی الزیادة الباطلۀ، ودون مقابل مـن سـعی واسـتحقاق،    

ة باطلـۀ أم  فهل إن اآلخذ منّا وزیادة من حلیب بدیالً عن منٍّ من سمنه، هو الذي أخـذ زیـاد  

  زمیلُه؟.

فإنما األصل فی شریطۀ المماثلۀ جنسا أو کیالً ووزنا، هـو الحصـول علـى المسـاوات بـین      

العوضین فی سعرهما، وذلک میسور فی هذه الحدود، ومعسور فی غیرهـا کالمتخـالفین مـن    

تبـادل  غیر المکیل والموزون، فال بأس بالزیادة کحق للمستزید فی غیرهما، اللّهم إالّ إذا کان 

  عن الرجل یقول: السالم علیهالتجاهل والغرر کما فی صحیح ابن مسکان: سئل الصادق 

فال یصلح ولکن یقول أعطنی فرسک بکـذا وکـذا   «عاوضنی بفرسی وفرسک وأزیدك؟ قال: 

  2».وأعطیک فرسی بکذا وکذا

المعللۀ منها، أن األصل فی محظورهـا هـو نفسـها، أن    ونحن نلمس من طیات روایات الربا، 

  تزید أو تستزید بباطل ودونما مقابل تستحقه.

عن بیع صاعین من تمـر رديء بصـاع مـن الجیـد، ال ألنهمـا       آله و علیه اهللا صلى  فقد ینهى رسول اللّه

ره العـادل  مکیالن موزونان ومثالن فی الجنس، بل لجهالۀ السعر بینهما فیأمر أن یباع کلّ بسع

  ال أن یبادل بینهما وزنا بوزن فإنه قطعا ربا. 3ویشترى اآلخر بسعره

وحین یمنع عن بیع المتماثلین سعرا، نسیئۀ، لیس المنع إالّ ألن للزمن ثمـن، فتـنقص السـلعۀ    

                                                        
1

ـ أخرج الشافعی ومسلم وأبو داود والنسائی وإبن ماجۀ والبیهقی عن عبادة بن الصامت أن رسـول    368: 1). الدر المنثور      

 قال:... آله و علیه اهللا صلى  اللّه

بالبر ربا إالّ هاء وهاء والشعیر بالشعیر ربا إالّ هاء وهاء والتمر بالتمر ربا  الذهب بالورق ربا إالّ هاء وهاء، والبر آله و علیه اهللا صلىوفیه عنه 

.وهاء إالّ هاء 

 
2

 .101: 3واإلستبصار  151: 2). التهذیب      

 
3

بتمر فقال: ما هذا مـن تمرنـا!    آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج مسلم والبیهقی عن أبی سعید قال: أتی رسول اللّه  365: 1). الدر المنثور      

ذلک الربا، ردوه ثم بیعوا تمرنا ثم  آله و علیه اهللا صلى  بعنا تمرنا صاعین بصاع من هذا فقال رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  فقال الرجل یا رسول اللّه

 إشتروا لنا من هذا.
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  المسلفۀ عن الحاضرة فهو من الربا.

وکـذلک   1ر والسویق مع اختالفهما حجما یعللها بمکافئـۀ المؤنـۀ  وحین یسوي اإلمام بین الب

الدقیق، فإن األمر فی الربا دقیق فی کل جلیـل ودقیـق ولکـی ال یربـو أحـد      األمر بین البر و

عـن بیـع البـر     السـالم  علیـه العوضین السلعتین عن اآلخر من حیث السعر، فحـین یتسـاءل اإلمـام    

بالسویق وهو قلیل متضائَل، أفال یتساءل عن بیع السمن باللبن متساویین، والسـمن عشـرات   

ن بمن یعقل عن شرعۀ العدل ساذجا من المعرفۀ فضالً عن فقهاء أضعاف اللبن؟ ما هکذا الظ

  األمۀ!.

  وترى کیف تکون الزیادة فی معاوضۀ المتماثلین ربا وللبایع حق زیادة بسعیه؟.

إن الزیادة الممنوعۀ فی هذه الروایات لیس إالّ فی مبادلۀ سلعتین، فکلٌ من المتعـاملین بـایع   

حق التجارة بینهما فالزیادة إذا ال مقابل لها من سـعی أم   ء من جهۀ ومشترٍ من أخرى، فیتکافى

  حق سواه.

وکذلک األمر فی معاوضۀ النقود ـ کبیع الصرف واألثمان ـ المتمثلۀ فـی احادیثنـا بالـذهب      

  والفضۀ، حیث تمنع منعا باتا عن أیۀ زیادة واقعیۀ أم حکمیۀ:

اطالً     ألن اإلنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الـدرهم « » درهمـا وثمـن اآلخـر ـب

الصـیارفۀ  «آلـه  و علیـه  اهللا صـلى وذلک الباطل حاصل فی الصرف بصورة مطلقۀ ولذلک یبشـر الرسـول   

  2».بالنار

ال تبیعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق.. إالّ سواء بسواء عینا بعین یـدا  : «آلـه  و علیه اهللا صلىویقول 

الدینار بالدینار والدرهم بالـدرهم وزن  «و 3»ولکن بیعوا الذهب بالورق والورق بالذهب... بید

                                                        
1

ما تقول فی البر بالسویق؟ فقال: مثالً بمثل ال بأس به قلت: إنه یکون له  السالم علیه). کما فی صحیح محمد بن مسلم عن الباقر      

 ریع فیه فضل، فقال: ألیس له مؤنۀ؟ قلت: بلى قال: هذا بهذا.

 
2

 .365: 1). الدر المنثور      

 
3

 ). مضى عن الدر المنثور مفصالً.     
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ا واقعیـۀ مفسـدة فـی المجتمـع، فـال        1»بوزن ال فضل بینهما وال یباع عاجل بآجل وألن الرـب

ـ   یما فـی مفاسـد   تحللها الحیل المسماة بالشرعیۀ، وکیف یحتال الشرعۀ اإللهیۀ نفسـها وال س

  واقعیۀ ال حول عنها بالحیل.

إن القـوم سـیفتنون   «تندیدا بهؤالء المحتـالین الشـرعیین!    آله و علیه اهللا صلى  وقد یروى عن رسول اللّه

بأموالهم... ویستحلون حرامه بالشبهات الکاذبۀ واألهـواء السـاهیۀ فیسـتحلوا الخمـر بالنبیـذ      

لیأتین على الناس زمان ال یبقى أحد إالّ أکـل  : «آله و علیه اهللا صلىوقال  2»والسحت بالهدیۀ والربا بالبیع

  3».الربا فمن لم یأکله أصابه من غباره

وتلک الحیل هی من شیمۀ الیهود وقد تسربت فترسبت بین متشرعین! مـن األمـۀ اإلسـالمیۀ،    

واسألهم عـن القریـۀ التـی    «:  فقد استحلوا صید الحیتان یوم سبتهم بحیلۀ شرعیۀ! کما قال اللّه

البحر إذ یعدون فی السبت إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرَّعا ویوم ال یسبتون کانت حاضرة 

مهلکهـم    ال تأتیهم کذلک بلوناهم بما کانوا یفسقون. وإذ قالت أمۀ منهم لم تعظون قوما اللّـه 

أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربکم ولعلهم یتقون. فلما نسوا ما ذکـروا بـه نجینـا    

                                                        
1

 ...هآل و علیه اهللا صلىـ أخرج مسلم والبیهقی عن أبی سعید الخدري عن النبی  368: 1). الدر المنثور      

وفیه أخرج البخاري ومسلم والنسائی والبیهقی عن أبی المنهال قال سألت البراء بن عازب وزید بن أرقم عن الصرف فقاال کنا 

یئۀ عن الصرف فقال: ما کان منه یدا بید فال بأس وما کان نس آله و علیه اهللا صلى  فسألنا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  تاجرین على عهد رسول اللّه

 فال.

ـ أخرج مالک والشافعی وعبدالرزاق وعبد بن حمید والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائی وإبن ماجۀ  367: 1وفیه 

ورقا بذهب فقال: أنظرنی حتى یأتینا خازننا من   والبیهقی عن مالک بن أوس بن الحدثان قال: صرفت من طلحۀ بن عبید اللّه

یقول: الذهب  آله و علیه اهللا صلى  ال تفارقه حتى تستوفی منه صرفک فإنی سمعت رسول اللّه  اب فقال: ال واللّهالغابۀ فسمعها عمر بن الخط

 بالورق ربا إالّ هاء هاء...

ال قال:  آله و علیه اهللا صلى  وفیه أخرج مالک والشافعی والبخاري ومسلم والترمذي والنسائی والبیهقی عن أبی سعید الخدري أن رسول اللّه

تبیعوا الذهب إالّ مثالً بمثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبیعوا الورق بالورق إالّ مثالً بمثل وال تشفوا بعضها على بعض وال 

 تبیعوا غائبا بناجز.

 
2
 قال له یا علی: إن القوم... آله و علیه اهللا صلى  أن رسول اللّه السالم علیه). نهج البالغۀ عن علی      

 
3

 :...آله و علیه اهللا صلىبن ماجۀ والبیهقی فی سننه عن أبی هریرة قال قال رسول ـ أخرج أبو داود وإ 367: 1). الدر المنثور      
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ن عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. فلما عتـوا عمـا   الذین ینهو

»نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین
1.  

فحرمۀ الربا هی کحرمۀ صید السبت هی مصـلحۀ للحفـاظ علـى صـالح اإلقتصـاد وسـواه،       

أو الحیلۀ الغیلۀ، فالربا ـ هی ـ ربا على أیـۀ    ولیست أمرا خیالیا أو اعتباریا یتحول بتحول النیۀ 

حال سواء أکلتها من قدم أو من الوراء، ولیست تسمیۀ الربا بالبیع أو المصـالحۀ أماهیـه مـن    

  ذلک بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا وأحـل اللّـه  «تسمیات مختالۀ إالَّ کتسمیۀ السفاح بالنکاح 

  ».البیع وحرم الربا

: اشتري ألف السـالم  علیهفقلت له «... السماح لذلک اإلحتیال غیر صحیح کما فیه إذا فالصحیح فی 

درهم ودینارا بألفی درهم؟ فقال: ال بأس بذلک، إن أبی کان أجرأ علـى أهـل المدینـۀ منـی     

وکان یقول هذا فیقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدینار لم یعط ألف درهـم ولـو جـاء    

  2».دینار، وکان یقول: نعم الشیء الفرار من الحرام إلى الحالل بالف درهم لم یعط ألف

ا بـألف درهـم   فإن کان ذلک بیعا فهو إذا باطل للسفاهۀ المفرطۀ فیه، وأي عاقل یشتري دینار

ألن اإلنسان إذا اشـترى  «مثلَه بأدناه فی قوله:  السـالم  علیهوهی مائۀ أضعافه؟ وقد سفَّه اإلمام الرضا 

                                                        
1

 .166ـ  163: 7).      

 
2

صحیح البجلی قال سألته عن الصرف فقلت إن الرفقۀ ربما خرجت عجالً فلـم أقـدر علـى الدمشـقیۀ      146: 2). التهذیب      

ترافقون ویجتمعون للخروج فـإذا  والبصریۀ وإنما ـ یجوز بسایر ـ بسابور ـ الدمشقیۀ والبصریۀ؟ فقال: وما الرفقۀ؟ فقلت: القوم ی   

عجلّوا فربما لم نقدر على الدمشقیۀ والبصریۀ فبعثنا بالغلۀ فصرفوا ألفا وخمسمائۀ درهم منها بألف من الدمشقیۀ والبصریۀ، فقال: 

 ال خیر فی هذا فال یجعلون معها ذهبا لمکان زیادتها؟ فقلت إشتري...

إنا لنعلم إنک   واللّه  یا أبا جعفر رحمک اللّه علیهماالسالمد بن المنکدر یقول ألبی جعفر کان محم«قال:  السالم علیهوفی صحیح آخر عنه 

لو أخذت دینارا والصرف ثمانیۀ عشر فدرت المدینۀ على أن تجد من یعطیک عشرین ما وجدته وما هذا الفرار؟ وکان أبی یقول: 

 ).146: 2(التهذیب » ولکنه فرار من الباطل إلى الحق  صدقت واللّه

» ال بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودینارین إذا دخل فیها دیناران أو أقل أو أکثر فال بأس«أیضا:  السالم علیهوفی ثالث عنه 

 ).145: 2(التهذیب 

أقول: ولیت شعري کیف یکون ألف درهم بدینار حقا فی وجه وباطالً فی وجه آخر ال فحسب ألف بل ودرهمان بدرهم، حتى 

ر من الباطل إلى الحق وکالهما أکل للمال بالباطل، ثم ولیس هذا بیعا فی أي من األعراف البشریۀ، إن هذا إالّ إختالق یصح الفرا

 کاذب ساخر على الصادقین علیهما السالم ما یعارض القرآن والسنۀ وکل األعراف.
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الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما وثمن اآلخر باطالً فبیع الربا وشراؤه وکـس علـى   

  ».کل حال على المشتري وعلى البایع

دینارا بألف درهم، فعشرة دراهم ثمنهـا دینـار ویبقـى    کذلک وبأحرى سفها وحمقا إذا قابل 

تسعمائۀ وتسعون درهما باطالً، أو یشک عاقل أنه باطل؟ فالضعف باطل ومأة أضـعاف لـیس   

  بباطل؟!.

هذا! وأوضح منه فسادا بیع ألف درهم ودینارا نقدا بالفی درهم سلفا، حیـث السـلف یبطـل    

  زیادة، فهو ـ إذا ـ قرض باسم البیع.معاوضۀ النقود وإن کانت سویۀ فضالً عن ال

وأخیرا لو صحت تلک الحیل فی تحلیل الربا ألمکن تحلیلها بأسرها حیث الحیل ال حـد لهـا   

بألوانها، فأصبح تحریم الربا هباء منثورا بما سمحه محرِّمها، وإن هی إالَّ سفاهۀ کبرى فکیـف  

ـ مجال لصنایع المعروف مـا دامـت   تنسب إلى صاحب الشریعۀ العظمى، ثم وال یبقى ـ إذا   

  الحیل تحتلُّها دون إبقاء!.

ولیست النقود التی یحرم التعامل فیها نسیئۀ هی فقط النقدان المسـکوکان: الـذهب والفضـۀ،    

  1».ال یبتاع رجل فضۀ بذهب إالَّ یدا بید وال یبتاع ذهبا بفضۀ إالَّ یدا بید«حیث النص 

 2»إذا اشتریت ذهبا بفضۀ أو فضۀ بذهب فال تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائطا فانتز معـه «و

یعنی کل النقـود وهـی کانـت وقتئـذ      3»الدراهم والدنانیر«یه لیس فیها قید المسکوك، وما ف

  الدراهم والدنانیر.

النسیئَۀ بنقد النقود وإن کانت لدقائق خوفۀً من الربا، فکیف تصـح ألشـهر أو    وحین ال تصح

                                                        
1

 ).251: 5: ال یبتاع... (الکافی السالم علیهفی خبر محمد بن قیس قال أمیر المؤمنین  المالس علیه). هو قول أبی جعفر      

 
2

 ).93: 3واالستبصار  145: 2). هو صحیح منصور (التهذیب      

 
). هو خبر البجلی قال: سألته عن الرجل یشتري من الرجل الدراهم بالدنانیر فیزنها وینقدها ویحسب ثمنها کم هو دینارا ثم      3

یقول: أرسل غالمک معی حتى أعطیه الدنانیر؟ فقال: ما أحب أن یفارقه حتى یأخذ الدنانیر، فقلـت: إنمـا هـم فـی دار واحـدة      

نتهم قریبۀ بعضها من بعض وهذا یشق علیهم؟ فقال: إذا فرغ م وزنها وانتقادها فلیأمر الغالم الذي یرسله أن یکون هو الذي وأمک

 ).252: 5یبایعه ویدفع إلیه الورق ویقبض منه الدنانیر حیث یدفع إلیه الورق (الکافی 
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الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم وزن بـوزن  «سنین وبزیادات فادحۀ بحیلۀ البیع ـ الشرعیۀ! و 

  1».ال فضل بینما وال یباع عاجل بآجل

ما کان منه یدا بید فال بأس وما کـان نسـیئۀ   «عن الصرف فقال  آله و علیه اهللا صلى  وقد سئل رسول اللّه

  2».فال

اتر یالصرف هنا منصرف إلى نقدي الذهب والفضۀ فقط، وکانـت هنـاك نقـود أخـرى، وال     

ین نقـد   بنفس الزمن! وما هو الفـر   یختص الصرف بزمن الوحی إالَّ اختصاصا لشرعۀ اللّه ق ـب

الذهب والفضۀ وسائر النقد فی الخسارة اإلقتصادیۀ فی الربا، اللَّهم إالَّ فرقا فیزیائیا لـیس هـو   

  فارقا فی باب المعاوضات.

هذا! ثم وثالث ثالثۀ من ثالوث الربا هو کل زیادة غیر مسـتحقۀ فـی کـل المعـامالت التـی      

أما شابه، فهی الوحیدة التـی تجـوز    یکون احد العوضین فیها من النقود، بیعا وإجارة وصلحا

فیها الزیادة للبایع قدر سعیه والقیمۀ السوقیۀ الصادقۀ غیر الکاذبۀ المختلقَـۀ، ثـم الزائـد عـن     

المستحق باطل هو الربا المحرمۀ فیها، کما إذا زاد المثمن على الثمن سعرا فربا مضـاعفۀ، إذ  

  المثمن.بطل فیها حق السعی للبایع إضافۀ إلى خساره فی أصل 

وهکذا األمر فی األجرة الزائدة فی عمل أوالنا قصۀ عنه، فالمستأجر أو المؤجر مـرابٍ ألخـذ   

  الزیادة أجرةً أو عمالً.

فأنحس الربا هو ربا القرض، ثم ربا المبایعۀ بین النقود نقدا، ثم الربا فی سلعتین بزیادة السـعر  

رة، وقـد حـددت فـی بـاب التجـارة      فی إحداهما، ومن ثم الربا فی سائر المعامالت کاألخی

المنافع بالعشر، وهو القدر المعتدل بین األقدار، واألصل أن تقـدر الفائـدة بقـدر السـعی أم     

                                                        
 ...آله و علیه اهللا صلىلخدري عن النبی ـ أخرج مسلم والبیهقی عن أبی سعید ا 368: 1). الدر المنثور      1

 
2

). المصدر أخرج البخاري ومسلم والنسائی والبیهقی عن أبی المنهال قال سألت البراء بن عازب وزید بن أرقم عن الصرف      

 عن الصرف...آله و علیه اهللا صلى  فسألنا رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  فقاال: کنا تاجرین على عهد رسول اللّه
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  إن لم یکن فوق سعیه وسعره. 1والقیمۀ السوقیۀ الصادقۀ، أم قدر الحاجۀ لیومه

ر فی هذه األقسام االربعۀ هو الرضا من معطی الزیـادة دون شـرط، وال سـیما    وکل ما فی األم

فی القرض، بل ومن المندوب فیه أن تزید حین ترجعه حسب المکنۀ واإلستطاعۀ، فـالقرض  

وأحسن من المال الـذي اسـتدنته   » وإذا حییتم بتحیۀ فحیوا بأحسن منها أو ردوها«تحیۀ مالیۀ 

  المعروف.أن تزید علیه ترغیبا لصنایع 

  3».ال بأس إذا لم یکون شرطا«و 2»قد جاء الربا من قبل الشروط إنما یفسده الشروط«ف 

  4».إذا اقترضت الدراهم ثم جاءك بخیر منها فال بأس إذا لم یکن بینکما شرط«ف 

                                                        
1

الّ أن یشتري بأکثر من مائۀ درهم قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إ السالم علیه  فی المعتبرة عن أبی عبداللّه 293: 12). الوسائل      

 فاربح علیه قوت یومک أو یشتریه للتجارة فاربحوا علیهم وارفقوا.

مولى یقال له مصارف فأعطاه ألف دینار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عیالی قد  السالم علیه  دعا أبو عبداللّه 311وفیه 

صر فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلۀ خارجۀ من مصر فسألوهم عن المتاع الذي کثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى م

معهم ما حاله فی المدینۀ وکان متاع العامۀ فأخبروهم أنه لیس بمصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله فی المدینۀ وکان 

ینقصوا متاعهم من ربح الدینار دینارا فلما قبضوا  متاع العامۀ فأخبروهم أنه لیس بمصر منه شیء فتحالفوا وتعاقدوا على أن ال

ومعه کیسان کلُّ واحد ألف دینار فقال: جعلت فداك هذا  السالم علیه  أموالهم إنصرفوا إلى المدینۀ فدخل مصارف على أبی عبداللّه

وا وکیف تحالفوا، فقال: رأس المال وهذا اآلخر ربح، فقال: إن هذا الربح کثیر ولکن ما صنعتم فی المتاع؟ فحدثه کیف صنع

تحلفون على ثوم مسلمین أن ال تبیعوهم إالّ بربح الدینار دینارا ثم أخذ أحد الکیسین وقال: هذا رأس مالی وال حاجۀ   سبحان اللّه

 لنا فی هذا الربح، ثم قال: یا مصارف! مجالدة السیوف أهون من طلب الحالل.

 
). خبر خالد بن الحجاج سألته عن رجل کانت لی علیه مائۀ درهم عددا فقضاها مائۀ وزنا؟ قال: ال بأس ما لم یشترط، قال      2

 .148: 2وجاء الربا... التهذیب 

 
3

الرجل یکون له عند الرجل المال قرضا فیطول مکثه عند الرجل ال یدخل  السالم علیهعمار قلت ألبی إبراهیم  ). موثق إسحاق بن     

على صاحبه منه منفعۀ فینیله الرجل کراهۀ أن یأخذ ماله حیث ال یصیب منه منفعۀ یحلُّ ذلک له؟ قال: ال بأس إذا لم یکونا شرطا. 

 ).164: 2والتهذیب  37(الفقیه باب الربا 

 
» إذا اقترضت الدراهم ثم جاءك بخیر منها فال بأس إذا لم یکـن بینکمـا شـرط   « السالم علیه  ). صحیح الحلبی عن أبی عبداللّه     4

 ).63: 2والتهذیب  254: 5(الکافی 

یستقرض الدراهم البیض عددا ثم یعطی سودا وزنا وقد علم أنها أثقل مما أخذ وتطیب نفسه أن  عن الرجل السالم علیهوحسنه عنه 

 ).63: 2(التهذیب » ال بأس إذا لم یکن فیه شرطٌ ولو وهبها له کلها کان أصلح«یجعل له فضلها؟ فقال: 

 



 277

مهما کانت منفعۀ عینیۀ وسواها، مالیۀ وسواها، وأمـا   1»کل قرض یجر المنفعۀ هو حرام«فإنما 

  ما ینجر إلى منفعۀ دون جرٍّ بشرط فال بأس به.

وترى آکل الربا وال سیما فی القرض الذي تُمحوره اآلیۀ هل یعفى عنه بتوبۀ وله مـا أخـذ أم   

  ماذا؟.

ومنْ عاد فَأُولَئک أَصحاب النَّارِ    فَلَه ما سلَف وأَمرُه إِلَى اللّهفَمنْ جاءه موعظَۀٌ منْ ربه فَانتَهى «

»هم فیها خَالدونَ
2.  

هنا یعم هؤالء المسوین بین البیع والربا اآلکلین لها، وسـواهم ممـن یأکلهـا غیـر     » من جاءه«

لیخصهم، فهو ـ إذا ـ إطالق مقصـود    » منهم«دون مستحلٍّ لها، حیث النص مقتصر بما اقتصر 

یعم کل آکلی الربا مستحلّین وسواهم وکذلک کل العصاة والکفـار، وحتـى الـذین کـانوا ال     

یعلمون حرمتها فإنها محرمۀ عقلیا وعاطفیا، مهما کانت الموعظۀ بالنسبۀ للقاصر تبیینـا لحکـم   

  . اللّه

فی حرمتها، والمقترف لها عامدا، أو متجـاهالً أو    الرد على اللّه» من جاءه موعظۀ«فقد تشمل 

حتى تختص باألولین، فسـواء أکـان هـؤالء کفـارا أم مسـلمین،      » منهم«جاهالً، إذ لیس هنا 

  تشملهم النص دون إبقاء.

  وموقف اآلیۀ بالنسبۀ للکفار موقف آیۀ الغفر:

»سنۀ األولینقل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف وإن یعودوا فقد مضت «
3.  

عنـه مـا     من أدرك اإلسالم وتاب عما کان فـی الجاهلیـۀ وضـع اللّـه    «وفی نطاقها الحدیث 

  ».اإلسالم یجب ما قبله«و 4»سلف

                                                        
 .آله و علیه اهللا ىصلعن النبی  94: 2). الجامع الصغیر      1

 
2

      .(2 :275. 

 
3

      .(8 :38 

 
4

 .علیهماالسالمعن أبی جعفر  279: 2). الوسائل      
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نـا لتشـملهم مـع مـن     فتلک ضابطۀ عامۀ کما الثانیۀ، ال تختص بحقل المرابین، فإنما تُذکر ه

  سواهم من المتَّعطین بموعظۀ الرب، ضابطۀ ثابتۀ فی کافۀ الحقول المتشابهۀ.

بنفسـها موعظـۀ     للمتخلف؟ ولیست معرفۀ حکم اللّه  تراها تخص تبین حکم اللّه» موعظۀ«ثم 

ینتهى بها، فقد ینتهی العارف به عن جهله، وهو مصرٌ فیما کـان قبلهـا، وأخـرى ینتهـی عـن      

لته بعد علمه، وال یعنی اإلنتهاء هنا ـ وبخاصۀ فی النکر لحرمتها ـ انتهاءه عن نکرانه بعـد    جها

علمه، بل هو إنتهاء عن کل ما کان من نکران واقتراف لذنبه، وذلک اإلنتهاء ال واقع له لزامـا  

 إالَّ بموعظۀ، ال ـ فقط ـ بعلمه بعد جهله، فکثیـر هـؤالء الـذین یعلمـون الحـرام ویقترفونـه        

  حیث تستتبعها. 1»فالموعظۀ التوبۀ«متجاهلین، جهالۀ ال جهالً بحکمه، 

کل آکلی الربا کافرین ومؤمنین ـ فیمن عمتهم مـن العصـات ـ     » فمن جاءه«إذا فکما عمت 

موعظۀ فهـی ـ إذا ـ معرفتـه، أم ال       معرفۀ حکم اللّه تعمهم کلَّهم، فقد تکفی» موعظۀ«کذلک 

أدع إلـى  «، کدعوة بموعظۀ حسـب المرسـوم العـام:     تکفی إالّ بعظۀ أخرى تُمحوِر حکم اللّه

حیـث الـدعوة مراحـل    » سبیل ربک بالحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ وجادلهم بالتی هـی أحسـن  

  ومنها ـ کما هنا ـ الموعظۀ بعد المعرفۀ.

طلیقۀ فی کل ما ینهی المعصیۀ، بعد جهـل أو جهالـۀ، وهنـا نفـس اإلنتهـاء      » ۀموعظ«إذا ف 

، عقیدیا أو عملیا ـ إنه توبۀ صـالحۀ إذا کانـت دون     بموعظۀ ـ فی کل تخلف عن شرعۀ اللّه 

أم فی حقوق الناس، أو   من کفر أو فسق، تعدیا فی حقوق اللّه» فله ما سلف«عودة، وقضیتها 

  فیهما.

غفران السالف من کفر أو ذنب، وأما الغفـران عـن حقـوق    » له ما سلف«من  والقدر المعلوم

الناس، فهو مهما کان رحمۀً على المتعظ وترغیبا له على اإلتعاظ، ولکنـه نقمـۀ علـى النـاس     

المظلومین فی حقوقهم؟ فکیف یعفى عن حقوق الناس وهو ظلم بحقهم مهمـا کـان فضـالً    

  للظالمین التائبین!.

قد تلمح أنه لم ینته بعد أمره ککلٍّ ال فی نفسه وال فیما سلف، فـالمنتهی  »  اللّهوأمره إلى «هنا 

                                                        
1

 ).122: 2(التهذیب » والموعظۀ التوبۀ«). فی صحیحۀ محمد بن مسلم فی اآلیۀ      
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منه دون ریب هو استحقاق العقوبۀ بما سلف إن لم یعد وغیر المنتهـی منـه مـا یرجـع إلـى      

  هو المقرر له بحکمه وکما حکم.  الناس، واللّه

ما بقی مـن  «لم یبق، وأما ـ فقط ـ کما لکم ما سلف و » لکم رؤوس اموالکم«فقد یتضح بأن 

  کیفما کان البقاء فال.» الربا

خکانت طلیقۀ بالنسبۀ لکل ما سلف، شاملۀ لحقوق الناس إلـى جنـب   » فله ما سلف«ولو أن 

لـه مـا   «هنا بشأنه أن   وقد أمر اللّه»  وأمره إلى اللّه«، إذا فأمره منته، فماذا تعنی بعد  حقوق اللّه

  ؟»سلف

فأولئـک أصـحاب النـار هـم فیهـا      «خطأ من مثل کبیرة الربا فما فوقهـا  فیما ا» ومن عاد«ثم 

هـو    إن ماتوا على عودهم، مهما اختلف خلود عن خلود، فخلود النار لحکـم اللّـه  » خالدون

بطبیعۀ الحال أکثر من خلود المقترف لمعصیۀ کبیرة وهو غیر ناکر، ولیس الخلود لحد خـاص  

لعائدین إلى ما سلف من کفر أو کبیرة، وإنمـا هـو مـدة    من الزمن، حتى یسوى فیه بین کل ا

  طویلۀ من الزمن، وهی تختلف حسب اختالف تلکم العودات.

ذلک بأنهم قالوا إنما البیـع مثـل   «کل عائد إلى کبیرة وعقیدیۀ کما هنا، » ومن عاد«وقد تعنی 

هى فلـه مـا سـلف    فکل قائل أن الحالل مثل الحرام ثم یقترفه کحالل، إنه إذا تاب وانت» الربا

  .»ومن عاد فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون«

وهـو کفـر،   » إنما البیع مثـل الربـا  «أو یقال هنا المورد الخاص لمن جاءه موعظۀ هم القائلون 

  فیشمل المؤمن المرابی المنتهی بأحرى، وخلود النار یختص بالکافرین الناکرین لحرمۀ الربا.

» فمـن عـاد  «ق على کل زمن التکلیف حتى آخـر نفَـس، إذا   تحلِّ» فانتهى فله ما سلف«وألن 

یعنی عودا دون رجوع، أم عودا آخر عمرُه راجعا إلى ربه على حاله، فهو اإلصـرار علـى مـا    

سلف من کفر أو عصیان کبیر، ومقترف الکبیرة غیر النادم عنها، المصـر فیهـا، قـد ال یکـون     

خسر «النار، کما لیس له ما سلف حین عاد  مسلما، أم هو مسلم ألدنى مراحله ویستحق خلود

  .»الدنیا واآلخرة ذلک هو الخسران المبین

  وترى إن تاب آکل الربا بما جاءه من موعظۀ، فهل له ما سلف من نقد أخذه وما أسلف؟

إضافۀ إلى عدم شمولها کأصلٍ للربا، إنما تخص ما سلف إن شملها، وأما التـی  » له ما سلف«
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وإن «ثـم   »وذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین«ت له قطعا لقوله تعالى لم یأخذها بعد فلیس

لکـم  «تجمع الحاضر والمستقبل والسالف فی عدم الحـلّ، وإنمـا    »تبتم فلکم رؤوس اموالکم

ا المصـروف فـی حاجیاتـه أم      »رؤوس اموالکم ال تَظلمون وال تُظلمون ثم المأخوذ من الرـب

حیـث  » ما بقی من الربا«یبق له عین وال أثر، فکما أن من  إن لم» ما سلف«سواها، داخل فی 

نصا، کذلک ما أخذه منها فیما مضى هو باقٍ بنفسـه أو بدیلـه، إذ   » ذروا«أسلفه محکموم ب 

  ». وأمره إلى اللّه«الذي قال   فقط وذلکم من أمر اللّه» لکم رؤوس اموالکم«

ن هو إرضاء صاحب الحق فی القدر الـذي  یعم التکوین والتشریع، فالتکوی»  أمره إلى اللّه«ف 

ذروا مـا  «فمن أمـره  » ما بقی من الربا«سلف وفی رأس المال، والتشریع هو العفو عنهما دون 

ا ال   » لکم رؤوس اموالکم«و» بقی من الربا شریطۀَ التوبۀ وعدم العودة، فلیس للعائد إلـى الرـب

  رأس ماله وال ما سلف.

سلف وأمر المنتهی عن الربا، إذ لم یختم بعـد أمرهمـا حتـى     یعنی أمر ما»  أمره إلى اللّه«ف 

  . یرى هل یعود أم یستمر على إنتهاءه، ولکلٍّ من الحالین أمر من اللّه

فال تجوز مصادرة کل أموال المرابین وسائر أکلۀ الباطل فوضى جـزاف، بـل تجـب رعایـۀ     

، وإن کانوا مصرین فلهم مـا زاد   هأحوالهم وأموالهم عبر الحق، فإن کانوا تائبین فکما قال اللّ

  عما أکلوا من الباطل، فال تحل أموالهم الخاصۀ بسبب أنهم أکلوا أمواالً أخرى بباطل!.

مفسرة بغیر مال الربا مأخوذةً أم غیرها إالَّ ما أفنـى، وإنمـا عنـد الموعظـۀ     » فله ما سلف«إذا 

له وکان مستحقا لمصادرته قـدر مـا   والتوبۀ یعفى عنه ما کفر أو أذنب، ثم ال یصادر رأس ما

  ».وإن تبتم«تختص بمورد العفو: » فلکم رؤوس أموالکم«أکل من الربا فیما مضى، فلذلک 

 وإن لـم یبـق   » رؤوس أموالکم«إذا فإن بقی بعد ،ردمن مأخوذ الربا فلی فلکـم رؤوس  «شیء

علیه أن یرده من رأس ماله أؤ فیما أتلف من أموال الربا، ولیس »  وأمره إلى اللّه«ثم » أموالکم

  1یتکلف فی تحصیله، وإلى هذه الحالۀ تتأول الروایات القائلۀ أن له ما أخذ.

                                                        
1

دخل على أبی جعفر رجل من أهل الخراسان قد عمل بالربا حتى کثر ماله ثـم أنـه سـأل    «). منها صحیحۀ محمد بن مسلم      

فقص علیـه قصـته فقـال أبـو جعفـر       علیهماالسالمأصحابه فجاء إلى أبی جعفر  الفقهاء فقالوا: لیس یقبل منک شیء إالّ أن ترده إلى
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» والموعظـۀ التوبـۀ  « » فمن جاءه موعظۀ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمـره إلـى اللّـه   «عز وجل   مخرجک من کتاب اللّه علیهماالسالم

 ).122: 2(التهذیب 

وذلک رد على » لکم رؤوس أموالکم«و» ذروا ما بقی...«ستفاد منها إضافۀ هنا یرده اإلمام إلى اآلیۀ دون بیان لها، فالحکم هو الم

إذ یعنی أن کل ما أخذته من ربا یجب رده إلى أصحابه مهما أتلفتها وصرفتها، وذلک یحلق على » إالّ أن ترده إلى أصحابه«

بل » له ما سلف«یات ولیس فقط أضعاف رأس ماله، والظاهر من حال الرجل وقاله أنه تائب، وحکم التائب مبین فی هذه اآل

 کما أمر فی بقیۀ اآلیات.»  وأمره إلى اللّه«

قال: سألته عن رجل یأکل الربا وهو یرى أنه حالل!  السالم علیه  ومنها ما رواه الکلینی فی الصحیح عن هشام بن سالم عن أبی عبداللّه

 3باب الربا ح  369: 1(الکافی » عز وجل  الذي قال اللّهال یضره حتى یصیبه متعمدا فإن أصابه متعمدا فهو بالمنزل «قال: 

 .السالم علیه) عن الحلبی عنه 66رقم  15: 7والتهذیب 

فإن أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي «أقول: ال یضره تعنی ـ ألقل ما تعنیه ـ العقوبۀ، ومن ثم وجوب رد ما أخذه، وهما ضرران 

فغیر التائب لیس له أي عفو أو تسهیل، فإذا تاب بعد جهله فله ما سلف کما لسائر » من عاد«و» ال یقومون...«قد تعنی: »  قال اللّه

وإنما له ما أتلف مما سلف ثم ما بقی یرده حیث الجهل ال یملکه » له ما سلف«التائبین وله زیادة أنه ما کان مذنبا حتى تشمله 

 م وجوب رد ما أتلف من ناحیۀ التوبۀ.الربا إلى الحاضرة، وإنما عدم العصیان من ناحیۀ الجهل وعد

: کل ربا أکله الناس بجهالۀ ثم تابوا فأنه یقبل منهم إذا عرف السالم علیه  ومنها ما رواه فی الکافی عن أبی المعزا قال قال أبو عبداللّه

ینزعه فما مضى له ویدعه فیما منهم التوبۀ، وأیما رجل أفاد ماالً کثیرا قد أکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه بعد فأراد أن 

 یستأنف.

فیما تعنی، » وذروا ما بقی من الربا«قد تعنی » ویدعه فیما یستأنف«ثم » فله ما سلف«ال تعنی إالّ ما عنته » فما مضى له«أقول 

 ».ما یستأنف«مهما لم تشمله » ما سلف«ویکفی فی وجوب رد ما بقی أنه ال تشمله 

قد وضع ما مضى من الربا  آله و علیه اهللا صلى  أن رسول اللّه السالم علیه  فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبداللّهومنها ما رواه علی بن إبراهیم 

وحرم علیهم ما بقی فمن جهله وسع له جهله حتى یعرفه فإذا عرف تحریمه حرم علیه ووجب علیه فی العقوبۀ إذا رکبه کما 

 یجب على من یأکل الربا.

ال تعنی إالّ  »وسع له جهله«و »فلکم رؤوس أموالکم«یعنی کل ما بقی أخذه أم هو عنده لقوله تعالى: » ا بقیوحرم علیهم م«أقول 

 .»ووجب علیه فیه العقوبۀ..«فُسحۀ عن العقوبۀ وکما تدل علیه 

الً وقد عرف أن فی ذلک المال : لو أن رجالً ورث من أبیه ماالسالم علیه  ومنها ما رواه الکلینی فی الصحیح عن الحلبی قال أبو عبداللّه

 ربا ولکن قد اختلط فی التجارة بغیر حالل کان حالالً طیبا فلیأکله وإن عرف منه شیئا أنه ربا فلیأخذ رأس ماله ویرد الربا.

بقی منه یعنی معرفۀ البدل إلى معرفۀ العین، فقد یکون أکل کل ما أخذه ربا والزیادة هنا من التجارة، وأخرى أنه » إن عرف«أقول: 

 ».فلیأخذ رأس ماله ویرد الربا«شیء فی المال الحاضر 

فقال: إنی ورثت ماالً وقد السالم علیهقال: أتى رجل أبی  السالم علیه  ومنها ما رواه علی بن إبراهیم فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبداللّه

قن ذلک ولیس بطیب لی حالله لحال علمی فیه علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد کان یربی وقد أعرف أن فیه ربا و استی

إن کنت تعلم فیه ماالً معروفا ربا وتعرف : «علیهماالسالموسألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: ال یحل أکله؟ فقال أبو جعفر 

(نور الثقلین » صاحبه أهله فخذ رأس مالک ورد ما سوى ذلک وإن کان مختلطا فکله هنیئا فإن المال مالک واجتنب ما کان یصنع

 ).295ـ  294: 1



 282

تلف من مال الربا عینـا   إضافۀ إلى عنایۀ الغفران، إالّ الذي» ما سلف«وفی قول فصل ال تعنی 

أو بدیالً إذا لم یعد فلیحاسب رأس ماله حین أخذ یأکل الربا، فکل ما زاد یرد، ثـم ال یبقـى   

شریطۀَ التوبۀ، وإالَّ فلیس لکم إالَّ مـا تبقَّـى مـن رأس المـال ورعایـۀً      » رؤوس أموالکم«إالَّ 

ال، وإن نقص عمـا أخـذتم   لحساب کل ما أخذتم من الربا، فإن وفى رأس المال فال رأس م

فأنتم فیه مدینون، وإن زاد فلکم ـ فقط ـ الزیادة، فإنما العفو عن رأس المال هو بدیل التوبـۀ    

أمر مـا سـلف کمـا    »  أمره إلى اللّه«ترغیبا إلیها، وإبقاء لما تعلملون فیه لحاجیات الحیاة، ثم 

  ا یرى.الذي یرضی صاحب الحق یوم األخرى بم  أمره هو نفسه، واللّه

ومـن  «ـ   1بدقۀ نجد أمورا وأموامر عدة، فمن األمـور  »  أمره إلى اللّه«وحین ندرس األمر فی 

یمحق «ـ   2ذنبا ودینا، ومه » له ما سلف«نقضا ل  »عاد فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون

بردهـا إلـى    ومن محق الربا الحکـم  »ال یحب کفار أثیم  الصدقات، واللّه  الربا ویربی اللّه  اللّه

إن الـذین  «ـ   3أصحابها فال تبقى ربا وال رأس مال فهو فاضی الیدین عن کل شـیء، ومنـه   

ـ ومنـه    6 »فإن لم تفعلوا...«ـ   5ومنه  »ذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین«ـ   4ومنه  »آمنوا...

  .»وإن کان ذو عسرة..«ـ ومنه  7»وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم«

لکـم رؤوس  «ویسـتفاد أمـره التکـوین إن ظـل تائبـا مـن       »  وأمره إلى اللّه«کل ذلک تشمله 

  ».وله ما سلف«إضافۀ إلى » أموالکم

                                                                                                                                                         
وإن تبتم فلکم «یعنی أن فیه ربا بعینها أم بدیلها ولکنها مجهولۀ وصاحبها معلوم، فهو خالف اآلیۀ » إن کان مختلطا«أقول: إن کان 

د تأویل یجهل أن فضالً عن هذا الذي مات غیر تائب، اللّهم إالّ أن یعنی أنه مجهول وال یعرف أهله، أم وبأبع» رؤوس أموالکم

أن حرمۀ ما زاد خاصۀ بعین مال الربا » فلکم رؤوس أموالکم«وأما تخصیص » وقد أعرف أن فیه ربا«فیما أورثه ربا، وینافیه قوله: 

 فمرفوض بنص اآلیۀ.

 السالم علیهعفر ومنها المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عیسى عن أبیه قال: أن رجالً أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى أبی ج

»  فمن جاءه موعظۀ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اللّه«  ـ فقال له: مخرجک من کتاب اللّه السالم علیهـ یعنی الجواد 

 .10من أبواب الربا ح  5والموعظۀ هی التوبۀ لجهله بتحریمه ثم معرفته به فما مضى فحالل وما بقی فلیتحفظ الوسائل ب 

نا أعم من الجهالۀ بل وهی هیه إذ یبعد الجهل بحرمۀ الربا بعد حوالی قرنین من نزول القرآن، ویؤیده صحیح أقول: والجهل ه

 ).2(المصدر ح » کل ربا أکله الناس بجهالۀ ثم تابوا فإنه یقبل منهم إذا عرف منهم التوبۀ«الحلبی 
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»الَ یحب کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍ   الرِّبا ویرْبِی الصدقَات واللّه   یمحقُ اللّه«
1.  

وهی إیکال بحق دون مقابل، إنه » الصدقات«ل ووهی أکل بباطل دون مقاب» الربا«التقابل بین 

  تقابل لطیف وبینهما عوان هو المبادلۀ العادلۀ، ال أکالً بباطل وال إیکاالً بال مقابل.

ثـم الصـدقات   » الربا  یمحق اللّه«وألن الربا ماحقۀ للدین والدینین، وماحقۀ لإلقتصاد، لذلک 

وذلک معاکسۀ فیمـا تعنیـه   » یربی الصدقات«مربیۀ فی حقلی العطف اإلنسانی واإلقتصاد فهو 

ا، والصـدقات    الربا من الزیادة والصدقات من النقصان، لغویا، فالربا ممحوقۀ وإن سمیت رـب

  رابیۀ وإن لم تسم ربا.

  یمحقها، ثم الصدقات نقصان مال دون عوض، اللّـه   فرغم أن الربا مزید مال دون عوض، اللّه

وإرباء الصدقات فی الحقل اإلقتصادي، بعدما نعرف منهما فـی  یربیها، فترى ما هو محق الربا 

  الحقل الروحی والجزاء یوم الدین؟.

المحق هو نقصان إلى زوال حاالً بعد حال، وهکذا الربا خالف اسـمها وظاهرهـا عنـد أهـل     

قـلٍّ فـی ریـع     2»وإن کثـر فـإلى قَـلٍّ   «ـ   آلـه  و علیـه  اهللا صلىالظاهر، فإن الربا ـ على حد قول الرسول  

اإلقتصاد إضافۀ إلى قلٍّ فی الفضائل الروحیۀ، وقلٍّ فی أنصار، وقـلٍّ فـی أعمـار، وقـلٍّ فـی      

الحظوظ المطلوبۀ من وفر المال، قَالّت فی جهات وحاالت رغم ما یخیل إلى الجهـال أنهـا   

  غَالّت.

فـإن أعمـالهم ـ    » فاولئـک أصـحاب النـار هـم فیهـا خالـدون      «باهر ظاهر فأما قلَّ اآلخرة ف

بلـى مـن کسـب سـیئۀ     «المشروطۀ بحل أموالهم ـ تصبح هباء وخواء، إضافۀ إلى أصل الربا  

  .»فأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون

عطفهم له، عـداء علیـه   ثم قلٌّ فی سماح الروحیۀ اإلنسانیۀ آلکلها، وقلٌّ فی رحمۀ اآلخرین و

وهیاجا لنفوس البائسین المعدمین على النقمۀ منه، وتحریضا تدریجیا جماعیـا علـى جمـوع    

  المرابین یهدد کونهم وکیانهم استئصاالً لنائرتهم، وقذفا لهم إلى بائرتهم.

                                                        
1

      .(2 :276. 

 
2

 .آله و علیه اهللا صلىالدر المنثور أخرجه عن النبی ).      
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وإضافۀ إلى کل قلٍّ، هو فی قلٍّ من ماله ومن رأس ماله، فإن آکل الربـا مـدیون فیمـا أکلـه،     

دیون فیما بقی عنده أو أسلفه، مدیون فی رأس ماله أم وزیادة إن کان أکل أکثر منه، ولکـن  م

ه رأس مالـه مهمـا     المتصدق أو التائب فإلى کثر، حیث التائب یعفى عن ذنبه وعما سلف وـل

یأمرنا بإعطاء أمـوال مجانیـا لحاجیـات مادیـۀ، کـذلک        کان قدر ما أخذ أو أکثر، فکما اللّه

الحاجیات الدعائیۀ جذبا للمرابین إلى التوبۀ، وتُقابلهـا الصـدقات تمامـا حـذو     وبأحرى فی 

النعل بالنعل والقذة بالقذة، حیث تبسط الرحمۀ والحنان والعطف والسماح وصنایع المعـروف  

  فی کل حقولها.

ـ  » وإن کثر فإلى قَلٍّ«فیا له من تفسیر علی جلی لمحق الربا أنها  ۀ وهو یعم کافۀ القَـالَّت فردی

  وجماعیۀ، مادیۀ ومعنویۀ، دنیویۀ وأخرویۀ، فالمرابی إذا هو فی ثالوث القَلِّ.

ا ـ أن          ـنُّ المرابـی ـ نوعیـضفقد نرى قلها فی الحقل المادي منها فی عیشـته القـلِّ حیـث ی

یصرف ماله فی حاجیاته المتعودة الشخصیۀ، فهو ـ إذا ـ على کثرة المـال فـی قلـۀ الحـال،       

سیلۀَ هدفا على کل حال، فهو فقیر فی غناه وجـائع فـی شـبعه، ومضـیق فـی      یرى المالَ الو

  سعته، وهو من أفقر الفقراء وأقفرهم.

ثم وقلّها فیما یهاجم من قبل المنکوبین المعدمین، قلَّ الناصرین المدافعین على کُثر الهائجین 

ـ    ه الجمـاهیر وال  المائجین الثائرین علیه، وقل األنصار فی کل الحقول الحیویـۀ حیـث تبغض

  تحبه.

والزائد علیها بائد، راجعـا إلـى أهلیـه    » فإن تبتم فلکم رءوس أموالکم«ومن ثم قلها إن تاب 

  1».فأي محق من درهم ربا یمحق الدین وإن تاب ذهب ماله وافتقر«

ومن أهم ما یهدد آکلی الربا بمحق وقل هو الحملۀ الشیوعیۀ المدمرة الدولیـۀ، إضـافۀ إلـى    

الضغائن الشخصیۀ، بل وهی التی تصبح على مر الزمن رکاما من العداء والبغضاء، سواء فـی  

ورتها الباطلۀ کالشیوعیۀ، أم الحقۀ کما النقمۀ العادلـۀ مـن قبـل الهضـومین، حـین تفـور       ص

                                                        
1

الربـا ویربـی     یمحق اللّـه «وجل:  عز  عن قول اللّه السـالم  علیهفیمن ال یحضر الفقیه وسأل رجل الصادق  244: 1). نور الثقلین      

 وقد أرى من یأکل الربا یربو ماله؟ قال: فأي محق... »الصدقات
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  الضغائن الدفینۀ من هؤالء وأوالء، فتثور ثورة هارعۀ قارعۀ ال تبقی وال تذر.

إنشاء إلى جانب اإلخبار، إنشاء األمر والـدعاء،  » الربا ویربی الصدقات  یمحق اللّه«وقد تعنی 

المستضعفین ضد المرابین، ودعاء علیهم بالـدمار والبـوار، کمـا هـو إخبـار      تجنیدا لعساکر 

کثیـر الکفـر أو   » ال یحـب کـل کفّـار     واللّـه «بمصیرهم فی مسیرهم الماحق البئیس الساحق 

،  ء عن کل خیر وصواب، وهکذا المرابی الکفار األثیم، کافرا بـأنعم اللّـه   مبطى» أثیم«الکفران 

مه، یصد السبیل عن صنایع المعروف، ثم ویقابل هؤالء الکافرین األنکاد ناکرا لحکمه أو حکَ

  البِعاد:

  تلحیقۀ:

التشدید فی باب ربا المعاوضۀ لیس إالَّ حیاطۀ على التغابن أالّ یصل ألحد المتعـاملین أکثـر   

من حقه، ففی معاوضۀ السلعتین ال حق ألحد المتعاملین على األخر إالَّ القیمۀ السـوقیۀ لکـل   

السعلتین، وکذلک فی معاوضۀ السـعلۀ بالقیمـۀ، إالَّ أن هنـا حقـا لتجـارة وحقـا للقیمـۀ         من

  السوقیۀ العادلۀ، ثم الزائد علیها ربا.

وألن الزمن لم یجعل الشرع له قسطا من الثمن على أیۀ حال، فإن قال نقدا بمائۀ ولمدة کـذا  

ن القیمۀ السـوقیۀ المعجلـۀ   بمائۀ وکذا حرم، وحتى إن لم یقل ولکن زاد فی سعر المؤجل ع

  حرم.

  فال قیمۀ إذا إالَّ للسعی أم وإرتفاع القیمۀ السوقیۀ العادل، دون السوق السوداء المختلقۀ.

تحصر عوائد اإلنسان بما سعى، فلیس له مـا سـعاه سـواه إالَّ    » وان لیس لإلنسان إالّ ما سعى«

لیأکلوا من ثمره ومـا  «نا وسعى أخرى ما لم یسع هو أحیا  بما سعى قدره، مهما کان له من اللّه

  .»عملته أیدیهم أفال یشکرون

فال یجعل للزمن ثمن ألنه لیس سعیا، واحتمال أنه إن کان نقدا کان ینتفع منه بسعیه ال یحـتِّم  

  له نفعا، وحتى إذا حتَّم فلم یسع، والتقدیر لیس من الواقع بل إنما هو تقدیر الواقع.

الّ أکالً بالباطل، ألن أمره دائر بین احتمال النفع قـل أو کثـر، أو   إذا فتقدیر ثمن للزمن لیس إ

الضر قل أو کثر، أم ال نفع وال ضر، فکیف یأخذ بدیالً عن المحتمل على أنه لم یعمـل شـیئا   

  وإن کان متأکدا أنه إن عمل ربح کثیرا.
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یه مثل مـا  فرع: إن أقرض ألف دینار لسنۀ فسقط األلف عن أصل القیمۀ لتبدل العملۀ فهل عل

أخذ من الدنانیر وقد سقطت عن القیمۀ؟ طبعا ال، حیث العدل یقتضی أن یدفع إلـى الـدائن   

نفس القیمۀ على أیۀ حال، وکذلک الحال إذا نقصت الدنانیر عن سعرها، وأما إذا زادت فکذا 

ها الحال إذ لیس على المدین إالَّ رد ما أخذ سعرا الکما، فإن أخذ الکم بکیفه الخاص فلیرجع

أم الکیف فقط، والضابطۀ الثابتۀ فی حقل اإلقتصاد هی أن األصل هو السعر العادل فـی کـل   

المبادالت، فمن یدفع نقودا فإنما یدفع قیمۀ تمثلت فی تلک النقود، ولیست الربـا إالَّ زیـادة   

  القیمۀ ال زیادة النقود أو السلَع من حیث الکم والکیف.

»معنُوا وینَ آمالَ     إِنَّ الَّذو هِـمبر نْـدع مـرُهأَج ـما الزَّکَاةَ لَهآتَوالَةَ ووا الصأَقَامو اتحاللُوا الص

»خَوف علَیهِم والَ هم یحزَنُونَ
1.  

مهمـا کـانوا   » الذین آمنوا وعملوا الصالحات«وهذه تندیدة مدیدة بآکلی الربا أنهم لیسوا من 

وعاملین صالحات، وال من مقیمۀ الصالة، إذ ال تصح منهم فی ظاهر کما ال تصح فی  مؤمنین

باطنها، حیث المالبس واألمکنۀ المغصوبۀ تبطل الصالة، وال من مؤتی الزکاة، فإنهم یـأکلون  

الربا فکیف یؤتون الزکاة، اللّهم إالّ بحیل شرعیۀ! أماهیه، فلـیس لهـم ـ إذا ـ أجـرهم وهـم       

  یحزنون.

ک، خالف أوالء المکارم المـؤتین الزکـاة وسـائر الصـدقات فهـم أوالء هـم المؤمنـون        ذل

عـن مسـتقبلهم   » وال خوف علیهم«فی کل النشآت » لهم أجرهم عند ربهم«المقیمون الصالة 

  عن ماضیهم.» وال هم یحزنون«

»با إِنْ کُنتُم مؤْمنینَوذَروا ما بقى منْ الرِّ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه«
2.  

ا     » ما بقی من الربا«هنا  کما تعنی شأن نزولها مما أسلفوه من ربا، کـذلک تعنـی حاضـر الرـب

دون قید، تعم ما بقی لهم على المدیونین، وما بقی عندهم ممـا  » ما بقی«بعینها أم بدیلها، فإن 

إضافۀ إلى أنه قضـیۀ العـدل   » فلکم رؤوس أموالکم«ره أخذوه منهم عینا أم بدیالً، وکما تفس
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لـم مـا   «فی األموال، فلقد سبق التندید بآکلی الربا الکافرین من ذي قبل، وعدا لهم ترغیبا أن 

  بیانا لحدود ما لهم مما سلف.»  وأمره إلى اللّه«إن انتهوا، ثم » سلف

ما بقـی  «مؤمنین، أمرا بتقواهم فی إلى جانب سائر ال» الذین آمنوا«وبعد أن آمنوا تشملهم هنا 

تشمل مثلـث الربـا مسـلَفۀ وحاضـرة مـأخوذة، عینـا       » ما بقی«کما اتقوا سائرها، و» من الربا

  وبدیالً، وکما اتقوا مستقبلها منذ حالهم.

  تبین أن ترك ما بقی منها هو من شروط اإلیمان کترك سائرها.» إن کنتم مؤمنین«وهنا 

فإنـه یعـاد   » ومـن عـاد..  «کما تعنی »  وأمره إلى اللّه«مما تعنیه » الرباذروا ما بقی من «إذا ف 

  علیه ذنبه بکل ما أخذه من الربا کائنۀ ما کانت.

ورسوله وإِنْ تُبتُم فَلَکُم رءوس أَموالکُم الَ تَظْلمـونَ والَ     فَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ منْ اللّه«

»مونَتُظْلَ
1.  

» لم تفعلوا«إنتهاء عن أصل الربا بعد ما جاءتکم موعظۀ من ربکم، أم فعلتم و» فإن لم تفعلوا«

»: ورسـوله   فأذنوا بحرب من اللّـه «تقوى عما بقی من البا، أم جمعتم بین أصل الربا وما تبقَّى 

ـ  »  بحرب من اللّه«اعلموا حینداك  » ورسـوله «ریعه کفـرا أو عصـیانا   یحاربکم إذ خـالفتم تش

  . یحاربکم إذ خالفتم بالغه عن اللّه

وذلک تعبیر منقطع النظیر فی کبیرة عقیدیۀ أو عملیۀ لفضاعۀ الموقف روحیـا ومادیـا، فردیـا    

ورسـوله، إعالمـا عامـا فـی هـذه        ورسوله فیحاربه اللّه  وجاعیا، وکأن آکل الربا یحارب اللّه

ر الزمن، فلیحارب آکل الربا بکافۀ الوسائل صدا عن عملیته النکـراء  اإلذاعۀ القرآنیۀ على مدا

التی تبوء إلى کل خواء وبواء، محقا لها واستئصاالً عن المجتمع السـلیم المسـلم، ولکـی ال    

  یستأصل فالجا فی الحقول التی تفسدها الربا.

هم أذان على هؤالء فعلى کل الجماهیر المؤمنۀ المستضعفۀ فی مساعیهم وأموالهم وکل أحوال

  األنکاد بحرب دائبۀ ال تقف حتى یوقفوا ماحق الربا وساحقها، وإالّ فمحقا لهم وسحقا:

  .»ذو فضل على العالمین  الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولکن اللّه  ولوال دفع اللّه«
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  ن اللّـه إنمـا جـزاء الـذین یحـاربو    «فلتشملهم آیۀ المحاربـۀ    وألن هؤالء من المحاربین اللّه

ورسوله ویسعون فی األرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خالف 

وأقل الجزاء للمـرابین المصـرین النفـی مـن األرض، قطعـا ألیـدي       » أو ینفقوا من األرض..

  فسادهم وإفسادهم عن أرض الحیاة الجماعیۀ السلیمۀ المسلمۀ.

ى عندکم أم عند المدینین منها، إفضاء إلیدیکم عنها جمیعا عن أصل الربا وما تبقَّ» وإن تبتم«

  فقط دون زیادة هی عین مال الربا أم بدیله.» فلکم رؤوس أموالکم«

ال تعنی إالّ الرؤوس األولى التی لیست من الربا وال سواها مـن حـرام،   » رؤوس أموالکم«هنا 

ـ    ا کمـا یأخـذون علـى رؤوس    فالذین یأکلون الربا أضعافا مضاعفۀ، آخذین الربـا علـى الرب

أموالهم، لیس لهم هنا إالَّ الرؤوس األولى شرط أن یتوبوا، فلیس لغیر التائب شیء حتى رأس 

ماله حیث ینحسب عما أکله من ذي قبـل، فقـد یبقـى منـه شـیء أو یـنقص عمـا علیـه أم         

  یتساویان.

ده أصالً أو بدیالً ـ إن ذلـک   إذا فثالوث الربا ـ ما أکله وما تبقَّى، مما لم یأخذه بعده أو ما عن 

حسب مرِّ القاعدة یجب أن یرجع إلى أصحابه على أیۀ حال، وإنما یستثنى ـ فقط ـ ما سلف   

دون غیر التائب فإن علیه کل ما سلف ماالً وتبعۀ دون إبقاء، وإن » إن تبتم«من ذنب وما أکل 

ن علیـه وزره ذنبـا ومـاالً    استوعب رأس ماله أم وزیادة فلیحاول فی رده ککلٍّ مهما عجز، فإ

  دونما عفوٍ إذ لم یتب.

» وال تُظلمـون «فی أخذ ما بقی من الربا والتصرف فیهـا   »... فلکم رؤوس أموالکم ال تَظلمون«

  ».رؤوس أموالکم«أن تؤخذ منکم 

ثم وال تعنی من رؤوس أموالکم إالَّ األمـوال المحللـۀ التـی جعلـت رأس مـال للربـا، دون       

نت من ربا أو من غیرها، فإن حصل على رأس ماله من ربا أخذها من غیـر  المحرمۀ سواء أکا

هذا الذي عنده، فلیس له رأس ماله، بل هو لصاحبه، فلیس له ـ إذا ـ من األموال الربویـۀ إالَّ    

  ما سلف، ثم ال یحسب رأس ماله بدیالً عما أتلف رأفۀ علیه لکی ال یستصعب التوبۀ.

ن غیر التائب غیر مغفور له وعلیه أن یرد کـل مـا أخـذ وإن    وحصیلۀ البحث عن آیات الربا أ

  استوعب رأس ماله وزیادة.
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وأما التائب عن الربا ککلِّ ما سلف وما یأتی فله ما سلف من ذنب وما سلف ممـا أتلـف مـا    

  أخذه ربا، ویرد ما بقی من الربا سلفا أو حاضرا بعینه أو بدیله أیا کان.

  ذ لیس لهم إذا رؤوس أموالهم؟.وتراهم یظلمون إن لم یتوبوا إ

إن التوبۀ کانت بدیلۀ عما سلف ولیس ـ إذا ـ یظلمون فیما تلف مما سـلف، فهـم یظلمـون      

لوال التوبۀ إذ ال بدیل إذا عما تلف، وال یظلمون إذ یحسب من رؤوس أمـوالهم عمـا تلـف،    

نقص   فلله أن یعفو من عباده ما لهم من حق عمن علیه فیما فیه مصلحۀ وحکمۀ ثـم   یجبـر اـل

إن «بما یراه لهم یوم القیامۀ، تعبیدا لسبیل التوبۀ وتسهیالً لإلتابۀ، وکمـا فعـل للـذین کفـروا     

  .»ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف وإن یعودوا فقد مضت سنۀ األولین

وفی ذلک أمثال عدة قضیۀَ المصلحۀ اإلسالمیۀ کفرض الصدقات والنفقـات وفـرض تجهیـز    

ح أموال الیتامى حیث یجب اإلستعفاف على الغنی، ونصـیب مـن   المیت دونما بدیل، وإصال

  الزکوة للمؤلفۀ قلوبهم وما أشبه.

فآکل الربا إذا کان مضغوطا علیه بأن یتحمل رد کلما أخذه، کانت التوبـۀ عبئـا علیـه، فإنهـا     

ـ    ه إنتقاله کقفزه من أکلٍ بالباطل دونما مشقۀ، إلى فناء الحیاة اإلقتصادیۀ مع کـل مشـقۀ، فقول

سماح للتائب عن الربا بالنسبۀ لکـل مـا سـلف    » له ما سلف ـ ولکم رؤوس أموالکم  «تعالى 

ولیس عنده أصله وال بدیله، اللّهم إالّ مقابالً له بعضا أو کالً وهو رأس مال، فلو لم یعف عن 

تعنی وسطا بین األمرین، فلیس له کل مـا  » ال تَظلمون وال تُظلمون«ذلک لکانت حیاته موتا، و

سلفا وعینا أو بـدیالً،  » ما بقی الربا«خذ باقیا وسواه، وال علیه رده کله باقیا وسواه، إنما علیه أ

وذلک وسط بین األمرین وفیه فرض التنازل لدافع الربا عن بعـض  » لکم رؤوس أموالکم«ثم 

  ما دفع، وفرض الرد آلخذ الربا کل ما بقی سلفا أو حاضرا.

  المؤمنۀ بتعاون، وجذبا للمرابین إلى التوبۀ.وتلک حکمۀ ربانیۀ تربیۀ للنفوس 

ولو لم یکن له مفهوم، فغیر رؤوس أمـوالکم محـرم علـیکم، فـإن     » لکم رؤوس أموالکم«ثم 

لکـم رؤوس  «قضیۀ القاعدة أن لیس لکم شیء إالّ بعد ما استثنی ما أخذتم من الربا، ولکـن  

  وبۀ.استثناء عما أخذتم، قدر رؤوس أموالکم مثوبۀ للت» أموالکم

ال «ثم کیف لیس له مفهوم وهو مفهوم عند کل فاهم إالّ أن تدل قرینۀ على نقض المفهوم ك 
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والقرینۀ هنا أن هذه کانت متعودة وهی أظلـم الربـا فنهـی عنهـا      »تأکلوا الربا أضعافا مضاعفۀ

  بالفعل ثم نهی عن الکل، ثم وآیۀ النهی عن الربا ککل نص على تضعیف المفهوم.

»ذُو عسرَةٍ فَنَظرَةٌ إِلَى میسرَةٍ وأَنْ تَصدقُوا خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنتُم تَعلَمونَ وإِنْ کَانَ«
1.  

هنا تامۀ لَتطم هذه الضابطۀ کل ذي عسرة من المدینین، سواء اسـتدانوا بربـا أم قرضـا    » کان«

ى أولـى وأحـرى فإنـه     حسنا أم کانوا مدینین بغیر ربا أو قرض، والنظرة إ لى میسرة فی األوـل

تصـدقا لـرؤوس   » وان تصـدقوا خیـر لکـم   «دفع ما دفع دون مقابل فلینظَر عند العسرة، بـل  

فـی  » هو خیر لکم«أموالکم، وال سیما فی حقل الربا، إذ قد أخذتم قَدرها ربا أم أکثر، إذا ف 

إن کنـتم  «من أجـر للمتصـدقین و    ما عند اللّه» إن کنتم تعلمون«حالتی الربا والقرض الحسن 

 علم الوجدان، أم تصدیقا له غیر متَّهمٍ فی دعوى اإلعسار، کما والتصـدق  2أنه معسر» تعلمون

ـ أیضا ـ أعم من تصدق أصل المال أو بعضه أو تأجیله عن أجله، أو تقسیطه طویالً أمـا ذا    

  من إرفاق.

فحین تعلمون أنه فی میسرة یدعی اإلعسار، فهو ظالم ال سماح معه بتصدق، وحین تجهلـون  

  3أمره فنظرة إلى أن تعلموا حاله میسرة ومعسرة ولکلٍّ حال.

إنـه  «یندب إلى تصدق رأس المال، فبأن یعفو عن بعضه أو یستعجل آجله أحرى، ف وحین 
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إن کنتم تعلمون أنه معسر فتصدقوا علیه بما لکم علیه «..  السالم علیه  عن الکافی عن أبی عبداللّه 246: 1). کما فی نور الثقلین      2

 ».فهو خیر لکم

 
3

تبارك وتعالى یقول:   رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن اللّه السالم علیهأبی محمد سأل الرضا  ). المصدر عن الکافی عن     

عز وجل فی کتابه لها حـد یعـرف إذا صـار هـذا       أخبرنی عن هذه النظرة التی ذکرها اللّه »وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة«

وأنفقه على عیاله ولیس له علۀ ینتظر أدراکها وال دین ینتظـر محلـه وال مـال    المعسر ال بد من أن ینظر وقد أخذ مال هذا الرجل 

،  غائب ینتظر قدومه؟ قال: نعم، ینتظر بقدر ما ینتهی خبره إلى اإلمام فیقضی ما علیه من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعۀ اللّه

أم فـی    هذا الرجل أیتمنه وهو ال یعلم فیما أنفقه فی طاعۀ اللّه فال شیء له على اإلمام قلت: فمال  فإن کان أنفقه فی معصیۀ اللّه

 ؟ قال: یسعى له فی ماله فیرده وهو صاغر. معصیۀ اللّه

أقول: میسرة وصول خبره إلى اإلمام هی بعد العسر المحلّق علیه، فإن رجى أنه إلى میسرة فال إالّ أن یضطر الدائن ثم یرد إن 

 أیسر إلى بیت المال.
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  1».لم یزدد على رأس ماله

هنا هو کل من یعسر علیه إداء دینه مهما کان عنده حاجیات حیاتـه لـه وألهلـه،    » ذو عسرة«

أو رکوبه أو مالبسه أما ذا مـن حاجیاتـه التعـودة العادلـۀ، اللّهـم إال إذا       فلیس علیه بیع داره

.حصل علیها من أصل الدین، ال سیما إذا کان استدان وهو ال یرى عنده وفاء  

هی الیسر بزمانه ومکانه قدر المقدور من دینه کـالًّ أو بعضـا وکمـا یسـتطیع، فـال      » مسیرة«و

فع ما علیه وال بشطر کالم قاس فضالً عن أي مراس آخـر  یجوز حمل المدین على عسرته لد

أم تصدقا إن کانت للداین مکنـۀ  » نظرة إلى میسرة«من زج فی السجن أم ضرب أما شابه إالّ 

میسرة، ومنها أن یصل خبره إلى اإلمام فیقضی عنه من سهم الغـارمین إذا أنفقـه فـی طاعـۀ     

  2. اللّه

» میسـرة «ومن میسرة المدین سعی أکثر إن أیسر إلداء دینـه حسـب المسـتطاع، فـال تعنـی      

حصول مال دون محاولۀ زائدة، وإنما هی یسر األداء من حضر المال أم سعی للحصول علیه، 

أم ویسرٌ غیرهما باستدانۀ میسورة من آخر لیوفی األول، شرطَ أن یرى من حالـه الوفـاء فـی    

  المحدد، وأالَّ تکون اإلستدانۀ له مزرءة غیر میسورة. الزمن

أمران عرفیان خارجان عن العسر والحرج، اذ لیسا من تکالیف » میسرة«و» ذو عسرة«فکلٌ من 

الشرعۀ اإللهیۀ، فال یعسر مدین أو یحرج اللّهم إالَّ إذا استدان دون حق، کأن لم یر من حالـه  

حیث أعسر هـو نفسـه بمـا    » فنظرة إلى میسرة«، فال تشمله األداء، فإنه من أکل المال بالباطل

                                                        
1

قال: سئل عن الرجل یکون له دین إلى أجل مسـمى فیأتیـه    السالم علیه  ). المصدر فی الکافی صحیحۀ الحلبی عن أبی عبداللّه     

د لک فی األجل فیما بقی علیک؟ قال: ال أرى به بأسا أنه  ، أو یقول: أنقدنی وأمغریمه فیقول: أنقدنی کذا وکذا وأضع عنک بقیته

 .»فلکم رؤوس أموالکم ال تظلمون وال تظلمون«عز وجل   لم یزد على رأس ماله قال اللّه

 
2

یقـول:   آله و علیه اهللا صلى  وروى القمی بسند متصل عن عائشۀ أنها قالت سمعت رسول اللّه السالم علیهضا ). مضى حدیثه عن اإلمام الر     

ما من غریم ذهب بغریمۀ إلى وال من والة المسلمین واستبان للوالی عسرته إالّ برأ هذا المعسر من دینه فصار دینه علـى والـی   

ل: ومن کان له على رجل مال أخذه ولم ینفقه فی إسراف أو معصیۀ فعسر علیه أن المسلمین فیما فی یدیه من أموال المسلمین، قا

من ترك ماالً فلورثته ومن ترك دینا أو ضیاعا فعلـی   آله و علیه اهللا صلىفیقضیه وقال   یقضیه فعلى من له المال أن ینظره حتى یرزقه اللّه

 .آله و هعلی اهللا صلىإذا فعلى الوالی وعلى اإلمام ما ضمنه الرسول 
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ا    قصر، واآلیۀ ال تتعدي عن موارد الدیون الحقۀ، ومهما کانت اإلستدانۀ غیر الضـروریۀ بالرـب

غیر صالحۀ، ولکنها إستدانۀ ممکنۀ األداء، فلیس فیه أکـل بالباطـل مهمـا کـان فیـه إیکـال       

  فاء، ربا وسواه، إنه آکل بالباطل فی الحالین.بالباطل، ولکن المستدین الذي لیس عنده و

ومن شروط العسر فی إعذار المدین أالّ یکون مبذرا أو مسرفا فی ماله أو مـال الـدین، فإنـه    

  عسر فی غیر عذر.

ثم التصدق ال یختص بالسماح عن أصل المال وإن کان أفضله، فمن التصدق السـماح عـن   

ال «آلـه  و علیـه  اهللا صـلى التصدق بتأجیل أجله وکما عن النبی  بعضه، أو عن کیفیۀ أداءه المشترطۀ، ومنه

  1».یحلُّ دین رجل ملسم فیؤخره إالَّ کان له بکل یوم صدقۀ

  إذا فالتصدق درجات، کما أخذ الربا، وإسترجاع رأس المال الحالِّ مع اإلعسار درکات.

وذلک التصدق بدرجاته کفارة لمن أخذ الربا وأتلف، مهما غُفر له بما تاب وانتهـى، فبـدیالً   

  ل من زیادة باطلۀ، فَلیؤکل صاحبه زائدة الصدقۀ جزاء وفاقا، مهما لم یفرض علیه.عما أک

ال تشمل إالَّ من اسـتدان رجـاء میسـرة ثـم أعسـر، دون      » فنظرة إلى میسرة«وکضابطۀ عامۀ 

، أو هـو فـی میسـرة یـدعی      المستدین بال رجاء ألداءه، أو الذي صرفه فی غیـر سـبیل اللّـه   

  سار بتبذیر أو إسراف أما ذا من وجوه اإلتراف.اإلعسار، أو هو فی إع

  فی الربا

)2(  

وما آتَیتُم منْ زکَاةٍ تُرِیـدونَ وجـه      وما آتَیتُم منْ رِبا لیرْبوا فی أَموالِ النَّاسِ فَالَ یرْبوا عنْد اللّه«

»فَأُولَئک هم الْمضْعفُونَ   اللّه
2  

                                                        
1

  قـال: صـعد رسـول اللّـه    السـالم  علیه  عن الکافی بسند متصل عن أبی عبداللّه 246: 1وفی نور الثقلین  369: 1). الدر المنثور      

علیهم ثم قال: أیها الناس لیبلغ الشاهد منکم الغائب   وأثنى علیه وصلى على أنبیاءه صلى اللّه  منبر ذات یوم فحمد اللّهال آله و علیه اهللا صلى

وإن کـان ذو عسـرة   : «السالم علیه  فی کل یوم صدقۀ بمثل ماله حتى یستوفیه ثم قال أبو عبداللّه  أالّ ومن أنظر معسرا کان له على اللّه

 أنه معسر فتصدقوا علیه بما لکم علیه فهو خیر لکم.» وأن تصدقوا خیرٌ لکم إن کنتم تعلمون فنظرة إلى میسرة

 
2

      .(30 :39. 
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فتشمل کـل زیـادة مؤتـاه لتزیـد فـی أمـوال       » من«هی الزیادة أیا کانت لمکان » من ربا«هنا 

الناس، سواء أکانت الربا المحرمۀ ام المحللۀ، فحین ال یقصد مؤتیا لیربوا فی أمـوال النـاس،   

بل یقصد تمشیۀ حاله بالقرض الربوي دون ضرورة واضطرار کان محظـورا، فضـالً عمـا إذا    

ا فی أموال الناس قصدا إلى تضخیم الرأسمالیۀ المحرمۀ ودولۀ المال بین األغنیـاء  ینوي لیربو

  فانه أشد محظورا وأشجى.

لیربوا فـی  «ومن الربا المحرمۀ دون هذه ایتاء الزکاة لغیرها أهلیها من األثریاء وغیر المحاویج، 

  لو صح منه هذا القصد.  وإن قصد وجه اللّه» اموالهم

فانه یسقط حـق الزکـاة لفقـدان      کاة ألهلیها المحاویج دون اتجاه فیه لوجه اللّهومنها ایتاء الز

منها، داخلۀ فی حظر اآلیۀ وسواه فی » لیربو فی أموال الناس«قصد الوجه، وغیر ما یقصد فیه 

  سواها مما تشترط الفقر وقصد الوجه فی صالح الزکاة.

ذ بال شـرط   ن یزیده ویعوضه بأکثر مما یأخأن یقرض الرجل أخاه قرضا أل«ومن الربا المحلَّلۀ 

ثواب فیمـا    بینهما فان اعطاه اکثر مما اخذه على غیر شرط بینهما فهو مباح له ولیس عند اللّه

  1».اقرضه..

  2».هدیتک الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلک ربا یوکل«ومنها 

، بل لیوجه الیـه وجـوههم ویزیـد فـی      ومنها الهدیۀ دون عوض لألثریاء دون ابتغاء وجه اللّه

أموالهم، وهذه األخیرة تشملها اآلیۀ نصا، واألولیان تأویالً حیث القصد فیهما لیس لیربوا فـی  

  ا للناس إلى المؤتین تأویالً.أموال المؤتى الیهم، بل فی أموال المؤتی، توسیع

ا المحرمـۀ        وقد تعم الربا کل زیادة مالیۀ سواء أکانت زیـادة دون مقابـل فـی معاملـۀ کالرـب

                                                        
1

حـالل  الربا ربائـان احـدهما   السـالم  علیه  عن تفسیر القمی بسند عن حفص بن غیاث قال قال ابو عبداللّه 189: 4). نور الثقلین      

واما الحرام فالرجل یقرض قرضا ویشترط ان یرد اکثر مما   واآلخر حرام فاما الحالل فهو ان یقرض... وهو قوله: فال یربو عند اللّه

 اخذه فهذه هو الحرام.

 
2

وفیه عن الکافی بسـند عـن   » قال هو...«فی اآلیۀ  السالم علیه  بن عمر عن ابی عبداللّه ). المصدر عن التهذیب بسند عن ابراهیم     

  قال الربا ربائان ربا یؤکل وربا ال یؤکل فأما الذي یؤکل فهدیتک.. وهو قول اللّـه  السالم علیه  ابراهیم بن عمر الیمانی عن ابی عبداللّه

 عنه وأوعد علیه النار.  ذي نهى اللّهوأما الذي ال یؤکل فهو ال» وما آتیتم..«عز وجل 
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المعروفۀ، ام زیادة أي من الثمن والمثمن أو العمل وأجرته على بعض بشرط، فمحرمۀ ایضـا  

  مهما کانت دون الربا المصطلحۀ.

»یسألونک ماذا ینفقون قل العفو«د، وهو العفو فی: أم أمواالً زائدة على حاجیات الحیا
فإیتـاء   1

وإیتاءها لیربـوا ـ   » فاولئک هم المضعفون«إضعاف للمال   وکما أمر اللّه  هذه الزیادة لوجه اللّه

  ، وما یـؤتى لوجـه اللّـه    إذ هو خلو عن وجه اللّه»  فال یربوا عند اللّه«فقط ـ فی أموال الناس  

فأولـک    وما آتیتم من زکاة تریدون به وجه اللّـه «من ربا المال: الزائد فرضا أو نفالً، هو زکاة 

  .»هم المضعفون

وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال النـاس  «حالً أو حراما هو ربا   کما أن ما یؤتى بغیر وجه اللّه

  . إذ ال اجر فیه عند اللّه » فال یربو عند اللّه

ذي خَلَقَکُم ثُم رزقَکُم ثُم یمیتُکُم ثُم یحیِیکُم هلْ منْ شُرَکَائکُم منْ یفْعلُ منْ ذَلکُم مـنْ  الَّ   اللّه«

»شَیء سبحانَه وتَعالَى عما یشْرِکُونَ
2.  

ه الشامل للبدء والعود ومـا بینهمـا،   تعریفا به فی مربع» الذي... یحییکم«هنا مبتدء خبره »  اللّه«

وضلع الخلق من هذا المربع تتبناه األضالع األخرى، فالرزق هو من لزامات الخلـق الحکـیم،   

روح والبـدن، واإلحیـاء هـو      وهو مرحلۀ ثانیۀ من الخلق، واإلماتۀ هی خلق اإلنفصال بین اـل

  لى.خلق ثان فی األخرى لرزق ثان فیها هو من خلفیات الحیاة األو

ذلک عرض خاطف للرحمتین الرحمانیۀ والرحیمیـۀ یحلـق علـى کافـۀ الرحمـات اإللهیـۀ،       

ال تعنی ـ فقط ـ الرزق المادي فانه أدناه، بل والروحی فانه أعاله، فکل هدى ألي   » ورزقکم«

ربنا الذي اعطى کل شـیء خلقـه   «خلق هی رزقه حسب الحاجیات والدرجات والمتطلَّبات: 

»ثم هدى
رین کالعبـاد الصـالحین، ام شـریرین       » هل من شرکائکم«ف  3 خیـ ایا کـان، عقـالء

                                                        
1

      .(3 :219. 

 
2

      .(30 :40. 

 
3

      .(20 :50. 
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هنـا تسـتغرق کـل الشـرکاء     » مـن «کالطواغیت، فضالً عن سواهم من أصنام وأوثـان، فـان   

  »:هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء«،  المختلَقۀ من دون اللّه

ککل، والثانیۀ تستغرق األجزاء من کلٍّ، تـدلیالً علـى    األولى تستغرق مربع الرحمۀ» من«وهنا 

أالّ شریک له ـ فضالً عن مستعل ـ فی اي خلق ورزق وإماتـۀ وإحیـاء، فهـذه األربـع هـی        

  ».سبحانه وتعالى عما یشرکون«قواعد عرش الربوبیۀ، ال شریک له فیها 

ق الشـیطان ـ إذا ـ فهـو     ام من خل  وترى الفساد الظاهر فی البر والبحر هو ایضا من رزق اللّه

  من شرکاءه؟ کال بل.

  حیل ربویۀ مرفوضۀ

»  میتَـانُهح یهِمإِذْ تَـأْت تبی السونَ فدعرِ إِذْ یحرَةَ الْباضح ی کَانَتۀِ الَّتنْ الْقَرْیع مأَلْهاسو   مو یـ

»لک نَبلُوهم بِما کَانُوا یفْسقُونَسبتهِم شُرَّعا ویوم الَ یسبِتُونَ الَ تَأْتیهِم کَذَ
1.  

وهنا عرض منقطع النظیر عن حیلۀ شرعیۀ! لهؤالء المحتالین األنکاد البعاد، تبین مدى غیلـتهم  

مبنیۀ على الحیلۀ حتى تقبـل    تحویالً لمحرمات إلى محلالت وکأن شرعۀ اللّه  على شرعۀ اللّه

شتهون، وکما تفعلـه جماعـۀ مـن المسـیحیین والمسـلمین المجاهیـل       حیلۀ تحولها إلى ما ی

مستندین إلى مختلفات زور زعم أنها حیل شـرعیۀ! قررهـا صـاحب الشـرع للقضـاء علـى       

  شرعته!.

هی لیست حاضرة اإلسم، إذ القصد هنا هو واقع اإلحتیال، » القریۀ التی کانت حاضرة البحر«و

مهما اختلفت الروایات فی أنها: إیلۀ أو طبریۀ أو دون مکانه الخاص وأشخاصه الخصوص، و

  عنه دون محاولۀ للحصول على إسم القریۀ.  مدین، فنحن نسکت عما سکت اللّه

تعنی ـ فیما تعنی ـ صید الحیتان یوم السبت بحیلۀ أم غیلۀ لمکـان     » یعدون فی السبت«وهنا 

اریۀ باإلرادة، وحالۀ النوم، سـبتا  والسبت هو القطع، حالۀ الیقظۀ عن أفعال إختی» إذ تأتیهم...«

»جعلنا نومکم سباتا«عنها دون إرادة، ف 
تعنی ثانی القطعین من قطاع السبت، فإنه فیه الراحۀ  2

                                                        
1

      .(7 :163. 

 
2

      .(78 :9. 
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بالسبت کما فی النوم لما فیه لنا مـن المنفعـۀ والراحـۀ، ألن التهـویم       والدعۀ، فقد یمتن اللّه

من الراحۀ، بل یصحبهما فی األکثر القلـق واإلنزعـاج والهمـوم     والنوم الغرار ال یکسبان شیئا

التی تقلل النوم وتُنزِّره، وفراغ القلب ورخاء البال یکون معهما غزارة النوم وامتداد، وهذا هـو  

  النوم السبات، دون سائر النوم غیر السبات.

معینۀ فـی الحیـاة   ویقابل سبات النوم سائر النوم، وکذلک السبت الذي یصد عن منافع معنیۀ 

  کما فعل بالیهود یوم السبت.

فلقد کان یوم السبت یوم السبت: القطع عن األعمال غیر الضـروریۀ، ومنهـا صـید الحیتـان،     

ولکنهم عدوا فیه، ولم یکن یقصد من الصید ـ فقط ـ عمله یوم السبت حتى یکونوا أحـرارا    

  فی سائر المحاوالت حول صید السبت.

»ید البر ما دمتم حرماحرم علیکم ص«فکما 
تحرِّم کافۀ المحاوالت حول الصید حالۀ اإلحرام،  1

إشارةً وأخذا وبیعا وشراء وأکالً وإیکاالً وما أشبه فی حقـل اإلحـرام، کـذلک السـبت کـان      

إحراما على هؤالء، إذ حرم علیهم فیه ـ فیما حرِّم ـ: صید الحیتـان، فکـل المحـاوالت یـوم       

حول الصید محرمۀ، أخذا فیه، أو حصرا لیأخذوه بعده، أم أکالً مما أخذ یوم السـبت  السبت 

  أو سواه من قضایا الصید من تقدمات ونتائح وأیۀ والئج فی حقل صید السبت.

وقد اختص الصید هنا بالذکر من بین کل مسبوت فیه یوم السبت، ألنه کان أفیـد مـن کافـۀ    

تأتیهم یوم سـبتهم شـرعا ویـوم ال یسـبتون ال تـأتیهم      «ت األعمال، وال سیما أن حیتانهم کان

طول حیاتهم النحیسـۀ  » بما کانوا«مثل هذه البلوى الشدیدة » نبلوهم«الصعب الملتوي  »کذلک

  أصوالً وفروعا.  عن شرعۀ اللّه» یفسقون«

سؤال تندید وتبکیت عن ماضی تـأریخهم األسـود، المسـتمر علـى طـول الخـط       » وسألهم«

عـدوا معتـدیا متعـدیا علـى     » إذ یعدون فی السبت... « فسوقهم عن شرعۀ اللّه بمختلف ألوان

  ».إذ تأتیهم...«  شرعۀ اللّه

فتراهم کیف عدوا فیه؟ هل صادوا فیه الحیتان جهـارا ودون سـتار؟ والعصـیان الجـاهر هـو      

                                                        
1

      .(5 :96. 
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دأبهم الدائب فی المحرمات األصلیۀ، والسبت عن العمل یوم السبت کان ابـتالء لهـم لـردح    

، ولیس مجرد الصید فـی   محدد من الزمن! سبتا عن مختلف تخلفاتهم النحیسۀ عن شرعۀ اللّه

  ».کونوا قردة خاسئین«أصله مما یستَحق به غلیظ العذاب: 

أم احتالوا فی صیدهم إذ لم یصیدوها یوم السبت، وإنما سدوا علیها منافذ الفـرار فصـادوها   

تهم أن القصد منه حرمۀ أکل الصید یـوم السـبت   بعد السبت؟ أم تأولوا محرم الصید یوم سب

دون مجرد صیده؟ وهذا أنحس وانکى ألنه یضم إلى محرم العمل محـرم الحیلـۀ الغیلـۀ فـی     

بتلک الحیلۀ، أم افترقوا فی عدوهم إلى هذه الفـرق الـثالث؟     ، تحلیالً لما حرمه للّه حکم اللّه

بتهم کان محرما علـیهم سـواء أصـادوا    فإن مجرد الصید یوم س» إذ یعدون«قد تحتملها کلها 

  1ولم یأکلوا، أم وأکلوا، أم لم یصیدوا فی نفس الیوم وإنما سدوا علیها طرق الفرار.

ففی صید الحیتان وأکلها یوم السبت ثالوث من المحظور فإنه عمل وصید وأکل منـه ولکهـا   

                                                        
1

فی تفسیر القمی حدثنی أبی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی عبیدة عن أبی جعفـر   88: 2). نور الثقلین      

علیه أن قوما من أهل إیله ـ وهی مدینۀ على ساحل بحـر القلـزم      بن أبی طالب صلوات اللّه قال: وجدنا فی کتاب علی علیهماالسالم

طاعتهم فـی    مما یلی الشام ـ أو آخر الحجاز وأول الشام ـ من قوم ثمود وأن الحیتان کانت سیقت إلیهم یوم السبت لیختبر اللّه  

ألحبار وال یمنعهم العلماء من صیدها، ثم إن الشیطان أوحى إلـى  ذلک فشرعت إلیهم یوم سبتهم فی نادیهم وقدام أبوابهم عنها ا

طائفۀ منهم إنما نهیتم عن أکلها یوم السبت ولم تنهوا عن صیدها فاصطادوها یوم السبت وأکلوها فیما سوى ذلـک مـن األیـام    

أن تتعرضوا لخالف   عن عقوبۀ اللّهفقالت طائفۀ منهم: اآلن نصطادها فعتت وانحازت طائفۀ أخرى منهم ذات الیمین فقالوا: ننهاکم 

مهلکهـم أو    لم تعظون قوما اللّـه «أمره، واعتزلت طائفۀ أخرى منهم ذات الیسار فسکتت فلم تعظهم فقالت للطائفۀ التی وعظتهم: 

لما نسوا ما ذکـروا  ف«عزَّ وجلّ:   قال: فقال اللّه »معذرة إلى ربکم ولعلهم یتقون«فقالت الطائفۀ التی وعظتهم:  »معذبهم عذابا شدیدا

النجـاکم وال نـأتیکم هـذه اللیلـۀ فـی        یعنى لما ترکوا ما وعظوا به مضوا على الخطیئۀ فقالت الطائفۀ التی وعظتهم: ال واللّه »به

مخافۀ أن ینزل بکم البالء فیعمنا معکم، قال: فخرجوا عنهم من المدینۀ مخافۀ أن تصـیبهم الـبالء     مدینتکم هذه التی عصیتم اللّه

غدوا لینظروا ما حال أهل المعصیۀ فـأتوا    المطیعون ألمر اللّه  فنزلوا قریبا من المدینۀ فباتوا تحت السماء فلما أصبحوا أولیاء اللّه

باب  المدینۀ فإذا هو مصمت فدقوه فلم یجابوا ولم یسمعوا منها حس أحد فوضعوا سلما على سور المیدنۀ ثم اصـعدوا رجـالً   

عجبا، قالوا: وما ترى؟ قال:   دینۀ فنظر فإذا هو بالقوم قردة یتعاوون فقال الرجل ألصحابه: یا قوم أرى واللّهمنهم فأشرف على الم

أرى القوم قد صاروا قردة یتعاوون لها أذناب، فکسروا الباب، قال: فعرفت القردة انسابها من اإلنس ولم تعرف اإلنس أنسابها من 

الذي فلق الحبۀ وبرأ النسمۀ إنی ألعرف أنسابها مـن هـذه األمـۀ ال      : واللّهالسالم علیهم؟ فقال علی القردة فقال القوم للقردة: ألم ننهک

أنجینا الذین ینهون عـن السـوء   «:  وقال اللّه »فبعدا للقوم الظالمین«:  ینکرون وال یغیرون بل ترکوا ما أمروا به فتفرقوا وقد قال اللّه

 .»کانوا یفسقونوأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما 
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ممنوعۀ فیه، وفی صیدها فیه ـ فقط ـ دون أکل محظوران إثنان، ثـم فـی سـد طریقهـا دون       

صید یومه وال أکل، محظور واحد، ولکنه مع الثانی قد یکون أشد من ثالوثهم لمکان الحیلـۀ  

کأنه سن فی شـرعته حیلـۀ وغیلـۀ وهمـا مـن قضـایا         ، فریۀ وقحۀ على اللّه لى شرعۀ اللّهع

  الجهالۀ والضعف!.

تأتیهم حیتـانهم  «دلیل أنهم کانوا ال یصیدون یوم السبت لفترة، ثم لما رأوا » إذ تأتیهم..«وهنا 

  ذه الثالث.أخذوا یعدون فی السبت فی حقل ه »یوم سبتهم شرعا ویوم ال یسبتون ال تأتیهم

أجل، وألن الحیتان کانت متعودة على حریتها یوم السبت، لذلک جعلـت تترائـى لهـم علـى     

الساحل، کثیرة الورود، قریبۀ المأخذ، سهلۀ الصید، فکانت تفوتهم متنقلـۀ مـن أیـدیهم یـوم     

  ».ال تأتیهم«وهو غیر السبت من أیام األسبوع » یوم ال یسبتون«سبتهم وقطعهم الصید فیه، ثم 

وتراها تشاورات فی أمرها فعاکست إتیانها فـی معاکسـۀ السـبت مـع سـائر األیـام، وذلـک        

کـذلک نبلـوهم بمـا    «الترتیب الرتیب هو منقطع النظیر فی السواحل، فلیکن بخارقۀ ربانیۀ إذ 

إذ تأتیهم حیتـانهم  «نبلوهم بسبتهم یوم السبت، وبسبت حیتانهم فی غیر السبت  »کاوا یفسقون

بوفرة وکثرة شارعۀ هارعۀ إلى الساحل وکأنها تسخر من هؤالء المسبوتین،  »ایوم سبتهم شرع

فلم یتحمل فریق منهم هذه السخریۀ فأخذوا یصطادون جهارا، وراح آخرون یحتـالون علـى   

السبت، یقیمون الحواجز على الحیتان یخوطون علیها یوم سبتهم حتى إذا جاء األحد سارعوا 

هم لم یصطادوا فی السبت إذ کانت فی الماء وراء الحواجز غیـر  إلیها واصطادوها زاعمین أن

ال ترتکبوا مـا ارتکبـت   «فی ذلک المضمار قوله:  آله و علیه اهللا صلى  مصیدة، وقد یروى عن رسول اللّه

فلیست الحیلۀ لتغیر واقع المحظـور حـین یکـون     1»بأدنى الحیل  الیهود فتستحلوا محارم اللّه

  المحظور واقعا من األمور.

وراح ثالث یصیدونها فی یوم السبت وال یأکلونها فی نفس الیوم تأویالً أن المحرم هو أکلهـا  

و العمـل صـیدا أم   یوم السبت، رغم أن األکل لم یکن بنفسه من ضمن السبت: القطع، إنما ه

  صدا للصید أما اشبه من أعمال غیر ضروریۀ یومیۀ.

                                                        
1

 قال:.. آله و علیه اهللا صلى  ول اللّهـ أخرج ابن بطۀ عن أبی هریرة أن رس 139: 3). الدر المنثور      
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وترى کیف کانت حالۀ الباقین الذین لم یعدوا فی السـبت تجـاه الـذین عـدوا فیـه؟ إنهـم       

اقتسموا قسمین اثنین، قسم نهوا عن السوء، وآخرون سکتوا عنه ونهوا هؤالء عن نهیهم عـن  

  ی الناهین ونهی العاصین.السوء، أم وثالث سکتوا عن النهیین، نه

مهلکُهم أَو معذِّبهم عذَابا شَـدیدا قَـالُوا معـذرةً إِلَـى        وإِذْ قَالَت أُمۀٌ منْهم لم تَعظُونَ قَوما اللّه«

»ربکُم ولَعلَّهم یتَّقُونَ
1.  

، وأمـۀ  »یهدون بـالحق وبـه یعـدلون   «مۀ منهم فهنا عظۀ للذین کانوا یعدون فی السبت من أ

تندیـدا بهـم کـأنهم أتـوا     » لم تعظـون.. «أخرى ال تعظ العادین، وإنما تعظ هؤالء الواعظین: 

وهما دعامتـان فـی حقـل     »قالوا معذرة إلى ربکم ولعلهم یتقون«بمنکر فی نهیهم عن المنکر، 

»الملقیات ذکرا. عذرا أو نذراف«:  وکما یقول اللّه  األمر والنهیللحافظین حدود اللّه
2.  

أننـی بلغـت،     عنـد اللّـه  » عـذرا «فعلى الدعایۀ مواصلۀ الدعوة بإلقاء الذکر، فإن لم یؤثر ف 

إنمـا تنـذر مـن اتبـع الـذکر      «ف » نُذرا«ولکیال یکون فی ترکه حجۀ للمتخلفین، وإن أثر ف 

»وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم
  إنذارا مؤثرا. 3

سـواء علـیهم   «فاإلنذار بکل بنوده هو واج بالداعیۀ فی کافۀ الحقـول. سـواء لهـؤالء الـذین     

»ءأنذرتهم أم لم تنذرهم ال یؤمنون
»فإنما علیک البالغ«ال علیک » سواء علیهم«فإنه  4

5.  

اب األمـر        »ما تنذر من اتبع الذکر..إنت«»: من اتبع الذکر«أم  إذا فلـیس إحتمـال التـأثیر فـی ـب

»: نـذرا «أو » معـذرة إلـى ربکـم   »: «عـذرا «والنهی مما یحتمله هذان الفرضان اإللهیان، وإنما 

فی موقف التندید بهؤالء الذین ترکـوا واجـب التربیـۀ بـذلک     » ربکم«وهنا » ولعلّهم یتقون«
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  ک النهی.النهی وإنحازوا إلى النهی عن ذل

ثم من عظیم الفائدة فیمن تعلم أنه ال یتأثر بالفعل، أنه لعلَّه یتأثر بتکرار العظۀ وتواترهـا، أم ـ   

وألقل تقدیر ـ تکون العظۀ حجۀ علیه کیال یقول الـذي ال یتـأثر: إن وعظـت تـأثرت، أو إن      

وقد تؤثر فـی قـوم   کرَّرت التعظت، فتواتر العظۀ البالغۀ ـ إذا ـ حجۀ بالغۀ على طول الخط،   

 :لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا«لُد«
»لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غـافلون «ـ   1

لتنـذر  «ـ   2

»قوما ما أتاهم من نذیر من قبلک لعلَّهم یهتدون
فالنهی فرض ربانی نؤدیـه علـى أیـۀ حـال      3

نا عذرنا بما أدینا من واجبنا، ثم لعل النصح یـؤثر فـی تلـک القلـوب العاصـیۀ      لنبلغ إلى رب

  القاسیۀ الجاسیۀ فیثیر فیها حراس التقوى بعد مراس الطغوى.

موجب بنفسه واجب األمـر والنهـی علـى    » لعلهم یتقون«و» معذرة إلى ربکم«ذلک، فکلٌ من 

ال یعدو الحیال مهما أفتى به جموع  أیۀ حال، وإشتراط إحتمال التأثیر فی فرض األمر والنهی

من هؤالء الذین ال تهمهم النصوص القرآنیـۀ، ماشـین وراء الشـهوات واإلجماعـات مهمـا      

خالفت نصوص الکتاب! وال یفلت عن واجب األمر والنهی إال فی ظروف الحفاظ على األهم 

ظـن أو شـک أو   القاطع الناصع، وما سواها على سواء فی فرضهما، سواء أیقـن بالتـأثیر، أم   

إحتمل أو لم یحتمل، فإن الواقع أوسع من احتماله، وعلى فرض العلم بـالواقع فهمـا حجـۀ    

  على الخاطئین لکیال یقولوا علنا نتأثر بکرور العظۀ البالغۀ.

والقول: إن الجمع بین األمرین هو الذي یفرض النهی، دون کل واحـد منهمـا، مـردود بـأن     

إن النهی عنده عذر کاف، فلیکن کلٌّ منهما مستقالً فـی فـرض   ـ إذا ـ کاف، ف » لعلهم یتقون«

فیما ال یؤثر أو نعلم أال تأثیر، إذ ال نحـیط علیمـا   » معذرة إلى ربکم«النهی، واألصل العام هو 

  حین نحتمل التأثیر أم أثر مهما علم أال تأثیر.» لعلهم یتقون«بواقع األمر، ثم 
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لم تعظـون قومـا   «إلى إحتمال التأثیر قول هؤالء لهم: ومما یبین أن ظاهر الحال ما کان یشیر 

فذلک التعبیر القاطع یدل على أنه لم یکـن هنـاك دور    »مهلکهم أو معذبهم عذابا شدیدا  اللّه

  حاضر إلحتمال التأثیر.

ولعلّهـم  «وأخرى مشیرة إلى واقـع الحـال   » معذرة إلى ربکم«فإجابۀً عن حال عدم اإلحتمال 

ال دور هنا لترجی التقى إالّ فیما وراء اإلحتمال الحاضـر، رعایـۀَ الواقـع    فال یطغون، ف» یتقون

  الذي هو أوسع من ظاهر الحال.

لم ینج من عذابه البئـیس إالّ    ومن عظیم فرض النهی عن السوء فیما ال یحتمل التأثیر أن اللّه

هوا النـاهین  الذین ینهون عن السوء، حیث شمل هؤالء الذین لم ینهوا عن السوء هناك بل ون

عن السوء کأنهم أتوا بسوء!. وهکذا الساکتین عن کال النهیین حیث یختص اإلنجـاء بالـذین   

  ینهون عن السوء:

»ذَابٍ بوا بِعینَ ظَلَمأَخَذْنَا الَّذو وءنْ السنَ عونْهینَ ینَا الَّذیأَنْج ا ذُکِّرُوا بِهوا ما نَسا   فَلَم ـیسٍ بِمـئ

»یفْسقُونَکَانُوا 
1.  

فلما لم یجد النصح ولم تنفع العظۀ وسدر السادرون فی غیهم حقت کلمـۀ العـذاب علـیهم    

وتحققت نذرة، فإذا الذین کانوا ینهون عن السوء فی نجوة من السوء ثم اآلخـرون أخـذهم   

ـ  ه، فضـالً عـن نهـی    عذاب بئیس بما کانوا یفسقون، إقترافا للفسق األصیل، أم ترکا للنهی عن

  ؟.»لم تعظون«الناهین عن السوء: 

ذلک، ومما یلمح له ذلک العذاب البئیس أن الجهل بذلک الحکـم غیـر معـذور ألنـه جهـل      

المذکرة إیاهم بواجب األمر والنهی وحـدودهما، أم    مقصر من هؤالء الذین عاشوا رسالۀ اللّه

ب النهی فلـم ینهـوا، وهـذا أولـى     أن العذاب موجه إلى الذین ظلوا عن جهلهم جهالۀ بواج

  وأحرى.

» لمـا نسـوا  «مـن عظـۀ الـواعظین، کمـا     » ما ذکروا بـه «الذین عدوا فی السبت » فلما نسوا«

معذرة إلى ربکـم  «من  »ما ذکروا به«التارکون للنهی عن السوء، الناهین عن ذلک النهی سواهم 
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ن، أم التارکین للنهـی المتعظـین   سواء األولی »أنجینا الذین ینهون عن السوء«ـ   »ولعلهم یتقون

وهـم کـال العـادین فـی السـبت،      » وأخذ الذین ظلمـوا «بالعظۀ، فاصبحوا معهم من الناهین 

  .»بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون«والتارکین للنهی عنه، نسیانا معمدا لتلک العظۀ 

واقـع حاالتنـا   فیا لذکرى الرب من حامیۀ حائطۀ على اإلنسان النسیان، ولو أننا ذکرنا وعلمنا 

ولـو  «المزریۀ المخجلۀ لما رفعنا رؤوسنا إختجاالً، وکمـا یقـول إمـام الـذاکرین للغـافلین:      

تعلمون ما أعلم مما طُوي عنکم غیبه إذا لخرجتم إلـى الصـعدات تبکـون علـى أعمـالکم،      

ء  وتلتدمون علی أنفسکم، ولترکتم أموالکم ال حارس لها وال خالف علیها، ولَهمت کلّ امـرى 

منهم نفسه ال یلتفت إلى غیرها، ولکنکم نسیتم ما ذُکِّرتم، وأمنـتم مـا حـذِّرتم، فتـاه عـنکم      

  ).115(من الخطبۀ » رأیکم، وتشتت علیکم أمرُکم..

وألن العذاب البئیس درکات حسب درکات السوء والفسق، فقد اختص العاتون عما نهوا عنه 

  بأتعسه:

»عنْه قُلْنَا لَهم کُونُوا قرَدةً خَاسئینَ فَلَما عتَوا عنْ ما نُهوا«
1.  

فقد نجت فرقه وهی الناهیۀ عن السوء أوالً أو أخیرا، ثـم الـذین ظلمـوا عـاتین أم تـارکین      

لنهیهم عن السوء أخذهم عذاب بئیس، وقد أجمل عـن عـذاب اآلخـرین تصـریحا بعـذاب      

  .»خاسئین قلنا لهم کونوا قردة«األولین أن: 

افترق القوم ثالث فرق: فرقۀ نهت واعتزلت، وفرقۀ أقامت ولـم تقـارف الـذنوب،    «أجل فقد 

  2».وفرقۀ قارفت الذنوب، فلم ینجو من العذاب إال من نهى..

صنف أئتمروا وأمروا فنجوا، وصنف أئتمروا ولم یـأمروا فمسـخوا ذرا وصـنف لـم     «فهم إذا 

                                                        
1      .(7 :166. 

 
2

ق... قـال  فی اآلیۀ قال: أفترعلیهماالسالمعن تفسیر العیاشی عن طلحۀ بن زید عن جعفر بن محمد عن أبیه  90: 2). نور الثقلین      

 : ما صنع بالذین أقاموا ولم یقارفوا الذنوب؟ قال: بلغنی أنهم صاروا ذرا.السالم علیهقلت ألبی جعفر 
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وهـذا  » قلنا لهم کونوا قردة خاسئین«وهؤالء اآلخرون هم الذین  1»یأتمروا ولم یأمروا فهلکوا

أنکم کما جعلتم أنفسکم قردا خاسئۀ، فلتکن أبدانکم کأنفسکم، مسخا عن صورة  جزاء وفاق

اإلنسانیۀ کما مسختم عن سیرتها، فقد انتکسوا إلى عالم الحیوان حین تخلوا عـن خصـائص   

حیث صنعتم بأنفسکم، کذلک بأبدانکم إنتکاسا إلى » کونوا«اإلنسان، فقیل لهم قیلۀ التکوین: 

  هوان الحیوان.

أن الساکتین مسخوا ذرا إذ کان موقفهم موقف الذر حیث کانوا سکوتا عن النهـی فـی   کما و

  ذلک المسرح القاحل المتعاضل.

تمیزهم عن سائر القردة، حیث القردة الحیوان لیسـت خاسـئۀ   » قردة«وصفا ل » خاسئین«وهنا 

  ألنها خُلقت قردة فما ذنبها إذا حتى تخسأ؟  بعیدة عن رحمۀ اللّه

الخاسئین إنما خسئوا بکونهم خاطئین فتحولُهم إلى قردة ـ إذا ـ عذاب لهم فی   ولکن هؤالء 

األولى فلتکن أرواحهم کما هی، والتحول یخص أبدانهم حتى یدرکوا عذاب ذلک التحـول،  

فهم لیس لهم نسل وال بقاء، وال یجانسون سائر القردة فی سائر القردة فی سائر المیزات حتى 

 2»لم یمسخ شیئا فجعل له نسالً وعقبا  إن اللّه« آلـه  و علیه اهللا صلىعن رسول الهدى  ینسلوا، وکما یروى

  ذلک وقد دلت على ما تنبهناه روایات مضت ومنها ما لم ننقلها.

ذلک خزي لهم فی الحیاة کأشخاص خصوص، ومن ثم خزي لهم یشملهم ما هـم متخلفـون   

  : عن شرعۀ اللّه

ـ « سنْ یۀِ مامیمِ الْقوإِلَى ی هِملَیثَنَّ ععبلَی کبإِذْ تَأَذَّنَ رو     رِیع لَسـ ک بــذَابِ إِنَّ رالْع وء سـ مهوم

یمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والْع«
3.  

                                                        
1

فی اآلیۀ قال: أقول: الذین أئتمروا وأمروا هم الذي لم یعدوا ولم  السالم علیه  ه). المصدر عن روضۀ الکافی عن أبی عبداللّ     

 یسکتوا فنجوا، والذین أئتمروا ولم یأمروا هم الذین سکتوا، واآلخرون الذین لم یأتمروا ولم یأمروا هم الذین عادوا.

 
: وفی الفقیه قد روي أن المسوخ لم آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر عن مجمع البیان وردت الروایۀ عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه     2

 عزَّ وجلّ عن أکلها.  هتبق أکثر من ثالثۀ أیام وأن هذه مثل لها فنهى اللّ

 
3

      .(7 :167. 
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والتأذن هو التکلف بأذان: النداء اإلعالن اإلعالم، وهو مـأول لسـاحۀ الربوبیـۀ بکثـرة النـداء      

ه الشرعۀ الربانیـۀ الخاصـۀ   لمحۀ إلى مدى ذلک التأذن للحفاظ على هذ» ربک«ومبالغته، وهنا 

  التی تعادیها الصهیونیۀ العالمیۀ، وتتربص بها کل دوائر السوء.

  کالم حول الحیلۀ ـ الشرعیۀ!.

فـی حکمـه أم یسـمح      ، وکیف یحتال اللّه الحیلۀ ـ کیفما کانت ـ ال دور لها فی أحکام اللّه   

هـو    ، واللّـه  کـام اللّـه  بحیلۀ تحول بین حکمه وتحقیقه، وما هی الحاجۀ إلى الحیلـۀ فـی أح  

  الحاکم یحکم کیف یشاء؟!.

ال یعنی إالّ واقع األکل بالباطل لواقع االختالل المعیشی فیه، حیـث  » وحرم الربا«فحین یقول 

الربا هو الزیادة عن المستحق فهو باطل عاطل، فهو الحیل الربویۀ تحول األکل بالباطـل إلـى   

  هو واقع الربا دون لفظته وصیغته.الحق، بحیلۀ لفظیۀ أو عملیۀ، والمحرم 

وترى هنا فارقا فی واقع األکل بالباطل بین یربی ماله بقَدرٍ قدر زمن القرض، بألف، وبین من 

یبیع عشرة آالف مع سم الخیاط بإحد عشر ألفا بنفس القَدر؟ ولیس یباع عشـرة آالف بأحـد   

طـل المعاملـۀ قبـل کونهـا أکـالً      عشر ألفا، والسم الخیاط بألف! إال سفاهۀ وحماقـۀ هـی تب  

  بالباطل.

ولو استحلت الحیلۀ الشرعیۀ فی هذه األمور التی هی محظورة بواقعها، لحلت کل المحرمات 

الواقعیۀ بهذه الحیل، وأصبح شارع الشرعۀ بواقعها، هادما لها بالحیل التی تحول دون تحقیـق  

  عا وقرضا وما أشبه.الحق فیها، وألمکن تحلیل کل ألوان المعامالت الربویۀ بی

ا «وهنا الروایات المتعارضۀ فی حیل الربا معروضۀ على  حیـث إن واقـع الربـا ال    » وحرم الرـب

  1یزول بهذه المحاوالت المزاوالت.

                                                        
القـوم سـیفتنون    قال له: یا علی إن آله و علیه اهللا صلى  أن رسول اللّه السالم علیه). ومما یمنع عن أمثال هذه الحیل ما فی النهج عن علی      1

 بأموالهم.. ویستحلون حرامه بالشبهات الکاذبۀ واألهواء الساهیۀ فیستحلوا الخمر بالنبیذ والسحت بالهدیۀ والربا بالبیع.

 لیأتین: «آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج أبو داود وابن ماجۀ والبیهقی فی سننه عن أبی هریرة قال قال رسول اللّه 367: 1وفی الدر المنثور 

 ».على الناس زمان ال یبقى أحد إال أکل الربا فمن لم یأکله أصابه من غباره

ألن اإلنسان اذا إشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما وثمن اآلخر «.. فی حکمۀ حرمۀ الربا:  السالم علیهوعن اإلمام الرضا 

 ).424: 12(الوسائل » البایع باطالً، فبیع الربا وشراءه وکْس على کل حال على المشترى وعلى
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  الربا فی اضعاف مضاعفۀ

)3(  

»لَعلَّکُم تُفْلحونَ   أَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تَأْکُلُوا الرِّبا أَضْعافا مضَاعفَۀً واتَّقُوا اللّهیا «
1.  

لقد أسلفنا قوالً فصالً حول الربا بتضاعفیها وکل حقولها على ضوء آیۀ البقرة، فإنما علینا هنـا  

  عادة لما مضى.أن نقف عند أضعاف مضاعفۀ دون إ

أترى أن هذا النص یحرِّم من الربا ـ فقط ـ أضعافا مضاعفۀ، لیتوارى المرابون وراءه بقـالتهم    

ا والضـعفین ومـا دونهمـا لیسـت        القالۀ الغائلۀ، المفهوم من هذا النص أن الضعف فـی الرـب

  محظورة، وانما هی األضعاف المضاعفۀ؟.

یست شرطا ألصـل الحرمـۀ، إنمـا هـی مواصـفۀ      کال ثم کال! حیث األضعاف المضاعفۀ هنا ل

  وهو طبیعۀ الحال فی نظام الربوي. 2لواقع کان فی الجزیرة

م الربوي یقیم دورة المال ـ کأصل ثابـت ـ علـى األضـعاف المضـاعفۀ، فهـو عملیـۀ         فالنظا

                                                                                                                                                         
صحیح البجلی قال: سألته عن  146: 2وتقابل هذه النصوص، روایات أخرى تحاول تحلیل الحیل فی حقل الربا، کما فی التهذیب 

الصرف فقلت له: أشترى ألف درهم ودینارا بألفی درهم؟ فقال: ال بأس بذلک، إن أبی کان أجرأ أهل المدینۀ منی وکان یقول هذا 

نعم «فیقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدینار لم یعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم یعط ألف دینار، وکان یقول: 

 ».الشیء الفرار من الحرام إلى الحالل

إنا لنعلم أنک   واللّه  یا أبا جعفر رحمک اللّه علیهماالسالموفی المصدر صحیح أخر عنه قال: کان محمد بن المنکدر یقول ألبی جعفر 

لو أخذت دینارا والصرف ثمانیۀ عشر فزرت المدینۀ على أن تجد من یعطیک عشرین ما وجدته وما هذا الفرار؟ وکان أبی یقول: 

 ».لکنه فرار من الباطل إلى الحق  صدقت واللّه«

: 2التهذیب » ل أو أکثر فال بأسال بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودینارین، إذا دخل فیها دیناران أو أق«وفی ثالث عنه: 

145. 

فرغم صحۀ أسناد هذه الثالثۀ، هی مضروبۀ عرض الحائط ألنها تحلل األکل بالباطل بهذه الحیلۀ الغیلۀ، وکالهما محرمان بآیات 

 ».یعدون فی البیت«تحرِّم األکل بالباطل وتحرِّم الربا وتحرِّم الحیلۀ کآیۀ 

 
1      .(3 :130. 

 
2

ـ عن مجاهد کانوا یتبایعون الى األجل فاذا حل األجل زادوا علیهم وزادوا فی األجل فنزلـت هـذه     71: 1). الدر المنثور      

 اآلیۀ، وأخرج مثله عن مجاهد وسعید بن جبیر.
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متکررة على مدار الزمن، ومترکبۀ من األضعاف المضاعفۀ من أخرى، فلیست مقصـورة علـى   

واقع الحال فی الجزیرة، بل قد تضخمت وتضـاعفت مـا تضـاعفت الجمـاهیر وتضـخمت،      

  وتقدمت فی االقتصاد الظالم الغاشم.

کان یکفی نص آیۀ البقرة لحرمۀ أصل الربا مهما کانت درهما، فلیست ـ إذا ـ لتتقید بآیۀ   لقد 

األضعاف المضاعفۀ، فان آیۀ البقرة نص فی اطالقها، ال تقبل اي تقید مهما کان بـنص ینفـی   

الحرمۀ فی بعض مواردها! وآیۀ األضعاف ال تنفی حرمتها فی اي مـورد، انمـا تثبـت حرمـۀ     

اف مضاعفۀ، والمتوافقان من االطالق والتقیید ال یتعارضان حتى یقید مطلقهما مغلظۀ فی أضع

بمقیدهما، اضافۀ الى ان نص االطالق ال یقبل اي تقیید فی نفسه من مقید سلبی، فضـالً مـن   

  االیجابی کآیتنا هذه.

واألضعاف المضاعفۀ، هی الربا المضاعفۀ على رأس المال فـی بیـع او دیـن أم أیـۀ معاملـۀ      

ویۀ، أن یزاد فی األجل فیضاعف الربا على ما قررت، ثم تستمر المضاعفات حتـى تصـبح   رب

  األلف آالفات دون أي حق إالَّ مزید األجل، وذلک هدم ألرکان اإلقتصاد من أصولها.

» لعلکـم تفلحـون  «فی أکل الربا وما سواها من باطل األکل والعمـل  »  ال تأکلوا... واتقوا اللّه«

سانیۀ واإلیمانیۀ، شقا لعراقیل الحیـاة بسـفینۀ التقـوى، قضـاء حاسـما علـى       فی حیاتکم اإلن

ا   الطغوى، فإن اإلسالم یعنی لألمۀ المسلمۀ نظافۀ حیویۀ فی کل حقولها، والنهی عن کل الرـب

فی سیاق التعقیب على المعرکۀ النضال أمر قاصد مفهوم فی المنهج التربوي اإلسـالمی، فـإن   

ویجاهـد    إیمان الجهاد وجهاد اإلیمان، فال یکل الربا إنسان یتقی اللّـه  النظام الربوي ال یالئم

  ویخاف النار التی اعدت للکافرین:  فی سبیل اللّه

»واتَّقُوا النَّار الَّتی أُعدت للْکَافرِینَ«
1.  

النار درکات، منها فآکل الربا أضعافا مضاعفۀ هو مع الکافرین فی نارهم المختصۀ بهم، حیث 

ما یختص بالکافرین، کما منها ما یختص بالمنافقین ومنها... فال یدخل آکل الربا مهمـا کـان   

  مسلما النار التی یدخلها عصات المسلمین.

                                                        
1

      .(3 :131. 

 



 307

ذلک! وألن الربا تخلِّف ویالت بشعۀ ال تنجبر، وتعمـل حریقـا عریقـا علـى حیـاة المجتمـع       

  .»النار التی اعدت للکافرین«نار تدخل آکلها  فتحرقها عن بکرتها وتُخرج ألفتها، فهی

وإن کان آکله مسلما؟ أجل انه کفـر عملـی داخـل فـی طلیـق        فترى إن أکْل الربا کفرٌ باللّه

درکـات، فـال یعنـی     »النار التی اعـدت للکـافرین  «الکفر، ثم وکما ان الکفر درکات، کذلک 

ات النار، ثـم وأکـل الربـا وان کـان     دخول المرابی هذه النار تسویته مع سائر الکفار فی درک

کافرا عملیا فقد یورد صاحبه الى کفر عقیدي حین یحلل الربا بالمآل لیبرر موقفـه مـن أکـل    

  الربا.

دلیل وجود النار بمعداتها، والقدر المعلوم منها نار البرزخ، وامـا نـار   » أعدت للکافرین«وهنا 

ال تحصل اال بوقودها وهی رئـوس الکفـر   القیامۀ الکبرى فلیست اآلن موجودة کما وزبانیتها 

  واألعمال الکافرة.

فقد یعنی اإلعداد للنار حاضر معدات النار فی حیاة التکلیف من الوقود األصیل وما دونـه، أم  

وإعداد مکانها وهو فی السماوات واألرض، ولکن إعداد الجنۀ أکثر، فانهـا مخلوقـۀ حسـب    

  آیۀ النجم.

أَطیعوا اللّه« الرَّ   وونَومتُرْح لَّکُمولَ لَعس«
1.  

طلیقۀ عن اي تخلف، حقیقۀٍ لساحۀ الربوبیۀ، هی طاعۀ فی کتابه، ثم وطاعۀ الرسـول    طاعۀ للّه

  .» ومن یطع الرسول فقد أطاع اللّه«وطاعته:   فی سنته الجامعۀ على ضوء کتاب اللّه آله و علیه اهللا صلى

والرسول متجحۀ مفلحۀ فمـا هـو دور     وترى حین تکون طاعۀ اللّه» مونطیعوا... لعلکم ترح«

  ؟.»لعلکم ترحمون«الترجی على وشک الشک فی 

علّه ألن الرحمۀ الربانیۀ غیر واجبۀ لفاعلیها فهی من فضله ولیست من عدله، فهی ـ إذا ـ غیر   

ـ   محتمۀ علیه فیصح الترجی لها لمن اطاع اللّه ه بمـا کتبهـا علـى    ورسوله؟ ولکنها واجبۀ علی

وإذا جاءك الـذین ال یؤمنـون   «نفسه للتائبین من ذنوبهم فضالً عن المطیعین جملۀ وتفصیالً: 

بآیاتنا فقل سالم علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمۀ أنه من عمل سوء بجهالۀ ثم تاب مـن  

                                                        
1

      .(3 :132. 

 



 308

»بعده وأصلح فانه غفر رحیم
کم الى یوم القیامۀ ال ریب کتب على نفسه الرحمۀ لیجمعن«کما  1

»فیه..
، فالحشر الرحمۀ والرحمۀ فی الحشر مکتوبان علیه تعالى بما کتب على نفسـه فکیـف   2

والرسول ال یضـمن المـوت علـى الطاعـۀ،       ؟، علَّه ألن الطاعۀ الحاضرة للّه»لعلکم ترحمون«

ؤمنین ککل، ولکن المعصومین السابقین فعلَّه یموت علیها، وعلّه ال، وذلک مجال الترجی للم

  والمقربین، المضمون لهم الموت على طهارة العصمۀ، هم کذلک مضمونه لهم الرحمۀ.

  حرمۀ التبذیر

»
3    ذِّرِینَ کَـانُوا إِخْـو بـیرا  إِنَّ الْمذ تَبـ ذِّرالَ تُببِیلِ ونَ السابینَ وکسالْمو قَّهى حذَا الْقُرْب آتانَ و

»یطَانُ لرَبه کَفُوراالشَّیاطینِ وکَانَ الشَّ
4.  

باألمر بل ولم یعمه فانـه   آلـه  و علیه اهللا صلىفی األمر باحسان الوالدین أتى بالجمع، فلم یخص الرسول 

فقد والدیه قبل الوحی بردح بعید من الزمن، ثم هنا یخصه باألمر وان شمل کافـۀ المکلفـین   

ال تجعـل یـدك..   «یث یناسبه من جهات عدة نأتی علیها، والى على نحو القضیۀ الحقیقیۀ، ح

ثم یعمم النهی عن قل األوالد خشیۀ امالق وقرب الزنا وقتل الـنفس وقـرب مـال    » ان ربک..

الیتیم، کما ویعمم األمر بوفاء العهد والکیل والوزن بالقسطاس المسـتقیم، دون أن یخصـه او   

وآت ذا «لک، ویرجع اخیرا الى خطابـه کمـا فـی    یعمه هذا او ذاك لنزاهۀ ساحته عن هذه وت

وال تجعل مـع  «و »وال تمش فی األرض مرحا«و»وال تقف ما لیس لک به علم«فی  »القربى حقه 

  .»الها آخر..  اللّه

فقد یشمله او یخصه امر او نهی یناسب امره ونهیه على وجه ال ینافی ساحۀ نبوته وعصـمته،  

                                                        
1

      .(6 :54. 

 
2

      .(6 :12. 

 
). وأن المقدرة هنا قضیبۀ العطف على اال تعبدوا لیست اال مفسرة: ان آت، حیث الناصبۀ تختص المستقبل، ولعلها تصلح      3

 لها ایضا مفسرة فال تقدیر ـ اذا ـ للباء اطالقا، وکافۀ الموارد المذکورة مصادیق لتفسیر القضاء األول.قرینۀ على السابقۀ 

 
4

 .27ـ  26: 17).      
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به على أي وجه، کالقتل والزنا ام مـاذا؟ وظـاهر الخطـاب    ام ال یخصه او یشمله فیما ال یناس

المفرد موجه إلیه أوال ثم إلى سواه، إال إذا لم یناسبه فعلى نحو القضیۀ الحقیقۀ لکل مکلـف  

  دونه، وظاهر الخطاب العام یشمله کذلک إالَّ...

ـ »وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل..«هنا یؤمر هو اوالً بأوامر ثالث:  رى ومـن هـو   ت

  ؟»ذا القربى«

انه صاحب القرابۀ االدنى، واألولى واألولى بالرسول نسبیا ورسـالیا، ان یـؤتی حقـه روحیـا     

ا     «ووصى فیها خیرا:  1ومالیا، کما آتى فدکا القرب ذوي قرباه فاطمۀ فاطمـۀ بضـعۀ منـی وأـن

مؤنۀ مالیۀ لکـی تسـتغنی هـی وزوجهـا     »  اللّه منها فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى

واألئمۀ من ولدها، معونۀ فی بـث الرسـالۀ اإلسـالمیۀ، ومعونـۀ روحیـۀ تعرفهـا بهـا األمـۀ         

  المرحومۀ.

 حیث آتى حقه من التربیۀ فی حضنه وحضانته لحد قال: ولدنی رسـول اللّـه   السـالم  علیهوإنه علی  

                                                        
1

زلت هذه اآلیۀ ـ اخرج البزاز وابو یعلی وابن ابی حاتم وابن مردویه عن ابی سعید الخدري قال: لما ن 177: 3). الدر المنثور      

فاطمۀ فاعطاها فدك وفیه اخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: لما نزلت اقطع  آله و علیه اهللا صلى  دعا رسول اللّه» وآت ذا القربى حقه..«

ابراهیم القندوزي فاطمۀ فدکا. ورواه مثله فی جمع الفوائد عن ابی سعید وینابیع المودة للحافظ سلیمان بن  آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 مثله. 473و 472و 471و 470و 469و 468و 467وفی شواد التنزیل حدیث  119الحنفی ص 

مع المأمون فی الفرق بین العترة واالمۀ  السالم علیهعن عیون االخبار فی باب ذکر مجلس الرضا  156ح  154: 3وفی نور الثقلین 

العزیز الجبار بها واصطفاهم على االمۀ فلما   خصوصیۀ خصهم اللّه» بى حقهوآت ذا القر«تعالى   حدیث طویل وفیه فی قول اللّه

  : یا فاطمۀ قالت: لبیک یا رسول اللّهآله و علیه اهللا صلىقال: ادعوا لی فاطمۀ فدعیت له فقال  آله و علیه اهللا صلى  نزلت هذه اآلیۀ على رسول اللّه

  جف علیه بخیل وال رکاب وهی لی خاصۀ دون المسلمین فقد جعلتها لک لما امرنی اللّهفقال: هذه فدك هی مما لم یو آله و علیه اهللا صلى

به فخذ بها لک ولولدك. وفیه عن الکافی عن علی بن اسباط قال: لما ورد ابو الحسن موسى على المهدي رآه یرد المظالم فقال: 

 آله و علیه اهللا صلىتبارك وتعالى لما فتح على نبیه   الحسن؟ قال: ان اللّهیا امیر المؤمنین ما بال مظلمتنا ال ترد؟ فقال له: وما ذاك یا ابا 

  ولیم یدر رسول اللّه» وآت ذا القربى حقه« آله و علیه اهللا صلىعلى نبیه   فدك وما واالها لم یوجف علیه بخیل وال رکاب فأنزل اللّه

امرنی ان ادفع الیک   فقال لها: یا فاطمۀ ان اللّه آله و علیه اهللا صلى  فدعاها رسول اللّه السالم علیهمن هم فراجع فی ذلک جبرئیل  آله و علیه اهللا صلى

فلما ولى ابو بکر اخرج عنها  آله و علیه اهللا صلى  ومنک فلم یزل وکالءها فیها حیاة رسول اللّه  من اللّه  فدك فقالت: قد قبلت یا رسول اللّه

وام ایمن بشهدا لها  السالم علیهلها: إیتینی باسود او احمر یشهد لک بذلک فجاءت بامیر المؤمنین وکالءها فأتته فسألته ان یردها فقال 

 فکتب لها بترك التعرض...

 اقول وروایات اصحابنا قریبۀ الى متواترة فی قصۀ فدك فال نطیل.
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ۀ إذ لم یحق لها غیره، ولم تحق له غیرها، ثم آتاه حق الوصایۀ ، وزوجه بضعته فاطمآلـه  و علیه اهللا صلى

  1والخالفۀ.

إن ذوي القربـى   2کما وآتى عترته المعصومین حقوقهم أن جعلهم خلفائه من بعده تلو بعض.

المأمور بایتائهم فی القرآن کثیر حیث یؤمر المکلفون بایتـائهم واإلنفـاق علـیهم، ولکـن ذي     

ـ «القربى المأمور بایتائه فی أمرٍ شخصـی لـیس إال هنـا وفـی الـروم:       آت ذا القربـى حقـه   ف

»واولئـک هـم المفلحـون     والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه اللّـه 
وهـی   3

  4محتفۀ فی ذیلها وما قبلها وبعدها بعموم دون خصوص.

ومکیۀ اآلیۀ فی السورتین ال تنافی القرابۀ الخاصۀ، حیث أخذ فـی االیتـاء منـذ مکـۀ لعلـی      

یتاء لفدکها وخالفته، او تکون إحداهما مکیۀ واالخرى مدنیـۀ!  وفاطمۀ تروبیا، وحتى المدینۀ ا

  ومکیۀ السورة ال تنافی مدنیۀ آیۀ او آیات منها.

وال نجد فی آیات ذوي القربى ـ کما الیتامى والمساکین وابن السـبیل ـ حقـا خاصـا لـذي       

ـ آله و علیه اهللا صلىالقربى إال هنا وفی الروم، فی خصوص قربى الرسول  م حـق خـاص لـیس    ، إذا فله

» إال المودة فـی القربـى  «وفی آیات المودة » حقه«لسائر ذوي القربى أمن ذا، یعبر عنه هنا ب 

ما یختصهم بحصق ال یشارکهم فیه أحد من العالمین، فلیس إذا من الحقوق المالیۀ ـ فقـط ـ    

                                                        
1

وآت «ثم قال جل ذکره: السالم علیهحدیث طویل یقول فیه  السالم علیه  فی اصول الکافی بسند عن ابی عبداللّه 153: 3). نور الثقلین      

 لت واالسم االکبر ومیراث العلم وآثار علم النبوة.وکان حقه الوصیۀ التی جع السالم علیهوکان علی » ذا القربى حقه

قال یوم الشورى: افیکم احد تم نوره من السماء حین قال: وآت ذا القربى حقه والمسکین؟  السالم علیهوفیه عن ابی الطفیل عن علی 

 قالوا: ال.

 
2

انه قال لرجل من اهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم  السالم علیهـ اخرج ابن جریر عن علی بن الحسین  176: 3در المنثور ). ال     

: نعم ورواه السالم علیهان یؤتى حقه؟ قال   قال: وانکم للقرابۀ الذي امر اللّه» وآت ذا القربى حقه«ـ قال: افما قرأت فی نبی اسرائیل: 

 ).3ـ  415: 2لرجل من اهل الشام (البرهان  السالم علیهالسدي عن ابن الدیلمی قال قال علی بن الحسین  مثله الثعلبی عن

 
3      .(30 :38. 

 
4

وبعـدها  » آلیات لقوم یؤمنونیبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک   الوم یروا ان اللّه«وقبلها » للذین یریدون«). فذیلها      

 ».فاولئک هم المضعفون  وما آتیتم من زکاة تریدون وجه اللّه  وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فال یربوا عند اللّه«
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لۀ حیث یشارکهم غیرهم کما فی آیات ذوي القربى ام من ذا؟، فانما هو حق من بیـت الرسـا  

اإلسالمیۀ هو استمراریتها فی خالفتها المجیدة، مهما شمل بطیاته حقا مالیا للصدیقۀ الطـاهرة  

کفدك، هی بلغتها وبلغۀ زوجها واوالدها المعصومین، کمعونـۀ لبیـت الرسـالۀ فـان دنیـاهم      

  آخرة.

لیـا،  ثم ال تشترط المسکنۀ فی واجب االیتاء اال فی المسکین أحوالیا، وإال فی ابن السبیل حا

فیؤتى ذو القربى لقرابته والیتیم لیتمه، وابن السبیل لضرورته، سواء أکانوا فقراء أم من ذا، ثـم  

إبدأ بمـن تعـول   « آله و علیه اهللا صلىوهؤالء درجات کما وذوا القربى درجات وعلى حد قول الرسول 

  1أمک وأباك وأختک وأخاك وأدناك فأدناك.

ثم وال یخص االیتاء إیتاء المال بل ومطلـق اإلحسـان کمـا تتطلبـه الظـروف والحاجیـات:       

المساکین والجار ذي القربى والجار الجنب وابـن  وبالوالدین احسانا وبذي القربى والیتامى و«

»السبیل وما ملکت أیمانکم..
، فاذا ال تسطع ایتاء مالیا للیتامى والمساکین فأحسن إلیهما فـی  2

  .»فاما الیتیم فال تقهر. وأما السائل فال تنهر«مواجهۀ أو توجیه بإحسان 

ی کسائر الواجبات، نفقات ام ماذا؟ قـد یقـال: ال ـ    وترى اإلیتاء االحسان واجب مالی أو حال

  ان اللّـه «یامرنـا بهـا:     اللهم إال إحسانا بالوالدین، إذ لم یفت به الفقهاء! ولکنه کیف ال؟ واللّه

»یأمر بالعدل واإلحسان وایتاء ذي القربى...
ویأمر بإیتاء من سواهم واإلحسـان الـیهم مهمـا     3

  علوم کما فی نفقات أم غیر معلوم کما هنا وهناك.کان فی حق م

ثم وایتاء الحق مالیا له حدود واجبۀ راجحۀ ومن ثم محرمۀ لیس حقا، وهـو اإلیتـاء أم مـاذا    

من صرف المال تبذیرا، فمهما کان إیتاء حق واجبا أم راجحـا فاالیتـاء تبـذیرا مـرم یجعـل      

  .»المبذرین کانوا إخوان الشیاطینوال تبذر تبذیرا. إن «المبذر من إخوان الشیاطین! 

                                                        
1

یـد المعطـی   «وهو یخطب: آلـه  و علیه اهللا صلى  رج ابن ابی شیبۀ عن ثعلبۀ بن زهدم قال قال رسول اللّهـ اخ  177: 4). الدر المنثور      

 العلیا وید السائل السفلى وابدأ بمن تعول...

 
2

      .(4 :36. 

 
3

      .(16 :90. 

 



 312

وانها آیۀ یتیمۀ منقطعۀ النظیر فی تحریم التبـذیر تحمـل علـى وحـدتها حملـۀ قویـۀ علـى        

اخوة فی شیطنۀ التبذیر، ثم ال نجد فی سـائر القـرآن اخـوة    » اخوان الشیاطین«المبذیرن أنهم 

»وإخوانهم یمدونهم فی الغی ثـم ال یقصـرون  «للشیاطین إال: 
وإن الشـیاطین لیوحـون الـى    « 1

»أولیائهم لیجادلوکم
»ألم تر أنا أرسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزهم أزا« 2

هل أنبـئُکم علـى   « 3

»من تنزل الشیاطین. تنزَّل على کل أفاك أثیم. یلقون السمع وأکثرهم کاذبون
أن األخوة رغم  4

فی األولى للکافرین، ثم ال أخوة، وأنمـا والیـۀ وتنـزلٌ ورسـالۀ، واألخـوة تعنـی المعاونـۀ        

  المساعدة فی اصول الشیطنۀ، والتبذیر أخوة للشیاطین!.

هنالک إسراف محرم أن تصرف فوق ما تحتاجـه، ولکنمـا التبـذیر هـو أن تصـرف فیمـا ال       

  فانه أنحس تبذیر.تحتاجه انت وال غیرك حیث ال ینفع ام ویضر 

  کالم حول التبذیر:

دون ابتغاء جـزاء وال شـکور     فاالیتاء ایا کان قد یکون تجارة ومبادلۀ، أو إنفاقا فی سبیل اللّه

، فهو إذا بذر یغنی بنفسه ویزداد، أو اسراف حیث تصرف المال فی الحالل فوق  إال وجه اللّه

ابل فی األولى وال األخرى، فهو تضییع فـی  الحاجۀ؛ أو تبذیر حیث یکون إفناء للبذر دون مق

بعد واحد اذا لم یضر إال فناء البذر، او بعدین اذا اضر زیادة على اإلفناء، کأن تشـغل أرضـا   

  سبخۀ مالحۀ صالحۀ لغیر الزرع تشغلها ببذر حیث تفنی البذر فال تشغلها لصالح غیر الزرع.

 5النعم مادیۀ ومعنویۀ، من رمیـک النـوى   ثم التبذیر ال یخص المال فانه أدناه، حیث یعم کافۀ

                                                        
1

      .(7 :202. 

 
2

      .(6 :121. 

 
3

      .(19 :83. 

 
4      .(26 :221. 

 
5

فدعى برطب فاقبل بعضهم السالم علیه  فی تفسیر العیاشی عن بشر بن مروان قال: دخلنا على ابی عبداللّه 157: 3). نور الثقلین      

 ال یحب الفساد.  ن اللّهیده فقال: ال تفعل إن هذا من التبذیر واالسالم علیه  یرمی بعضهم یرمی النوى، قال: فأمسک ابو عبداللّه
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فتولیۀ األمر ایـا کـان لمـن یحـق      1حیث تفید، ومن تولیۀ إمرة المسلمین لغیر امیر المؤمنین،

ولمن ال یحق تضییع تبذیر، وان کان فوق ما یحق فإسراف وظلم، وإن کان لمن یحـق   عدلٌ،

فعدل، وإن کان دون ما یحق فتقصیر وظلم، وهذه کلها تجري فی کافۀ النعم حیث تؤتى مـن  

  مال أو منال أو منصب أم ماذا؟.

اإلنفاق إنمـا هـو   فتبذیر المال هو أن تنفقه فی غیر حقه قلیالً او کثیرا، إذ لیس هو الکثرة فی 

 2»فهو مبـذر   من انفق شیئا فی غیر طاعۀ اللّه«وضع اإلنفاق وموضعه، ونیۀ االنفاق وموقعه ف 

ک کلـه      3»وما انفقت ریاء وسمعۀ فذلک حـظ الشـیطان  « قـد ملومـا   فتع«ومنـه إنفاقـک ماـل

لرسـول  وهو أدنى اإلسراف لحد قد ال تشمله اآلیۀ فـی اخـوة الشـیاطین حیـث ا     4»محسورا

 نهیا تنزیهیا تعطُّفا علیه یشمله صـدر اآلیـۀ   اللهم إال 5بعید کل البعد عن هکذا تبذیر آلـه  و علیه اهللا صلى

أبـدا. بـل    آله و علیه اهللا صلىال یشمله  »إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین«ثم الذیل » وال تبذر تبذیرا«

الصدر ایضا حیث التبذیر هو أال تنتفع وال تنفع بما تدفع وقد تضـر أو تتضـرر، ولـیس منـه     

تقعد ملوما محسـورا، وال إنفاقـک منـا أو أذى، ام مـاذا مـن      ف  إنفاق مالک کله فی سبیل اللّه

                                                        
قال: ال تبذر » وال تبذر تبذیرا«  فی قول اللّه السالم علیه  ). المصدر فی محاسن البرقی بسنده عن اسحاق بن عمار عن ابی عبداللّه     1

 والیۀ علی.

 
2

وال تبذر «عن قوله: السالم علیه  فی تفسیر العیاشی عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبداللّه 156: 3). نور الثقلین      

 فهو مقتصد.  للّهقال:... ومن انفق فی سبیل ا» تبذیرا

 
3

قال: ما انفقت على نفسک واهـل   السـالم  علیهـ اخرج البیهقی فی شعب االیمان عن علی بن ابی طالب   177: 4). الدر المنثور      

 بیتک فی غیر سرف وال تبذیر وما تصدقت فلک وما انفقت..

 
4

قال: بذل الرجل ماله ویقعد » ال تبذر تبذیرا«فی قوله  السالم علیه  عن ابی بصیر قال: سألت ابا عبداللّه 416: 3). تفسیر البرهان      

 لیس له مال قال: فیکون تبذیر فی حالل؟ قال: نعم.

 
ـ اخرج احمد والحاکم وصححه عن انس ان رجالً قال: یا رسول  177: 6). ومن الدلیل على الشمول، ما فی الدر المنثور      5

لمفروضۀ فانها طهرة تطهرك انی ذو مال کثیر وذو اهل وولد وحاضرة فاخبرنی کیف أنفق وکیف اصنع؟ قال: تخرج الزکاة ا  اللّه

: فآت ذا القربى حقه آله و علیه اهللا صلى! اقلل لی قال آله و علیه اهللا صلى  وتصل اقاربک وتعرف حق السائل والجار والمسکین فقال یا رسول اللّه

 .آله و علیه اهللا صلى  والمسکین وابن السبیل وال تبذر تبذیرا ـ قال: حسبی یا رسول اللّه
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  موارد االنفاق التی لیست هدرا کله وال ضرا کله، وإن کان ممنوعا منهیا عنه.

یشمل تبذیر النفس والنفیس، فتبذیر الـنفس  » تبذیرا«والنهی عن التبذیر مطلق لنفسه، ولمکان 

تعریضا للقتل او الجـرح او المـرض او أیـۀ     محرم أیا کان، أن یهدر اإلنسان نفسه انتحارا أم

  اصابۀ بدنیۀ او روحیۀ دون مقابل موازن او هو أرجح.

کذلک وتبذیر المال أن تصرفه فی غیر حالل أو تهدره دون صرف، أم فـی حـالل برئـاء او    

سمعۀ او منٍّ أو أذى، أم فی حالل باستئصال المال أن تبسط یدك کل البسـط فتقعـد ملومـا    

  ما اختلفت أخوة الشیاطین فی هذه وتلک.محسورا، مه

وبأحرى منعا صـرف المـال فیمـا یضـرك نفسـیا ام مـاذا، کالـدخان واخواتهـا مـن سـائر           

المخدرات، التی تضرك مالیا ونفسیا، وکلما کان عدم االنتفاع فی االیتاء اکثر، والضرر اکثـر،  

  فر.ومن حیث الشمول أوسع، فحرمۀ التبذیر أکثر، وأخوة الشیاطین أو

»وأما بنعمۀ ربک فحدث« » ما بکم من نعمۀ فمن اللّه«وألن 
اظهارهـا    والتحـدیث بنعمـۀ اللّـه    1

من بعد مـا    ومن یبدل نعمۀ اللّه«، فتبدیلها اذا یخلف شدید العقاب:  وصرفها فی مرضات اللّه

»شدید العقاب  جاءته فان اللّه
ألـم تـر إلـى الـذین     «غیر نعمۀ او الى کفر ونقمۀ: تبدیالً إلى  2

»کفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم یصلونها وبئس القرار  بدلوا نعمۀ اللّه
3.  

فی کفـرانهم بـنعم   » کانوا إخوان الشیاطین«فهؤالء المبذرون » الشیطان کان لربه کفورا«وألن 

  ».حلهاهدرا لها، أو صرفا فی غیر   اللّه

تعـالى، کـل     إذا فالتبذیر فی دولۀ او دولۀ، فی نفس او نفیس، فی علم ام ماذا من نعـم اللّـه  

  ذلک کفران بنعمۀ الرب فأخوة للشیاطین.

فتولیۀ األمر لمن ال یستحق تبذیر، وتولیته فوق ما یستحق إسراف، کمـا أنهـا دون اسـتحقاقه    

                                                        
1

      .(93 :11. 

 
2

      .(2 :211. 

 
3

      .(14 :28. 
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  ر والتبذیر.ظلم، وکذلک کل امرٍ له مثلث القصور والتقصی

لیس التبذیر ـ بطبیعۀ الحال ـ إال فیما یؤتیه المبذر، وکما اآلیۀ تفتتح باإلیتاء، وال یخص کما   

سلف إیتاء المال کما اإلیتاء فی اآلیۀ ال یخصه، فقد یشمل التبذیر نفس االنسان ونفائسه مـن  

سـراف واذا هـو   علم أو منصب ام ماذا، فتعلیمک علوم الدین زائدا على استحقاق المـتعلم إ 

  یصرفه فی الضالل او ال ینتفع به وال ینفع فتبذیر.

فمن یحضر خط النار فی جهاد الکفار لیس له تبذیر نفسه او نفَره او سالحه او ایۀ طاقـۀ مـن   

الطاقات الحربیۀ، أن یعرضها للهدر دونما مقابل، او مقابل أقل منهـا وأدنـى، فهـذا إسـراف     

  ۀ هدرا فی الحرب دون استئصال من عدوك.وذلک تبذیر، أن تستأصل منک طاق

فجهادك دون استعداد وِجاه العدو، أم فی تهاون فیـک وذویـک أمـام العـدو، أم تعرُّضـک      

  لجرح ام قتل دون الزام ام ماذا من حرب غیر مکافحۀ، إنه ال یخلو عن إسراف أو تبذیر.

ف وتهدیر یبوء بالضـرر  ولماذا التبیذر فقط بین المعاصی أخوة للشیاطین، ألنه یجمع کل إتال

  إلى الجماعۀ المسلمۀ فی کل صغیر وکبیر.

ومـن  «، وتبـدیلها نقمـا:    وأخوة الشیاطین ـ هذه ـ فی التبذیر إنما هی فی أنه کفران بنعم اللّه  

»شدید العقاب  من بعدما جاءته فان اللّه  یبدل نعمۀ اللّه
ـ    « 1   هألم تر الى الـذین بـدلوا نعمـۀ اللّ

»کفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم یصلونها وبئس القرار
هم   أفبالباطل یؤمنون وبنعمۀ اللّه« 2

»یکفرون
3.  

»واما بنعمۀ ربک فحدث«عباد الرحمن یحدثون بنعمته 
  واخوان الشیطان یکفرون بنعمته!. 4

»ضَنَّ عنْهم ابتغَاء رحمۀٍ منْ ربک تَرْجوها فَقُلْ لَهم قَوالً میسوراوإِما تُعرِ«
1.  

                                                        
1      .(2 :211. 

 
2

      .(14 :28. 

 
3

      .(16 :72. 

 
4

      .(93 :111. 
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هو ان تولی مبدیا عرضک خالف اإلقبال، فقد یکون غضبا ابتغـاء نعمـۀ مـن    » عن«اإلعراض 

»ما فی قلوبهم فـاعرض عـنهم    اولئک الذین یعلم اللّه«ربک 
فـاعرض عـنهم وانتظـر انهـم     « 2

»منتظرون
او یکون ترکا لإلیتاء اإلنفـاق اذ لـم تجـد مـا تـودي بـه متطلبـات ذوي القربـى          3

 »ابتغاء رحمۀ من ربـک ترجوهـا  «والمساکین وابن السبیل، وتستحی أن تواجههم فتمیل عنهم 

ولکی یرجـوك کمـا    »لهم قوالً میسورا فقل«لکی تؤتیهم ایاها، فکما أنک ترجوا رحمۀ ربک 

  . ترجو اللّه

فمن القول معسور کأن تنهر، فلست إذا وِجاه المحتاج بمعذور، ومـن القـول ال معسـور وال    

ور، ولکن األفضـل أن تقـول لهـم القـول     فأنت هنا معذ 4»ما عندي ما أحملکم علیه«میسور 

، وبصیغۀ أخرى أن تحسن بهم احسانا، أن تؤتیهم  المیسور: کعدةٍ جمیلۀ: سآتیکم إن شاء اللّه

  خیرا إن کان عندك مع قول میسور، دون منٍّ او اذى او قول معسور.

                                                                                                                                                         
1      .(17 :28. 

 
2

      .(4 :63. 

 
3

      .(32 :30. 

 
4

مزینۀ یستحملون ـ اخرج سعید بن منصور وابن المنذر عن عطاء الخراسانی قال: جاءنا ناس من  177: 4). الدر المنثور      

  فقال: ال اجد ما احملکم علیه تولوا واعینتهم تفیض من الدمع حزنا ظنوا ذلک من غضب رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 اآلیۀ قال: الرحمۀ الفیء. »واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمۀ من ربک«تعالى   فانزل اللّه آله و علیه اهللا صلى

وما تلقى من الطحن ـ عن کتاب الشیرازي  علیهاالسالمفی کتاب المناقب البن شهر آشوب بعد ذکر فاطمۀ  157 :3وفی نور الثقلین 

فقال: یا فاطمۀ والذي بعثنی بالحق ان فی المسجد اربعمائۀ  آله و علیه اهللا صلى  ـ انها لما ذکرت حالها وسألت جاریۀ بکى رسول اللّه

خشیتی خصلۀ ألعطینک ما سألت، یا فاطمۀ انی ال ارید ان ینفک عنک اجرك الى الجاریۀ  رجل ما لهم من طعام وال ثیاب ولوال

عز وجل اذا طلب حقه منک ثم علمها صالة التسبیح فقال   وانی اخاف ان یخصمک علی بن ابی طالب یوم القیامۀ بین یدي اللّه

واما تعرضن عنهم ابتغاء «على رسوله   من عند فاطمۀ انزل اللّه آله و هعلی اهللا صلى  مضیت تریدین من رسول اللّه السالم علیهامیر المؤمنین 

یعنی عن قرابتک وابنتک فاطمۀ.. فقل لهم قوالً میسورا یعنی: قوالً حسنا فلما نزلت هذه اآلیۀ انفذ رسول  »رحمۀ من ربک ترجوها

 الیها جاریۀ للخدمۀ وسماها فضۀ.آله و علیه اهللا صلى  اللّه
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ـ   1فالسکوت عن المحاویج، إال اذا کان حیاء دي، إنهمـا، ال یلیقـان بکـرم    . او القـول: مـا عن

  االخالق، وانما قول میسور، فإنه عوض وأمل وتجمل وان لم یتیسر له الوفاء به.

ال  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى تأکُّد اإلعراض عنـد اإلعـواز إیحـاء بأنـه     » تعرضن«وقد تعنی نون التاکید فی 

دقۀ الى وجهـۀ اخـرى   یکذب ـ أن یعد ولیس عنده ـ فی مجامالت، فوجه هذه الحتمیۀ الصا  

، وأما أنـا فمـا    :ابتغاء رحمۀ اللّه لینۀ ال تنافیها، أن یقول لهم کما یرجو رحمۀ ربه: إن شاء اللّه

  خیر وأبقى.  عندي، وما عند اللّه

ور   « سـحلُومـا مم د فَتَقْعـ طسا کُلَّ الْبطْهسالَ تَبو کنُقغْلُولَۀً إِلَى عم كدلْ یعالَ تَجو  ـکبا إِنَّ ر

»یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشَاء ویقْدر إِنَّه کَانَ بِعباده خَبِیرا بصیرا
2.  

هذه کنایۀ عن التقتیر وم نثم التبذیر حیث هما مذمومان، نهیا عن التفریط فـی االنفـاق وآخـر    

ذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکـان بـین   ال«عن اإلفراط فیه، أن یتخذ بین ذلک قواما: 

»ذلک قواما
وقوام المال ما یقوم بالحیـاة دون اسـراف وال تبـذیر وال تکنیـز حـین یحتـاج        3

وال تلقوا بأیـدیکم الـى     وانفقوا فی سبیل اللّه« 4»حسنۀ بین سیئتین«صاحبه، القوام فی اإلنفاق 

»یحب المحسنین  التهلکۀ وأحسنوا إن اللّه
»ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو« 5

6.  

                                                        
1

اذا سئل شیئا ولیس عنده أعرض عن السائل وسکت حیاء  آله و علیه اهللا صلىانس قال کان النبی  ). اخرج ابن حبان والحاکم عن     

اذا سئل شیئا فاراد ان یفعله قال: نعم، واذا اراد اال یفعل سکت ولم  آله و علیه اهللا صلىکان النبی  السالم علیهوفی الطبرانی االوسط عن علی 

 یقل قط لشیء: ال.

 
2

 .30ـ  29: 17).      

 
3      .(25 :67. 

 
4

یا بنی  السالم علیه  عنه قال: قال ابو جعفر البی عبداللّه عن تفسیر العیاشی عن الحلبی عن بعض اصحابه 159: 3). نور الثقلین      

ال تجعل یدك مغلولۀ الى عنقک وال تبسطها کل «علیک بالحسنۀ بین السیئتین تمحوهما، قال: وکیف ذلک یا ابه؟ قال: مثل قوله: 

 .»البسط..

 
5

      .(2 :195. 

 
6

      .(2 :219. 
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التوازن         نصوص اربعۀ تحمل بطیاتها حملـۀ علـى الـبخالء والمبـذرین المسـرفین، آمـرة ـب

اإلسالمی السلیم فی صرف المال سلبیا وایجابیا: أن ید المسلم هی ید اإلعطاء ممـا زاد عـن   

مغلولۀ الى عنقه ممسکا ال یعطی، وال باسطۀ کل البسط یعطی وال یبقـی، وإنمـا   حاجیاته، ال 

قوام بین ذلک وعوان وتوازن هو القاعدة الکبرى فی منهج اإلقتصاد اإلسالمی، فالبخـل غُـلٌّ   

، حیث 2، محسورا: عاریا1والتبذیر بسط وذُلٌّ، هما یقعدانک ملوما تلوم نفسک ویلومک الناس

اإلفراط والتفریط یحسرانک تعرِّیا عن راحۀ الحیاة، وتحسرا علیها، وانه کذلک تهلکۀ وتضـیق  

  فی الحیاة ال یدعک ان تتحرك فیها.

والبسط ترسم البخل یدا مغلوالً الى العنق ال تعطی شیئا، واإلسـراف والتبـذیر یـدا    فآیۀ الغل 

مبسوطۀ کل البسط ال تمسک شیا، وترسمهما معا قعودا کقعدة الملـوم المحسـور، کمـا أیـۀ     

  التهلکۀ یجعلهما فیها جمیعا.

یـر األمـور   فلیست التهلکۀ واللوم الحسرة فی بسط الید فقط، فانها فی غُلها اکثر وأبسـط، وخ 

  هو الوسط.

                                                        
1

بزَّ من  آله و علیه اهللا صلى  د بن منصور وابن المنذر عن یسار بن الحکم قال اتى رسول اللّهـ اخرج سعی 178: 4). الدر المنثور      

فنسأله فوجدوه قد افرغ منه  آله و علیه اهللا صلىالعراق وکان معطاء کریما فقسمه بین الناس فبلغ ذلک قوما من العرب فقالوا نأتی النبی 

 هذه اآلیۀ.  فأنزل اللّه

 السالم علیه  الکافی عن علی بن ابراهیم القمی عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقۀ عن ابی عبداللّه 417: 2 وفی تفسیر البرهان

عز وجل اسمه نبیه کیف ینفق وذلک انه کانت عنده أوقیۀ من الذهب فکره ان تبیت عنده فتصدق بها فاصبح   قال قال: علّم اللّه

ه ما یعطیه فالمه السائل واغتم هو حیثما لم یکن عنده شیء وکان رحیما رقیقا ولیس عنده شیء وجاء من یسأله فلم یکن عند

عز وجل نبیه بامره فقال: وال تجعل... یقول: ان الناس قد یسألونک وال یعذرونک فاذا اعطیت جمیع ما عندك من المال   فادب اللّه

 قد کنت حسرت من المال.

 
بابنها فقالت له  آله و علیه اهللا صلىـ اخرج ابن ابی حاتم عن المنهال بن عمرو قال بعثت امرأة الى النبی  178 :4). الدر المنثور      2

اکسنی ثوبا فقال ما عندي شیء فقالت: ارجع الیه فقل له اکسنی قمیصک فرجع الیه فنزع قمیصه فاعطاه ایاه فنزلت اآلیۀ وفیه 

هذه اآلیۀ ورواه   فی آخره فخلع قمیصه فدفعه الیه فجلس فی البیت حاسرا فأنزل اللّهاخرج ابن جریر عن ابن مسعود وذکر مثله 

قال: المحسور  السالم علیهوفی تفسیر علی ابن ابراهیم عن الصادق  158: 3نور الثقلین  السالم علیه  مثله فی الکافی عن ابی عبداللّه

وبقی فی داره عریانا على حصیره اذ اتاه بالل «ر آشوب باضافۀ هی یروي مثله عن ابن شه 417: 2العریان، وفی تفسیر البرهان 

 الصالة فنزلت اآلیۀ وأتاه بحلۀ فردوسیۀ.  وقال: یا رسول اللّه
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فالبخل عن اإلنفاق لوم وحسر وتهلکۀ فی الدنیا واآلخرة، واإلنفاق فی بسـط کـلٌ البسـط اذا    

قد ال یحمل حسرا وحسرة ولوما وتهلکۀ فی اآلخرة، وانمـا قعـدة الحیـاة      کان فی طاعۀ اللّه

الواجـب، فـال    الدنیا هکذا وقد تتخطى الى اآلخرة إذا اضرت بها، کمن ینفق بلغته فـی غیـر  

  ینفق على واجبی النفقۀ اذ لم یبق عنده ما ینفق فیقعد ملوما محسورا.

والحسیر هو الدابۀ التی تعجز عن المیسر فتقف ضعفا وعجزا، کذلک البخیـل یحسـره بخلـه    

فیقف، یوقفه المحاویج عن کل حراك کما نراه منهم وجاه االغنیاء البخالء، وهـذه تهلکـتهم   

  هی ولیدة البخل واإلجحاف بحق المحاویج.من الشیوعیۀ التی 

  2قتیرا. 1کذلک ویحسر المسرف فی انفاقه لحد ال یبقى لحاجته الضروریۀ شیء فیصبح فقیرا

واما ان تنفق فی واجبات معینۀ ام فی مستحبات لحد تبقى لنفسک وذویک بلغۀ، فانفاقـک اذا  

  وسط وعفو، أن تنفق الزائد عن الضرورة وقد یجب فی الحاالت اإلستثنائیۀ.

إن ربـک  «، ف ال تفتکر أنک اذا لم یتنفق کل ما عندك فماذا یصنع من قتر علیه رزقـه وقـدر  

ثم یامر من بسط فی رزقه أن ینفق على من قدر علیـه ولکنـه    »یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر

  بقدر، دون ان تجعل نفسک فی تهلکۀ لکی تنفق على غیرك.

یبسط ویقدر بخبرة وبصـیرة،   »انه کان بعباده خبیرا بصیرا«انه یبسط ویقدر، وإنه یأمر باالنفاق 

ة وبصیرة، وینهى عن اإلسراف والتبذیر والتقتیر عن خبرة وبصـیرة،  ویامر باالنفاق الوسط خبر

فلیس على البعاد إال اإلئتمار بأمره واالنتهاء بنهیه، ال أن یسبقوه ببسط لم یفعله هو ولم یـأمر،  

قـدر األرزاق فکثرهـا وقللهـا    «تعـالى:    وال أن یعصوه فی تقتیر لم یفعله ونهى عنه، فان اللّـه 

والسعۀ فعدل فیها لیبتلی من أراد بمیسورها ومعسورها ولیختبـر بـذلک   وقسمها على الضیق 

  3».الشکر والصبر من غنیها وفقیرها

                                                        
1

 قال: االحسار الفاقۀ. السالم علیه  ـ الکافی عن ابی عبداللّه 175ح  157: 3). نور الثقلین      

 
2

 قال: االحسار االقتار.  ی عبداللّهعن محمد بن یزید عن اب 181). المصدر ح      

 
3

 .السالم علیه). نهج البالغۀ عن اإلمام على      
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هنالک واجبات مالیۀ کضرائب مستقیمۀ، وأخرى غیر مستقیمۀ کاالنفاق للمحـاویج الـذین ال   

بحاجۀ الیها، ثم ال واجب علیـک أن    نز أمواالً وسبیل اللّهیجدون بلغتهم، ومن ثم حرام أن تک

تسوي بینک وبین الفقراء، فالممنوع عدم االنفاق أو انفاق کل ما تملک، واما ان تنفـق الزائـد   

  عن حاجیاتک الضروریۀ فال یجب إال فی حاالت ضروریۀ.

زائـد عـن الحاجـۀ    والعفو فی آیۀ العفو فی راجح اإلنفاق، واجبا کـان أم راجحـا، انفـاق ال   

الضروریۀ وهو وسط اإلنفاق، فانفاق الزائد کله وسـط اعلـى، وانفـاق الزائـد بعضـه وسـط       

أوسط، اذ یشمل الضرائب المستقیمۀ وغیر المستقیمۀ، وعدم انفاق الزائد جعل للیـد مغلولـۀ   

على العنق، وانفاق الکل حتى الحاجۀ الضروریۀ هو بسـطها کـل البسـط، فتقعـد فـی غلهـا       

  ملوما محسورا، واإلنفاق الوسط أیا کان یجعلک محمودا محبورا. وبسطها

لٍّ ان یسـووا بیـنهم     ال تجد النبی وال أحدا من المعصومین یجبرون او یأمرون األثریاء من حـ

  وبین الفقراء بعد أداء واجباتهم المالیۀ، اللهم إال تحریضا على نافلۀ االنفاق.

ی أداء واجباته المالیۀ، او فی تحصیل أموالـه سـرقۀ او   إنما المجبر على اإلنفاق هو المقصر ف

غصبا او بخسا او احتکارا او اجحافا على العمال م ماذا من أموال هی للشـعب او الشـخاص   

خصوص، وأما األموال التی حصلها من حلها وأدى واجباتها، غیر الواقفـۀ والمکنـوزة، فـال    

حیاة اللهـم إال لضـرورة إسـالمیۀ هـی     تحل مصادرتها، وال یجب إنفاق مازاد عن ضرورة ال

  أحرى شخصیۀً أو جماعیۀً.

أعم من إنفاق األصل او الفرع الحاصل بالعمل فیه حسب مختلف   وإنفاق الکنز فی سبیل اللّه

الحاجیات، وإذا لم یوجد مورد ألي إنفاق فال محظور فی کنز المال، ولکنه موجود على أیـۀ  

  على طول الخط. حال حیث الحاجیات والمحاویج متوفرة

ثم قد تشمل آیۀ الغل والبسط تحصیل المال ومصرفه لصاحبه وانفاقه، فغـل الیـد عـن کـل     

سعی وحراك فی تحصیل الرزق، وکذلک بسطها ان یصبح بکـل طاقاتـه سـعیا فـی طلـب      

الرزق، ممنوع، کما وان غلها عن مصرف المال وبسطها ممنوع، نهیا عن التفریط واإلفراط فی 

  وامرا بالوسط القوام بین ذلک، وکان بین ذلک قواما.هذا المثلث، 

کما یناسـب سـاحته القدسـیۀ     آله و علیه اهللا صلى  هذه األوامر والنواهی قد تختص او تشمل رسول اللّه
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ادب وعظۀ وتعلیم ونهی خفیف ولم یعـد علیـه ولـم    «انها  السـالم  علیهوکما یروي عن باقر العلوم 

هى عنه، وأنزل نهیا عن أشیاء حذر علیها ولم یغلظ فیها ولـم  یتواعد على اجتراح شیء مما ن

بسـط، ولـیس   اللهم اال التبذیر، فانه أخوة للشیاطین فال یشمله إال بسطا کل ال 1»یتواعد علیها

  منها! ام التقتیر ولم یکن منه طول حیاته المشرفۀ.

»والَ تَقْتُلُوا أَوالَدکُم خَشْیۀَ إِمالَقٍ نَحنُ نَرْزقُهم وإِیاکُم إِنَّ قَتْلَهم کَانَ خطْئا کَبِیرا«
2.  

مل الزما ومتعدیا، وخشیۀ إمـالق  تستع 3»االفالس«اإلمالق هو اإلنفاق او کثرته لحد اإلفتقار و

کما تعنی إفالس اآلباء باإلنفاق. کذلک تعنی إفالس االوالد، فأیـۀ خشـیۀ إلمـالق اآلبـاء أو     

االبناء ام کلیهما ال تقتضی قتل االوالد ما ال یقتضی امالق اإلنسان دون ولـد أن یقتـل نفسـه    

  . حیث الکافل لالرزاق إنما هو اللّه

وال تقتلوا أوالدکم من إمالق «مالق نحن نرزقهم وإیاکم.. وفی األنعام وترى لماذا هنا خشیۀ إ

  4؟»نحن نرزقکم وایاهم

إمالق األنعام هو واقعه دون ما هنا فانه خشیته، فواقع اإلمالق هو لآلباء فلکی ال یزداد إمالق 

» نحـن نـرزقکم وایـاهم   « على إمالق کانوا یقتلون أوالدهم تخفیفا لوطئۀ اإلمالق، والحل هو

ابتداء بکم یث الولد یأتی برزق والدیه، ثم إیـاهم، کمـا یـأتی برزقـه، إذا یـزول إمالقکـم       

  باوالدکم ثم ال یکونوا أمثالکم فی إمالقکم.

  واجب القیام فی االموال

  و

                                                        
1

 فی حدیث طویل یفسر آیات القضاء تفسیرا اجمالیا شمولیا. السالم علیهفی اصول الکافی بسند متصل عنه  160: 3). نور الثقلین      

 
2

      .(17 :31. 

 
قال: الحاج ال یملق ابدا قال قلت: وما  السالم علیه  عن تفسیر العیاشی عن اسحاق بن عمار عن ابی عبداللّه 160: 3). نور الثقلین      3

 ایضا. السالم علیهورواه مثله عن ابی ابراهیم » وال تقتلوا اوالدکم خشیۀ امالق نحن نرزقهم وایاکم«االمالق قال: االفالس ثم قال: 

 
4

      .(6 :151. 
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  منع السفاء عن التدخل فیها

م        لّهوالَ تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکُم الَّتی جعلَ ال« قُولُـوا لَهـو موه اکْسـا و یهـف مقُوهزاراما ویق لَکُم

»قَوالً معرُوفا
1.  

السفه فی األصل هو مطلق الخفۀ فیما من شأنه الصالح أال یکون خفیفا کالزمام السـفیه وهـو   

، وهو بالنسـبۀ لإلنسـان   ء النسج او الخَلق الموهون کثیر االضطراب، والثوب السفیه وهو ردى

وأشباهه خفۀ اإلنسانیۀ وهی العقلیۀ الرزینۀ الرصینۀ، سـواء أکانـت فـی األمـور المعیشـیۀ أو      

  2الدینیۀ مما یعنیه االنسانُ أو یعنی االنسانَ کإنسان من سائر النوامیس الخمس.

لمال هو السفه فی تدبیر المال من الناحتین، فکما أن الخاسر فی معامالته فالسفه هنا اعتبارا با

والجامع لخفۀ العقل فـی   4والذي یصرف أمواله فیما ال یحل 3سفیه، کذلک المسرف والمبذر

ـ     حقل األموال هو التخلف عن شرعۀ اللّه ان لسـفه  فی صروفها بمختلف األحـوال، سـواء أک

العقلیۀ اإلنسانیۀ أو اإلیمانیۀ، والثانیۀ أولى بالسفه من األولى ألنها سـفه عـن تقصـیر فأضـل     

  سبیالً.

والسفیه ممنوع عن التصرفات المالیۀ الحالیۀ والمستقبلیۀ، بل والماضیۀ إقـرارا أن علیـه مـاالً    

تصرفاته غیـر المالیـۀ فغیـر     فال ینفذ إقراره إالّ إذا أحرز عدم تفریطه فیه، وأما إقراراته وسائر

  محجور علیها.

                                                        
1

      .(4 :5. 

 
األمـوال    شخصیا وجماعیا، فحین جعل اللّه). وهی ناموس الدین والنفس والعقل والمال والعرض، والقیام فی کلها واجب      2

للعقالء المؤمنین قیاما، فبأحرى سائر النوامیس، والقیام فی ناموس المال یعنی القیام فی صالح النوامیس األربع کما هو القیام فی 

 صالح األموال نفسها والصالح اإلقتصادي لسائر شؤون المسلمین جماعات وفرادى.

 
3

 السالم علیه  ). فی المجمع أنه عام فی کل سفیه من صبی أو مجنون أو محجور علیه للتبذیر وقریب منه ما روي عن أبی عبداللّه     

 أن السفیه شارب الخمر ومن جرى مجراه.

 
4

فی هذه اآلى: ال تؤتوها شرّاب الخمر وال النساء ثم قـال: وأي سـفه أسـفه مـن      علیهماالسالم). فی تفسیر القمی عن أبی جعفر      

 شارب الخمر؟.
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وذلک قضیۀ طلیق النهی فی اآلیۀ عن إیتاء السفهاء أمواالً حیث القصد السیاج عن ضـیاعها،  

وال یختص بما یؤتَون، بل وما عندهم من أموال أم لهم من إقرارات مالیۀ، حیث النتیجۀ مـن  

اد، سـواء أکـان تفریطـا فـی حیاتـه      الکل واحد هو تفریط المال الذي جعل قیاما لصالح العب

أو إعطاء لغیر الوارثین حیث یضربهم، أم لمـا بعـد     تبذیرا أو إسرافا أو صرفا فی معصیۀ اللّه

فمن «عنهما:   موته کالوصیۀ بثلثه خروجا عن العقلیۀ اإلسالمیۀ، فإنه جنَف أو إثم وقد منع اللّه

»ینهماخاف من موص جنفا أو إثما فال إثم علیه أن یصلح ب
1.  

هنا کل السفهاء تقصیرا وقصورا وفـی اي سـفه فـی اي مـال؟ أالّ تؤتـوهم      » السفهاء«وترى 

تختصهم بمن لـه حـق فـی    » وأرزقوهم فیها وأکسوهم«؟ »لکم قیاما  أموالکم التی جعل اللّه«

  أموالکم! أم إنها أموالهم دون أموالکم؟ فلماذا ـ اذا ـ أموالکم!.

فی البدایۀ أنهـم سـفهاء خصـوص لهـم حـق فـی       » أرزقوهم«و» أموالکم«جمع بین قضیۀ ال

الواجب نفقاتهم أصلیا کواجبی النفقۀ األصول  2أموالکم کسفاء النساء واألوالد وسائر األهلین

وهم األبوان واألوالد واألزواج، أم الفروع کاألقارب الفقـراء، أم راجحـی النفقـۀ، ومـن ثـم      

سفهاء األیتام بالنسبۀ ألولیائهم حیث یجب علیهم اإلنفاق علیهم من أمـوالهم، فـذلک ـ إذا ـ     

حیـث اإلتیـاء فیهمـا    » نسـاء صـدقاتهن نحلـۀ   وآتوا ال«ـ » وآتوا الیتامى أموالهم«استثاء عن 

  مشروط بعدم السفه عقلیا وشرعیا، وإالّ فاإلتیاء محرم على أیۀ حال.

هی أموال الیتامى المخولۀ إلى أولیاءهم لصالح » لکم قیاما  التی جعل اللّه«هنا » أموالکم«فمن 

من هذه الجهـۀ، وقـد    التدبیر فیها کصالح التدبیر فی أموالهم أنفسهم، فهی کأموالهم أنفسهم

لهم قیاما بواجب الوالیۀ، وقیاما لصالح الیتامى، فبهذرها فی أیدي السـفهاء یهـدر     جعلها اللّه

  الواجبان.

ثم سائر السفهاء الفقراء حیث تجب الوالیۀ علیه فیها، فال تؤتوهم أموالکم وال أمـوالهم، بـل   

                                                        
1      .(2 :182. 

 
2

: إن النساء السفهاء إالّ التی آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج ابن أبی حاتم عن أبی أمامۀ قال قال رسول اللّه 120: 2). الدر المنثور      

 أطاعت قیمها.
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  .»أرزقوهم فیها وأکسوهم وقولوا لهم قوالً معروفا«

هی أمـوالهم، ونسـبۀ األمـوال ـ     » أموالکم«را سائر السفهاء غیر الفقراء وال الصغار، وهنا وأخی

إذا ـ إلى األولیاء هی قضیۀُ الجمع بین السفهاء األربعـۀ کمـا هـی قضـیۀ صـالح تصـرفات        

األولیاء فی أموال السفهاء، وهی قضیۀ أن أموالهم هی لصالح المجموعۀ مهـا کانـت أمـواالً    

والکم کَما لَها رِبـاط خـاص بـک لصـالحک شخصـیا، کـذلک لهـا ربـاط         شخصیۀ، فإن أم

  کمجموعۀ، مهما جعل اللّـه » لکم قیاما  جعل اللّه«بأشخاص آخرین وبالمجموعۀ المسلمۀ إذ 

لکم قیاما لصالح األشخاص الخصوص، حیث اإلسالم یراعی صالح األفراد ضمن المجموعۀ، 

لمثلث من رباط األموال باألولیـاء یقتضـی   وصالح المجموعۀ على کاهل األشخاص، فذلک ا

  نسبتها إلیهم أصلیا وإلى السفهاء فرعیا.

ـ األمـوال الشخصـیۀ لکـم       1األولیاء وسائر العقالء، تعم مخمس األموال: » أموالکم«إذا ف 

ـ   3ـ والتی یجب إیتاءها صدقۀً ونفقۀ للنساء،   2حیث یجب اإلنفاق منها على واجبی النفقۀ، 

ـ وأموالهم التی فیهـا    4لکم فیها قیاما بعدهم،   هاء المورثین لهم حیث جعل اللّهوأموال السف

ـ وأموالهم التی لیست بأیـدیکم فالواجـب     5قیام لألولیاء فی تدبیر شؤونهم أوالء السفهاء، 

  استرجاعها منهم للقیام فی صالحهم المعیشی.

ا وشرعیا، فهم األتقیاء النبهاء، العدول والمخاطَبون فی هذه المصلحۀ المالیۀ هم العقالء إنسانی

  فی الناحیۀ المالیۀ مهما لم یکونوا عدوالً بإطالق الکلمۀ.

وال هما معا، حیث القائم فی مطلـق  » أموالهم«ال » أموالکم«فأحسن تعبیر عن هذه األموال هو 

  األموال ألي صالح من المصالح شخصیۀ وجماعیۀ هم عقالء المؤمنین.

لیتامى والنساء یؤکد ـ فیما أکد ـ أنهما مـن المعنیـین بالسـفهاء، کمـا وأن       وهنا سابق ذکر ا

األکثریۀ الساحقۀ من السفهاء هم من النساء والیتامى، فال یؤتَون أموالهم علـى أیـۀ حـال إال    

  عند إیناس الرشد من یتاماهم وزوال السفه عمن سواهم.

تعمم الحکم لکل السفهاء، أنهـم ال  » وهمأرزق«و» أموالکم«بین » لکم قیاما  التی جعل اللّه«ثم 

یؤتَون أمواالً على أیۀ حال، سواء فی ذلک أموالهم الشخصیۀ، أو الواجب إیتاءه لهم نفقـۀ أو  

  .»وأرزقوهم فیها وأکسوهم وقولوا لهم قوالً معروفا«إنفاقا أو الراجح فیهما، فإنما 
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لکـم  «  نها مجعولۀ فی شـرعۀ اللّـه  تحدد موقف األموال ککل أ» لکم قیاما  التی جعل اللّه«ثم 

لصالح النشأتین، قیاما اقتصادیا ـ عقیدیا ـ ثقافیا ـ سیاسیا ـ حربیا ام اي قیـام وإقـدام       » قیاما

صالح لکم فردیا وجماعیا، وفی صـیغۀ مختصـرة قیامـا بالعقلیـۀ اإلسـالمیۀ لصـالح األفـراد        

  والجماعات.

وخـالف صـالح الجماعـۀ      خـالف شـرعۀ اللّـه   فالقاعد عن القیام فی أمواله، أو القائم فیهـا  

المسلمۀ او صالحه، لیس حرا فی قیامه وقعوده، فهو من مـوارد النهـی عـن المنکـر بمراتبـه      

الصالحۀ، فمن المفروض أن تکون األموال فی المجموعۀ المسلمۀ لهـم قیامـا فـی الحیویـۀ     

  اإلسالمیۀ فی کل حقولها وبکل عقولها الرزینۀ الرصینۀ.

لمال وتسمیده دونما فائدة وقیـام محـرم، کمـا أن إسـرافه وتبـذیره وصـرفه فـی        إذا فکنز ا

المحظور محظور، ومما ینافی القیام تسـلیط السـفهاء علـى األمـوال مهمـا کانـت أمـوالهم        

  الشخصیۀ فضالً عن الجماعیۀ أم أموال آخرین.

صـالحین، دون  لکم قیاما یجـب أن تکـون بأیـدي العقـالء ال      ذلک! فاألموال التی جعل اللّه

السفهاء الکالحین، فهی ککل لصالح العقالء، ومن صالحه تدبیر أمور السـفهاء فـی أمـوالهم    

ال » أمـوالکم «الشخصیۀ او سائر األموال التی یحـق صـرفها لصـالحهم، فهـی ـ إذا ـ حقـا         

  اللهم إال رزقا لهم وکسوة.» أموالهم«

فهاء فخاطبت العقالء أولیاء وسواهم فقد اقتسمت هذه اآلیۀ المجموعۀ المؤمنۀ الى عقالء وس

فالسفهاء ـ إذا ـ هم صف األیدي عن األموال التی یحق لهم صـرفها    » وال تؤتوا السفهاء«ب 

أال تخـاطبوهم بالسـفهاء، بـل     »وأرزقوهم فیها وأکسوهم وقولوا لهم قوالً معروفا«فیهم، فإنما 

  إلبتالء.وجاملوهم وحاولوا فی حصولهم على رشدهم کما یأتی فی آیۀ ا

یعم قیـام  » قیاما«یعم الجعلین: التکوینی والتشریعی، کما ان » لکم قیاما  جعل اللّه«والجعل فی 

المخاطبین فی واجب االصالح ألموال السفهاء ما هم أحیاء، وقیامهم أنفسـهم لصـالحهم إن   

  کانوا هم من ورثۀ السفهاء.
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حفاظا علیهـا   1ال المورث والوارثفعلى کل من الوارث والمورث أن یقوم بالحفاظ على أمو

ات غیر المشروعۀ، حیث األموال الحاضرة لیست ـ فقط ـ لحاضـر    عن الضیاع بسفاهۀ التصرف

  القیام فی المصالح، بل ولمستقبله، حیث الجعل یعم المستقبل الى الحاضر.

فحین یرى األوالد أو الوالدان أو الزوج أن وارثه أو مورثه یتهدر فی صرف األموال، وجـب  

أموالـه، قیامـا لـه حاضـرا وحتـى       على العقالء منهم الحفاظ علیهم، فیحجر على السفیه فـی 

  الموت، وقیاما للوارث بعد موت السفیه.

وعلى الجملۀ فنسبۀ األموال ـ ککل ـ إلى عقالء المؤمنین دون السفهاء، نسـبۀ رئیسـیۀ تعـم      

کافۀ المصالح الفردیۀ والجماعیۀ لهم وآلخرین، فی مثلث األموال شخصـیۀ لهـم وللسـفهاء،    

  لمشرکۀ.وجماعیۀ کما األموال العامۀ ا

ولکن نسبۀ األموال الى السفهاء لیست إال نسبۀ مصرفیۀ، کأنهـا لیسـت لهـم وإنمـا تصـرف      

لصالحهم، فلیس لهم تحصیلها وال اختزانهـاوال صـرفها إال علـى رقابـۀ العقـالء المـؤمنین       

  ورقابهم.

لذلک فلتنسب کل األموال إلى عقالء المؤمنین لمکان والیتهم فیهـا والسـفهاء هـم المـولَّى     

علیهم حتى فی أموالهم الخاصۀ فضا عما سواها! ومهما کانت ألمـوال السـفهاء نسـبۀ إلـیهم     

  فهی منسوبۀ بأحرى إلى العقالء فإنها لهم قیاما وألوالء قواما معیشیا.

حیـث  » لکم قیامـا   التی جعل اللّه«باألموال غیر المؤتاة للسفهاء، لمکان » ال تؤتوا«وال تخص 

» لکـم قیامـا  «ء فی أموالهم التی هی بأیدیهم ألنها ـ ککل ـ لصالح   تفرض الحجر على السفها

  صالحا اسالمیا.

فالسفیه أیا کان هو ممنوع التصرف فی أمواله الحاضرة أو الستحقۀ على أیۀ حال فضـالً عـن   

سائر األموال، اللّهم إال فیما کان صالحا فیمضى، ولکنه ال یسمح بدفع أمواله إلیه حفاظا عـن  

  ن تصرفاته غیر الصالحۀ.األکثریۀ م

                                                        
1

قال: هم الیتامى وال تعطوهم أموالهم حتى  السالم علیه). فی تفسیر العیاشی فی تفسیر اآلیۀ عن علی بن أبی حمزة عن الصادق      

 تعرفوا منهم الرشد قلت: فکیف یکون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا کنت أنت الوارث لهم.
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والمعیار فی السفه هو عدم الوثوق عقلیا او شرعیا او فیهما أالّ یصـرف المـال وفقـا للعقلیـۀ     

ال یجوز دفع المال ـ أیا کان ـ للسفیه، مهما کان بالغا، یجوز دفعه إلى غیـر    فکما  1اإلسالمیۀ

السفیه مهما لم یبلغ، اللهم إالّ الیتیم حیث یشترط فی دفع أمواله إلیه الرشد إضافۀ الى بلـوغ  

  النکاح.

إلیـه ألنهـا    2وکما السفیه ال یؤتى أمواله إیاه، کذلک ـ وبأحرى ـ غیر أمواله، ومنـه الوصـیۀ    

  ها.بحاجۀ الى عقلیۀ اسالمیۀ والسفه بکال شقیه خلو عن

  3.آله و علیه اهللا صلىومن آتى سفیها ماالً له فهو من الذین ال یستجاب لهم کما یورى عن الرسول 

کما یحتاجون ویناسـب محتـدهم ومسـتواهم حسـب     » وأرزقوهم فیها وأکسوهم«ذلک، ثم 

لتـدلیل علـى أن رزقهـم ال    » منهـا «دون » فیهـا «، وهنا  العرفیۀ العاقلۀ التی تصدقها شرعۀ اللّه

یختص ببعض هذه األموال، فمنهم من هم لهم کل المال، ومنهم دون ذلک، وال یصـلح ـ إذا   

ثم ومن رزقهم فیها االستثمار فی أموالهم حتـى ال تفنـى،   » أرزقوهم فیها«ـ جمعا بینهما إالّ 

ء أن یرزقـوهم فیهـا، ال ـ    ففیما هم معذورون للسفه عن استثمار أموالهم فال بد لسائر العقـال 

  فقط ـ منها، خوفۀَ نفادها فیصبحون کَالًّ علیکم.

                                                        
1

وال تؤتوا السفهاء «  فی قول اللّهالسالم علیه  فی تفسیر العیاشی عن یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبداللّه 441: 1). نور الثقلین      

عن هذه اآلیۀ قال: کل من یشرب  علیهماالسالمقال: من ال تثق به، وفیه عن إبراهیم بن عبدالحمید قال سألت أبا جعفر » أموالکم..

 المسکر فهو سفیه.

یقول ألبیه یا أبه إن  السالم علیهوفیه عن قرب اإلسناد للحمیري هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقۀ بن زیاد قال سمعت أبا الحسن 

الیمن أفال أزوده بضاعۀ یشتري بها عصب الیمن؟ فقال: یا بنی ال تفعل، قال: ولم؟ قال: فإنها إذا ذهبت لم توجر علیها  فالنا یرید

فأي سفیه أسفه بعد النساء  »لکم قیاما  وال تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل اللّه«تبارك وتعالى یقول:   ولم یخلف علیک ألن اللّه

 من شارب الخمر.

 
2

قال قال أمیر المؤمنین  السالم علیهمفی من ال یحضره الفقیه روى السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آباءه  442ر ). المصد     

 .»وال تؤتوا السفهاء أموالکم«عز وجل یقول:   : المرأة ال یوصى إلیها ألن اللّهالسالم علیه

 
3

قال: ثالثۀ یدعون  آله و علیه اهللا صلىـ أخرج الحاکم وصححه والبیهقی فی الشعب عن أبی موسى عن النبی  120: 2). الدر المنثور      

مرأة سیئۀ الخلق فلم یطلقها ورجل کان له على رجل مال فلم یشهد ورجل أتى سـفیها  فال یستجیب لهم رجل کانت تحته إ  اللّه

 ».وال تؤتوا السفهاء أموالکم: « ماله وقد قال اللّه
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، فـالقول   سواء أکانوا سفهاء خَلقیـا ام تخلفـا عـن شـرعۀ اللّـه     » وقولوا لهم قوالً معروفا«ثم 

المعروف بالنسبۀ لالولین هو لین القول دون هینه، فال یخاطَبوا بلغۀ السفیۀ فانهـا سـفاهۀ فـی    

  .الخطاب

ثم هو بالنسبۀ لآلخرین نهی عن المنکر بلغۀ مؤدبۀ مصلحۀ، دون المزریۀ المخجلۀ المفسـدة،  

ومهما عمت السفهاء سائر السفهاء إلى الیتامى غیر الراشـدین، فقضـیۀ األهمیـۀ البالغـۀ فـی      

  یتاماهم أن یختصوا بالذکر إصالحا خاصا لحالهم، ثم اآلخرون هم أمثالهم فی حکمهم.

عن حجر السفهاء أنهم ـ ایا کانوا ـ هم محجور علیهم فـی أمـوالهم فضـالً       وحصیلۀ البحث

  عن أموالکم، یحجر علیهم فی مثلث األموال، لکم ولهم واألموال العامۀ.

  فالمورث محجور علیه إذا سفه فی تصرفاته المالیۀ صرفا أو هبه أو وصیۀ فیها جنف أو إثم.

  ل طول حیاة المورث.والوارث السفیه محجور علهى فی حاضر األموا

  وکل من الزوجین علیه فی سفاهۀ التصرفات المالیۀ.

وبصیغۀ عامۀ کل السفهاء محجور علیهم فی أموالهم قدر سفههم، والوالیۀ هی بطبیعۀ الحـال  

  لألقرب إلیهم واألعقل األعدل.

وإذا کانت مصلحۀ القیام فی األموال تقتضی أن تکون بأیـدي العقـالء الصـالحین، فبـأحرى     

  المصلحۀ فی سائر النوامیس الخمس.

  بل المبتدء على أیۀ حال هو المعرفۀ المعروفۀ بالعقل واإلیمان.» ال یجوز اإلبتداء بالنکرة«ف 

فالزعامات اإلسالمیۀ تختص باألعقل األعلم األورع دون األقوى واالشـجع، حیـث السیاسـۀ    

ۀ، مهما کانت الشجاعۀ والقـوة مـن   اإلسالمیۀ تحور على محاور العدالۀ العاقلۀ والعقلیۀ العادل

  متممات القیادة اإلسالمیۀ، ولکنها على هامش العقل والورع والعلم.

»مالَهوأَم هِموا إِلَیفَعشْدا فَادر منْهم تُمفَإِنْ آنَس لَغُوا النِّکَاحتَّى إِذَا بى حتَامتَلُوا الْیابا والَ تَأْکُلُوهو 

بِدرَافا وفَـإِذَا      إِس رُوفعأْکُـلْ بِـالْمیـرا فَلْینْ کَـانَ فَقمو ففتَعسا فَلْیینْ کَانَ غَنمرُوا وکْبارا أَنْ ی

»حسیبا   دفَعتُم إِلَیهِم أَموالَهم فَأَشْهِدوا علَیهِم وکَفَى بِاللّه
1.  

                                                        
1

      .(4 :6. 
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تامى فی أموالهم ما دامت هی بأیـدینا والیـۀً علـیهم    بعد ما بدت لنا إجراآت مشددة بحق الی

حفاظا علیها، هنا یبدو لمرة یتیمۀ إجراآت أخرى یتسلم بها الیتامى أمـوالهم، فیهـا حفاظـات    

أخرى على أموالهم وأحوالهم، فـأموالهم ـ إذا ـ مشـدودة ببـالغ الحفـاظ علیهـا فـی کلتـا          

  المرحلتین دونما أي إهمال وإمهال.

لهم لرشدهم اقتصادیا وشرعیا فی أموالهم لحد بلوغ النکاح، ثـم اسـتیناس رشـد     فهنا ابتالء

منهم، فتسلیم أموالهم لهم کاملۀ، وحرمۀ المسامحۀ فی أموالهم قبل رشدهم، وحرمۀ التصرف 

فیها إسرافا وبدارا أن یکبروا، ووجوب اإلستعفاف عن أکل شیء منها أجرةَ القیام بشـأنها إذا  

نیا ال یفتقر بذلک القیام، وسماح أکـلٍ منهـا فـی أضـیق الحـدود إذا کـان       کان الولی غنیا غ

محتاجا او احتاج بقیامه، ومن ثم واجب اإلشهاد عنـد التسـلیم کَسـحا لکـل إحتمالـۀ فـی       

  .»حسبیا  وکفى باللّه«شهید وحسیب أوالً وأخیرا   تقصیرهم بحقهم فی أموالهم، ثم اللّه

فات التی کانت تعیشها البیئـۀ الجاهلیـۀ بحـق الیتـامى،     وفی هذه المقاطع إیحاآت بکل التخل

فاحتاجت إسالمیا إلى إجتیاحها عن بکرتها، وقد أثرت فی المسـلمین لحـد صـمموا علـى     

  ».حسیبا  وکفى باللّه«اإلنفصال کلیا عن الیتامى کیال یتورطوا فی محاظیر مقصدة 

ح أحـوالهم ومنهـا الرشـد    لیس فحسب فی والیتک على الیتامى إصالح أموالهم، بل واصـال 

  لتسلّم أموالهم حتى یصلحوا فیها کما انتم تُصلحون اقتصادیا وشرعیا:

  »وابتلوا الیتامى«

ذکرانا وأناثا، یتیمات صغیرات، او کبیرات کالالتی مات عنهن آباءهن ولما یتزوجن، فـإنهن  

وضـوع فـی واجـب    من یخصکم نسبا او سببا ام ال یخصکم، فإنما الم» الیتامى«داخالت فی 

دونما أي قید أو شرط آخر، ودون غیر الیتـامى إذ لـم   » الیتامى«اإلبتالء وسائر اإلجراآت هو 

وأمـا الیتـامى مـنهم فهـم     » ال تؤتوا السـفهاء «یفرض على األولیاء ذلک بحق السفهاء، فإنما 

  مخصوصون بکرامۀ اإلبتالء.

قابۀ األولیاء، تعریفا مـنهم لهـم کیفیـۀ    ولزام اإلبتالء تجویز المعامالت الجزئیۀ للصغار على ر

المعاملۀ، إبتداء بکونهم کوسائط فی هذه المعامالت، ومن ثم استقاللٌ على نفس الرقابۀ حتى 

یؤنس منهم ـ على ضوء التداوم فی ابتالءهم ـ رشـد، فقـد تجـوز معاملـۀ الصـبیان ضـمن        
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ووجوبه! وهذا ال یقتضی تجـویز  اإلبتالء حیث یؤمرون به، ولواله لما جاز اإلبتالء فضالً عن 

ه إلیـه فإنـه مشـروط         معامالته المستقلۀ خارج اإلبتالء، ولکن یجوز ـ معذلک ـ دفع مـالٍ ـل

إذا فجواز معامالته مشروط بشرطی عدم دفـع مالـه   » فإن آنستم«بإیناس الرشد حسب النص 

  إلیه وبالرقابۀ علیه فی معامالته اإلبتالئیۀ.

بجواز تصرفات الصبی مقدر بقدر واجب اإلبتالء، فإن اقتضـى   وألن الضرورات تقدر بقدرها

دفع مال له إلیه لمعاملۀ على رقابته دفعه إلیه، ولیس هذا داخالً فی النهی المستفاد مـن األمـر   

حیث یعنی الدفع طلیقه دون مقیده بالرقابۀ اإلبتالئیۀ، کما وقد ال یشـمله منهـی   » فادفعوا«فی 

ا هو لزام اإلبتالء، أم إذا کان دفعا یخصص بالدفع الـذي هـو لـزام    الدفع ألنه لیس دفعا وإنم

  اإلبتالء.

وواجب اإلبتالء هو منذ التمییز إذ لیس أمرا دفعیا یحصل قفزة دون مراس، بل هـو تـدریجی   

، ثم ولیس بلـوغ النکـاح آخـر المطـاف فـی      »حتى إذا بلغوا النکاح«إبتداء من بدایۀ التمییز 

 »فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم«دفع إموالهم إلیهم، بل واجب ابتالءهم وسماح 

  ال قبلَ إیناس الرشد، إذا فمدرسۀ اإلبتالء بادءة من التمییز ومنتهیۀ عند إیناس الرشد.

وألن الرشد اقتصادیا وشرعیا درجات، فقد یکون الیتیم رشیدا فی معامالت جزئیۀ، غیر رشید 

م إلیه یتبع ـ کما وکیفا ـ قدر رشده، ال أن یکون رشد ما کافیا لدفع    فیما فوقها، فدفع أمواله

  کل أمواله إلیه.

ومن الرشد المشروط فی دفع االمل هنا الرشد الشرعی علمیا وعملیا، فإن بلغ النکاح ورشـد  

اقتصادیا وهو بعد غیر رشید دینیا ـ حیث یسرف أو یبذر أو یصرف ماله فی غیر حله ـ فهـو    

ومـا أمـر فرعـون    «ثـم  » وعصى آدم ربه فغـوى «د، حیث العاصی غوي غیر رشید: غیر رشی

  رغم رشده البالغ مادیا واقتصادیا.» برشید

إذا فواجب ابتالء الیتامى یحلِّق على بعدي الرشد والثانی أرشـد، فعلـى األولیـاء أن یبلـوهم     

  فیهما مع بعض وال سیما أهمهما وهو الناحیۀ الشرعیۀ.

  یۀ على الیتامى مشروطۀ بالرشد الشرعی بعد االقتصادي.ذلک وبأحرى الوال

»لَغُوا النِّکَاحتَّى إذَا بح«  
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وماذا یعنی بلوغ النکاح؟ هل أنه بلوغ الیتیم أو الیتمیۀ لحد صـالحیۀ عقـد النکـاح کمجـرد     

عقد؟ وهو حاصل منذ الوالدة! حال أن مسرح اإلبتالء لیس إال منذ التمییـز وقابلیـۀ اإلبـتالء    

  ا وعمالً!.علم

أم هو واقع النکاح مباضعۀ؟ وصیغته الصالحۀ: حتى إذا نکحوا! وقد ال ینکح الیتیم حتى آخـر  

  عمره فال یدفع ـ إذا ـ إلیه أمواله!.

إنه زمن صالحیۀ الیتیم للنکاح لوال الموانع الصحیۀ واإلقتصادیۀ أماهیه، فقد یصـلح للنکـاح   

  اخلیۀ أو خارجیۀ، فهو بالغ النکاح.حیث بلغ سنِّی النکاح ولکنه تمنعه موانع د

وقد ال یصلح للنکاح وهو صحیح المزاج وله المعدات اإلقتصادیۀ فلیس هـو بـالغ النکـاح،    

وبصیغۀ مختصرة شاملۀ أنه بلغ مرحلۀ من رشد الجسم ومعداته، ومن العقلیـۀ الکافیـۀ إلدارة   

ما منعـه عنهـا انحرافـات    شؤون بیت الزوجیۀ، والقدر المتیقن هنا أصل النکاح المباضعۀ، مه

ع     صحیۀ أماهیه، ولکنه بلغ مبلغا من العر والرشد فی جسمه هو فیه بالغ النکـاح لـوال المواـن

  المعارضۀ.

ثم إدارة شؤون بیت الزوجیۀ بالعقلیۀ اإلنسانیۀ واإلیمانیۀ وهی أقل تقدیر للرشد الذي یتطلبـه  

  الجماعی العام.حقل الزواج، وال یکتفى به فی دفع أمواله إلیه للحقل 

وبلوغ النکاح ـ هذا ـ یصاحبه فی األغلب الرشد العقلی اإلیمـانی، حیـث العقلیـۀ اإلنسـانیۀ       

  تصاحب فی رشدها رشد الجسد، کما العقلیۀ اإلیمانیۀ تصاحبهما فی جو اإلیمان وحضنه.

غ النکاح وألن الرشد فی العقلیۀ اإلنسانیۀ واإلیمانیۀ قد یتفلت عن بلوغ النکاح لذلک ثنی بلو

حتى تکمل الشدات الثالث التی هی رشد الیتـیم، الصـالح دفـع    » فإن آنستم منهم رشدا«ب 

  أمواله إلیه عنده.

وألن القصد من إبتالء الیتامى هـو حصـول الرشـد وأهمـه رشـدهم الروحـی فـی العقلیـۀ         

لنکـاح،  اإلسالمیۀ، فقد یستمر واجب اإلبتالء الى حد إیناس رشد منهم مهما کان بعد بلـوغ ا 

وتحدید واجب اإلبتالء ببلوغ النکاح لیس إالّ تحدیدا أکثریا لحصول الرشد عنـده، ولـذلک   

  ».فإن آنستم منهم رشدا«استدرك موارد االنفالت ب 

وإذا أونس منهم الرشد المطلوب قبل بلوغ النکاح وقف واجب اإلبتالء عند حده، اللّهـم إال  
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  به.ازدیادا لرشده فمحبور مشکور ولیس من واج

»مالَهوأَم هِموا إِلَیفَعشْدا فَادر منْهم تُمفَإِنْ آنَس«.  

فاإلیناس هو المعرفۀ على أنس، دون المعرفۀ الساذجۀ غیر المعمقۀ تخمینا ظنیـا، وإنمـا هـی    

  على ضوء األنس الحاصل بابتالءهم.

ى النـار،    مهمـا أخطـأ   » آنس من جانب الطور نارا«وأصل اإلیناس هو اإلبصار کما  النـور اـل

ولکنه وجده بإبصاره نارا، وألن هذا اإلیناس مروبط باإلبتالء فال یکتفى هنا باإلینـاس معرفیـا   

دونما ابتالء عملی بل هو معرفۀ عملیۀ على ضوء اإلبتالء علمیـا، فـال یعنـی ـ إذا ـ إبصـار       

ء ـ الذي هـو أیضـا    رشد معاملی علمیا، وال إبصاره عملیا لمرة أو مرات ما لم یصدق اإلبتال

بدوره عمل تربوي ـ فإنما هو إبصار رشد على ضوء اإلبتالء المتداوم بین فترة التمییز وبلوغ  

  النکاح.

فنص اإلیناس قاصد إلى خصوص معناه باإلبتالء، دون علم ومعرفۀ فقـط، ودون إبـتالء بـال    

  إلیه عملیا وتجربیا.معرفۀ فقط، فإنما إیناس متعدد بمدائبۀ اإلبتالء وخاللَه حتى یطمئن 

فال یکفی تعلیمه کیف یتعامل فی أمواله، وال استعالمه بعد تعلیمه، وال إبتالءه فقط وإن کـان  

  بعد التعلیم واإلستعالم، بل هو إیناس رشد منه على ضوء هذه الثالث التی یجمعها اإلبتالء.

أن یکتفی فـی أي منهمـا   فاإلبتالء وإیناس الرشد هما متجاوبان فی حقل التعلیم والتربیۀ دون 

بواحد منهما، و ال یجب من اإلبتالء وإینـاس الرشـد إالَّ مـا دون العسـر والحـرج للمبتلـی       

والمبتلى، ومسرح اإلبتالء هو اإلستعداد لـه دون عسـر وال حـرج، وذلـک یختلـف حسـب       

هـی  الفاعلیات والقابلیات، فلیس لبدایته حد خاص لعمر الیتیم، مهما کانت الغایـۀ األکثریـۀ   

  بلوغ النکاح، ثم الغایۀ األصیلۀ هی إیناس الرشد.

هنا منکرا ال یعنی رشدا ما بالنسبۀ إلصالح المال، بل ورشدا فی العقلیۀ اإلسـالمیۀ،  » رشدا«و

فرشد ما بالنسبۀ للیتیم هو مجموع الرشدین ألنه یقابل السفه وهـو ذو بعـدین، بعـدان أمـام     

را دون تعریف حیث الرشد یحلِّق على کل درجاته، وذلک بعدین سفها ورشدا، وقد أتى منکَّ

مما یحجز األکثریۀ الساحقۀ من الیتامى ـ بل وأولیـائهم ـ عـن التصـرفات المالیـۀ، فلـذلک        

وهو أولـى درجـات التقـوى اإلقتصـادیۀ والشـرعیۀ کمـا یناسـب حقـل         » رشدا«اکتفى ب 
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جتمع العام، فال یکفـی رشـد یخـص    التصرفات المالیۀ لکل من الیتیم والیتیمۀ فی خضم الم

  جزئیات التصرفات المالیۀ، لدفع کل أمواله إلیه، وإنما یقدر الدفع بقدر الرشد.

وألن المسرف والمبذر والذي یصرف ماله فی حرام هو سفیه غوي ـ فال یصـدق علیـه أنـه     

  .رشید ـ لم یجز دفع ماله إلیه، اللَّهم إالّ قدر رشده کیال یضیع ماله وتضیع حاله

وشـد   »حتى إذا بلغوا النکاح«فهنا شدات ثالث لجواز دفع مال الیتیم إلیه، شد النکاح لمکان 

ال تقربوا مـال الیتـیم إالّ بـالتی هـی     «و(» رشدا«الرشدین مالیا وحالیا حسب الشرع کما یعنیه 

»أحسن حتى یبلغ أشده
»فأراد ربک أن یبلغا أشدهما ویستخرجا کنزهما« 1

2  جمع الشِّد واألشد

ولمـا بلـغ   «وأقله ثالث شدات هی بلوغ النکاح والرشدین عقلیا وشرعیا ویجمعهما اإلستواء: 

»أشده وأتسوى أتیناه حکما وعلما
حتى إذا بلغ أشده «وقد یتقاضى بلوغ األشد حد األربعین:  3

»وبلغ أربعین سنۀ
4.  

فالمستوي فی حیاته فی شد الجسم والعقلیۀ اإلسالمیۀ هو الذي بلغ رشدا، والمحور األصـیل  

هنا شد الرشدین فإن رشد دون بلوغ النکاح فقد یقال بجواز دفـع مالـه إلیـه، وأمـا إن بلـغ      

النکاح دون رشد فال وإن بلغ أربعین فإنه ـ إذا ـ سـفیه محجـور علیـه، ذلـک! وقـد یـأتی         

  بلوغ النکاح مع الرشد آلیات األشد وغیرها. إشتراط

فلیس بلوغ النکـاح إال ظرفـا متعـودا    » فإن آنستم..«هنا ظرفیۀ شرطیۀ جزائها الجملۀ » إذا«ف 

إلیناس الرشد، ولیس شرطا مستقالً قبله بحیاله، ولکن األقوى اشتراطه کما یأتی، وهنا فـروع  

  عدة:

الموضوع ـ فقط ـ فی آیۀ اإلبتالء، فـال یجـب     ـ واجب اإلبتالء یختص بالیتامى حیث هم   1

                                                        
1      .(17 :34. 

 
2

      .(18 :82. 

 
3

      .(28 :14. 

 
4

      .(46 :15. 
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اإلبتالء بالنسبۀ لسائر الصغار والسفهاء مهما کان راجحا تربویا، اللهـم إالّ بالنسـبۀ للتکـالیف    

الشرعیۀ بالنسبۀ لألموال وغیرها، فإن الدعوة إلى سبیل ربـک بالحکمـۀ والموعظـۀ الحسـنۀ     

المؤمنـون  «ضـین علـى األولیـاء حیـث     طلیقۀ، وکذلک األمر فی حقل النهـی واألمـر المفرو  

»والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر
وقد یختلـف واجـب    1

اإلبتالء عدة وعدة بین الذکور واألناث باختالف واجبات الحیاة الجماعیـۀ ومسـارحها سـعۀ    

إلبتالء الخـتالف المسـؤولیۀ اإلقتصـادیۀ    وضیقا، فال تحتاج األنثى إلى ما یحتاجه الذکر من ا

  وسواها بینهما.

فهو واجب أو مسـموح کمـا     ـ کلما یتطلّبه واجب اإلبتالئ اقتصادیا على ضوء شرعۀ اللّه  2

یقتضیه العرف والعادة السلیمۀ الجاریۀ فی إبتالء الیتامى، إذا فیجوز معـامالت الیتـیم صـغیرا    

رقابۀ األولیاء وإن استلزم دفع مالٍ له إلیه، فإنه لـیس   وکبیرا قبل إیناس رشد منه، ولکنه على

ابتالءه،  » لکم قیاما  التی جعل اللّه«إتالفا لماله آیۀ القیامۀ  بل هو من ضمن قیام الیتیم وقوامه ـب

وال دلیل شرعیا یمنع الیتیم عن تصرفه هکذا، وال سیما أنه ضمن ابتالءه المفروض على ولیه، 

یختص بغى رحقل اإلبتالء، والقول انه لیس تصرف الیتیم » فادفعوا« وعدم الدفع المستفاد من

فی مال له من لزامات ابتالءه، حیث یبدل عنده مال الولی او من االموال العامۀ التی یصـرف  

فی صالح المسکین، إنه مردود بان غیر الرشید وهو السفیه ال یجوز دفع مال الیه یتیما وسـواه  

  ، واقرب األموال لصالح ابتالءه هو ماله.کما دلت علیه آیۀ السفهاء

ـ بلوغ النکاح لیس إال ظرفا أکثریا إلیناس الرشد، فالرشد علّه هـو األسـاس وإن حصـل      3

قبل بلوغ النکاح، فال یجب جمع األمرین، ولم تنه آیۀ السـفهاء إال عـن دفـع المـال إلـیهم،      

  والرشید الصغیر لیس سفیها والکبیر السفیه غیر رشید.

راته المالیۀ وعطیاته وأشباه ذلک من تصرفاته المالیۀ ال تمضى قبل بلوغ رشده، فإن أقـر  فإقرا

  بدین فلیس على الولی تصدقه إالّ إذا أثبت بحجۀ شرعیۀ.

  ذلک! ولکن الیتیم ال یقاس بغیره من القصر، فال مساوات بینهما فی شروطات الحجر.

                                                        
1

      .(9 :71. 
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على إشـتراطه معـه، وإن کـان أیضـا مـن      ثم وذکر بلوغ النکاح قبل إیناس الرشد مما یدل 

حیث ال یصدق الکبیر على الصـغیر الرشـید   » أن یکَبروا«ظروف الرشد فی األغلب، ومن ثم 

  لغویا یخص الکبر فی العمر.» یکبروا«مهما صدق على بالغ النکاح دون رشد، کما وأن 

ثم شد الرشد اقتصـادیا   وأخیرا، آیات بلوغ األشد، والشد األول هو البلوغ ثم شد العقل ومن

  إسالمیا، هذه عساکر البراهین على شرطیۀ بلوغ النکاح إضافۀ إلى إیناس رشد.

إذا فدفع أموال الیتامى إلیهم مشروط بإیناس رشد منهم مع بلوغ النکاح وهـو الرشـد الـذي    

یصلح لکافۀ التصرفات ـ صغیرة وکبیرة ـ فی أموالهم، وأما إذا اخـتص الرشـد بطـرف مـن       

فات فلیس هنا مجال لدفع کل أموالهم، وإنما البعض الذي یناسب ذلک البعض حفاظـا  التصر

فالمال المدفوع إلى الیتیم یقدر بقدر رشده حیث یؤنس منه تمامـه   1على أموالهم عن الضیاع

  وکما له نوعیا.

ـ ایناس الرشد هو ـ فقط ـ شرط لتصرفاته المالیۀ دون سائر التکالیف الشرعیۀ التی لزامهـا      4

النکاح فضالً عن ذلک الرشد، حیث البلوغ درجات لمختلـف  حد بلوغ التکلیف وإن لم یبلغ 

  األحکام، کلٌّ یتبع درجته الخاصۀ حسب ادلتها الخاصۀ.

فإقراراته المالیۀ وعطیاته وأشباه ذلک من تصرفاته المالیۀ ال تمضى قبل بلوغ رشده، فإن أقـر  

  بدین فلیس على الولی تصدیقه إالّ إذا ثبت بحجۀ شرعیۀ.

یمۀ فی شرطیۀ بلوغ النکاح مع إیناس الرشد، أن للشد البـدنی دخـالً فـی    ومن الحکمۀ الحک

الحفاظ على أمواله من أیدي المتطاولین، فغیر بالغ النکاح قد یتطاول علیه لصغره فی جسـمه  

استهانۀ بطاقته الضئیلۀ فی مظهره، فکل واحد من هذه األدلۀ کافیۀ الشتراط البلوغ مع الرشـد  

  أعلم.  هفضالً عن کلها واللّ

                                                        
1

فی هذه اآلیۀ قال: من کان فی یده مال بعضایتامى فال یجوز له أن یعطیه حتى  السالم علیه). روى القمی فی تفسیره عن الباقر      

الحدود وإقامۀ الفرائض وال یکون مضیعا وال شارب الخمر وال زانیا فإذا آنس منه  یبلغ النکاح ویحتلم فإذا احتلم وجب علیه

 الرشد دفع إلیه المال وأشهد علیه وإن کانوا ال یعلمون.

، المروى عن قرب السالم علیهمعلی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر  1من أبواب مقدمۀ العبادات الحدیث  4وفی الوسائل الباب 

 عن الیتیم متى ینقطع یتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف األخذ واإلعطاء. اإلسناد سألته
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  .»وال تأکلوها إسرافا وبدارا ان یکَبروا«

صحیح أن أصل األکل من أموال الیتامى محظور، ولکن األکل منها إسرافا وبـدارا ان یکبـروا   

أشد محظورا، واتجاه النهی الیه بعد طلیق النهی دلیل أن البعض کانوا یستغلون أیـام یـتمهم   

افۀَ عن أن یکبروا فال یستطیعوا أکالً لکبرهم، فمـا  إسرافا فی أکل أموالهم وبدارا وتسرُّعا مخ

  .»ال تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۀ«النهی هنا إالَّ کما 

هنا ـ فتحا ـ دلیل صارم على إشتراط کبر السن إضافۀ إلى الرشد کما تقـدم، ف    » یکبروا«ثم 

الرشـد أم تخـص   یخص کبرَ العمر، خالف سائر صیغها التی تعم العمر الى سـائر  » کبر یکبر«

نص فی ثـانی الشـرطین   » رشدا«الرشد مثل یکبرُ بالضم، فهو نص فی اشتراط بلوغ النکاح، و

یعـم  » إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشـدا «بعد » یکبروا«الشامل للشدین اآلخرین، ولکن 

  الشرطین، مهما کان األصل اللغوي یؤصل األول، فهما شرطان مهما اختلفا مکانۀ.

  نا مناهی ثالثۀ تلو بعض تصاعدیا فی الحظر عن أموال الیتامى، أوالها:وه

ان الـذین  «زیادة عن الحق المقرر، وقد کانوا یسرفون فی أکل أموالهم حتـى نزلـت   » إسرافا«

وبـدارا أن  «ثـم  »یأکلون أموال الیتامى ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نـارا وسیصـلون سـعیرا   

کل إسرافا فی مادته أم إسرافا فی مدته أن یؤجل إبتالءهم لیأکـل  تنهى عن مبادرة األ» یکبروا

فی زمن أکثر مما یحتاجه عادل اإلبتالء ومعد له، کما ویأکل أکثر من الحق مهما قـل الزمـان   

  أو کثر.

فقد یأکل إسرافا فی مادته دون بدار، وأخرى یأکل بدارا دون إسراف فی مادته، إسـرافا فـی   

  ا فیهما وهو أنحسه.مدته، أو یأکل إسراف

ذلک، وکما من اإلسراف أن یصرف وقتا من الالزم إلصالح شؤون الیتیم فلیأخذ أجره أکثـر،  

أم یأکل فوق ما یتحمل مال الیتیم، أو یطعم معه عیاله، أماذا من أکل هو إسراف بحق الیتـیم  

  وبامکانه أالّ یأکل أو یقلل منه.

یتیم على أیۀ حال إسرافا وغیـر إسـراف، بـدارا    ومرحلۀ ثالثۀ هی حظر الغنی عن أکل مال ال

وال تقربـوا مـال الیتـیم    «وغیر بدار، والسماح للفقیر أن یأکل بالمعروف الذي یعرف من امثال 

فکما األحسن الواجب للغنی أالّ یأکل من مال الیتیم شیئا، کذلک الفقیـر   »إالّ بالتی هی أحسن
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الیتیم، ومن األحسن أن ینوى رد مـا یأکلـه قـدر    أالّ یأکل إالّ قدر الضرورة کما یتحمل مال 

  الضرورة.

»رُوفعأْکُلْ بِالْمیرا فَلْینْ کَانَ فَقمو ففتَعسا فَلْیینْ کَانَ غَنمو«.  

من کان غنیا عن أکل مال الیتیم سعیا مهما کـان بتکسـب وسـواه مـن طـرق الحـالل قـدر        

ما هوئ الذي یملک قدر قوته الضروري بسعى غیر الضرورة، فلیس یعنی الغنى المعروفۀ، فإن

  محرج أم دون سعی.

وهنا نعرف طرفا طریفا من الرعایۀ فوق األبویۀ بالنسبۀ ألموال الیتامى وأنفسهم، فطالمـا األب  

له أن یأخذ أجرة فیما یسعى ألموال ولده الصغار، ولکن لیس لولی الیتیم أیۀ أجرة فی أمواله 

إالّ اکالً قدر الضرورة، إذا تحملها مال الیتیم، وإالّ فضرورته أقـدم مـن    وإن کان فقیرا، اللهم

  ضرورة الولی.

واإلستعفاف ـ من العف: اإلمتناع ـ هو تطلّب اإلمتناع، أن یتکلف الغنی ـ رغم سعیه فی مال    

الیتیم حیث یتطلب أجرا حسب المتعود من األشغال ـ أن یتکلف التمنُّع عن مال الیتیم أجـرة   

  ا تمنّع عن أصل أکله، أو إسرافا وبدارا أن یکبروا.کم

ومن الغریب تأویل مادة العف هنا بالعفو ثم القیل إن هناك تعارضا بین المادة الالمحـۀ إلـى   

الرجحان وهیئۀ األمر الظاهرة فی وجوب العفو فیتساقطان والرجوع الـى أصـل الجـوار فـان     

  1عمل المؤمن محترم فله أجرة!.

وذلک خالف األدب لفظیا ومعنویا، حیث المادة فی اإلستعفاف هو العف ولیست العفـو، ثـم   

لو کانت هی العفو فال تعارض بین المادة التی ال تـدل علـى أمـر أو نهـی والهیئـۀ الظـاهرة       

طا فی داللۀ قرآنیۀ رعایۀ لفتوى المشـهور فـی هـذا    کالصریحۀ فی األمر حتى یتساقطا، أتساق

  المسرح الصراح حسب القرآن والسنۀ؟!!.

                                                        
1

تسوى بین الغنی والفقیر بالنسبۀ ألجرة  60المسألۀ  151واهر للشیخ محمد حسن نقالً بالمعنى، وفی وسیلۀ النجاة ص ). الج     

مثل العمل فی مال الیتیم، ومورد اإلستعفاف إنما هو مال الیتیم أجرة لعمل الوالیۀ على الیتیم وذلک إنما هو فیما کانـت الوالیـۀ   

 رف وإالّ فال یجوز أکل المال لصرف عنوان الوالیۀ للفقیر.تسلتزم أعماالً لها أجرة فی الع

 



 338

إن الذین یـأکلون أمـوال   «کما القیل إن المحظور هو أکل أموال الیتامى ظلما واألجرة عدل: 

فإنه علیل حیث األکل المحظور مهما کان أجـرة أم سـواها محظـور لمکـان      »الیتامى ظلما..

  هنا ال ینافی الحظر عن سائر األکل بنص آخر کما هنا.» ظلما«م وث» فلیستعفف«

والضابطۀ الملقطۀ من النصوص القائلۀ أن عمل المسلم محترم فله أجرة، مختصـۀ بمواردهـا،   

مخصصۀ فی موارد، منها أولیاء الیتامى، کما ومنها واجب التجهیز للمیت حیـث األجـرة فیـه    

النهی عن المنکر واضرابهما مما لـم یسـمح بأخـذ    محرمۀ، وکذلک واجب األمر بالمعروف و

  االجرة فیها فی عمل المسلم.

روا أم دون      وقیلٌ ثالث إن االستعفاف یعنى األکل دون مقابل ظلمـا، إسـرافا وبـدارا ان یکبـ

  ذلک، وأما األکل أجرة عن سعی له أجرة فهو أکل لماله دون مال الیتیم.

تحلیالً لما حرم على الغنـی یعارضـه، فـإن محـور      »ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف«ولکن 

  الحل والحرمۀ فیهما واحد، فهل یحل ـ إذا ـ للفقیر أکل مال الیتیم إسرافا أم دونه؟.

ولیس هو أکالً بالمعروف! فلیکن المحور هنا لهما أجرة السعی، محرمۀ علـى مـن لـم یکـن     

  فقیرا، وحلٌّ قدر المعروف لمن کان فقیرا.

تعنی ـ ککل ـ من ال یحتاج إلى أجرة سعیا فی أموال الیتـیم، مهمـا أضـر      » امن کان غنی«ثم 

  بنفعه الزائد، أو ضیق علیه معیشته ما بقیت له بلغۀ العیشۀ.

» فلیأکـل «أمر عقیب حظر ال یدل إالّ علـى اإلباحـۀ، ثـم    » ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف«

یحـدد موقـف   » بـالمعروف «ومن ثـم   1دلیل سماح األکل قدر الضرورة» فلیأخذ أجرة«بدل 

                                                        
1
ـ أخرج أحمد وأبو داود والنسائی وابن ماجۀ وابن أبی حاتم والنحاس فی ناسخه عن ابن عمر أن  122: 1). الدر المنثور      

فقال لیس لی مال ولی یتیم؟ فقال: کل من مال یتیمک غیر مسرف وال مبذِّر وال متاثل ماالً ومن  آله و علیه اهللا صلى  رجالً سأل رسول اللّه

 لک بماله.غیر أن تقی ما

مم أضرب یتیمى؟ قال: مما کنت ضاربا منه ولدك غیر واق  آله و علیه اهللا صلى  وفیه أخرج ابن حبان عن جابر أن رجالً قال یا رسول اللّه

 مالک بماله وال متاثل منه ماالً (المتاثِّل بمعنى المجتمع والمتحفز والمکتسب المنمی).

فی اآلیۀ قال: من کان یلی شیئا للیتامى وهو محتاج لیس له ما یقیمه فهو یتقاضى أموالهم  لسالما علیه  وموثق سماعۀ عن أبی عبداللّه

: 5ویقوم فی ضیعتهم فلیأکل بقدر وال یسرف فإن کان ضیعتهم ال تشغله عما یعالج نفسه فال یزر أن من أموالهم شیئا (الکافی 

ذلک رجل یحبس نفسه عن المعیشۀ فال بأس أن یأکل بالمعروف وإذا کان  مالسال علیهفی اآلة قال  السالم علیه) وفی الکافی عنه 129

 یصلح لهم أموالهم، فإن کان المال قلیالً فلیأکل منه شیئا (المصدر).
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وال تقربـوا مـال الیتـیم    «کل بما عرف من رعایۀ أموال الیتامى حسب نص القرآن: ضروري األ

فحین یأکل الولی الفقیر من مال الیتیم حیـث یسـعى ألجلـه، علیـه أن      »إالّ بالتی هی أحسن

ینوى قرضا ثم یوفیه بعد عند المکنۀ، وهذا أحسن من أکله مجانا فمفروض فلیکن القرض ـ  

اللّهم إالّ لمن ال یجد الوفـاء بعـد، أو یعلـم أنـه ال      2قدر القوت 1واهإذا ـ هو المسموح ال س 

یجده ولکنه مضطر الى أکلۀ القوت لمصلحۀ الیتیم، فاألکل المسـموح إنّمـا هـو الضـروري     

  الذي لواله لما استطاع على إصالح مال الیتیم وحاله.

لولی الفقیر، دون أهله ایضا، فـال یجـوز أن یأکـل إالّ هـو،     هو ـ فقط ـ ا  » من کان فقیرا«ثم 

اللّهم إالّ عند ضرورة مدقعۀ أال یکون هناك من یلی أمر هذا الیتیم إالَّ هذا الفقیـر وأضـرابه،   

ثم وهذا الفقیر ال یستطیع أن یعمل للیتیم ویبقى أهله جیاعا، فله ـ على هامش أکله منـه ـ أن    

  ه.یدفع منه أکلۀ ضروریۀ ألهل

حبس نفسه من أموالهم فال یحتـرث  «ثم الفقیر المسموح له أن یأکل من مال الیتیم هو الذي 

                                                                                                                                                         
أنه سئل وأنا حاضر عن القیم للیتامى والشراء والبیع فی ما یصلحهم اله أن یأکل من  السالم علیهبن سنان عنه   وأما صحیح عبداللّه

فهو  558الوسائل » وهو القوت«عز وجل: فلیأکل بالمعروف   الهم؟ فقال: ال بأس أن یأکل من أموالهم بالمعروف کما قال اللّهأمو

 عز وجل.  مخصوص بالفقیر کما قال اللّه

س إالّ ومن الغریب هنا القول أن احترام عمل المسلم ال یقبل التخصیص؟ ویکأنه نص قرآنی مستغرق فی العموم واإلطالق، ولی

 .»فمن کان غنیا فلیستعفف..«قاعدة ملتقطۀ من کثیر من الموارد وهنالک استثناآت کتجهیز المیت وما أشبه، ونص قوله تعالى: 

عمن تولى مال الیتیم ما له أن یأکل منه؟ قال: ینظر إلى ما کان  السالم علیه  وکذلک صحیح هشام بن الحکم قال: سألت أبا عبداللّه

) فإنه محمول على األعمال التی ال تستلزمها 101ن األجر فلیأکل بقدر ذلک (الوسائل أبواب ما یکتسب به ب غیره یقوم به م

 الوالیۀ على الیتیم بال واسطۀ، وال یحمل على الفقیر إذ لیس ما یحل له أخذه منه أجرة إنما هوالقوت قدر ما یتحمله مال الیتیم.

 
1

قال سألته رجل بیده ماشیۀ البن أخ له یتیم فی حجره  علیهماالسالم). المصدر عن المجمع روى محمد بن مسلم عن أحدها      

أیخلط أمرها بأمر ماشیته؟ قال: إن کان یلیط حیاضها ویقوم على مهنتها ویرد نادتها فلیشرب من ألبانها غیر منهک للحالب وال 

معناه من کان فقیرا فلیأخذ من مال الیتیم قدر الحاجۀ والکفایۀ على وجه القرض » یرا فلیأکل بالمعروفومن کان فق«مضر بالولد 

 .السالم علیهثم یرد علیه ما أخذ إذا وجد وهو المروي عن الباقر 

 
2

إنما عنى الوصی أو القیم فی أموالهم قال: المعروف هو القوت و السالم علیه  ). المصدر عن الکافی بسند متصل عن أبی عبداللّه     

 ما یصلحهم.
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وأما الذي لم یحبسه السعی فی مـال الیتـیم عـن سـعیه      1»لنفسه فلیأکل بالمعروف من مالهم

لنفسه، فال یفرق له سعیه وعدم سعیه للیتیم فال یدخل فی نطـاق السـماح ألکلـه، اللّهـم إال     

اقتراضا یوفیه لوقته، أن یعرف من حاله الوفاء، دون الفقیر األول الـذي لـه اإلقتـراض سـواء     

  طع.استطاع الوفاء أم لم یست

فالضابطۀ الثابتۀ فی أموال الیتامى عدم األکل منها حتى بأجرة مشروعۀ فی سـواها، اللّهـم إالّ   

للفقیر الذي یفتقر حیث یفتقر حیث یصرف أوقات له فی إصالح أموال الیتیم، فلـه أن یأکـل   

  قرضا قدر القوت ثم یوفیه إن استطاع.

ی، هو فی المساعی التـی تقتضـیها الوالیـۀ    والقدر المعلوم من حرمۀ مال الیتیم على ولیه الغن

مباشرة، وأما التی ال تقتضی المباشرة کالزراعۀ والبنایۀ وأضرابهما فله األجرة العادلـۀ فیهمـا،   

سواء باشرها بنفسه أم استأجر غیره لها، کما إن استأجر غیره فیما هو قضیۀ الوالیۀ ال یحق له 

  دفع األجرة من مال الیتیم.

لى نفس الوالیۀ محرمۀ على الغنی والفقیر، وهی على مـا تقتضـیه الوالیـۀ مـن     إذا فاألجرة ع

المساعی، محرمۀ على الغنی، وحلٌ للفقیر قدر قوته، وأما األجرة على ما هو خارج عن قضیۀ 

الوالیۀ مباشرة، فحلٌ للغنی عدالً، فضالً عن الفقیر، ولکنها یجب أن تکون بالتی هی أحسـن،  

ن یستأجر له األقل أجرا وألتقن عمالً قدر المستطاع من سعیه ما لم یکـن  فلیسع الولی سعیه أ

  حرجا ومشقۀ زائدة على العادة الجاریۀ.

ولیس ابتالء الیتیم لرشده مما یجوز فیه اإلستیجار، وفیما یشک فی عمل أنـه قضـیۀ الوالیـۀ    

خرج ما نعلـم أنـه   المباشرة أم سواها ال یجوز أخذ األجرة اعتبارا بإطالق واجب اإلستعفاف، 

خارج عن قضیۀ الوالیۀ وبقی الباقی، أم لتساقط إطالقـی التحـریم والجـواز فاألصـل عـدم      

  الجواز.

وقد یقال إن محظور األکل من مال الیتیم أجرةً یعم األجراء غیر األولیاء مهمـا کـان واجـب    

                                                        
1

ومن کان فقیرا فلیأکل «  قال سألته عن قول اللّه علیهماالسالمفی تفسیر العیاشی عن زرارة عن أبی جعفر  445: 1). نور الثقلین      

 : ذلک إذا حبس...؟ قال»بالمعروف
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ـ     ی تسـتلزمها  اإلبتالء خاصا باألولیاء، ولکنه غریب فی موارد لزوم األجـرة فـی األعمـال الت

ا     الوالیۀ، اللّهم إال أن تعمم الوالیۀ على کل هؤالء الذین بإمکانهم تدبیر أمـوال الیتـامى، ولیـ

وقضـیۀ اإلحتیـاط    1أصیالً أم سواه، وهو خـالف السـیرة المتمـرة وکمـا تقولـه الصـحیحۀ      

اإلستعفاف للکل بالنسبۀ ألموال الیتامى کأجرة عمل، وأما أثمان السلَع فال ریـب فـی جـواز    

أخذها من ماله للبایعین، مهما فرض علیهم معاملتهم باألحسـن، فأقـل ثمنـا وأجـود سـلعۀً،      

تعم کل من یأخذ مـن مـال الیتـیم    » وال تقربوا«یربح وال ینضرَّ حیث اآلیۀ وقدره العروف أال 

  سواء فی حقل الوالیۀ أو أیۀ معاملۀ.

وحصیلۀ البحث حول الولی الغنی والفقیر أنهما یفترقان ـ فقط ـ فی األعمال التی هی قضـیۀ    

  الوالیۀ ولها أجرة حسب العادة، فلیستعفف الغنی ولیأکل الفقیر بالمعروف.

أما صرف الوالیۀ على الفقیر فال یقتضی أجرا وال أکالً من مال الیتیم وسواه، بل وال تقتضـی  و

أجرا على أیۀ حال، کمن یلی امرا من أمور المسلمین وال یصرف فیه عمالً وال أمرا لـه أجـر   

  فإن األجرة علیها سحت وأکل بالباطل، فضالً عن هکذا والیۀ على الیتیم.

لى الیتیم مفروض فیها ابتالءه، إلیناس رشده قدر اإلمکان، وال أجر على فالوالیۀ المفروضۀ ع

ولـیس  » فلیسـتعفف «المفروض إطالقا فضالً عن المفروض بحق الیتیم، وال سیما بنص النهی 

للفقیر إال سماح ألکلٍ بالمعروف، معروف فی العرف اإلسالمی، ومعـروف بنصـوص القـرآن    

واألحسـن للفقیـر أالّ یأکـل إالّ قـدر الضـرورة       »ی هی أحسنال تقربوا مال الیتیم إالّ بالت«ك 

  الراجحۀ بحق الیتیم، وهو األکل بنیۀ الرد إذا أمکن.

ثم األعمال التی لیست هی لزام الوالیۀ فلیست هی مورد السـلب واإلیجـاب، فإنمـا هـی ـ      

أما التجارة بمناسبۀ الحکم والموضوع ـ األعمال فی حقل ابتالء الیتیم والحفاظ على أمواله، و 

والزراعۀ والبنایۀ وأشباهها فألنها لیست قضـیۀ الوالیـۀ فهـی خارجـۀ عـن مسـرح السـلب        

واإلیجاب، مهما فرض على أطراف المعاملۀ فی أموال الیتامى التی هی أحسن بحـق الیتـیم،   

                                                        
1

روف هو القوت وإنما غنى قال: المع» فلیأکل بالمعروف«بن سنان فی اآلیۀ   ). روى الشیخ والکلینی فی الصحیح عن عبداللّه     

 الوصی والقیم فی أموالهم ما یصلحهم.
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  وإذا عملها الولی بنفسه ففرض األحسن أقوى أو أحسن.

  .»حسیبا   والَهم فَأَشْهِدوا علَیهِم وکَفَى بِاللّهفَإِذَا دفَعتُم إِلَیهِم أَم«ـ  6

ومن حکم ذلک اإلشهاد اإلبتعاد عن التهم الموجهۀ إلى األولیاء تضـییعا لمـال لـه، أو عـدم     

بلوغ الیتیم نکاحه أو رشده، أو عدم اإلبتالء الصالح لرشده، أم ودعوى الیتیم بعد رشده عـدم  

  دفع ماله إلیه.

ولکن رعایۀ المجموعۀ المسلمۀ التی تعیشها، حائطـۀً علـى   » حسیبا  کفى باللّه«ان ذلک وإن ک

  کیانک، وتثبیتا ألمانک، تقتضی اإلشهاد على الیتامى.

ه کَـانَ   م إِوآتُوا الْیتَامى أَموالَهم والَ تَتَبدلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیبِ والَ تَأْکُلُوا أَموالَهم إِلَى أَمـوالکُ « نـَّ

»حوبا کَبِیرا
1.  

  هذه اآلیۀ تحمل ثالث مراحل من قرب أموال الیتامى:

  وإن لم تأکلوها ولم تتبدلوا الخبیث بالطیب.» آتوا الیتامى أموالهم«ـ  1

  وإن لم یکن أکالً لها عن بکرتها.» وال تتبدلوا الخبیث بالطیب«ـ ثم  2

تحسبا أموالهم أموالکم، ألنها عنـدکم، فکمـا   » الهم إلى اموالکموال تأکلوا أمو«ـ ومن ثم   3

أنهم یعیشون فی ظل رعایتکم وأموالُهم على هامش اموالکم وهی بأیدیکم، فتأکلون أموالهم 

  أکالً کما یأکلون أموالکم، فهما غایۀ واحدة مهما کان األصل اموالکم.

بکرتهـا فـال تُقـرب إالَّ بـالتی هـی       کل ذلک حیاطۀ وسیاجا صارما على أموال الیتامى عـن 

أحسن، حتى الحسن، فالقرب الحسن بالنسبۀ ألموال غیر الیتامى حسن ولکنه بالنسبۀ ألمـوال  

وال تقربوا مال الیتیم إالَّ بالتی هی أحسن «الیتامى سیء حیث الفرض والمسموح هو األحسن 

  .»حتى یبلغ اشده

رآن قضیۀَ القرابۀ المتواصلۀ فیها قریبۀ أم غریبـۀ،  وإذا کانت تقوى األرحام فرضا فی شرعۀ الق

فتقوى األیتام أحرى فرضا، ألنهم هم المنقطعون عمـن یعـولهم، وال سـیما المنقطعـون عـن      

الرحم البعیدون نسبا، فأصل الیتم هو اإلنفراد وهو هنا اإلنفراد عن کافل الحیاة حـال الحاجـۀ   

                                                        
1

      .(4 :2. 
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غ الذي مات عنه أبوه، مهما شـمل األنثـى البالغـۀ    الحیویۀ إلى کافل،، وأبرزه هو فی غیر البال

فی یتامى النساء الالتـی ال تؤتـونهن مـا فـرض لهـن      «المنقطعۀ عن أب وزوج، وکما عنیت 

وهـی ال تُسـتأمر   » تسـتأمر الیتیمـۀ  : «آلـه  و علیه اهللا صلى) وفی قوله النبی 127( »وترغبون ان تنکحوهن

  أباها.للزواج قبل بلوغها، بل هو بعدها حین فقدت 

أمر عام بالنسبۀ ألموال الیتامى کضابطۀ مها کانت بحاجۀ الـى شـروط   » وآتوا الیتامى أموالهم«

وقیود کما شرطت فی آیات أخرى وقیدت، فال یـؤتى الیتـیم مالـه إال بعـد بلوغـه النکـاح       

  وإیناس رشد منه، حیث ترشدنا آیۀ الرشد اآلتیۀ إلى هذین الشرطین فی اإلیتاء.

یعم کل من عنده مالٌ من الیتامى بحق کـان أم بباطـل، ولیـا شـرعیا أم     » تواآ«والخطاب فی 

سواه، صحیح أنه إذا حصل الرشد فقد زال الیتْم فال یصدق هنا أنهم یتامى یؤتَـون أمـوالهم،   

فـاذا  «ولکنهم ـ بعد ـ یتامى لغویا مهما زال یتمهم شرعیا، ثم عالقۀ األول المشرِف کما فـی    

اإلشراف عن بلوغه، إشرافا لما مضى من یتمهم، وأنَّ فی الیتامى مـن بلـغ   وهو » بلغن اجلهن

هی أصح تعبیر وأصحه وکضابطۀ تحلـق علـى   » آتوا الیتامى«ورشد کیتامى النساء، لذلک ف 

  ام زال. کل مراحل الیتم ومصادیقه، سواء استمر یتمه

والخبیث والطیب هنا ـ کأصل  والتبدل هو تطلُّب البدل وتکلُّفه، » وال تتبدلوا الخبیث بالطیب«

  المعنی منهما ـ هما المال الخبیث والطیب، مهما شمال على ضوء المال الحال والفعال منهما.

من مالهم، والطیب هنا هو المبـدل بـه الموجـود    » بالطیب«من مالکم » ال تتبدلوا الخبیث«ف 

فإنـه صـالح   » الخبیثالطیب ب«دون » الخبیث بالطیب«کبدیله عند اولیاء الیتامى، ولذك صح 

اذا کان الطیب عند الیتامى انفسهم، وموقف النهی هنا هو األمـوال الکائنـۀ عنـد أولیـائهم ال     

األولیاء بها وجـاه الیتـامى والخبیثـۀ هـی       عندهم أنفسهم، ثم الحال الطیبۀ وهی التی أمر اللّه

الطیب وکما تعنیـه فـی    الحال الجاهلیۀ، وکذلک الفعال الطیب، فال یجوز بالنسبۀ للیتامى إالَّ

»وال تقربوا مال الیتیم إالَّ بالتی هی أحسن«خصوص أموالهم: 
1.  

ومن طلیق الداللۀ فی هذه اآلیۀ انها تعنی النهی عن هکذا تبدل فی کافۀ الحقـول، ان یطلـب   
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صـل هـو   االنسان الخبیث بالطیب لنفسه او آلخرین، مهما وردت هنا مورد الیتامى، حیـث األ 

  عموم اللفظ ال خصوص المورد.

هذه التوصیات سلبیۀ وإیجابیۀ تشی بواقع الجاهلیۀ الجهالء الظالمۀ بالنسبۀ لحقوق الضـعاف  

وال سیما الیتامى والنساء، وال نزال حتى الیوم نراها مهضومین فی مختلـف حقـوقهم، لـذلک    

معـاجالً بکـل العالجـات     نرى القرآن یسد کل الثغرات النافذة إلى حقوق الضعاف، معالجـا 

الصالحۀ، رعایۀ لألهم فاألهم حیث ال یمکن الجمع بین المهم واألهم، لکی تصبح الجماعـۀ  

المؤمنۀ عادلۀ فاضلۀ فی کل الحقول، بریئۀ عن قضایا الجاهلیۀ کلِّها، فتصـلح أن تکـون امـۀ    

  مصلحۀ بین األمم، وسطا بین الرسول وسائر األمم.

وال الیتامى مختلف الحیل، قد یحسبون الـبعض منهـا حقـا شـرعیا     لقد کانوا یحتالون فی أم

کأکل اموالهم الى اموالهم، غایتها کغایتها، وألنهم یتولَّون أمورهم کآباءهم فلیکونوا شرکائهم 

کمـا  » مع«هنا کما فی سواها هی لمنتهى الغایۀ، وال تعنی معنى » الى«فی أموالهم کآبائهم، ف 

  فی آیۀ الضوضوء، فانه غلط على غلط.» ى المرافقال«قیل تصحیحا للمعنی من 

لقد تأرجف صاحب هذه القیلۀ کاألرشیۀ فی الطوى البعیـدة لیحصـل ـ فـی زعمـه ـ علـى        

» مـع «فی آیۀ الوضـوء الـى   » إلى«فتوى شیعیۀ هی وجوب غسل الیدین من المرفقین، فأول 

ۀ، وهما ال تنصرانه فی تأویلـه  وهذه اآلی»  من أنصاري الى اللّه«واستدل بمشابه فی زعمه هو 

  ولن نعنه أبدا.» مع«فیهما معنى » إلى«ولو عنت 

فعنایۀ معنى خالف الظاهر بقرینۀ فی مجال ال تأتی قرینۀ على نفـس الخـالف فـی مجـاالت     

  أخرى دون قرینۀ.

ـ  » الى«أن   ذلک! وقد بینا على ضوء آیۀ أنصار اللّه ن فیها لیست لتعنی إالَّ معناها، وهی هنـا م

حیث تشی بان المحظـور هنـا   » ال تأکلوا أموالهم مع أموالکم«نفس النمط، إذ ال معنى للقول 

هو الجمع بینهما فی األکل، فأما إذا أکل أموال الیتامى منعزلۀ عن أمواله فهی حلٌ کما یأکـل  

  امواله منعزلۀ عن اموالهم!.

أنفسـهم، فیـأکلون ـ إذا ـ أمـوالهم       کالَّ! إنما هو أکل أموال الیتامى تحسبا کأنها من أموالهم

  ».إنه کان حوبا کبیرا«إلى أموالهم ف 
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» الى امـوالکم «الکائنۀ » ال تأکلوا اموالکم«أنه مقدر مثل کائن، ف » الى«ووجه آخر فی متعلق 

حیث اختلط بعضها ببعض، فال تبرروا أکل أموالهم قضیۀَ ذلـک الخلـط، حیـث الحـق غیـر      

  غایۀ فی أموالهم کالغایۀ فی اموالکم مهما تبینت او اختلطت.مدخول وال مخلوط، فلیست ال

فاغسـلوا  «فی غیرها، ولکنها لغایۀ المغسـول دون الغسـل:   » الى«فی آیۀ الوضوء هی » الى«و

  ، وأما کیف الغَسل فقد بین فی السنۀ.»إلى المرافق«الکائنۀ » وجوهکم وایدیکم

ا رجوعا الى مثلـث األمـر والنهـی، أن عـدم     قد یصلح ضمیر الغائب هن» انه کان حوبا کبیرا«

  ».انه کان حوبا کبیرا«إیتاء اموال الیتامى، وتبدل الخبیث بالطیب، وأکل اموالهم الى أموالکم 

وهو هنا اإلثم الموجـع وجعـا    1»هو مما یخرج األرض من أثقالها«واصل الحوب هو الوجع و

  کبیرا ـ حیث یخرج أثقال من أرض الحیاة للیتیم ـ لمکان یتمٍ.

  حل الطیبات وحرمۀ اتباع خطوات الشیطان

»ضِ حی الْأَرا فمکُلُوا م ا النَّاسها أَیی      وـدع لَکُـم ه یطَانِ إِنـَّ الَالً طَیبا والَ تَتَّبِعوا خُطُـوات الشـَّ

»مبِینٌ
2.  

   لِّ مقابل العقد، فالشیء غیر المعقود وال المحظور حـالل، سـواءلِّ والحالحالل فَعال من الح

ابق حظر کأصـلل، إالّ  سبقه سبقه عقد الحظر ام لم یسبقه، ولیس للمأکول مما ففی األرض س

، وهو یحله فی أمثال هذه اآلیۀ کأصل وضابطۀ عامـۀ   ، فال یحل اکله إالّ بمرضات اللّه انه اللّه

  تُحلُّ الحظر عما یؤکل.

والطیب ـ هنا ـ هو کل ما تستطیبه النفس أکالًا، وطبعا النفس الباقیـۀ علـى الطبـع اإلنسـانی       

ى درکات الحیونۀ الوحشیۀ التی تستطیب أکل کل ما األولى، دون المنحرف عنه، المنجرف إل

  یمکن ابتالعه، مهما کان حشرة، کما هو الطباع األوروبیۀ المنحرة عن إنسانیتها.

ثم هی النفوس ککل، دون کل نفس، فقد یستطاب أکل شیء عند أشخاص خصوص متخلـۀ  

                                                        
انه قال: حوبا کبیرا:  علیهماالسالماو ابی الحسن   هفی تفسیر العیاشی عن سماعۀ بن مهران عن ابی عبداللّ 438: 1). نور الثقلین      1

 هو مما یخرج االرض من اثقالها.
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الطبـاع األولیـۀ، حیـث    عن الجماهیر، ام یستقذر کذلک، والمعیار هو اإلستطابۀ الجماهیریۀ ب

  األحکام الشرعیۀ یراعى فی تشریعها جمهرة الناس دون الخواص.

حـالالً  «تبعیض لمأکوالت األرض، أن: کلوا بعض المـأکوالت، ثـم   » مما فی األرض«أترى 

؟ »کلـوا «ام مفعـوالن ل  » ممـا فـی األرض  «بیان لذلک البعض؟ فهما ـ إذا ـ حاالن ل   » طیبا

  بما تعرناه!» طیبا«إذ لم یبین الحالل مهما عرف » حالالً«بالنسبۀ لـ  فاآلیۀ ـ إذا ـ مجملۀ

فلنعرف خصوص الحالل مما ففی األرض، الطیب، حتى یسمح لنا أکله، فحـین نشـک فـی    

هـو  «حلّه الخاص ال یحل أکله، وهذه هی أصالۀ الحظر، المطـرودة بنصـوص کقولـه تعـالى     

»الذي خلق لکم ما فی األرض جمیعا
  وقد تنافی ـ ایضا ـ سماحۀ هذه الشرعۀ وسهولتها! 1

تبعیض لما فی األرض، فان منه مأکوالً ومنه غیـر مـأکول، ولـم یقیـد     » ما فی األرض«أم إن 

یشـمل  » مـا فـی األرض  «بالمأکول، حتى یبعض بأداته، فمطلق النص » ما فی األرض«النص 

  أکول.تبعضه بالبعض الم» من«کل ما فی األرض، ثم 

همـا  » حـالالً طیبـا  «سماح عام ألکل کلِّ مـا یؤکـل، فهـل إن    » کلوا مما فی األرض«إذا ف 

تقییدا لسماح األکل؟ فکذلک األمـر! حیـث اآلیـۀ ـ إذا ـ      » کلوا مما فی األرض«مفعوالن ل 

الحاصـرة  » انمـا حـرم..  «دون قید الحل، و» کلوا من طیبات ما رزقناکم«مجملۀ فی الحلِّ، ثم 

فیما حصرت مهما کان نسبیا هما ال تساعدان على أصالۀ الحظر، أم إجمال اآلیۀ فـی  الحرمۀ 

  الحلِّ!

کلوا أکـالً حـالالً طیبـا، ممـا فـی األرض      » کلوا«کما ل » مما فی األرض«أم انهما حاالن ل 

حالالً طیبا، حالًّ عاما کضابطۀ ألصل الجواز، و طیبا تقیید لذلک الحل کاول ما یقیـد األکـل   

حـال لواقـع األکـل    » حـالالً «إذا ف » کلوا من طیبات ما رزقنـاکم.. «المأکول، وکما تؤیده و

ا ألصـالۀ الطیـب، أالَّ یسـمح     » حـالالً «لهـا دور  » طیبـا «والمأکول على أیۀ حال، ام إن  بیاـن

أوسع مجاالً مما » طیبا«باستقذار مأکولٍ مما فی األرض إالَّ ما ترفضه الطباع اإلنسانیۀ، فتصبح 

  ن تقییدا، إذا فیکفی ففی حلِّ المأکول عدم استقذاره نوعیا واقعیا، ال واستطابته کذلک.کا

                                                        
1
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فکلـوا ممـا غنمـتم    »: «مما غنمتم«و» ما رزقناکم«وقد یقید األکل عن حلِّه العام بعد طیبا ب 

ییدا للحل بکونه مما ملکته من مشـروعه:  تق 2»حالالً طیبا  فکلوا مما رزقکم اللّه« 1»حالالً طیبا

. إذا األکـل مـادة او   3»ال تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إالّ أن تکون تجارةً عن تراض مـنکم «

مدة، کما او کیفا، فالمشکوك جواز أکله داخل ففی ضابطۀ الحل إالّ مـا ثبـت الحظـر عنـه     

  بدلیل من کتاب أو سنۀ.

کخطـوة اإلسـرافف   » وال تتبعـوا خطـوات الشـیطان   «مۀ لحلّ األکل فی آیتنا ومن القیود العا

والتبذیر فانهما من الشیطان، وخطوة التحریم لغیر المحظور أکله والتحلیـل للمحظـور أکلـه،    

وکخطوة أصالۀ الحظر، مهما اختلفت هذه الدرکات فی الخطوات، وعلـى أیـۀ حـال فاتبـاع     

  ده، أن تکونوا سیقۀً للشیطان فیما یخطوه.خطوات الشیطان هو اإلنجذاب فی قیا

وألن الخطوة هی ما بین القدمین من المساففۀ حالۀ المشـی، فقـد تعنـی خطـوات الشـیطان      

، فلیس الشیطان لیـورد   واإللحاد فی اللّه  وسائله وذرائعه إلى بغیته األخیرة وهی اإلشراك باللّه

ک الطامـۀ    اإلنسان إلى أخیرة المهالک إالّ بخطوات من صغیرة إلى کبیرة إلى کبرى، فعند ذـل

  : الکبرى وکما قال اللّه

»ما الَ تَعلَمونَ   إِنَّما یأْمرُکُم بِالسوء والْفَحشَاء وأَنْ تَقُولُوا علَى اللّه«
4.  

» ما ال تفعلون  أن تقولوا على اللّه«فالسوء هنا هو ما دون الفحشاء، کما الفحشاء هنا هی دون 

هـی أقـبح انـواع الفحشـاء،     » وأن تقولـوا «وبصیغۀ أخرى الفحشاء هی أقبح انـواع السـوء،   

فالفحشاء هی المعصیۀ المتجاوزة حدها إما فی نفسها ام إلى غیر العاصی، ام تجمعهمـا، ثـم   

  العقیدة السیئۀ، والفاحشۀ هی أفحش من عملیۀ السوء.
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الحقول، أکالً کما هنا، أما سواه من أفعـال وتـروك    فاتباع خطوات الشیطان محظور فی کلّ

یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کاففۀ وال تتبعوا خطوات الشیطان إنّـه لکـم عـدو    «کما: 

وال تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم   ـ ومن األنعام حمولۀ وفرشا کلوا مما رزقکم اللّه  1»مبین

  ـ وعلى أیۀ حال: 2»نیۀ ازواج.. قل ءآلذکرین حرم أم..عدو مبین. ثما

یا أیها الذین آمنوا ال تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء «

وان « ، هنـا »مـا ال تعلمـون    انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علـى اللّـه  « 3»والمنکر..

، وأفحـش منـه    فی تحریم او تحلیل مـالم یـأذن بـه اللّـه      هی قولۀ الفریۀ على اللّه» تقولوا..

  . ، أم أحلِّل مهما حرم اللّه ، أننی أحرم مهما أحل اللّه المشاقۀ الصریحۀ لحکم اللّه

وقبلهما سوء وفحشاء عملی وعقیدي، فمن سوء عملی أکل الحرام الخفیـف مـادة وحرمـۀ،    

، ومن فحشاء عملی الحرام المغلظ، والعقیـدي منـه فریتـه     یدیا تحلیله افتراء على اللّهومنه عق

، والسوء والفحشاء العقیدیان هما أسوء وأفحش منهما عملیا، فلذلک یففرد العقیـدي   على اللّه

  ».وان تقولوا..«بالذکر بعد مطلق السوء والفحشاء: 

لالً له تقصیرا فی التفتیش عن دلیـل، فتـوى   فقد یعصی العاصی معترفا انه عاصٍ، وأخرى مح

بمصـارحۀ أننـی أحلـل وأحـرم،       بمعارضۀ الدلیل، ام مشاقۀ للّه  بغیر علم، ام افتراء على اللّه

ما ال   وان تقولوا على اللّه«، وذلک ثالوث منحوس بدرکاته الثالث قد تعمه  رغم ما حکم اللّه

  فی األولویۀ. ام قد یفلت األخیر من نصها داخالً» تعلمون

بغیر علم ـ بدرکاته ـ هو أسوء من السوء وأفحش مـن الفحشـاء العملـین،        فالقول على اللّه

مهما کان القسم األول من الثالوث سوء أمام الثانی، وهذا فحشاء أمـام الثالـث مـن الناحیـۀ     

  العقیدیۀ.
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 حائطـۀ ثابتـۀ بـدلیل،    فمن السوء عملیا فی ظالل آیتنا ترك أکل مالم تثبت حرمته، اللّهم إالّ

  ومنه عقیدیا أصالۀ الحظر.

کما من الفحشاء عملیا أکل الثابت حرمته، ومنها عقیدیا القول بحلیته دون علم، ثم بعلم، ثـم  

، ام  فوقهما عملیا التورط فی المحرمات الکثیرة الکبیرة، وعقیدیا تحلیلهـا اففتـراء علـى اللّـه    

اإلستناد إلى القیاس واإلستحسان أما شابه مما لیسس دلـیالً   ، وکما منه مشاقۀ علنیۀ لحکم اللّه

شرعیا، بل األدلۀ الشرعیۀ تعارضه، کل هذه قد تشمله ثالوث خطـوات الشـیطان بمختلفـف    

  درکاتها.

فحذار حذار من ویالت خطوات الشیطان، فانه ال یحمل المؤمن المتقی على ثالثۀ الـدرکات  

ا، عملیا او عقیدیا، حتى یورده ففی مسیره إلى مصیر الهـالك  إالّ أن یخطو به أوالها ثم ثانیته

  ».جهنم یصلونها وبئس المصیر«األخیر 

السوء «ولیست وراءها خطوة، وهی بین آفاقیۀ عملیۀ: » إنما«وإنها ثالوث الخطوات فی خصر 

  قوالً بغیر علم!» وان تقولوا«وأخرى انفسیۀ: » والفحشاء

الخیر! إنَّ أمـره بغیـر       أترى الشیطان یأمر ـ فقط ـ بال   سوء و..؟ ونراه قد یأمر ـ فیما یـأمر ـ ـب

السوء هو فی الحق أمر بالسوء فأمر سوء، إذ یتذرعه إغراء إلـى سـوء، کمـن یـأمره بقـراءة      

القرآن، ثم یجمده على حروفه ویصرفه عن أحکامه فیصـبح صـاحبه تالیـا للقـرآن والقـرآن      

  یلعنه.

ن إالّ عملیۀ الشیطنۀ وعقیدتها مهما أمر فی ظاهر الحـال بخیـر،   ففی الحق ال یأتی من الشیطا

ثم ال یتمکن الشیطان، ام أي کان ـ أن یأمر بسوء وفحشـاء بمقـدمات کلهـا شـریرة، وإنمـا       

: السـالم  علیـه یخلط حقا بباطل وباطالً بحق وهو بدء وقوع الفتن کما یروي عن قاطع الففتن علـی  

ویتولّى علیهـا رجـالٌ     تَّبع وأحکام تُبتدع یخالَف فیها کتاب اللّهإنما بدء وقوع الفتن أهواء  تُ«

رجاالً، فلو أن الحق خلص لم یکن للباطلل حجۀ ولو أن الباطل خلـص لـم یکـن اخـتالف     

ولکن یؤخذ من هذا ضغثٌ ومن هذا ضغثٌ فُیمزجان فیجیئان معا فهنالک اسـتحوذ الشـیطان   

  ».الحسنى  اللّهعلى اولیاءه ونجى الذین سبقت لهم من 

ونبلوکم بالخیر والشر «فخیر الشیطان شرٌّ إذ یبوء إلى شر، وشر الرحمن خیر إذ یبوء إلى خیر 
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»فتنۀ والینا ترجعون
1.  

وقد یجرّ الشیطانُ اإلنسانِ من األفضل إلى الفاضل لیتذرع به إلخراجـه إلـى غیـر الففاضـل     

سهل إلى األفضلل األشق لیشق علیه فیترك الفضـل لعـن   وإلى الشرّ، أم یجره من الفاضل األ

  بکرته!

قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَینَا علَیه آباءنَا أَولَو کَانَ آباؤُهم الَ یعقلُـونَ     وإِذَا قیلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللّه«

»شَیئا والَ یهتَدونَ
2.  

فی حکمه بحکم اآلبـاء    ذلک هو الدرك األسفل من الخطوات العقیدیۀ اإلبلیسیۀ، مشاقَّۀُ اللّهو

القدامى التقلیدیین، معارضۀ الدلیل بالتقلید الخاوي عن الـدلیل، وقبلـه خطـوة الحکـم غیـر      

بغیر علم دون أیۀ حجۀ من کتـاب أو اثـارة     ، وقبله القول على اللّه التقلیدي خالف حکم اللّه

ع   من علم قیاسا او استحسانا أما شابه، وقبله الفتوى دون تفتیش صالح عن دلیل، درکات ارـب

  عقائدیۀ ي خطوات الشیطان، وقبلها او معها خطوات عملیۀ من سوء إلى فحشاء.

إتباعا عملیا وعقیـدیا، فـی   » ما ألفینا علیه آباءنا«إلى   رففض التِّباع ما أنزل اللّه» قالوا بل«هنا 

  أو لو کان آباءهم ال یعقلون شیئا.«جاهل قاحل  تقلید

  

  حول اموال الیتامى

)2(  

م فی الدنْیا واالْخرَةِ ویسأَلُونَک عنْ الْیتَامى قُلْ إِصالَح لَهـم خَیـرٌ وإِنْ تُخَـالطُوهم فَـإِخْوانُکُ    «

»عزِیزٌ حکیم   لَأَعنَتَکُم إِنَّ اللّه   ء اللّهیعلَم الْمفْسد منْ الْمصلحِ ولَو شَا   واللّه
3.  

أنهم کانوا یتحذرون عن مخالطتهم خوفۀ من » إن تخالطوهم..«وقد تلمح اآلیۀ بسماحتها فی 
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، نهیـا  1خلط أموالهم وإصابۀٍ منها على جهالۀ، وکما سبقت آیات تشدد بالنسبۀ ألموال الیتامى

ن عنده یتیم فعزل انطلق من کا«عن قربها إالّ بالتی هی أحسن وأن أکلها هو أکل النار، حیث 

طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ففجعل یفضل له الشیء من طعامه فیجلس له حتى یأکلـه  

اآلیۀ فخلطـوا    فأنزل اللّه آله و علیه اهللا صلى  او یفسد فیرمى فاشتد ذلک علیهم فذکروا ذلک لرسول اللّه

  ».طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم

... وال تأکلوا أموالهم إلـى أمـوالکم إنـه    «اآلیات األولى وال سیما  فطبیعۀ الحال اإلیمانیۀ بعد

»کان حوبا کبیرا
  وما أشبه، أنها کانت تحملهم على اإلبتعاد عنهم مفاصلتهم بعد مواصالت. 2

لذلک تحرَّجوا فی شأن الیتامى سلبا وإیجابا: إذا ترکـوهم لحـالهم فقـد ترکـوا اإلحساسـن      

خالطوهم فال بد من موآکلۀ وقضیۀ حالها العادیۀ أکل شیء من أموالهم وإن کـان  إلیهم، وإن 

                                                        
1

ـ أخرج ابو داود والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشیخ وابن مردویه والحاکم  1:225ثور ). الدر المن     

 : وال تقربوا مال الیتیم... وإن الذین یأکلون اموال الیتامى.. انطلق... وصححه والبیهقی ي سننه عن ابن عباس قال: لما انزل اللّه

أنه لما نزلت  السالم علیه  بن مسکان عن ابی عبد اللّه  القمی حدثنی ابی عن صفوان عن عبد اللّه عن تفسیر 1:211وففی نور الثقلین 

أخرج کل من کان عنده یتیم وسألوا رسول » ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا«

ال بأس ان تخالط طعامک بطعام الیتیم  السالم علیهوقال الصادق » ویسألونک...«تبارك وتعالى   فی اخراجهم فأنزل اللّه آله و علیه اهللا صلى  اللّه

 ففان الصغیر یوشک ان یأکل کما یأکل الکبیر واما الکسوة وغیرها فیحسب على کل رأس صغیر وکبیر کما یحتاج الیه.

قال: یعنی الیتامى إذا کان » وان تخالطوهم فإخوانکم«عن اآلیۀ  مالسال علیه  وفیه عن الکافی عثمان عن سماعۀ قال: سألت ابا عبد اللّه

الرجل یلی األیتام فی حجره فلیخرج من ماله على قدر ما یخرج لکلل إنسان منهم فیخالطهم ویأکللون جمیعا وال یرزأن من 

 اموالهم شیئا إنما هی النار.

قال: تخرج » وان تخالطوهم فاخوانکم«عز وجل   قال قلت أرایت قول اللّه السالم علیه  وفیه عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه

من اموالهم بقدر ما یکفیهم وتخرج من مالک قدر ما یکفیک ثم تنفقه، قلت: أرایت إن کانوا یتامى صغارا وکبارا وبعضهم اعلى 

منهم ثمن کسوته واما اللطعام فاجعلوه  کسوة من بعض وبعضهم آکل من بعض ومالهم جمیعا؟ فقال: اما الکسوة فعلى کلل انسان

 جمیعا ففان الصغیر یوشک ان یأکل مثل الکبیر...

) وفی 8:41) وفی الخمس (2:215واالنفاق ( 90:10و 76:8فی کل اطعام   ومن عظیم امر الرعایۀ بالنسبۀ للیتامى ان اشرکهم اللّه

) 6:152و 17:34عن اقتراب اموالهم إالّ بالتی هی احسن ( ) ومنع4:8قسمۀ المیراث دون نصاب لهم حیث لیسوا من الوارثین (

) وعدم حل اخذ االجرة للولی على ما یصلح ان کان 4:2) والقسط وبوفرة العدل بالنسبۀ الیهم (4:2وفرض االصالح لهم کما هنا (

 ).4:8غنیا (

 
2

      .(4:20 . 
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قل إصالح لهم «عن الحلِّ الوسط بشأنهم، والجواب  »یسألونک عن الیتامى«هناك إیکال، فهنا 

فلیس الواجب هو اإلصالح الدقیق المحرج فإنه غیر مستطاع وقد یبوء إلى افسـاد کمـا    »خیر

من ترکهم فإن فیه إفسادا لهم وألموالهم، وفـی  » خیر«قدر المستطاع » ح لهماصال«باء، وانما 

وهو عـوان بـین اإلصـالح الـدقیق غیـر      » قل إصالح لهم خیر«دوران األمر بین المحظورین 

المستطاع وبین الترك الذي یبوء إلى عطف أبوي یلمسه من مخالطۀ ولیه، فأکله وحده وولیه 

ه فیرمیه، ذلک إجحاف نفسی بحق الیتیم، یفقـد فیـه الحنـان    عنده ال یأکل حتى یفسد فضول

إذ لیست کـل   »وان تخالطوهم فإخوانکم«هنا أعم من التفضیل ومقابل الشر » خیرٌ«األبوي... فـ

المخالطات مع الیتامى من المحظورات، فالمخالطۀ األخویۀ هی العدل العوان بین الالّمخالطۀ 

م، مخالطۀ اخویه تأکل من اکله کمـا یأکـل مـن أکلـک،     والتی فیها اکل اموالهم إلى اموالک

ین الجماعـۀ    وتتودد إلیه کأخ کبیر کما یودك کاخ صغیر، وذلک ککل المخالطات االخویۀ ـب

لیضیق علـى    المؤمنۀ، فحین تکون النیۀ صادقۀ، والمخالطۀ إصالحیۀ قدر المستطاع، لیس اللّه

هنا فی الدین؟ » فاخوانکم«ا تقصد، وهل تعنی اولیاء الیتامى ما یتفلت من اموالهم الیکم دونم

المؤمنین فـی      والنص خال عن الدین! ثم الیتامى لیسسوا مؤمنین وال کافرین مهمـا لحقـوا ـب

االحکام االیمانیۀ الوضعیۀ، فکیف یحکم لهم باالخوة فی الدین فیفتى بذلک بحرمۀ اغتیـابهم  

اخواننا السنۀ لعدم صـدق االخـوة فـی     ثم یفتى بحل اغتیاب» فی الدین«ظنا ان اآلیۀ تحمل 

فان تابوا واقاموا الصالة «رغم ان الدین مذکور فی القرآن فی اإلخوة المسلمین ککل:  1الدین

                                                        
1

ثم ان الظاهر اختصاص حرمۀ الغیبۀ «). یقوله الشیخ مرتضى االنصاري فی المکاسسب باب الغیبۀ والیکم نص فتواه:      

ورة بالمؤمن فیجوز اغتیاب المخالفف کما یجوز لعنه، وتوهم عموم اآلیۀ کبعض الروایات لمطلق المسلم مدففوع بما علم بضر

المذهب من عدم احترامهم وعدم جریان احکام االسالم علیهم اال قلیالً مما یتوقف استقامته نظم معاش المؤمنین علیه مثل عدم 

انفعال ما یالقیهم وحل ذبائحهم ومناکحهم وحرمۀ دمائهم لحکمۀ دفع الفتنۀ، ونساءهم الن لک قوم نکاحا ونحو ذلک، مع ان 

مختص بمن ثبتت اخوته فال یعم من وجب التبري عنه، وکیفف کان فال اشکال فی المسألۀ بعد التمثیل المذکور ففی اآلیۀ 

 مالحظۀ الروایات الواردة فی الغیبۀ وفی حکمۀ حرمتها وفی حال غیر المؤمن فی نظر الشارع.

دالۀ على حرمۀ اغتیاب الناس ثم الظاهر دخول الصبی الممیز المتأثر بالغیبۀ لو سمعها لعموم بعض الروایات المتقدمۀ وغیرها ال

مضافا إلى امکان االستدالل » وان تخالطوهم فإخوانکم فی الدین«واکل لحومهم، مع صدق األخ علیه کما یشهد به قوله تعالى 

 باآلیۀ وان کان الخطاب للمکلفین بناء على عد اطفالهم منهم تغلیا، وامکان دعوى صدق المؤمن علیه مطلقا او فی الجملۀ.

لما ذکرنا صرح فی کشف الریبۀ بعدم الفرق بین الصغیر والکبیر، وظاهره الشمول لغیر الممیز ایضا ومنه یظهر حکم  ولعله
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»وة فاخوانکم فی الدین ونفصل اآلیات لقوم یعلمونوآتوا الزک
1  

»وان تخالطوهم فإخوانکم«وهو غیر مذکور فی أخوة الیتامى 
مهما ذکر فـی اخـوة األدعیـاء     2

کأدعیاء ویستثنى الیتامى، أم بین االطالقین عموم مـن وجـه یتصـادقان فـی الیتـیم الـدعی       

  ألخوة اإلسالمیۀ!فیتساقطان فی ا

حکمـۀ لحرمـۀ الغیبـۀ ـ الطلیقـۀ ـ        »أیحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه«إذا فـ 

إنها تحکم بحرمۀ اإلغتیاب بین اإلخـوة فـی الـدین،     »وال یغتب بعضکم بعضا«المستفادة من 

ـ «وقد ثبتت االخّوة فی الدین بین کل هؤالء الذین  دون اي  »اةتابوا واقاموا الصالة وآتوا الزک

  شرط آخر فی تلک االخوة الطلیقۀ، فصغار المسلمین شیعۀ وسنۀ خارجون عن ذلک الحکم.

فی آیته یشـملهم، او  » بعضا«هذا! وان کان قد تستفاد حرمۀ اغتیاب الصغار ایضا، اعتبارا بان 

لیس ولدك الصغیر بعضا منک، ام لیس الولد الصغار للمؤمنین أبعاضا مـنهم، فحتـى إن لـم    

بت االخوة فی الدین بینک وبینهم ککل، فالثابت ألقل تقدیر هو انهم بعضـک، وقـد یتـأثر    تث

  الصغیر فی اغتیابه اکثر بکثیر من الکبیر.

ثم وال اقل من ان ایذاء اي انسان حرام إالّ إذا استحق االیذاء، فقد ال یجوز اغتیـاب الکـافر   

  من المسلمین! دونما سبب، حین ال یجوز ایذاءه، فضالً عن غیر الشیعۀ

                                                                                                                                                         

المجنون االّ انه صرح بعض االساطین باستثناء من ال عقل له وال تمییز معلالً بالشک فی دخوله تحت ادلۀ الحرمۀ ولعله من جهۀ 

 لو سمع وسیتضح ذلک زیادة على ذلک.ان االطالقات منصرففۀ إلى من یتأثر 

اقول: هذا هو الفقیه االشهر بین اصحابنا الشیعۀ االمامیۀ کیف یستدل بآیۀ قرآنیۀ دون مراجعۀ إلى القرآن، یسستند إلى آیۀ 

یۀ االحزاب ویعتمد علیها هکذا فی فتواه الجازمۀ، ولیسس فی الدین إالّ فی آیۀ التوبۀ، ثم وآ» فی الدین«المخالطۀ فیضیف إلیها 

) ومهما عمت آیۀ االحزاب االدعیاء الصغار إلى جانب الکبار فآیۀ 5» (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فی الدین وموالیکم«... 

التوبۀ نص فی الکبار، بل وآیۀ االحزاب مخصصۀ بالکبار حیث لم یذکر فیها الصغار، وال تختص االدعیاء بهم، وکیف ال یشمل 

 ) وتشمل صغارنا.49:10»(مؤمنون اخوةانما ال«اخواننا 

ثم آیات المیراث وسواها، التی تحکم الخوتنا باحکام، هل هی ایضا مختصۀ بالشیعۀ، ام وهی تخاطب فیما تخاطب ـ فقط 

 الشیعۀ، دون کل المسلمین!

 
1

      .(9:11 . 

 
2

      .(9:11 . 
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وإذا اختصت خطابات االیمان واالخوة بالشیعۀ فقد جاز اغتیاب الشـیعی للسـنی وأن یقـوم    

  بخالف االخوة االسالمیۀ!

وانها لقولۀ هاتکۀ هائلۀ ضد االکثریۀ الساحقۀ من المسـلمین أال تشـملهم واجبـات األخـوة     

طابات االیمـان، وال تکلیـف   اإلسالمیۀ لهم وعلیهم، وال خطابات االیمان، فال هم مکلفون بخ

  لهم وعلیهم فی خطابات األخوة االسالمیۀ ولزاماتها.

والرسول والیوم اآلخـر، مهمـا اختلفـت درجـات       ولغۀ االیمان فی القرآن تعنی اإلیمان باللّه

  االیمان عدة وعدة.

هیـۀ  کما ولغۀ األخوة االیمانیۀ تشمل کل المؤمنین على درجـاتهم ومـذاهبهم العقیدیـۀ والفق   

  ومراحلهم العملیۀ.

»فمن عفی له من اخیه شییء«فلئن اختصت األخوة بالشیعۀ، فمثل 
یختص بـالعفو مـن قبـل     1

  شیعی لشیعی، فان عفى سنی عن شیعی او شیعی عن سنی فال یعتبر ـ إذا ـ شیئا!

لحـم اخیـه میتـا    أیحب احدکم ان یأکـل  «وما هو الفارق بین امثال هذه اآلیۀ وآیۀ الحجرات 

  .»فکرهتموه

»انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم«او 
إذا اختصت بالشـیعۀ، فـال اصـالح إذا بـین      2

ا االیمـان    السنۀ، وال بینهم وبین الشیعۀ! وآیۀ االغتیاب لیس إالّ بعدها بفاصل آیۀ واحدة! ولمـ

) آیۀ خطابا او غیابا للذین آمنوا ال تضـم  258«یختص بالشیعۀ دون سواهم من المسلمین، فـ 

سائر المسلمین فال تکلفهم ما تکلفهم، وال تخطط لهم او علیهم مخططا ایمانیـا مـا تخططـه    

  لهم!

فانما المفسد فی نیته وعملـه هـو الموآخـذ، دون المصـلح      »یعلم المفسد من المصلح  واللّه«

  وانتم مصلحون بحق الیتامى.لیعنتکم   الذي قد یخطأ دون تقصد، فلیسس اللّه

فحصیلۀ الحکمۀ مع العـزة  » حکیم«ولکنه لن یعنتکم ألنه  »عزیز  ألعنتکم ان اللّه  ولو شاء اللّه«

                                                        
1

      .(2:178 . 

 
2

      .(49:10 . 
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االمتناعیۀ تشیر إلى استحالۀ اإلعنات قضـیۀ الحکمـۀ   » لو«انه ال یعنتکم بحق الیتامى، کما ان 

  الربانیۀ.

إذا کان أخویه فهی لصالح الیتامى واألولیاء، فان  ان المخالطۀ المنزلیۀ وفی الحاجیات الیومیۀ

فی إفراد المسکن والطعام غالء على کل منهما، إضافۀ إلى ان فی إخراج الیتامى عـن تلـک   

دون » إصـالح لهـم  «المخالطۀ األخویۀ إحراجا علیهم نفسیا إلى إخراج علیهم مالیـا، إذا فــ   

ا مهما کان بهامشه إصالح لهم مالیا، إذا یلمح ان المحور هو اصالحهم نفسی» إصالح لمالهم«

خیر من إصالح الموالهم بکل دقۀ حین یـدور األمـر بینهمـا، مـع مـا فـی       » إصالح لهم«فـ 

  مخالطتهم المالیۀ األخویۀ ایضا من اصالح لهم مالیا بجنبه حالیا.

من کافـۀ  یعم األولیاء إلى الیتامى، إذا فهو خیر مطلق مطبق » إصالح لهم«فی » خیرٌ«کما وأن 

الجنیات لقبیلی األولیاء والیتامى، ثم الترکیز على إصـالح المـال دون إصـالح الحـال، هـو      

انفسهم تضـم إلـى اصـالحهم اصـالح     » اصالح لهم«إفسساد للحال والمال على ایۀ حال، و

  مالهم الذي فیه اصالح حالهم اقتصادیا وکما یصلحون تربویا وعاطفیا.

دة من آیۀ الخمر والمیسـر، ان فـی دوران األمـر بـین األهـم      وهذه ضابطۀ کالضابطۀ المستفا

والمهم تجب رعایۀ األهم دون هدر لهما او تخیر بینهما او اختیار المهم وتـرك االهـم فانـه    

  ثالوث منحوس.

فان کانت مخالطۀ الیتامى مسکنا ومأکالً أصلح لهـم فهـو خیـر مـن مفاصـلتهم، وان کانـت       

طتهم، فالمخالطـۀ ـ مفاصـلتهم، وان کانـت مفاصـلتهم      مفاصلتهم أصلح فهی خیر من مخـال 

أصلح فهی خیر من مخالطتهم، فالمخالطۀ ـ اذا ـ مشـروطۀ باألصـلحیۀ لحـال الیتـامى، وإال       

فمفاصلۀ، إالّ ان تکون عنتا على األولیاء، فالمصلحتان مرعیتان مع رعایۀ اکثر للیتـامى، مـالم   

  تعنت األولیاء.

سموحۀ عند حدود المساکن واألموال، بل وتشـمل المخالطـۀ   ثم وال تقف تلک المخالطۀ الم

الجنسسیۀ بالنکاح إخراجا للیتامى عن الیتم، کان تتزوج البنت الیتیمۀ، او المرأة الیتیمۀ، حیث 

یففتیکم فـیهن    ویستفتونک فی النساء قل اللّه«االنثى بال زوج وال أب یتیمۀ فی عرف القرآن: 

یتامى النساء الالتی ال تؤتونهن مـا کتـب لهـن وترغبـون ان     وما یتلى علیکم فی الکتاب فی 
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»تنکحوهن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامى بالقسط..
بـالتزوج    کما وأمـر اللّـه   1

وآتوا الیتامى أموالهم وال تتبـدلوا الخبیـث بالطیـب وال تـأکلوا     «منهن إن خافوا أال یقسطوا: 

والکم إنه کان حوبا کبیرا، وإن خفتم أالّ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طـاب  أموالهم إلى أم

»لکم من النساء مثنى وثالث ورباع...
2.  

  التالیۀ لها، لعنایۀ النکاح من المخالطۀ فیما تعنیه. »وال تنکحوا المشارکات..«وقد تلمح 

طۀ المعیشیۀ معها ومع اوالدها، ونکـاح البنـت   فنکاح المتوفى عنها زوجها یسسهل امر المخال

الیتیمۀ یسهل امر مخالطتها اکثر منها اذ تخرج هی عـن الیـتم وال یخـرج اوالد المـرأة التـی      

  تتزوجها عن الیتیم، وإنکاح بنت لک یتیما یسهل أمر مخالطته المعیشیۀ عوانا بینهما.

  

  واجب االیفاء بالعقود على شروطها

 آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّت لَکُم بهِیمۀُ الْأَنْعامِ إِالَّ ما یتْلَى علَیکُم غَیرَ محلِّی الصـید  یأَیها الَّذینَ«

»یحکُم ما یرِید   وأَنْتُم حرُم إِنَّ اللّه
3  

، دولۀ مثلثۀ التنظیمـات،   مان باللّهمن إنشاء دولۀ على ضوء اإلی» الذین آمنوا«... إنه ال بد لـ  

بیـنهم    مـع عبـاد اللّـه     فی بعدیه منه علینا ومنا إلیه، وآخر یتبنى عقد اللّـه   بعقد وثیق مع اللّه

هنا فی بزوغ المائدة أن یتبنوا دولۀ اإلیمـان علـى ذلـک    » الذین آمنوا«أنفسهم، ولذلک یؤمر 

  دة على ضوء اإلیفاء بالعقود ککلٍّ.األصل األصیل النبیل لتصبح حیاتهم ودولتهم مائ

»أوفوا بالعقود«
4:  

                                                        
1      .(4:127 . 

 
2

 . 3ـ  4:2).      

 
3

      .(5:1. 

 
4

 فترتیب تألیف القرآن ـ إذا ـ لیس بالوحی.» اوفوا.. احلت..«). قد یظن هناك کما فی أشباهه أالّ رباط بین جملتی اآلیۀ      

یب التألیف لیست مستفادة ولکن کون ترتیب التألیف بالوحی کما التنزیل ضرورة ال حول عنها، حیث المعانی المستفاد من ترت

من ترتیب التنزیل وال التألیف بغیر الوحی، ففألن القرآن هو آخر کتاب سماوي وسائل کتب السماء محرفۀ عن جهات أشراعها، 
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وبما أن اإلیمان وعمل الصالحات ـ فردیا وجمعیا ـ کله إیفاء بـالعقود، لـذلک نـرى بازغـۀ       

المائدة األخیرة أمرا صامدا باإلیفاء بکل العقود، لذلک نرى بازغۀ المائدة األخیرة أمرا صـامدا  

  باإلیفاء بکل العقود.

ـ   ه بلفـظ ـ وهـو أبسـط ـ أم نیـۀ       وبما أن العقد لغویا هو کل جمع وثیق عریق، مـدلوالً علی

ـ جمعا محلى بالالم ـ مستغرَقَ العقود عموما وإطالقـا،   » العقود«وطویۀ، أم عملیۀ، فقد تحلِّق 

  قضیۀَ خطاب اإلیمان.  ولکنها هی التی یتبناها اإلیمان باللّه

اجـب  فالعقود الکافرة والفاسقۀ المناحرة لإلیمان خارجۀ عن واجب اإلیفاء بها، داخلۀ فـی و 

  النقض قضیۀً اإلیفاء بعقود اإلیمان، الشاملۀ إیجابیاته وسلبیاته.

وأما العقود اإلنسانیۀ التی لم یحظر عنها فی شرعۀ اإلیمان، وهی ممضَیات إذ لم ینه عنهـا أو  

أثبِتت بضوابط اإلیمان، فهی هیه مأمورة باإلیفاء بها على هوامش العقود التی یتبناها اإلیمـان  

                                                                                                                                                         
فالمفروض فی هذا الوحی األخیر أن یکون وحیا فی کافۀ جنباته، ومنها ترتیب تألیفه، فلو أهمل فی ترتیب التألیف لکان ذلک 

 فی معانی مقصودة من الترتیب بالوحی الذي یحلق على کل المعانی المقصودة بخاصۀ الترتیب. إهماالً

ولو لم یکن هذا الترتیب الموجود طول القرون اإلسالمیۀ بالوحی لتکرث الترتیبات والتألیفات، حیث الرغبات فی تألیفف القرآن 

القرآن بهذا الترتیب هو واحد أو جماعۀ من غیر المتصلین  کثیرة والرقبات فیه ـ إذا ـ مدیدة، ولیس من الممکن أن مؤلف

 بالوحی ثم المسلمون أجمع بمن فیهم األئمۀ المعصومون تلقوه بالقبول.

 تعالى، فهل أوحى إلى غیر نبیه معه   یحصر جمع القرآن وهو تألیفه بعد شتات تنزیله، یحصره فی اللّه» ان علینا جمعه وقرانه«ثم

 لیف األلیف؟ والوحی منحصر فیه!أو بعده بذلک التأ

 إذا فهذه القرآن هو کلُّه وحی فی کیانه ککل ومنه ترتیبه الخاص الحاضر.

فال بد لمعرفۀ رباطات اآلیات من کامل التدبر والثقه بالذکر الحکیم، فإذ لم تعرفها تقول: ال نعلم، وهناك معانی عالیۀ مستفادة من 

عوة أن یکون تألیف کتاب الدعوة بنسق جمعی یجذب الناظر إلیه فی کل مجموعۀ یسیرة ذلک الترتیب العظیم وقضیۀ ربانیۀ الد

 من آیاته.

ألنها تخالف شهواتهم الجارفۀ ولهواتهم الهارفۀ   فالناس هم بطبیعۀ الحال فی األکثریۀ الساحقۀ ال یهوون أن یستمعوا إلى کتب اللّه

انیۀ ـ إضافۀ إلى قمۀ الففصاحۀ والبالغۀ، أن یحمل کتاب الدعوة فی کل قسم الخارفۀ، فالطریقۀ الحسنى لجذبهم إلى الدعوة الرب

منه کالً مجموعا کنموذج وأصل من أصل الدعوة وفرعها، حتى یحتل سماع کل صاغ غیر باغ، أم وسماع کل باغ حیث تمر على 

والعلمیۀ والحسیۀ أنفسیا وسائر الدعوة آفاقیا، سمعه منه آیات، فقد تدعو آیۀ واحدة فیها من مختلف ألوان الدعوة الفطریۀ والعقلیۀ 

 تدعوا بمفردها إلى الحق المرام مالیس باإلمکان فی سائر المؤلفات المرتبۀ حسب األبواب والفصول.

کما وأن تکرار مهام الدعوة فی کتابها یعنی تکریر التذکیر، إضافۀ إلى أن التکرار له مجال فی کل حال، یستفاد منه معناه الخاصل 

 ومبتغاه.
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  صراحا.

على ضوء خطاب اإلیمان تعم کلَّ ما یسمى عقدا إالَّ الَّتـی یتبنّاهـا الالّإیمـان،    » العقود«وألن 

فقد تشمل ـ على وجه القضایا الحقیقیۀ التی هی من قضـایا طلیـق اإلیمـان ـ تشـمل کـل        

تعم مؤمنی الطول التاریخی » الذین آمنوا«العقود فی مثلث الزمان ما صدق علیها العقود، کما 

لعرض الجغرافی دون إبقاء، وال نجد على اإلطالق ضابطۀ تعم مستغرق العمـوم واإلطـالق   وا

کهذه التی تشمل کافۀ العقود الفطریۀ والعقلیۀ، إنسانیۀ وشرعیۀ فی کافۀ الحقول، ومثـل هـذه   

 الضابطۀ هی الحرِیۀ بهذه المائدة التی هی براعۀ ختام للقرآن کله، الشاملۀ کافۀ العقود سـلبیۀ 

وإیجابیۀ، وهی المناسبۀ لتبنِّی دولۀ قویۀ إسالمیۀ عالمیۀ، وقد نزلت المائدة بعد الفتح بأشـهر  

  کذلک بأشهر. آله و علیه اهللا صلىوقبل ارتحال الرسول 

علینـا    فأولها وأوالها العقود الربانیۀ التی عقدت على فطرة اإلنسان وعقلیته، وما عقـدها اللّـه  

  یۀ الربانیۀ، تکوینیـۀ وتشـریعیۀ أو شـرعیۀ یحملهـا رسـول اللّـه      فی شرعته، وهی عقود الوال

  فهی واجبۀ القبول واإلتباع واإلیفاء. آله و علیه اهللا صلى

وهکذا کلُّ عقد یعقده ولی طلیق فی حق الوالیۀ على أي مولّى علیه، ما یحق لـه شـرعیا أن   

  ».منین من أنفسهم...النبی أولى بالمؤ«فـ  آله و علیه اهللا صلىیعقده کما النبی 

ومن ثم العقود التی نعقدها لربنا على أنفسنا وهی غیر معقودة علینـا فـی فطـرة أو عقلیـۀ أو     

الشرعۀ، ولکنها مسموحۀ برجاحۀ عقلیۀ أو شرعیۀ، کعقد النذر والحلف والعهد فیمـا یصـلح   

  . بشروطها المسرودة فی شرعۀ اللّه

مؤمنین، ومن ثم التی نعقدها بیننا وبین الکـافرین، ثـم   ثم العقود التی نعقدها فیما بیننا نحن ال

  التی یعقدونها علینا ونحن قابلون.

أوفـوا بعقـد الجاهلیـۀ وال تُحـدثوا     : «آله و علیه اهللا صلىواألخیران هما المعنیان بما یروى عن الرسول 

فحاشاه أن یعنی بهـا العقـود التـی تتبناهـا الجاهلیـۀ الجهـالء المنـاحرة         1»عقدا فی اإلسالم

                                                        
1

قتادة فی قوله: أوفوا بالعقود ـ أي: بعقد الجاهلیۀ ذکر لنا أن نبی ـ أخرج ابن جریر وابن المنذر عن  3:253). الدر المنثور      

 ».أوفوا...«کان یقول:  آله و علیه اهللا صلى  اللّه
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مهمـا   1لإلیمان، معاکسۀ جاهرة لقضیۀ اإلیمان!، فإنما هی العقود المرضیۀ فی حقـل اإلیمـان  

  عقدت فی الجاهلیۀ.

: مـن عقـد الوالیـۀ    2ککل هی من العقود المفـروض علینـا تصـدیقها وتطبیقهـا      وشرعۀ اللّه

ـ  3التوحیدیۀ ـ مبدء ومعادا ـ والوالیۀ الرسولیۀ والرسالیۀ، ووالیۀ الخالفۀ اإلسالمیۀ   ی هـی  الت

  استمراریۀ للوالیۀ الرسولیۀ، وعلى ضوءها کلها والیۀ الشرعۀ الربانیۀ بکل فروعها.

وسید الموقف على اإلطالق هو عقـد الوالیـۀ التوحیدیـۀ المعقـودة علـى الفطـرة والعقلیـۀ        

، المـدلول علیهـا بکافیـۀ اآلیـات اآلفاقیـۀ       اإلنسانیۀ، المشروحۀ مشروعۀً عالیۀً فی شرعۀ اللّه

  یۀ.واألنفس

هی ـ فقط ـ العهود، کما فسرت بها فی األثر؟ ولو کانـت هـی هیـه لکانـت       » العقود«وترى 

  قضیۀ الفصاحۀ التعبیر بالعهود نفسها دون العقود، مع العلم أن هناك بینهما فارقا!

کما هیه، ولکی ال یخیل إلینا أنها ـ فقط ـ األلفاظ التی تعقـد دون العصـود     » العقود«إنها هی 

  عنها، لذلک قد فسرت بالعهود تأشیرا إلى أنها معنیۀ منها مع سائر العقود. الخالیۀ

                                                        
1

: أدوا للحلفاء عقودهم التی عاقدت إیمانکم، آله و علیه اهللا صلى  ). کما فی المصدر عن عمرو بن شعیب عن جده قال قال رسول اللّه     

، کالعقد للمشرك فی شرکۀ  أقول: شرطَ أال یخالف حکم اللّه» العقل عنهم والنصر لهم«؟ قال:  قالوا: وما عقدهم یا رسول اللّه

 یه.والنصر له ف

یقول: أوفوا » یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود«وفیه أخرج البیهقی فی شعب اإلیمان عن مقاتل بن حیان قال: بلغنا فی قوله: 

بالعهد الذي کان عهدإلیهم فی القرآن فیما أمرهم به من طاعته أن یعملوا بها ونهیه الذي نهاهم عنه وبالعهد الذي بینهم وبین 

 ون من العهود بین الناس.المشرکین وفیما یک

 
2

عندنا الذي  آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر أخرج البیهقی فی الدالئل عن أبی بکر محمد بن عمر بن حزم قال: هذا کتاب رسول اللّه     

الرحمن الرحیم هذا کتاب   ین بعثه إلى الیمن یفقه أهلها ویعلّمهم السنۀ ویأخذ صدقاتهم فکتب: بسم اللّهکتبه لعمرو بن حزم ح

فی أمره کله   لعمرو بن حزم أمره بتقوى اللّه آله و علیه اهللا صلى  عهدا من رسول اللّه» یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود«ورسوله   من اللّه

 الحدیث بطوله.» قوا والذین هم محسنون وأمره أن یأخذ الحق کما أمره وأن یبشر بالخیر الناس ویأمرهم بهمع الذین ات  فإن اللّه

 
3

فی اآلیۀ قال:  السالم علیهحمد عن ابن أبی عمیر عن أبی جعفر الثانی عن تفسیر القمی أخبرنا الحسین بن م 1:583). نور الثقلین      

یا أیها الذین آمنوا أوفوا «  علیه بالخالفۀ فی عشرة مواطن ثم أنزل اللّه  عقد علیهم لعلی صلوات اللّه آله و علیه اهللا صلى  إن رسول اللّه

 .السالم علیهالتی عقدت علیکم ألمیر المؤمنین » بالعقود
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کما تُحتل باطنـۀ النیـات والطویـات فـی حقـل      » العقود«فقد تُّحتلُّ ظاهرة األلفاظ فی حقل 

بما خصصت به فی مصطلح الفقه، فنمضـی علـى تحلیـق    » العقود«العهود، فلکی ال نختص 

» العقـود «لـذلک فسـرت أحیانـا بــ     » العقود«لى ضوء عامۀ العموم المستغرِق لکل العقود ع

  ».العقود«تفسیرا بمصداق خفی کیال یتفلت عن 

فی طلیق إطالقها وعمومها تحلِّق على کافۀ الرباطات الوثیقۀ التی توافق اإلیمان، » العقود«فـ 

فـاظ رسـمیۀ، أم   عن عقود وإیقاعات لفظیۀ، أم فی تعمیم النیۀ والطویۀ، أو العملیۀ بنیۀ دون أل

  خلوا عن کل الدالالت اللفظیۀ.

فهذه الزوایا الثالث: لفظیۀ وطویۀ وعملیۀ، مع مثلث الزمان ـ أیا کـان ومـن أي کـان ـ هـی       

  شرطیۀَ شرط اإلیمان بقضایاه.» العقود«مشمولۀ لـ 

فالوقف عقد، ألنه ربط وثیق بین الموقَف وما وقف له، کمـا اإلجـارات والتجـارب وسـائر     

  عامالت ـ دون صیغ رسمیۀ أم دون أیۀ صیغۀ ـ إنها عقود دون ریب.الم

مـالم ینـزل بـه      وما طنطنۀ شریطۀ الصیغ المرسومۀ فی هذه العقود إالّ خلخلۀ فی شرعۀ اللّـه 

تختص فی صدقها وواجـب اإلیفـاء بهـا بمـا تنعقـد بصـیغ       » العقود«سلطانا، وهل یعقل أن 

   تشکل فی المعامالت إالَّ وحدات فی اآلفات.مرسومۀ لم تأت فی کتاب وال سنۀ، وهی ال

  وإن عزموا الطـالق فـإن اللّـه   «أجل، إن الطالق من بین العقود بحاجۀ إلى داللۀ لفظیۀ قضیۀ 

»سمیع علیم
  فال بد من کونه ـ إذا ـ مسموعا، ال ألنه دون لفظ لیس عقدا، وإنما هو للنص. 1

صراح اللفظ مهما لم یکن من الصیغ المرسـومۀ،  ثم وعقد النکاح ال یتحقق بینا بین اثنین إالّ ب

حیث المعاطاة الخالیۀ عن صراح األلفاظ خاویۀ عن التدلیل على عنایۀ النکـاح لهمـا فضـالً    

  عمن سواهما من شهود.

فلئن دلَّ على قصد النکاح بداللۀ غیر لفظیۀ، لصح نکاحا دون سـفاح، ولکـن أیـن الداللـۀ     

ون أیۀ لفظۀ فی حقل النکاح، اللّهم أال أن تقرر رسوم عملیـۀ خاصـۀ بدیلـۀ عـن     الصریحۀ د

ألفاظ النکاح رسمیۀ وسواها ـ وکما فی إشارات األخـرس ـ والنتیجـۀ الحاسـمۀ أن صـراح      

                                                        
1

      .(2:227. 
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  النکاح هو المحور المتین المکین الذي ال ریب فیه وال شبهۀ تعتریه.

ه ــ تابع لطبیعته وقضیته، فمثل عقد الوکالـۀ  ذلک، وإیفاء کل عقد ـ لزوما أو جوازا وما أشب 

التی هی فی األصل منصب على صالح الموکِّل، هو بطبیعۀ الحال دائـر مـدار رضـاه عـاجالً     

  وآجالً، فله فک بعد زمن، کما لَه اإلبقاء علیه.

زمنیـۀ  وأما مثل عقد النکاح والبیع وما أشبه فطبیعۀ الحال فیها اإلستمرار إالّ أن تحدد بحدود 

  أماهیۀ؟

ال تفرض اإلستمرار فی کلّ العقود، فإنمـا هـو الوفـاء بقضـیۀ العقـود      » أوفوا بالعقود«إذا فـ 

بطبیعتها المألوفۀ والمعروفۀ، أم حسب الشروط المسرودة فیها وفی الشرعۀ، أو التـی یتبناهـا   

  العاقدان أو أحدهما.

لتموها، أو التـی أنـتم عقـدتموها، أم    هنا هی عقودکم، التی عقدت علیکم فقب» العقود«وترى 

  وسائر العقود المعقودة ـ الصالحۀ ـ بین سائر المؤمنین؟

هی الشمول لسائر العقود، عقودکم کفـرض أولـی علـى کـواهلکم،     » العقود«قضیۀُ استغراق 

وعقود سائر المؤمنین ترتیبا آلثارها الصالحۀ فیما بینکم، ثم نصرة لهم وإعانۀ فیمـا هـم فـی    

  ء به قاصرون، ومن ثم إرشادا لهم وأمرا فیما هم فیه مقصرون.اإلیفا

تضم تحقیـق کافـۀ الواجبـات وتـرك کافـۀ المحرمـات، فردیـۀ        » أوفوا بالعقود«وهنا نجد 

الحق  «ـ   »قوا أنفسکم وأهلیکم نارا«وجماعیۀ، وعلى غرار  آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ـب

  .»وتواصوا بالصبر

فی الحضارة الحاضرة ومنذ غیاب العصمۀ الطاهرة کعقد التأمین وما  وترى العقود المستحدثۀ

  أشبه، هل إنها داخلۀ فی هذه الضابطۀ؟

  ».العقود«طبعا نعم، ما توفرت فیها الشروطات العقلیۀ والشرعیۀ، وما صدقت علیها 

الـۀ  والقول إن عقد التأمین غرري لجهالۀ المادة المدفوع فیها، والمدة المقرر هو علیهـا، وجه 

  الحوادث واألضرار المحتملۀ أو المترقبۀ فیها.

إنه مدفوع بأن المجهولین هذین هما معلومان عقالئیا حسب التقریب، وأنـه مصـالحۀ ضـمن    

  العقد على محتمل الزیادة والنقصان، فما هو ـ إذا ـ بغرري محظور فی العقل والشرع.
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ضیۀ العقود، وإیفاء بشـروطه المـذکورة   ذلک، وأما اإلیفاء بالعقود فهو مثلثۀ الجهات إیفاء بق

  فیها، وإیفاء بالشروط غیر المذکورة التی تتبناها العقود حسب األعراف والعادات.

  فالتخلف عن أي من هذه الثالثۀ محظور یستتبع إما بطالن العقد، أو الخیار.

ـ وکـذلک    ترتبط بها األحکام التالیـۀ حتـى آخـر السـورة    » العقود«ذلک! وبذلک التحلیق لـ 

  القران کله ـ دونما استثناء، رباطا وثیقا عریقا رفیقا.

  

  

  

  

  

  

  قرض حسن یضاعف

عالم الْغَیبِ والشَّهادةِ  شَکُور حلیم    قَرْضا حسنا یضَاعفْه لَکُم ویغْفرْ لَکُم واللّه   إِنْ تُقْرِضُوا اللّه«

یمکزِیزُ الْحالْع«
1  

ما أکرمه وأرحمه، ینشئنا، ثم یرزقنا، ثم یسألنا فضل ما أعطاه، خیرا ألنفسسنا، ثم   فتبارك اللّه

العظیم! فحـقٌ لهـذا العبـد      یسمیه قرضا لنفسه رحمۀ بنا وتشجیعا لنا، ثم یشکرنا! سبحان اللّه

یـل القلیـل،   الهزیل الذلیل أن تزهق نفسه شوقا للقاء هذا الرب الجلیل، فضالً عـن مالـه القل  

  سبحان الرب الجلیل!

، فیرى کل شیء عنـد   وکما اإلنفاق هو اإلفناء، أن یؤتی ماله دون ابتغاء شیء ممن سوى اللّه

، قرضـا    ، کذلک اإلقراض هو اإلقطاع، أن تقص وتقطع وتختص من مالک ومالَـک: اللّـه   اللّه

وال « 2»»رّ حتى تنفقوا ما تحبـون لن تنالوا الب«حسنا: بنیۀ حسنۀ، من مالک الحسن دون الرديء: 

                                                        
1

      .(64:17 . 

 
2

      .(3:92 . 
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»تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه إالّ أن تغمضوا فیه
1.  

 :وال منٍّ وال أذى ال تبطلوا صدقاتکم بالمنّ واألذى کالـذي ینفـق   «والقطع الحسن: دون رثاء

»ماله رئاء الناس
»قرضا حسنا فیضاعفه له  لذي یقرض اللّهمن ذاا« 2

3.  

  واللّـه «من سـیئاتکم  » ویغفر لکم«فی الدنیا واآلخرة » یضاعفه لکم«إن تنفقوا هکذا وتقرضوا 

الغالب » العزیز«فالکل له شهادة » عالم الغیب والشهادة«عما أسأتم » حلیم«لما أنفقتم » شکور

ومـن  » الحکـیم «وال یحتاج إلى شـیء مـن إنفـاق وقـرض      على کل شیء، فال یغلبه شیء،

  حکمته ورحمته یسمی إنفاقکم خیرا ألنفسکم، قرضا لنفسه.

وکما أن التقوى الواجبۀ هی المستطاعۀ الحقۀ، کذلک مخلفاتهـا مـن سـماع الحـق وطاعتـه      

  وإنفاق الخیر فی سبیله دون شح وبخل:

، فـال یرجـع    فی سبیل اللّـه » وأنفقوا خیرا«سوله ور  اللّه» وأطیعوا«ورسوله   من اللّه» واسمعوا«

»... یوف إلیکم وأنتم ال تظلمون« »وما تنفقوا من خیر فألنفسکم«» ألنفسکم«إالّ 
فمن اهتـدى  « 4

هنا وهناك لیست إالّ سـبیل مصـلحۀ     غنی عن عباده ـ فسبیل اللّه   ـ واللّه  »فإنما یهتدي لنفسه

وداللتـه، وهـی سـبیل      ألنها بأمر اللّه  ، فهی سبیل اللّه ، على ضوء وحی اللّهاإلنسان، الحقیقیۀ

، فإنفـاق الخیـر وإن کـان إفنـاء للمـال       اإلنسان ألنها بفعله ومصلحته، وإن کانت بتوفیق اللّه

حسب الظاهر، ولکنه نفقۀ مباشرة لذواتهم وفیها مزید هو وعد الرحمۀ اإللهیۀ لمن أنفق خیـرا  

  لنفسه.

نفس اإلنسانیۀ وأضرابها، هی دائما شحیحۀ فی اإلنفاق، فمفلجۀ صاحبها عن سلوك سـبیل  وال

 »»..ومن یـوقَ شـح نفسـه فاولئـک هـم المفلحـون      «، إذا فال فالح إالّ بوقایۀ شح النفس:  اللّه
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دون سعی مـن اإلنسـان،     ألن الواقی لیس اإلنسان فحسب، کما لیس هو اللّه» یقی«ال » یوف«

یتم لـه الوقایـۀ:     یۀ فی توقّی النفس وسعیها أن تقی شحها، وهی ال تکفی! ثم اللّهفمبدء الوقا

»الذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم«
تعالى کما سأله الطاهرون (اللهم قنـی    فلنسأل اللّه 1

  .2شح نفسی)

ن شح النفس، ثم نرى تزویدهم رغبـۀ  إلى هنا أمر المؤمنون باإلنفاق خیرا ألنفسهم، ومنعوا ع

فیعدهم   فی اإلنفاق برحمۀ وعنایۀ تتخطى التصور، إذ یسمى إنفاقهم ألنفسهم قرضا حسنا للّه

  المضاعفۀ! :

  

أَطیعوا وأَنفقُوا خَیرا الَنْفُسکُم ومنْ یوقَ شُح نَفْسـه فَ    فَاتَّقُوا اللّه« وا وعماسو تُمتَطَعا اسم  ـکلَئأُو

»هم الْمفْلحونَ
3.  

یـا أیهـا الـذین آمنـوا     «:  والتقوى المستطاعۀ هی حق التقوى بحساب العبد، دون حساب اللّه

»حق تُقاته وال تموتنّ إالّ وأنتم مسلمون  اتقوا اللّه
ا نحـن الضـعفاء فـوق       تُرى ان اللّه 4 یأمرـن

 »نفسا إالّ وسـعها   وال یکلف اللّه«؟  بحساب اللّه  مستحیل الحصول: حق تقوى اللّهالمستطاع، ال

، والرسول األقدس وهو أول العابدین یقول: (ما عبدناك حق عبادتک)! فما »... إالّ ما آتاها«»و

، فهل یعقل  اسطورة التناسخ بین اآلیتین إالّ اکذوبۀ وقصور فهم مممن ال یفهمون مرادات اللّه

  التناسخ بین الممکن والمحال؟

المستطاعۀ حقها، فالتقوى الحقۀ ـ دون الباطلۀ    فاآلیتان تتجاوبان فی حقیقۀ واحدة: تقوى اللّه

                                                        
1      .(47:17 . 

 
2

یطوف من أول اللیل إلى الصباح وهو یقول: اللهم قنی شـح   السالم یهعل  ). القمی عن الفضل بن ابی مرة قال: رأیت أبا عبد اللّه     

ومن یوق شح «یقول:   نفسی، فقلت: جعلت فداك ما رأیتک تدعو بغیر هذا الدعاء! فقال: وأي شیء أشد من شح النفس؟ إن اللّه

 ».نفسه فاولئک هم المفلحون
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ـ المستطاعۀ، دون ما ال یستطاع ـ هی التی یؤمر بها المؤمن: أن یکـرس طاقاتـه کلهـا فـی      

  ففشل. التقوى ومکافحۀ الطغوى، وأن یسلک سبیل الحق فیها دون ملل وال

إن دور العالج المثلث (العفو والصفح والغفر) لیس إالّ ظرف رجاء اإلصالح، او ـ على أقـل   

  تقدیر ـ عدم خوف اإلفساد: أن یمشُّوه معهم فی صرفه عن اإلیمان.

فالعفو هو قصد إزالۀ الذنب صارفا عن المذنب، وأفضل منـه الصـفح وهـو تـرك التئریـب      

، فقد یعفو اإلنسان دون صفح، ثـم یـأتی دور الغفـر وهـو     والتعییب، ولذلک یأتی بعد العفو

  إلباس ما یصونه عن الدنس.

إن هذه اآلیۀ ونظائرها تعالج مشاکل وعقبات وعرقالت فی سبیل اإلیمـان، تـدفعها عواطـف    

القرابۀ، وعواصف النسبۀ، فقد یتخلص اإلنسان عن األغالل المتصلۀ به فی سبیل اإلیمان، ثـم  

عنه صعبۀ الفکـاك، کـاألزواج واألوالد األعـداء فـی سـبیل الحـق، إذ       تبقى أغالل منفصلۀ 

یدفعون ذویهم للتقصیر فی واجبات اإلیمان، یقفون له فی الطریـق فیمنعونـه عـن النهـوض     

عداء لإلیمان، او اتقاء لما یصیبتهم من جرّائه، فهذه الحالۀ المعقدة المتشابکۀ تقتضی  1بواجبه

إثارة الیقظۀ فی قلوب المؤمنین، والحذر من تسلسل عواطفف القرابۀ، المانعـۀ مـن مواصـلۀ    

  ، فاحذروهم، او عالجوهم. التضحیۀ فی سبیل اللّه

  

  قرض حسن یضاعف

طُ وإِلَیـه       قَرْضا حسنا فَیضَاعفَه لَه أَضْعافا کَثیـرَةً واللّـه     ذي یقْرِض اللّهمنْ ذَا الَّ« سـبیو قْـبِضی

»تُرْجعونَ
2.  

                                                        
1

ه وامرأته وقالوا: فی اآلیۀ: وذلک ان الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به ابن السالم علیه). تفسیر القمی عن أبی الجارود عن أبی جعفر      

أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم   ان تذهب عنا فنضیع بعدك، فمنهم من یطیع أهله فیقیم، فحذرهم اللّه  ننشدك اللّه

  هوإن تعففوا وتصفحوا وتغففروا فإن اللّ«ان یسوق بحسن وصله فقال:   بینه وبینهم أمر اللّه  من یمضی ویذرهم أبدا، فلما جمع اللّه

 ».غفور رحیم

 
2

      .(2:245 . 
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ولیس القرض هنا وفیما اشبهه یعنی ـ فقط ـ قرض المال، فإنه من أدناه، بل هو کـل قـرض     

  لى أیۀ حال.ع  من نفس ومال فی سبیل اللّه

فالقرض لغویا هو القص والقطع، مقابل الفرض وهو الوصل، وعدم ذکر المقـرَض هنـا دلیـل    

مـن ذا  «ف:  1یحلق على کل حسنۀ» قرضا حسنا«العموم فی فرض القرض کسائل الفرض، ف 

»قرضا حسنا فیضاعفه له ولـه أجـر کـریم     الذي یقرض اللّه
ان المصـدقین والمصـدقات   «ـ   2

»قرضا حسنا یضاعف لهم  واقرضوا اللّه
لکـم ویغفـر    قرضا حسنا یضاعففه  إن تقرضوا اللّه«ـ   3

»لکم
»قرضا حسنا  وأقیموا الصالة وآتوا الزکاة وأقرضوا اللّه«ـ   4

لئن أقمتم الصـالة وآتیـتم   «ـ   5

قرضـا حسـنا ألکفـرن عـنکم سـیئاتکم        الزکوة وآمنتم برسلی وعزرتمـوهم وأقرضـتم اللّـه   

»وألدخلنکم جنات تجري من تحتها األنهار...
6.  

قرضا حسنا طلیقـا دون تعلـق خـاص بمتعلـق خـاص ففـی کافـۀ          وهکذا نرى إقراض اللّه

المحاور، قرینا بإقام الصالة وإیتاء الزکوة واإلیمان بالرسل وتعزیزهم والتصدیق بمـا یصـدق   

مـاالً   من شرعۀ الحق، مما یدل على طلیق متعلقاته، من إقراض المتعلقات اآلفاقیۀ واألنفسیۀ،

                                                        
1

قال  علیهماالسالمر عن الکافی متصالً عن حمران بن اعین عن ابی جعف 1:243). ومما یدل على هذا التحلیق ما فی نور الثقلین      

قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم فی شیء من الفضائل واالحکام والحدود وغیر ذلک؟ فقال: ال ـ هما یجریان فی ذلک 

عزّ وجلّ یقول: من   عزّ وجلّ، قلت: ألیس اللّه  مجرى واحد ولکن للمؤمن فضل على المسلم فی اعمالهم وما یتقربان به إلى اللّه

عز   له عشر امثالها، وزعمت انهم مجتمعون على الصالة والزکاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: ألیس قد قال اللّهجاء بالحسنۀ ف

عز وجل حسناتهم لکل حسنۀ سبعین ضعفا، فهذا افضل المؤمن   فالمؤمنون هم الذین یضاعف اللّه »یضاعفه اضعافا کثیرة«وجل 

 بالمؤمنین ما یشاء من الخیر.  ه اضعافا کثیرة ویفعل اللّهفی حسناته على قدر صحۀ ایمان  ویزید اللّه
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  وأوالدا وأهلین، أم حاالً من نفسٍ وعلمٍ وعقلیۀ صادقۀ.

فالقرض متعد بنفسه، فاإلقراص متعد إلى مفعولین، وقد ذکر فی هذه اآلیـات مفعـول واحـد    

کمـا  » حسـنا «مفعول مطلق نوعی یبین نوعیۀ القرض آنها» قرضا حسنا«و»  یقرض اللّه«  هو اللّه

  ل الثانی محذوف یعم کل نفس ونفیس یمکـن إقراضـه اللّـه   یلیق بساحۀ الربوبیۀ، ثم المفعو

  قرضا حسنا.

ـ کما هنا ـ یعنی القـرض الحسـن قـرض الـنفس شخصـیا،          ففی حقل القتال فی سبیل اللّه

  وأنفس األوالد واألهلین الذین یؤهلون للقتال.

  ثم قرض األموال والتخطیطات الحربیۀ ممن ال یستطیعون حضور خط النار.

صـرفا    قتالً وموتا، والکد فی سـبیل اللّـه    لنسبۀ لألنفس یعم التضحیۀ فی سبیل اللّهفالقرض با

لطاقات، ثم لما سوى األنفس من أموال وبنین استئصاالً لها فی هذه السـبیل، أم صـرفا منهـا    

کإقراض المال المعرف بالقرض الحسن، واستعمال األوالد واألهلین فی المصـالح اإلسـالمیۀ   

  دون مقابل.

فیـه مسـتخلفین دون اختصـاص      یعم کل تجاف وتنازل عما جعلنا اللّه» قرضا حسنا«ا ف إذ

  بشیء خاص.

نَّۀٍ،     وهکذا یکون المؤمن قرضا ربه قرضا حسنا فی کل حقل کما یتطلبه ویناسـبه، دونمـا ضـ

  وإنما بکل سماح وحنان، فی أمان وغیر أمان.

، دون سـائل   ، المعبر عنـه بسـبیل اللّـه   والنقطۀ الرئیسیۀ فی کل إقراض ان یکون قرضا حسنا

السبل المتسارع إلیها، المتصارع فیها، کسبیل التفوق على الزمالء وسـواهم، او سـبیل تفـتح    

، تحلیقـا   کمـا یرضـاه اللّـه   »  حسنا ـ فی سبیل اللّـه  «البالد والتوسعیۀ الخیانیۀ بین العباد، إنما 

ئاسۀ وقیادة لحظوة نفسانیۀ وعلـو فـی األرض ف   على بالده فی عباده، ال فرضا لر  لشرعۀ اللّه

»تلک الدار اآلخرة نجعلها للذین ال یریدون علوا فی األرض وال فسادا«
1.  

قرضـا  «  ال سواه، فلیکن اإلقراض للّه» ویبصط«األنفس واألحوال واألموال » یقبض  واللّه«اجل 
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  .»واآلخرة خیر وأبقى«ام وفی األولى  فی األخرى، »حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة

کذلک القبض األخذ، إذا فهو االخذ قرضا حسـنا وهـو    1وکما القبض هنا یعنی مقابل البصط

  الذي یضیق ویوسع.

یعنی الشـیء المقـروض   » قرضا«؟ علَّه ألن »اقراضا«دون »  رض اللّهیق«بعد » قرضا«ولماذا هنا 

  یمیزه عن کل مقروض غیر حسن مادة ونیۀ وکیفیۀ.» حسنا«واتصافه ب 

ماالً أما شابه وهو غیر حسن وال مستحسن وهو غیـر محبـوب، لـم یکـن       فالذي یقرض اللّه

»لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون«بذلک المحبوب: 
2.  

یحلـق علـى کـل      کما الذي ینفق رئاء الناس أو بمنٍّ وأذى، فهکذا األمر، والحسن عند اللّـه 

  أبعاد القرض دون إبقاء.

کأنـه المحتـاج ولـیس بـه:     »  یقرض اللّـه «هنا کیف یعبر عن ذلک االقراض ب   فترى ان اللّه

فیضـاعفه لـه   «:  ، الراجیۀ ثواب اللّه اللّه، الواثقۀ بوعد  استجاشۀ للضمائر المؤمنۀ المطمئنۀ باللّه

ان «، ف »کثیـرة «مضاعفه ربانیۀ منقطعۀ النظیر، فضالً عن ان تکون   فمضاعفۀ اللّه »اضعافا کثرة

»ال یحصى ولیس له منتهى  الکثیر من اللّه
3.  

  

  حول النذور

»نِّی إِنَّکلْ مرَّرا فَتَقَبحی مطْنی با فم لَک تإِنِّی نَذَر برَانَ رمرَأَةُ عام إِذْ قَالَت  

یملالْع یعمالس أَنْت«
4.  

                                                        
 فی اآلیۀ یعنی: یعطی ویمنع. السالم علیه  ـ بسند متصل عن ابی عبد اللّه 1:234). تفسیر البرهان      1

 
2

      .(3:92. 

 
3

یقول: لما نزلت هذه  السالم علیه  بد اللّهفی کتاب معانی األخبار متصالً عن ایوب الخزاز قال: سمعت ابا ع 1:243). نور الثقلین      

من ذا الذي یقـرض  «  : اللهم زدنی فأنزل اللّهآله و علیه اهللا صلى  قال رسول اللّه »من جاء بالحسنۀ فله خیر منها«: آله و علیه اهللا صلىاآلیۀ على النبی 

 یحصى ولیس له منتهى. ال  أن الکثیر من اللّه آله و علیه اهللا صلى  فعلم رسول اللّه »... اللّه

 
4

      .(3:35. 
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وبین التوارة تعنیه ابـا موسـى:   معاکسۀ النقل بین القرآن ـ حیث یعنیه أبا مریم ـ   » عمران«فی 

) وتبدیل المیم بالواو وهو من قضایا 20ـ   6:18ـ ابو موسى (الخروج    عمرام بمعنى قوم اللّه

  التعریب.

) سـنۀ!  1800ولقد حمل هذا جماعۀ من المبشرین الکنسیین تزییف عمران القرآن انه اخطأ (

بابی موسى، فال یحق ألبی مریم فی تأریخ اإلنسان » عمران«وما اجهلهم اذ زعموا اختصاص 

  او سواه ان یسمى عمران، ال لشیء إالّ أن عمرام التوراة هو ابو موسى.

اذ زعمت ان ما فی بطنهـا ذکـر    »قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما ففی بطنی محورا«

ـ  1دون خروج عنه وعلها وعدت بذَکَر  یصح تحرره لخدمۀ بیت اللّه ا نذرتـه هکـذا ان   او علّه

  ایاه، والظاهر هو االول لمکان اإلطالق وتؤیده الروایۀ.  کان ذکرا لکی یرزقها اللّه

وما یعنیه ذلک التحرر المنذور هو التحرر عن حقوق األم المعیشیۀ، ثم التحرر عن کل عملیـۀ  

أولـى  ، مما یدل على ان لألم على ولدها حقٌ یجوز التنـازل عنـه لحـق     سوى خدمۀ بین اللّه

  بنذر وسواه.

والن االب او الجد هما االولى بالولد ـ مهما کان لالم علیه حق ـ فقضیۀ التحرر المطلق هنـا    

آنهاکانت منفردة فی هذه الوالیۀ لفقد األب والجد، ام کانت هی مأذونۀ من قبل الولی األولى 

عدم منعه ولکنـه ال  فی نذرها لمطلق التحرر، ام ال یشترط فی نذر االم اذن األب مهما اشترط 

  . یجوز له منعها عما یحل وال سیما ذلک الحل الطیب لبیت اللّه

فعلى ایۀ حال إنها نذرت، هکذا مما یدل على صحۀ ونفـاذ هکـذا نـذر بحـق الولـد شـرطَ       

  . الحفاظ على حق الولی األولى ـ إن کان ـ وکذلک صالح الولد وال اصلح له من خدمۀ اللّه

بصـالحیات  » العلـیم «الـدعاء  » انک انت السـمیع «، تقبالً لتحرره لک ذلک النذر» فتقبل منی«

                                                        
1

أوحى إلى عمران إنی واهب لک ذکرا سویا مبارکا   قال: إن اللّه السالم علیه  عن الکافی عن أبی عبد اللّه 1:334). نور الثقلین      

وجاعله رسوالً إلى بنی إسرائیل فحدث عمران إمرأته جِنَّۀ بذلک وهی أم مریم   ء األکمه األبرص ویحیی الموتى بإذن اللّه یبرى

فلما وضعتها قالت رب إنی وضعتها أنثى ولیس الذکر کاألنثى وال تکون البنت رسوالً  فلما حملت کان حملها عند نفسها غالم

لمریم عیسى کان هو الذي بشر بن عمران ووعده إیاه، فإذا قلنا فی الرجل منا   فلما وهب اللّه» أعلم بما وضعت  واللّه«  یقول اللّه

 شیئا فکان فی ولده أم ولد ولده فال تنکروا ذلک.
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  وحاجات العباد.

وما ادراك ما ذلک التحرر؟ انه خروج عن رقیۀ الناس إلى رقیۀ إله الناس فهـو  » محررا«اجل 

  .1»والمحرر للمسجد ال یخرج منه أبدا«  ـ إذا ـ تحرر عما سوى اللّه

أن   إمـا شـکرا للّـه     والنذر لغویا هو الخوف کما االنذار هو اإلخافۀ، إذا فهو الخوف من اللّـه 

استزاده فی العبودیـۀ کمـا فعلتـه امـرأة عمـران        محبوبا لدى اللّه  توجب على نفسک امرا للّه

»انی نذرت للرحمن صوما«، ومثلها مریم  ا شرط على اللّهدونم
امرا   حیث لم تشترطا على اللّه 2

  .4والموثق المخالف غیر موثق او مأول 3. وتوافقه صحاح عدة فی نذرهما للّه

                                                        
1

 قال: إن إمرأة عمران نذرت ما فی بطنها محررا قال: والمحرر.. علیهماالسالمعفر عن أبی ج 1:332). نور الثقلین      

 
2

      .(19:26. 

 
علیه أن ال یفعفل محرما سماه فرکبه فلیعتق رقبۀ أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین   من جعل للّه«). کما فی الصحیح      3

) وفی ثالث 7:456علی فکفارة یمین (الکافی   إن قلت: للّه السالم علیه) وفی صحیح الحلبی عن الصادق 2:336(التهذیب » سکینام

تعالى فَف   وما جعلته للّه«) وفی رابع 2:335(التهذیب » طاعۀ یجعله الرجل علیه إالّ ینبغی له أن یفیء به  لیس من شیء هو للّه«

على نفسه عتق رقبۀ   فی رجعل جعل للّه السالم علیهعن أبیه  السالم علیه  وخامس هو موثق الساباطی عن أبی عبد اللّه ).7:458(الکافی » به

 ).2:335(التهذیب » فافعتق أشل أو أعرج؟ قال: إذا کان ممن یباع أجزء عنه إالّ أن یکون سماه فعلیه ما اشترط

 
4

شکرا رکعتین أصلیهما فی السـفر    : إنی جعلت على نفسی للّهالسـالم  علیه  وهو موثق اسحاق بن عمار قال قلت ألبی عبد اللّه).      

والحضر فأصلیهما فی السفر بالنها؟ فقال: نعم، ثم قال: إنی ألکره اإلیجاب أن یوجب الرجل على نفسه، فقلت إنی لم أجعلهمـا  

 7:455(الکـافی  » ولم أوجبهما على نفسی أفأدعهما إذا شـئت؟ قـال: نعـم     صلیهما شکرا للّهعلی إنما جعلت ذلک على نفسی أ

 ألن متعلق النذر کان حرِجا، ولکن المتعلق المحرِج ال یصح نذره.» إنی ألکره«) أقول: على 2:333والتهذیب 

ذرا أو هدیا إن هو کلم أباه أو أمه أو أخاه وأما موثق سماعۀ سألته عن رجل جعل علیه إیمانا أن یمشی إلى الکعبۀ أو صدقۀ أو ن

إنما الیمین الواجبۀ التی ینبغی   أؤ زارهم أو قطع قرابۀ أو مأثما یقیم علیه أو أمرا ال یصلح له فعله؟ فقال: ال یمین فی معصیۀ اللّه

ر یخافه أو رد علیه ماله أو رده من من مرضه أو عافاه من أم  علیه فی الشکر إن هو عافاه اللّه  لصاحبها أن یفی بها ما جعل للّه

واألستبصار  2:335(التهذیب » علی کذا وکذا شکرا، فهذا الواجب على صاحبه وینبغی له أن یفی به  سفره أو رزقه رزقا فال: للّه

المنوى هو کذا  ، وأخیرا مثال ففیما یصح فیه التعهد کالیمین ) أقول: إنه فی مقام بیان بطالن هذه التعهدات فی معصیۀ اللّه4:46

» فی الشکر«وکذا، وحتى اذا کان صریحا فی بطالن النذر غیر المشروط لکان معارا لآلیۀ والصحاح المتعددة الماضیۀ، کما وأن 

هو النذر، مهما شمل البعض منها الیمین » علی  للّه«یعم الشرط وسواه وإن مثل بالشرط، أقول: والمصداق المتیقن المعلوم من 

 والعهد أیضا.
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فیما تخاف من إقبال محظور أو إدبـار محبـور     ام توجبه على نفسک شرط ان یستجیبک اللّه

وأنت ال تستطع بحولک وقوتـک ان تحصـل بغیتـک فیهـا، حیـث الوصـول إلـى المغـزى         

وهـو کـل     والحصول علیها قد ال یکتفی فیه بصرف الدعاء، فال بد من تقریب قربان إلى اللّه

  با او مفروضا، وهذا هو مسرح النذر وشبهه من عهد او یمین.مندو  محبور لدى اللّه

،  ، فإذا نذر لغیر اللّـه  کما هنا وفی مریم، ونیۀ القربۀ هی لزام کون النذر للّه  ثم وال نذر إالّ للّه

  ، فال نذر ـ إذا ـ وال یفرض علیک امرا. دون نیۀ القربۀ إلى اللّه  ام نذر للّه

وغیر مشروط إمکانیۀ متعلقۀ واقعیا وشرعیا، وکونه راجحا فی  ومما یشترط فی النذر مشروطا

فــ    ، والمحرج لیس من دین اللّـه  دونما حرج فی تحقیقه، فغیر الراجح ال یحق للّه  شرعۀ اللّه

او   فضالً عن غیر المقدور او المحظور فانـه هـزء باللّـه    »ما جعل علیکم فی الدین من حرج«

  ا نهى عنه تحذیرا او تنزیها، بل وما هو عوان بین الراجح والمرجح.أن تقدم له م  مهانۀ للّه

والنذر فی فعل الراجح او الواجب او ترك المرجوع والمحرم یعم المشروط وسواه، والنتیجۀ 

فه او اصل الحرمۀ او ضعفها، وخلفیته فی تخلُّفـه دنیویـا هـی الکفـارة      اصل الوجوب او ضع

ویکفر. وکافۀ الشروط فی النذر غیر المشروط هـی مشـروطۀ   واخرویا هی العقاب ان لم یتب 

  فی المشروط، إالّ رجاحۀ المتوقّع، فإنما یکفیه السماح الشرعی إباحۀ أم دونها.

فالفارق بین المتعلَّق والمتوقَع فی الشروط إنما هو شرط الرجاحۀ فی األول دون الثـانی اذ ال  

رکۀ بینهمـا، ولکـن القـدرة غیـر المحرجـۀ خاصـۀ       ، ثم االمکانیۀ مشـت  نذر إال فی طاعۀ اللّه

غیر مسـتحیل کونیـا وال     بالمتعلق دون المتوقَّع، حیث المتوقع خارج عن قدرتک مقدورا للّه

  شرعیا، ولکن المتعلق شرطۀ کونه میسورا عندك دون حرج واقعیا وشرعیا.

  و توقع محظور.حکمۀً أم سواها، ه  ، کما المستحیل على اللّه فتوقع المحظور من اللّه

کما المتعلَّق غیر المقدور واقعیا او المحرِج او غیر الراجح شرعیا هو محظور او غیر مشـکور،  

کما فی غیر المشروط، او الخوف ممـا ترجـوه     حیث النذر فی األساس یتبنى الخوف من اللّه

لنـذر  وال تسطع علیه، والکل مشروط بعدم الحظر واقعیا وال شـرعیا، مهمـا اخـتص متعلـق ا    

  بالراجح المیسور، والمتوقع یکتفى فیه بعدم الحظر.

مهما کان المتوقـع ـ کمـا      ، کذلک ال نذر فیما لیس راجحا فی شرعۀ اللّه فکما ال نذر االّ اللّه



 372

  فی المشروط ـ ال یشترط فیه إالّ عدم الحظر واقعیا وشرعیا.

، کما واذا نذر مرجوحـا فـی   فإذا نذر راجحا او واجبا فی موقع محظور فهو محظور ال ینعقد

متوقع محبور لم ینعقد، او نذر فعالً محرجا فعلَّه فیما دون حرجه ینعقد وفی غیره غیر منعقد، 

وشرط الصحۀ فی النذر المشروط عدم تحقق شرطه قبله، فـاذا ال مـورد لشـرطه وکمـا فـی      

  .1الصحیح

، وأمـا أن یعاهـد    إذ ال نذر إالّ للّـه » علی«ال سواها کـ » علی  للّه«ی والصیغۀ السائغۀ للنذر ه

 2علیه فال نذر، سواء أکان فی نذر مشروط او غیـر مشـروط    نفسه على أمر دون ان یعاهد اللّه

  للنذر.فان النذر لیس موردا  3»علی نذر  للّه«وال » علی نذر«وال 

وکما یشترط فی النذر أیا کان أالّ یحلـل حرامـا او یحـرم واجبـا، کـذلک أال یفـوت حقـا        

                                                        
1

ل وقع على جاریۀ له فارتفع حیضها وخاف أن تکون قد حملت سألته عن رج علیهماالسالم). وهو صحیح ابن مسلم عن أحدهما      

عتق رقبۀ وصوما وصدقۀ إن هی حاضت وقد کانت الجاریۀ طمثت قبل یوم أو یومین وهو ال یعلم؟ قال: لـیس علیـه     فجعل للّه

 ).1ومثله خبر جمیل بن صالح (المصدر ح 2من کتاب النذر ح 5شیء الوسائل ب

 
2

وهو محرم بحجـۀ    هقال: إذ قال الرجل علی المشی إلى بیت اللّ السالم علیه  ). کما فی صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه     

علـی    علی أن أحرم بحجۀ أو یقـول: للّـه    علی المشی إلى بیته أو یقول: للّه  أو علی هذي کذا وکذا فلیس بشیء حتى یقول: للّه

) أقول والحدیث مصرح بکال النذرین مشـروط وغیـر   2:332والتهذیب  7:457(الکافی » هذي کذا وکذا إن لم یفعل کذا وکذا

 مشروط.

سالم فأراد أن یحج فقیل له تزوج ثم   قلت له رجل کانت علیه حجۀ اللّه السالم علیهبر اسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم هذا وأما خ

، فقال: إنه  حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغالمی حسر فتزوج قبل أن یحج فقال: اعتق غالمه، فقلت لم یرد بعتقه وجه اللّه

حج أحق من التزویج وأوجب علیه من التزوج قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن کان تطوعا فهی طاعۀ وال  ال نذر إالّ فی طاعۀ اللّه

 ).2:333والتهذیب  7:455(الکافی » عز وجلّ فقد اعتق غالمه  للّه

ید أقول: لیس هذا العتق لکونه متعلقا للنذر ولم یکن هناك نذر، إنما هو عتق مشروط وقد تحقق شرطه کأن یقول: إذا جاء ز

 فغالمی حر، فال رباط للحدیث بباب النذر.

 
  عن رجل قال: علی نذر؟ قال: لیس النذر حتى یسمى للّـه  السالم علیه  ). کما فی صحیح أبی الصباح الکتافی سألت أبا عبد اللّه     3

 ).2:333ذیب والته 7:455(الکافی » شیئا صیاما أو صدقۀ أو هدیا أو حجا

عن الرجل یقول: علی نذر قال: لیس بشیء حتى یسمى النذر ویقول: علی  السالم علیه  وفی خبر أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه

 المصدر.» أو یتصدق أو یهدي هدیا وإن قال الرجل أن أهدي هذا الطعام فلیس هذا بشیء إنما تهدي البدن  صوم للّه
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مفروضا کحق الزوج لزوجه وحق الوالدین للولد وحق الولد لهما، فان لکلٍّ حقا على اآلخـر  

لیس لفوته نذر مهما کان فی راجح ام واجب هو أدنى من واجب الحق الحاضر فـی شـرعۀ   

نذر ـ اذا ـ لزوجۀ إالّ بإذن الزوج إالّ فیما ال یفوت له حقا علیها ام هی سفیهۀ فـاذا     ، فال اللّه

فوت علیه حقا ام هی سفیهۀ لم ینعقـد نـذرها إالّ باذنـه، وینعقـد فیمـا سـواها، والصـحیح        

  .1المخالف مأول أو غیر صحیح

وجملۀ القول فی النذر ان یکون متعلقۀ محبورا مقدورا دون الحرج، ومترقبـه فـی مشـروطه    

  عقلیا او فی الحکمۀ.  مسموحا غیر مستحیل على اللّه

فی حقل الدعاء، بل وهـو أدعـى الـدعاء،    وفی الحق إن النذر وال سیما المشروط منه داخل 

  ما تتقاضاه.  حتى یستجیبک اللّه  حیث تفرض على نفسک ما یرضاه اللّه

ان تفـرض علـى نفسـک راجحـا مهمـا کـان         ولیس النذر تشریعا، فإنما هو سماح من اللّـه 

مفروضا، وتحرم على نفسک مرجوجا مهما کان محرما مرفوضا، فهو من العناوین الثانویۀ من 

موضوعا وحکما وشروطا، کما العناوین الثانویۀ مـن النـوع االول     نوع ثان محدد من قبل اللّه

مقررة من قبل الشرع کاالکراه واالضطرار اللذین همـا موضـوعان للسـماح فـی قسـم مـن       

  المحرمات.

ـ      2 فال نذر فی معصیۀ اللّه رك کما ال نذر فی مباح فعالً او ترکـا وال فـی فعـل مرجـوح او ت

  مندوب، اللهم إالّ بعنوان ثان یجعلها راجحا.

  وکذلک ال نذر فی تفویت حق او إفراط أو تفریط فی حق، أو اسراف أو تبذیر.

                                                        
1

وال صدقۀ وال تدبیر وال هبۀ وال نذر فی مالها إالّ بـإذن   لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق« 2:320). وهو صحیح التهذیب      

 »زوجها إالّ فی حج أو زکاة أو بر والدیها أو صلۀ قرابتها

 أقول: علّه یعنی المرأة السفیهۀ حیث إن تصرفاتها المالیۀ منوطۀ بإذن ولیها زوجا أو أبا أو غیرهما، وأما الحج والزکاة وبر الوالدین

 ذورة وغیر منذورة لیس بحاجۀ إلى إذن حیث ال یضر فیها السفه، وال سیما المفروض منها.وصلۀ القرابۀ، فهی من

 
2

یجعله الرجل علیه إالّ ینبغی له أن یفی به   من شیء هو طاعۀ للّهلیس  السالم علیه  ). کما فی صحیح الکتانی عن أبی عبد اللّه     

ونوادر أحمد بن  2:335(التهذیب »  علیه شیئا فی معصیته تعالى إالّ ینبغی له أن یترکه إلى طاعۀ اللّه  ولیس من رجل جعل للّه

 واللفظ له). 58عیسى 
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ز إالّ علـى     وترى ان نذر الوالدین على الولد منَّجز بحق الولد کانه هو الذي نَـذر؟ ام ال ینجـ

اعۀ الوالدین اللهـم إالّ فـی أمـر    الناذر أن یحقق نذره فی ولده وعلیه القبول قضیۀ وجوب ط

محرج ام مرجوح فضالً عن المحظور، وإذا خالف الولد فهو عاص وال شیء على الوالـدین  

حیث حققا الواجب علیهما، ثم ومخالفۀ الولد فی النذر المحظور واجبۀ إذ ال طاعۀ لمخلـوق  

  فی معصیۀ الخالق.

ربها بکامل االیمان بأعز ما تملکه  وهنا نعرف مدى عمران قلب امرأة عمران، حیث تتجه إلى

، تحررا عن کـل عبودیـۀ لکـل أحـد،      کما وهی محررة فی طاعۀ اللّه  تحریرا لغریره عینها للّه

، فقد حررتهـا بنـذرها عـن کـل      وعن کل اتجاه إلى أي شیء واي أحد وأیۀ قیمۀ سوى اللّه

  .1 فی بیت اللّه  تقید جماعی بأیۀ مسؤولیۀ حتى تتخلى لخدمۀ اللّه

المثلـى للتحـرر المطلـق، إنـه      فالتوحید الحق فی مثلث: العقیدة والنیۀ والعملیۀ، هو الصورة

یتمثل هنا فی نذر التحرر لقرة العین وفلذة الکبد: الولد ـ ولما یولد ـ مما یشی بعمق اإلیمان   

  وخلوص العمران لقلب امرأة عمران.

ولقد کانت تنتظر لذلک التحرر المنظور ولدا ذکرا هو المحور فی نذرها، والنذر للمعابـد لـم   

ان لیخدموا الهیکل وینقطعوا للعبادة والتبتل، ولکن ها هی تجدها أنثى یکن معروفا إالّ للذکر 

  ولیس الذکر کاالنثى:

أَعلَم بِما وضَعت ولَیس الذَّکَرُ کَالْـأُنْثَى وإِنِّـی      فَلَما وضَعتْها قَالَت رب إِنِّی وضَعتُها أُنْثَى واللّه«

»عیذُها بِک وذُریتَها منْ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِسمیتُها مرْیم وإِنِّی أُ
2.  

لقد تتحسر امرأة عمران على ما کان من خیبۀ رجائها ومعاکسۀ تقدیرها، وتحزنت إلـى ربهـا   

                                                        
1

فی کتاب علل الشرایع بسند متصل عن إسماعیل الجعفی قال قلت ألبی جعفـر علیهمـا السـالم: أن     1:331). نور الثقلین      

إن إمرأة عمران قالت: رب إنی نذرت لک مـا    المغیرة یزعم أن الحائض تقضی الصالة کما تقضی الصوم فقال: ماله ال وفقه اللّه

رج منه أبدا فلما وضعت مریم قالت رب إنی وضعتها أنثى ولیس الذکر کاألنثى فلمـا وضـعتها   فی بطنی محررا، والمحرر ال یخ

 أدخلتها المسجد فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد، أن کانت تجد أیاما تقضیها وهی علیها أن تکون الدهر فی المسجد.

 
2

      .(3:36. 
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أنثـى والبنـات ال    وتقفه على خدمته، ولکن الولیده  إذ کانت ترجو ذکرا تهبه محررا لبیت اللّه

ک التحرر الطلیق، للزوم مقامهن عند ازواجهن فی زواجهن، ولزوم الخزوج عـن  یصلحن لذل

  حالۀ الحیض والطلق على ایۀ حال.  بیت اللّه

بل هو تحسر أنهـا ال  »اعلم بما وضعت  واللّه«لیست أخبارا  ».. قالت رب انی وضعتها انثى«فهنا 

تحرّرها او کئیبـۀ النهـا أنثـى،    تصلح لذلک التحرر ألنها أنثى، فقد تناجی ربها کمعتذرة عن 

  راجیۀ ان تقبلها ربها على انوثتها کما تقبلّها، مشفقۀ من أالّ یقبل نذرها.

کجملۀ معترضۀ، هی ذود عن ساحۀ الرب ان یعلِّم، على ذود عـن   »اعلم بما وضعت  واللّه«هنا 

  ساحتها ان تعلِّمه، وبیان انها قائلۀ قولها متحسرة فی ذلک العرض.

ولیسـت  «هی من قولها، والعکس أحرى النها وضعتها انثى فلیقل  »ولیس الذکر کاالنثى« وترى

  !»األنثى کالذکر

، والجملۀ المعترضۀ بحاجۀ إلى برهـان النهـا خـالف المعـود مـن سـرد        ام هی من قول اللّه

  الجمل.

لـیس   شعارا فی هذه االذاعـۀ القرآنیـۀ ان الـذکر المطلـوب هنـا       قد تکون هی من قوله اللّه

کاالنثى الموهوبۀ، بل هی أعلى منه وأولى، إذ تحمل اضافۀ إلى ما تطلبته من التحـرر، فانهـا   

ولیسـت االنثـى   «الکبرى، ولیست   تُتقبل محررة فی نفسها، وولدة لعیساها وهما من آیات اللّه

  لتفید ذلک المعنى. »کالذکر

ا: ان الذکر لـیس معـذورا هکـذا،    ، عنایۀ إلى غیر معناه ثم هی من قولها على هامش قول اللّه

حیث األنثى ال تصلح لما یصلح له الذکر وال سیما فی حقل التحرر هکذا، الجل مـا یلحقهـا   

من الحیض والنفاس، وما یلزمها من الصیانۀ عن التبرج للناس، فإذا خالطت الرجـال افتتنـوا   

اضعف عقلیۀ وصمودا بها واستضروا بمکانها کما تفتتن هی بهم، حیث النساء أوهن عقودا، و

  ووساوس الشیطان الیهن أسرع، فأهواءه الیهن أهرع.

  ثم العکس یفید نفس المعنى ولکن فی االصل رجاحات لیست فیه:

وقولهـا، ولـیس     اختصار عن قالتین مختلفتی المعنـى: قـول اللّـه    »ولیس الذکر کاالنثى«ـ   1

  . العکس لیعنی ـ فیما یعنی ـ قول اللّه
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  فی وزن الکالم یقتضی تقدیم الذکر على االنثى. ـ حسن التعبیر 2

  ـ حسن المعنى فی تقدیم االفضل على الفضیل. 3

  ـ یتقدم الذکر لتقدمه فی عنایۀ النذر فیذکر ـ اذا ـ تحسرا على فقده. 4

وإنها تتحسر عن فقد الذکر انه لیس کاالنثى، فال یتهم فی خلوة البیت کما تُتهم، وهـو اقـوى   

إنـی  «»خلو من اعذار األنثى، وهو یصلح للنبـوة ومـا اشـبهها دون االنثـى، و    من االنثى، وهو 

فهل من عالج أن تقوم االنثى مقام الذکر وتفی بما یفى؟! فمما تقـوي رجاءهـا    »وضعتها انثى

: المرتفعۀ الغالبۀ ـ تتغلب على عراقیل األنوثـۀ ونقائصـها    »وإنی سمیتها مریم«فی تحقق بغیتها 

  . وترتفع عن کل نقائص االنوثۀ والرجولۀ بجنب اللّه وضعفها وما سواها،

مما یلمح صـراحا انهـا    »وذریتها من الشیطان الرجیم«ال هی فحسب بل  »وانی اعیذها بک«ثم 

کقول الرب ألهمت الیها بعد قالَتهـا نفـس    »لیس الذکر کاالنثى«ألهمت بمستقبل ذریتها، وعلّ 

  القول أم عنده.

»هبا رلَهفَتَقَب    رَاب حـا الْم کَرِیــا زهلَیخَلَ عا دا کُلَّمکَرِیا زکَفَّلَهنا وساتا حا نَبتَهأَنْبنٍ وسولٍ حا بِقَب

یـرِ  یرْزقُ منْ یشَاء بِغَ   إِنَّ اللّه   وجد عنْدها رِزقا قَالَ یا مرْیم أَنَّى لَک هذَا قَالَت هو منْ عنْد اللّه

»حسابٍ
1.  

التقبل هو قبول على تکلف، واذ ال تکلف فی قبول ربنا فقد یعنی هنا منتوج کل تکلـف فـی   

القبول، وهو من ربنا یحلق على کل الفضائل والفواضل فی القبول، فال رد فیه وال افول، بـل  

  .علیهاالسالمهو قبول على مدار حیاة مریم البتول 

ی قبول نذرها ان تنوب الذکر، وتقلَّل فی جعلها کالذکر، ثم حسن زیـادة حسـنى   فانه تقبل ف

  على قبولها أن جعلها وابنها آیۀ للعالمین.

وهنا نستوحی من تقبلها منعها عن الزواج، ام وطهارتها عن الدماء، فلتبق کالـذکور وفـوقهم   

  اذ لم تحتج لرزقها الى خروج ضمنه ربها.

  فی مربعۀ الجهات هی: علیهاالسالمم هنا تقبلٌ ربانی لمری

                                                        
1

      .(3:37. 
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  . لخدمۀ بیت اللّه  محررة للّه »فتقبلها ربها بقبول حسن« »انی نذرت لک ما فی بطنی محررا«ـ  1

ان تکون مریم: مرتفعۀ ـ فی اللغۀ السـریانیۀ    »فتقبلها ربها بقول حسن« »وانی سمیتها مریم«ـ   2

ۀ وعبودیۀ، وقد تعنـی تسـمیتها مـریم    ـ غالبۀ متغلبۀ على کل رجس ونقص ونجس فی أنوث

تفأالً من امها علّها تربو على افرانها وعلى الذکر الذي کانت ترجوه امها تطبیقـا لنـذرها، ثـم    

وذریتها من الشیطان الرجیم، تعیـذها ان ینالهـا نقـص فـی       لتحقیق هذا المغزى تعیذها باللّه

ما تمس عفافها فی خلطها بعباد البیت، سبیلها کما ینال النساء فی خدمۀ البیت، او ان یصیبها 

  او أن یعترضها ضعف فی خدمتها، او تلحقها تهمۀ فی اختالطها بالجال.

  ، فهو یعیذها من الشیطان الرجیم. معاذَةً باللّه »فتقبلها« »وانی أعیذها بک«ـ  3

الیۀ والمرتبۀ وهو األصل فی ذلک المسرح حیث یحتل القمۀ الرس السـالم  علیهعیسى » وذریتها«ـ   4

  .السالم علیهمالرابعۀ من والیۀ العزم بین النبیین 

  فذلک قبول حسن فی مربع الدعاء واالستدعاء، أحسن مما اذا کان ذکرا.

، حیـث فاقـت کـل     فی قول اللّه »لیس الذکر کاالنثى«فرغم ان الذکر لیس کاألنثى فی قالتها، 

  .آله و علیه اهللا صلىوال سیما محمدا  ذکر فی تاریخ الرساالت اللهم إالّ اولیاء العزم

منذ والدتها حتى حملها ووضعها وإلى موتهـا، فقـد کانـت     »وانبتها نباتا حسنا«ثم  »فتقبلها...«

الخاصۀ وعینه الحامیۀ لتقبلها محررةً مریم معـاذةً بربهـا وذریتهـا مـن       تترعرع على رقابۀ اللّه

  إالّ الوحی الرسالی.الشیطان الرجیم، عصمۀ ربانیۀ فی کل أبعادها 

  باإلنبات، دون تربیۀ حسنۀ؟ »نباتا حسنا«ولماذا 

علّه لالشارة إلى تحلیق المراقبۀ الربانیۀ لها منذ انعقاد نطفتها وتکاملها جنینا ووالدتهـا وإلـى   

  .»أخرجکم من االرض نباتا  واللّه«موتها، فانها کلها من اإلنبات 

تارة من المنی، ثم المواد الکیماویۀ الکامنـۀ فـی مـاء    فالساللۀ من ماء مهین هی الصفوة المخ

الرجل والمرأة هی صفوة العناصر الکیماویۀ المنتزعۀ من الدم، الذي هو ایضا بدوره صفوة ما 

نتناوله من مشرب ومأکل، وکل الحق نابت مـن سـابقه حتـى السـاللۀ النطفـۀ، ثـم العلقـۀ        

  والمضغۀ والعظام واللحم، کلٌ نابت من سابقه.

خراجنا من األرض نباتا له دور عام یعـم سـائر النسـل اإلنسـانی، وآخـر خـاص یخـص        وإ
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  األصفیاء المخلَصین.

کل هذه المراحل، ولکی تصلح لإلصطفاء على نسـاء العـالمین    »وأنبتها نباتا حسنا«فقد یعنی 

ـ   السالم علیهوتلد المسیح  ا حـین  ، فقد جمع فی اإلنبات نباتا حسنا إلى طهـارة الوالـدین وطهارتَه

  بلغت، الطهارة الربانیۀ المحلِّقۀ على کل مراحل إنباتها على طول الخط.

کفالۀ النبات الحسن والتربیۀ الالئقۀ الرسـالیۀ، فقـد    »وکفلها زکریا«ومن إنباتها النبات الحسن: 

باقتراعهم کفالتها لزکریا ـ زوج خالتها ـ أمینا مؤمنا علیهـا؛ مؤمنـا بشـأنها، وکـان         جعل اللّه

رئیس الهیکل الیهودي من ذریۀ هارون الذین انتقلت الیهم سدانۀ الهیکـل، فنشـأت مبارکـۀ    

  من رزقه فیضا متواصالً.  مجددة، یهیء لها اللّه

أترى تلک الکفالۀ کانت ذات بعدین أولهما خصوص الوحی بشـأن کفالتـه ایاهـا، وثانیهمـا     

تعنـی   »کفلها«بعدین اثنین، وعلّ اإلقتراع تأییدا وتأکیدا لذلک االختصاص؟ النص ساکت عن 

کفالته ایاها بوحی اإلقتراع، سکوتا عمـا سـکت عنـه الـنص وذودا عـن سـاحۀ القدیسـین        

  اختصامهم فی کفالتها بعد وحیها لزکریا.

وزکریا المفعول األول ومریم هی الثانی، حیث الکفل متعـد بنفسـه،     هو اللّه» کفلها«هنا فاعل 

بوین عرفا وشرعا، ولکن مریم النابتۀ نباتا حسنا بحاجۀ إلى کفالـۀ  فرغم ان الولد فی کفالۀ األ

عاصمۀ معصومۀ لم یکن یحملها هناك إالّ زکریا، مهما تخـرج بالقرعـۀ الشـرعیۀ مـن بـین      

  القدیسین المتنازعین بشأنها.

کأصل هو محل الحرب فـان عبـاده الـرحمن محاربـۀ الشـیطان، والن العبـادة       » المحراب«و

، فالمحراب الحـرب. هـو ایضـا مـن الحریـب:       إلى االنسراح عما سوى اللّه الخالصۀ بحاجۀ

 »یعملون له ما یشاء من محاریـب «السلیب، یعنی عن اشغال الدنیا، وهو المقدم فی کل مسرح 

بحرب الشیطان، وهو   الخالص عبادة اللّه  فالمحراب معنویا هو محل االنسراح عما سوى اللّه

المعبد لها باب یصعد إلیه بسلَّم ذي درجات قلیلۀ، ویکون من فیه مکانیا المقصورة فی مقدم 

مما یلمح بهذه الخصوصیۀ لمحرابها، وکما یصرح به  »کلما دخل«»محجوبا عمن فی المعبد، و

  حیث المعبد المکشوف ال یتصور فیه التسور. »اذ تسوروا المحراب«

لتربیۀ والحفـاظ بـدنیا او معنویـا ان    والکفالۀ ـ ککل ـ هی من المواضیع الشرعیۀ، سواء فی ا  
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  مالیا اماهیۀ مما تصح فیه الکفالۀ.

واصلها من الکفل: المرکب، فی رکب الحیاة کبعض او ککل، وقد تکفها زکریـا فـی مسـیر    

کلما دخل علیهـا زکریـا المحـراب    «الحیاة کفیالً ضامنا عادالً معصوما فی مسیرة إلى مصیره 

رزقا معیشیا إلى رزق معنوي لتکون متحـررة عمـن یرزقهـا     یعنی،» رزقا«و »وجد عندها رزقا

  ورعایته.  مهما کانت للکفایۀ الرسالیۀ دورها الفعال على عین اللّه  سوى اللّه

رزق المکـرور     » رزقا«اجل  جلیالً ال یعرف مصدره ولذلک نُکِّر، واحتار زکریا مـن ذلـک اـل

ا      اي زمان  »قال یا مریم انى لک هذا«دونما انقطاع فـ  ومن أي والسـبل والمـألوف لـه ـ واـن

الوسیط الوحید فیها بظاهر الحال ـ منقطعۀ عن قمۀ المحراب، حیث ال یسمح ألحد غیري ان  

  ؟»أنى لک هذا«یدخله، فـ 

  إن اللّـه «بتقطع االسباب المتعودة، وکما تحررت عنها فی ذلک التحرر  » قالت هو من عند اللّه«

، مهمـا کـان    سبه نحن فی حیاتنا المتعودة، او یحاسـبه اللّـه  نحا »یرزق من یشاء بغیر حساب

  رزقه بغیر حساب بمیزان وحساب.

ویا لها من خنوع وخشوع امام العطیۀ الربانیۀ، احتفاظا بالسر الذي بینها وبینه، والتواضـع فـی   

  التحدث عن ذلک الرزق السرِّ، دون ایۀ مباهاة وتنفج وتبهج.

 » مـن عنـد اللّـه   «الرزق ونوعیته، ولکننا نعلم حسب النص انه هنا ال نخوض فی مواصفۀ ذلک 

عندیۀ خاصۀ مبارکۀ طیبۀ، مختلفۀ عن سائر الـرزق المؤتلَفـد، فلـیکن مـن الجنـۀ أم خلـق       

  الساعۀ.

الجنۀ لیست محل اکل وشرب «فال یرد نقد الجمعید الرسولید االمریکید على ذلک الرزق بان 

»نعماتها روحیدبل هی محل التقدیس والتسبیح وکل ت
1.  

ساکن الجند فالرزق من عنده لیس إالّ   ال تخص الجند إالّ بتاویل ان اللّه » من عند اللّه«اوالً ان 

  من الجنۀ.

  ثانیا ان الجنۀ حسب القرآن والعهدین فیها تنعمات مادیۀ اضافۀ إلى الروحیۀ.

                                                        
1

 .2:36). کتاب الهداید للجمعید الرسولیۀ االمریکن      
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  ن هذه الجنۀ علّها جنۀ آدم والتی صعد الیها المسیح وهی من جنان الدنیا.ثالثا ا

سـخر الغربـان     ان اللّـه «یعنی هنا من غیر السبل المتعودة وکمـا    ورابعا ان الرزق من عند اللّه

إلیلیا فکانت ت.تیه بلحم صباحا ومساء«
1.  

وکوز الماء فنبهه المالك لألکل والشرب حتـى سـار    هیأ له الکعکعۀ (نوع من الخبز)«کما و

  .2»بقوة تلک األکلۀ اربعین یوما

حالالً طیبا، فکیـف یسـتقربون شـرب المسـیح       وإذا هم یستغربون رزق الطاهرة من عند اللّه

او مما یأکـل منـه التالمیـذ علـى مائـدة       3 جدیدا من نتاج الکرمۀ ـ الخمر ـ فی ملکوت اللّه  

، وهـی منقطعـۀ    هذه مریم الطاهرة العذراء تجد عندها رزقا من عند اللّـه  4المسیح فی ملکوته

، ثم انظر إلى فاطمۀ الزهراء موالة العذراء، حیث تجد عندها رزقا وتتمثل ألبیها  عن عباد اللّه

»یرزق من یشاء بغیر حساب  ان اللّه  هو من عند اللّه«عن العذراء با ابت   بقول اللّه آله و علیه هللا صلى
5.  

  

  رد االمانات

»الْأَرو اتوملَى السانَۀَ عرَضْنَا الْأَما    إِنَّا ع لَهـمحـا ونْهأَشْـفَقْنَ ما ولْنَهمحنَ أَنْ ییالِ فَأَبالْجِبضِ و

                                                        
1

 .6و 17:4). امل      

 
2

 .9ـ  5: 19). امل      

 
 .22:18ولوقا  14:25ومرقس  26:29). متى      3

 
4

 .22:30). لوقا      

 
5

حتى شق ذلـک علیـه    3أقام أیاما لم یطعم طعام آلـه  و علیه اهللا صلى  ـ أخرج ابو یعلى عن جابر أن رسول اللّه  2:20). الدر المنثور      

یا بنیۀ هل عندك شیء آکله فإنی جائع؟ فقالـت: ال   6واحدة منهن شیئا فأتى فاطمۀ فقال فطاف فی منازل أزواجه فلم یجد عند

ألوثـرن بهـذا     ، فلما خرج من عندها بعثت إلیها جارة برغیفین وقطعۀ لحم فأخذته منها فوضعته فی جفنۀ لها وقالت واللّـه  واللّه

  میعا محتاجین إلى شبعۀ طعام فبعثت حسـنا أو حسـینا إلـى رسـول اللّـه     على نفسی ومن عندي وکانوا جآلـه  و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

 ه لک فقال هلمی یا بنیۀ بالجفنۀ فکشفت. بشیء قد خبأت  فرجع إلیها فقالت له: بأبی وأمی قد أتى اللّه آله و علیه اهللا صلى
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»االْءنْسانُ إِنَّه کَانَ ظَلُوما جهوالً
1.  

»من قبل  وان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللّه«ذلک 
هی األخرى الدالۀ على األمـانتین الربانیـۀ    2

  یۀ.والرسال

فقد تعنی الواو أصل » وتخونون«قد ینحی إحتمال حالیتها فإن قضیتها » تخونوا«ذلک، وجزم 

اتکم  «حیث تعنی  » ال تخونوا اللّه«العطف وعامل الجزم محذوف معروف من   »وال تخونـوا أماـن

ات الربانیـۀ          کضابطۀ ناهیۀ عن خیانۀ األمانات کلها، وهـی ـ قضـیۀَ اإلضـافۀ ـ تضـم األماـن

م ـ کأصل ـ وأمانات بعضکم عند بعض، وقد یعنی الجمـع مـن العاطفـۀ ـ کأصـل ـ         عندک

وأمانات بعضکم عند بعض، وقد یعنی الجمع من العاطفۀ ـ کأصل ـ والحالیـۀ کفـرع علیـه،      

  والجزم عو قضیۀ األصل.

والرسول، فعفـى    والبعض من بسطاء المؤمنین بحق اللّه 3ولقد حصلت خیانات من المنافقین

اإلیمـان  ولم یکن لیعفوا عن المنافق قضیۀَ عناده، فمـا خطـاب    4عمن استعفى کأبی لبابۀ  اللّه

                                                        
1      .(33:72. 

 
2

      .(8:71. 

 
3

أن أبا سفیان خرج من مکۀ فأتى   أبو الشیخ عن جابر بن عبد اللّهـ أخرج ابن جریر وابن المنذر و 3:175). الدر المنثور      

فقال: إن أبا سفیان بمکان کذا وکذا فأخرجوا إلیه واکتموا فکتب رجل من المنافقین إلى أبی سفیان  آله و علیه اهللا صلىجبریل إلى النبی 

 ».والرسول  نوا اللّهال تخو«  یریدکم فخذوا حذرکم فأنزل اللّه آله و علیه اهللا صلىأن محمدا 

 
4

فأشار إلى حلقه  آله و علیه اهللا صلى  ). المصدر أخرج سنید وابن جریر عن الزهري فی اآلیۀ قال: نزلت فی أبی لبابۀ بعثۀ رسول اللّه     

ال أذوق طعاما وال شرابا حتى أموت أو یتوب علی فمکث سبعۀ أیام ال یذوق طعاما وال شرابا   ال واللّه أنه الذبح فقال أبو لبابۀ

  ال أحل نفسی حتى یکون رسول اللّه  علیه فقیل له یا أبا لبابۀ قد تیب علیک، قال: ال واللّه  حتى خر مغشیا علیه ثم تاب اللّه

 فحلّه بیده.هو الذي یحلنی فجاءه  آله و علیه اهللا صلى

بعث أبا لبابۀ إلى قریظۀ وکان حلیفا لهم فأومأ بیده أي الذبح فأنزل  آله و علیه اهللا صلى  وفیه أخرج عبد بن حمید عن الکلبی أن رسول اللّه

ه لیصلی ویصوم ویغتسل المرأة أبی لبابۀ: أیصلی ویصوم ویغتسل من الجنابۀ؟ فقالت: إن آله و علیه اهللا صلى  هذه اآلیۀ فقال رسول اللّه  اللّه

انی ألصلی وأصوم واغتسل من الجنابۀ وإنما نهت إلى النساء   واللّه آله و علیه اهللا صلى  من الجنابۀ فبعث إلیه فأتاه فقال یا رسول اللّه

 ورسوله.  والصبیان فوقعت لهم ما زالت فی قلبی حتى عرفت أنی خنت اللّه

عنه فیمن کان عنده من   علیا رضی اللّه آله و علیه اهللا صلىکان شأن بنی قریظۀ بعث إلیهم النبی وفیه أخرج ابن مردویه عن عکرمۀ قال لما 

على فرس أبلق فقالت  آله و علیه اهللا صلى  إلى رسول اللّه السالم علیهوجاء جبریل  آله و علیه اهللا صلى  الناس فلما انتهى إلیهم وقعوا فی رسول اللّه
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للمنافقین مع سائر المؤمنین إالّ بشامل اإلقرار باللسان إیمانَ النفاق، وکما فی التکالیف العامۀ 

  للمقرین ککل حیث تشمل المنافقین إلى الموافقین.

  وألن أصل الخیانۀ لیس إالّ من منافق ثم من ضعفاء اإلیمان قد شملها الخطاب.

  .1رة، فحتى إذا کانت خیانۀ بدیلۀ خیانۀهذا وخیانۀ األمانۀ هی بصورة عامۀ محظو

  .2اللّهم إالّ إذا تجرد اإلعتداء بالمثل عن ظاهره الخیانۀ

فحین یخونک من أئتمنته على مال لیس لک أن تخونه فیما أئتمنک على مثله من مال، اللّهـم  

  ن له أن هذا بهذا أم تنویه، دون أن تنکر أمانته کما أنکر هو أمانتک.إالّ أن تعل

فهنا مال بدیل مال، إذا لم یرد علیک المؤتمن فال ترد علیه ما ائتمنه عنـدك، وأمـا أن تنکـر    

أمانته کما أنکر أمانتک بحلف وسواه، فال یبرره شیء، إنما المبرَّر اسـتنقاذ حقـک المهـدور    

  عد آخر علیه.قَدر المقدور دون ت

إضافۀ إلـى الحـال ـ الماضـیۀ ـ      » وتخونوا أماناتکم«ذلک، وبنظرة أخرى إلى اآلیۀ قد تعنی 

                                                                                                                                                         
؟ قال: آله و علیه اهللا صلى  فقلت: هذا دحیۀ یا رسول اللّه السالم علیهمسح الغبار عن وجه جبریل  آله و علیه اهللا صلى  سول اللّهعائشۀ فلکأنی أنظر إلى ر

م؟ فقال فکیف لی بحصنه آله و علیه اهللا صلى  ما یمنعک من بنی قریظۀ أن تأتیهم فقال رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  هذا جبریل، فقال یا رسول اللّه

  یا رسول اللّه عنه اهللا رضىفرسا معرورا فلما رآه علی  آله و علیه اهللا صلى  إنی أدخل فرسی هذا علیهم فرکب رسول اللّه السالم علیهجبریل 

فقال: یا إخوة القردة  آله و علیه اهللا صلىال علیک أن ال تأتیهم فإنهم یشتمونک، فقال: کالّ إنها ستکون تحیۀ فأتاهم النبی  آله و علیه اهللا صلى

ولکننا ننزل على حکم سعد بن معاذ  آله و علیه اهللا صلىوالخنازیر، فقالوا: یا أبا القاسم ما کنت فحاشا، فقالوا: ال تنزل على حکم محمد 

یا أیها «أ فنزل فیهم : بذلک طرقنی الملک سحرآله و علیه اهللا صلى  فنزلوا فحکم فیهم أن تقتل مقاتلیهم وتسبی ذراریهم، فقال رسول اللّه

نزلت فی أبی لبابۀ أشار إلى بنی قریظۀ حین قالوا: ننزل على » والرسول وتخونوا أماناتکم وأنتم تعلمون  الذین آمنوا ال تخونوا اللّه

 حکم سعد بن معاذ: ال تفعلوا أمانۀ الذبح وأشار بیده إلى حلقه.

 
1

عن رجل وقع لی عنده مـال وکـابرنی    السالم علیه  عن الکافی عن سلیمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه 2:144). نور الثقلین      

 تخنه فال علیه وحلف ثم وقع له عندي مال فأخذه مکان مالی الذي أخذه وأجحده وأحلف علیه کما صنع؟ فقال: إن خاتک فال

 تدخل فیما عبته علیه.

 
2

: رجل کان له على رجل مال فجحده إیاه وذهب بـه ثـم   السـالم  علیه  ). المصدر عن أبی بکر الحضرمی قال قلت ألبی عبد اللّه     

نه مکان ماله الذي ذهب به منه ذلک الرجل؟ قال: نعم، ولکن لهذا کالم صار بعد ذلک للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أیأخذه م

 یقول: اللّهم إنی آخذ هذا المال مکان مالی الذي أخذه منی وإنی لم آخذ ما أخذت منه خیانۀ وال ظلما.
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والرسول وخیاناتکم فیما بینکم،   اعتبارا بثالث ثالثۀ من موارد النهی، خیانۀ اللّه» أن تخونوا«و

سول هی خیانته فی سنته، الخاصۀ هی خیانۀ آیاته التکوینیۀ والتشریعیۀ، وخیانۀ الر  فخیانۀ اللّه

وهما أیضا من خیاناتکم أنفسکم، ثم خیانۀ بعضکم بعضا أم خیانۀ أنفسکم وهما أیضـا مـن   

، ثم الخیانات التی تعود بأخطارها وأضرارها إلى المجموعـۀ المؤمنـۀ هـی مثلـث      خیانۀ اللّه

  الخیانۀ.

آثارهـا السـیئۀ بنکبـات،    » تعلمون«أنها محرمات و» تعلمون«أنها خیانات و »وأنتم تعلمون«ثم 

»یأمرکم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها..  إن اللّه«واجب الحفاظ على األمانات فـ » تعلمون«و
1.  

والرسول هی خیانۀ أنفسـکم، کمـا وخیانـۀ أنفسـکم هـی        أن خیانۀ اللّه» وأنتم تعلمون«کما 

  والرسول.  خیانۀ اللّه

»عنده أجر عظیم  دکم فتنۀ وان اللّهواعلموا أنما أموالکم وأوال«
2.  

فتنـۀ لکـم   «فی خیرهما وشرهما، بکثرتهما وقلتهما وعلى أیۀ حـال لهمـا    »أموالکم وأوالدکم«

بالمخمصـۀ، وابـتالهم بالمجهـدة، وامتحـنهم بالمخـاوف،        قد اخبـرتهم اللّـه  «، فـ »وإمتحان

بالمال الولد جهالً بمواقع الفتنۀ واإلختبار فـی   ومخضهم بالمکاره، فال تعتبروا الرضا والسخط

ه مـن مـال وبنـین      «موضع الغنى واإلقتدار فقد قال سبحانه وتعالى:  أیحسبون إنما نمـدهم ـب

سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی أنفسـهم    فإن اللّه »نسارع لهم فی الخیرات بل ال یشعرون

  .3»بأولیاءه المستضعفین فی أعینهم

یخطب على المنبر فجـاء   آله و علیه اهللا صلى  ذلک ومن فتنۀ الخیر الولد الصالحون، وقد کان رسول اللّه

 آلـه  و علیـه  اهللا صلى  وعلیهما قمیصان أحمران یمشیان ویعثران فنزل رسول اللّه علیهماالسالمالحسن والحسین 

إنمـا أمـوالکم   «حیـث قـال:     اللّـه  من المنبر فحملهما ووضعهما على یدیه ثم قـال: صـدق  
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2
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  1.»وأوالدکم فتنۀ

قد تحصرهما فی امتحان، وهما من األمانات الربانیۀ من أداهـا کمـا أمـر وقـرر فقـد      » انما«و

على الحسنات التی تقدمونها بأموالکم  »عنده أجر عظیم  وإن اللّه«ح، ومن خانها فقد سقط، نج

  وأوالدکم وسواهما، فلتکن األموال واألوالد ذریعۀ لکم إلى یوم المعاد.

»لتبلون فی أموالکم وأنفسکم...«فـ 
»لفىز  وما أموالکم وال أوالدکم بالتی تقربکم إلى اللّه«ـ   2

3 

نساءکم حرث لکـم فـأتوا حـرثکم أنـى شـئتم وقـدموا       «ألنفسکم، فـ  إال ما تقدمونه فی اللّه

»ألنفسکم
»بأموالکم وأنفسکم  تجاهدون فی سبیل اللّه« 4

5  

  

  

  

  

  

  

  رد األمانات

»وجِیها   مما قَالُوا وکَانَ عنْد اللّه   کَالَّذینَ آذَوا موسى فَبرَّأَه اللّه یا أَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تَکُونُوا«
6  

ان الـذن  «مهما کانت مطلق األذیۀ محرمۀ: »  برأه اللّه«هذه اذیۀ خاصۀ فیها فریۀ وتهمۀ لمکان 

                                                        
1

 ..آله و علیه اهللا صلى  بن بریدة قال سمعت أبی یقول: کان رسول اللّه  فی کتاب المناقب عن عبداللّه 145: 2). نور الثقلین      

 
2

      .(3 :186. 

 
3      .(34 :37. 

 
4

      .(2 :223. 

 
5

      .(61 :11. 

 
6

      .(33 :69. 
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  ولکن اذیۀ الفریۀ هى العن وانکى. »فی الدنیا و االخرة...  ورسوله لعنهم اللّه  یؤذون اللّه

»یدافع عن الذین آمنو  ان اللّه«ولـ
فضالً عن الرسل، فال تبقى فریۀ على رسول إالّ مبرئـۀ بمـا    1

، مهما طالت المدة ام قصرت، ومهما مضت على الفرة ردح فالمهم هو الوجاهۀ عند  وعد اللّه

  ».وجیها  وکان عند اللّه«  اللّه

فـی اذاعـۀ قرآنیـۀ      هی قصۀ اإلفک، وقصۀ حلیلۀ زید، وقد برأه اللّه آله و علیه اهللا صلىومما آذوا النبی 

  .»مما قالوا  فبرأه اللّه«خالدة، کما برء موسى مما نسبوا الیه من فاحشۀ 

م أَعمالَکُم ویغْفرْ لَکُم ذُنُوبکُم ومنْ وقُولُوا قَوالً سدیدا یصلح لَکُ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه«

»ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظیما   یطع اللّه
2  

القول السدید هو شدید السداد حیث یسد عنه تخلفه عن العقیدة فانه نفـاق، ام تخلفـۀ عـن    

یسد عـن اقـوال المـؤمنین کافـۀ الثغـرات      الواقع فهو کذب، ام تخلفه عما یعنیه فهو لغو، فل

  ، إذ تشمل القول الى العمل الى االعتقاد. والنوافذ الى باطل، وهذا من مخلفات تقوى اللّه

والقول السدید یصلح األعمال، وهو ذریعۀ لغفر الذنوب، ثم القول السدید وصالح العمل هما 

  الرسول، وهی الفوز العظیم.  طاعۀ اللّه

ا   إِنَّا عرَ« لَهـمحـا ونْهأَشْـفَقْنَ ما ولْنَهمحنَ أَنْ ییالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتوملَى السانَۀَ عضْنَا الْأَم 

ت الْمنَافقینَ والْمنَافقَـات والْمشْـرِکینَ والْمشْـرِکَا      االْءنْسانُ إِنَّه کَانَ ظَلُوما جهوالً لیعذِّب اللّه

»غَفُورا رحیما   علَى الْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات وکَانَ اللّه   ویتُوب اللّه
3  

آیۀ االمانۀ هذه منقطعۀ النظیر فی عرض األمانۀ على الکون فإبائها عن حملها واالشفاق منهـا  

المانـۀ ومـا هـو عرضـها وحملهـا      فما هی تلک ا »انه کان ظلوما جهوالً«و ان االنسان حملها 

  واإلباء عن حملها؟
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األمانۀ ـ بوجه عام ـ هی کل ما یؤمن علیه ویطمئَن به ماالً او حاالً او عمالً اماذا من واجـب    

االداء الى اهلها کما اوءتمنت وحیث وأنّى وکیفما، وال تصدق األمانۀ إالّ ففیما قُبلـت طوعـا   

واما التی لم تقبل حتى یـؤمن علیهـا فتـؤدى او تخـان، فـال       او کرها فاداء لها ام خیانۀ فیها،

تحمل اسم األمانۀ مهما وجب قبولها او لم یجب، وکما وهی مستحیلۀ بالنسـبۀ لالمـور التـی    

  لیست لتنفصل عن المؤتمن حتى یأتمن غیره فیها.

ها ثم المقبولۀ طوعا کسائر االمانات او کرها کامانۀ السماوات واألرض والجبـال ومـن ضـمن   

اإلنسان، هی بین محمولۀ دون رد وبین مؤداة، فمن طبع االمانۀ اداءها ال حملهـا إالّ ألدائهـا،   

»ربـه   فان أمن بعضکم بعضا فلیؤذ الذي اؤتمن امانته ولیتق اللّـه «فمن حملها فقد خانها: 
إن  1

»لنـاس ان تحکمـوا بالعـدل   یأمرکم ان تؤدوا االمانات الـى اهلهـا واذا حکمـتم بـین ا      اللّه«
2 

  یـا ایهـا الـذین آمنـوا ال تخونـوا اللّـه      «کشریطۀ من شروط اسالم التکلیف، وباحرى ایمانه: 

»والرسول وال تخونوا اماناتکم
»والذین هم ألماناتهم وعهدهم راعون« 3

4.  

ا فی عرضها، فال تُعرض امانۀ العقل على من لـیس یعقـل،   وقد تختلف االمانات وجاه متقبلیه

» االمانـۀ «وال امانۀ الشعور على من لیس یشعر، وال ایۀ امانۀ علـى مـا لـیس لیحملهـا، وهنـا      

معروضۀ على الکون کله فکائنۀ کامنۀ فی الکون کله، المعبر عنه هنـا وفـی سـائر القـرآن ب     

یـر العقـالء یعنـی مثـاالً ألصـلب کـائن       وتخصیص الجبال من زمرة غ» السماوات واألرض«

وأصلده، کما تخصیص االنسان من زمرة العقالء یعنی اعقل کائن، فهذه االمانۀ مـن الرحمـۀ   

ومن الهـدى   »ربنا الذي اعطى کل شیء خلقه ثم هدى«الرحمانیۀ بعد الخلق کالهدایۀ العامۀ: 

وتجمعهمـا   »سـبیحهم وان من شیء ال یسبح بحمده ولکـن ال تفقهـون ت  «لکل شیء التسبیح 
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  الوالیۀ وکما فی روایۀ.

اذا فلیست هی فقط ـ امانۀ العقل اذ تخص العقالء، وال امانۀ الشعور اذ تخص مالـدواب، وال   

ایۀ امانۀ تخص کائنا دون سواه، فهی اذا امانۀ تعم کل کائن هی مخلوقۀ معـه مفطـورة فیـه،    

ا العـرض العـریض الـى مـن     خلقت مع الخلق کله وعرضت على الخلق کله فانقسم فی هذ

فهـی ـ اذا ـ الوالیـۀ،      »ابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها االنسان انه کان ظلوما جهـوالً «

  وواقعه.  شعور التسبیح بحمد اللّه

والنها امانۀ فقد تحملها الکون کله کرها فی تکوینه، اذ ال تسمى امانۀ وجاه من لـم یتقبلهـا،   

بعد تحملّهـا فـی کـره     »فابین... وحملها االنسان«اداءها او خیانتها:  ثم وال موقف لها امانۀً إالّ

التکوین فحمل االمانۀ هو خیانتها، واالنسان هو رأس الزاویۀ فی خیانۀ االمانۀ ثـم الجـن ثـم    

سائر المکلفین، فهو من هذه الناحیۀ ـ ککلٍّ ومجموعۀ ـ فـی اسـفل سـافلین، ومـن حیـث        

مین هو رأس الزاویۀ فی اداء االمانۀ سلیمۀ فهـو فـی اعلـى    السابقین والمقربین واصحاب الی

علیین، حیث الرساالت اآللهیۀ فی األصل لیست اال فی قبیل االنسان. ولـو ان حمـل االمانـۀ    

یعنی ـ فقط ـ تحملها، لم یکن لإلباء عنها مجال ألي کائن، حیث العرض الربانی لها بجمیعۀ   

، ولـو   ئنات، فالتخلف عن قبولها تخلف عن ارادة اللّهلیس اال لصالح الکا »انا عرضنا«الصفات 

انه کان «اذاا بـ  »وحملها االنسان«کان باالمکان لکان من العصیان، فقبولهاه طاعۀ، فکیف یعلِّل 

فهل ان مطاوعۀ الرب فی تقبـل االمانـۀ المعروضـۀ ظلـم      »لیعذب...«، ومن ثم »ظلوما جهوالً

  وجهل یستتبعان العذاب؟!

د ثانٍ من تکوین کل شیء وکینونته، لکلٍ حسب مستواه ومسـتطاعه ووهبتـه دون   اذا فهی بع

زائد وال ناقص، فهی لمن یعقل تکلیف العقل قَدره، ولمن یشعر تکلیف الشـعور قَـدره فـی    

تسبح له السماوات واألرض ومن فیهن وإن مـن شـیء إال یسـبح    «حیوان ام نبات ام جماد: 

  1.»م إنه کان حلیما غفورابحمده ولکن ال تفقهون تسبیحه

                                                        
1

      .(17 :44. 
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فی تسبیح دائب کمـا لسـائر الکـون،      والیۀ اللّه 1»الوالیۀ«ان امانۀ التکلیف بصیغۀ اخرى هی 

وسائر الوالیات فی درجاتهاه لکل کتلۀ کما تناسبها کوالیۀ الرسل لسـائر المکلفـین ووالیـۀ    

فی خاتمۀ الرساالت للخلق اجمعین، والتکلیف صـفۀ عامـۀ فـی الوالیـات      2الرسول واألئمۀ

  3بدرجاتها ومن اهم االمانات العملیۀ الصالة.

  اجل! آنهابوجه یعم ویطم هی امانۀ التکلى طوعا او کرها حیث کُلِّفها کلٌ وسعه، وتسبیح اللّه

  !»انه کان ظلوما جهوالً«بحمده واقع ال ریب فیه فی کل شیء، اللهم االا االنسان واضرابه 

ذلک العرض العریض لیس لیعنی عرض التخییر التردید، بل هو عرضـها  وعرض األمانۀ هذه ب

على کل کائن بفرضها فی ذات تکوینه، عرض یعنی عرض الحال للبعد الثانی فی کل کـائن،  

لیس إالّ عرض واقـع الحـال لالنسـان     »انا عرضنا...«حال واقعۀ ال مناص عنها فی کینونته، فـ 

د فی الکون کله بمن معه من اضرابه الجن امن ذا، وکمـا  الظلوم الجهول، انه المتخلف الوحی

وعلـم آدم االسـماء کلهـا ثـم     «االسماء عرضت على المالئکۀ لبیان حالهم وجاه العلـم بهـا   

»عرضهم على المالئکۀ
وعرضـوا علـى   «کمـا   5وکما الصافنات الجیاد عرضت على سـلیمان  4

                                                        
فی عیون اخبار الرضا باسناده الى الحسین بن خالد قال: سألت ابا الحسن علی بن موسى  258ح  309: 4). نور الثقلین      1

 260فقال: امانۀ الوالیۀ من ادعاها بغیر حق کفر وفی معانی االخبار ح  »..انا عرضنا االمانۀ.«عز و جل   عن قول اللّه السالم علیهالرضا 

فی اآلیۀ قال الوالیۀ ابین ان یحملنها کفرا وحملها االنسان واالنسان الذي  السالم علیهبصائر الدرجات عن ابی جعفر  267مثله وفی ح 

 حملها ابو فالن  أقول حملها کفرا هو خیانتها کما خانها ابو فالن.

 
2

ۀ امیر فی اآلیۀ قال: هی والی السالم علیه  فی اصول الکافی عن اسحاق بن عمار عن رجل عن ابی عبداللّه 261). المصدر ح      

، واالخیرة هی  اقول انه من باب الجري والتطبیق على بعض المصادیق فقبلها والیۀ الرسول وقبلهما والیۀ اللّه السالم علیهالمؤمنین 

 العامۀ للکون کله.

 
3
اذا حضر وقت الصالة یتململ ویتزلزل ویتلون فیقال له ما  السالم علیهفی عوالی الکتالی فی الحدیث ان علیا  265). المصدر ح      

على السماوات واألرض والجبال فأبین ان   لک یا امیر المؤمنین (علیک السالم) فیقول: جاء وقت الصالة وقت امانۀ عرضها اللّه

 أقول صالة کل شیء بحسبه فهی لهذه الثالث التسبیح کما فی آیاته. یحملنها واشفقن منها،

 
4

      .(2 :31. 

 
5

      .(38 :31. 
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»ربک صفا
وعرضـنا جهـنم   «کعرض الخیر على اهله، ویماثله فی اصل العرض الشر ألهلـه:   1

»یومئذ للکافرین عرضا
ویوم یعرض الذین کفروا على النار اذهبـتم طیبـاتکم فـی حیـاتکم     « 2

»الدنیا واستمتعتم بها
  4.»النار یعرضون علیها غدوا وعشیا« 3

فکما الجنۀ والرحمۀ هما البعد الثانی الهلهما لزاما لهما عطاء من ربک جـزاء وفاقـا، وکمـا    

النار هی البعد الثانی الهلها جزاء حسابا یوم االخرى، کذلک االمانۀ المعروضۀ علـى الکـون   

  الى علیین!کله هی البعد الثانی فی االولى، المتبنی حیاة االخرى الى سجین ام 

مطلق التکلیـف ال  »: االمانۀ«کذلک االمر » عرضنا«فی جمعیۀ الصفات ال الذات وسبحانه » انا«

التکلیف المطلق الخاص بذوى العقول، فسائر الکون مکلف بمعداته ان یعیش سائرا إلـى مـا   

وبـاداء  دون رد  »فـأبین أن یحملنهـا  «خلق ألجله، امام الخالق مسبحا وأمام الخلق عدالً سائرا 

کما حملن، فان حمل االمانۀ مطلقا دون اداء خیانۀ لها مطلقـا، وفـی اداء غیـر سـلیم خیانـۀ      

خوفا خلیطا بتعظـیم، خوفـا مـن    »واشفقن منها«نسبیۀ، فأبین أن یخونها وکلٌ یعمل کما حمل 

ـ       وللّه«:  وتعظیما لجالل اللّه  اللّه م یسجد من فـی السـماوات واألرض طوعـا وکرهـا وظالله

»بالغدو واآلصال
یسجد له من فی السماوات ومن فی األرض والشمس والقمر   تر ان اللّه ألم« 5

  والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیه العذاب ومـن یهـن اللّـه   

  6.»یفعل ما یشاء  فما له من مکرم ان اللّه

... والشـمس والقمـر والنجـوم    «والکل مسخر بأمره   لکون کلِّه تسبیح وسجود للّهفهناك فی ا

                                                        
1

      .(18 :48. 

 
2

      .(18 :100. 

 
3      .(46 :40. 

 
4

      .(40 :46. 

 
5

      .(13 :15. 

 
6

      .(22 :18. 
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»رب العالمین  مسخرات بامره اال له الخلق واالمر تبارك اللّه
الم یروا الـى الطیـر مسـخرات    « 1

»فی جو السماء
رض والطیر صـافات کـل قـد    یسبح له من فی السماوات واأل  تر ان اللّه الم« 2

»علم صالته وتسبیحه...
أبین ان یحملنهـا وحملهـا   «. هؤالء وهؤالء من حیوان ونبات وجماد 3

  .»االنسان انه کان ظلوما جهوالً

اترى بعد ان فی حمل االمانۀ تحمالً لها ظلما وجهالً حتى یؤنب قبیل االنسان بذلک الحمـل،  

ا کما حمل عدل وعلم! فلیکن حملها خیانۀ لهـا ناشـئۀ عـن ظلمـۀ بهـا      وفی تحملها واداءه

ال تحصـوها إنَّ    وأتاکم من کل مـا سـألتموه وان تعـدوا نعمـۀ اللّـه     «وجهله بمن حملها ایاه 

  4.»االنسان لظلوم کفار

ة والجبـال  فقد خاب من لیس من اهلها انها عرضت على السماوات المبنیۀ واألرض المدحو«

ذات الطول المنصوبۀ فال اطول وال اعرض وال اعلى وال اعظم منها ولو امتنع شیء بطـول او  

عرض او قوة او عزِّ المتنعن ولکن اشفقن من العقوبۀ وعقلن ما جهل من هـو اضـعف مـنهن    

  5».وهو االنسان انه کان ظلوما جهوالً

انه ال أظلم من اإلنسان وال اجهل وجاه االمانۀ العامۀ إالّ القلیل ممن وفى لرعایۀ الحـق فیهـا   

فمؤدیها کما حمل، فهو فی احسن تقویم اذا وعى ورعى، وهو فـی اسـفل سـافلین اذا اودع    

  ائر الکون فی حمل االمانۀ خیانۀ واداءها صیانۀ.وغوى، فال مثیل له فی س

فیما کان ایا کان وایان، فی کینونۀ الخلقۀ فان النفس المارة بالسوء، مهما خلقت له » انه کان«

  الفطرة والعقل، ولکنه بالفعل فی االکثریۀ الساحقۀ تتغلب هواه عقلَه وطبعه فطرته.

                                                        
1

      .(7 :54. 

 
2      .(16 :79. 

 
3

      .(24 :41. 

 
4

      .(14 :34. 

 
5

 فی الکافی مثله. السالم علیهوأخرجه عنه  السالم علیهمیر المؤمنین ). نهج البالغۀ للسید الشریف الرضی عن اإلمام ا     
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یؤتمن، ظلوما بنفسه وغیره وامانته، ظلوما بحقـه   فیما یؤتمن من امانۀ وما ال» انه کان ظلوما«

  ! ورعایۀ الحق فی خلق اللّه  وامانۀ اللّه  بحق اللّه» جهوالً«وکل حق وحقوق اآلخرین... 

المنافقین والمنافقات والمشـرکین    لیعذب اللّه«ومن مخلفات حمل االمانۀ فی درکات الخیانۀ 

ل قصورا او تقصـیرا فـی اداء االمانـۀ کمـا     ومن ذلک فی عدم تحملها کما حم »والمشرکات

ویبقى الرعیـل االعلـى    »غفورا رحیما  على المؤمنین والمؤمنات وکان اللّه  ویتوب اللّه«یجب: 

من المقربین ومن ثَم اصحاب الیمین الذین ادوها کما حملوها فی واجـب التحمـل واالداء،   

وال توبۀ اذ لم یقصروا فیهـا وال هـم    هوالء ال عذاب لهم اذ لم یحملوها حیث أدوها سلیمۀ،

  قاصرون وجاهها.

فالتقسیم الثالثی هنا راجع الى مقسم حملها خیانۀ کما فی المنافقین والمشرکین، وتقصـیرا او  

  قصورا کما فی المؤمنین، دون من لم یحملها على ایۀ حال کالمعصومین.

ـ » المشرکین«و او   ن اشـرك فـی توحیـد اللّـه    هنا یعم الکافرین، وثنیین وکتابیین، امن ذا مم

فـی مختلـف درکـات      شرعته وامره، او فی طاعته، فهو یشمل کافۀ درکات االشـراك باللّـه  

یعم کتلۀ االیمان بدرجاته، الذین یعیشون حیاة االیمان مهما تفلتـت  » المؤمنین«العذاب، کما 

ـ  رك الکبـائر امـاذا   عنهم صغیرة او کبیرة حیث تکفَّر بتوبۀ او شفاعۀ او رجاحۀ الحسنات او ت

  .»غفورا رحیما  على المؤمنین والمؤمنات وکان اللّه  ویتوب اللّه«:  من معدات التوبۀ من اللّه

فیا لالنسان من ظلوم بحق االمانۀ ما اظلمه وجهول بها ما اجهله، وهو اعقل من فی الوجـود،  

  وقد منح ما لم یمنح غیره من معدات التکامل!

  حرمۀ

  عهما اثمه اکبر من نف

رُ مـنْ نَفْ    « ا أَکْبـ مـهإِثْماسِ و ا  یسأَلُونَک عنْ الْخَمرِ والْمیسرِ قُلْ فیهِما إِثْم کَبِیرٌ ومنَافع للنـَّ هِمـع

»لَکُم االْیات لَعلَّکُم تَتَفَکَّرُونَ   ویسأَلُونَک ماذَا ینفقُونَ قُلْ الْعفْو کَذَلک یبینُ اللّه
1  

ا  » سألوك«دون » یسألونک« طلیقۀ بالنسبۀ لکل سؤال فی مثلث الزمان عن الخمر والمیسر، أیـ

                                                        
1

      .(2 :219. 
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کانت الخمر وأیا کان المیسر وفی اي زمان، دون اختصاص بالمعروف المتداول منهـا زمـن   

  نزول القرآن.

ل ما یحول حول الخمر، ال تخص السؤال عن شربها، بل هو طلیق بالنسبۀ لک» عن الخمر«ثم 

من غرس وحرس وعصر وشرب وسقی وحمل وبیع وشراء وأکـل ثمـن کمـا فـی حـدیث      

آلـه  و علیه اهللا صلىالرسول 
مهما کان المحور فی هذه العشرة الشرب، کمـا ان درکـات االثـم الکبیـر      1

  تختلف حسب هذه الدرکات.

دون اختصاص بقسم خاص وال اصـل ـ متخـذة منـه ـ خـاص،       2ـ وهی کل مسکر» الخمر«

فانها جنس ما یخمر أیا کان أصله ونسله، وهی من أصول المحرمات فی کافۀ الشرائع اإللهیۀ 

البینات فی العهدین وفی القرآن   التندید بهما فی آیات اللّهدونما استثناء، یردد شدید النکیر و

  العظیم.

فقـد افتـرى اثمـا      ومن یشرك باللّه«ولکنها على إثمها الکبیر ـ کما الشرك فی إثمه العظیم:  

»عظیما
ـ إنها لم تکن تُبین حرمتها کما هی بأبعادها الکثیرة فی بـزوغ اإلسـالم، مهمـا بـزغ       3

بیان واجب التوحید ومحرم الشرك أماذا من محرمات وواجبات أصلیۀ وبعضها أقـل ضـررا   ب

  وأدنى خطرا من الخمر، قضیۀَ السیاسۀ الحیادیۀ الحکیمۀ فی بالغ األحکام.

                                                        
1

فی الخرم عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها  آله و علیه اهللا صلى  قال: لعن رسول اللّه السالم علیه). فی الکافی عن جابر عن ابی جعفر      

 ا وحاملها والمحمولۀ الیه وبایعها ومشتریها وآکل ثمنها.وشاربها وساقیه

 
2

  قال: ان اللّه آله و علیه اهللا صلى  ا للّه بن عمر وابن عباس ان رسول  ـ اخرج احمد وابن مردوه عن عبداللّه 318: 2). فی الدر المنثور      

حرم الخمر والمیسر والکوبۀ والغبیراء وکل مسکر حرام، وفیه اخرج ابن ابی شیبۀ وابو داود والترمذي والنسائی وابن ماجۀ 

ان من الحنطۀ خمرا  آله و علیه اهللا صلى  والنحاس فی ناسخه والحاکم وصححه وتعقبه الذهبی عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللّه

 ومن الشعیر خمرا ومن الزبیب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وإنا انهاکم عن کل مسکر.

قال: الخمر من ستۀ اشیاء التمر والزبیب والحنطۀ  علیهماالسالمعن عامر بن السمط عن علی بن الحسین  210: 1وفی نور الثقلین 

هی المصادر المعروفۀ المتداولۀ للخمر فال تنفیر المصادر االخرى حیث الخمر محرمۀ على  والشعیر والعسل والذرة، أقول: هذه

 ایۀ حال.

 
3

      .(4 :47. 
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ولقد انتهج البالغ اإلسالمی فی بیان األحکام سیاسۀ الخطوة الخطـوة فـی بعـض األحکـام،     

به من منکرات متعودة متعرقـۀ بـین الجمـاهیر، فـی حـین      کالزنا والربا وشرب الخمر وما أش

یمضی منذ اللحظۀ األولى بیانه الوضاء فی مسألۀ التوحید والشرك فی ضربۀ حازمـۀ جازمـۀ   

ال تردد فیها وال تلفُّت وال مجاملۀ ومساومۀ وتدرج، وال لقاء فی منتصف الطریق، ألنها مسألۀ 

  القاعدة واألساس ألثافی اإلسالم.

ی مثل الخمر والمیسر فقد کان األمر فیه أمر عادة وإلف، والعـادة تحتـاج إلـى عـالج،     فأما ف

  واإلسراع القفزةُ فی عالجه خالف الحکمۀ فی الدعوة الصالحۀ.

) بـین مکیـات   48لذلک نرى الخطوة فی تحریم الخمر بارزة بطیات آیات تحریم اإلثم الــ( 

  اها.ومدنیات، تهیئۀ لجو التحریم لکل إثم خمرا وسو

) مکیۀ والباقیۀ مدنیۀ، محرِّمۀ لها نصا احیانا ونهیا اما شابه أخـرى،  48) آیۀ بین الـ(11ونرى (

»قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثـم والبغـی بغیـر الحـق    «ومن االول: 
1 

  وهی من مکیات اإلثم.

ـ درکات بـین کبیـرة وعظیمـۀ ومـا دونهمـا،        ء عن الثواب والخیر ثم اإلثم ـ وهو کل یبطى 

والـذین یجتنبـون کبـائر    «فکبائر اإلثم ـ إذا ـ هی من کبائر المحرمات کما فی مکیۀ أخـرى:    

  2.»اإلثم والفواحش

»فقد افترى إثما عظیما  ومن یشرك باللّه«إثما عظیما   ثم کما نرى اإلشراك باللّه
نـرى   کذلک 3

الخمر والمیسر فیهما إثم کبیر، مهما اختلف کبیر عن عظیم، ولکنهما قرینان، مما یـدل علـى   

  بعد الحرمۀ فی الخمر.

فألن الخمر إثم دون ریب اذ تخمر العقل والصحۀ البدنیۀ، الواجب التکشف لسالمۀ اإلنسـان  

                                                        
1

      .(7 :33. 

 
2

      .(42 :27. 

 
3

      .(4 :48. 
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 1»ام الخبائـث «بـل هـی   ء عن خیرات العقلیۀ اإلنسانیۀ واإلسـالمیۀ ککـلٍّ،    فی جزئیه، وتُبطى

المکیـۀ بصـورة عامـۀ وکمـا     فهی ـ إذا ـ من رؤوس المحرمات    2»مفتاح کل شر«واآلثام، و

ومن ثمرات النخیل واألعنـاب  «وقد صرحت مکیۀ بانها رزق سییء:  آلـه  و علیه اهللا صلىیروى عن النبی 

  3.»تتخذون منه سکَرا ورزقا حسنا إن فی ذلک آلیۀ لقوم یعقلون

أعـد أعـادى العقـل     فمن هذا الذي یعقل ثم ال یعقل أن الخمر مما یجعله ال یعقل، وهی من

إنسانیا وإسالمیا، وانها تعادى العقل ومهبطه وهو شرعۀ الوحی للعقالء، فلـتکن مـن أولیـات    

  المحرمات فی االسالم ومن اولویاتها.

إلى هنا الخمر والسکَر اثم کبیر ورزق سییء ضد العقل صراحا من القرآن المکـی والمـدنی،   

المسلمین، یمنعون فی مدنیۀ أخرى عـن الصـالة   ثم لیضیق المجال على متعودي الخمر بین 

»یا ایها الذین آمنوا ال تقربوا الصالة وانتم سکارى«وهم سکارى، ومهما کانت 
نازلۀ قبل آیـۀ   4

البقرة ام بعدها، فان لها دورا عظیما فی الحظر عن الخمر حیث تقرر من إثمها الکبیـر منعهـا   

وهی عمود الدین، فضالً عن الخیرات األخـرى التـی تبطـیء    عن الصالة وهی خیر موضوع 

                                                        
1

یقول: اجتنبوا ام الخبائث فانه کان  آله و علیه اهللا صلىـ اخرج ابن ابی الدنیا والبیهقی عن عثمان سمعت النبی  322: 2). الدر المنثور      

فقت کلما رجل فیمن قبلکم یتعبد ویعتزل النساء فعلقته إمرأة غاویۀ فأرسلت إلیه خادمها فقالت انا ندعوك لشهادة فدخل فط

دخل علیها الباب أغلقته دونه حتى أفضى إلى إمرأة وضیئۀ جالسۀ وعندها غالم  وباطیۀ فیها خمر فقالت: أنا لم أعدك لشهادة 

ولکن دعوتک لتقتل هذا الغالم أو تقع علی أو تشرب کأسا من هذا الخمر فان أبیت صحت وفضحتک فلما رأى أنه البد من 

ا الخمر فسقته کأسا من الخمر ثم قال زیدینی فلم یرم حتى وقع علیها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر ذلک قال اسقینی کأسا من هذ

 ال یجتمع االیمان وإدمان الخمر فی صدر رجل أبدا.  فانه واللّه

 
2

: اجتنبوا الخمر فانهاه مفتاح کـل  آلـه  و علیه هللا صلى  ). المصدر اخرج الحاکم وصححه والبیهقی عن ابن عباس قال قال رسول اللّه     

 شر.

قال: الشراب مفتاح کل شر ومدمن الخمر کعابد وثن وان الخمر رأس کل إثم  السالم علیه  عن ابی عبداللّه 251: 17وفی الوسائل 

 حرّم حرامه!.  لو صدق کتاب اللّه  وشاربها مکذب بکتاب اللّه

 
3

      .(16 :67. 

 
4

      .(4 :43. 
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  عنها الخمر، بل وتصد عنها إلى کبائر الشرور والسیئات، وألنها مفتاح کل شر وأم الخبائث.

فآیۀ النساء هذه خطوة ثالثۀ ام رابعۀ من الخطى الموفقۀ فـی تحـریم الخمـر، فالصـالة فـی      

کفی ما بینها الفاقۀ بعد سـکر، وذلـک تضـییق    اوقاتها الخمسۀ متقاربۀ بعضها مع بعض، ال ی

لفُرَص المزاولۀ العملیۀ لعادة الشرب، وکسر لعادة األمـان المتعلقـۀ بمواعیـد التعـاطی، فإمـا      

مواصلۀ للشرب فال صالة، أم صالة وال شرب، حیث الصالة حالۀ السـکر محرمـۀ قـد تربـوا     

الت العبودیـۀ   محظورها على ترك الصالة، إذ قد یقول السکران فی الصالة  ما یقطع کل صـ

النـه  «کما حصل من بعضهم فنزلت آیۀ النساء، لذلک فشرب الخمر شرٌ مـن تـرك الصـالة    

  1».یصیر فی حال ال یعرف معها ربه

وترى هذه اآلیات مکیات ومدنیات، التی تقول عن الخمر انهـا اثـم کبیـر تمنـع عـن کبیـر       

عـن  العبادات، ألیست هی بیانات شافیۀ فی تحریم الخمر، إذ ما کفت الخلیفۀ عمر وما شـفته  

  ؟!.2فقال: انتهینا انتهینا »فهل أنتم منتهون«تعود الخمر حتى نزلت آیۀ المائدة إلى 

                                                        
1

أشرب الخمر شـر ام    قال: سأله رجل فقال اصلحک اللّه السالم علیه  عن اسماعیل بن یسار عن ابی عبداللّه 2ـ   250). الوسائل      

 ك الصالة؟ فقال: شرب الخمر، ثم قال: وتدري لم ذاك؟ قال: ال، قال: ألنه یصیر فی حال ال یعرف معها ربه.تر

 
2

والترمذي  128: 2وعبد بن حمید وابو داود فی سننه  53: 1ـ أخرج ابن أبی شیبۀ وأحمد فی المسند  252: 1). الدر المنثور      

المنذر وابن ابی حاتم والنحاس فی ناسخه وأبو الشـیخ وابـن   وأبو یعلى وابن جریر وابن  287: 8وصححه والنسائی فی السنن  

والضیاء المقدسی فی المختارة عن عمر انه  285: 8وصححه والبیهقی فی سننه  143: 4و  278: 2مردویه والحاکم فی المستدرك 

لمیسر فی سورة البقرة فدعی عمر قال: اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فانها تذهب المال والعقل فنزلت: یسألونک عن الخمر وا

یا ایها الذین آمنوا ال تقربوا الصالة وانتم «فقرءت علیه فقال: اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزلت اآلیۀ التی فی سورة النساء: 

فدعی عمر فقرئت علیه فقال: اللهـم  إذا أقام الصالة نادى ان ال یقربن الصالة سکران  آله و علیه اهللا صلى  فکان منادي رسول اللّه »سکارى

انتهینـا  «قـال عمـر:    »فهل انتم منتهون«بین لنا فی الخمر بیانا شافیا فنزلت اآلیۀ التی فی المائدة فدعی عمر فقرءت علیه فلما بلغ 

قرطبی فـی  واقره الذهبی فی تلخیصه وال 245: 3والجصاص فی احکام القرآن  22: 7أقول: واخرجه الطبري فی تاریخه  »انتهینا

نقالً عن احمد وأبی داود والترمذي والنسائی وابن ابی حاتم وابن مردویه  92: 2و  255: 1وابن کثیر فی تفسیره  200: 5تفسیره 

وفـتح   458: 3وتفسـیر الـرازي    512: 1وتفسیر الخازن  124: 1وعلی بن المدینی فی اسناد صالح صحیح وفی تیسیر الوصول 

 .15: 7ی روح المعانی وااللوسی ف 225: 8الباري 

ویکأنها ما قرنت بالمیسر فی آیۀ البقرة النازلۀ » ضیعۀ لک الیوم قرنت بالمیسر«وقد یتحسر الخلیفۀ حین نزلت آیۀ المائدة قائالً: 

فی وقد قرنت بالمیسر » اقرنت بالمیسر واألنصاب واألزالم بعدا لک وسحقا«قبل المائدة طول الهجرة، کما یتحسر أخرى قائالً: 

 .215: 2البقرة!المصدر 
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فی االربع االولى من الخمس غیر شاف؟ والقرآن بیان للنـاس! أم إن هیمـان     فهل ان بیان اللّه

الخلیفۀ على الشرب صده عن شفاءه بذلک البیان الشا! ام هو فی نفسه قاصر الفهم لحد لـیس  

أنا ال ادري، والخلیفۀ ومناصروه أدرى!  الشافی الوافی فیتطلب بعد بیانا شافیا؟  لیفهم بیان اللّه

  ، لحد یعتبر بیانه غیر شاف! أدرى بمدى خمر عقله ولبه عن معرفۀ الحق المرام فی آیات اللّه

وترى کیف ال ینتهی الخلیفۀ عن الشرب طول العهدین رغم آیاتهما المحرمـۀ للخمـر، حتـى    

 آلـه  و علیه اهللا صلىقرء علیه؟ وهل کان الرسول السنۀ األخیرة من العهد المدنی حین تنزل آیۀ المائدة فت

ساکتا عنه، وتارکا للحد علیه، ام لم یؤمر بعد بالحد وقد ختمت مدته وانتهت دعوتـه؟ کـال!   

قائالً: ان ربکم یقـدم فـی     على غرار نهی اللّه آله و علیه اهللا صلى  ولقد نهى رسول اللّه 1إنه أدبه وضربه،

  تحریم الخمر...

ثم وکیف یمکن لشرعۀ إلهیۀ هی خاتمۀ الشرائع وقائمتها ان تترك النهی الصراح عن أخطـر  

                                                        
1

رة شرب عمر الخمر قبل اآلیۀ االخی 291: 2). فی لفظ الزمخشري فی ربیع األبرار وشهاب الدین االبشیهی فی المستطرف      

فخرج مغضبا  آله و علیه اهللا صلى  فاخذ بلحى بعیر وشیج به رأس عبدالرحمن بن عوف ثم قعد ینوح على قتلى بدر فبلغ ذلک رسول اللّه

: انما یرید الشیطان االیۀ فقال  من غضبه وغضب رسوله فانزل اللّه  یجر ردائَه فرفع شیئا کان فی یده فضربه فقال عمر: اعوذ باللّه

 ینا انتهینا.عمر: انته

اقول: وبعد قوله االنتهاء لم یکن لینتهی عن شرب النبیذ الشدید وکان یقول: انا نشرب هذا الشراب الشدید لنقطع به لحوم االبل 

ومحاضرات الراغب  299: 8فی بطوننا ان تؤذینا فم رابه من شرابه شیء فلیمزجه بالماء (اخرجه وما فی معناه فی السنن الکبرى 

نقالً عن ابن ابی شیبۀ وکان یقول: انی رجل معجار البطن او مسعار البطن واشرب هذا النبیذ الشدید  109: 3نز العمال وک 291: 1

 ).215و  190: 2وجامع مسانید ابی حنیفۀ  109: 3فیسهل بطنی (اخرجه وما فی معناه ابن ابی شیبۀ کما فی کنز العمال 

) وذلک 156: 6بن میمون: شهدت عمر حین طعن اتی بنبیذ فشربه (تاریخ الطبري کان یشربه طول حیاته الى آخر نفس کما عن ا

) 214: 10والبیهقی فی السنن الکبرى  268: 1لحبه الشدید للخمر وکونه اشرب الناس فی الجاهلیۀ (اخرجه ابن هشام فی سیرته 

: 3ان ما اسکر کثیره فقلیله حرام (اخرجه الدارمی فی سننه : آله و علیه اهللا صلىفلم یک یترك بدیلها النبیذ رغم حرمته کما فی نص النبی 

والترمذي فی  167: 3واحمد فی مسنده  129: 2وابو داود فی سننه  296: 8والبیهقی فی سننه  301: 8والنسائی فی سننه  113

) وابن االثیر فی 327: 3) والخطیب فی تاریخه 67: 3والبغوي فی مصابیح السنۀ  332: 2وابن ماجۀ فی سننه  342: 1صحیحه 

 وعشرات امثالهم). 173: 2جامع االصول کما فی التیسیر 

وقد کان عمر نفسه یحد من یشرب النبیذ کما عن الشعبی: شرب اعرابی من اداوة عمر فأغشی فحده عمر ثم قال: وانما حده 

 306: 8شیۀ سنن البیهقی البن الترکمانی وحا 565: 2والجصاص فی احکام القرآن  416: 3للسکر ال للشرب (اخرجه العقد الفرید 

 من طریق ابی حنیفۀ عن ابراهیم بن عمر ان الکوفی التابعی). 226والقاضی ابو یوسف فی کتاب اآلثار  110: 3وکنز العمال 

 فنراه یشرب النبیذ على حرمته قلیلۀ وکثیرة بنص حدیث النبی ثم یحد من یسکره بکثیرة فقط!!!
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ما یناحرها مبدئیا وهو الخمر، وجنونها تمنع عـن واقـع التکلیـف بالشـرعۀ، ویهـدم أحکـام       

  الشرعۀ وحرماتها.

ذلک وقد یحلِّق إثم الخمر ـ الکبیر ـ على إثم الشرك العظیم حیـث یقـول السـکران کلمـۀ       

  1».کعابد وثن  ال یموت مدمن خمر إالّ لقى اللّه«الکفر وهو ال یعلم، و

وبذلک قرنت الخمر بالشرك مهما اختلف کبیر عن عظیم، ولکنهما سالکان مسلکا واحدا فی 

،  الشر العظیم، وقد انحلت ـ اوالً ـ فی الدعوة االسالمیۀ ـ العقدة الکبرى وهی اإلشراك باللّـه   

ذلک الجهـاد االول واألولـى،    آلـه  و لیهع اهللا صلى  فانحلت بذلک العقَد کلها، حیث جاهدهم رسول اللّه

ثم لم یحتج الى جهاد مستأنف إال ما تبناه فی سائر جهاده على اساس جهاده األول، وانتصـر  

اإلسالم ـ إذا ـ على الجاهلیۀ فی معرکته األولى، فکان النصر حلیفۀ فی سائر المعـارك وقـد     

الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى،  دخلوا فی السلم کافۀ مهما کانوا فیه درجات، ال یشاقون

وال یجدون فی أنفسهم حرجا مما قضى رغم کل ما مضى، وقد نزل تحـریم الخمـر ـ وهـی     

بینها وبین الشفاه المتلِّمظـۀ    عدیل الشرك ـ والکؤوس المتدفقۀ على راحاتهم، فحال أمر اللّه 

إال   هما لم تکن آیات اللّـه واالکباد المتَّقدة وکسرت دنان الخمر فسالت فی سکک المدینۀ، م

  المائدة بیانا شافیا لمن شبقته الخمر اذ خمرته فی ذات نفسه وعقله!.

  »قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما...«

فهذه ضابطۀ ثابتۀ تحلق على کل المسائل الفقهیۀ انه اذا کان اإلثم فی فعل اکبر من نفعه فهـو  

ر الواجب، وباألخص النفع التجاري، والنفع النفسی او الصحی الخیـالی،  محظور، وال سیما غی

ولیس للخمر والمیسرر منافع للناس إالّ هذان اللذان لوال االثم الکبیر وال الصـغیر لمـا وجبـا    

  اقتصادیا وال نفسیا فضالً عن اإلثم الکبیر الذي هو مفتاح کل شر!.

ینتفع شـاربها تسـلیۀً عـن اضـطراب فـی فتـرة       فقد یربح صانع الخمر وبایعه اقتصادیا، کما 

السکر، حیث یصبح کالبهیمۀ همها علفها وبطنها وفرجها وشغلها تقممها ثم ال یهمها ما یهـم  

اإلنسان کإنسان، هدما لصرح اإلنسانیۀ فی هذه الفترة للنـزول الـى شـر درك مـن درکـات      

                                                        
1

 ... ثم قرء: انما الخمر...:آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج ابو الشیخ وابن مردویه عن ابن عباس قال قال رسول اللّه 218: 2). الدر المنثور      

 



 398

، وأبعـاد النفـع نفسـیا وصـحیا     ء األفکار والتکالیفف االنسـانیۀ!  البهیمیۀ لکی یرتاح عن عب

وتجاربا کلها خاویۀ، حیث التاجر للخمر قد یسکر بطبیعۀ الحال فی شغله فیخسر طـائالً مـن   

المال فی تجارة الخمر ما ال یجبر بطائل تجارته مرّات عدة، والصحۀ البدنیۀ إن صدقناها فـی  

حا عن العقلیـۀ االنسـانیۀ   بعض الحاالت، هی اقل بکثیر من إثمها الکبیر، والنفع الروحی ارتیا

  تخیل فی تخبل!.

  ففی دوران األمر بین واجبین او محرمین ام واجب ومحرم یؤخـذ باکبرهـا فـی شـرعۀ اللّـه     

حفاظا علیه، فضالً عما یدور األمـر بـین اإلثـم الکبیـر ومنـافع للنـاس بـین واقعیـۀ قلیلـۀ          

کاحمرار الوجه فی الخمر والتفـوق   کاإلقتصادیۀ، وخیالیۀ علیلۀ کالتسلیۀ، فی الخمر والمیسر،

  على القرین فی المیسر.

) آیۀ على حرمته، مهما کـان معارضـا بـاثم    48وإذا کان اإلثم ـ أیا کان ـ محرما کما دلت (  

آخر إالّ أن یکون أکبر منه، فکیف ال یکون اإلثم الکبیر محرما وال تعارضه إالّ منـافع للنـاس   

  أم لغو کالتسلیۀ!.کالتی نعرفها من مباح لوال اإلثم 

بشیء أشـد مـن شـرب      ما عصی اللّه«ال یحل على أیۀ حال و 1وشرب الخمر هو اکبر الکبائر

  2».المسکر، ان احدهم یدع الصالة الفریضۀ ویثب على أمه وابنته واخته وهو ال یعقل

باحـا ألنهـا تنفـع    ولو ان االثم الکبیر فی الخمر والمیسر یباح لنفع مباح لواله، لکان کل اثم م

                                                        
فی المسجد الحرام فنظر الیه قوم من قریش فقالوا هذا إله اهل العراق،  السالم علیه). فی الکافی عن اسماعیل قال: اقبل ابوجعفر      1

 : شرب الخمر.السالم علیهفقال بعضهم: لو بعثتم الیه بعضکم، فأتاه شاب منهم فقال: یا عم ما اکبر الکبائر؟ قال 

 
2

الخمر وال لذة   حرّم اللّهلسالما علیه  قال:.... وفی االحتجاج سأل زندیق ابا عبداللّه علیهماالسالم). المصدر عن ابی البالد عن احدهما      

افضل منها؟ قال: حرمها ألنها ام الخبائث ورأس کل شر یأتی على صاحبها ساعۀ یسلب لبه فال یعرف ربه وال یترك معصـیۀ اال  

 رکبها...

غلقا ثم جعل للغلق جعل للمعصیۀ بیتا ثم جعل للبیت بابا ثم جعل للباب   ان اللّه«قال:  علیهماالسالموفیه عن ابی بصیر عن احدهما 

) 251: ان الخمر رأس کل إثم، وفیه (آله و علیه اهللا صلى  قال قال رسول اللّه السالم علیه  وفیه عن ابی عبداللّه» مفتاحا فمفتاح المعصیۀ الخمر

 ».جعل للشر اقفاالً وجعل مفاتیح تلک االقفال الشراب  قال: ان اللّه السالم علیه  عن ابی عبداللّه

فی الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها  آله و علیه اهللا صلى  قال: لعن رسول اللّه السالم علیهفی عن جابر عن ابی جعفر وفی الکا

 وساقیها وحاملها والمحمولۀ الیه وبایعها ومشتریها وآکل ثمنها.
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لواله، فال یقدم ذو مسکۀ على إثم لوال ابتغاء نفع یرجحه علـى موعـود العقـاب، وال یتـرك     

واجبا لوال ترجیح لعاجل الشهوة على آجل العقاب حیث اآلثام کلها مشتهیات نفسیۀ او مالیـۀ  

  أماهیۀ؟ وکلها منافع للناس حیث یتطلبونها رغم وعد العذاب إالّ المتقین.

اذا کانت أمام األثم الکبیر منافع واجبۀ اإلبتغاء، فلتکن کبیرة کما اإلثـم حتـى یتکافئـا    فحتى 

فعالً وترکا، سقوطا لکلٍّ عن إلزامیته سلبا وایجابا، وأما الواجب الصغیر أمام اإلثم الکبیر فهـو  

اإلثـم  محرم کما اإلثم الکبیر حین یتطاردان فی دوران األمر بینهما، کما الواجب الکبیر أمـام  

  الصغیر.

ذلک! فضالً عن منافع للناس اقتصادیا ام تسلیۀ تدفع الثمن غالیا وهو الجنون المؤقـت حالـۀ   

  السکر، تنازالً عن إنسانیته فی هذه الفترة ابتغاء منافع هی دونها خفیفۀً طفیفۀً!.

کافـۀ   فلنأخذ قاعدة الدوران هذه، التی تصرح بها آیتنا، نأخذهها نبراسا ینیر لنا الـدرب فـی  

التعارضات بین األفعال والتروك، ام بین کل مع قسیمه، وان الترجیح هو لالرجـح وجوبـا او   

رجحانا، ال سیما إذا کانت المعارضۀ بین واجب وغیر محرم، ام محرم وغیـر واجـب، فضـالً    

عن الواجب الکبیر او اإلثم الکبیر أمام منافع للناس لیسـت فـی حـدود ذواتیهـا واجبـۀ وال      

  راجحۀ!.

فهنا إلزامات عدة فی ترك الخمر ال یکافیء ـ وال واحدةً منها ـ منافع للنـاس، منهـا واقعیـۀ      

اإلثم عاجالً وآجالً، والمنافع عاجلۀ خیالیۀ، وکبر إثمها وعدم الکبر فی نفعهـا، ثـم واثمهمـا    

 أکبر من نفعهما، تنازل فی أصل الکبر، واثمهما األکبر هو فی العقل والصـحۀ والتجـارة دون  

  ء ضررها. النفع الواقعی الخاص بصحۀ قلیلۀ أحیانیۀ ال تکافى

  وواحدة من هذه األبعاد فی إثمهما الکبیر قد تتغلب على کل المنافع المنقولۀ فیهما!.

فیالسفاهۀ الفقاهۀ، وفقاهۀ السفاهۀ من سفاف الفتوى فی قولتها: ان اآلیۀ ال تدل علـى تحـریم   

للناس! رغم إثمهما الکبیر ومنافعهما غیر الواجبۀ، فلتُحلَّـل  الخمر والمیسر حیث تقابلها منافع 

کافۀ اآلثام دونما إبقاء ألن فی کلٍّ منافع للناس لوالها لما ارتکبها ناس رغم ارتباك العـذاب  
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  1الموعود فیها!!!.

وکـل إثـم   » فیهما اثم کبیـر «المیسر تجبر إثمهما، فلماذا بعد ولو ان منافع للناس فی الخمر و

یعارض بمثله یسقط عن إثمه، سواء أکان مثلُه محرما مثلَه، ام واجبا کبـرا مثـل کبـره، کـأن     

یجبر اإلنسان على أحد أمرین: فعلِ إثم او ترك واجب هما سیان، حیث یسقطان عن الحرمـۀ  

حالۀ اإلضطرار فی الدوران بـین محظـورین متسـاویین     والوجوب، إباحۀ مخیرة بینهما قضیۀَ

  متکافئین.

ثم ولیست الخمر فقط هی المتخذة من العنب والتمر اما شابه، بل هی المتخذة مـن کـل مـا    

تتخذ منه أیا کان وأیان، دون اختصاص بالمتخذة منه زمن الوحی، وقد حرّم فی القرآن کـل  

وکل اثم وال سیما الکبیر منه واکبره لخمر، فکـل خمـر مسـکر وکـل      2خمر وکل مسکر نصا

  مسکر حرام وکما فی متظافر الروایات على ضوء اآلیات.

نیـا، فهـی ـ إذا ـ    والخمر هی ما یخمر العقل روحیا انسانیا، ویخمر األعصـاب جسـدیا حیوا  

نزع روح اإلیمـان مـن جسـده    «تخمر اإلنسان ککل وتنزله الى اسفل درکات البهیمیۀ، حیث 

                                                        
1

عز وجـل؟ فـان      کتاب اللّه عن الخمر هل هی محرمۀ فی السالم علیه). فی الکافی  عن علی بن یقطین سأل المهدي ابا الحسن      

بل هی محرمۀ، فقالل: فی اي موضع هی محرمۀ فی  السالم علیهالناس انما یعرفون النهی عنها وال یعرفون تحریمها فقال له ابو الحسن 

غی بغیر الحق ـ تعالى: انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والب  عز وجل یا ابا الحسن؟ فقال: قول اللّه  کتاب اللّه

فی موضع آخر: یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع   الى ان قال ـ : فأما اإلثم فانها الخمر بعینها وقد قال اللّه 

، فقال تعالى  فهی الخمر والمیسر واثمهما اکبر من نفعهما کما قال اللّه  فأما اإلثم فی کتاب اللّه» للناس و اثمهما اکبر من نفعهما

الذي لم یخرج هذا العلم منکم أهل   المهدي یا علی بن یقطین هذه فتوى هاشمیۀ؟ فقلت له: صدقت یا امیر المؤمنین الحمد للّه

 ما صبر المهدي ان قال لی: صدقت یا رافضی.  البیت قال: فواللّه

قیامۀ مسودا وجهه مدلعا لسانه یسیل لعابه على قال: یأتی شارب الخمر یوم ال السالم علیهعن ابی جعفر  2ـ  237: 17وفیالوسائل 

 ان یسقیه من طینۀ بئر خبال قال قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر یسیل فیها صدید الزناة.  صدره وحق على اللّه

  حرم اللّه الخمر؟ قال:  لم حرّم اللّه السالم علیه  فی العلل بسند متصل عن المفضل بن عمر قال قلت ألبی عبداللّه 25ح  244وفیه 

الخمر لفعلها وفسادها ألن مدمن الخمر تورثه االرتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروته وتحمله ان یجسر على ارتکاب المحارم 

 وسفک الدماء ورکوب الزنا وال یؤمن إذا سکر ان یثبت على حرُمه وهو ال یعقل ذلک وال یزید شاربها إالّ کل شر.

 
2

 والمائدة نصان على تحریم الخمر، وآیۀ النحل تحرم کل سکَر وآیۀ النساء تحرم کل سکر. ). فآیۀ البقرة     
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  1».ورکبت فیه روح سخیفۀ خبیثۀ ملعونۀ

عـن کـل مسـکر     آله و علیه اهللا صلى  نهى رسول اللّه«وهکذا السکر والسکر، فإنه ما یخمر أیا کان وقد 

فمفتر العقل واألعصاب ومسکرها خمر، حین یکون فتورها عن فتور العقل، ومحـور   2»ومفتر

التحریم هو المسکر للعقل، مهما کان بشرب السکَر، ام کثیر األکل من الحـالل لحـد یسـکر،    

بفارق ان قلیل الخمر ککثیرها حرام دون سائر المأکوالت والمشروبات التی لیست هـی فـى   

  ا.حد ذواتها سکَر

وهنالک فی سائر کتابات الوحی نجد التشدید المدید والتهدید الحدید على شرب الخمر مـا  

إضـافۀ إلـى القـرآن العظـیم      3تلمح له آیۀ المائدة، والـیکم تصـریحات مـن سـائر الـوحی     

  4وأحادیثنا.

وهـی   5ویا للخمر من إثمها الکبیر أالَّ یسمح بشربها دواء کما فی أحادیثنا ویصـدقها الطـب  

                                                        
1

یا یونس ابلغ عطیۀ عنی انه من شرب جرعـۀ مـن    السالم علیه  عن یونس بن ظبیان قال قال ابو عبداللّه 4ـ   238: 17). الوسائل      

 ومالئکته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى یسکر منها نزع...  عنه اللّهخمر ل

 
2

 ...روى ابو داود عن شهر بن حوشب عن امۀ سلمۀ قالت نهى 42: 6). تفسیر الفخر الرازي      

 
3

) 9ـ  8: 10) والباقیۀ فی التوراة: (الالویین 18وبولس الى اقیس  15: 1). هی خمسۀ عشر آیۀ اثنتان فی االنجیل (لوقا     

) و(امثال سلیمان 18و 11: 4) و(هوشع 12ـ  10: 1) و(ناحوم 7، 3، 1: 28و  22و  12ـ  11: 5) و(اشعیاء 22ـ  21: 21ۀ و(التثنی

 ).5: 3) و(حبقوق 5ـ  4: 31و 35ـ  29و 20ـ  19: 23، 2و 1: 20

 
4

أنه إذا اکمل له   نبیا قط إال وقد علم اللّه  ما بعث اللّه«قال: السالم علیه  داللّهعن أبی عب 1ـ   237: 17). مثل ما فی وسائل الشیعۀ      

دینه کان فیه تحریم الخمر ولم تزل الخمر حراما إن الدین انما یحول من خصلۀ ثم اخرى فلو کان جملۀ قطِّع بهم (بالناس) دون 

 ».نبیا قط اال بتحریم الخمر..  یقول: ما بعث اللّه السالم علیهالرضا  عن الریان بن الصلت قال سمعت ابا الحسن 12) 240وفیه (» الدین

 
5

ن نفعها ). یقول الطبیب األمریکی (کیلوج) فی کتاب له یمنع التداوي بالخمر ألن ضررها فی الجسم عند التداوي اکثر م     

بالشفاء المؤقت لما تفعل فی األمعاء وباقی األحشاء من الضراء، وقد ذکر فی کتاب (الید فی الطب) زهاء ثالثطین ضررا للخمر، 

وذلک یطابق الحدیث النبوي الشریف من ان التداوي بالخمر ضار. ویقول الدکتور هیجنبوتوم أمام الجمعیۀ الطبیۀ البریطانیۀ: انا ال 

فى الخمر، وقال الدکتور ملر االسکوتالندي: الخمر ال یشفی شیئا وقال الدکتور جونسون االنجلیزي ان الخمر لیس اعلم مرضا ش

 ضروریا البتۀ لیستعمل دواء وان هی إال اسم آخر من اسماء السموم.
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على أیۀ حال من أضر األضرار وأشر األشرار فی کافۀ الحقول الحیویۀ، مما تجعـل اإلنسـان   

إنـه  «فیما یقول عـن الخمـر    آلـه  و علیه اهللا صلىولقد صدق الرسول  1مۀ وحشیۀ تضر نفسها وسواهابهی

2».لیس بداوء ولکنه داء  

ثم المیسر، الذي نراه عدل الخمر، وفی المائدة اضافۀ عدلین آخرین هما األنصـاب واالزالم،  

موال به، أم وتیسیر العقول واألعصـاب وإراحتهـا عـن    إنه القمار، إما لیسر الحصول على األ

ملتویات الحیاة، وإزاحتها عن صعوباتها، والثانی أیسر من األول، بل هو اهم الغایات من کـل  

  میسر.

وهل المیسر المحرم هو الذي فیه شرط المال فقـط؟ وال تخصـه خلفیـۀ العـداوة والبغضـاء      

، محـرم   وعما یتوجب على عباد اللّه  لهی عن اللّهوعن الصالة، فکل ما ی  والصد عن ذکر اللّه

ومنه القمار بال شرط ان یکون فیه شرط، فإن شرط فهـو أنحـس وأنکـى ألنـه       فی شرعۀ اللّه

  أحرص على تداومه فأشرس فی دوامته.

فان کان المیسر بآالته الخاصۀ فهو المقطوع بحرمته، ویلیه ما لیس بآالته برهن، وأمـا القمـار   

آالته وسواه، فالظاهر انه من المیسر آلیۀ المائدة وعلى ضوءها بعض الروایات وال دون رهن ب

  .1وانه من اللهو 3سیما المستندة الى اآلیۀ

                                                        
1

). یقول هنري الفرنسی فی کتابه خواطر وسوانح فی االسالم: ان أحد سالح یستأصل به الشرقیون وأمضى سیف یقتل به      

المسلمون هو الخمر وادخالها ولقد جرّدنا هذا السالح على اهل الجزائر فأبت شریعتهم االسالمیۀ ان یتجرعوه فتضاعف نسلهم 

أنهم استقبلونا کما استقبلنا قوم من منافقیهم بالتهلیل والتحریب وشربوها ألصبحوا أذالء لنا کتلک القبیلۀ التی تشرب خمرنا ولو 

 وتحملت إذاللنا.

ویقول بتنام المشرع االنجلیزي: من محاسن الشریعۀ اإلسالمیۀ تحریم الخمر فان من شربها من أبناء افریقیا آل نسله للجنون ومن 

مها من اهل اوروبا زاع عقله فلیحرم شربها على االفریقین ولیعاقَب عقابا صارما االروبیون  لیکون العقاب مقدرا بمقدار استدا

 الضرر.

 
2

عن الخمر فنهاه او کره ان یصنعها  آله و علیه اهللا صلىق بن سوید سأل النبی ان طار 364). صحیح مسلم مع شرح االمام النووي ص      

 :...آله و علیه اهللا صلىفقال: اننی اصنعها للدواء فقال الرسول 

 
3

فی آیۀ المائدة قال: اما الخمر فکل مسکر من الشراب ـ الى  علیهماالسالم). کما فی تفسیر القمی عن ابی الجارود عن ابی جعفر      

 نج وکل قمار میسر...ان قال ـ واما المیسر الزرد والشطر
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  احکام الدیون

»  ـبکَات نَکُم یـب کْتُبلْیو وهفَاکْتُب ىمسلٍ منٍ إِلَى أَجیبِد نتُماینُوا إِذَا تَدینَ آما الَّذها أَیلِ   یـدبِالْع

ربـه والَ     فَلْیکْتُب ولْیمللْ الَّذي علَیه الْحقُّ ولْیتَّقِ اللّـه    نْ یکْتُب کَما علَّمه اللّهوالَ یأْب کَاتب أَ

و فَلْ  لَّ هـمأَنْ ی یعتَطسالَ ی یفا أَوضَع یها أَوفقُّ سالْح هلَیي عئا فَإِنْ کَانَ الَّذشَی نْهم خَسبـلْ یلمی 

   رَأَتَـانِ ماملٌ و نِ فَرَجـلَـیجکُونَا ری فَإِنْ لَم کُمالنْ رِجنِ میوا شَهِیدتَشْهِداسلِ ودبِالْع هیلـنْ  وم

ما دعـوا  تَرْضَونَ منْ الشُّهداء أَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما الْأُخْرَى والَ یأْب الشُّهداء إِذَا 

وأَقْوم للشَّهادةِ وأَدنَى أَالَّ    والَ تَسأَموا أَنْ تَکْتُبوه صغیرا أَو کَبِیرا إِلَى أَجله ذَلکُم أَقْسطُ عنْد اللّه

اح أَالَّ تَکْتُبوهـا وأَشْـهِدوا   تَرْتَابوا إِالَّ أَنْ تَکُونَ تجارةً حاضرَةً تُدیرُونَها بینَکُم فَلَیس علَیکُم جنَ

   ویعلِّمکُـم اللّـه     إِذَا تَبایعتُم والَ یضَار کَاتب والَ شَهِید وإِنْ تَفْعلُوا فَإِنَّه فُسوقٌ بِکُم واتَّقُوا اللّـه 

ا کَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضَۀٌ فَإِنْ أَمنَ بعضُـکُم  بِکُلِّ شَیء علیم  وإِنْ کُنتُم علَى سفَرٍ ولَم تجِدو   واللّه

ربه والَ تَکْتُموا الشَّهادةَ ومنْ یکْتُمها فَإِنَّه آثـم قَلْبـه      بعضا فَلْیؤَد الَّذي اؤْتُمنَ أَمانَتَه ولْیتَّقِ اللّه

کُم أَو       ما    بِما تَعملُونَ علیم  للّه   واللّه ی أَنفُسـ ا فـ وا مــدإِنْ تُبضِ وی الْـأَرا فمو اتومی السف

  .»علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ   فَیغْفرُ لمنْ یشَاء ویعذِّب منْ یشَاء واللّه   تُخْفُوه یحاسبکُم بِه اللّه

ى طَول ذي الطَول فـی حقـل الـدین    آیۀ الدین هی أطول آیۀ فی الذکر الحکیم مما یدل عل

  حفاظا على األموال أالّ تهدر، ألنها من خیر الوسائل للحفاظ على الدین والدینین.

                                                                                                                                                         
1

وروایۀ الفضـیل سـألت ابـا    » فهو المیسر  کلما ألهى عن ذکر اللّه«فی تفسیر المیر ان  السالم علیه). کما روي عن امیر المؤمنین      

الحق من الباطل   اذا میز اللّه الزرد والشطرنج حتى انتهیت الى السدر قال:«عن هذه األشیاء التی یلعب بها الناس:  علیهماالسالمجعفر 

انه سـئل   السالم علیه  ) وموثقۀ زرارة عن ابی عبداللّه9ح  436: 6(الکافی » مع ایهما یکون؟ قلت: مع الباطل، قال فما بالک وللباطل

مع ایهما یکـون؟  عن الشطرنج وعن لعبۀ شبیب التی یقال لها لعبۀ األمیر وعن لعبۀ الثالث فقال: ارأیتک إذ میز الحق من الباطل 

: 6(تفسیر الـرازي  » ایاکم وهاتین الکعبتین فانهما من میسر العجم« آله و علیه اهللا صلىقلت: مع الباطل، قال: فال خیر فیه وروى عن النبی 

46.( 

  ن ذکر اللّهاقول: واالصل فی حرمۀ المیسر والقمار هو آیات حرمۀ اللهو وآیۀ المائدة المرتِّبۀ علیه العداوة والبغضاء والصد ع

 وعن الصالة.

من ابواب ما یکتسب به عن تفسیر العیاشی عن حمدویه عن محمد بن عیسى قال: سمعته یقول کتب الیه  202وفی الوسائل باب 

عز وجل: یسألونک عن الخمر   إن رأى سیدي وموالي ان یخبرنی عن قول اللّه علیهماالسالمابراهیم بن عنبسۀ یعنی الى علی بن محمد 

 میسر اآلیۀ فما المیسر جعلت فداك؟ فکتب: کل ما قومر به فهو المیسر وکل مسکر حرام.وال
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، فإنـه خیـر وسـیلۀ     فواجب الحفاظ على األموال هو من النوامیس الخمسۀ فـی شـرعۀ اللّـه   

، مهما کـان األهـم   ظاهریۀ یتوسل بها للحفاظ على األربعۀ األخرى: نفسا ودینا وعقالً وعرضا

  منها هو الدین ثم األربعۀ األخرى حیث تُستخدم للحفاظ على ناموس الدین.

وهذه اآلیۀ تحمل أبوابا فقهیۀ ثالثا هی الدین والتجارة والرهن، والنقط واألساسیۀ والمحـاور  

 الرئیسیۀ من فروعها، وهی فی الحق تکملۀ للدروس السابقۀ فی حقل التصرفات المالیۀ سلبیۀ

وإیجابیۀ، فی المعامالت الربویۀ، واإلنفاقات المجانیۀ، أم ببدیل عدیل کالقرض الحسن، ممـا  

  قد یخیل إلى البسطاء أن األصل فی األموال أن تهدر وال تتقدر بأي قدر.

فهنا تتجلى صیاغۀ قانونیۀ رزینۀ مکینۀ بتأکیدات عدة للحفاظ على األموال فی حقل التـداین،  

،  المدین والدین، رغم ما تقدم من واجب التبـذل وراجحـه فـی سـبیل اللّـه     أیا کان الدائن و

  إنفاقا دون منٍّ وال أذى وال رئاء الناس، وحرمۀ األکل بالباطل ومن أنحسه الربا.

     ،ین، کتابۀ وشهادة: تلقیـا وإلقـاءهنا عشرة کاملۀ من التأکید ـ أو یزید ـ فی الحفاظ على الد

للحفاظ على األموال، تقدیرا لها دون تهدیر، کمـا ال    یۀ فی شرعۀ اللّهمما یدل على بالغ األهم

إسراف فیها وال تبذیر، فإنما المال وسیلۀ إلصالح الحال علـى أیـۀ حـال، دون تـدجیل وال     

  إدغال.

وال تؤتـوا السـفهاء   «لهـم قیامـا:     ولقد حذِّر العقالء أن یؤتوا السفهاء أموالهم التی جعل اللّـه 

»لکم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قوالً معروفا  ی جعل اللّهأموالکم الت
1.  

وابتلـوا الیتـامى حتـى إذا بلغـوا     «ولم یسمح أن یؤتى مال الیتیم إیاه حتى إیناس الرشد منه: 

»النکاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إلیهم أموالهم...
2.  

ر الرشید فی ماله سفیها مهما کان بالغا للنکـاح، فالیتـامى سـفهاء فـی بعیـدین،      فقد یعتبر غی

والبالغون غیر الراشدین سفهاء فی بعد واحد، وال یسمح لغیر الرشـید أن یتصـرف فـی مالـه     

  نفسه فضالً عما سواه.

                                                        
1

      .(4 :5. 

 
2

      .(4 :6. 
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ومن الرشد بالنسبۀ لألموال الوثیقۀ عند التداین کیال تهـدر بنکـران أو نسـیان أو مـوت دون     

  وصیۀ أماهیه من فلتات األموال فی مختلف األحوال.

  .»یا أیها الَّذین آمنوا إذا تداینتم بدینٍ إلى أجلٍ مسمى فاکتبوه..«

ولذلک قوبلت ـ أخیرا   »تجارة حاضرة تدیرونها بینکم«التداین هو التعامل بالدین، فال  یشمل 

  ـ بالتداین.

الشامل لنسیئۀ الجانبین وهو باطل بـالمرة، لـذلک    وألن التداین هو التعامل بالدین بین اثنین،

فإن وحدته دلیل وحدة الدین، سواء أکان بیـع العـین بالـدین وهـو النسـیئۀ      » بدین«قید هنا 

من أسم فلیسلم «قوله: آلـه  و علیه اهللا صلىالسلم أم بیع الدین بالعین وهو السلف وقد یروى عن الرسول 

ومثلـه السـلف فـی األجـل فهمـا ـ فقـط ـ          1»لـوم فی کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل مع

داخالن فی نطاق آیۀ الدین، بعد ما خرجت التجارة الحاضرة والنسیئۀ من الجابنین وهـو بیـع   

  الکالی بالکالی.

؟ عله للتأشیر الى هذین »بدین«جا له أوالً، الشامل لدینین بین اثنین، ثم خرو» تداینتم«ولماذا 

قـد تُسـلف وأخـرى    » تداینتم«النوعین: إدانۀ وإستدانۀ، والتعبیر الصالح عنهما ککل لیس إالَّ 

  تستسلف.

لم یشمل إالَّ اإلسالف، وبقی اإلستسـالف خارجـا   » تداینتم«بدالً عن » دینتم«فلو کان النص 

  عن نطاق اآلیۀ.

  ؟.»تداینتم«أماهیه من سائر المعامالت ـ داخل فی نطاق  وترى القرض ـ فی غیر مبایعۀ

طبعا نعم! إذ قد یدین المؤمن وقد یستدین وهما المداینۀ، دون أن تکون ضمن معاملۀ، مهما 

  شملت المداینۀ التی هی ضمن معاملۀ أخرى کالتجارة واإلجارة وما أشبه.

ان ـ إلى أجل مسـمى، ال دون   تفرض أن تکون المداینۀ بدین ـ أیا ک » إلى أجل مسمى«وهنا 

أجل، وال أجل مهمل، أم أجل مخول إلى المستدین، فإن فی ذلک اإلمهـال المهمـل إهمـاالً    

  للمال وإفسادا للحال والمآل.

                                                        
1

 وقد رواه جماعۀ من السلف. 575: 1). آیات األحکام للجصاص      
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إذا فال تداین إالّ إلى أجل مسمى کما ال تداین إالّ بدین دون دینین، ولـو لـم یکـن األجـل     

مهمالً، أم إن الدین دون أجل مسمى ال تجب فیـه   المسمى شرطا فی صحۀ الدین لکان ذکره

الکتابۀ الشهادة، وهو أحوج إلیهما قضیۀَ اإلهمال فی اإلمهال، فال یصح تداین إالَّ إلـى أجـل   

  مسمى ومنه الصداق المؤجل، مهما کان طبع الصداق أنه معجل کما توحی له آیاته ککل.

داینین، فإنها مسکۀ للدائن فی أصـل الـدین   وهی بطبیعۀ الحال کتابۀ تفید المت» فاکتبوه«وهنا 

وقدره وأجله، ومسکۀ للمدین أالّ یستعجل قبل حلول األجل، وال یسـتزاد عـن األصـل، إذا    

فحقوق کلٍّ من الداین والمدین محفوظۀ بالکتابۀ، ال یعتریها نقص وال نقض وال تعجیل عمـا  

  ثالثۀ یدعون اللّـه «قوله بحق الدین آله و علیه اهللا صلىأجل، وال تأجیل عما عجل، وقد یروى عن النبی 

  1».فال یستجاب لهم... ورجل له على رجل دین ولم یشهد علیه

  وهل ان کتابۀ الدین واجبۀ لمکان األمر، ثم وتکراره المؤکد مرات عشر أو تزید؟.

لثقۀ الکاملۀ بالمدین، وقد تکون ولیست الکتابۀ إالَّ للحفاظ على حق الدین، وقد تکفی عنها ا

  أوثق من الکتابۀ!.

ولکنما النص غیر المعلل بهذه الحکمۀ ال یقبل هکذا تحمیل، ثم ومهما کانت الثقـۀ بالمـدین   

کامالً أم وأکمل من الکتابۀ، لیست لتفید بعد الموت حیث ال سنَد وال وثقۀ وقـدمات محـور   

له ال تجبره أیۀ ثقـۀ، فلـذلک نجـد الحـث فـی      الثقۀ، ثم النسیان ألصل الدین أو قدره أو أج

  النص عدة وعدة للحفاظ عل ما ال تحافظ علیه الثقۀ قبل الموت وبعده.

مما یبرهن على کفایۀ الثقـۀ  » فإن أمن بعضکم بعضا فلیؤد الذي أوءتمن أمانته..«ذلک! ولکن 

کر الدین عند المدین فی الکاملۀ، ولکنها إنما تکفی حالۀ الحیاة والذکر، اللّهم إالّ أن یکفی ذ

  مذکِّرته، ذُکرا للدین قبل الموت للدین وبعده للوارث.

  .»فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل..«

                                                        
1

وصدره: رجل کانت له إمرأة سیئۀ الخلق فلم یطلقها ورجل  آله و علیه اهللا صلىرواه مرفوعا عنه  572: 1). آیات األحکام للجصاص      

، وفیه روى جریر عن الضحاك: إن ذهب حقه لم یوجر وإن دعا علیه »وال تؤتوا السفهاء أموالکم: « هأعطى ماله سفیها وقد قال اللّ

 وأمره.  لم یجب ألنه ترك حق اللّه
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  ؟ وکتابۀ واحدة تکفی عما یرام!.»فاکتبوه«وترى الکاتب بالعدل بینکم هو غیر المخاطبین ب 

ما لَه واآلخر مـا علیـه، ذکـرا فـی     أمرٌ لکال الدائن والمدین، أن یکتب األول » فاکتبوه«ولکن 

کتابۀ مشترکۀ بینهما، فیها مـا لهمـا وعلیهمـا،    » لیتکب بینکم کاتب بالعدل«مذکرته عنده، ثم 

عدالً فی الکاتب وعدالً فی الکتابۀ أن یکتـب عـدالً ألصـل    » لیکتب بالعدل ـ کاتب بالعدل «

یتسرب إلیه إحتمال إبطال حـقٍ   الدین ومقرراته بینهما، وصراحا فی الدین بمخلفاته، دون أن

  له على أیۀ حال.

یجب أن یحافظ على حق من لـه الحـق ومـن علیـه الحـق دون إبقـاء ألي       » العدل«فلذلک 

  إحتمال قد یبطل حقا أو یرخیه.

  وال یأب کاتب أن یکتب کما علمه اللّـه «ذلک فلیکن الکاتب بالعدل فقیها فی الکتابۀ العادلۀ 

  الکتابۀ وعدلها، ال کما تهواه نفسه.»  کما علمه اللّه«عادل وعدل عالم  کتابۀ من علمٍ» فلیکتب

وهل تجب الکتابۀ على الکاتب بالعدل کما تجب على المتداینین؟ ظاهر األمر هـو الوجـوب   

مهما کان کفائیا فی الکاتب وعینیا علیهما، إالّ أن له األجرة إن طلبها، حیث الوجوب الکفائی 

  ة کما فی سائر المکاسب والتجارات واألعمال لمختلف العمال.لیس لزامه عدم األجر

وهو المدین، واإلمالل هو اإللقاء علـى الکاتـب لیکتـب کمـا     » ولیملل الذي علیه الحق«ثم 

  من أصل الدین وأجله وکیفیۀ رده إلى صاحبه.» ربه وال یبخس منه شیئا  ولیتق اللّه«یقول، 

نۀ هو إمالل المدین، إمالالً للدین على الکاتـب إقـرارا   فاألصل المفروض فی هذه الکتابۀ الثا

لما کتب وإمالل التویع تصدیقا لما کتب وکتبه الکاتب بما أملل، ولماذا اإلمالل فقـط علـى   

الذي علیه الحق؟ ألن علیه کتابۀ الوثیقۀ دون الذي له الحق، فهو الـذي یملـل علـى کاتـب     

خیفۀ الغبن علیه إن أملل الدائن، فقد یزید فـی   العدل إعترافه بالدین ومقداره وشرطه وأجله،

الدین أو یقرب األجل، أو یذکر شروطا لصالحه شخصه، والمدین ـ وهو فی موقف الحاجـۀ   

فلیملـل  «والضعف ـ قد ال یملک معه إعالن المعارضۀ رغبۀ فی الحصول علـى الـدین، إذا     

  .».ربه وال یبخس منه شیئا.  ولیتق اللّه«ولکن » الذي علیه الحق

  .»فإن کان الّذي علیه الحقُّ سفیها أو ضعیفا أو ال یستطیع أن یملَّ هو فلیملل ولیه بالعدل«

بدیل عن کتابته هو وعن إمالله کتابۀ الکاتب بالعـدل، وألنـه ال والیـۀ إالَّ    » ولیه بالعدل«هنا 
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قاصـر دون  على القاصر فلیکن هذه الثالثۀ قصورا یتطلب الولی بالعدل، إذا فکیف یستدین ال

  ولى ثم على ولیه أن یملل بدیالً عنه؟.

الالمح فی ثابت الوالیۀ، دلیل أنه استدان بإذن ولیه وعلى رعایته، فلیملل ولیه بالعـدل  » ولیه«

  کما أذن له.

» ولیه بالعـدل «فالسفیه الذي ال یؤمن على إمالل ـ إذ ال یحسن تدبیر أموره ـ هو بحاجۀ إلى   

  فال یملل زائدا على ما علیه.حفاظا على حقه کمدین، 

والضعیف الذي لیس سفیها خفیف العقل، ولکنه خفیف الهمۀ أم خفیف المعرفۀ فی اإلمـالل  

  ».ولیه بالعدل«لصغر أو جنون أو ما أشبه، هو أیضا بحاجۀ إلى 

والذي ال یستطیع أن یملل على رشده فی العقلیۀ والمعرفۀ، ال یستطیع إذ ال یعرف الکتابۀ، أم 

ریض ال یسطع علیها على معرفته کاألبکم أو معقود اللسان، هو الثالت فـی هـذا الحقـل    هو م

  ».ولیه بالعدل«فی الحاجۀ إلى 

فاألمر الذي ال بد منه هو إمالل الدین بالعدل، فإن استطاعه الذي علیه الحق فهـو علیـه، وإالَّ   

  ».فلیملل ولیه بالعدل«

هادة هنا تختص بمن یملل ولیه بالعـدل تکملـۀ   وترى الش »واستشهدوا شهدین من رجالکم...«

وأقوم للشهادة وأدنـى أالَّ ترتـابوا إالَّ أن تکـون      ذلکم أقسط عند اللّه«للثقۀ بذلک اإلمالل؟ و

  تعمم الشهادة لکل تداین، مهما کانت فیما یملل الولی بالعدل أهم وأقوم.» تجارة حاضرة..

تشترط » ممن ترضون من الشهداء«ة، ومن ثم تشرط اإلیمان فی هذه الشهاد» من رجالکم«ثم 

  الثقۀ وهی أعم من العدالۀ.

  .»فإن لم یکونا رجلین فرجلٌ وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء«

فـال،  » أربع نساء«وأما » رجل وإمرأتان«وهذا النص یختص هذه الشهادة برجلین مرضیین، ثم 

  حیث ان وحدة البدیل دلیل إختصاص البدیل بما اختص.

یکفی یمینٌ عن شاهد أو یمینان عن شاهدین؟ الظاهر ال، لحصر اآلیۀ الشـادة هنـا فـی     وهل

رجلین أو رجل وأمرأتین، ثم ولیس الیمین شاهدا، فإذا لم تقبل شهادة النساء، فالیمین أحرى 

  بعدم القبول، والروایۀ القائلۀ بقبول الیمین مردودة بمخالفۀ اآلیۀ.
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  .»اهما األخرىأن تضلَّ إحداهما فتذکِّر إحد«

أترى الضالل هنا النسیان؟ ولیست األثنى أنسى من الذَکَر وال الـذکر أذکـر مـن األنثـى! ثـم      

ممـن  «أم هو ضالل العصـیان؟ وال یناسـبه   » ال یضل ربی وال ینسى«الضالل یقابل بالنسیان: 

  »!.ترضون من الشهداء

سى من الذکر وأعصـى مهمـا   قد یعنی الضالل هنا کال النسیان والعصیان، حیث األنثى هی أن

فإن عوامل التقوى فیها أضعف، وبواعث النسیان والعصیان » ممن ترضون من الشهداء«کانت 

فیها أقوى، فإذا إنضمت األخرى إلى األولى فقد تذکر إحداهما األخـرى، فتصـبحان کـذکر    

همـا   وال یجوز تذکیر شاهد اآلخر إالَّ فی إمـرأتین حیـث  » ممن ترضون من الشهداء«واحد 

  بدیلتان عن رجل، فکأنه ذکَّر نفسه.

  »:أن تضل«ثم وأسباب النسیان والتناسی فی النساء عدة قد تشملها کلها 

کقلۀ الخبرة بموضوع التعامل، مما یجعلها ال تستوعب کـل دقائقـه ومالبسـاته، ومـن ثـم ال      

األخـرى،   یکون من الوضوع فی عقلها بحیث تؤدي عنه شهادة دقیقۀ عند اإلقتضاء، فتذکرها

تعاونا تجعلهما ـ على وثاقتهما ـ کرجل واحد مرضی فی الشهادة، ذکرا لکل المالبسات فی    

  حقل التداین.

وکاإلنفعالیۀ المتغلبۀ على العقلیۀ فی قبیل األنثـى، وهـی صـالحۀ لوظیفـۀ األمومـۀ للطفولـۀ       

وذلـک مـن فضـل    الضعیفۀ، فعلیها أن تکون شدیدة التأثر وسریعۀ التلبیۀ لحاجیات الطفولۀ، 

  وعطفه على األمومۀ والطفولۀ حفاظا على الحیویۀ التربویۀ الصالحۀ.  اللّه

والشهادة بحاجۀ إلى تجرد صالح من کل اإلنفعاالت، والطبیعۀ المنفعلۀ هی کماهیه فـی کـل   

الحقول دون إختصاص بالطفولۀ، ووجود إمرأتین مکان واحدة ضمانۀ عن تفلتات اإلنفعاالت 

  یر العالۀ.واإلنحیازات غ

  ذلک! ومن ثم التأکید األکید على کال الکتابۀ والشهداء:

أوالً لتلقی الشهادة، وثانیا إللقاءها حین الحاجۀ إلیها، فکمـا أن   »وال یأب الشُّهداء إذا ما دعوا«

کتابۀ العدل واجبۀ على أهلها کفائیا، کذلک الشهادة بطرفیها، بفارق أن إلقاءها عینی وتلقیهـا  

  کفائی.
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فصغیر الدین وکبیره سیان فی فرضی الکتابـۀ   »وال تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا إلى أجله«

  والشهادة.

  .»وأقوم للشَّهادة وأدنى أالّ ترتابوا  ذلکم أقسط عند اللّه«

فکـلٌ مـن الکتابـۀ    » وأقـوم للشـهادة  «من ترکهـا  »  أقسط عند اللّه«الکتابۀ المزدوجۀ » ذلکم«

  میلتها، وتزیل الریبۀ فی الحق بأصله وملحقاته.والشهادة تؤید ز

ذلک، فإن لم تکن ریبۀ فال حاجۀ إلى کتابۀ وشهادة، اللّهم إالّ حفاظـا علـى الـدین بمـوت     

  المدین، وقد تکفی فیه کتابۀ.

  

إالّ أن تکون تجارة حاضـرة تـدیرونها بیـنکم    « »اذا تدانیتم بدین إلى أجل مسمى«وکل ذلک 

تجارة حاضرة تـدیرونها  «فال کتابۀ فی  » تکتبوها وأشهدوا إذا تبایعتم..فلیس علیکم جناح أالّ

وتراهـا مفروضـۀ فـی کـل صـغیرة      » وأشهدوا إذا تبایعتم«وإنما الشهادة قضیۀ األمر: » بینکم

  وکبیرة؟ وهی غیر میسورة بطبیعۀ الحال حتى فی الکبیرة!.

ـ  ن دعـوى کـل مـن المتعـاملین     طبعا هی فی تجارة کبیرة، حفاظا عن الریبۀ بعدها، وصدا ع

  نکران المعاملۀ عن بکرتها، أم نکران تسلیم أن تسلم لعوض أن معوض.

فهـل إنّ التجـارة الحاضـرة    » تداینتم«خبرا للمداینۀ المستفادة من » تجارة«وترى حین تکون 

  مداینۀ حتى تستثنى منها؟.

ا النمط فی غیر المداینۀ، قطعـا  کالّ! وإنما هی استثناء منقطع، یقطع حکم الکتابۀ والشهادة بهذ

إلثباتهما فی کل مداینۀ دونما استثناء، وهذا مما یؤکد إستجرار ذلک الحکم الحکیم فی کـل  

  مداینۀ، ضمن معاملۀ أخرى أم بصورة مستقلۀ کقرض وسواه.

فالکتابۀ والشهادة هما على أیۀ حال تعنیان إالّ الحفاظ علـى الحقـوق واألمـوال والمفعـول،     

الکاتب والشهید عن اإلضرار بمـن کُتـب لـه أو علیـه، کمـا تنهـى المتـداینین         حیث تنهى

فإنه فسـوق  «مضارة، من أي الطرفین » وإن تفعلوا«والمتبایعین عن اإلضرار بکاتب أو شهید، 

إلى معصیته، والمضارة هنـا تعـم المادیـۀ والمعنویـۀ، فـال        خروجا بکم عن طاعۀ اللّه»: بکم

  مین الذي یحافظ على مصالح المسلمین.مضارة فی ذلک الحقل األ
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  .»بکلِّ شیء علیم  واللّه  ویعلِّمکم اللّه  واتقوا اللّه«

  تزیدنا علمـا، کمـا أن طغـوى اللّـه      إیاه، ولکن تقوى اللّه  إن العلم الحق هو الذي یعلمنا اللّه

ن تفرَّع علیهـا، إالّ أن  دون أ»  واتقوا اللّه«معطوفا على »  یعلمکم اللّه«تزیدنا جهالً، ومهما کان 

، وکمـا   برباط أکثر ما لم تتق اللّـه »  واتقوا اللّه«ب »  یعلمکم اللّه«نفس العطف هنا مما یعطف 

یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیآتکم ویغفـر لکـم     یا أیها الذین آمنوا ان تتقوا اللّه«:  قال اللّه

»ذو الفضل العظیم  واللّه
من عمل بما علم ورثه علـم مـا لـم    : «آلـه  و علیه اهللا صلى  ال رسول اللّهوقد ق 1

  2».یعلم

فاتقوه فیما یعلمکم فـال  »  یعلمکم اللّه«الحال أنه » و  واتقوا اللّه«هذا وقد تون الواو هنا حالیۀ: 

  تجاهلوا وال تخالفوه فیما علمکم.

فیما تتقونـه أم ال تتقونـه، ولکـن    »  اللّهیعلمکم «على أیۀ حال » و  واتقوا اللّه«أم ولإلستئناف 

  علمکم ما تتقونه فاتقوه، ثم یعلمکم مزیدا إن تتقوه.  التقوى تزیدکم علما وفرقانا، فألن اللّه

ا   ، فلیست هی التی تعلمنا شرعۀ اللّه لیست إالّ عن علم بشرعۀ اللّه  وألن تقوى اللّه ، بل تزدادـن

یجعل له من أمره یسرا. ذلک   ومن یتق اللّه«أصوالً وفروعا:  وبخفایا أسرار الشرعۀ  معرفۀ باللّه

»یکفر عنه سیآته ویعظم له أجرا  ومن یتق اللّه  أمر اللّه
وآمنـوا    یا أیها الذین آمنوا إتقوا اللّه«ـ   3

»رحیم  برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللّه
4.  

                                                        
1

      .(8 :29. 

 
2

: .. وفیه أخرج الترمذي عن یزید آله و علیه اهللا صلى  ـ أخرج أبو نعیم فی الحلیۀ عن أنس قال قال رسول اللّه 372: 1). الدر المنثور      

إنی سمعت منک حدیثا کثیرا أخاف أن ینسینی أوله آخره فحدثنی بکلمۀ تکون جماعا،  آله و علیه اهللا صلى  بن سلمۀ أنه قال یا رسول اللّه

من معادن التقوى تعلمک إلى ما  آله و علیه اهللا صلى  فیما تعلم، وفیه أخرج الطبرانی فی األوسط عن جابر قال قال رسول اللّه  قال: اتق اللّه

 ۀ الزیادة فیه وإنما یزهد الرجل فی علم ما لم یعلم قلۀ اإلنتفاع بما قد علم.علمت ما لم تعلم والنقص والتقصیر فیما علمت قل

 
3

      .(65 :5. 

 
4

      .(57 :28. 
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»صدره لإلسالم فهو على نور من ربه  أفمن شرح اللّه«
1.  

یجعـل لنـا     ، ثم العمل بها حسب المسـتطاع، ثـم اللّـه    بادئۀ بالعلم بشرعۀ اللّه  إذا فتقوى اللّه

  فرقانا ونورا ویسرا ویشرح صدرونا لإلسالم!.

نٌ مقبوضۀٌ فإن أمن بعضـکم بعضـا فلیـؤَد الّـذي     وإن کنتم على سفرٍ ولم تجدوا شاهدا فرها«

بمـا تعملـون     ربه وال تکتموا الشَّهادة ومن یکتمها فإنَّه آثم قلبه واللّه  أؤتمن أمانته ولیتَّق اللّه

2.»علیم  

جمع رهن وهو من المحبوس بدالً عن الدین وأصله والدوام فإنه یدیم مال اإلنسـان  » رهان«

  مثله ویستوثقه.ب

» تجـارة حاضـرة تـدیرونها   «هی من فروع التداین بدین إلى أجل مسمى، ال و» وإن کنتم«ثم 

هی بدیلۀ عن الکتابۀ، من أموال منقولۀ وغیر منقولۀ، فالشـهادة إذا ثابتـۀ   » فرهان مقبوضۀ«إذا 

  ابۀ:تنوب عنها کما نابت عن الکت» فرهان مقبوضۀ«اللّهم إالّ أالّ تجدوها کالکتابۀ 

ففی حقل الدین کتابۀٌ وشهادة، ثم رهانٌ مقبوضۀ بدیلۀً عن الشهادة والکتابـۀ، مهمـا ذکـرت    

بدلیتها عن الکتابۀ ولم تذکر هی عن الشهادة، فـإن إضـطراریۀ البـدیل تحلـق علـى فقـدان       

  الشهادة.

ال تعدوا فقدان الکتابۀ أو الشـهادة إلـى حاضـرها، ثـم هـذه      » رهان مقبوضۀ«إذا فمشروعیۀ 

ألمانۀ تؤدى عند اإلطمئنان، سواء أکان دون کتابۀ شهادة، أم بعد التداین، فلیس من الواجب ا

وال من المسموح قبوله إالّ بـدیالً عـن الکتابـۀ أو الشـهادة غیـر      » رهان مقبوضۀ«فی التداین 

حیث التصرف فی األمانۀ خیانۀ فیهـا،  » رهان مقبوضۀ«الموجودة، کما وال یجوز التصرف فی 

  إالّ إذا رضى صاحبها دون إشتراط فی أصل الدین. اللّهم

حیث القصـد هـو    3»ال رهن إالّ مقبوضا«ومن شرط الرهان أن تکون مقبوضۀ لنص اآلیۀ، ف 

                                                        
1

      .(39 :22. 

 
2

      .(2 :283. 

 
 .166: 2). هی موثقۀ محمد بن قیس کما فی التهذیب      3
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اإلطمئنان، وقد یصدق القبض بقبض سند الرهانۀ، وقد یشکل حیـث الکتابـۀ حاصـلۀ قبـل،     

  هان مقبوضۀ هی بدیلۀ عن الشهادة، وال تفید کتابۀ بعد کتابۀ، ولکن:ور

حیـث القصـد مـن رهـان مقبوضـۀ هـو       » فإن أمن بعضکم بعضا فلیؤد الذي أؤتمن أمانتـه «

اإلطمئنان، فال رهان عند اإلطمئنان، وتکفی کتابۀ الدین عما بعد الموت، فـال تعنـی الکتابـۀ    

اإلطمئنان، قضیۀَ واجب الحفاظ على األموال علـى أیـۀ    والشهادة، ورهان مقبوضۀ بدیلها، إالّ

حال، وال تسقط الکتابۀ عند األمان حیث یقسطه الموت والکتابۀ تثبته، والشهادة أثبت، ولیس 

األمن مما ینوب عن کتابۀ وشهادة، حیث ال یؤمن بدونهما اإلرتیاب بنسـیان أو تشـکک فـی    

  قدر الدین أو أجله.

فی إبقاء األمانۀ عنده عند اإلطمئنـان، أم والتصـرف فیهـا، حیـث األمانـۀ       »ربه  ولیتق اللّه«ثم 

  تُؤدى عند الطلب ککل، وهی تؤدى عند اإلطمئنان فی الدین.

فال شـهادة وال رهـان   «فی التداین  »فأن أمن بعضکم بعضا«ثم وفی وجه آخر یعنى مع األول 

علیـه الحـق، وقـد تکفـی الکتابـۀ       بل وال کتابۀ إالّ حفاظا على الحق بعد موت من» مقبوضۀ

  عنده، ولکنه ضعیف ال حجۀ فیه حیث األمن لیس سیاجا على اإلرتیاب.

فـال ینکـره أو    »ربه  ولیتق اللّه«وهو الدین » أمانته«وهو المدین  »فإن أمن... فلیؤد الذي أؤتمن«

  ینقص منه.

إلمـالل والشـهادة   إذا فاألمان ـ فی حقل  الدین ـ من أي کـان، ینسـخ وجـوب الکتابـۀ وا      

  والرهان المقبوضۀ.

وقد یربو األمان کل هذه الوثائق، فهی أوثق منها کلها، ویبقى األمان بعد موت من علیه الحق 

  وتکفی عنه کتابۀٌ ما فی هذا البین، تکون وثیقۀ تثبته لدى الوارث.

تبـین   »أمنفإن «ذلک! فتأویل آیۀ الدین عن ظاهر الوجوب المؤکد إلى الرجحان شَینٌ، حیث 

موقف الوجوب وحکمته، واألصل الواجب هو الحفاظ على األمـوال بأیـۀ وسـیلۀ مشـروعۀ     

عاقلۀ، ولیس من المشروع إشتراط التصرف فی رهان مقبوضۀ اللّهم إالّ أن یسمح فیه صـاحبه  

  دون مشارطۀ فإنها ربا لمکان الزیادة على الدین فیه.

                                                                                                                                                         
 



 414

ن تُقرض ماالً وتأخذ بدیله رهنا، إالّ بإذن بدائی مـن  إذا فال دور للرهن المتعود بیننا شرعیا، أ

  صاحبه، ثم ال یجوز إبقاء الرهان عنده حین یأمن کأصل، أم یأمن بوثاق أخرى.

 »ومن یکتمها فإنه آثم قلبـه «هنا قد تشهد بعدم سقوط الشهادة باألمن  »وال تکتموا الشهادة«ثم 

ی أم جارحی، وکتمـان الشـهادة بالقـال    حیث القلب هو اآلمر الناهی بالنسبۀ لکل فعل جانح

صادر عن کتمانها بالقلب، فإنما اآلثم هو القلب ولیس اللسان إالّ آلۀ إذاعۀ عما فـی القلـب،   

  حین یقلب الحق إلى الباطل. »فإنه آثم قلبه«إذا 

  »:رهان مقبوضۀ«مسائل عدة حول 

بإقباضـها إالّ عنـد    ـ ال دور لرهان مقبوضۀ کأصل ألنها مختصۀ بأصـحابها، فـال یکلفـون     1

حاجتهم إلى دیون غیر مأمونۀ، فحین تنوب عنها وثائق أخرى ومستندات أحرى فلمـاذا ـ إذا   

  ـ رهان مقبوضۀ.

ـ إذا اختص األمان بالرهان، أم لم یرض الدائن إالّ بها، فال یحل ـ إذا ـ أن یتصـرف فیهـا       2

رز مصـادیق    إالّ بإذن صاحبها، شرطَ أالّ یشارطه فی أصل الدین، وأالّ  یتبناه فیه، فإنه مـن أـب

  الربا.

ثم وال تختص الرهان بفقد الکاتب سفرا، بل تعم فقد األمان مهما حضرت کتابۀ وشهادة فـی  

سفر او حضر، فإن الرهان هی أئمن األمان، وال سیما فی هذا الزمان الکلب الذي ال تفید فیـه  

من الزمان وقـدر مـن المـال قـد     کتابۀ الدین وشهادته، وقد یتکلف الداین صرف ردح بعید 

هـی األصـل فـی األمـان،     » فرهان مقبوضـۀ «یربوا أصل الدین ثم ولما یحصل على حقه إذا 

  ولکنها تکتب ویشهد علیها حفاظا على الحقین، وإزالۀ لإلرتیاب من البین.

ـ شرط القبض فی الرهان یخرج األموال المشاعۀ حیث ال یمکن قبضها، اللّهـم إالّ بقـبض     3

  نداتها، وهی ال تنوب عن أصل الرهان، وتکفى کتابۀ أصل الدین عن سند الرهان.مست

ـ إذا أمن الدائن مدیونه لم یحل له إبقاء الرهان عنده، اللّهم إالّ إذا رضی بـه صـاحبه دون     4

  مشارطۀ، کما ال یحل أخذ عند األمان، فإنه محدود بغیر حالۀ األمان.

ا لم یخرجه عن قبض المرتهن، أو یسقطه عمـا یقابـل   ـ یجوز للراهن التصرف فی رهنه م  5

دینه، ألنه ـ یعد ـ مالُه إذ لم یبعه، ولم یخرجه عـن ملکـه، فإنمـا هـو وثیقـۀ، تجـوز فیهـا          
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  التصرفات غیر المنافیۀ لکونها وثیقۀ.

ـ ال یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن إالّ بإذن الراهن، دون أن یکون شرطا یقابل الـدین،    6

کل تصرف فیه للحفاظ علیه کسقی الدابۀ وعلفها، وله حق النفقۀ مـن الـراهن، وال    ویجوز له

تجوز له التصرفات غیر المغیرة له إالّ بإذنه ألنه ملکه ولم ینتقل إلـى المـرتهن حتـى یعاملـه     

  کأنه ملکه، ال انتقال العین وال انتقال المنفعۀ، وإنما هو أمانۀ مضمونۀ وثیقۀ لدینه.

هن إشتراط بیع الرهن عند حلول أجل الدین، بل قد یجـب اسـتیفاء لحقـه،    ـ یجوز للمرت   7

  حیث المنع مانع له من اإلنتفاع من البدیل کاألصیل، فال مال له رغم أن له المال.

  هذا ـ ولکنه ـ یبیعه أمینا، أو یمتلکه أمینا.

طل جاز له بیعـه،  ـ إذا لم یشترط البیع عند حلول األجل، تطلَّب حقه عنده، فإن أجل أو ما  8

  أو رهنه عند ثالث للحصول على حقه، شرطَ الحفاظ على حق الراهن.

ـ ال یجوز للراهن بیع رهنه قبل رد الدین، أم إجازة المـرتهن، أو إئتمانـه الـراهن، حیـث       9

الرهن فی هذه الثالثۀ وثیقۀ الزمۀ عند المرتهن، له حق إبقاءه عنده حتى یستوفی دینـه عینـا   

  أو إئتمانا.

مـا  «ـ ألن الرهن أمانۀ عند المرتهن فال یضمن بتلف أو نقص إالّ بتقصیرر أو تفـریط، إذ    10

عن رجل رهن عنـد رجـل رهنـا فضـاع     «وکما فی صحیح جمیل » على المحسنین من سبیل

  1».الرهن فهو من مال الراهن ویرتجع المرتهن علیه بماله

یۀ قد ال تشمل إالّ األمانۀ المجردة دون الرهان الوثیقۀ، فالمرتهن محسن إلـى نفسـه   ولکن اآل

  فالحکم هو الضمان على األشبه. 2فی الرهان، دون الراهن، والصحیح معارض بالمثل

                                                        
1

 ).1). الفقیه باب الرهن تحت الرقم (     

 
2

). هنا روایات متعارضۀ فی الضمان وعدمه وکلها مطلقۀ تشمل صورة التفریط وسواها، مهما کان مورد البعض منها التفریط      

 بالتفریط.دون تقیید للضمان 

فی الرهن إذا کان أکثر من مال  السالم علیه: قضى أمیر المؤمنین علیهماالسالمفمن األخبار الثانیۀ خبر محمد بن قیس عن الصادق عن الباقر 

المرتهن فهلک أن یؤدي الفضل إلى صاحب الرهرن وإن کان أقل من ماله فهلک الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله وإن کان 

 234: 5(الکافی  السالم علیهومثله موثق ابن بکر عن الصادق  21الفقیه باب الرهن تحت رقم » ا رهنه فلیس علیه شیءالرهن یسوى م
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ـ نکرر هنا شرط القبض فی الرهان وهو نص اآلیۀ، والموثق على ضوءها متنـا، وحسـب     11

ص اآلیـۀ، مهمـا       1»ن إالّ مقبوضاال ره«الروات سندا أن  وال وجه فیها للتقیۀ ألنهـا توافـق ـن

  2وافقت أیضا فتوى المعظم من العامۀ.

حسب النص مختصۀ بالدین، فال رهان ـ إذا ـ للعین، وإنمـا الشـهادة     » رهان مقبوضۀ«ـ   12

  .»تجارة حاضرة تدیرونها بینکم«عند عدم األمن فی 

ه، وجائز من قبـل المـرتهن إذ ینحـل إذا    ـ عقد الرهن الزم من قبل الراهن حتى أداء دین  13

  أمن الراهنَ.

ذلک هو الحکم األمین المتین فی حقل الحفاظ على األموال، وهکذا تنکشفف حکمـۀ هـذه   

اإلجراآت کلها، ویقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشریع ودقۀ أهدافه وصحۀ إجراآته، فإنها ـ  

تساهل فی أمر الدین کما ال یتساهل فـی أمـر    ککلٍّ ـ الصحۀ والدقۀ والثقۀ والطمأنینۀ، دونما 

الدین، فإنه رأس الزاویۀ فی مخمسۀ النوامیس: دینا وعقـالً عرضـا ونفسـا ومـاالً، والشـرائع      

  اإللهیۀ تتبنّى الحفاظ علیها على درجاتها فی کافۀ األحکام.
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والمسالک، ومن العامـۀ   ). ومن الغریب ذهاب حملۀ من أصحابنا کالشیخ فی الخالف وابن إدریس ومال إلیه فی المختلف     

 مالک، إلى عدم إشتراط القبض، وهم محجوجون بنص الکتاب والسنۀ.

 


