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توطئة
ينبلج النور ،وتطوي أمامه جحافل الظلمات.
ويكتشف العلم الواقع ،فتتهاوى أمام سلطانه املس َّلمات.
ويستمر دف ًقا ،ال يخضع لقوانني التوفق واالنتهاء.
فهو يستمد نوره ،من نور السماوات واألرض.
فتفنى الحياة ،وتشرف األرض بنور ربها.
وينتهي عمر اإلنسان ! ويضيء العلم جنبات الكون.
توهجا مستم ًدا طاقته من العليم البصير.
ويزداد دفقه
ً

َ ُ ( + َ َ 2 + َ َ ْ ُ+
}س ِ8ِ * 9م *آِ 6تنا ِ * ,ا3ف ِاق و ِ *ِ ,

انف ِْ $م{)(١

ويـ ــسعى الـ ــعباقـ ــرة اإلنـ ــسانـ ــيون السـ ــتثمار جـ ــهودهـ ــم ،عـ ــدالً يـ ــعم الـ ــحياة ،ومـ ــساواة تـ ــسود
املجتمع ،وأمنًا يقضي على الجريمة.
ويسـتغل املجـرمـون ،جـهود املخـلصني ،ويسخـرون اكـتشافـاتـهم اإلنـسانـية ،ومـعارفـهم الـتقنية
 لـعكس مـا أرادوه -فـيط ّورون بـواسـطتها أسـالـيبهم اإلجـرامـية ،ويـدخـلون عـليها تـقنية تـزيـدالجريمة غموضا ً وانتشارا ً.
أم ــا ال ــعلم ف ــيبقى ف ــي م ــجال ــه ،ي ــعمل وي ــكشف ،وي ــضيء ي ــوض ــح ،ألن رائ ــده ال ــحقيقة ،وإن
سطا عليها من يحولها إلى ش ٍر مستطير.

) (١فصلت .53
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ويـبقى اإلنـسان الـضحية ! حـائ ًـرا فـي اخـتياره ،فـهو فـي اكـتشاف الـواقـع ومـعرفـة املـجهول،
تتراءى له السعادة والحضارة ،ونعيم الحياة املقيم.
ولــكنه بــما يــشاهــد مــن أســالــيب اإلجــرام الحــديــثة ،واســتهداف حــياتــه وحــريــته ومــالــه ،وضــح
الـنهار ! يـتمنى أن يجـد مـأمـنًا عـلى حـياتـه ،أو مـالذًا هـادئ ًـا يـحفظ لـه مـالـه ،ويحـمي حـريّـته،
لو كان ذلك على حساب حضارته ورقيّه.
اذ ال هناءة عنده ،وسط واحة من املسرات واملباهج ،وسياج من الفلق وخوف املصير.
وال ق ــيمة ل ــدي ــه ل ــحياة م ــليئة ب ــامل ــخاط ــر ،م ــمزوج ــة ب ــال ــرع ــب م ــن ّغصة ب ــاالض ــطراب ،يته ــدده ــا
املصير القاتم كل حني.
فه ـ ــل ل ـ ــسعادة ال ـ ــحياة أن ت ـ ــجنى خ ـ ــال ـ ــصة م ـ ــن أل ـ ــم ال ـ ــخوف ؟ م ـ ــصان ـ ــة م ـ ــن ك ـ ــدر ال ـ ــرع ـ ــب
واالضطراب ؟ يأمن فيها االنسان على نفسه من اعتداء أخيه اإلنسان ؟

5

كلمة
الـضمان االجـتماعـي فـي اإلسـالم يسـتمد بـقاءه مـن التشـريـع اإلسـالمـي إذ هـو آخـر حـلقة
فــي ســلسلة التشــريــعات الــديــنية الــتي أنــزلــت مــع األنــبياء مــنذ خــلق اإلنــسان .حــيث لــم يــكن
َ ًَ
+ﱢ َ ٌ ( +
اعل  ,اْ 3رض خ ِليفة{).(١
}ا HIج ِ ِ *
إنسان بدون تشريع وتعبيره سبحانه* :
ي ــنبيء ب ــوض ــوح ع ــن م ــقام ج ــعل الخ ــليفة ب ــما يح ــمل م ــن التش ــري ــع للمس ــتخلف ع ــليهم وأال
ألــغيت خــالفــته ال بــل إن تــخوف املــالئــكة مــن جــعل الخــليفة الــذي يفســد فــي األرض ويــسفك
الـ ــدمـ ــاء أكـ ــد بـ ــأن هـ ــذا االفـ ــساد إنـ ــما كـ ــان مـ ــن مـ ــخالـ ــفة التشـ ــريـ ــع .ولـ ــواله ملـ ــا كـ ــان مـ ــعنى
لإلفساد.
فـوجـود الخـليفة ،يسـتدعـي وجـود تشـريـع مـعه يـعمل بـموجـبه لتسـتوي خـالفـته ،كـما يسـتدعـي
معرفته بذلك التشريع ،ليتمكن من الحكم على طبقه.

(
 ُ Uﱠ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ+
ُﱠ
َﱠ
}ع َ] َآد َم اَ Zَ ْ 3ـاء َ Xـها{ لــيكون عــاملًــا بــاألحــكام كــلها } VعـرRـم ع QاPـِ Oئـك ِة فـقال
فــألجــله
( ُ ( +
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٰ
e
a
+
ْ
ـبني لــهم أن تــطبيق التشــريــع بــعلم ،بــعيد كــل
ـاد ِق *^{ حــتى يـ ّ
3ء ا Iن كن bص ِ
وِ Z6iِ Hـاء هـو ِ
ان ِـبئ ِ *
الـبعد عـن االفـساد فـي األرض ،بـل هـو إعـمار لـها ،مـن لـدن عـليم حـكيم ،وحـكم الخـليفة بـما
أراه اهلل استقرار لحياة إنسانها أبد الدهر.

ومن هنا يظهر لنا أن التشريعات الدينية ،أقدم من التشريعات الوضعية بكثير.
ك ــما يظه ــر أن ــها ب ــناء م ــتكام ــل ،ت ــلبّي ح ــاج ــات املخ ــلوق ــني ،وت ــقوم ب ــشؤون ــهم ع ــلى أت ـ ّم وج ــه،
اع ــتما ًدا ع ــلى ع ــلم وم ــعرف ــة واض ــعها ب ــما ي ــتواف ــق واح ــتياج ــات املس ــتخلف ع ــليهم ،وه ــذا م ــا
خفيت حكمته وعلمه عن املالئكة ملا قال لهم:

) (١البقرة .30
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( ُ
َُ
َ َ
ْ ََ ﱠ َ ﱠ ََ
}قالوا ُس ْب َحانك ِ 3ع َ] لنا اَ 3 Iما ع ْmتنا{.
(ْ

َ

ُ

نَ bص ِـاد ِق َ+
}انـبئ +
3ء ا Iن ك ْ ُa
^{) (١ف ــاع ــترف ــوا ب ــقصوره ــم وع ــدم م ــعرف ــتهم ب ــذل ــك إذ:
وِ Zَ 6iِ Hـاء ه ٰـ eو ِ
*
ِ ِ*

ف ــكان التش ــري ــع :م ــتواف ـ ًقا م ــع ال ــحاج ــة وامل ــصلحة ال ــخفيّة ال ــتي عج ــز امل ــالئ ــكة ع ــن إدراك ــها،

س َم ِ
حــتى شــرحــها لــهمَ } :قـ َ
هـم{ وعــرفــوا وجــه الــحكمة،
ائـ ِه ْم فَـ َل َّما أَنبَأ َ ُـ
ـال يَــا آ َد ُم أَنـ ِبئ ْ ُهم ِبأ َ ْـ
وأن التشريع كان طبق الكمال اإلنساني:

ات َو ْ
+ yﱢا( HIا ْع َ ُ] َغ ْي َب ﱠ
َ}ق َال (ا َ ْ( zا ُقل ﱠل ُ ْ
ا3رض{.
الس َم َاو ِ
*
ـادرا ،ع ــن ع ــال ــم غ ــيب ال ــسموات واألرض ،ك ــان غ ــنيًا ع ــن
ف ــالتش ــري ــع ال ــدي ــني مل ّ ــا ك ــان ص ـ ً
اسـتشارة املشـرع لـهم ،فـيما يـرغـبون تشـريـعه ،ألنـه م ٍ
ـتأت وفـق املـصلحة ،ال نـتيجة اسـتفتاء،
َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ُa
ألن واضعه يعلم} :ما تبدون وما كن bتكتمون{.
ف ــتاري ــخ التش ــري ــعات ال ــدي ــن ّية ع ــلى األرض :ي ــعود ل ــتاري ــخ وج ــود االن ــسان ودوام ــها م ــرت ــبط
بدوامه ،فهو موضوعها ،وال ترتفع اال بزواله.
ولــكنها جــاءت متســلسلة ،حســب كــمالــه ونــضوجــه الــفكري ،فــلما بــلغ مــرحــلة الــرشــد ،خــتمت
التشريعات بشريعة خاتم الرسل محمد ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم:

َU
} َع َل ُ ﱢم َن ﱢ
 ب ِـه ُن ً
الد * َ +مـا َو ﱠ
َ
ـوحـا َو ﱠال ِـذي (ا ْو َح ْـي َنا اَ Iل ْـي َك َو َمـا َو ﱠص ْـي َنا ِب ِـه اِ }َ i ْ Iاه * َـَ bو ُم َ ٰ
ٰ
ـو|
ِ
ِ
ُ
َ َ ٰ (ْ (
َ
َ
ﱢ
َ
َ
ي ان ا ِق ُيموا الد * َ +و 3تتف ﱠرقوا ِف ِيه{).(٢
و ِع
فش ــرع ــة األن ــبياء واح ــدة :تنه ــل م ــن م ــعني واح ــد؛ ال خ ــالف ف ــيه ،وال اخ ــتالف ف ــي أح ــكام ــه،
َْ ﱠ َ
ََْ َ َ
ْ ً َ
ُ
َ
ْ
َ
ً
مصدره اهلل} ،ولو ن ِمن ِع ِند غ * ِ 9الل ِـه لوجدوا ِف ِيه اخ ِتOفا ك ِث *9ا{.
) (١البقرة .31
) (٢الشورى .13
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ف ــاع ــتمادن ــا ه ــذا امل ــبدأ ،ي ــغنينا ع ــن ج ــميع التش ــري ــعات ال ــوض ــعية ال ــتي ي ــعترض ــها الخ ــطأ،
وتتقاذفها األهواء في كثير من األحيان لكونها من صنع اإلنسان.
وم ــعه ال ن ــحتاج إل ــى ال ــتعرض ألن ــواع امل ــدارس ال ــتي ظه ــرت ال ــقدي ــمة والح ــدي ــثة ،وال ح ــتى
لـنظريـات )كـانـت( فـي الـعقوبـة ،وال إلـى قـانـون الـدفـاع االجـتماعـي الـبلجيكي الـصادر سـنة
 1920وكــل تــط ّوراتــه الــتي حــدثــت فــيما بــعد ،حــتى نــصل إلــى املــؤتــمر الــثانــي عشــر املــنعقد
في هامبورغ سنة  1979والنظريات الالحقة به؛ في أجنحته املتطرفة واملعتدلة.
ف ــإ ّن م ــن ب ــيده ق ــان ــون م ــن ص ــنع اهلل ،ال ــذي أت ــقن ك ــل ش ــيء ص ــن ًعا ،ي ــغني ع ــن ج ــميع م ــا
اِ ْU Pك *  ^َ+مـاَ
يخـططه عـقل اإلنـسان املحـدود ،وتخـطّه يـده الـفانـية ،إال أن يـكون قـد َ}ك َُ 9َ iع َُ ْ Q
ِ

َْ ُ ُ َ

تدع ْ
و ا Iل ْي ِه{).(١

فأوجدوا بابًا للخالف وطري ًقا للتفرقة ،ليحتفظوا بمقام االستعالء والبغي.

ََ ََﱠُ ﱠ ْ َْ َ َ َ ُ
ْ
الع ْ ُ] َب ْغياً
}وما تفرقوا إ 3من بع ِد ما جاء ِ

َب ْي ُ َ+
 ْم{). (٢

َ َ
لك ْ
فأد ُع ْوا ْس َت ِق ْم َ َا ِأم ْر َت َو ََ 3ت ﱠتبعْ
}ف ِلذ
ِ

ُ

ْأه َو َاء ْ{).(٣

فــإن وج ـ َدت دعــوتــك ،طــري ـ ًقا إلــى قــلوبــهم ،ومــجاالً فــي نــطاق أعــمالــهم ،فــقد فــازت البشــريــة
بالعدالة واالستقرار واالستقامة.
وإن بقيت نوازغ الشك تعتلج في صدورهم ،فال تتبع ضاللهم:

) (١الشورى .13
) (٢الشورى .14
)  (٣الشورى .15
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َُْ
َ yل َـنا (ا ْ َ ُـالـناَ
ـنت َ ـا (ا َ }َ+ +ل ال ﱠـل ُـه مـن كـتَ
ُ
َ
اب َوeا ِم ْـر ُت (ْ 3ع ِـد َل َب ْي َن ُ ُ
 yال ﱠـل ُـه َر ﱡب َـنا َو َر ﱡب ُ ْ
َ}وقـل ( آم ُ ِ ِ ِ َ َ َ iﱠ ٍ
َ
َ
ْ
i ُ 3yﱠ
 yالل ُـه * َ َ ¤ْ iم ُع َب ْين َنا َ اIو ل ْي ِه َ
¥ة َب ْين َنا َو َب ْي َن ُ ُ
 yا ْ َال ُ ْ
َول ُ ْ
اِ Pص * ُ.(١){9

)  (١الشورى .15

9

اإلسالم واإلنسان
اإلن ــسان ف ــي اإلس ــالم ه ــو املخ ــلوق األم ــثل واألك ــمل ب ــني ج ــميع املخ ــلوق ــات ال ــكون ــية ،وال ــتي
خلقت كلها ألجله فهو أشرفها وسيدها ،ألن اهلل سبحانه خلقه ليكون كذلك.

ْ َ َ
ْ
ْ َ َٔ
}و ْذ َق َـال َر ﱡب َـك ِل ْ َـِ Oَ mئ َـك ِة +ﱢإَ Hخـا ِل ٌـق َب ً َU
© ٍا َم ْـس ُنون * ف Iاذا َس ﱠـو ْي ُـت ُه
ا ِم ْـن َصـل َص ٍال ِمـن
َ اI
َ َ َ*
ََ
و® فق ُعوا ُ َس ِاج ِد * .(١){َ+
َونف ْخ ُت ِف ِيه ِمن ﱡر *ِ
ف ــإن ــسان ص ــنع ب ــعناي ــة اهلل وأع ــد ل ــيكون خ ــليفته ف ــي أرض ــه ،ي ــقوم ف ــيها ب ــتطبيق أح ــكام ــه،
وتــنفيذ إرادتــه ،وتحــمل أمــانــته مــع ثــقلها ال بــد وأنــه قــد صــيغ بــما يــتناســب مــع حجــم املــهمة
املـلقاة عـلى عـاتـقه ،فـجاء مـتقنًا مـن كـل جـوانـبه ،الجسـد ّيـة والـفكر ّيـة والـعلم ّية .كـما قـد روعـيت
عند تكوينه كل الوسائل التي تحفظ له القدرة على تأدية مهمته االستخالفيّة.
وعـملية كهـذه تسـتغرق فـترة زمـنية طـويـلة كـي تـأتـي مـتكامـلة مـن جـهاتـها ،فـلذلـك نـشاهـد أن
ت ــرت ــيب خ ــلق االن ــسان أت ــى ع ــلى م ــا ي ــبدو ب ــعد ت ــهيئة ك ــل األج ــواء ال ــتي س ــيعمل ب ــها وي ــكون
سنَد ال ــيه
خ ــليفة ع ــليها ،ف ــبعد خ ــلق ال ــسموات واألرض وامل ــالئ ــكة وك ــل امل ــوج ــودات ال ــتي س ـت ُ ْ
إدارتها جاء دور خلقه وأخطرت أشرف املخلوقات بذلك.

َ ًَ
ٌ ° +
+ﱢ
}إَ Hج ِاعل ِ * ,اْ 3ر ِض خ ِليفة{).(٢
*
ْ
ْ َ َٔ
+ﱢ
}إَ Hخا ِل ٌق َب ً َU
© ٍا
ا ِم ْن َصل َص ٍال ِمن
*

ْ

َم ْس ُنون{).(٣

) (١ص .72 -71
) (٢البقرة .30
) (٣الحجر .28
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+ﱢ
}إَ Hخا ِل ٌق َب ً َU
ا ِم ْن
*

ِط * +
^{).(١
ٍ

فهـذا املخـلوق املـعتنى بـه عـنايـة ربـانـية فـائـقة سـيكون سـيد الـكائـنات فـي الـكون .فـإذا سـويـته
ون ــفخت ف ــيه م ــن روح ــي ف ــقعوا ل ــه س ــاج ــدي ــن ،ألن ــه يح ــمل ً ـ
روح ا م ــن روح اهلل ي ــمتاز ب ــها ع ــما
سواه.
أمـا ملـاذا كـان االنـسان دون غـيره يـقوم بهـذه املـهمة ويـتولـى هـذه الـصالحـية؟ فـذلـك مـا قـضت
بــه حــكمة اهلل مــما يــتناســب مــع وجــود هــذه الــكائــنات وتــولــي مــن يــديــر شــؤونــها ويــؤالــف بــني
عناصرها ويستخرج خيراتها.
فــالــكون يــريــد خــليفة عــن اهلل يــتولــى ادارة جــميع شــؤونــه الــخاضــعة ملــعادالت جــديــدة ،حــتى
يستنفذ جميع ذرات الخير الكامنة فيه في اإلصالح والكمال.
فــكان اإلنــسان هــو الــوحــيد املــؤهــل لهــذا الــعمل بــنفس الــخصائــص املــودعــة فــيه -مــن الــفكر
والحرية واالختيار.-
ول ــو ك ــان غ ــير االن ــسان ق ــد أُع ـ ّد ل ــتول ــي ه ــذه امل ــهام ل ــكان ق ــد أودع ن ــفس ال ــخصائ ــص ،ف ــهي
الــتي مـيّزتــه وجــعلته ســيد املخــلوقــات ،وفــي مــركــز يحســد عــليه فــاملــالئــكة كــانــت تــطمع لــيسند
إليها هذا املنصب فأبدت تخ ّوفها من تصرفات اإلنسان وإفساده في األرض .إذ:

ُ َ+
َ َ
َ َُ
َ}ق ُالوا (ا َ ¤ْ َaع ُل ف َا َمن ُي ْفس ُد ف َا َو َي ْسف ُك ﱢ
الد َم َاء َو ُْ ¤ن ن َس ﱢب ُح ِْ ¤َ iم ِدك َونق ﱢد ُس لك{).(٢
ِ
ِ ِ*
*ِ i
ف ــمن يس ــبح بح ــمد اهلل وي ــق ّدس ــه؛ أول ــى ب ــإس ــناد م ــنصب ال ــخالف ــة إل ــيه م ــمن يفس ــد وي ــسفك
الدماء حسب منطقهم ورؤيتهم ،فيما سبق من خالفة في األرض.
ول ــكن ح ــكمة اهلل أب ــعد م ــن مح ــدودي ــتهم ،وع ــلمه أوس ــع م ــع م ــعرف ــتهم ،والخ ــليفة ي ــنبغي ل ــه أن
ـادرا عــلى الــنمو والــتعلم حــتى يــتمكن مــن أداء مــهمة االســتخالف ،فــكان أول شــيء
يــكون قـ ً
) (١ص 71
) (٢البقرة .30
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َﱠ َ

(ْ

ُﱠ

ح ــصل ل ــه ه ــو ال ــتع ُّلم َ}وع َ] آد َم اَ Zَ 3
ـاء َ Xـها{ ،ف ــقاب ــلية ال ــتعلم م ــوج ــودة ف ــيه ،وه ــي أف ــضل
ال ــخصائ ــص امل ــميزة ل ــه ،ل ــالس ــتخالف :وه ــذا م ــا ت ــفتقده امل ــالئ ــكة ،وي ــسقط ق ــاب ــليتها ل ــتول ــي
مــنصب الــخالفــة ،فــاعــترفــت بــفضل اإلنــسان عــليها وسجــدت آلدم ،إال إبــليس أبــى عــن غــير
ع ــلم ح ــيث أ َ
خــذت ــه ال ــعنصري ــة ال ــعرق ــية ،ف ــفضل ال ــنار -والخ ــلود ف ــيها -ع ــلى ال ــطني -ون ــعيمه-
قال:

َ َ (َ َ

ْ ُ َ ََْ

ﱠ

َ ََْ ُ

}قـال ا  6+خ ْ* ٌ 9ﱢمنـه خـلقت ِ ِ ¸+مـن 6+ر َوخـلقته ِمـن ِط * +
^{) (١فــاإلنــسان بــما أودع فــيه مــن أســرار،
ٍ
ٍ
*

وم ـ ِّيز بــه عــن غــيره مــن عــلم ،وحــريــة واخــتيار قــادر أن يــصعد بــروح املــودعــة فــيه ،إلــى أعــلى
مســتوى فــي الــحياة ،لــيكون متخــل ًقا بــأخــالق اهلل ،عــام ـالً بــأحــكامــه قــائـ ًـما بــخالفــته عــلى أتــم
مقرة بعظمته ،ترى له الفضل واالمتياز عليها.
وجه .فتبقى املالئكة ساجدة لهّ ،
ـخسة أصـ ــله ،وحـ ــقارة نسـ ــله ،مـ ــن مـ ــاء ،مهـ ــني؛ يسـ ــتطيع االنحـ ــدار إلـ ــى أسـ ــفل
كـ ــما وأنـ ــه بـ ـ ّ
َ
e
(
(
َ َ َْ َْ ُْ َ ﱡ
مستوى في حياة الكائنات} ،اول ِئك 3نع ِام بل
 اضل{.
ف ــهو ب ــما ف ــيه ت ــتجاذب ــه ق ــوت ــان :ع ــلويّ ــة ت ــعلو ع ــلى امل ــالئ ــكة وت ــحقق ه ــدف ال ــخالف ــة ع ــن اهلل.
وس ــفل ّية م ــهينة ت ــهوى ب ــه ن ــحو ال ــحضيض ف ــي مس ــتنقع ال ــحياة ال ــعفن ،وب ــما ل ــه م ــن إرادة
السب َيل ا Iﱠما َش ِاك ًرا َ اIو ﱠما َك ُف ً
واختيار يستطيع سلوك أي الطريقني شاء }ا+ Iﱠَ 6ه َد ْي َن ُاه ﱠ
ورا{).(٢
ِ
وألن املــطلوب مــنه؛ أن يــبقى مــحاف ـظًا عــلى مســتوى الــخالفــة ،الــتي جــعل مــن أجــلها ،وهــي
الــقوة الــعلويــة الــتي تــخضع املــالئــكة لــه وتــفضله عــليهم ،هــيئت لــه كــل األســباب الــتي تــم ّكنه
ح ّ
م ــن ذل ــك .وأُع ـ ّد ن ــفس ًيا وخ ــلق ًيا ل ــتول ــي م ــهام امل ــنصب ،ك ــما ُ ـ
ضر ع ــمل ًيا واج ــتماع ـ ًيا إلزال ــة
ـيرا
ال ــعوائ ــق م ــن ط ــري ــقه ،وأت ــبع ذل ــك ب ــال ــزواج ــر ال ــرادع ــة ع ــن امل ــيل واالنح ــراف ،وان ــتهى أخ ـ ً
بالحساب الدقيق بني يدي املستخلِف في اآلخرة.
فكانت املراحل التي تحافظ له على مهمة االستخالف أربع:
) (١األعراف .12
) (٢الدهر .3
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األولى :مرحلة تحضيره نفس ًيا وخلق ًيا.
الثانية :مرحلة تهيئة املناخ املالئم.
الثالثة :مرحلة الزواجر.
الرابعة :مرحلة الحساب في اآلخرة.
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املرحلة األولى

تحضير اإلنسان نفسيًا وخلقيًا
ب ــنى اإلس ــالم اإلن ــسان ب ــنا ًء خ ــلقيًا رف ــيع املس ــتوى .وشـ ـ ّده ن ــفسيًا ن ــحو امل ــبدأ األول شـ ـ ًدا
وثي ًقا.
تكريما له واحترا ًما لدوره الكبير.
فأشهده على نفسه
ً

 ُ ْ ُ ُ+ﱢ ﱠ  َ ُ ْ َ ( ْ ُ ( ٰ َ َ ْ ُ َ َ ْU ( َ ْ ُ َaﱢ ُ ْ َ ُ
َ ْ (َ َ َﱡ َ
َ
َ
َ
+
ِ
}و ذ اخـذ ر ب
$م السـت ِ }iب yقـالـوا
اI
ـك ِ ُمـن ب ِ *¸ ْآدم ِمـن ½ ُ ِـور ذر ي َـم َوا¼ـد ع Qانـف ِ ِ
َ
(
َ َ ٰ ُ َ َ+ ْ U
ﱠ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
+
َ
َ
ٰ
ْ
َ
+
(
١
)
¼د 6ان تقولوا يوم ال ِقيام ِة ا 6 Iكنا عن هـذا غ ِاف ِل *^{ .
بِ Q
( ْ َ ُ ُ +ﱠ َ  ُ َ ُ ْ َ ْ َ+ َ َ ْUﱠ ُ ﱠ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُa
}او تـقولـوا إ ـا أك iآ6ؤِ 6مـن قـبل وكـنا ذ ِر يـة ِمـن بـع ِد أفـ ِلكنا ِ iـا فـعل اPـبطلون{
).(٢
ف ــال ــشهادة إن ــما ت ــكون م ــن اإلن ــسان ع ــلى ن ــفسه ،واالع ــتراف ب ــما اق ــترف .وه ــذا أب ــلغ أن ــواع
ال ــشهادات ،ف ــعلى ال ــشاه ــد ،أن ي ـ ّ
ـحضر ن ــفسه ألداء ش ــهادت ــه ،وه ــي إن ــما ت ــكون ع ــلى ط ــبق
فعله ،فيكون فعله معا ًدا بشهادته على نفسه بعد أن يُ ْ
ختَم على فَ ِم ِه.

َ ْ َ َ َ ُ a ْ+ َ+
ُ َ ﱢ ُ َ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َU
افواه ِهم وتÁنا أي ِد * ِ8م أي ِد * ِ8م وت$د أرجلهم ِ iا نوا
}اليوم  bِ ¤عِ Q

ْ

َ

َيك ِس ُبون{).(٣

فــاإلنــسان الــشاهــد ،هــو نــفس اإلنــسان املــشهود عــليه؛ واألعــمال :هــي الــشاهــدة واملــشهودة
فــي آن .حــيث تــعاد مــشاهــدة كــما صــدرت أول مــرة .ويــنتقل دور اإلنــسان مــن الــعامــل إلــى
) (١األعراف .172
) (٢األعراف .173
) (٣األعراف .173
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ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ+ َ َ َ َ Ã
َ
ً
املـراقـب ،ويـعطي دور الـحاكـم؛ بـدل املـحكوم} .اقـرا ِكـتابـك كِ Âبـنف ِسك الـيوم عـليك ح ِسـيبا{
).(١
فــهو يــقرر حــكمه عــلى االفــعال الــصادرة عــنه ،بــعد مــشاهــدتــها مــمثّلة أمــامــه بــمحضر غــيره،
واالقـرار بـها أمـام املـأل مـهما حـاول الـتخفي بـها ،واالسـتتار عـند ارتـكابـها؛ النـكشافـها أمـام
َْ ﱢﱠ َْ
ال وأخ .(٢){Â+
من }يع]

َ ْ َ ُ َ َ َ ُa َ َ + ُ ْ °
ْ
ُ
+
+
ﱡ
^ ومـا  Â* ِ ¤الـصدور{ فــهو واقــع دائـ ًـما بــني
وافــتضاحــها بــني يــدي مــن} :يع] خـا ِئـنة ا3ع * ِ
)(٣

شهادتني.
األولــى :شــهادة لــدى املــنشأ :عــندمــا أخــذ ربــك ذريــة بــني آدم فــي عــالــم الــتنظيم والــتدبــير؛
وأشهـدهـم عـلى أنـفسهم ،بـصالحـيتهم لـتو ّلـي مـهام مـنصبهم وحـريـتهم واخـتيارهـم ،فشهـدوا
بـذلـك واعـترفـوا بـعدم غـفلتهم؛ وبـاسـتقاللـيتهم بـالـتفكير وعـدم تـقليد اآلبـاء بـالـباطـل ،واالعـتذار
باتّباعهم فيما بعد.
ـقر بــشهادتــه األولــى ،ويشهــد مــخالــفته ذلــك لــدى تــو ّلــيه
والــثانــية :شــهادة لــدى املــورد :عــندمــا يـ ّ
مهام منصبه.

+
},
فــاإلنــسان مــن خــالل شــهادتــيه ،عــلى نــفسه يــنبغي لــه اســتحضار ربــه الــحاضــر دائـ ًـما ِ *
° +
َ َ ْ
 ُ َْ Äو َْ i
َ Åـر ُ ْ
اْ 3ر ِضَ ،ي ْع َ ُ] ِ ﱠ
و,
َ ،Äو َي ْع ُ] َمـا تك ِس ُـبون{) (٤فـي مـرحـلة حـريـته مـا بـني
ال ﱠـس َم َو ِ
ات ِ *
الــشهادتــني؛ حــتى تســتقيم أعــمالــه ،كــما وعــد بــشهادتــه األولــى .فــينمو لــديــه الطهــر الــداخــلي
الذي به تتزن االعمال وتستقيم.

) (١اإلسراء .14
) (٢طه .7
) (٣المؤمن .19
) (٤األنعام .3
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سـ ِّكنوا فـي أنـفسكم مـعرفـة مـا تـعبدون ،حـتى يـنفعكم مـا تحـركـون مـن الـجوارح بـعبادة مـن
تعرفون .اإلمام علي .
عـندهـا يـصلح مـصدر االشـعاع والـعمل؛ حـيث أسـكن فـي داخـله املـعرفـة ،وحـدد بـه االتـجاه،
وتعاون الداخل مع الخارج ،في تحقيق الهدف والوصول إلى الغاية.
)أال وإن ف ــي الجس ــد م ــضغة ،إذا ص ــلحت ص ــلح الجس ــد ك ــله ،وإذا فس ــدت فس ــد الجس ــد
كله ،أال وهي القلب( ) .الرسول الكريم ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم( رواه البخاري.
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املرحلة الثانية

تهيئة املناخ الطبيعي
الخ ــلق ك ــله م ــوض ــوع ض ــمن خ ــطة م ــتكام ــلة ،وي ــجب أن ي ــعمل ب ــموج ــبها حس ــب ال ــخصائ ــص
املودعه فيه حتى يس ّد كل ٍ
جزء الفراغ من جانبه ،وتتأتي النتائج متوافقة مع الخطة.
واإلنــسان بــاعــتباره خــليفة اهلل فــي األرض؛ فــقد عهــد إلــيه أن يــرعــى هــذه املــسيرة ،ويــحافــظ
على استقامتها ،ويعمل من جانبه بموجبها ،حتى تبقى سليمة من كل انحراف.
ف ــهو ب ــما ل ــه أه ــميه ،وم ــا أودع ف ــيه م ــن خ ــصائ ــص ،ال ــوح ــيد ال ــقادر ع ــلى امل ــحاف ــظة ع ــلى
استقرار املوازين ،أو االنحراف بها عن مسارها.
مـن أجـل هـذه الـناحـية كـان املـطلوب مـنه دائ ًـما؛ أن يـبقى ضـمن الخـطة ،ويـعمل وفـق الـفطرة،
وال يبدل خلق اهلل.
وخــطة الــكون املــتكامــلة :هــي الــفطرة فــي كــل شــيء ،فــاملــحافــظة عــليها هــي الــكمال املــطلق،
في أداء املوجودات أدوارها؛ ومخالفتها كارثة الكوارث وتحويرها إلى االنفطار.
ما هي الفطرة ؟
الفطرة :هي االيجاد واالبداع.
وه ــي ت ــختلف ب ــاخ ــتالف امل ــوج ــودات ف ــلكل ف ــطرت ــه ،وي ــعمل ب ــموج ــبها .وي ــمكننا ال ــقول ب ــأن
املحافظة على الفطرة معناه:
السلوك الطبيعي السوي بحسب خصائص املوجودات الذاتيّة فيها والتي فطرت ألجلها.
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فــالــفطرة فــي اإلنــسان؛ تهــديــه إلــى ســلوك طــريــق الــسعادة ،بــداللــة اهلل خــالــقه ،ولــيس لــه أن
ي ــتجاوز ط ــري ــقه ،أو ي ــحيد ع ــنه ،ألن ــه م ــغاي ــر ل ــفطرت ــه ،وم ــن ت ــتبع م ــوارد ال ــفطرة ف ــي ال ــقرآن
الكريم يتبني ذلك بوضوح.

َ (  َ َ ْ َ ْ aﱢ  َ َ ْ ً َ +ﱠ ﱠ  َ َ َ aﱠ َ َ َ ْ َ َ ْ َ  ْ َ +ﱠ َٰ َ
}فا ِ Çو Åiـك ِلـلد * ِ ح ِـنيفا ِفـطرت الـل ِـه ال ِ *¸ فـطر الـناس عـل *ا  3تـب ِديـل ِÆـل ِق الـل ِـه ذ ِلـك
ﱢ  َ ْ ُ+ﱢ َ َ ٰ ﱠ ( ْ َ U
َ ْ َُ َ
ﱠ
َ
(
١
)
اس  3يعmون{ .
الد * الق * ُ bولـ ِكن ا ك 9الن ِ
فـ ــفطرة اهلل الـ ــتي فـ ــطر الـ ــناس عـ ــليها؛ هـ ــي الـ ــتي تهـ ــدي اإلنـ ــسان ألن يـ ــقيم وجـ ــهه لـ ــلديـ ــن
الـحنيف ويـتبعه ،ولـكن الـتبديـل يـأتـي مـن غـير الـفطرة ،مـن الـتوجـيه والـوسـوسـة ،وذلـك لجهـل
الــناس بــالــفطرة؛ وابــتعادهــم عــن الــديــن الــقيم .وإلــيه يـتّجه الحــديــث الشــريــف عــن رســول اهلل
ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم.
كل مولود يولد على الفطرة ،ولكن أبويه يهودانه أو ينصرانه.
أما الفطرة في باقي املوجودات ،فهي اتباع السبيل الذي فطرت ألجله.

ﱠ
َ ُ ( ْ َ َ ْ َ ﱢ ( ْ ( َ َ ﱠ  َ َ َ َ+ﱠ ﱡ ُ ْ َ ﱡ ﱠ َ َ َ (
ْ
ات وا3ر ِض ال ِـذي
}قـالـوا ا ِجـئتنا ِÈ6iق ام انـت ِمـن الـِ Oع ِب *^ * قـال بـل ر ب yرب الـسماو ِ
َ َ
ُ
ﱠ
َ
(
٢
)
فطرهن{ .
َْ ْ ُ ﱠ َ
َ
ﱠ
َ
ات
}اÈمد ِلل ِـه ف ِاط ِر السماو ِ

(

َواْ 3رض{).(٣
ِ

َ ُ َ ﱡ  َ ْ َ َ+ َ َ َ ٰ َ َ َ َ U Ãﱢ َ َ ﱠ
ات وال ِذي
} قالوا لن نو ِ}ك ع Qما جاءِ 6من البين ِ
)  (١الروم .30
)  (٢األنبياء .56 -55
)  (٣فاطر .1
) (٤طه .72
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َ َ

فط َر .(٤){6َ+

فــالــحق هــو الــفطرة ،الــتي فــطرت بــها الــسموات واألرض؛ واســتقامــت بــواســطتها وال يــمكنها
أن تـحيد عـنها ،والـفطرة :هـي الـبيّنات الـواضـحة ،الـتي تـأبـى االنحـراف عـنها األنـفس املـؤمـنة
مـ ـ ــهما كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ــضغوط شـ ـ ــديـ ـ ــدة .وهـ ـ ــي الـ ـ ــتي جـ ـ ــعلت سحـ ـ ــرة فـ ـ ــرعـ ـ ــون يتشـ ـ ــبثون بـ ـ ــها،
ـبني ل ــهم أن سح ــره ــم م ــخال ــف
ويس ــتصغرون امل ــوت أم ــام ــها؛ ويس ــتهينون ب ــالته ــدي ــد ،مل ــا ت ـ ّ
لـلفطرة ،وانحـراف عـن السـلوك الـطبيعي لـخصائـص األشـياء الـذاتـية .وأن عـمل مـوسـى عـليه
ّـ ـ
الس الم أت ــى معجـ ـزًا ،داعـ ـيًا الس ــتقام ــة الس ــليقة ،وط ــبق ال ــفطرة ،ف ــكان ــت ال ــبينات امل ــواف ــقة
لــلفطرة ،أهــم لــديــهم مــن فــرعــون وتهــديــده وانــتقامــه ،فــإن بــيده قــطع اســتمرار الــحياة الــدنــيا،
بينما الفطرة تؤمن استمرار الحياة األخرى الخالدة التي آثروها .فلذلك قالوا لفرعون:

ْ َ َ َ
َ ْ َ ( َ َ
َْ َ ْ
ـاض ا+ Iﱠ َ ـا َت ْق ِ +
اَ Èـياة ال ﱡـدن َـيا * ا+ Iﱠَ 6آم ﱠـنا ِ }َ iﱢب َنـا ِل َـيغ ِف َر ل َـنا خـط َ *اَ 6َ+ 6و َمـا
َ Ëه ٰـ ِذ ِه
ق
ـض مـا انـت
}فـاق
ٍ
ِ
*
ﱠ َ (َ
(ا ْك َر ْه َت َنا َع َل ْي ِه ِم َن ﱢ
الس ْح ِر َوالل ُـه خ ْ* ٌَ 9وا ْب .(١){Âa
فـالسحـر مـخالـف لـلفطرة؛ وخـروج عـن الـصواب؛ فـهو مخ ّـل بـميزان االسـتقامـة وتـبديـل لخـلق
اهلل؛ ويس ــتتبع ال ــتصادم م ــع ال ــدي ــن ال ــقيم؛ وت ــكون ن ــتيجته االن ــفطار ف ــي امل ــوج ــودات ،ب ــدل
استقامتها بموجب الفطرة.
وح ــتى ال يح ــدث م ــثل ه ــذا الخ ــروج ع ــن ال ــفطرة لس ــبب ق ــاه ــر ،ك ــان ال ب ــد م ــن وج ــود امل ــناخ
الطبيعي للعمل في ج ّوه.
ـظرا لـكون إمـكانـية مـخالـفة الـفطرة تحـدث بـفعل اإلنـسان الخـليفة وحـده ،ومـا يـصدر عـنه،
ون ً
لـتعطيل أدوار املخـلوقـات ،وعـرقـلة أعـمالـها الـفطريـة سـواء املس ّ
خـرة مـنها أم الـغريـزيـة .كـانـت
مـراعـاة األجـواء الـطبيعية تـعنيه بـالـذات ،ف ُ
ـض ِمن لـه كـل مـا يـحتاجـه ألداء دوره كـامـالً ،بـعدل
واستقامة.

) (١طه .73 - 72
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الضمانات لحفظ املناخ الطبيعي
ال ـ ــضمان ـ ــات ال ـ ــتي ت ـ ــحاف ـ ــظ ع ـ ــلى امل ـ ــناخ امل ـ ــالئ ـ ــم وال ـ ــطبيعي ل ـ ــإلن ـ ــسان ك ـ ــثيرة ج ـ ـ ًدا م ـ ــنها:
الشخصيّة ،واملدنيّة ،والسياسيّة ،والثقافيّة ،والقضائيّة ،والخلقيّة ،واملاليّة ،واالجتماعيّة.
وكــل واحــد مــن هــذه الــضمانــات لــه فــروع كــثيرة ،ولــدى تــأمــينها جــمي ًعا ،تــصبح أجــواء الــعمل
مــؤاتــية وطــبيعية؛ ولــيس مــعنى ذلــك ســقوط املــسؤولــية لــفقدان بــعضها ،أو جـ ّلها ،بــل الــواجــب
آكد للسعي لتحقيقها جمي ًعا ،حتى تتوفر األجواء العادية.
فعمل اإلنسان يكون تارة من خاللها ،وأخرى لتحقيقها.
وح ــيث أن ال ــبحث ب ــها ج ــمي ًعا ي ــحتاج ج ــهو ًدا ج ــماع ــية م ــتضاف ــرة ،وأوق ــاتً ــا ط ــوي ــلة؛ رأي ــنا أن
يقتصر بحثنا على ضمان حرية الفرد في ثالثة أشياء:
أوالً :في فكره.
ثان ًيا :في عمله.
ثالثًا :في رزقه.

أوالً – ضمان حرية الفرد الفكرية
ال ــفكر ه ــو أج ــل ه ــبة ي ــتمتع ب ــها اإلن ــسان ف ــي وج ــوده ،وب ــه ف ــضل ع ــلى س ــائ ــر املخ ــلوق ــات،
وإلدراكــاتــه الــواســعة أعــطي حــريــة االخــتيار ،ولــتمييزه كــان الــتكليف ،ولــسموه وجــاللــة قــدره
سخرت له املوجودات.
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َ َ ُ ﱠ ُ َ ﱢ a َ َ+ﱠ ٰ َ ْ َ َ
فسر قـولـه سـبحانـه} :ومـا كـنا مـعذ ِب *^ ح¸ نـبعث
فـهو الـحجة فـيما بـني اهلل وبـني الـعباد ،وقـد ّـ
ً
َر ُسو.(١){3
بأن الرسول هو العقل.
وقد حدثنا املبدع األول؛ عن مقام الفكر الكبير وجالل قدره بقوله:

ُ  ََ َ2ﱠ ُ ْ َ َ ﱠ
ََ َ
ﱢ
ُ
َ
+
}كذ ِلك يب *^ ال Îل ا6* 3ت لعلy

ت َتفك ُرون{).(٢

َ ْ (َ َ َ ﱠ
ْ°
َ
}ه ْل َي ْس َ
َ
والب
Ï
ا3
وي
ت
ص 9اف Oت َتفك ُر ْون{).(٣
*
ﱠ ْ
(
(}ا َو َ َْ zي َت َف ﱠك ُروا ( ,+ا ُنف$م ﱠما َخ َل َق ﱠالل ُ
َ
ﱠ
َ
ات َواْ 3ر َض َو َما َب ْي َ ُ َ+ما ا Èَ 6iِ 3 Iﱢق{).(٤
او
م
الس
ـه
ِ
ِ* ِ ِ
 َ ْ°ﱠ َ َ َ َْ َ َ َ
ََ َ ﱠُ ْ َ +
َ
ﱠ
َ
ات وا3ر ِض ر بنا ما خلقت هذا
و
م
الس
ق
ل
ِ
}ويتفكرون ِ * ,خ ِ

ً

ِ 6iط.(٥){O

 ُUﱠ َ َ ﱠ
ْ
ُْ
ْ َُ
ُْ
}قل إ +ﱠ َ ا
اح َدة أن تق ُوموا لَ :Îمث  ¸+وفرادى V
أعظِ yب َو ِ

ت َتفك ُروا{).(٦

فنجـد أن هـذا الـنسيج الـفريـد مـن اآليـات الـكريـمة ،يح ّـرك فـكر اإلنـسان لـيعمل بحـريّـة تـامـة،
ولـيمارس فـطرتـه بـعي ًدا عـن الـضغوط واملـؤثـرات ،فـالـبيان والـوضـوح أوالً؛ ثـم الـتفكير بـه ثـانـ ًيا،
ف ــدور ال ــعقل وال ــفكر ي ــأت ــي دائ ـ ًـما ل ــلتمييز؛ وات ــخاذ ال ــقرار ،ب ــعد غ ــرب ــلة ح ــصيلة م ــا ل ــدي ــه م ــن
) (١اإلسراء .15
)  (٢البقرة .219
) (٣األنعام .50
)  (٤الروم .8
) (٥آل عمران .191
)  (٦سبأ .46
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مـعطيات :حـتى ال يـتخبط فـي ظـلماتـه ،متخـذًا الـعمى مـكان الـبصر ،ومـعطالً مـجاالت الـفكر
عن العمل.
فخـ ــلق اإلنـ ــسان والـ ــسموات واالرض ومـ ــا بـ ــينهما لـ ــيس عـ ــبثًا وبـ ــاط ـ ـالً ،وإنـ ــما هـ ــو بـ ــالـ ــحق
والفطرة ،التي ال تبديل لها ،إذا اعمل الفكر فيها من كل جوانبها.
وأمـا حشـره فـي زاويـة ضـيقة ،وإحـاطـته بـعمليات إرهـابـية ،وسـلخ حـريـته ،ثـم حـشوه بـأفـكار
مـعينة بـعد غسـله ،فهـذا مـما يـعطل دوره ،ويـتنافـى مـع فـطرتـه ،ويـجعله أسـير سـيطرة تـضغط
دائما بكابوسها ،وتحوله إلى مردد لصداها وعامل بايحاءاتها.
عليه
ً
وللتخلص من هذه السيطرة املعطلة للفكر:

ُ ْ +ﱠ َ ( ُ ُ َ َ ( َ ُ ُ ﱠ َ ْ  ُ U ٰ َ َ ُ َ ٰ َ+ﱠ َ َ َ ﱠ
ُ
احد ٍة ان تقوموا ِلل ِـه مث¸ وفرادى  Vتتفكروا{.
}قل ا Iا ا ِعظ ِبو ِ
ف ــفي ال ــوح ــدة؛ إف ــساح امل ــجال ل ــلفكر أن ي ــعمل بح ــري ــته ،ب ــعي ًدا ع ــن ال ــضغوط واالي ــحاءات.
فيس ــبح ف ــي ع ــامل ــه م ــجتازًا اآلف ــاق ،م ــختر ًقــا م ــلكوت ال ــسماء واألرض ،ومح ــل ًقا ف ــي ال ــفضاء
َ ﱠَ َ َ َْ َ ََٰ َ ً ُ ْ َ َ َ
}ر بنا ما خلقت هـذا ِ 6iط Oسبحانك{.
فـالـوحـدة تـضفي جـ ًوا مـن الـصفاء الـفكري ،واألفـق الـفسيح ،وتـحكى الـكواكـب والـنجوم قـصة
حياتها ،وتشهد السماء واألرض واألنفس على صحة روايتها.
ويسـ ــتعيد الـ ــفكر حـ ــديـ ــثها ليتخـ ــذ قـ ــراره حـ ــيال حـ ــكايـ ــتها ،فيسـ ــتنجد بـ ــنظيره لـ ــيبثه نـ ــجواه،
وي ــشارك ــه ات ــخاذ ال ــقرار ،ألن م ــن ش ــاور ال ــرج ــال ش ــارك ــها ف ــي ع ــقول ــها .وت ــثنية ال ــفكر ،ف ــكر
جديد ،واستخراج العلم األكيد ،بعد التشاور وبث الهموم والشجون.
ف ــإع ــمال ال ــفكر بح ــري ــة وروي ــة؛ ه ــو ال ــغاي ــة؛ ألن ــه س ــيتوص ــل ق ــط ًعا إل ــى ف ــطرة اهلل ال ــتي ف ــطر
الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل.
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وسـتمارس األعـمال بـانـتظام؛ فـيأخـذ كـل حـي مـكانـه ويـؤدي كـل مـوجـود دوره؛ وتـأتـي الـنتائـج
لـ ــخير الجـ ــميع؛ فـ ــتعم الـ ــفائـ ــدة الـ ــكل ،وتـ ــشمل بـ ــركـ ــاتـ ــها الـ ــعموم ألن الـ ــفطرة عـ ــملت عـ ــملها
بانتظام.
وهذا واضح بترتب هذه النتائج على إعمال الفطرة بدون تبديل بقوله سبحانه:

°
َْ َُ َُ ﱠ
وات ُقوا َل َف َت ْح َنا َع َل *ْ ْم َ ٍ َ }َ iت ِم ْن ﱠ
الس َم ِاء واْ 3ر ِض{).(١
}ولو أن أهل القرى آمنوا
ِ
فـاإليـمان والـتقوى :هـما إقـامـة الـوجـه لـلديـن حـنيفًا أي الـفطرة .بـعبارة أخـرى :هـما مـمارسـة
عـملية لـدور اإلنـسان فـي هـذه الـحياة ،حـيث يـأخـذ مـوقـعه فـي نـظام الـكون ،ويـعمل بـموجـب
فطرته التي ألجلها وال يعرقل مسيرة باقي املخلوقات بحسب فطرتها.
ودور اإلن ــسان ال ــفطري ي ــتلخص ب ــالح ــدي ــث الش ــري ــف :أن ال ي ــفتقدك رب ــك ح ــيث أم ــرك ،وال
يراك حيث نهاك.
فــالــفكر عــندمــا يتجــرد مــن الــضغوط ،والــتأثــيرات املــحيطة بــه؛ ويتحــرر مــن الــقيود املــكبلة لــه،
ويخـرج مـن جـ ّو الـغوغـاء والـضيق املـضروب عـليه؛ إلـى الهـدوء والـصفاء ،يتخـ ّلى عـن املـكابـرة
ال ـ ــتي ي ـ ــفرض ـ ــها ج ـ ــو التج ـ ــمع وال ـ ــنقاش ،وي ـ ــتنازل ع ـ ــن إص ـ ــراره ال ـ ــخاطئ ،ط ـ ــلبًا ل ـ ــلغلبة
واالستعالء.
فـهو بـوحـدتـه املـنتصر عـلى ذاتـه لـذاتـه ،واملـعترف بـالـحقيقة لـنفسه؛ فـال غـلبة وال اسـتعالء إال
للذات وال جلبة ،وال ضوضاء ،تعكر صفو التفكير السليم ،واتخاذ القرار.
ن ــعم رب ــما يس ــتعصي ع ــلى ال ــفكر ب ــعض ال ــتفسيرات واإلدراك ــات؛ ال ــتي ي ــحتاج م ــعها إل ــى
االستعانة بفكر آخر ومناقشته اآلراء.
فالقيام هلل مثنى؛ للتعاون في ّ
حل بعض معضالت الفكر ،لتوضيح ما أشكل عليه.

) (١األعراف .96
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والقيام فرادى؛ التخاذ القرار النهائي ،بهدوء وروية بعي ًدا عن املؤثرات.
والــنتيجة مــضمونــة :فــطرة اهلل الــتي فــطر الــناس عــليها والــتي بــها تســتنزل بــركــات الــسماء،
وتستخرج خيرات األرض.
والـعقل غـطاء سـتير بـه يـثاب املـرء وبـه يـعاقـب ،وقـد ورد عـن الـرسـول الـكريـم صـ ّلى اهلل عـليه
وآل ــه وسـ ـ ّلم أن ــه ق ــال :إذا وردك ــم ع ــن رج ــل ح ــسن ح ــال ،ف ــان ــظروا ف ــي ح ــسن ع ــقله ،ف ــإن ــما
يجازى بعقله.
وورد أن جبرائيل هبط على آدم قائالً:
يا آدم ! إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثالث .فاخترها ودع اثنتني.
فقال :وما الثالث؟ فقال :العقل ،والحياء ،والدين.
السالم :إني اخترت العقل .فقال جبرائيل للحياء والدين .انصرفا ودعاه!
فقال آدم عليه ّ
فقاال :يا جبرائيل ! إنَّا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان.
قال :فشأنكما وعرج.
وقـد يـتعطل الـفكر عـن عـمله؛ نـتيجة ضـغوط مـعينة ،تـمارس عـليه مـن خـالل الـغوغـائـية .كـقول
الذين كفروا:

ََﱠ ُْ َْ
َْ َ
َ َْ َ ُ ََ ُ
ْ
}  3تسمعوا ِÕذا القرآن والغوا ِف ِيه ،لعلy

تغ ِل ُبون{).(١

أو نتيجة االرهاب والتخويف ،أو األنانية والفردية ،أو حب الشهوات.

)  (١فصلت .26
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ـيقر غ ــير ق ــناع ــات ــه ،وي ــمارس ع ــن ع ــمد أخ ــطاءه ،ف ــتختل امل ــوازي ــن ،وي ــتعطل ن ــظام ال ــكون،
فـ ّ
وتخ ــرج ال ــفطرة ع ــن دائ ــرة أداء واج ــبات ــها؛ وت ــنقلب ال ــبرك ــات ن ــقمة ووب ــاالً؛ م ــصدا ًق ــا ل ــقول ــه
تعالى:

َ َ ْ َ ﱠ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ+
سبون{).(١
}ول ِكن كذبوا ،فأخذ iِ 6ا نوا يك
ثانيًا – ضمان حرية العمل

َ ُ ْ َُْ َ
َََ ُ ْ َ َ ُ ُ
َ
َ
َ
}وقل الوا فس *9ى ال Îل yورسو

ْ

َو ُ
اِ Pؤم ُنون{).(٢

ف ــي ت ــعبيره س ــبحان ــه وق ــل اع ــملوا إط ــالق ش ــام ـ ٌـل لح ــري ــة ال ــعمل م ــن أي ن ــوع ك ــان ،ألن ــه ف ــي
الـنهايـة سـينظر فـيه مـن قـبل اهلل ورسـولـه واملجـموعـة البشـريـة املـؤمـنة ،وال يـمكن بـوجـه سـتره
وال ــتخفي ب ــه .ك ــما أن ن ــتائ ــجه س ــتعود ع ــلى ن ــفس ال ــعام ــل ب ــنفس ع ــمله؛ وه ــو واض ــح جـ ـ ًدا
باآليات اآلتية:

ﱠ
َ َ ْ ُ ُﱡ َْ
ٌ ْ ْ
إَ 3ع َل *ْ ًا وُ }+ َa 3
واز َرة ِوزر أخ َرى{).(٣
ر
س
ف
ِ ِ
}و 3تك ِسب  Ùن ٍ
ﱠ
ْ ْ َ ْ
ٌ َ ُ+a
سان إَ 3ما س.(٤){Ú
ن
لO
س
لي
وأن
أخرى
وزر
ة
وازر
ِ Û
}أ} 3ر ِ
فـال تكسـب كـل نـفس إال عـليها ،فـاملـسؤولـية خـاصـة وشـخصية فـي نـفس الـوقـت :فـال تـتعدى
العامل إلى غيره مهما قرب منه أو بعد عنه ألن:
)  (١األعراف .96
) (٢التوبة .105
) (٣األنعام .164
) (٤النجم .39 – 38
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ُﱡ َْ
َ
} Ùنف ٍس ِ َ iا ك َس َب ْت

ٌ

َر َ
هينة{).(١

وكــذلــك جــزاؤهــا نــفس عــملها .فــمن اقــترف عــمالً أقــر فــعالً بــجوازه ،فــإعــادتــه عــليه؛ هــو نــفس
ارت ــكاب ــه ل ــه ،ف ــلوال ال ــعام ــل ل ــم ي ــكن ل ــلعمل وج ــود ع ــلى ص ــفحة أع ــمال ــه ،وه ــذا م ــعنى ق ــول ــه
سبحانه:

ﱠ َ َ َ+ °
(ﱠ
ُ َ  ُUﱠ * ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
اÈزاء
}وان سعيه سوف *}ى ¤i Vزاه i

اْ 3و.(٢){,

ف ــيعيش دائ ـ ًـما ف ــي دائ ــرة أع ــمال ــه ال يخ ــرج م ــنها ،وت ــتكرر أع ــمال ــه م ــعادة م ــتالح ــقة ،وت ــتكرر
مقاساته داخل إطارها ،أو سعادته ضمن دائرتها.
وأمــا األعــمال الــتي تحــمل خــصوصــية زائــدة ،عــن نــفس الــعمل؛ فتُجــزى بــزيــادة خــصوصــية
في الجزاء.
فــالــعمل الــنابــع عــن إيــمان؛ يحــمل خــصوصــية الــفطرة الــتي لــم تــبدل ،وهــي صــفة زائــدة عــن
مجـرد الـعمل الـصادر عـن أي إنـسان مـطل ًقا ،فـلذلـك اسـتحق زيـادة خـصوصـية فـي الجـزاء،
ملحافظته على املسار الكوني الصحيح ،ويتبني ذلك في اآليات اآلتية:

َ َ ( ْ  َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ٰ َ e َ ٌ Ã ُ َ ُ َ ٰ َU eﱠ َ
ََ َ َْْ
َ
َ
َ
ﱠ
اÈـنة و3
ـات ِمـن ذ ك ٍـر او ان¸ وهـو مو ِمـن فاولـ ِئك يدـخلـون i
}ومـن يـعمل ِمـن الـص ِاِ Æ
ُ ْ َُ َ َ
ً
(
٣
)
يظmون ن ِق *9ا{ .
َ َ ْ َ َ َ ً ﱢ َ َ ( ْ  َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ٰ َ e َ ٌ Ã ُ َ ُ َ ٰ َU eﱠ َ ُ ْ َ ُ َ
ـون ِف * َـا ب َغ *ْ9
اÈـنة *}زق
} ومـن ِـل ص ِـاÆـا من ذ ك ٍـر او ان¸ وهـو مو ِمـن فاولـ ِئك يـدخـلون i
ِ ِ
َ
اب{).(٤
ِحس ٍ
) (١المدثر .38
) (٢النجم .41- 40
)  (٣النساء .124
)  (٤المؤمن .40
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َ ْ َ َ َ ً ﱢ َ َ ( ْ  َ ْ ُ َ َ ٌ Ã ُ َ ُ َ ٰ َ U eﱠ ُ َ َ ً َ ﱢ َ ً َ َ َ ْ َ +ﱠ ُ ْ ( ْ َ ُ
} مـن ِـل ص ِـاÆـا من ذ ك ٍـر او ان¸ وهـو مو ِمـن فـلنح ِيينه حـياة طيبـة ولنج ِـز يـم اجـر
( ْ َ َ َ ُ َْ َُ َ
(
١
)
ِ6iحس ِن ما نوا يعملون{ .
فنجــد أن خــصوصــية اإليــمان فــي هــذه االعــمال؛ يــقابــلها خــصوصــية دخــول الــجنة ،إضــافــة
إلى نفس الجزاء.
فـالـجنة بـمثابـة الـتعويـض الـخاص عـن اإليـمان :بـينما الجـزاء هـو اسـتحقاق عـن الـعمل .فـمع
تــساوي اثــنني فــي عــمل صــالــح ،يــتلقيان نــفس الجــزاء .ومــع انــفراد أحــدهــما بــاإليــمان دون
صاحبه ع ِّوض الجنة إليمانه ،والجزاء لعمله.
أه ــم م ــا ي ــشغل ب ــال اإلن ــسان م ــنذ ق ــدم ال ــتاري ــخ ،ه ــو ض ــمان رزق ــه؛ وبس ــببه نش ــبت أك ــثر
الح ــروب؛ وق ــاس ــت البش ــري ــة ال ــوي ــالت ،وعـ ـ ّم ال ــدم ــار ال ــعال ــم ،وال ي ــزال محـ ـ ّ
ط أن ــظار ال ــدول،
وتسابقها للسيطرة على موارده ،والتحكم بمنابعه.
وال يــدري أحــد مــتى يــوضــع الــعالــم عــلى شــفير الــهاويــة ،ويــصل إلــى نــهايــته ،بحــرب مــدمــرة،
نتيجة تصادم كبرياتها لإلستئثار به دون غيرها.
أمــا اإلســالم؛ فــقد ضــمن هــذا الــحق للبشــريــة بحســب أســلوبــه الــخاص ،فــي مــعالــجة جــميع
قضايا اإلنسان ،ونظمها في سلك مسيرة الكون املستقيمة لتأدية دورها كامالً.
فكان عالجه لذلك من ناحيتني :نفسية وعملية.

الناحية األولى :العالج النفسي لضمان الرزق.
يقول سبحانه:

)  (١النحل .97
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َ َ ( ﱢ  +ﱢ َ ﱠ  َ َa ْ ُ ْ َaﱠ ُ َ ْ ُ  َ َ ُaﱠ ُ ْ َ ُ َ ﱠ ُ ْ
}و * من داب ٍة ِ ¤ 3مل ِرزßا اللـه *}زßا اIو * Ä 6وهو الس ِميع

ال َع ِل * ُ.(١){b

ف ــضمان ال ــرزق رب ــان ــي ألن ــه م ــن ض ــمان ال ــحياة ،ف ــمن وه ــب ال ــحياة ل ــإلن ــسان ،ض ــمن ل ــه
استمرارها إلى أن يحني أجلها ،وضمان استمرارها بضمان رزقها.
وب ــموج ــب اس ــتخالف اإلن ــسان ف ــي األرض؛ أن ــيطت ب ــه م ــهمة ت ــوزي ــع رزق املس ـ ِ
ـتخلف ع ــلى
عباده املستخ َلف عليهم؛ بدافع ذاتي من الخليفة ،ملكان معرفته بالرازق الحقيقي له.
فــالــرزق هلل حــقيقة ،ألنــه الســبب األســاســي لــه ،بخــلق األرض املــنتجة وإعــداد املــناخ املــالئــم،
وإن ــزال امل ــاء ال ــالزم ،واس ــتخالف اإلن ــسان امل ــوص ــل ت ــلك األس ــباب ب ــبعضها؛ ح ــتى ت ــأت ــي
الـنتائـج مـتوافـقة مـع حـاجـياتـه ،لـتجاوب األرض الـذلـول مـع ذلـك ،بـتسخيرهـا مـنه سـبحانـه كـما
قال:

ﱠ
َ ََ َُُ (
ْ َ ﱡُ
ُُ
َُ ً َ ُ +
 yاْ 3ر َض ذلو 3ف ْامشوا ِ *َ ,م َن ِاك َِ iا َوXوا ِمن ﱢرز ِق ِه َ اIو ل ْي ِه النش ُور{).(٢
} ُه َو ال ِذي جعل ل
( َ َ ( ْ  ُaﱠ  ُ ْ َ+ ْ ( ُ َ ُ َ ْ+ َa ْ ُa ( ( َ ُ ُ ْ َaﱠ ُ َ
ـون َل ْـو َن َـش ُاء * َ َ Èَ iـع ْل َن ُاه ُح َـط ًامـا َف َظ ْل ْbُa
}افـراي bمـا ¤ـرثـون * اان} bرعـونـه ام ¤ـن الـز ِارع
َ
َ َ ﱠ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ+
تف
ãون ا+ IﱠPُ 6غ َر ُمون * َبل ُْ ¤ن ُْ âر ُومون{).(٣
فــاألرض ذ ّلــلها اهلل لــتعطي خــيرهــا لــإلنــسان ،فــالحــرث بــفعله ،والــبذار بــوضــعه ولــكن اإلنــتاج
خارج عن إرادته.
ف ــمن ي ــكون ب ــيده اإلن ــتاج؛ ي ــصبح ص ــاح ــب ال ــرزق ال ــحقيقي ،أم ــا ال ــعنصر امل ــوص ــل ل ــتلك
األسباب ببعضها فهو صاحب دور ثانوي.

)  (١العنكبوت .60
)  (٢الملك .15
)  (٣الواقعة .67 – 63
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ـثيرا طـيبًا -بـخصائـص األرض الـتي أودعـها فـيها-؛ وإن شـاء جـعله
فـالـذي إن شـاء أخـرجـه ك ً
حـطا ًمـا -وتـرك اإلنـسان يتحـدث ويـتأوه لـقد غـرمـت ثـم حـرمـت -هـو املـالـك الـواقـعي ،وصـاحـب
الرزق األساسي؛ وعليه يأتي تعبير } َو ُك ُلوا ِمن ِّرز ِْق ِه{ متواف ًقا مع الحقيقة والواقع.
فـإذا وعـى اإلنـسان هـذه الـناحـية وعـرف حـقيقة دوره؛ أصـبحت الـدوافـع لـديـه أقـوى إليـصال
ًـ
مـا تـحت يـده إلـى املـضمونـني ،مـن قـبل املـالـك األصـلي ،خ
ـمر عـليه املـشاهـد
ـصوصا عـندمـا ت ّ
الرائعة ،التي أعدت للمتجاوبني مع رغبات صاحب الرزق.
واملشهـد األول يـصور مـالـ ًكا أقـام وكـيالً ،وأطـلق يـده فـي كـل شـيء تـقع عـليه مـن مـلكه ،ورغـب
إلــيه بــتواضــع أن يــساعــد إخــوانــه ويــنهض بــهم مــن شــر الــعوز والــفقر ،بــفرض يحســبه عــليه،
فــيضاعــفه لــه أضــعافًــا كــثيرة .ولــدى قــيام الــوكــيل بــتأديــة مــا رغــب إلــيه ،يُــزف بــموكــب تــتألأل
أنـواره ،مـجتازًا ظـلمات مـتراكـمة ،يـتعثر فـيها وكـالء آخـرون ،تـقاعـسوا عـن الـقيام بـأدوارهـم،
وتخ ّلفوا عن تأدية ما رغب إليهم.
ـتعرفـون عـلى أصـحابـه رفـقاء سـابـقني! فيسـتغيثون بـهم ،أن
وعـند اجـتياز املـوكـب ظـلماتـهم ،ي ّ
ـورا يــكشف عــنهم بــعض
يــعاونــوهــم عــلى التخــلص مــما يــعانــون؛ ولــو بــنظرة يــقتبسون مــنها نـ ً
الظلمات.
فـ ـيُحال ب ــينهم وب ــني م ــا ي ــري ــدون؛ وت ــقام بـ ـيْنهم ال ــحوا ِ
جــز؛ وي ــبقون ف ــي ال ــعذاب .وي ــكررون
مـحاولـة االسـتغاثـة واالسـتعطاف مـن خـلف الـحواجـز ،مـذ ّكـريـن بـاملـعرفـة الـسابـقة الـتي كـانـت
تجمعهم.
ف ـيُ َردون ع ــلى أع ــقاب ــهم خ ــاس ــري ــن ،م ــجابَه ــني ب ــتقصيره ــم ع ــن أداء واج ــبهم ،وت ــقاع ــسهم ع ــن
الـتجاوب مـع رغـبة املـوكـل ،مـما قـطع الـصلة ،وأودى بـاملـعرفـة ،وأبـقى كـل فـريـق يـعيش األجـواء
الـتي صـنعها بـيديـه؛ فـأنـوارنـا مـن صـنع أيـديـنا ،وظـلماتـكم مـما اقـترفـتم .وإلـيك هـذا املشهـد
البديع كما صاغه مبدع األشياء.
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ﱠ َ ﱠ ُ ْ ُ ﱠ َ َ ْ ً َ َ ً َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ( ْ ٌ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َa
اÃ Pو ِم ِن َ^+
ُ
} مـن ذا ال ِـذي يـق ِرض الـلـه قـرضـا حـسنا فـيض ِاعـفه  و اجـر ك ِـر * * Vيـوم }ى
*
َ
َ ْ
اْ Äال َـي ْو َم َج ﱠـن ٌ
اÃ Pومـنَ
ـور ُ َب ْ * ( ^َ+ا ْي ِـد *ْ 8ـم َو +ِ َ *ْ 6( i
ات َي ْس َ ُٰ Úن ُ
ُ
 ُُ
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ِ
ِ
ٰ
ْ
ْ
َ
(  ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ+ َ ُ َ ْ+ﱠ
ُ
َ
َ
+
ا83ـار خـا ِل ِـد * ِف *ـا ذ ِلـك هـو الـفوز الع ِظ * * bيـوم يـقول اPـن ِافـقون واPـن ِافـقات ِلـل ِذ * آمـنوا
ان ُـظ ُر َ+وَ 6ن ْـق َتب ْس ِمـن ﱡنـور ُ ِْ Äق َـيل ْارج ُـعوا َو َر َاء ُ َْ Äف ْـال َـت ِم ُسوا ُن ًـورا َف َ åُ+ب َب ْـي ُ َ+م ب ُـسور ﱠ ُ َ 6iبٌ
ِ
ِ
ِ ُ َ ِ
ِ ٍ
َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ  ُ َ ْ َ ( ْ ُ َ+ﱠ َ ُ ْ َ ُ َ َ ٰ َ َ ٰ ﱠ ُْ
َ ِ 6iط ُن ُه ِف ِـيه ال ﱠـر ْ َ
©ـة َوظ ِـاه ُـر ُه ِمـن ِقب ِ ِ Îالـعذاب * يـنادو8ـم ا zنـكن مع yقـالـوا ب Qولـ ِكنy
َ َ  َ َa َ ْ ُ َ ُ ( ْ ُaﱠ ْ  َ َ ْ ُa ْ َ ْ َ ْ ُaﱠ ْ ُ ُ ( َ  +ﱡ َ aﱠ ٰ َ َ ( ْ ُ ﱠ َ َ ﱠ ُ ﱠ ْ َ
ُ
ُ
فتن bانفس yو} بص bوارتب bوغـرت yا3م
ـا Hح¸ جـاء امـر الـل ِـه وغـر6iِ çلل ِـه الـغرور *
ِ
*
اِ Pص *ُ{9
َ Ä3و ِب ْـئ َس ْ َ
َف ْـال َـي ْو َم ُ 3ي Ãو َخ ُـذ ِم ُ ْ
نِ yف ْـد َي ٌـة َوِ 3م َـن ﱠال ِـذ * َ َ+ك َـف ُروا َم Ãا َو ُ ُ
َ éم ْـو ُ ْ
ا Äال ﱠـن ُار ِ * َ
).(١
وتــتالحــق املــشاهــد الــبديــعة لــتصقل نــفسيّة اإلنــسان وتــلحقها بــالــكمال املــطلق الــذي صــيغت
هـذه املـوجـودات ألجـله ،فـتعالـج كـل مـا مـن شـأنـه أن يـعيق تـلك األنـفس عـن اإللـتحاق بـالـركـب،
فيأتي املشهد الثاني ليوضح معنى اإليمان الحقيقي الذي تتفاعل فيه العقيدة واالنفاق.
فــالــعقيدة ،بــإتــيان األعــمال اإليــمانــية وحــدهــا ،ليســت كــافــية ألن تــوصــف بــالــبر ،فــهي تــحتاج
لـالنـفاق ،حـتى تـصقل األنـفس كـما ُيـراد لـها ،نـقية مـن التشـبث بـدرن املـادة مـن جـهة ،ومـشعة
بنور اإليمان ،والعقيدة من جهة ثانية .كما نالحظه في هذا املشهد:
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ﱠ
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اَ Pس ِاك *  ^+و ْ+ i
ا الس ِب ِيل والسا ِئ ِل *  ^+و ِ * ,ﱢ
اب واقام الصOة وآ Hالزة{).(٢
الرق ِ

) (١الحديد .15-11
) (٢سورة البقرة .١٧٧
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فـالـبر لـيس بـتولـية الـوجـه ِـقبَل اهلل ،إلتـيان الـصالة مجـردة عـن إشـراك الـعنصر املـادي ،إلنـقاذ
الـجنس البشـري مـما يـعانـيه مـن الـعوز والـفاقـة .ولـيس سـ ّد الـفاقـة ب ًـرا ،مـا لـم يـنبع عـن إيـمان
باهلل واليوم اآلخر ،وما جاء من عنده.
وإنــما الــبر هــو الــتفاعــل بــني هــذيــن الــعنصريــن :عــنصر اإليــمان بــاهلل والــيوم اآلخــر واملــالئــكة
والكتاب والنبيني ،أوالً.
وع ــنصر اإلن ــفاق ع ــلى ذوي ال ــحاج ــات ،م ــن األص ــناف امل ــعدودة ف ــي اآلي ــة ال ــكري ــمة ث ــانـ ـ ًيا؛
وبعدها تأتي تولية الوجه نحو اهلل بإقام الصالة وإيتاء الزكاة.
ـبر عــن تــولــية الــوجــه قــبل املشــرق واملــغرب -وهــو عــمل يــمارســه اإلنــسان -ثــم حــصره
فــنفي الـ ّ
بــني ح ـ ّديــن اإليــمان مــن الــجهة األولــى؛ وتــولــية الــوجــه قــبل املشــرق -أي اقــامــة الــصالة -مــن
ال ــجهة ال ــثان ــية؛ ش ــري ــطة ت ــوس ــط اإلن ــفاق ب ــينهما ،ي ــعطي اإلن ــفاق مس ــتوى رف ــي ًعا ج ـ ًدا ،ف ــي
قبول اإليمان وممارسة أفراده ،حيث ال إيمان مقبول إال بإنفاق على ذوي الحاجات.
واإلنــفاق هــذا ،يــعود خــيره ونــفعه عــلى املــنفق ،ألن غــايــة اإلنــسان مــن الــشحِّ ،وعــدم اإلنــفاق؛
هو االبقاء على الثروة بني يديه لشيئني:
أولهما :رفع الحاجة والشعور بالغنى.
حب الشهوات.
وثانيهما :إرواء غريزة ّ
والــعالج يـ
ـنصب عــلى تــأمــني هــذيــن الــشيئني بــصورة أفــضل ،فـــتأتــي املــشاهــد مــتالحــقة فــي
ُّ
ال ــعالج؛ ف ــال ــشيء األول ي ــعال ــج ب ــال ــغنى ال ــذي ال ي ــخشى م ــعه ال ــفقر وال ــحاج ــة أبـ ـ ًدا .ك ــما
يشاهد بقوله سبحانه :في املشهد الثالث:

ً َ ًَ َ َ َ ُ ْ َ ًَ
َ ْ َ ﱠ ْ ُْ
ْ
َ
ُ
ْ
(
١
)
}من ذا الذي يق ِرض ال Îقرضا حسنا فيض ِاعفه  أضعافا ِك *ث9ة{ .
) (١البقرة .245
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ف ــاألض ــعاف ال ــكثيرة ت ــنفي ال ــفقر ال ــذي ت ــخشاه ال ــنفوس ،وت ــدف ــع ال ــحاج ــة ع ــنها ،وت ــدع ــوه ــا
للهدوء واالستقرار والفالح بما صنعت وأنفقت وتخلصت من مرضها.

َ َ ُ َ  ُUﱠ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ ٰ َ e
}ومــن يــوق  ëنــف ِس ِه فاولـ ِئك  اPــف ِلحون{

).(١

ف ـ ــال ـ ــشحّ م ـ ــرض ع ـ ــضال ،والتخ ـ ــلص م ـ ــنه

والفالح ،إنما يكون باإلنفاق.

ﱠ َ ُ ﱠ َ ُ ُ َ+
ون (ا ْم َـو َ ُاْ Õـم َ ,+سـبيل ال ﱠـل ِـه َ َ َـثل َح ﱠـب ٍة (ان َـب َت ْت َس ْـب َع َس َـناب َـل  ُ ,+ﱢُ Ùس ُنب َ ٍaÎ
}مـثل ال ِـذ * ي ِـنفق
ِ ِ*
ِ
ِ* ِ ِ
ﱢ َُ
َ
ﱠ
(
٢
)
مائة حب ٍة{ .
ّ
ويحل الشعور بالكفاية محلها.
فمع تضاعف الواحد سبعمئة ضعف تنعدم الحاجة؛
وال ــشيء ال ــثان ــي ي ــتفرع ع ــلى األول ع ــندم ــا تس ــتقر أوض ــاع امل ــنفق االق ــتصادي ــة ف ــيشاه ــد
خــيراتــه تــنمو؛ وأمــوالــه تــزداد؛ وشــهواتــه تــقضى؛ بــأفــضل مــا يــريــد ،فــإن الــغريــزة تــكمن فــيما
زُ ِّين للناس ،وهو حب الشهوات:

ُْ َ َ
َ ﱢ َ َ ْ َ َ ْ َ َ+
ْ(ْ
َ
نط َرة م َـن ال ﱠـذ َهـب َو ْالـف ﱠض ِة َو ْ َ+
اْ Èـيل ْ ُ
9
اط
ن
ـق
ـق
اَ Pـس ﱠو َم ِـة َوا3ن َـع ِام
اP
ِ ِ
ِ ِ
ِ}م ْـن النس ِـاء والب ِن *^ وال ِ * ِ
ِ
َو َ
اْ Èر ِث{).(٣
ه ــذه ه ــي أه ــم ش ــهوات ال ــدن ــيا امل ــحبوب ــة ل ــإلن ــسان؛ وه ــي غ ــير م ــحجوب ــة ع ــنه ،م ــن ط ــرق ــها
السليمة ،بما يتماشى مع الفطرة واالستقامة .بل تقضى بأفضل ما يتصور:

ُ ْ (  َ eﱢ ُ ُ  ْ َ+ﱢ َٰ ُ ْ ﱠ  َ+ﱠ َ ْ َ َ ﱢ ْ َ ﱠ ٌ َa
( َ a ْ َa
اُ 8َ ْ+ 3ـار َخـا ِل ِـد َ+
ْ
}قـل اونبئ ِ 9ٍ * ¤iمن ذ ِلِ yلـل ِذ * اتـقوا ِعـند ر 8ِ iم جـنات ِ ¤iـري ِمـن ِ ¤ـا
*
َ َ(ْ َ ٌ ﱡ َﱠَ ٌ َ ْ َ ٌ ﱢ َ ﱠ
(
٤
)
ِف *ا وازواج مطهرة و ِرضوان من الل ِـه{ .
) (١الحشر .9
) (٢البقرة .261
) (٣آل عمران .14
) (٤آل عمران .15
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ـثيرا م ــن الح ــرث امل ــعرض
ف ــالخ ــلود ف ــي ال ــجنات ال ــتي تج ــري م ــن ت ــحتها األن ــهار؛ أف ــضل ك ـ ً
ل ــلعوام ــل والخ ــراب ،واألزواج املطه ــرة م ــن ال ــخيان ــة ل ــدى غ ــياب ــك إن ــما ه ــي ل ــراح ــة ال ــنفس
وطمأنينتها ،وأما رضوان اهلل فهو غاية الغايات؛ ومنتهى اللذات.
واإلنــفاق ،يــحفظ لــلمنفق هــذه الــسعادة ،الــتي يــسعى وراءهــا؛ وينشــد تــأمــينها بــضمانــة اهلل
سبحانه:

َ َ َ ُ ﱠ َ ُ ُ َ+
ون (ا ْم َـو َ ُاُ Õـم ْابـت َغ َاء َم ْـرضَ
ـات ال ﱠـل ِـه َو َت ْـثب ًيتا ﱢم ْن (ان ُـف ِْ $م َ َ َـثل َج ﱠـن ٍة ْ }َ iبو ٍةَ
}ومـثل ال ِـذ * ي ِـنفق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( َ ََ َ ٌ َ َ ْ َ ْ ََُ e
ْ
+
(
)
١
اص iا8ا و ِابل فآتت ا Xها ِضعف * ِ^{ .
ه ــذه م ــشاه ــد ث ــالث ــة ل ــلمعال ــجة ال ــنفسية ل ــإلن ــفاق .وت ــتبعها م ــشاه ــد أخ ــرى ل ــلعالج ال ــنفسي
لنوعية وكيفية اإلنفاق.

نوعية املنفق

َ ( ﱡ َ ﱠ ُ ( ُ َ َ+
َ ﱢ َ َ َ َ ْ  ِ َ ْ ُaﱠ ( ْ َ ْ َ َ ُ ﱢ َ ( ْ َ َ
َ
ُ
ﱠ
ـات مـا كسـب bوïـا اخـرجـنا ل من ا3ر ِض و 3تـيمموا
} * 6ا *8ـا ال ِـذ * آمـنوا ان ِـفقوا ِمـن طيب ِ
(
ْ 2 ُa ْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ+
ْ
ﱠ ُ
ُ
(
٢
)
اِ Èبيث ِمنه ت ِنفقون ولسِ 6iِ bخ ِذ ِيه ا 3 Iان تغ ِمضوا ِف ِيه{ .
اإلنـفاق ،جـاء تـلبية لـرغـبة املس ِ
ـتخلف فـيه ،الـوكـيل قـائـم عـلى وكـالـته طـاملـا أنـه
ـتخلف ،فـيما اس
َ
ينفذ رغبة املوكل؛ في جميع األمور ،التي تقع تحت يده وتطالها وكالته.
وهـو بـدوره هـذا يجـمع بـني جهـده فـيما كسـب ،وبـني الـثانـوي ،فـي اسـتثمار مـا أُخـرج لـه مـن
األرض ،ف ــعليه أن ال ي ــنسى ح ــقيقة م ــا ي ــنتظره ،م ــن أداء ح ــقوق م ــتساوي ــة م ــع م ــا م ــتع ب ــه،
واختص فيه دون غيره.
) (١البقرة .265
)  (٢البقرة .267
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وعليه أن ال يتجاهل وضع نفسه ميزانًا ،فيما يقوم به :من تأدية هذا املجهود الط ّيب.
فـ ــإذا أراد أن يـ ــنفق ،فـ ــلينصب نـ ــفسه مـ ــتناول اإلنـ ــفاق؛ فـ ــما يـ ــرضـ ــاه مـ ــن سـ ــلعة أو مـ ــتاع
فلينفقه ،وما تأباه نفسه؛ أو يتناوله متثاقالً مستا ًء ،فليعرض عنه.
فــاملــنفَق عــليه؛ إنــما يــمثل دور املـ ِـنفق الــحالــي؛ فــعليه أن يــمثل الــدور الــالئــق بــكرامــته؛ والــذي
يــرضــاه لــنفسه؛ فــيكون إنــفاقــه مــن طــيبات كســبه ،ال مــن الــخبيث والــرديء ،ألنــه يــأبــى أخــذه
عندما يعطاه ،إال متجاهالً مغضبًا ،أو مستحي ًيا خجالً.
واإلنـفاق ،يـقصد مـنه الـحصول عـلى تـعويـض عـادل وكـبير ،يسـتفيد مـنه امل ِـنفق ،وذلـك مـا ُوعـد
به عندما حبب إليه اإلنفاق.
ـارجا عـن دائـرة الـعمل ،فـكلما أحـسن الـعمل جـ ّود الـتعويـض ،فـلن يـنال
وال يـكون الـتعويـض خ ًـ
املرء ما يحب ،إال ببذل ما يحب.

َ َ ُ ْ
َ ُa
ُ ُ
}لن ت َنالوا ال ِ iﱠَ 9ح aﱠ ٰ¸ ت ِنفقوا ِ ﱠïا ِ ¤ﱡبون{).(١
فــصقل الــنفس يــتناول كــل جــوانــبها؛ حــتى ال يــبقى مــنفذ لــتل ّوثــها فــيما تــفعل ويــنعكس ذلــك
ضررا على املجتمع املراد كماله.
ً
وعـليه :فـال بـد مـن تـكامـل صـورة اإلنـفاق ،بحجـم الـغايـة املـطلوبـة مـنه فـهو قـد أعـ ّد لـدور كـبير
فـ ــي املـ ــجتمع ،حـ ــتى يس ـ ـ ّد خـ ــلل الـ ــحاجـ ــة والـ ــعوز ،ويـ ــضمن رزق الـ ــفقراء لـ ــيتكامـ ــل الـ ــبناء
االجتماعي بدون وهن.
فكيف يكون هذا االنفاق ؟

) (١آل عمران .92
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كيفية االنفاق :ولها ثالث مراحل
األولى :قبل اإلنفاق
الثانية :حال اإلنفاق
الثالثة :بعد اإلنفاق

مرحلة ما قبل اإلنفاق
هـذه مـرحـلة الـتحضير؛ فيسـتجمع املـنفق كـل جـوانـب الـعمل الـذي سـيقوم بـه والـغايـة املـترتـبة
عليه ،والفائدة املوجوة منه.
ف ــإذا ل ــم ت ــكتمل ال ــصورة ل ــدي ــه ،وب ــقي ال ــداع ــي ض ــعيفًا ع ــنده؛ ف ــليُب ِق ع ــلى ك ــرام ــة اإلن ــسان
م ــصان ــة ،وب ــناء امل ــجتمع م ــتماس ـ ًكا ،وي ــدف ــع ب ــال ــتي ه ــي أح ــسن وإن ف ــات ــه األب ــقى واألك ــمل،
ولينفق من محاسن الكالم بدل أطايب املال.

َ ْ (ً
َ ٌ
ٌ ْ ٌ َ
}ق ْول ﱠم ْع ُروف َو َمغ ِف َرة خ ْ* ٌ 9ﱢمن َص َدق ٍة َيت َب ُ َðا اذى{).(١
وأما إذا اكتملت الصورة عنده؛ وق ِو َي الداعي لديه ،فقد انتقل للمرحلة الثانية.

مرحلة حال االنفاق
فــي هــذه املــرحــلة؛ تُــراعــى أكــمل الــظروف الــنفسية واالجــتماعــية؛ لــحفظ الــتماســك واالرتــباط
بــني أفــراد املــضمونــني والــضامــنني؛ فــيختار أفــضلها لــلكشف عــن هــذا املــضمون وحــمايــته،
) (١البقرة .263

35

ويـنفق فـيه حـتى تـبقى اللحـمة سـائـدة ،والـفائـدة عـامـة ،فـقد يـكون األسـرار هـو خـير األفـراد،
لحفظ كرامة املضمون وصيانة ماء وجهه.
كــما قــد يــكون اإلجــهار أدعــى لــالقــتداء ،وأبــلغ فــي حــمايــة املــضمونــني وكــالهــما ربــما يــكون
الليل أستر لهما وأحفظ.
كما قد يكون النهار ،أكمل رعاية للمصلحة العامة ،وأكثر نف ًعا للمضمونني.
ف ــينتقي ال ــفرد امل ــناس ــب؛ م ــن ح ــيث ال ــزم ــان وامل ــكان ل ــالن ــفاق ،ح ــتى ي ــعطي أث ــره ال ــبال ــغ ك ــما
أرشد اليه سبحانه.

ً ََ ( ُ
ﱠ َ ُ ُ َ+
ون (ا ْم َو َ ُاÕم ِ 6iﱠلل ْي ِل َو +ﱠ َ
ال ِار ِ ñ
ا َو َعِ Oن َية فل ُه ْم ا ْج ُر ْ ِع َند َر iﱢ ِْ 8م{).(١
} ال ِذ * ي ِنفق
مرحلة ما بعد اإلنفاق
ال ــغاي ــة م ــن اإلن ــفاق ض ــمان رزق ذوي ال ــحاج ــة وال ــعوز ،وإي ــجاد ت ــوازن ي ــحفظ امل ــجتمع م ــن
ال ــتصدع ،وي ــقارب ب ــني أف ــراده ،وي ــقرب مس ــتوى م ــعيشة ط ــبقات ــه م ــن ب ــعضها ،ح ــتى ت ــبقى
ـخيما عـ ــليها ،لـ ــتتجه مـ ــجتمعة نـ ــحو األكـ ــمل واألفـ ــضل،
األنـ ــفس نـ ــقية مـ ــتحابـ ــة ،والـ ــصفاء مـ ـ ً
وتتعاون في بناء املستقبل األمثل ،ويعطي اإلنفاق أثره املطلوب وغايته املنشودة.
ّ
فــإذا حــدث مــا يــع ّكر صــفو هــذه األجــواء ،فـ
ـتختل املــوازيــن وتــنقلب املــقايــيس وتــتغيّر األنــفس
مستبدلة الصفاء بالضغينة ،والوفاء باإلساءة والبناء بالتخريب.
ول ــذل ــك؛ فه ــذه امل ــرح ــلة ه ــام ــة ج ـ ًدا ،ل ــلمحاف ــظة ع ــلى املنج ــزات امل ــحق َقة م ــن االن ــفاق ،ف ــينبغي
رعــايــتها حــتى تــبقى مــفيدة مــثمرة ،تــؤتــي أكــلها كــل حــني .وحــمايــتها ،تــتمثل بــعدم اتــباعــها

) (١البقرة .274
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بـاملـن واألذى مـن املـنفق لـيبقى االنـفاق مـتب ًعا سـبيله فـي الـخير والـبناء وبـالـشكر والـثناء مـن
مفتوحا على مصراعيه.
املنفق عليه ليبقى سبيل اهلل
ً
أمـا املـن واألذى ،فـإنـه يـل ّوث األنـفس ويُـظلمها ،ويـجعلها تـتعثر فـي طَـريـقها ،مـتمنية إعـادة مـا
أخذت ،واستعادتها راحة ما افتقدت.
ـدرا ،بـل تس ّ
خـر
لـذلـك ال بـد مـن املـحافـظة ،عـلى قـوة الـطاقـة الـتي أمـدت بـها حـتى ال تـذهـب ه ً
الستغاللها في موارد الخير والبناء كما يجب.

َ *}( 6ا *ﱡ َ8ا ﱠال ِذ َ َ+آم ُنوا ُ 3ت ْب ِط ُلوا َص َد َقا ِت ُ Pَ ْ 6iنﱢ
*
ِ

(َ

َوا3ذى{).(١

فـاملـ ّن واألذىُ ،يـذهـبان بـالـغايـة الـتي مـن أجـلها كـانـت الـصدقـة واالنـفاق ،ويـنقلب األمـر عـلى
عكس ما أريد منه ،فيولد الشر والحقد والخالف.
بينما تصريفها في مواردها ،يزيد من قوة االنتاج ومنابع الخير.

ََ ُ ُ ْ َ ْ َ ( ُ ُْ ََ ُ ُ َ ﱠ ْ َ َ َ ْ ﱠ ََ ُ ُ ْ َ ْ َُ ﱠ
}ومـا ت ِـنفقوا ِمـن خ * ٍ 9فـOنف ِس yومـا ت ِـنفقون ا 3 Iاب ِـتغاء وج ِـه الـل ِـه ومـا ت ِـنفقوا ِمـن خ * ٍ 9يـوف
اَ Iل ْي ُ ْ
.(٢){y
وأمـا الـشكر والـثناء ،فـإنـهما يـحافـظان عـلى الـتوازن بـني الـعطاء واألجـر .فـالـنفوس املـعطاة،
تــل ّوث وتُـظْلِم بــاملــن واألذى املســتتبع لــلعطاء ،والــنفوس املــعطية ،تــتألــم وتــكفر بــاملــعروف ،لــدى
كــفران الجــميل ونــكران الــشكر ،ملــا فــي الــشكر مــن الــتعويــض عــن االنــفاق ومــا يســتتبع مــن
اإلحـساس بـالـراحـة الـنفسية والـصفاء الـداخـلي ،واطـمئنان الـذات بجـميل مـا صـنعت .فـكان
الشكر ِعدل اإلنفاق ،وسببًا للزيادة .ويقول سبحانه:

) (١البقرة .264
) (٢البقرة .272
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َ  َ ( ْ ُa ْ َ َ + °ﱠ ُ ْ )ُ ْ َ (١
َ َ ُْ
ُ
ُ
}ل ِ^ شكرِ 3 Vز يدن} {yواشكروا ِ * òو 3تكفر ِون{

).(٢

فـالـشكر هلل عـلى جـميل صـنعه ،مـدعـاة لـلزيـادة والـنماء ،وتـركـه هـو الـكفر بـعينه .وال يـقبل اهلل
ـبتورا ،يـتجاوز الـشكر فـيه صـانـعه ومسـديـه ،إمـا اس
ـتكبارا فـي األرض ،أو انحـرافًـا
ً
ـكرا م ً
ش ً
عن الحق ،أو غمطًا للمعروف.
وقد ورد عن النبي ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم أنه قال:
ِ
فليكاف ،ومن لم يقدر فل ُيث ِنِ.
من أُتي إليه بمعروف
ـفرا بـالـنعمة وقـط ًعا لسـبيل
ألن طـبيعة ْاإلن ُـسان ،تـعتبر ْا ُلـثناء بـدالً عـادالً لـإلحـسان ،وتـركـه ،ك ً
َ
ون{.
املعروف َ}واشك ُروا ِ *َ òو 3تكف ُر ِ
كما ورد عنه ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم أنه قال:
ُيــؤتــى بــالــعبد يــوم الــقيامــة ،فـ ُيوقــف بــني يــدي اهلل عــز وجــل ،فــيأمــر بــه إلــى الــنار .فــيقول :أي
رب ! أمــرت بــي إلــى الــنار وقــد قــرأت الــقرآن؟ فــيقول اهلل :أي عــبدي! إنــي قــد أنــعمت عــليك
ولــم تــشكر نــعمتي .فــيقول :أي رب! أنــعمت عــلي بــكذا ،وشــكرتــك بــكذا ! فــال يــزال يــحصي
الــنعمة ويــع ّدد الــشكر .فــيقول اهلل تــعالــى :صــدقــت عــبدي ،إال أنــك لــم تــشكر مــن أجــريــت لــه
النعمة على يديه.
وإنـي آلـيت عـلى نـفسي ،أن ال أقـبل شـكر عـبد لـنعمة أنـعمتها عـليه ،حـتى يـشكر مـن سـاقـها
من خلقي إليه.
فـالـتربـية الـنفسية اإللـهية ،تـصقل الـنفس مـن الـداخـل ،فَـتُصيغها فـي األعـماق ،مـرآة صـافـية
ـكرا وحــم ًدا ،وتــبرزهــا ثــنا ًء جــميالً ،ومجـ ًدا يــعطّر آفــاق نــفس
تــنعكس عــليها أعــمال الــخير ،شـ ً
ارتياحا وشو ًقا.
املحسن
ً
) (١ابراهيم .7
) (٢البقرة .152

38

فــكما أنــه ال زوال لــلنعماء إذا شــكرت ،فــكذلــك ال قــبول لــلشكر إن بــتر وتــجاوز املُجــرى عــلى
يــديــه الــنعمة ،ألنــه الســبب املــباشــر بــإيــصالــها إلــى مســتحقها ،وســوقــها إلــيه ،فــتجاوزه يخ ـلّ
بالتوازن ،ويغمطه حقه ،فتُظلم نفسه ،وتنحرف عن االستقامة.
فــإذا كــان الســبب الــرئــيسي ،واملــالــك األول ،قــد اســتقرض مــن أجــرى عــليه كــل هــذه الــنعم،
وضمن له مضاعفته أضعافًا كثيرة ،فأحرى بمن سيقت له أن يقوم بواجب الشكر والثناء.
فـالـتوازن بـني امل ِ
ـنفق ،واملـنفَق عـليه ،فـي املـرحـلة الـثالـثة مـن اإلنـفاق ،مـن أهـم األسـباب الـتي
ت ــحقق ًـ
روحـ ا ط ــيبة ،وح ــياة ه ــان ــئة ،ي ــنعم ب ــها أف ــراد امل ــجتمع ،ح ــيث ت ــبقى األن ــفس ش ــاع ــرة
بالرضا ،ومشبعة رغباتها اإلنسانية.
وبهــذه ،نــكون قــد قـ ّدمــنا صــورة عــن املــعالــجة الــنفسية لــضمان الــرزق ،حــتى يــكون االنــبعاث
ذاتـيًا ،ال يـحتاج مـعه لـعالجـات عـملية فـي وقـت يـتوصـل فـيه اإلنـسان إلـى مـثل هـذا املسـتوى
اإلسالمي الرائع.

الناحية الثانية :العالج العملي لضمان الرزق
ضــمن اإلســالم حــق الــحياة لــإلنــسان عــمليًا بــفرائــض تــوفــر لــه كــل أســباب الــراحــة والــحياة
الكريمة وتتمثل بالواجبات اآلتية:
أوالً – الزكاة
ثانيًا – الخمس
ثالثًا – الكفارات
راب ًعا – النذور
خامسا – الحقوق املعلومة
ً
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سادسا – حق ولي األمر
ً
ساب ًعا – االنفال
ثامنًا – الفيء
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البحث األول

في الزكاة
تمهيد
الــزكــاة لــغة :هــي الــنمو والــزيــادة .قــال فــي لــسان الــعرب :وأصــل الــزكــاة فــي الــلغة الــطهارة
والنماء والبركة واملدح.
أصناف مع ّي ٍ
ٍ
نة من األموال إذا بلغت نصا ًبا.
والزكاة شر ًعا :هي فريضة مع ّينة في
وف ــري ــضة ال ــزك ــاة ق ــدي ــمة ِقــدم التش ــري ــع ،ألن ــها منسج ــمة م ــع ال ــفطرة ال ــتي ت ــحفظ ال ــتوازن،
وت ــتماش ــى م ــع رس ــال ــة ال ــرس ــل ال ــتي ج ــاءت ب ــال ــبيّنات ،وم ــا أن ــزل م ــعهم م ــن ال ــكتاب وامل ــيزان
ليقوم الناس بالقسط.
وأهــمية الــزكــاة كــبيرة جـ ًدا ،حــيث تــح ّقق الــضمان اإللــزامــي ألفــراد املــجتمع ،فــيسود الــرخــاء
ب ـ ــينهم ،وي ـ ــع ّم ال ـ ــصالح ،وي ـ ــقطع داب ـ ــر الج ـ ــري ـ ــمة ،وت ـ ــحقق ال ـ ــعدال ـ ــة االج ـ ــتماع ـ ــية وال ـ ــتكاف ـ ــل
والـتضامـن والـتعاطـف والـتعاون ،وتشـ ّد أواصـر األخـ ّوة بـني املـؤمـنني ،وتـلحق الـطبقات الـدنـيا
بـالـطبقات الـعليا فـي مسـتوى معيشـتها ،مـح ّققة رخـا ًء يـنعم فـيه أبـناء املـجتمع البشـري الـذي
ي ــحاف ــظ ع ــلى أدائ ــها وال ــقيام ب ــواج ــبات ــها ،ألن ــها ال ــرك ــن ال ــراب ــع م ــن األرك ــان ال ــتي ُب ــني ع ــليها
اإلسالم.
دورا ه ــا ًم ــا جـ ـ ًدا ف ــي ح ــياة امل ــجتمع ،ح ــيث أص ــبحت ت ــمثل
وألج ــل أث ــره ــا ال ــكبير ،أع ــطيت ً
الـعمود الـفقري لـدى الـجسم اإلسـالمـي  ،واقـترنـت بـعمود الـديـن -الـصالة -فـي أكـثر املـوارد
في القرآن الكريم.
***
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قال تعالى :
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الس ِب ِيل ف ِر يضة ﱢمن الل ِـه َواللـه ع ِل * ٌ bح ِك * ٌ.(١){b
ِ
تُصرف الزكاة على ثمانية أصناف وهم املعدودون في اآلية الكريمة كاآلتي:
 -1الفقراء
 -2املساكني.
 -3العاملون عليها.
 -4املؤلفة قلوبهم.
 -5الرقاب.
 -6الغارمون
 -7سبيل اهلل.
 -8ابن السبيل.

أولها :الفقراء
ال ــفقر آف ــة فـ ـتّاك ــة ف ــي امل ــجتمع ،تنخ ــر ب ــنيته الس ــليمة نخ ـ ًـرا ،وت ــترك ــه أع ــجاز نخ ــل خ ــاوي ــة،
وتسـبّب لـه مـن األمـراض مـا ُيـق ّوض بـناءه االجـتماعـي ،ويـقضي عـلى هـناءة الـعيش والـراحـة،
ً
أنقاضا.
ويحيله

) (١التوبة .60
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ـوت فـي صـباحـه ،ويـنامـه عـند مـنامـه .فـحياتـه مـوت
فـالـفقير يـعيش املـوت كـل يـوم ،يسـتيقظ امل َ
مجتر مكرور ،اجترار األغنياء لحياته.
ّ
فـ "الـفقر املـوت األكـبر" )" (١فـما جـاع فـقير إال بـما مـتع بـه غـني") (٢و"الـفقر مـنقصة لـلديـن،
مدهشة للعقل ،داعية للمقت")" ، (٣وإ ّن من البالء الفاقة").(٤
ـمر ع ــلى اإلن ــسان م ــرة واح ــدة ،ي ــكاب ــد م ــرارت ــها وي ــقاس ــي آالم ــها ،ث ــم
ب ــينما امل ــوت؛ ح ــال ــة ت ـ ّ
يسـتريـح بـعدهـا فـي نـعيمه األبـدي ُمـنه ًيا ًـ
ردحا مـن املـعانـاة ،وزمـنًا مـن اآلالم ،وحـياة تـعيسة
كابدها موتًا كل يوم.
فهو يرى املوت سعادة ،طاملا أن الحياة شقاء ،وموت مكرور.
ـليما س ــويً ــا ،وي ــتجاوز ع ــقدة ال ــنقص وال ــخوف
وح ــتى يس ــتوي ه ــذا ال ــعضو ف ــي امل ــجتمع س ـ ً
واأللم ،أواله اإلسالم كامل عنايته ،وبالغ اهتمامه.
فـضمن لـه رزقـه وكـفايـته فـي مـرحـلة أولـى ،كـما ضـمن لـه غـناه فـي مـرحـلة ثـانـية ،وأحـاطـه بـكل
أشـكال الـرعـايـة ،لـدوره الـكبير فـي بـناء املـجتمع ،وزعـزعـة كـيانـه عـند تـعرضـه لـلحاجـة والـفقر،
وسوء أحواله املعيشية.
السالم في عهده) (٥لواليه األشتر على رفع مستواه:
فلذلك ش ّدد علي عليه ّ
ث ــم اهلل اهلل ف ــي ال ــطبقة ال ــسفلى م ــن ال ــذي ــن ال ح ــيلة ل ــهم ،وامل ــساك ــني وامل ــحتاج ــني ،وأه ــل
ـسما مــن بــيت
الــبؤســى والــزمــنى ....واحــفظ هلل مــا اســتحفظك مــن حــقه فــيهم ،واجــعل لــهم قـ ً
ـسما م ــن غ ــالت ص ــواف ــي اإلس ــالم ف ــي ك ــل ب ــلد ،ف ــإ ّن ل ــألق ــصى م ــنهم م ــثل ال ــذي
م ــال ــك ،وق ـ ً
) (١نهج البالغة  ،شرح محمد عبده  ،ج 4ص 41رقم.163
) (٢نهج البالغة  ،شرح محمد عبده  ،ج 4ص 78رقم. 328
) (٣نهج البالغة  ،شرح محمد عبده  ،ج 4ص 76رقم. 319
) (٤نهج البالغة  ،شرح محمد عبده  ،ج 4ص 93رقم. 388
السالم إلى مالك األشتر .
) (٥نهج البالغة ،شرح محمد عبده ،ج 3ص 101-100رقم  ،53من عهد له عليه ّ
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لــألدنــى ،وكـ ٌّـل قــد اســترعــيت حــقه ،فــال يــشغلنك عــنهم بــطر ،فــإنــك ال تــعذر بــتضييعك الــتافــه
إلحكامك الكثير املهم ،فال تُشخص همك عنهم ،وال تص ّعر خدك لهم.
فـهؤالء دعـائـم املـجتمع وركـائـز تـوازنـه الـذيـن لـهم حـق الـرعـايـة والـعنايـة الـفائـقة ،وقـد اسـتحفظ
اهلل أولـياءه حـقوقـهم كـما هـي مـحفوظـة لـهم عـنده .فـلهم سـهم مـن بـيت املـال مـما يـرفـع عـنهم
غ ــائ ــلة ال ــفقر وي ــدف ــع ال ــحاج ــة ،ول ــهم س ــهم م ــن غ ــالت أرض ال ــغنائ ــم م ــما ي ــغنيهم وي ــرف ــع م ــن
شأنهم حتى يلحقوا بغيرهم من أغنياء مجتمعهم.
وتـقع مـسؤولـية هـؤالء عـلى الـوالـي ،بـاعـتباره مسـتخ َلفًا عـلى رزقـه وأداء أمـانـته ،وعـليه الـقيام
ب ــأداء م ــهمته ،وامل ــحاف ــظة ع ــلى ت ــنفيذ م ــا أوك ــل إل ــيه م ــع رف ــض اع ــتذاره )ف ــي ح ــال إه ــمال ــه(
بـانـشغالـه فـيما هـو أهـم مـن شـؤون املسـلمني ،ألن االعـتناء بـهم مـن أهـم املـهمات ،فـإذا حـال
ـفرغ ل ــهم م ــن ي ــعتني ب ــشأن ــهم وي ــرف ــع إل ــيه أم ــوره ــم .ق ــال ع ــليه
دون ــه ش ــيء آخ ــر ف ــعليه أن ي ـ ّ
السالم:
ّ
فــال تُــشخص هــمك عــنهم ،وال تُــص ّعر خ ـ ّدك لــهم ،وتــف ّقد أمــور مــن ال يــصل إلــيك مــنهم مــمن
ِ
ـفرغ ألول ــئك ث ــقتك م ــن أه ــل ال ــخشية وال ــتواض ــع ،ف ــليرف ــع
تقتح ــمه ال ــعيون وتَ ــحقره ال ــرج ــال ،ف ـ ّ
إلـيك أمـورهـم ،ثـم اعـمل فـيهم بـاإلعـذار إلـى اهلل يـوم تـلقاه ،فـإن هـؤالء مـن بـني الـرعـية أحـوج
إلى اإلنصاف من غيرهمٌ .
وكل فأعذر إلى اهلل في تأدية حقه إليه.
فـهؤالء بـحاجـة لـلعنايـة الشـديـدة ،حـتى يـعتدلـوا أسـويـاء بـكامـل قـواهـم ،ويـقومـوا بـتأديـة دورهـم
ـطرا عـلى املـجتمع،
الـفاعـل فـي الـحياة كـغيرهـم .وعـندهـا يسـتقيم الـفقير ،الـذي كـان يـش ّكل خ ً
ســويًــا نــشيطًا يــحقق أهــداف حــياتــه ،وغــايــة وجــوده مــن اســتقامــة الــفطرة ،وإبــرازهــا لــعالــم
الوجود ،بإقامة الوجه للدين حنيفًا ،وتحقيق املجتمع العادل في كل شيء.
فـمراعـاة حـال الـفقير تـنطلق مـن زاويـة إصـالحـية تـراعـي كـل الـظروف ألبـناء الهـدف الـواحـد،
حـتى يـتمكن كـل فـرد مـن تـقديـم جهـده وطـاقـته لخـدمـة قـضيته فـي املـجالـني الـقريـب والـبعيد،
تفجرها.
بدون عوائق تح ُّد من عبقريته أو تحول دون ّ
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ألن املـ ــجتمع الـ ــذي تـ ــزداد بـ ــني أفـ ــراده الـ ــفوارق الـ ــطبقية ،يحـ ــمل بـ ــني حـ ــنايـ ــاه روح الـ ــحقد
ّـ
متفج ًرا مــن أول شــرارة تــشعل فــتيل
واالنــتقام ،وبــذور الــتفجير واإلفــناء ،فــهو مــؤهــل لــيتحول
الـفتنة .ال بـل االنـتقام مـن املسـتمتعني بـحقوق الـفقراء ،واملسـتأثـريـن بـلقمة عـيش املحـرومـني،
وال تهدأ حتى تلتهم في طريقها كل شيء ،وتحيل الدنيا خرابًا ويتساقط معمورها ركا ًما.
فــالــوقــايــة تــحول دون الــدمــار ،ومــعالــجة األســباب تــقتلع بــذور االنــفجار ،وتــضييق الــشقة بــني
طـ ــبقات املـ ــجتمع يخـ ــلق روح الـ ــتعاون والـ ــتعاضـ ــد بـ ــني أفـ ــراده لـ ــلوصـ ــول بـ ــه إلـ ــى الـ ــصالح
والكمال.
وإزالــة الــفقر مــنه تــقويــة لــنقاط الــضعف ،وإزالــة لــلجانــب الــواهــن وجــعله مــدمــا ًـكـا صــل ًدا فــي
بناء اإلنسانية الشامخ.
فـمعالـجة حـالـة الـفقر أُولـى واجـبات بـناة املـجتمع الـصالـح ،ولـذا نجـد عـنايـة اإلسـالم الـفائـقة
به.

تحديد مفهوم الفقير شرعًا
الفقير اإلسالمي ،هو كل من ال يملك مؤونة سنته الالئقة بحاله له ولعياله ال فعالً وال قوة.
وهـذا التحـديـد يـحفظ كـرامـة اإلنـسان ،ويـنمي شـعوره لـالرتـفاع بـنفسه نـحو األفـضل ،ويشـد
روابط األسرة ،ويوثق عراها لكونها األساس املتني لبناء املجتمع الصالح.
ولبيان ذلك يلزمنا البحث في مسائل:
املسألة األولى :سبب تعيني الفترة بالسنة.
املسألة الثانية :سبب إضافة ضمان عياله له.
املسألة الثالثة :املقدار الذي يعطاه.
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املسألة األولى
ي ــعال ــج اإلس ــالم دائ ـ ًـما ق ــضاي ــا اإلن ــسان م ــن ش ــعوره ال ــداخ ــلي وإح ــساس ــه ال ــباط ــني ح ــتى
ـحس املــرء
تســتقيم تــلك اإلحــساســات ،ويــتوازن ذلــك الــشعور مــع تــصرفــاتــه الــخارجــية ،فــال يـ ّ
بتناقض بني إحساسه وعمله.
فـهو عـندمـا يح ّـرك إنـسانًـا نـحو الـعمل ،يـحاكـي بـه ،أول مـا يـحاكـي ،شـعوره الـداخـلي ،حـتى
تتحـرك بـاقـي األعـضاء مـتجاوبـة مـعه ،طـلبًا لـالسـتقامـة ،وتـحقي ًقا لـلفطرة ،ويـكون عـمله نـابـ ًعا
م ــنه ب ــمحض اخ ــتياره وإرادت ــه ،وه ــذا ي ــح ّقق االن ــسجام ب ــني امل ــوج ــودات ال ــكون ــية وب ــني امل ــرء
ونفسه ،فيُبعد شبح الصراع حتى الباطني.
ف ــكذل ــك ع ــندم ــا ي ــري ــد أن ي ــحاف ــظ ع ــلى ض ــمان ف ــرد م ــن أف ــراده ي ــنطلق م ــعه م ــن إح ــساس ــه
الـداخـلي بـمقدار تـقبّله مـا يـعامـله بـه ،وهـو يـتوافـق مـع مـقتضى الـفطرة ،ويـحفظ الـتوازن بـني
ذل ــك اإلح ــساس وال ــتصرف؛ ألن م ــيزان اإلس ــالم م ــع ال ــغير ه ــو ن ــفس اإلن ــسان" ،ف ــأح ــبب
تحب لنفسك ،واكره له ما تكره لها").(١
لغيرك ما
ّ
وصـاحـب الـحاجـة لـيس لـديـه االسـتعداد الـدائـم لـبذل نـفسه فـي كـل وقـت لـقضاء حـاجـته مـهما
ًـ
بــلغت ،ولــكنه ال يــرى غــضاضــة بــطلب حــاجــته مــرة فــي الــسنة ،خـ
ـصوص ا مــع شــعوره بــوجــود
ـسنَة ت ــراع ــي ك ــل ه ــذه ال ــجوان ــب.
م ــن ي ــحاف ــظ ل ــه ع ــلى ك ــرام ــته وره ــاف ــة إح ــساس ــه ،ف ــكان ــت ال ـ ّ
أضـف لـذلـك احـتمال اسـتغنائـه خـاللـها وتـصنيفه فـي عـداد املـوسـريـن الـذيـن يـؤ ّدون الـفريـضة
لغيرهم.
السالم :الـرجـل مـن أصـحابـنا يسـتحيي أن يـأخـذ
 -1قـال أبـو بـصير :قـلت ألبـي جـعفر عـليه ّـ
السالم :أع ِ
مـن الـزكـاة ،فـأعـطيه مـن الـزكـاة وال أس ّـمي لـه أنـها مـن الـزكـاة؟ فـقال عـليه ّـ
ـطه ،وال
تس ِّم له ،وال تذل املؤمن.
َ

السالم .
) (١نهج البالغة  ،شرح محمد عبده  ،ج 3ص 45رقم ، 30من وصيته للحسن عليه ّ
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الس الم :يــا إســحاق كــيف تــصنع
 -2عــن إســحاق بــن عــمار قــال :قــال لــي أبــو عــبد اهلل عــليه ّـ
بـزكـاة مـالـك إذا حـضرت؟ قـال :يـأتـونـي إلـى املـنزل فـأعـطيهم ،فـقال لـي :مـا أراك يـا إسـحاق
إال قــد أذلــلت املــؤمــنني .فــإيــاك إيــاك! إن اهلل تــعالــى يــقول :مــن ّ
أذل لــي ول ـ ًيا فــقد أرصــد لــي
باملحاربة).(١
ـحتاج ا يُــبعث
ًـ
الس الم :الــرجــل يــكون مـ
 -3عــن محــمد بــن مســلم قــال :قــلت ألبــي جــعفر عــليه ّ ـ
إلــيه بــالــصدقــة فــال يــقبلها) .إلــى أن قــال( :فــقال :مــا يــنبغي لــه أن يســتحيي مــما فــرض اهلل
له ،إنما هي فريضة اهلل له فال يستحيي منها.
الس الم قــال :تــارك الــزكــاة وقــد وجــبت لــه مــثل مــانـ ِـعها وقــد وجــبت
 -4عــن أبــي عــبد اهلل عــليه ّ ـ
عليه).(٢
فهـذه الـنصوص األربـعة تـعالـج الـحالـة الـنفسية الـتي يحـملها الـفقير املـضمون ،وتـرشـد إلـى
ـحس املــرهــف الــذي يحــمله
أفــضل األســالــيب اإلنــسانــية الــواجــبة االتــباع لــلمحافــظة عــلى الـ ّ
صالحا.
هذا الصنف من بناة املجتمع األساسيني .لكي يكون مجتم ًعا
ً
فـالـرجـل الـذي يسـتحيي مـن أخـذ الـزكـاة ،ويـشعر بـالـذلـة واملـهانـة بـذلـك ،يُـعطاهـا بـكرامـة وعـزة
سمى له ،حتى لو اعتقد أنها دين أو هدية.
وعفة ،بدون أن تُ ّ
وهــذا أســلوب مــتحضر ج ـ ًدا ،ولــو كــان عــمره أربــعة عشــر قــرنًــا ،ألنــه ٍ
آت مــن ِقـ بَل عــالِــم الســر
وأخفى .وسنرى نتائجه على الساحة العملية وأثره النفسي على العاملني.
ف ــامل ــضمون -ال ــفقير -امل ــره ــف ال ــحس ي ــنبغي ت ــنمية إح ــساس ــه وت ــرب ــية ن ــفسه ع ــلى ال ــشعور
الدائم بأن كل أبناء مجتمعه يقاسمونه إحساسه ،ويحاولون انتشاله مما يعانيه.
فـبدالً مـن أن نـشعره بـاملـذلـة بـتسمية مـا يـعطاه بـأنـه زكـاة ونجـرح نـفسه الـعزيـزة .نـعطيه إيـاهـا
بتخييل :أنها هدية ،أو دين ،أو هبة ،مما يحفظ له كرامة نفسه وعنفوانه.
) (١وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 315ب 58ح 1و.3
) (٢وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 313ب 57ح 1وح.2
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وه ــذا ،س ــينتج م ــنه إن ــسانً ــا آخ ــر ،غ ــير م ــا نعه ــده ،ألن ــه س ــيحاول ق ــط ًعا ر ّد الج ــميل أله ــله،
ومـ ــكافـ ــأة الـ ــصنيعة ،وسـ ــتلتهب فـ ــي داخـ ــله روح الـ ــعمل الـ ــدؤوب ،وتـ ــزداد مـ ــشاعـ ــر األخ ـ ـ ّوة
واملـحبةِ ،مل َـا فـي الهـديـة مـن فـعل سحـري فـي ذهـاب الـسخيمة وإيـراث املـحبةِ ،
ومل َـا تـذكـي مـن
شعلة اإليمان في النفوس ،وتثير من غريزة العمل إليفاء املحسن جزاء إحسانه.
فـ ــإعـ ــزاز املـ ــؤمـ ــن ،املـ ــضمون بهـ ــذا الـ ــضمان ،إنـ ــما يـ ــتح ّقق بـ ــقصده واملـ ــسير إلـ ــيه ،وتـ ــقديـ ــم
ال ـ ــضمان ل ـ ــه ب ـ ــكل تج ـ ـ ّلة واح ـ ــترام ،ألن ع ـ ـزّت ـ ــه م ـ ــن ع ـ ـزّة اهلل ،وإذالل ـ ــه ح ـ ــرب ع ـ ــلى اهلل ،وم ـ ــا
الفريضة له إال من باب الحفاظ على معنوياته العالية ،وليس المتهان كرامته.
ـوض ح ل ــه خ ــطأ
الس الم إل ــى إس ــحاق ع ــن ك ــيفية ص ــنعه ب ــزك ــاة م ــال ــه ،ي ـ ّ ـ
وس ــؤال اإلم ــام ع ــليه ّ ـ
ت ــصرف ــه ف ــي ت ــأدي ــة ال ــفري ــضة ،ألن إت ــيان ــه إل ــى امل ــنزل ف ــيه ن ــحو م ــن ال ــتكبّر وال ــتعال ــي ،ح ــيث
يـنتظر املـحتاجـني لـيقصدوه ،فـتخالـج نـفسه خـطرات الـشيطان ووسـوسـته بـاحـتقار مـن يـأتـيه.
م ــع أن ال ــفري ــضة ع ــباد ّي ــة ال ت ــقبل إال ب ــال ــخشوع وال ــخضوع ،وق ــصد ال ــقرب ــة ،وه ــذه ص ــفات
تتأتى من باذلها ،فعليه أن يسعى بنفسه لتأديتها ليحصل معه القصد.
السالم لـه :مـا أراك يـا إسـحاق إال قـد أذلـلت املـؤمـنني فـإيـاك إيـاك يُـفهمه
فـإرشـاد اإلمـام عـليه ّـ
بــأن عــليه أن يــسعى هــو إلعــطائــها ،ألن الــقصد -أي الــقربــة فــي دفــع الــزكــاة -ال يــحصل إال
ب ــسعيك ألداء ال ــفري ــضة ب ــنفسك ،أم ــا إت ــيان ــهم إل ــيك ف ــإن ــه ي ــفوت م ــعه ال ــغرض م ــن ال ــتذل ــل
والـ ــخشوع هلل ،ويـ ــذل املـ ــؤمـ ــنني الـ ــذيـ ــن أعـ ــزهـ ــم اهلل بـ ــفرض هـ ــذه الـ ــضريـ ــبة لـ ــهم ،ورفـ ــع مـ ــن
مستواهم بواسطتها.
فـتكون الـنتيجة :أن املسـتهدف بـقلة االحـترام هـو اهلل وأن الحـرب تسـترصـده .ألن إذالل ولـي

اهلل اسـتهتار بـمقام ولـيه الـذي نـصبه هـذا املـنصب ،فـهو الـذي يـتولـى الـدفـاع عـنه  :مـن أذل
لي وليًا فقد أرصد لي باملحاربة.
كــما أنــه يــنبغي لــلمضمون أن ال يســتحيي مــن أخــذ حــقه الــذي أعـزّه اهلل بــه وفــرضــه لــه ،ألن
الح ــرم ــان ُق ــرن ب ــال ــحياء ،ل ــرب ــما اس ــتعصت ع ــلى ال ــناس أن ــفسهم وغ ــلبت ع ــليهم أه ــواؤه ــم
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ـاذرا ل ــهم ل ــعدم ت ــأدي ــتهم م ــا اف ــترض ع ــليهم ،ك ــما
ـبررا وف ــي ال ــحياء ع ـ ً
ف ــوج ــدوا ف ــي ال ــتعفف م ـ ً
ًـ
جـاء فـي حـديـث محـمد بـن مسـلم" :الـرجـل يـكون م
ـحتاج ا يُـبعث إلـيه بـالـصدقـة فـال يـقبلها"،
فــعدم قــبولــه مــع حــاجــته يــساهــم فــي الحــرمــان وتــصديــع املــجتمع وتحــريــف الــفطرة ،مــع تــوفــر
كــل أســباب الــتكريــم واالحــترام ،حــيث أُرســلت لــه الــفريــضة ولــم يــأتــها .فــحياؤه مــن أخــذهــا
اسـتهتار بـمقام ولـيه الـذي فـرضـها لـه ،فـهو فـي صـف مـانـعها سـواء بـسواء  :تـارك الـزكـاة وقـد
وج ــبت ل ــه م ــثل م ــان ــعها وق ــد وج ــبت ع ــليه ،ك ــاله ــما ك ــاف ــران ب ــما أن ــزل اهلل وف ــرض ل ــعباده،
ومساهمان في تبديل خلق اهلل.
أم ــا ت ــأدي ــتها ك ــما ف ــرض اهلل ،وأخ ــذه ــا ك ــما أوج ــب ،ف ــفيه ص ــالح امل ــجتمع ون ــماؤه ،واس ــتواء
األم ــور ب ــما ت ــحيي م ــن األن ــفس وتح ــرك ف ــيها م ــن ال ــشعور ب ــامل ــسؤول ــية وت ــبعث ف ــي ال ــنفوس
األخـرى املـعطاة روح الجـد والـنشاط .فـتكون نـامـية مـنمية فـي آن ،ألنـه ُي َّ
ـفضل إعـطاء مـن ال
يسأل على الذي يسأل منها.
ـفرغ امل ــضمون مل ــمارس ــة أع ــمال ــه ب ــاط ــمئنان ع ــسى أن تتفج ــر ع ــنده روح
واع ــتماد ال ـ َّ
ـسنَة ي ـ ّ
اإلبداع واإلنتاج.
الس الم يـ ــقول :يـ ــأخـ ــذ الـ ــزكـ ــاة صـ ــاحـ ــب
عـ ــن أبـ ــي بـ ــصير قـ ــال :سـ ــمعت أبـ ــا عـ ــبد اهلل عـ ــليه ّ ـ ـ
السـبعمائـة إذا لـم يجـد غـيره .قـلت :فـإن صـاحـب السـبعمائـة تـجب عـليه الـزكـاة؟ قـال :زكـاتـه
صـدقـة عـلى عـيالـه ،وال يـأخـذهـا إال أن يـكون إذا اعـتمد عـلى السـبعمائـة أنـفدهـا فـي أقـل مـن
سنة ،فهذا يأخذها ..الحديث ).(١
ـسنَة" م ــرح ــلة اس ــتقرار ل ــه ح ــتى ل ــو ك ــان ع ــنده م ــا ي ــجب ع ــليه أن ي ــزك ــيه ول ــكنه ال ي ــكفيه
فـ"ال ـ َّ
ملـؤونـة سـنته إذا اعـتمد عـليه وحـده وأراد أن يـنفقه .فـزكـاة مـا عـنده صـدقـة عـلى عـيالـه يـوسـع
بها عليهم حتى يلحقهم بالناس.

) (١وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 231ب 8ح.1
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املسألة الثانية :سبب إضافة ضمان عياله له
املـجتمع فـي نـظر اإلسـالم مـتكافـل مـتضامـن كـالـبنيان املـرصـوص يشـ ّد بـعضه ب ً
ـعضا ،فـهو
ي ــعتبر ك ــل ف ــرد ع ــض ًوا م ــن أع ــضاء ه ــذا الجس ــد امل ــتكام ــل ،ي ــتداع ــى كـ ـ ّله ل ــتداع ــي ب ــعضه،
فالرعوية عامة بني أعضائه ،واملسؤولية مترتبة على كل فرد بمستوى احتماله.
وه ــذا ال ــشعور ب ــامل ــسؤول ــية ،ي ــنبغي ل ــه أن ي ــنشأ م ــن أص ــغر م ــجتمع بش ــري ح ــتى ي ــتكام ــل
املجتمع بأسره.
واألس ــرة ،ه ــي الخ ــلية األول ــى امل ــنتجة ف ــيه ،ف ــتعاه ـ ُده ــا -ح ــتى ت ــبقى س ــليم ًة م ــنتج ًة -ي ــحتاج
ل ــلرع ــاي ــة ال ــقصوى وال ــعناي ــة ال ــفائ ــقة ،ألن ــها ن ــواة ب ــناء امل ــجتمع وس ــيشاد ع ــلى م ــنوال ــها؛ ف ــأي
مستمرا حال تكاثرها.
عامل يؤثر عليها في دور نموها سيبقى تأثيره
ً
فالعائلة ،هي العامل األساس في سالمة املجتمع ورق ّيه وحسن تربيته.
وإحـساس الـفرد بـالـرعـايـة والـعنايـة ضـمن األسـرة سـيطبعه بهـذا الـطابـع عـندمـا يـندمـج ضـمن
امل ــجتمع ،وس ــيبقى إح ــساس ــه م ــالز ًمــا ل ــه ف ــي ت ــعام ــله م ــع أف ــراد م ــجتمعه ،وال ي ــشعر بتج ـ ّدد
شيء يراه غريبًا عنه.
ج ْعل املـجتمع ضـامـنًا لـه
ـرب األسـرة ،وجـعله ضـامـنًا إلعـالـة أفـرادهـاَ ،و َـ
فـالـعنايـة اإلسـالمـية ب ّ
وألســرتــه ؛ نــح ٌو مــن تــحضيرهــم جــمي ًعا لتحـ ّـمل مــسؤولــية روح الــتضامــن والــتكافــل والــرعــايــة:
"فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته").(١
ف ــال ــعائ ــلة ج ــزء ال ــرج ــل ،وال ــرج ــل ج ــزء امل ــجتمع .ف ــرب ــطه بج ــزئ ــه رب ــط الج ــزء ب ــال ــكل ح ــيث ال
انفكاك.

) (١مسند أحمد بن حنبل ج 2ص. 55
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املسألة الثالثة :املقدار الذي يُعطى للفقير
إن مــا يــسعى إلــيه اإلســالم ،هــو إيــصال جــميع أفــراده إلــى مســتوى الــغنى ،حــتى يــزيــل مــا
تسببه الفوارق الطبقية من كوارث ،وحتى تستقيم الفطرة وتحقق العدالة.
ولـكنه يُـبقي عـلى املـميزات الـشخصية الـتي يـتمتع بـها بـعض األفـراد واإلمـكانـيات الـخاصـة
الـتي ُمـنحوهـا ،فـمن زاده اهلل بسـطة فـي الـجسم والـعقل يـنمي اإلسـالم لـديـه هـذه اإلمـكانـات
حــتى يس ّـ
خـرهــا لــصالــح مــجتمعه ويُــبقي لــه مــا حــققته مــميزاتــه مــن فــضل فــي الــرزق والــجاه
ضمن إطاره العام.
وال ــغنى ،ف ــي م ــفهوم ــه ،ه ــو مس ــتوى امل ــعيشة ال ــذي ي ــكون س ــائـ ـ ًدا ف ــي ال ــبالد .وال ــنصوص
واضحة في هذا املعنى ،وهذه بعضها:

النص األول:
الس الم ق ــال :س ــأل ــته ك ــم يُ ــعطى ال ــرج ــل م ــن
ع ــن س ــعيد ب ــن غ ــزوان ع ــن أب ــي ع ــبد اهلل ع ــليه ّ ـ
الزكاة؟ قال :أعطه من الزكاة حتى تغنيه).(١

النص الثاني:
الس الم :قــال :قــلت لــه :أُعــطي الــرجــل
عــن إســحاق بــن عــمار عــن أبــي الــحسن مــوســى عــليه ّ ـ
مـن الـزكـاة ثـمانـني دره ًـما؟ قـال :نـعم وزده .قـلت :أعـطيه مـائـة؟ قـال :نـعم ،وأغـنه إن قـدرت أن
تغنيه).(٢

) (١وسائل الشيعة )آل البيت( ج 6ص 179ب 24ح.5
) (٢وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 259ب 24ح.3
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النص الثالث:
الس الم :أعــطي الــرجــل مــن
عــن إســحاق بــن عــمار قــال :قــلت لــإلمــام جــعفر بــن محــمد عــليه ّ ـ
الـزكـاة مـائـة؟ قـال :نـعم! قـلت مـائـتني؟ قـال :نـعم! قـلت :ثـالثـمائـة؟ قـال :نـعم! قـلت :أربـعمائـة؟
قال :نعم! قلت :خمسمائة؟ قال :نعم! حتى تغنيه).(١

النص الرابع:
السالم :إن شـي ً
خا مـن أصـحابـنا يـقال لـه عـمر،
عـن أبـي بـصير قـال :قـلت ألبـي عـبد اهلل عـليه ّـ
س ــأل ع ــيسى ب ــن أع ــني وه ــو م ــحتاج ،ف ــقال ل ــه ع ــيسى ب ــن أع ــني :أم ــا إن ع ــندي م ــن ال ــزك ــاة،
ِ
ـمرا .ف ــقال :إن ــما
ول ــكن ال أع ــطيك م ــنها ،ف ــقال ل ــهَ :ول ـ َم؟ ف ــقال :ألن ــي رأي ــتك اش ــتري ــت لح ـ ًـما وت ـ ً
ـعت بــدانــقني لــحاجــة .قــال:
ـمرا ثــم رجـ ُ
ـحت درهـ ًـما ،فــاشــتريـ ُ
ربـ ُ
ـت بــدانــقني لحـ ًـما ،وبــدانــقني تـ ً
ف ــوض ــع أب ــو ع ــبد اهلل ع ــليه ّ ـ
الس الم ي ــده ع ــلى جبه ــته س ــاع ــة ،ث ــم رف ــع رأس ــه ث ــم ق ــال :إن اهلل
تـعالـى ،نـظر فـي أمـوال األغـنياء ،ثـم نـظر فـي الـفقراء ،فـجعل فـي أمـوال األغـنياء مـا يـكتفون
بـه ،ولـو لـم يـكفهم لـزادهـم ،بـلى ف ِ
ـليعطه ،مـا يـأكـل ويشـرب ويـكتسي ويـتزوج ويـتصدق ويـحج
).(٢

النص الخامس:
الس الم سـألـه أبـو بـصير فـقال :إن لـنا صـديـ ًقا ولـه دار تـسوى أربـعة
عـن أبـي عـبد اهلل عـليه ّـ
آالف درهـم ،ولـه جـاريـة ،ولـه غـالم يسـتقي عـلى الجـمل كـل يـوم مـا بـني الـدرهـمني إلـى األربـعة
سـوى عـلف الجـمل ،ولـه عـيال ،أ َ َلـ ُه أ َ ْن َيأْخـذَ ِـم ْن الـزَ َكـاة؟ قـال :نـعم! قـال :ولـه هـذه الـعروض؟
فـقال :يـا أبـا محـمد! فـتأمـرنـي أن آمـره بـبيع داره وهـي عـزّه ومـسقط رأسـه؟ أو بـبيع خـادمـه
) (١وسائل الشيعة )اإلسالمية( ج 6ص 180ب 24ح.7
) (٢وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 290-289ب 41ح.2
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وج َمله وه ــو
ال ــذي ي ــقيه الح ــر وال ــبرد وي ــصون وج ــهه ووج ــه ع ــيال ــه؟ أو آم ــره أن ي ــبيع غ ــالم ــه َ ـ
معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حالل ،وال يبيع داره وال غالمه ،وال جمله).(١

النص السادس:
الس الم س ــأل ــه بش ــر ب ــن ب ــشار ،ق ــال :م ــا حـ ـ ّد امل ــؤم ــن ال ــذي يُ ــعطى
ع ــن أب ــي ال ــحسن ع ــليه ّـ ـ
الزكاة؟ .قالُ :يعطى املؤمن ثالثة آالف .ثم قال  :أو عشرة آالف). (٢
هـذه بـعض الـنصوص الـكثيرة الـواردة فـي تـعيني املـقدار الـذي ُيـعطى لـلفقير ،ومـن دراسـتها
جي ًدا ،تتضح الغاية من العطاء؛ وهي الغنى ،بدون أن تحدد الكمية.
ًـ
والـغنى ،مـفهوم مـرن ،يـتفاوت بـني عـصر وعـصر ،وزمـان وآخـر ،خ
ـصوصا إذا الحـظنا بـعض
ال ــنصوص ال ــتي ل ــم ن ــورده ــا ،وال ــقائ ــلة ب ــإع ــطاء ال ــفقير ح ــتى ي ــلحق م ــن ي ــعول ب ــه ب ــال ــناس؛
فإلحاقهم بالناس هو عيشهم بمستوى املعيشة السائدة في مجتمعهم.
ف ــروح ال ــزك ــاة ال ــواق ــعية ه ــي ت ــأدي ــة ه ــذا امل ــفهوم؛ وال ــنهوض ب ــأف ــراد امل ــجتمع ال ــضعفاء إل ــى
مستوى رفيع ،متناسب مع مستويات عامة الناس ،وما الفريضة إال لتحقيق هذا املطلب.
الس الم :ســألــه رجــل فــي كــم تــجب الــزكــاة
ونــفهم ذلــك بــوضــوح مــن حــديــث أبــي عــبد اهلل عــليه ّـ
مــن املــال؟ فــقال لــه :الــزكــاة الــظاهــرة أم الــباطــنة تــريــد؟ فــقال :أريــدهــما جــمي ًعا! فــقال :أمــا
ال ــظاه ــرة ،ف ــفي ك ــل أل ــف خ ــمسة وعش ــرون ،وأم ــا ال ــباط ــنة ف ــال تس ــتأث ــر ع ــلى أخ ــيك ب ــما ه ــو
أحوج إليه منك ).(٣
فـ ــروح الـ ــزكـ ــاة ،هـ ــي مـ ــا تـ ــبطن مـ ــن مـ ـ ٍ
ـعان يـ ــقصد تـ ــحقيقها ،وهـ ــي الـ ــقضاء عـ ــلى الـ ــطبقية
وال ــتفاوت ب ــني أف ــراد امل ــجتمع ،ف ــعدم اس ــتئثار ال ــفرد ع ــلى أخ ــيه ب ــما ي ــكون أح ــوج إل ــيه م ــنه
) (١وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 236ب 9ح.3
) (٢وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 249ب 17ح.2
) (٣وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 50ب 7ح.9
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ي ــشيع ع ــدال ــة رف ــيعة املس ــتوى ،ي ــندر ت ــحقيقها إال م ــن خ ــالل اإلس ــالم ال ــناب ــع م ــن ال ــداخ ــل؛
والــذي يــشعر الــفرد مــعه بــأن مــا فــي يــده يــجب أن يس ّـ
خـره لــقضاء حــاجــة أخــيه ألن األخ ـ ّوة
أرفــع شــأنًــا مــن املــال ومــا ُ ـ
ج ِعل إال صــونًــا لــها ،ويــشعر اآلخــر بــأن مــا فــي يــد أخــيه لــقضاء
حوائجه ،فيكون أدعى في نفسه للحفاظ عليه ،وحب ازدياده بني يديه.
ويــتح ّقق عــندهــا الــتوازن فــي املــجتمع ،وإزالــة الــفوارق بــني األفــراد ،فــاملــال للجــميع وبخــدمــة
الجميع.
ومــا دون هــذا املســتوى يــكون مــن ظــاهــر الــزكــاة -ولــيس مــن روحــها -وهــو مــا يــصل بــالــفقير
إلى حد الغنى.
فـالـنصوص األول والـثانـي والـثالـث تـؤكـد بـأن الـعطاء حـتى الـغنى؛ بـاخـتالف تـعابـير الـسؤال،
ووحدة الغاية في الجواب.
فــالــنص األول يــقول :أعــطه مــن الــزكــاة حــتى تــغنيه ،وهــو صــريــح فــي املــطلوب مــباشــرة وذلــك
ألن السائل دخل إلى مطلبه مباشرة ،عندما سأل :كم يُعطى الرجل من الزكاة؟.
أمـا الـنص الـثانـي ؛ فـكذلـك صـريـح بـالـعطاء حـتى الـغنى ،وفـرقـه عـن األول أن الـسائـل أخـذ
يـتدرج بـالـسؤال :أعـطي الـرجـل مـن الـزكـاة ثـمانـني دره ًـما؟ مـئة؟ إلـخ ...والـجواب بـعد مـوافـقة
مقتضى السؤال :أغنه! وهي الغاية من العطاء.
ون ــفس األم ــر ف ــي ال ــنص ال ــثال ــث ،م ــع اخ ــتالف ت ــدرج ال ــسائ ــل امل ــتكرر ،ف ــاخ ــتصر ب ــال ــجواب
ًـ
الـطريـق الـتي ربـما تـطول ،بـعدمـا تـكرر م
ـتدرج ا خـمس مـرات ،بـأن أعـطه حـتى تـغنيه فـليس
هــناك قــدر مــعني يــتوقــف عــنده الــعطاء ،أو رقــم محــدد ،وإنــما هــو مــفهوم يــختلف مــن ظــرف
آلخر ،فعندما يتحقق املفهوم يتوقف العطاء.
أم ــا ال ــنص ال ــراب ــع ،ف ــفيه ث ــورة ع ــلى امل ــفاه ــيم املتحج ــرة ال ــتي اس ــتقاه ــا ب ــعضهم ب ــطري ــقته
الخاصة.
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ـخص األمـوات حـتى تجهـزهـم لـدار اآلخـرة؟ ومـا حـاجـة مش ِّـرعـها
فهـل كـانـت هـذه الـفريـضة ،ت ّ
إلن ــفاق ــها ف ــي اآلخ ــرة -دائ ــرة اخ ــتصاص ــه س ــبحان ــه وح ــده-؟ وم ــا ح ــاج ــة املش ـ َّـرع ــة ل ــهم ،ف ــي
مكان يتعذر على منفقها إيصالها لهم وانتفاعهم بها؟.
فـمن أيـن تس ّـربـت مـفاهـيم حـرمـان مـن يشـتري اللحـم والـتمر مـن الـزكـاة؟ وهـل شـرعـت لشـراء
األكــفان ،فــال يســتحقها إال مــن أصــبح عــلى حــافــة قــبره؟ إنــه فــهم يســتدعــي األلــم ،واألســى،
والـتف ّكر الـطويـل ،وهـو مـداعـاة لـوضـع الـيد عـلى الـجبهة والحـزن الـعميق ،فـوضـع أبـو عـبد اهلل
السالم يده على جبهته ساعة.
عليه ّ
ثــم يســتدعــي رفــع الــرأس :إلفــهامــها كــلمة صــريــحة وواضــحة لجــميع الــناس ،إنــها فــريــضة
املــواســاة ،إنــعاش الــفقير ،رفــع مســتواه ،كــفايــته ،ال بــل غــناه ،فــجعل فــي أمــوال األغــنياء مــا
يكتفون به ،بلى فليعطه ،ما يأكل ويشرب ،ويكتسي ويتزوج ،ويتصدق ويحج.
ف ــال ــعطاء م ــنها ال ي ــتوق ــف ع ــند أك ــل اللح ــم وال ــتمر ،ب ــل ي ــتجاوزه ل ــكل م ــا ل ــذ وط ــاب ،م ــن أك ــل
وش ــراب ،وي ــزي ــد ع ــنه ب ــاالك ــتساء وال ــتزوي ــج ،وه ــذا م ــا ي ــضمن ك ــل م ــتطلبات ال ــفرد ل ــلحياة
واالسـتقرار ،ألنـها ش ّـرعـت إلزالـة الـفوارق الـطبقية ،وإيـجاد الـتوازن االجـتماعـي ،فـال تـتو ّقـف
عـند هـذا الحـد ،بـل هـي ثـورة عـارمـة عـلى االمـتيازات والـطبقية ،وقـوة ضـاغـطة فـي اتـجاهـني
م ــتعاكس ــني ل ــلتقارب ب ــني ك ــل ال ــفئات ف ــي امل ــجتمع ،ف ــتفرض ف ــي أم ــوال األغ ــنياء م ــا ي ــرف ــع
الفقراء إلى مرتبة الغنى.
فـ ـ ُيعطى ال ــفقير م ــنها ف ــوق ال ــكفاي ــة م ــا ي ــتص ّدق ب ــه وي ــحجّ م ــما ي ــجعله ف ــي ص ــف األغ ــنياء
املتصدقني.
وش ــتان م ــا ب ــني م ــفهوم الح ــرم ــان ،بس ــبب دان ــقني لش ــراء اللح ــم ،وب ــني األخ ــذ م ــنها ،ل ــلحج
والتصدق.
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ـصوص ا
ًـ
ـوح ا ب ــخصوص ه ــذه ال ــناح ــية ف ــيما ت ــب ّقى م ــن ال ــنصوص .وخ ـ
وس ــيزي ــد ال ــفرق وض ـ ً ـ
الــنص الــسادس الــصادر بــنفس خــصوصــيات الــزمــان واملــكان والــذي يــقول :يُــعطى املــؤمــن
ثالثة آالف ثم قال :أو عشرة آالف.
ـمرا ،وب ــني إع ــطائ ــه عش ــرة آالف
ف ــبني الح ــرم ــان بس ــبب دره ــم واح ــد يُش ــترى ب ــثلثيه لح ـ ًـما وت ـ ً
ض ــعف ي ــبطل ال ــقياس ،وت ــتعطل امل ــفاه ــيم ،ويُ ــحتاج م ــعه إل ــى وق ــفة ت ــأم ــل وت ــدب ــر ج ــدي ــدت ــني
الس ــتيعاب م ــا ت ــعنيه ه ــذه ال ــفري ــضة ع ــلى ال ــصعيد ال ــعملي ،وم ــا ت ــرم ــز إل ــيه ع ــلى ال ــصعيد
الروحي.
والنص الخامس يوضح الناحيتني العملية والروحية .ويعالج قضية واقعية:
ّ
رجل صديق:
 عنده دار تسوى أربعة آالف درهم. وله جارية تسوى من املائتني إلى األلف درهم. له غالم عامل يسوى من املائتني فصاع ًدا. لـه جـمل يـعمل عـليه الـغالم ويـدر عـليه يـومـيًا أربـعة دراهـم صـافـية  -بـعد مـصاريـف الـعمل -ويسوى الجمل من املائة درهم فصاع ًدا.
 وله عيال. فهل يأخذ من الزكاة؟فكان الجواب :نعم!
تعجب السائل شدي ًدا! كيف يأخذ من الزكاة وله كل هذه العروض؟.
فكان ّ
ـعجب الـسائـل وروحـ ّية
لـنفهم أوالً مـا هـو مـقدار مـالـ ّية الـرجـل فـي هـذه املـسألـة ،لـنعرف سـبب ت ّ
الزكاة من التحليل:
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ف ــفي ال ــسؤال ي ــملك ص ــدي ــقه ال ــعروض امل ــتقدم ــة ،وه ــي ت ــعادل ت ــقري ـبًا ب ــني الخ ــمسة والس ــتة
آالف درهم.
وبـمعدل عـملتنا املـتعارفـة هـذه األيـام تـكون مـلكية الـشخص سـتمائـة نـعجة ،ألن ثـمن الـنعجة
عشرة دراهم حسب النص اآلتي:
الس الم -فــي حــديــث زكــاة اإلبــل -قــال :وكــل مــن وجــبت عــليه جــذعــة ولــم
عــن أبــي جــعفر عــليه ّ ـ
تـكن عـنده ،وكـانـت عـنده حـ ّقة دفـعها ،ودفـع مـعها شـاتـني أو عشـريـن دره ًـما ) (...ومـن وجـبت
عــليه ابــنة لــبون ولــم تــكن عــنده وكــانــت عــنده ح ـ ّقة دفــعها ،وأعــطاه املــص ّدق شــاتــني بعشــريــن
درهما ).(١
ً
درهما أخذًا أو عطا ًء.
فنجد أن الشاتني بعشرين
ً
وســتمائــة شــاة تــعادل فــي زمــانــنا مســتوى جــي ًدا فــي أي نــوع مــن الــعمالت قـ ّدرنــاهــا ،فــلذلــك
استدعى االستهجان من السائل ألنها عروض كثيرة فكيف يأخذ بعدها من الزكاة؟
أضــف إلــى ذلــك بــأن رؤيــة الــناس بــأن مشــتري اللحــم بــدانــقني -أي ثــلث درهــم -ال يســتحق
الزكاة ،فكيف من يملك مئات بل آالف األضعاف من أمثاله؟

 -2الفهم الشرعي ملهمة الزكاة
يـختلف الـفهم الشـرعـي ملـهمة الـزكـاة عـن فـهم املتش ّـرعـة :فـهي فـي اعـتبار الـشارع تـقوم بـأداء
دور امل ـ ــساواة ،وت ـ ــحقيق ال ـ ــعدال ـ ــة االج ـ ــتماع ـ ــية ،وج ـ ــعل البش ـ ــر ط ـ ــبقة واح ـ ــدة ف ـ ــي مس ـ ــتوى
امل ــعيشة ،ال ي ــفضل أح ــده ــم ع ــلى اآلخ ــر إال ب ــامل ــميزات ال ــشخص ّية ،امل ــوه ــوب ــة ل ــه ت ــكوي ــن ًيا ال
تشريعيًا ،بما يعقبها من فضل بالرزق.

) (١وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 128ب 13من أبواب زكاة األنعام ح.1
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أمـا روح الـزكـاة ،فـهي الـفريـضة الـتي ُيـجبر عـلى تـأديـتها املسـتخلف ،عـند تخـلفه عـن تـأديـة
م ــهمة االس ــتخالف ،وت ــحقيق غ ــاي ــتها وه ــي ع ــدم االس ــتئثار ع ــلى األخ ب ــما ه ــو أح ــوج إل ــيه،
فـتقوم الـفريـضة بـتأديـة هـذا الـدور فـي الحـدود املـمكنة ،ألن املـال مـال اهلل جـعل خـواتـيمه فـي
األرض لصالح عباده ،فال فضل ملجتنيه إال فضل الوسيط في إيصال ما اؤتمن عليه.
فــالــزكــاة هــي مــال الــفقير يــتصرف بــها كــيف يــشاء فــي طــريــق الــغنى والــتوســعة عــلى نــفسه
بدون معارض أو منتقد.
الس الم قــال :إذا أخــذ الــرجــل الــزكــاة فــهي كــمالــه يــصنع
عــن ســماعــة عــن أبــي عــبد اهلل عــليه ّـ
بــها مــا يــشاء ) (...فــقلت :يــتزوج بــها ويــحج مــنها؟ فــقال :نــعم .هــي مــالــه .قــلت :فهــل يــؤجــر
الفقير إذا حج من الزكاة ،كما يؤجر الغني صاحب املال؟ قال :نعم).(١
ـهمة الــواقــعيّة ،والــروح الــحقيقيّة لــلزكــاة ،هــي إزالــة الــطبقيّذة واإلثــرة املــالـيّة ،مــن املــجتمع
فــاملـ ّ
وال ــنهوض ب ــال ــفقير إل ــى أع ــلى املس ــتوي ــات امل ــعيشيّة ل ــيتصرف ع ــن غ ــنى ،ب ــال ــتزوج وال ــحج
وال ــتصدق وك ــل امل ــميزات ال ــتي ي ــتمتع ب ــها أث ــري ــاء امل ــجتمع ول ــه ن ــفس أج ــره ــم ف ــيما ي ــعطي
ويهب.
ومــن هــذه الــناحــية رأيــنا أن جــواب اإلمــام كــان عــلى املــسائــل الــثالث األ ُ َول ،بــنعم .وأردفــها
ع ــليه ّ ـ
الس الم بـ"أ ْغـ ِـن ِه" أو "ح ــتى ت ــغنيه" ،واس ــتنكر ع ــلى م ــن اس ــتعظم إع ــطاء ال ــزك ــاة )مل ــن
دارا وج ــاري ــة وغ ــال ًم ــا وج ــمالً( ف ــي ال ــنص ال ــخام ــس ع ــندم ــا ق ــال ال ــسائ ــل "ول ــه ه ــذه
ي ــملك ً
العروض" استهجانًا إلعطائه؟.
فأجابه اإلمام بأعظم من استهجانه وبأشد ما يكون بقوله" :يا أبا محمد! فتأمرني".
بــال ـ ًغا بــإجــابــته ذروة األدب والــكمال -فــي تــكنيته -وغــايــة االســتهجان فــي اســتنكاره ملــقولــته:
ـفهما إيـاه
بـقولـه "فـتأمـرنـي" ومـوض ً
ـحا لـه ُبـعيد ذلـك حـكمة وعـلة إنـكاره عـليه مـا صـدر عـنه ،وم ً
كنه الزكاة وع ّلة التشريع.
) (١وسائل الشيعة )آل البيت( ج 9ص 289ب 41ح. 1
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فــتفسير قــولــك" :ولــه هــذه الــعروض" بــأنــه يــنبغي لــه أن يســتغني عــنها أو بــعضها ويــعتاش
بــأثــمانــها ،فــعماذا يســتغني؟ "فــتأمــرنــي أن آمــره بــبيع داره؟" وهــي ع ـزّه ومــسقط رأســه وهلل
مر معنا :من ّ
أذل لي ول ًيا فقد أرصد لي باملحاربة.
العزّة وللمؤمنني .وقد ّ
والــزكــاة ليســت إلنــقاذ اإلنــسان مــن املــوت إنــما هــي الــنماء ،والــنماء والــتنمية :االنــتقال دائـ ًـما
إلى األحسن واألفضل .فأين هذا من بيع داره؟!.
أم يســتغني عــن خــادمــه؟ فــآمــره بــبيعه! وهــذا يــقوم بــشؤونــه ،ويــصون وجــهه ،ويــحفظ عــيالــه،
ويــقيه الحــر والــبرد .فهــل مــن اإلحــسان إلــيه ونــماء حــالــه تجــريــده مــنه حــتى يــعتاش ويــتدنّــى
مستواه وتزيد الفوارق وتتوسع الطبقيّة وتتفاوت املستويات في املجتمع؟
أم آمـره بـبيع غـالمـه وجـمله  ،وأطـلب إلـيه االسـتغناء عـنهما  ،وفـيهما معيشـته و ُقـ ْوتُـه الـيومـي.
فـ ــإذا فـ ــقدهـ ــما جـ ــلس يـ ــتكفّف الـ ــناس ،وهـ ــبطنا بمسـ ــتواه إلـ ــى الـ ــصفر ،وجـ ــعلناه َكـ ـ الًّ عـ ــلى
املجتمع الذي نريد إنعاشه وإزالة جميع الظواهر املرضيّة من صفوفه.
والــزكــاة مسخــرة فــي هــذا االتــجاه ،ومــفروضــة إليــجاد هــذا املــناخ فــي حــياة البشــر ،ولــرفــع
مس ــتوى امل ــعيشة إل ــى أس ــمى امل ــرات ــب ،ف ــيأخ ــذ م ــنها ،وه ــي ل ــه ح ــالل ،وال ي ــبيع ش ــيئًا م ــن
عروضه.
بـل حـقيقتها ،أكـبر مـما فـي أفـكار املتش ّـرعـة بـكثير ،كـما جـاء فـي الـنص الـسادس :قـال عـليه
السالم" :يُعطى املؤمن ثالثة آالف أو عشرة آالف".
ّ
فــاإلعــطاء غــير املحــدود واملــر ّدد بــني الــثالثــة آالف وأكــثر مــن ثــالثــة أضــعافــها -دفــعة واحــدة،-
ًـ
وخـ
ـصوص ا مــع مــقارنــتها بــأســئلة املتشــرعــة "أُعــطي الــرجــل مــن الــزكــاة ثــمانــني درهـ ًـما" وهــو
يس ــتكثره ــا  ،واآلخ ــر يس ــتكثر ع ــليه ب ــثلث دره ــم لح ـ ًـما .وي ــقفز ال ــرق ــم ف ــجأة إل ــى عش ــرة آالف
ض ــعف ع ــما ف ــي أذه ــان ــهم وال ي ــتوق ــف ع ــنده ــا ،م ــما ي ــدل ع ــلى ال ــروح ــية ال ــتي أع ــدت ال ــزك ــاة
إلنمائها ،واملستوى الذي يراد من تداولها تحقيقه.
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والـرقـم قـد يـقفز فـجأة إلـى ثـالثـة أضـعافـه مـرة أخـرى وأخـرى حسـبما يـكون مسـتوى املـعيشة
واألشــخاص .فــتركــه حـ ًـرا ،وارتــفاعــه دفــعة بهــذه املــضاعــفة ،دلــيل عــلى مــرونــته الســتيعاب كــل
الحاالت مهما كانت مستعصية.
ولـو وقـفنا عـنده فـي زمـن صـدوره لـهالـنا مـا يشـتمل عـليه ،فعشـرة آالف درهـم عـبارة عـن ألـف
ن ــعجة ،تُ ــعطى دف ــعة واح ــدة ل ــشخص واح ــد ومل ــدة س ــنة .ف ــماذا ت ــعني؟ ت ــعني :غ ــنى ال ــده ــر.
الذي يريده اإلسالم أن يسود مجتمعه.
ف ــنماؤه ــا ه ــي ال ــزك ــاة ال ــحقيقية وال ــتي ت ــفي ب ــحاج ــيات م ــتلقيها ،وه ــي ال ــزك ــاة ال ــواق ــعية،
وامل ــفهوم ال ــحقيقي مل ــعناه ــا -أي ال ــنمو -وه ــكذا ي ــنمو امل ــجتمع اإلس ــالم ــي ف ــي مس ــتوى م ــن
الرفاهية والغنى ،والتكافل والتضامن.

)تعليق(
ســمعت مــساء الــيوم الخــميس  20آب  1981تــوجــي ًها مــن الســلطات املــغربــية إلــى الــشعب
املـغربـي بـتوفـير اسـتهالك الـلحوم فـي عـيد األضـحى املـبارك الـقادم ،حـيث يـضحي الـشعب
املغربي بما يزيد على ثالثة ماليني رأس غنم تبلغ قيمتها ثالثمائة مليون دوال ٍر أميركي.
ـسنَة وأنـ ــقص الـ ــثروة الـ ــحيوانـ ــية مـ ــما
وذلـ ــك بسـ ــبب الـ ــجفاف الـ ــذي أصـ ــاب املـ ــغرب هـ ــذه الـ ـ ّ
سـيضطر السـلطات -إذا مـارس الـشعب عـادتـه بـاألضـحية كـالـسابـق -إلـى اسـتيراد الـلحوم
من الخارج النتهاء السنة الحالية.
وه ــذا ي ــعطي ف ــكرة ع ــن امل ــمارس ــات اإلس ــالم ــية ل ــو ط ــبقت ك ــما أراد ل ــها ال ــشارع ب ــوجه ــتها
الــصحيحة ،فــإن مــبلغ ثــالثــمائــة مــليون دوالر ،تــنفق فــي يــوم واحــد عــلى األضــحية املســتحبة
وإلطـعام الـفقير بـالـخصوص ،لـو أنـفقت فـي سـبيله إليـجاد مـورد ثـابـت لـه لـكان نـتاجـها يـرفـع
ّ
وتشرد.
ولحل أزمة كبيرة مما يعانيه الفقراء من حرمان
الفقير إلى مستوى األغنياء،
ّ
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الضمان مدعاة للعمل
ح ــتى ال ي ــتحول امل ــضمون ــون إل ــى ج ــيش ع ــاط ــل ع ــن ال ــعمل ن ــتيجة ال ــعناي ــة ال ــبال ــغة ب ــهم ،وال
تـ َّ
ـتفشى روح االتــكالــية واالســترخــاء فــي صــفوفــهم ،ويــصبح الخــمول ظــاهــرة مـ َـرضـيّة جــديــدة
تقضي آثارها السلبيّة على الجد والنشاط ،وتق ّوض االنتاج ،وتذهب باملبادرة واالبداع.
ح ــرص اإلس ــالم ع ــلى إب ــقاء ت ــلك الج ــذوة م ــتوق ــدة ف ــي ن ــفس ال ــفرد ،وزاد م ــن إذك ــائ ــها ب ــبعث
روح متجددة في العمل واالبداع ،نشطة في اإلنتاج حتى آخر رمق في الحياة.
كل ذلك حسب أسلوبه في تنميتها بالعوامل النفسيّة والخارجيّة:
حرضه نفسيًا بما ألهب شعوره نحو العمل واإلنتاج باظهار فضلهما.
أوالًَّ :
ث ــان ـ ًيا :م ــنع أص ــحاب رأس امل ــال ال ــصغير م ــن االس ــتفادة م ــن ه ــذا ال ــضمان إال ب ــمقدار م ــا
يكملون سنتهم.
ثالثًا :حرم أصحاب ِ
الح َرف والقادرين على االكتساب التاركني له من الضمان.

اآلثار الواردة بالتحريض النفسي.
عن رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم قال :اليد العليا خير من اليد السفلى.
عن رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم قال :عز املؤمن استغناؤه عن الناس.
ع ــن رس ــول اهلل ص ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وس ـ ّلم ق ــال :ق ــلة ط ــلب ال ــحوائ ــج م ــن ال ــناس ه ــو ال ــغنى
الحاضر -وكثرة الحوائج إلى الناس -مذلة -وهو الفقر الحاضر.
تــقدم بــبحثنا الــسابــق شــدة مــراعــاة اإلســالم إلبــقاء نــفوس املــؤمــنني عــزيــزة ،وتــفضيل إعــطاء
مــن ال يــسأل عــلى الــذي يــسأل ،وتــمويــه اإلعــطاء حــتى يــتخيل املــعطى بــأن مــا يــأخــذه هــديــة،
كل ذلك حفاظًا على كرامة املؤمن وصيانة ملاء وجهة من البذل واالستهانة.
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وهـذه الـنفسية الـعالـية يـجب املـحافـظة عـليها فـي شـتى الـظروف فـمن هـانـت عـليه نـفسه فـقد
اس ــتهان ب ــكرام ــة اإلن ــسان ف ــال ب ـ ّد م ــن إي ــجاد ع ــالج ن ــاج ــع ل ــه ل ــلحفاظ ع ــليها ب ــتهيئة ظ ــروف
العمل املناسب.
ومـن عـزّت عـليه نـفسه وكـرمـت لـديـه ،فـإن فـي سـماعـه بـفضل الـيد الـعليا عـلى الـسفلى مـدعـاة
لـه لـبذل أقـصى جهـده لـيكون صـاحـبها ولـيبقى عـزيـزًا فـي اسـتغنائـه عـن الـناس مـهما قـربـت
لحمتهم ودنت مودتهم.
ف ـ ــال ـ ــغنى وال ـ ــفقر أم ـ ــران ِنس ـ ــبيّان ن ـ ــاب ـ ــعان م ـ ــن ك ـ ــثرة ط ـ ــلب ال ـ ــحوائ ـ ــج م ـ ــن ال ـ ــناس وق ـ ـ ّلتها
ويستتبعهما العز والذل .وعلى املؤمن أن يصنّف نفسه في أيهما شاء.
فـبإمـكانـه أن يـضع نـفسه مـوضـ ًعا رفـي ًعا -يحسـد عـليه -فـي مـصاف أنـبياء اهلل كـداوود عـليه
السالم ويكون مصدا ًقا لوصف رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم حيث قال:
ـيرا مـن عـمل يـده ،وإن نـبي اهلل داوود كـان يـأكـل مـن عـمل يـده .وقـال
مـا أكـل أحـد طـعا ًمـا خ ً
ص ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وس ـ ّلم :م ــا م ــن رج ــل ي ــغرس غ ـ ً ـ
ـرس ا إال ك ــتب اهلل ل ــه م ــن األج ــر ق ــدر م ــا
يخرج من ثمر ذلك الغرس.
وزاد ف ــي ال ــفضل ق ــائ ـالً ص ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وس ـ ّلم :م ــا م ــن مس ــلم ي ــغرس غ ـ ً ـ
ـرس ا أو ي ــزرع
زر ًعا فيأكل من طائر أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة.
ال أخ ــال إن ــسانً ــا ي ــسمع به ــذا ال ــفضل ل ــلعام ــل وي ــتوان ــى ب ــعده ــا ،يكس ــل ع ــن ال ــعمل ،إال ف ــي
حــال فــقده اإلحــساس ،وانســالخــه عــن الــخير ،عــلى حــد تــعبيره ص ـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وس ـ ّلم
فـي وصـايـاه .قـال صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم :ألن يـأخـذ أحـدكـم حـبله فـيأتـي بحـزمـة حـطب
فيكف اهلل بها وجهه -خير له من أن يسأل الناس -أعطوه أو منعوه.-
فيبيعها -
ُّ
ف ـ ــلشهادة ظه ـ ــره ل ـ ــه ب ـ ــآث ـ ــار االح ـ ــتطاب امل ـ ــختلفة ع ـ ــليه أي آث ـ ــار ال ـ ــخير امل ـ ــتبقية ل ـ ــهي خ ـ ــير
الـشهادات عـلى صـيانـة مـاء وجـهه ،وكـفِّه عـن الـناس .وخـير لـه مـن سـلوك الـطريـق الهـني فـي
ال ــحصول ع ــلى ال ــرزق ب ــال ــسؤال ف ــال ــجهاد ب ــال ــعمل ي ــبلغ ب ــه ال ــعام ــل امل ــكدود ،ع ــال ــم الخ ــلود،
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ويـنصب رمـزًا تـذكـار ًيـا لـلجهاد ،مـطبو ًعـا بـخاتـم األبـديـة ،ومـفر ًغـا عـليه مـن الـروح اإللـهية قـبلة
نــبويــة تــرفــعه إلــى مــصاف األنــبياء ،تــقديـ ًـرا لجهــده املــمتزج بــتراب األرض ولــروحــه املــصبوبــة
قــطرات نــديــة تــروي عــطش األجــيال الــقادمــة وتــنبت الــخير لــلمجتمع .فــاســتحقها بــانــصاف
خلود األبدية.
عن النبي ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم:
انـه رفـع يـو ًمـا يـد عـامـل مـكدود فـقبلها .وقـال :طـلب الـحالل فـريـضة عـلى كـل مسـلم ومسـلمة،
ومـن أكـل مـن كـد يـده م َّـر عـلى الـصراط كـالـبرق الـخاطـف ،ومـن أكـل مـن كـ ِّد يـده نـظر اهلل إلـيه
بــالــرحــمة ثــم ال يــعذّبــه أب ـ ًدا ومــن أكــل مــن ك ـ ِّد يــده حــالالً فــتح اهلل لــه أبــواب الــجنة يــدخــل مــن
أيها شاء.
فه ــذه امل ــرت ــبة ال ــتي ي ــبلغها ال ــعام ــل ب ــعمله ه ــي م ــرت ــبة ال ــجهاد ف ــي س ــبيل اهلل ال ــتي يح ــرص
اإلسالم على تأكيدها والحض عليها ألنها حياة املجتمع ونموه ورقيه.
فـالـعمل أسـاس فـي انـتشار الـخير واسـتخراج الـثروات .ولـواله السـتحالـت الـحياة عـلى ظهـر
هذه األرض ،وملا خلق اهلل اإلنسان.
فـالـعامـل الـذي يـأكـل مـن كـ ِّد يـده يـرتـفع عـلى جـميع املخـلوقـني بـني يـدي ربـه ويـفسح لـه الـطريـق
قــبل غــيره لــيمر كــالــبرق الــخاطــف لــألبــصارُ ،ـمـف ِر ًغــا عــليه رحــمته وال يــعذبــه أبـ ًدا ،ويــدخــل مــن
أي أبواب الجنة شاء النفتاحها جميعها بوجهه.
ٌّ
مخل بسي ِر الحياة ومبغوض في اإلسالم.
فالتقاعس عن العمل
ـب ال ــراح ــة والخ ــمول م ــرف ــوض ب ــتاتً ــا ،ط ــامل ــا أن اإلن ــسان ي ــملك ال ــقوة وال ــنشاط ف ــعليه أن
وح ـ ُّ
يبذلهما في سبيل اإلنتاج ،لنفسه ولغيره.
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فــالــغرس الــذي يــغرســه والــزرع الــذي يــزرعــه يــدر عــله مــن الــخير بــمقدار مــا تــنتفع املخــلوقــات
ال ــحية م ــن ن ــتاج ــه ،وي ــعود ع ــليه ب ــال ــفضل ،ب ــما ي ــتناس ــب م ــع اس ــتفادة اإلن ــسان وال ــطائ ــر
والبهيمة منه.
فـالجهـد املـدخـر يـجب أن يـبذل ،ويـترجـم طـاقـة تخـدم املـجتمع ،ويـصيب الـعامـل مـنه ،بـمقدار
مـا يـصيب كـل مـن انـتفع مـن تـلك الـطاقـة ،عـندمـا حـ ّولـت إلـى انـتاج فـكل إنـسان أو طـائـر أو
ب ــهيمة ،أك ــل م ــن غ ــرس أو زرع زارع عـ ـ ّوض ذل ــك ال ــزارع وال ــغارس م ــن األج ــر ب ــما ي ــعادل
انتفاع تلك املخلوقات الحيّة.
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إصالح مفاهيم خاطئة عن الزكاة
مــن مجــموع الــنصوص املــتقدمــة )ومــا لــم نــذكــره( عــن الــزكــاة قــد يســتفاد أن الــفهم الــعرفــي
امللحة عن الفقير ،وبعبارة أخرى هو إنقاذه من املوت فقط.
عنها ،هو رفع الحاجة
ّ
وهــذا يــنافــي مــفهومــها الــحقيقي ،ومــا تــضمنته الــنصوص عــنها ،فــإن لــفظها مــعناه الــنماء،
فأين التنمية من إنقاذ اإلنسان من املوت؟
ول ــعل ذل ــك ت ــأتّ ــى م ــن دع ــوة الش ــري ــعة ل ــلزه ــد ف ــي ال ــدن ــيا ،ف ــطبّقت األم ــور ف ــي غ ــير م ــوارده ــا،
وأعطيت عكس مفاهيمها.
أسيرا لديها ،وليس الزهد أن ال تملك الدنيا.
فالزهد في الدنيا ،أن ال تملكك وتصبح
ً

ِ ِ
ِ ِ ِِ
الرزْ ِ
ق{) (١فـ ــزيـ ــنة اهلل
ح ـ َّر َم ِزي ـ ـن َ َة ال ـ ـ َّل ِـه ا َّلـ ـ ِـتي أ َ ْـ
} ُقـ ـ ْـل َمـ ـ ْن َ ـ
خ ـ َـر َج لـ ــعبَاده َوالطَّيِّبَات مـ ـ َن ِّ
حرموها.
أخرجها لعباده ليتزينوا بها ال ليُ َ
وال ــطيبات م ــن ال ــرزق ،أخ ــرج ــها ل ــهم ل ــيأك ــلوه ــا ،ويس ــتمتعوا ب ــها ،ال ليخ ــلِفوه ــا .ف ــزي ــنة اهلل
والـطيبات مـن الـرزق ،خـالـصة لـلذيـن آمـنوا فـي الـدنـيا ،ألنـهم أحـقّ بـها ،فـإذا حـرمـوهـا بـمنع
ٍ
متعد ،بعدم تأديتها ،فهي خالصة لهم يوم القيامة ال يشاركهم بها غيرهم.
مانع أو تعدي
ف ــليس م ــن ش ــأن اهلل ،أن يح ــرم ع ــباده امل ــؤم ــنني خ ــير م ــا أخ ــرج ل ــهم م ــن زي ــنة وط ــيبات ،ف ــهو
سـبحانـه س ّ
خـرهـا لـهم امـتحانًـا لـيضعوهـا مـواضـعها ،ويـصرفـوهـا فـي مـصارفـها ،فـمن تـعدى
حدود اهلل كان هالكه عن بينة.
فـالـدنـيا إذا أقـبلت ،كـان أحـقّ الـناس بـها أخـيارهـا ال فـجارهـا ،ألنـهم يـقيمون وجـوهـهم لـلديـن
حنيفًا ،ويح ّققون الفطرة.
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ـثيرا -مـا يـبتلي اهلل املـؤمـن بـالـفقر ،لـيمتحن صـبره ويجـزيـه عـليه ،ولـكن الـفقر
نـعم ربـما -أو ك ً
ل ــيس م ــن ص ــفات امل ــؤم ــن امل ــالزم ــة ل ــه ،ف ــهو أعـ ـزّ وأك ــرم ع ــلى اهلل م ــن ذل ــك ،ويظه ــر ف ــضله
أحب اهلل عب ًدا ابتاله.
وكرامته بصبره على امتحان من يحب ،وإذا
ّ
وقد يحلو لدعاة التحلل ،أن يص ّوروا الفقر مالز ًما لإليمان ،ليبعدوا ضعفاء الفكر عنه.
وبــإعــطائــنا نــظرة عــن مــلك ســليمان بــن داود عــليه ّـ
الس الم ،يظهــر لــنا مــا لــلمؤمــنني عــند ربــهم
في الدنيا واآلخرة.
الس الم ،اإليـمان الـقوي والـعلم الـذي فـاق
فـأول األشـياء الـتي كـان يـتمتع بـها سـليمان عـليه ّـ
َ
ﱠ
ْ
َ
َ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ْ
اْ Èـم ُد ل ﱠ ِ Îالـذي ف ﱠـض َلناَ
َ
َ
ً
إيــمان وعــلم كــثير مــن املــؤمــنني} :ولـقد آتـينا داود وسـل *ىمان ِعـmا وقـا3
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ِنعم العبد ا Iنه اواب{ .
ـصوصا فـي حـاالت الـسعادة والـخير ،الـتي يـنسى الـناس بـها ربـهم ،بـينما هـو يـعود إلـيه،
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لــيطلب مــنه املــزيــد ،ويــؤدي شــكر املــوجــود .فــيقول} :قـال َر ﱢب اغ ِـف ْر ِ *َ òو َه ْـب ِ *ُ òملَ 3 ôي َنب ِ Ú* +

(

ﱠ َ ( َ ْ ﱠ

َ 3ح ٍد ﱢم ْن َب ْع ِدي ا Iنك انت ال َوه ُ
اب{).(٣

فيستجيب له ربه لقدرته على كل شيء.
وثــالــثها :جــريــان الــريــح بــأمــره فــي كــل حــاالتــها فــال فــرق عــنده فــي إنــجاز مــهمته بــني حــسن
األحـوال الـجويـة ورداءتـها ،فـالـريـح الـعاصـفة بـأمـره والـرخـوة رهـن إشـارتـه }َ :ف َس ﱠخ ْـر  ُ َ 6َ+ال ﱢـر *َõ

) (١النمل .15
) (٢ص . 30
) (٣ص . 35
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( ْ ُ َ َ ْ ُ ( َ َ ) َ َ ْ َ ُ َ (١ﱢ َ َ َ ً َa
َa
( ْ )ُ (٢
}غ ُـد ﱡوهـاَ
ْ
ْ
*
ـاصـفة ِ ¤iـري ِ6iم ِـر ِه{ ؛
ِ ¤iـري ِ6iم ِـر ِه رخـاء حـيث اصـاب{ ؛ }وِلسـل *ىمان الـر õع ِ
ْ َU
اÅا ْ َU
¼ ٌر َو َر َو ُ َ
¼ ٌر{). (٣
ففي كل يوم يقطع بها مسافة شهرين من املسير.

َ ﱠ
َ
الشـ َـي ِاط *  ُ ^َ+ﱠَ Ùبـ ﱠـناء َو َغـ ﱠ
ـو
اص * َوآخـ ِـر * َ+
وراب ــعها :ك ــان ي ــتم ّيز وي ــتمتع ب ــما س ّخــر اهلل ل ــه} :و
ٍ
ُ َ ﱠ َ ( + َ+
^ ِ * ,اْ 3صف ِاد{). (٤
مقرِن *
ف ــكل أن ــواع ال ــشياط ــني ،ت ــعمل ت ــحت إم ــرت ــه ع ــلى اخ ــتالف اخ ــتصاص ــات ــهم وم ــهارات ــهم ،م ــما
يعجـز عـنه البشـر ،فـمنهم الـبنّاؤون الـذي يـجيدون فـن الـهندسـة والـعمران ،ومـنهم الـغواصـون
ال ــذي ــن يس ــتخرج ــون ال ــآلل ــىء والح ــلي وال ــكنوز- ،وأف ــضل م ــا ي ــتز ّي ــن ب ــه اإلن ــسان ف ــي ب ــنائ ــه
وصدره ،-ومنهم مقرنون باألصفاد يعملون األعمال الشاقة ويؤدون املهمات الصعبة.

ُ ﱢ َU
َ (ﱡَ ﱠ ُ ُ ﱢْ َ َ َ ﱠْ َe
َ
ْ
| ٍء{ ف ــمنطق ال ــطير ك ــان
وخ ــام ــسها 6}* :ا *8ـا الـناس عـmنا م ِ
ـنطق الط * ِ 9واو ِتـينا ِمـن * Ù
)(٥

يــعرفــه ،وكــانــت الــطيور بــإمــرتــه ،تــكتشف لــه مــا يــطلبه مــنها ،ألن لــها خــبرات لــم تــكن لــغيرهــا،
فكانت تضعها تحت تصرفه ،فكان يصرفها متى يريد ويجمعها متى شاء.

ﱠ
َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َْ ُ َ U
ﱢ
َ
ا3
و
ن
نس َوالط ْ* ِ. (٦){9
اÈ
}وح ِ ِلسل *ىمان جنوده ِمن ِi
ِ I
َ
}ه َذا َع َط eاو َ 6َ+ف ْام ( ^ْ+ ُ+ا ْو (ا ْم ِس ْك ب َغ ْ*ِ 9ح َ
اب{). (٧
س
ٍ
ِ ِ
) (١ص . 36
) (٢األنبياء . 81
) (٣سبأ . 12
) (٤ص . 38 -37
) (٥النمل . 16
) (٦النمل . 17
) (٧ص . 39
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فم َّن واختار أفضل الخيارين ،ففاز بأبقى الدارين.

}و ﱠن َ ُ ِع َند َ 6َ+ل ُز ْل َ Âَ+و ُح ْس َن َ
آب{). (١
م
َ اI
ٍ
لـقد وصـل سـليمان عـليه أفـضل الـصالة والسـالم ،إلـى مـنيته ،وبـلغ غـايـته فـيما دعـا بـه ربـه،
مــن املــلك الــذي ال يــنبغي ألحــد مــن بــعده ولــم نــعلم مــنذ يــومــه بــل مــنذ خــلق البشــريــة وحــتى
يـومـنا هـذا ،أحـ ًدا تـمكن مـن بـلوغ مـلكه .ومـعه بـلغ أعـلى املـراتـب فـي الـقرب مـن اهلل ،والـتنعم
باآلخرة ،وتميّز باإليمان في الدنيا.
فظه ــر أن اإلي ــمان ي ــجتمع م ــع ال ــغنى .ف ــملك ن ــصاب م ــن ك ــل ص ــنف م ــن أص ــناف ال ــزك ــاة ال
يخــرج املــالــك عــن الــفقر بــاملــفهوم اإلســالمــي ،طــاملــا أنــه لــم يــتوصــل إلــى حــد الــكفايــة ،ألنــها
الح ــد ال ــفاص ــل ب ــني ال ــفقر وال ــغنى ،أي ب ــني االس ــتحقاق ل ــلزك ــاة وع ــدم ــه .وإن ك ــان امل ــفهوم
العرفي أو مفهوم املتشرعة يختلف عن ذلك.

تحديد مفهوم املسكني
امل ــسكني ي ــشارك ال ــفقير ف ــي ال ــعوائ ــق ال ــتي ت ــحول دون اس ــتوائ ــه س ــويً ــا وتس ــبب ل ــه التخ ــلف
ويــربــو عــليه تخــلفًا ويــزيــد عــنه حــرمــانًــا مــلقيًا بــكل ثــقله عــلى كــاهــل املــجتمع بــفقدانــه الحــلية
والتدبر للخروج من معاناته ،فال يستطيع حوالً وال قوة إال بواسطة اآلخرين.

الصنف الثالث – العاملون عليها
وهـ ــم املـ ــنصوبـ ــون ألخـ ــذ الـ ــزكـ ــاة وضـ ــبطها وحـ ــسابـ ــها وإيـ ــصالـ ــها إلـ ــى اإلمـ ــام أو نـ ــائـ ــبه أو
مسـتحقها ،وهـؤالء لـوال انـقطاعـهم عـن أعـمالـهم لـجبايـتها وجـمعها وإيـصالـها أو تـوزيـعها ملـا
حملوها مؤونتهم.
) (١ص . 40
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الصنف الرابع والخامس والسادس:
املؤلفة قلوبهم -الرقاب – الغارمون
إعــطاء هــذه األصــناف الــثالثــة إلكــمال الــدور االنــمائــي الــذي تــقوم بــه الــزكــاة حــتى ال يــشعر
ـمر ع ــلى أف ــراده
ف ــرد ف ــي امل ــجتمع ب ــغضاض ــة ف ــي ن ــفسه أو إه ــمال ل ــحال ــه ،ف ــإن ك ــل ح ــال ــة ت ـ ّ
يحسـب حـسابـها بـدقـة ،وتـدرس أسـبابـها بـرويّـة ويسـتنتج مـا يـمكن أن يـترتـب عـليها ،أو تـؤول
إلــيه ،فــتتدارك الــنتائــج امل ُــرضـ ّية قــبل وقــوعــها ،وتــعالــج األســباب الــعرضــية قــبل اســتعصائــها.
ف ــتدارك امل ــؤل ــفة ق ــلوب ــهم ،ب ــترك ــيز اإلي ــمان ب ــها ،وت ــقوي ــته ب ــإزال ــة س ــخائ ــمها ،ح ــتى ال يج ــد
ال ــشيطان س ــبيالً إل ــيها ،ب ــتخوي ــفها ال ــفقر ،وج ـ ّـره ــا ل ــلفحشاء وامل ــنكر ،ف ــيدف ــع ل ــهم س ــهم م ــن
الزكاة ليقووا على مكافحته ومعاندته.
أم ــا ال ــرق ــاب وه ــم ال ــعبيد :ف ــإ ّن ح ــال ــتهم ت ــش ّكل وض ـ ًعا ش ــاذًا ف ــي امل ــجتمع ن ــتيجة ت ــرس ــبات
م ــزم ــنة ،وت ــراك ــمات ق ــدي ــمة م ـ ّـرت ب ــها اإلن ــسان ــية ،ف ــأف ــرزت ت ــلك ال ــحال ــة ال ــغري ــبة ،ع ــن ف ــطرة
اإلنسان واملنافية لطبيعته وإنسانيته ،املشتركه بينه وبني مستعبده.
فـلذلـك ،وقـف اإلسـالم بـكل قـواه لـيقضي عـلى هـذا الشـذوذ ،وس ّ
خـر كـل االمـكانـيات الزالـته،
فـفرض عـتق الـرقـبة عـلى أكـثر املـخالـفات واألخـطاء الـتي يـقع بـها املسـلم ،لـلتكفير عـن خـطأه
ومـخالـفته ولـو كـانـا طـفيفني .وحـ ّ
ث عـلى الـعتق ابـتدا ًء حـثًا شـديـ ًدا ،بـدون الـوقـوع فـي األخـطاء
واملـ ــخالـ ــفات ،ألجـ ــل أن يحـ ـ ّـرر كـ ــل األنـ ــفس املسـ ــتعبدة ،وإذا لـ ــم تـ ــسخُ أنـ ــفس املـ ــالـ ــكني ولـ ــم
تســتجب لــترغــيب ربــها ،وبــقيت حــاالت اســتعباد وعــبوديــة لــغير اهلل ،فــإن فــي أمــوال ضــمان
امل ــجتمع ،م ــا ي ــتكفّل بتح ــري ــر ت ــلك األن ــفس املس ــتعبدة ب ــعد ش ــرائ ــها ،ألن اإلس ــالم ي ــرف ــض
ال ــعبودي ــة ل ــغير اهلل ،وي ــساوي ب ــني البش ــر ف ــي ال ــحقوق وال ــواج ــبات ،وي ــتكفل ب ــإي ــجاد الح ــلول
الـ ــناجـ ــعة ،لـ ــلحاالت الـ ــشاذة الـ ــتي يـ ــبتلي بـ ــها املـ ــجتمع ،وتـ ــكون مـ ــخالـ ــفة ملـ ــنهاجـ ــه ولـ ــفطرة
اإلنــسان ،ويتخــلص مــنها بــاســلوب ال يــترك فــرا ًغــا خــلفه ،أو إســاءة لــنهجه ،واســتقامــة خــطه،
ـحت نــفسه عــن الــبذل والحــريــة ،ولــم يـ َـر نــفسه أه ـالً
فــاملســتعبد ،الــذي ألــف تــلك الــحالــة ،وشـ ّ
لـالعـتناء اإللـهي  ،فـثمنه قـيمة مـا يـرى نـفسه أهـالً لـه ،دراهـم مـعدوداتُ ،يـعطاهـا مـن الـزكـاة،
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لتحــريــر مــا تــحت يــده ،مــن نــظرائــه مــن الخــلق ،ألن الــناس صــنفان :إمــا أخ لــك فــي الــديــن،
وإما نظير لك في الخلق).(١
وأمــا الــغارمــون :فــهم الــذيــن يــعانــون مــن أزمــة حــا ّدة فــي حــياتــهم ،حــيث اســتغرقــهم الــديــن،
ف ــأف ــقده ــم إم ــكان ــية ال ــوف ــاء ،وت ــضاءل ــت أم ــام ــهم ف ــرص تحس ــني وض ــعهم االج ــتماع ــي ،وب ــلوغ
مرتبة االكتفاء الذاتي.
فــهم يــش ّكلون حــالــة غــريــبة ،وشــاذّة عــن الســلوك الــطبيعي الــفطري ،فــينبغي تــداركــها ،حــتى
مــع كــون أخــطارهــا أقــل مــن غــيرهــا مــن الــحاالت ،فــيصرف لــهؤالء ،ســهم مــن هــذا الــضمان
ل ــإلي ــفاء ع ــنهم ،وإلت ــاح ــة ال ــفرص ــة أم ــام ــهم ل ــلعمل واإلن ــتاج ،ش ــري ــطة أن ال ت ــكون دي ــون ــهم
محرمة في نظره.
ضرة باملجتمع أو
ّ
املستغرقة ،نتيجة تصرفات ُم ّ
فـإذا كـانـت ُمـنفقة فـي محـرم ،أو مسـتعملة فـي وجـه غـير صـحيح ،فـال يـوفّـى عـن هـؤالء ،حـتى
ال يكون ذلك تشجي ًعا لهم على االيغال في الفساد.

الصنف السابع والثامن :سبيل اهلل ،وابن السبيل
وأمــا هــذان الــصنفان ،فــسهمهما يــش ّكل أرقــى الــحاالت االجــتماعـيّة قــاطــبة .فســبيل اهلل مــن
املـفاهـيم الـواسـعة جـ ًدا ،والـتي تـشمل كـل الـحاالت الـكمالـ ّية ،لتحسـني وضـع املـجتمع ورقـ ّيه
ّ
وتحضره.
فبناء القناطر ،واملدارس ،واملساجد من سبيل اهلل.
وإصــالح ذات الــبني ،ورفــع الــفساد ،واإلعــانــة عــلى الــطاعــات مــن ســبيل اهلل وبــناء املــساكــن
الشعبية ،وتعبيد الطرقات ،وتوزيع الحاجيات الضرورية من سبيل اهلل.

°a
+
والتعل bمن سبيل ال.Î
الطبابة
م^
و6
وبناء اøصحات واøستشفيات* ،
*
السالم.
) (١اإلمام علي عليه ّ
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وهــكذا كــل مــساعــدة عــلى ط ــاعــة ،والح ـ ّد مــن انــتشار الــفساد واملــعصية ،يــندرج تــحت هــذا
الـعنوان ،فـإغـاثـة املـلهوف ،وف ّـك الـعانـي واألسـير ،مـن سـبيل اهلل ،فسـبيله الحـب يـتسع لجـميع
خلقه مع التقوى والطاعة.
وأمـا ابـن السـبيل ،فـهو الـذي نـفذت نـفقته فـي غـير بـلده ،وال يسـتطيع الـذهـاب إلـيه .فـيُعطى
تضر بصالح مجتمعه.
ما يوصله بشرط أن ال يكون سفره في معصية
ّ
وي ــتضح م ــن م ــصارف ال ــزك ــاة ،م ــدى س ــعي اإلس ــالم ل ــتحقيق امل ــجتمع ال ــصال ــح ،وال ــتعاي ــش
ـحس الج ــميع ب ــرع ــاي ــته ل ــهم
امل ــثال ــي ف ــي ظ ــله ،ب ــحيث ت ــنعدم ال ــفوارق ،وت ــتقارب ال ــطبقات ،وي ـ ّ
ومحافظته عليهم في كل الظروف.
ولـذا ال يـجب بسـط الـزكـاة عـلى األصـناف الـثمانـية ،بـل تـنفق عـلى األولـويـات حسـبما تـقضي
ال ــظروف ،وت ــتطلب ت ــنمية امل ــجتمع ،ف ــيمكن أن ت ــصرف ع ــلى ص ــنف واح ــد أو أك ــثر ،ب ــدون
ترتيب حسب الورود في اآلية ،وإنما حسب الحاجة فقط.
ومـ ــراعـ ــاة جـ ــبايـ ــة الـ ــزكـ ــاة ،وصـ ــرفـ ــها عـ ــلى مسـ ــتحقيها ،كـ ــما يـ ــجب يـ ــطمئن اإلنـ ــسان عـ ــلى
مستقبله ،ويضمن له راحته وسعادته.

أوصاف املستحقني
يشترط في املضمون بضمان الزكاة أربعة أوصاف.

األول :اإليمان
فـإن الـكافـر ال يُـعطى ،ألنـه مـب ِّدل لـفطرة اهلل ،وحجـر عـثرة فـي تـعاون أبـناء املـجتمع ،وتـوحـيد
ص ــفوف ــهم إلن ــمائ ــه ،ف ــهو ب ــما جح ــد م ــن ع ــقيدت ــهم ،ع ــارض ت ــلقائـ ـ ًيا أع ــمال ــهم امل ــنبثقة ع ــن
إي ــمان ــهم ،ب ــإط ــاع ــة أوام ــر م ــن ي ــعتقدون ب ــوج ــوب ات ــباع ــه ،وت ــنفيذ أوام ــره ،وامل ــعارض ــة ت ــوق ــف
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الـتق ّدم واالزدهـار ،وتـؤخـر سـير املـجتمع ،وهـذا أض ّـر شـيء يـعانـيه فـي تـكامـله ،فـلذلـك يحـرم
من املساعدة ،حتى ال يتق ّوى على العرقلة ،ومعارضة الفطرة.

الثاني :أن ال يكون من أهل املعاصي
فــإن إعــطاءه يــق ّويــه عــلى املــعصية ويــعينه عــلى اإلثــم ،وضــرر املــجتمع وتــأخــره ،وهــو يشــترك
ًـ
مـع الـكافـر ،فـي بـعض الـجهات املـعيقة لـنموه وعـرقـلة مـسيرتـه ،خ
ـصوصا إذا كـان مـن تـاركـي
ال ــصالة ،ف ــإن ــه ف ــي ت ــباي ــن م ــع أب ــناء م ــجتمعه ،ال ــذي ــن ي ــعتقدون ــها ال ــداع ــية له ــذا ال ــضمان،
وي ــعتقدون أن ــه ل ــيس ب ــني امل ــرء وب ــني أن ي ــكفر ،إال أن ي ــترك ال ــصالة ،ف ــهو به ــذا ،يش ــترك م ــع
الكفار في املوانع التي تحول دون إعطائه.

الثالث :أن ال يكون ممن تجب نفقته على املعطي
كــاألبــويــن واألبــناء ،فــيما يــحتاجــونــه لــإلنــفاق .ألن اإلســالم يــريــد أن يــبني مــجتم ًعا مــتالحـ ًـما،
ـحس أعـ ــضاؤه بـ ــأنـ ــه وحـ ــدة مـ ــتكامـ ــلة كـ ــالـ ــجسم الـ ــواحـ ــد ،ويـ ــصل بـ ــهم إلـ ــى روح الـ ــزكـ ــاة،
يـ ـ ّ
وتـطبيقها خ ًـ
ـارجا عـلى الـساحـة -كـما تـقدم -وهـي الـزكـاة الـباطـنة بـأن ال تسـتأثـر عـلى أخـيك
بما هو أحوج إليه منك.
ّـ
وهـذا يـبدأ مـن بـناء الخـلية األولـى -وهـي الـبناء الـعائـلي -فـمتى ت ّـ
ـوح دت
وأحس ت بـالـتكافـل،
وامل ــسؤول ــية امل ــتبادل ــة ،ب ــني اآلب ــاء وإن ع ــلوا ،واألب ــناء وإن ن ــزل ــوا ،وأن ك ــل واح ــد م ــن ه ــؤالء
مــسؤول عــن الــباقــني مــسؤولــية شــخصية بمســتوى مــسؤولــيته عــن نــفسه؛ خـ ً ـ
ـارج ا عــن نــطاق
املسؤولية العامة -األخوية والرعوية بني املؤمنني.-
بــدأ بــناء الــتكافــل ،والــتضامــن الســليم ،بــني بــاقــي أفــراد املــجتمع ،حــتى يــصل إلــى مــرحــلته
الـكبرى -وهـي أن الـفرد واحـد مـن املجـموعـة يـعيش ألجـلها وتـعيش لـه فـال يسـتأثـر عـليها بـما
تحتاجه.
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فـلذلـك ،كـان اآلبـاء واألبـناء ،مـن واجـبي الـنفقة الـشخصية ،فـال تـجوز لـهم الـزكـاة -مـمن تـجب
عليهم نفقتهم -ألنها من النفقات العامة.

الرابع :أن ال يكون هاشميًا
فالهاشمي له سهم من الخمس يكفي لضمانه أوالً.
وثـانـيًا :فـلربـما لـو أطـلقت يـد الـهاشـمي فـي الـزكـاة ،لحـرم مـنها أصـحابـها ومسـتحقيها ،بـمالـه
م ــن دال ــة ال ــقرب ــى والنس ــب ب ــرس ــول اهلل صـ ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وسـ ـ ّلم وه ــذا م ــا ي ــخيف ،م ــن
تــحويــر الــفريــضة ،عــن ســيرهــا األســاســي ،فــلذلــك ورد أنــها ال تحـ ّـل لــلهاشــمي ،كــما ورد مــا
يفهم منه التخ ّوف من االستئثار به -للهاشميني -وحرمان الناس منها:
الس الم قــال :إن أنـ ً ـ
عــن أبــي عــبد اهلل عــليه ّ ـ
ـاس ا مــن بــني هــاشــم أتــوا رســول اهلل ص ـ ّلى اهلل
عـليه وآلـه وسـ ّلم فـسألـوه أن يسـتعملهم عـلى صـدقـات املـواشـي .وقـالـوا :يـكون لـنا هـذا الـسهم
الذي جعل اهلل عزّ وجل للعاملني عليها ،فنحن أولى به.
فــقال رســول اهلل ص ـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وس ـ ّلم :يــا بــني هــاشــم إن الــصدقــة ال تحـ ّـل لــي ولــكم،
مؤثرا عليكم غيركم).(١
ولكني قد وعدت الشفاعة! إلى أن قال :أتروني
ً
فقولهم :يكون لنا هذا السهم .فنحن أولى به.
يظهـر ،مـدى حـرصـهم عـلى أن يسـتأثـروا ،دون سـائـر الـناس ،فـلو أن رسـول اهلل صـ ّلى اهلل
عـليه وآلـه وسـ ّلم ،أق ّـرهـم عـليه مـع قـولـهم فـنحن أولـى بـه لـكانـوا اتخـذوا ذلـك تشـريـ ًعا لـهم دون
غـيرهـم ،عـمالً بـالـسنة الشـريـفة ،ألنـها مـن مـصادر التشـريـع  -وهـي إقـرار املـعصوم أو عـمله
أو قـولـه -ولحـرم جـميع الـناس غـيرهـم ،مـنه ،الدعـائـهم األولـويـة بـه ،فـي حـياة الـرسـول صـ ّلى
اهلل عليه وآله وس ّلم ،وإقراره ذلك.
) (١الوسائل ،ج  4ص .186
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فــليس ألحــد مــن بــعده أن يحــرمــهم ح ـ ًقا فــرضــه اهلل لــهم .فــحسم رســول اهلل ص ـ ّلى اهلل عــليه
وآل ــه وس ـ ّلم األم ــر ،بح ــرم ــة ال ــصدق ــة ع ــليه ص ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وس ـ ّلم وع ــليهم ،ألن ال ــشفاع ــة
أكبر من الدنيا بأسرها فكيف بأموالها.
ثـم خـفّف عـنهم ،مـن وقـع مـا يـعتقدون بـأنـه آثـر غـيرهـم عـليهم عـلى مـا أقـر لـهم أتـرونـي مـؤث ًـرا
عليكم غيركم.
فـهم عـلى مـا يـبدو ،كـانـوا يـعتقدون ،بـأنـهم سـيؤثَـرون عـلى غـيرهـم ،بهـذا الـسهم ،فـيغدو لـهم
خـاصـة .فـلما حـرمـهم صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم مـنه ،بـدا لـهم أنـه آثـر غـيرهـم عـليهم .فـخفف
ـثارا لـلغير؛ وإنـما هـو لـتكامـل املـجتمع؛ وأعـظم شـيء فـي املـجتمع الـكامـل
عـنهم ،بـأن ذلـك إي ً
هــي الــكرامــة والــشفاعــة .وقــد وعــدتــهما ،فــأنــتم ســتجنون ثــمرة وجــود املــال ،بــني أيــدي الــناس
بما يطلبونه منه ،وهو الشفاعة وقد حصلتم عليها.

زمان دفع الزكاة
ملـا كـان دور الـزكـاة ،ضـمان املـجتمع بـرزقـه ،والـنهوض بـأفـراده لـبلوغـهم الـكفايـة ،كـان دفـعها
ي ــراع ــي ح ــال ــة أول ــئك امل ــضمون ــني ،ف ــهو ف ــي األوق ــات ال ــعادي ــة ي ــجب بمج ــرد ت ــصفية ال ــغ ّلة ف ــي
الغالت االربع.
ف ــفي ال ــحنطة وال ــشعير ،ح ــني ت ــصفيتهما ،وف ــي ال ــتمر ح ــني اج ــتذاذه ،وف ــي ال ــزب ــيب ح ــني
اقتطافه عنبًا.
وفــي األنــعام والــنقديــن؛ بمجــرد حــلول الــحول ،وال يــجوز الــتأخــير عــن هــذه املــواعــيد ،كــما ال
تجوز املطالبة قبلها ،ال من العاملني عليها وال مستحقيها.
فـمن تـأخـر عـن تـأديـتها ،عـ ّد آث ًـما ،وفـي نـفس الـوقـت ،ضـامـنًا لـها ،لـو تـلفت فـي ضـمن مـالـه،
هذا مع وجود املستحق.
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أمـا مـع عـدم وجـود املسـتحق ،فـيتمكن املـالـك مـن عـزلـها ،وعـندهـا تـتعني ،وال يـضمن تـلفها ،إال
مع تفريطه ،لكونه أمانة بيده.
وخالل مدة االنتظار ،يلحق نماؤها بها ،إذا كانت مما ينمو.
ورعـايـة ألحـوال املـضمونـني ،فـإنـه يـجوز لـلمالـك ،تـقديـم دفـع الـزكـاة عـن وقـت وجـوبـه ،ولـكن بـعد
ـب الــحنطة والــشعير واصــفرار ثــمر النخــل ،وانــعقاد الــحصر فــي
تــع ّلقه ،أي عــند اشــتداد حـ ّ
الكرم .ويجب القبول من الساعي أو املستحق ،ألنه يجوز خرصها ودفع قيمتها.
كـما يـجوز إعـطاء املـضمونـني ،مـن الـزكـاة ،بـنحو الـ َّديـن .واحـتساب ذلـك زكـاة ،عـند وجـوبـها،
مرت عليهم.
إلنقاذهم من األزمات الحادة ،والحاالت الصعبة ،التي ّ
وإذا ت ــحسنت أح ــوال ــهم ع ــند وج ــوب ــها ،وخ ــرج ــوا ع ــن ص ــفة االس ــتحقاق ،فيس ــتوف ــى م ــنهم
الدين ،وتعطى الزكاة للمستحقني.
ـرصا عـلى فـعالـية هـذا الـضمان ،فـإنـه يُـضمن مـع االتـالف مـن قـبل مـتلف؛ فـلو كـان املـالـك
وح ًـ
قـد تـأخـر بـالـدفـع )مـع وجـود املسـتحق(؛ وأتـلف مـتلف لـه مـالـه ،مـع الـزكـاة؛ فـيكون ضـامـنًا لـها
هــو واملــتلف ،فــيتمكن املــضمونــون مــن الــرجــوع عــلى أيــهما شــاؤوا ،فــإذا رجــعوا عــلى املــالــك
لسهولة التحصيل منه فيرجع هو على املتلف.
ولــو ظهــرت عــلى املــالــك إمــارات املــوت ،ولــم يــكن قــد أ ّدى زكــاة ،فــيجب عــليه أن يــوصــي بــها
لتؤ ّدى عنه.
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البحث الثاني

في الخمس
| ٍء َف (ا ﱠن ِل ﱠـل ِـه ُ ُ+
اَ êو ْ َ
َ}و ْاع َ ُـmوا (ا +ﱠ َ ـا َغ ِن ْم  bُaﱢمن ْ* َU
© َـس ُه َو ِل ﱠـلر ُس ِـول َوِل ِـذي ْال ُـق ْر َ Hٰ َ iو ْال َـي َت َ ٰ
اَ Pـس ِاك * ِ^+
ا ﱠ
َو ْ+ i
الس ِب ِيل{ ).(١
ِ
الخــمس والــزكــاة مــن أهــم الــضمانــات االجــتماعــية ويــش ّكالن الــعمود الــفقري لــلمال ـ ّية الــعامــة
للمجتمع اإلسالمي.
وف ــي ك ــثير م ــن امل ــوارد نج ــد الخ ــمس أوس ــع دائ ــرة م ــن ال ــزك ــاة ل ــشمول ــه ل ــبعض م ــا ل ــم ت ــطله
الـزكـاة -بـناء عـلى وجـوبـها فـي تـسعة أشـياء كـما تـقدم -ولـو كـانـا يـفترقـان؛ بـأن الـزكـاة تـطول
املال سنويًا طاملا أنه فوق النصاب فإذا نقص عن النصاب فال تطوله.
أم ــا الخ ــمس ،ف ــإن ــه ي ــلحق امل ــال م ــرة واح ــدة ،إال إذا ن ــقص ث ــم ع ــاد إل ــى م ــا ك ــان ع ــليه ،ف ــإن ــه
ـحا جـديـ ًدا فـي سـنة جـديـدة ،أمـا عـودتـه،
يـلحق الـزيـادة الـتي أعـادتـه كـما كـان ،بـاعـتبارهـا رب ً
السنة إلى حاله ،فال يلحق الخمس الزيادة تلك.
بنفس ّ
فــهو يــكون دائـ ًـما فــي الــربــح الجــديــد ،فــي ســنة جــديــدة ،حــتى األمــوال املــزكــاة ،فــإن الخــمس
وسيتبني ذلك في تفصيالته.
يلحقها ملرة واحدة،
ّ
يجب الخمس في سبعة أمور وهي:
 -1الغنائم.
 -2املعدن.
) (١األنفال .41
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 -3الكنز.
 -4ما أخرج بالغوص من البحر.
 -5األرض التي اشتراها الذمي من املسلم.
 -6املال املختلط بالحرام.
 -7ما يفضل عن مؤونة السنة.
هـ ــذه األمـ ــور السـ ــبعة الـ ــتي يـ ــجب فـ ــيها الخـ ــمس ،كـ ــفيلة وحـ ــدهـ ــا بـ ــضمان املـ ــجتمع ،وخـ ــلق
م ــساواة ي ــندر م ــثيلها ،وت ــحقيق ع ــدال ــة ش ــام ــلة ،ي ــرت ــفع ف ــيها مس ــتوى ال ــفقير ،إل ــى م ــصاف
األغنياء ،وينعم برخائها كل من يعيش في تلك الدولة ،التي تؤدي هذا الواجب.

تأدية الواجب
حسـب األسـلوب اإلسـالمـي ألجـل تـطبيق كـل شـرائـعه ،فـإنـه يـدخـل أوالً إلـى نـفس اإلنـسان،
ف ــيو ّلــد ع ــنده ح ــرك ــة داخ ــلية دائ ــمة ،وان ــدف ــا ًعــا ت ــلقائ ـيًا ،وق ــناع ــة ذات ـيّة ب ــأن ت ــنفيذه ل ــلواج ــبات
اإلسالمية ،ملصلحته وفائدته ،وسعادته واستقرار حياته.

َ ( ﱡ َ ﱠ  ُ َ ْ ُ َ َ+ﱠ
َ َ َ ُْ َ ُ
ُ
َ
ﱠ
*} 6ا *8ا ال ِذ * آمنوا است ِجيبوا ِلل ِـه و ِللرس ِول ا Iذا دعاPِ Äا ِ

ُ

* ْ¤ي ْ
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فـدعـوة اهلل لـإلنـسان لـحياتـه الـسعيدة ،وهـناءتـه املـنشودة .فـاالسـتجابـة لـها هـي الـتي تـحقق
هــدفــه ،والتخــلف عــن تــلبيتها ،يخــلق مــصاعــب كــثيرة ،تــواجــه اإلنــسان فــي حــياتــه ومــصيره.
وتحمله ما ال طاقة له به ،ألن اهلل يحول بينه وبني ما يريد.

) (١األنفال .24
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َ ْ َ ُ ( ﱠ ﱠ َ َ ُ ُ َ ْ  ( َ ْ َ َ ْ َ ْ َ+ﱠ ُ َ ْ َ ُa
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َ
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فــعدم االســتجابــة ،ســيمنع رغــبات الــقلب ،بســبب املــوانــع الــتي ســتحول دونــها ،وســيندم املــرء
على تقصيره ،عندما يحشر إلى ربه.

َ( ﱠ ﱠ
وآيـة الخـمس تحـدد املسـتفيديـن مـن هـذه الـفريـضة ،بـعدمـا تـفرضـها ،بـقولـه سـبحانـه }فان ِلـل ِـه
ُ ُ+
© َس ُه{.
مصارف الخمس
أصــحاب الــسهام فــي الخــمس ســتة :اهلل ،والــرســول ،وذي الــقربــى ،فهــذه ثــالث أســهم -أي
نــصف الخــمس -وهــو يــعود لــإلمــام ،ألن ســهم اهلل لــلرســول وســهم الــرســول ،لــإلمــام ،بــاعــتبار
املنصب اإللهي ،وسهم ذي القربى له باعتباره صاحبه.
والـيتامـى ،واملـساكـني ،وابـن السـبيل ،وهـذه ثـالثـة أخـرى -أي الـنصف الـثانـي للخـمس -يـعود
ً
تعويضا عما فاتهم من الزكاة.
لألصناف املذكورة ،من الهاشميني

الخط العام
تــنمية املــجتمع وتــكامــله ،خــط اإلســالم األســاســي فــي كــل تشــريــعاتــه .واســتقامــته وســالمــته
الفطرة ،هي الهدف األكبر له.
فكل ما شأنه أن يبدلها ،أو يغير خلق اهلل ،تعالج أسبابه ،حتى ال يكون.
وبــدراســتنا لــضمان الــرزق ،عــلمنا مــا لــلزكــاة ،مــن دور إيــجابــي فــي تــحقيق هــدف اســتقامــة
الفطرة.
) (١األنفال .24
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وكــما كــان الــتركــيز هــناك ،عــلى األصــناف الــتي تــعانــي مــن أســباب االنحــراف ،فــهنا كــذلــك،
تتركز املعالجة على نفس األسباب ،ولنفس األصناف.
فــمن الــثمانــية أصــناف املــتقدمــة فــي الــزكــاة ،كــان الــتركــيز عــلى :الــفقراء واملــساكــني ثــم ابــن
السـبيل .وهـنا يـنصب االهـتمام عـلى الـيتامـى واملـساكـني وابـن السـبيل ،وسنجـد فـيما يـأتـي
-في مبحث االنفال والفيء -انصراف االهتمام لنفس األصناف.

ْ ( ْ ْ َُ ٰ َ ﱠ
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ُ
َ
َ
ﱠ
ٰ
ــول َوِل ِــذي ْال ُــق ْر َ Hٰ َ iو ْال َــي َت َاٰê
ــو ِمــن اه ِــل الــقرى فــ ِلل ِـه و ِل
}مــا افــاء الــلـه ع Qرس ِ ِ
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ِ
ف ــيتضح م ــن خ ــالل ذل ــك؛ ب ــجالء ال ي ــخال ــجه ش ــك ،ب ــأن االه ــتمام ،ب ــامل ــجتمع ك ــله س ــيكون م ــن
خـالل هـؤالء ،دون غـيرهـم ،ألنـهم بـناتـه ودعـائـمه ،فـهم مـوضـع الـعنايـة ،فـي الـضمانـات الـواردة
ن في التشريع اإلسالمي.
خيرا زيادة في االعتناء.
السالم لواليه األشتر يوصيه بهم
وعهد اإلمام علي عليه ّ
ً
ـب األمـور إلـيك أوسـطها فـي الـحق ،وأع ّـمها فـي الـعدل ،وأجـمعها لـرضـى الـرعـية،
ولـيكن أح ّ
سخـ َ
ط الـعامـة يُـجِحف بـرضـى الـخاصـة ،وإ ّن سخـط الـخاصـة يـغتفر مـع رضـا الـعامـة،
فـإ ّن ُ
ولـيس أحـد مـن الـرعـ ّية أثـقل عـلى الـوالـي مـؤونـة فـي الـرخـاء ،وأق ّـل مـؤونـة لـه فـي الـبالء ،وأكـره
ـذرا ع ــند امل ــنع وأض ــعف
ـكرا ع ــند االع ــطاء ،وأب ــطأ ع ـ ً
ل ــالن ــصاف ،وأس ــأل ب ــاالل ــحاف ،وأق ــل ش ـ ً
ملمات الدهر من أهل الخاصة.
صبرا عند ّ
ً
وإنـما عـماد الـديـن ،وجـميع املسـلمني ،والـعدة لـألعـداء ،الـعامـة مـن األمـة ،فـليكن صـغوك لـهم،
وميلك معهم.

) (١الحشر .7
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األمور التي يجب فيها الخمس
األول  -الغنائم
ال ــغنائ ــم ه ــي األم ــوال امل ــنقول ــة ،وامل ــأخ ــوذة م ــن ال ــكفار ال ــذي ــن يح ـ ّـل ق ــتال ــهم ،م ــمن ي ــكيدون
اإلسالم ،ويتربصون به الدوائر ،أو يهاجمونه في عقر داره.
فــكل هــذه الــغنائــم ،يــجب خــمسها مــهما كــان حجــمها ،شــريــطة أن ال تــكون الــغنيمة مــن مــال
مسـ ــلم ،أو ذمـ ــي مـ ــحترم املـ ــال ،ألنـ ــه فـ ــي مـ ــثل هـ ــذه الـ ــحال ،يـ ــجب ر ّدهـ ــا عـ ــلى أصـ ــحابـ ــها،
إلسالمهم أو لحماية اإلسالم لهم ،فربما تكون أمانة في أيديهم أو وديعة.

الثاني – املعدن
املـعدن :هـو كـل مسـتخرج مـن األرض؛ أو مـا يـصدق عـليه اسـم األرض ،ولـه خـصوصـية فـي
ًـ
االنـتفاع ،فـيشمل أصـنافًـا كـثيرة تـفوق الـع ّد والـحصر ،خ
ـصوصا بـعد االكـتشافـات الحـديـثة،
الـتي تـتوصـل كـل يـوم إلـى مـعرفـة مـعدن مـجهول .فـيشمل املـعدن ،كـل مـا اكـتشف حـتى اآلن
من املعادن ،والذي بلغ أكثر من مئة؛ وكل ما سيكتشف باملستقبل مهما بلغ تعداده.
ف ــال ــذه ــب ،وال ــفضة وامل ــاس ،واألوران ــيوم ،وال ــنفط .وم ــا ش ــاك ــله م ــن ك ــرائ ــم األح ــجار وع ــظائ ــم
املعادن.
والــرخــام ،والــجص .والــنورة ،وحجــر الــرحــى ،وطــني الغســل ،ومــا جــانــسه مــن طــينة األرض،
وما يصدق عليه اسمها؛ يجب فيها الخمس.
دينارا.-
وشرط أن يبلغ النصاب -وهو قيمة عشرين
ً
وإخراج املعدن له ثالثة أحكام:
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األول :أن يــكون مــن األرض املــملوكــة؛ فــهو مــلك ملــالــك األرض ،حــال كــونــه مــن تــوابــعها ،فــلو
أخرجه ،غير املالك ،بدون إذنه ،فهو ملالك األرض ،وعليه خمسه.
ال ــثان ــي :أن يس ــتخرج م ــن األرض امل ــفتوح ــة ع ــنوة ،ف ــيحتاج املخ ــرج ،إلذن ول ــي املس ــلمني
ألنها ملكهم -فإذا أذن ،فاملعدن ملك املخرج وعليه خمسه.الــثالــث :أن يســتخرج مــن األرض املــوات حــال الــفتح ،وال يــحتاج إلذن ،واملــعدن مــلك املخــرج
وعليه خمسه ،لكونها مل ًكا عا ًما.

الثالث – الكنز
الـكنز :هـو املـال املـذخـور ،فـي مـوضـع ال يـعرفـه غـير صـاحـبه ،سـواء أكـان مـخبو ًءا فـي أرض،
أم جدار أم غيرهما.
وبـما أن هـذا الـنوع مـن االكـتناز ،فـيه تـشكيك كـبير بـضمان اهلل للبشـر ،وخـروج عـن املـألـوف،
ف ــيما أوس ــع اهلل ف ــيه ل ــلناس ،أن ي ــتعام ــلوا ف ــيه ،وي ــتعاون ــوا ع ــليه م ــن ال ــبر وال ــتقوى ،وق ــضاء
حـوائـج بـعضهم ب ً
ـعضا ،ألن الـدنـيا دار دول فـما كـان مـنها لـك ،أتـاك عـلى ضـعفك ،ومـا كـان
منها عليك ،لم تدفعه بقوتك كما جاء في الحديث الشريف.
وألن ال ــعمل ل ــلدن ــيا واآلخ ــرة ،م ــتوازن ــان وم ــتوازي ــان ،ك ــما ق ــال صـ ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وسـ ـ ّلم:
احرث لدنياك كأنك تعيش أب ًدا ،واعمل آلخرتك كأنك تموت غ ًدا.
فـإهـمال أشـرفـهما ،والـتمسك بـأخـسهما ،يخ ّـل بـالـتوازن ،ويـجحف بـاالسـتقامـة ،ويـتجاوب مـع
دعوة الشيطان ،وتخويفه بالفقر.
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ويدبر عن االستجابة لدعوة اهلل باملغفرة ،والرضوان والغنى.

َ ً ﱠ
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وكـان نـتيجته الحـرمـان املـطلق مـن نـعيم ذلـك املـال ،وتـوفـير الحـظ لـواجـديـه ،لـلتنعم بـه بـعد أداء
خمسه.
والــكنز لــواجــده ،ان لــم يــعرف صــاحــبه املســلم ويــعطي أوصــافــه ،فــإن ظهــر صــاحــبه املســلم
وأعطى أوصافه فهو له.

الرابع  -ما أُخرج بالغوص من البحر
يشمل هذا الحكم كل ما يخرج من جواهر وآللىء ومرجان واسفنج وعنبر وغيرها.
وال ف ــرق ف ــي اإلخ ــراج ،ب ــني أن ي ــكون ب ــال ــغوص ،أو ب ــاآلل ــة ،ب ــدون غ ــوص ،ك ــما ال ف ــرق ب ــني
كثيرا.
البحار واألنهار الكبيرة ،فكل ما يخرج يجب خمسه بال ًغا ما بلغ ،قليالً أو
ً
أم ــا م ــا يخ ــرج ،م ــن س ــمك ون ــحوه م ــن ال ــحيوان ــات ،ف ــال خ ــمس ف ــيه ،ل ــقيام ــه ب ــال ــدور ال ــغذائ ــي
للمجتمع ،وال يستوي مع املواد التزيينية فهو من مقومات الحياة بينما هي من ترفها.

َ ُ ﱟ ْ َ ً َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ñ َ ً ْ َ َ ُ ُ Ã َa
}و ِمن X 6 Ùون Èما ط ِر * 6وتستخ ِرجون ِحلية

تل َب ُس َ َ+
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) (١البقرة .268
) (٢التوبة .35
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فــالحــلية دورهــا دور الــترف ،فــيجب أن تــحافــظ عــلى مــكانــتها املــتميزة ،وتــدفــع ضــريــبة املــقام
العالي-إلعالة األيام ونظرائهم -وإال سقطت مكانتها واستبدلت بالحصى.

الخامس  -األرض التي اشتراها الذمي من املسلم
الــذمــي :هــي مــن يــؤمــن بــديــن غــير اإلســالم ،وكــتاب ســماوي غــير الــقرآن ،ويــكون داخـالً فــي
ذمة اإلسالم ،فيضمن له اإلسالم حريته ،واملحافظة على حياته .ومعيشته لدى انقطاعه.
فــعن أمــير املــؤمــنني عــليه ّـ
الس الم :أنــه مــر فــي خــالفــته بــشيخ مــكفوف كــبير يــسأل .فــقال :مــا
هــذا؟ فــقيل لــه :أمــير املــؤمــنني! إنــه نــصرانــي .فــقال اإلمــام عــليه ّ ـ
الس الم :اســتعملتموه حــتى
إذا كبر وعجز ،منعتموه .أنفقوا عليه من بيت املال.
وال ـ ــذم ـ ــي ف ـ ــي دار اإلس ـ ــالم؛ ال ي ـ ــكلف ش ـ ــيئًا م ـ ــن ال ـ ــواج ـ ــبات اإلس ـ ــالم ـ ــية ال ـ ــتي ي ـ ــمارس ـ ــها
املسلمون ،وال من الحقوق املالية التي يدفعونها.
ول ــكن؛ ال ب ــد ل ــه م ــن االل ــتزام ب ــال ــنصح وال ــوف ــاءل ــذم ــة اإلس ــالم ،ك ــما ال ب ــد م ــن م ــساه ــمته ف ــي
إنعاش املجتمع الذي يعيش فيه.
ف ــكان ــت الج ــزي ــة وف ــاء ل ــحق ال ــحفاظ ع ــليه ،وك ــان خ ــمس األرض ال ــتي يش ــتري ــها م ــن املس ــلم،
رعاية لحق املجتمع الذي ينتفع بخيراته ،ويتملك من أرضه ،ويستثمر عقاراته وأبنيته.
فــكل مــا يشــتريــه الــذمــي مــن أرض ،خــالــية ،أو صــالــحة لــلزراعــة ،أو لــلبناء ،أو مــبني عــليها،
عـمارة أو دار او حـمام أو سـوق أو فـندق أو مـا شـاكـل يـجب فـيه خـمس األرض -الـخالـية أو
املبني عليها.-
الش راء فــقط ،فــلو انــتقلت األرض إلــيه ،بــأي نــحو مــن األنــحاء،
وال يــقتصر هــذا الــحكم ،عــلى ّـ
بعوض أو بغير عوض ،فإنه يجب فيها الخمس وال يسقط عنه لو أسلم بعد شرائها.
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ولــو بــاعــها ،مــن مســلم ،ثــم اشــتراهــا ثــانــية ،وجــب عــليه خــمس جــديــد ،ويــتعلق بــرقــبة األرض،
ولكنه مخيّر بني دفع خمس العني ،أو القيمة ،وأيهما اختار ،وجب قبوله.

السادس  -املال املخلوط بالحرام
يـحافـظ االسـالم ،عـلى نـقاء سـرائـر املسـلمني ،وطـهارة مـطعمهم ،وحـرمـة أمـوالـهم ،حـتى يـبقى
مـجتمعه ،وحـدة م ّـ
ـتراصة ،يـرعـى أمـوال الـغائـب كـرعـايـته املـال الـحاضـر ،مـما يـطمئن الـنفوس
عــلى أرزاقــها وحــمايــتها ،ويــحافــظ عــلى رهــافــة اإلحــساس الــداخــلي ،حــتى يــكون أثــره ،أبــلغ
في املعامالت من الزواجر الخارجية.
وعـليه ،فـكل مـال اخـتلط بـمال الـغير ،أصـبح مـختلطًا بـالحـرام ،لـتعلق حـق الـغير بـه ،ويـتوقـف
التصرف بمجموع املال ،حتى يستعبد الغير حقه ولهذه املسألة أربع صور.
األولى :أن نعلم مقدار املال املختلط ،ومالكه ،فيتعني دفعه إليه بال منازع.
وق ـ ــد ال ن ـ ــعلم امل ـ ــال ـ ــك ب ـ ــعينه ،ب ـ ــل ن ـ ــحصره ف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــعني .ف ـ ــيتعني التخ ـ ــلص م ـ ــن الج ـ ــميع
ب ــاس ــترض ــائ ــهم .م ــع ع ــدم إم ــكان ــه الخ ــتالف أم ــزج ــتهم وط ــباع ــهم ،ي ــتعني ال ــقرع ــة ج ــم ًعا ب ــني
الحقوق املختلفة.
الــثانــية :أن نجهــل مــقدار املــال ونــعلم صــاحــبه ،فــحفظًا لــحقوق االثــنني ال بــد مــن إرضــائــهما
بــالــصلح ،ومــع عــدم رضــا املــالــك ،فــيدفــع لــه أقــل مــا يــعتقد اخــتالطــه مــع مــا املــالــك ،حــيث لــم
تشتغل ذمته بأكثر منه.
الــثالــثة :أن نــعلم مــقدار املــال ،ونجهــل صــاحــبه ،فيحـ ّـل أفــراد املــجتمع محـ ّـل املــالــك ،ملــا بــينهم
مــن تــرابــط وثــيق ،يــكفل لــه حــقه مــن خــاللــهم ،بــاعــتباره أحــد أفــراد هــذه املجــموعــة ،فــي الــبناء
املـتكامـل ،فـما كـان يـعده لهـذا الـبناء يـكون قـد بـلغ مـوضـعه ،عـندمـا ُيـتَصدق بـمالـه نـيابـة عـنه،
ولربما يكون أحد املتل ّقني لهذه الصدقة ،فيكون ماله قد عاد اليه.
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وفي هذه الصورة ،يجب دفع جميع املال؛ بال ًغا ما بلغ ،أقل أو أزيد من الخمس.
الرابعة :أن نجهل مقدار املال ،ونجهل صاحبه.
وهـنا يحـل املـضمونـون فـي املـجتمع محـل صـاحـب املـال ،فـيتل ّقون خـمس جـميع املـال املـختلط
بــالحــرام ،حــفظًا لــلحقوق املــختلفة ،وإذا تــيقن الــدافــع ،بــعد دفــعه الخــمس ،أن الحــرام أزيــد
تعني عليه دفع الزيادة ،لحلول املدفوع لهم محل املالك األساسي.
منهّ ،
ـبني الـعكس -أن الحـرام أقـل مـن الخـمس -لـم يـتمكن مـن اسـترجـاع الـزائـد عـن الحـرام،
ولـو ت ّ
ل ــعدم وج ــود م ــن ي ــمثل امل ــتلقي ب ــصفته ال ــشخصية ،ب ــكل م ــق ّوم ــات ــها ،وألن امل ــجتمع ض ــام ــن
لــلدافــع حــال احــتياجــه فــله صــفة الــتمثيل الــعامــة ،الــتي يســتطيع بــواســطتها ،أن يحـ ّـل مح ـلّ
املـجهول بـتل ّقي أمـوالـه ،بـاعـتباره واحـ ًدا مـن أفـراده ،وال يسـتطيع أن يـدفـع إال ضـمانًـا ،لـعدم
وجود الصفة الشخصية التي يمكن أن تالحق.
وع ــليه ،ف ــلو ت ــصرف ب ــامل ــال امل ــختلط ب ــالح ــرام ،ق ــبل إخ ــراج خ ــمسه ،ب ــاالت ــالف م ــثالً ـ الح ــقه
املـجتمع ،ملـكان تـعلق حـقه عـنده ،لـصيرورتـه فـي ذمـته ،وأخـذ املسـتحقون مـنه حـقوقـهم كـامـلة
حس ــب ال ــتفصيل ف ــي ال ــصور امل ــتقدم ــة, ،وإن اس ــتحب ل ــه دف ــع األك ــثر ،ع ــند ت ــردد امل ــال ب ــني
األقل واألكثر.

السابع  -ما يفضل عن مؤونة السنة
ي ـ ــري ـ ــد اإلس ـ ــالم ألب ـ ــنائ ـ ــه أن ي ـ ــبلغوا م ـ ــرح ـ ــلة ال ـ ــكمال امل ـ ــطلق ،وتس ـ ــتقيم ال ـ ــفطرة ب ـ ــني ج ـ ــميع
املوجودات ،لينعم اإلنسان بخالفته على األرض.
ولــذلــك طــلب مــن كــل مســلم ،أن يــحافــظ عــلى الــعدالــة مــع نــفسه ،فــال يــظلمها بــالــتقتير عــليها،
وضـغطها حـتى ال تـفقد تـوازنـها ،وتـتمزق حسـرة وضـي ًقا ،فـحبب إلـيه الـتوسـعة عـلى الـعيال،
كالجهاد في سبيل اهلل ،وب ّغ َ
ض إليه الشح والبخل وجعلهما من سبل الضالل.
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وع ــلى املس ــلم ات ــباع ال ــطري ــق امل ــعتدل ــة ،ال ــسمحة ب ــدون ت ــبذي ــر ،وامل ــقدرة ب ــدون ت ــقتير ،ف ــينفق
ط ــول س ــنته ع ــلى ن ــفسه وع ــيال ــه ،وأص ــدق ــائ ــه وم ــبرات ــه ،وم ــصان ــعات ــه وص ــدق ــات ــه ،وم ــشاري ــعه
وهــباتــه ،وكــل مــا يــتعلق بــشأنــه وكــرامــته .بــدون إســراف وال تــبذيــر وال تــقتير .ومــا يــفضل عــن
ه ــذا االن ــفاق ،ف ــيجب ف ــيه الخ ــمس ،م ــن ج ــميع ال ــفوائ ــد ال ــتي ي ــحصل ع ــليها م ــن ال ــتجارات،
والــصناعــات ،والــزراعــات ،وااليــجارات وحــيازة املــباحــات ،والهــدايــا والهــبات ،والــجوائــز واملــال
املوصى به ،وامليراث الذي ال يحتسب.
ـقتيرا ،ال يحسـب لـه خـمس
أمـا لـو أنـفق تـبذي ًـرا ،فـيلحقه خـمس املـال املـبذر ،لـو عـكس فـأنـفق ت ً
مـا قـتر بـه عـلى نـفسه .ألن الخـمس يـتعلق بـما يـفضل عـن مـؤونـة الـسنة ،فـفي كـل رأس سـنة،

) (١التغابن .16
) (٢األنعام .141
) (٣اإلسراء .27
) (٤اإلسراء .29
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يحســب أربــاحــه املســتجدة فــي تــلك الــسنة ،مــن جــميع مــداخــيله فيخــمسها ،وال تخــمس مــرة
أخرى.
ف ــال ــذي ح ــرم ن ــفسه م ــن ل ــذات ــها املح ــللة ل ــه ،ل ــيس ل ــه أن يح ـ ّـمل اآلخ ــري ــن ن ــتيجة ح ــرم ــان ــه،
فـأصـحاب الـسهام يـنتظرون خـمس الـزيـادة ،وبحـرمـان نـفسه زاد فـي سـهامـهم ،فـليس لـه أن
يحرمهم الفرق ،كما حرم نفسه.
فـإذا كـان املشـرع ،قـد أعـطاهـم الـحق ،بـنيل حـاجـياتـهم كـامـلة ،فـتقتيرهـم ،إن كـان التـهامـهم
اهلل فـي قـضائـه ،وخـوف الـفقر ،اسـتجابـة لـدعـوة الـشيطان ،فـمن الـبديـهي جـ ًدا ،أن يـؤخـذوا،
بـأشـد الـحاالت الـتي تـعيد الـيهم الـثقة بـاهلل ،وأنّـه الـرزاق فـي جـميع الـحاالت .فـيدفـع خـمس
امل ــال ال ــذي ق ـتّر ب ــه ع ــلى ن ــفس ،إل ــى ال ــواث ــقني ب ــاهلل ورزق ــه ،ح ــيث ي ــري ــهم أع ــمال ــهم حس ــرات
عليهم في الدنيا قبل اآلخرة.
فيجـد أن مـالـه الـذي قـتّر بـه عـلى نـفسه ،قـد ذهـب نـفعه إلـى غـيره ،فـيعود إلـى رشـده ،ويـؤدي
حقوق نفسه املتوجبه عليه لها.
وإن ك ــان ت ــقتيره ل ــالك ــتناز واالدخ ــار ،ف ــأول ــى ب ــه أن ي ــذوق وب ــال أم ــره ،ب ــوروده م ــورد ال ــذي ــن
يكنزون الذهب والفضة.
ألن :أي مـال ذهـب أو فـضة ،فـهو جـمر عـلى صـاحـبه حـتى يـفرغـ ُه فـي سـبيل اهلل -كـما حـ ّدث
أبو ذر عن الرسول ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم.-
حـيث تـأكـل الحسـرة والـندامـة قـلبه ،عـندمـا يـرى مـالـه الـذي حـرم نـفسه مـنه .وتـمزقـت حسـرات
عليه ،قد أصبح لغيره يستمتع به ،وينال لذّاته.
ـلغ إي ــال ًمــا ،م ــن ن ــار امل ــادة والجس ــد ،وق ــد ج ــاء ع ــن
ف ــنار ال ــحشا واألل ــم ،أش ــد م ــضاض ــة ،وأب ـ
ٰ
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السالم :فـي قـولـه تـعالـى}َ :كـذ ِلـك ُ * ِ} * ُِ 8م الـل ُـه ا ْ َ ُـاْ Õـم َح َ َ
الـصادق عـليه ّـ
ات عـل *ْ ِ ْم{) .(١قـال:
) (١البقرة .167

87

هــو الــرجــل يــدع مــالــه ،ال يــنفقه فــي طــاعــة اهلل بــخالً ،ثــم يــموت ،فــيدعــه ملــن يــعمل فــيه ،بــطاعــة
اهلل ،أو بمعصية اهلل.
فإن عمل فيه طاعة اهلل ،رآه في ميزان غيره ! فرآه حسرة ،وقد كان املال له.
وج ــل)(١

وإن ع ــمل ف ــيه ب ــمعصية اهلل ! ق ـ ّواه ب ــذل ــك امل ــال ،ح ــتى ع ــمل ب ــه ف ــي م ــعصية اهلل ع ــز
ف ــأول ــى به ــذا اإلن ــسان ،أن ي ــنتفع ب ــمال ــه دون س ــواه ،ف ــيصيب ل ــذات ــه ال ــدن ــيوي ــة م ــن ط ــري ــقها
املســتقيم ،وســعادتــه األخــرويــة بــأداء مــا افــترض عــليه ،وإال انــقلب الــدواء سـ ًـما قــاتـالً  ،لــعدم
ضبط املعايير.

َ ْ َ َ  َ َaﱠ ُ ﱠ َ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ 2ﱡ ْ
الدن َيا{). (٢
}وابت ِغ ِف *ىما آ6ك اللـه الدار اِ 3خرة و 3تنس ن ِصيبك ِمن
فــاالســتقامــة والــطريــق الــوســط ،هــو املــوصــل لــلخير والــسعادة ،والــضابــط لــلمعايــير .فــيحصل
بــذلــك عــلى لــذات الــدنــيا ،والــنصيب األوفــر مــن مــالــه ،لــسعادتــه ،ويــحصل عــلى نــعيم اآلخــرة
وراحتها بما أنفقه في هذا السبيل.
فــاهلل ســبحانــه ،أعــطى فــضول األمــوال ،لــتنفق فــي الــوجــه الــتي وجــهها ،ال لِ ـت ُ ْكنَز وال لِ ـتُبَذَّر،
ألن في كليهما خروج عن الوجهة واالستقامة ،فيستح ّقان الحرمان ،والحسرة والندامة.
وأبـلغ أنـواع املـال ،مـا صـان بـه املـرء مـاء وجـهه ،وعـاش بـه مـع ربـه فـقد حـ ّدث أبـو ذر رضـوان
اهلل عليه ،عن رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم قال:
أتـانـي جـبرائـيل بخـزائـن الـدنـيا عـلى بـغلة شهـباء .فـقال :يـا محـمد ! هـذه خـزائـن الـدنـيا ،وال
ينقصك من حظك عند ربك.
فقلت :يا حبيبي ! جبرائيل .ال حاجة لي فيها.

) (١الوسائل ،ج  ،4ص .21
) (٢القصص .77
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إذا شبعت ! شكرت ربي ،وإذا جعت ! سألته.
فخــزائــن الــدنــيا تــشغل عــن ذكــر الــحبيب ،والــعيش مــعه ،ولــو أنــها ال تــنقص شــيئًا مــن املــقام
الجليل عند اهلل.
ولـكن لـذيـذ مـناجـاتـه ،وذكـره يـسهوان عـن الـبال ،أو تـنقص لـذتـهما لـالسـتغناء ،فـالـحبيب كـلما
ـحسه فــي
شــعر بــاالحــتياج لــحبيبه ،كــلما ل ـذّت مــناجــاتــه ،وتــأ ّـكـدت دوافــع لــقائــه ،لــقضاء مــا يـ ّ
نفسه من دوافع الشوق ،وقضاء الحاجة .فيديم ذكره ،ويستعجل األيام لقضاء حاجته.
وعــندمــا يــلتقيه ويــبثه كــل مــا عــنده ،تســتريــح نــفسه ،ويــعيش فــترة اســترخــاء وارتــياح ،يــنسى
بـهما مـتاعـبه ومـصاعـبه .مـذّ ِّك ًـرا ،حـسن صـنيع الـحبيب واسـتجابـته ،فـهو دائ ًـما يـعيش مـعه،
شكرا الستجابته.
إما توسالً للقائه ،وإما
ً
وكلما َب ُعد عنه ،يعاوده الحنني للقياه ،فهو معه عمره ال يفارقه.
ح ــبيبي ج ــبرائ ــيل ! ال ح ــاج ــة ل ــي ف ــيها :إذا ش ــبعت ،ش ــكرت رب ــي ،ح ــيث اس ــتجاب ل ــطلبي،
وأشعرني بقربي منه ،ودنوه مني .وإذا جعت ،سألته.
ل ــحاج ــتي إل ــيه ،واض ــطراري ل ــرزق ــه ،وع ــدم ت ــمكني االس ــتغناء ع ــنه ،ف ــهو دائ ـ ًـما م ــعي ،ف ــي
حاجتي واستغنائي ،ولساني يلهج بذكره أب ًدا جو ًعا وشب ًعا ،سؤاالً
وشكرا.
ً
ف ــال م ــجال ل ــدي ل ــتناس ــبه ،ل ــعدم وج ــود م ــا ي ــنسينيه ،ف ــذك ــره دائ ـ ًـما ي ــمأل ق ــلبي ،وي ــلهج ب ــه
ل ــسان ــي ،ل ــفراغ ــه م ــن س ــواه ،وه ــذه ال ــحال أس ــمى ت ــطلعات ــي ،وأش ــرف ح ــاالت ــي ،ف ــال أح ــب
مفارقتها ،حتى مع االحتفاظ برفعة مقامي األخروي فهي معه سيان.
وخـزائـن الـدنـيا قـد تـحول دون اعـتصار لـذتـها ،فـتُفْ ِق ُدنـي ب ً
ـعضا مـنها ،وتـعوضـني حـب الـخير
عنها:
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ـوض ا .وال أجـد فـيه عـن نـسيان مـناجـاتـه سـاعـة تـعوي ً
ـضا ،ولـبئس الـخير
وهـذا مـا ال أرضـاه ع ًـ
إن أصبح عن ذكره أو دعائه ثمنًا.

) (١ص .32
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البحث الثالث

في الكفارات
الــكفارة هــي تــغطية الــذنــب ومــسحه ،وتــأتــي هــذه الــتغطية بــما يــكون أهــم وأقــوى مــن الــذنــب
حتى يتمكن من إزالته.
وم ــن ت ــتبّع ِم ــوارد ال ــكفارات ،نج ــد أن ــها دائ ـ ًـما ت ــراوح ب ــني ع ــتق ال ــرق ــبة ،وال ــصيام أو إط ــعام
املساكني -ستني مسكينًا ،أو عشرة مساكني أو كسوتهم.-
فـالـذنـب أو املـعصية ،هـل كـانـت بـحق هـؤالء؟ -أي األرقـاء أو املـساكـني -حـتى كـان الـتعويـض
عليهم ؟ .وإال فلماذا يع َّوض من لم ُيقترف ذنب بحقه؟.
ـسما مـن الـكفارات ،يـخ ّير فـيه املـكلف بـني ثـالثـة أشـياء :أوالً عـتق رقـبة.
وأبـلغ مـن هـذا ،أن ق ً
وثانيًا – صيام شهرين متتابعني .وثالثًا – إطعام ستني مسكينًا.
وقمسا آخر يجب عليه الجمع بني هذه الثالثة :العتق ،والصيام ،واإلطعام.
ً
فالقسم األول :مثل إفطار يوم من شهر رمضان ،أو مخالفة العهد.
ـلما ،حــتى لــو اشــترك جــماعــة فــي قــتله وجــب عــلى كــل
والــقسم الــثانــي :قــتل املــؤمــن عــم ًدا ظـ ً
واحد منهم الكفارة.
نستخلص من هذين املثالني فقط -دون بحث جميع موارد الكفارة -ما يلي:
أوالً  -أن صيام يوم ،كفارةً ،يعادل ،إطعام مسكني.
ثــان ـ ًيا  -أن االعــتداء عــلى حــق اهلل -كــإفــطار يــوم مــن شهــر رمــضان -يــنوب عــنه خــليفته فــي
اغــتفاره ومــسحه ،فــإطــعام ســتني مــسكينًا بــما يــمثل هــذا الــعدد مــن اســتخالف ،يحـ ّـل محــل
ستني يو ًما من الصيام.
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ثالثًا  -أن االعتداء على الخليفة -ال ينوب عنه املستخلف -في مسح الذنب ومحوه.
فـقتل املـؤمـن ،اعـتداء مـباشـر عـلى املـجتمع ،بـما أصـابـه مـن الـنقص واالخـتالل بـفقد عـنصر
من مق ّوماته ،واستهانة بكرامته ،وزلزلة في صفوف أبنائه.
وال تــعاد اللحــمة إلــى مــا كــانــت عــليه ،إال بــملء الــفراغ الــذي أحــدثــه االعــتداء ،هــنا ال ب ـ ّد مــن
التعاون بني كل بناة املجتمع واملسؤولني عنه في ملء الفراغ ومسح الذنب.
ولـعظمة الـذنـب تـضافـرت الـجهود ملـحوه ،فـأعـتقت رقـبة لتسـ ّد الـفراغ حـيث انـتقلت مـن الـرقّ ،
إلى الح ّيز الذي كان يشغله املعتدى عليه ،حتى تزول آثار االعتداء.
وأُطْـ ِـع َم ســتون مــسكينًا لــتنمية جــانــب الحــريــة الــتي يحــملونــها وتــعويــضها عــما أصــابــها مــن
اعتداء.
وص ي َم هلل ســتون يــو ًمــا مــتتاب ـ ًعا حــتى تــطمئن أنــفسهم عــلى مســتقبلهم وأنــه ال اعــتداء عــلى
ِـ
ـمسه ألـ ــم الـ ــجوع والـ ــعذاب ،لـ ــيرى
مـ ــجتمعهم بـ ــعد هـ ــذا ،وحـ ــتى يتحـ ــرك ضـ ــمير املـ ــعتدى ويـ ـ ّ
جسامة ما ارتكب ،فتنطفي غلواؤه ويعتبر به غيره.
وت ــتالح ــم ق ــوى ال ــسماء ،م ــع وه ــبت م ــن ق ــوى ف ــي األرض ف ــي م ــح ِو ج ــري ــمة ب ــحق امل ــجتمع
املتماسك البناء الذي خطط في السماء وانجزه أهل األرض.
ونفهم مما استخلصناه :أن كل ما هو للسماء غايته وهدفه إعمار األرض.
فــاالعــتداء عــلى حــقوق رب الــسماء ،يــمحوه ويــصلحه ،إعــمار األرض وإصــالحــها ،فــإصــالح
حال املسكني بإطعامه أو كسوته ،يؤ ّدي حق رب السماء ،ألنه إعمار لألرض.
وأم ـ ــا االع ـ ــتداء ع ـ ــلى ح ـ ــقوق أه ـ ــل األرض ،ف ـ ــال ي ـ ــصلحه إال ت ـ ــعوي ـ ــضهم ض ـ ــعفني م ـ ــضافً ـ ــا
لتعويض رب السماء ،فيجمع فيه :بني العتق والصيام وإطعام املساكني.
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ف ــإط ــعام ــهم ه ــو اله ــدف األك ــبر ف ــي التش ــري ــع ،ألن اس ــتواءه ــم م ــع اآلخ ــري ــن ي ــعدل م ــوازي ــن
البش ــري ــة ،وي ــحقق غ ــاي ــة ال ــسماء ف ــي أخـ ـ ّوة امل ــؤم ــنني ويحـ ـ ّد م ــن ان ــتشار الج ــرائ ــم ،وي ــغلق
أبوابها.
لذلك كانوا أحد األبواب لقبول التوبة ،وكفارة الذنب.

املسكني باب التوبة
التوبة إقالع عن الذنب ،والكفارة محو له.
والذنب مفسدة في املجتمع تعيق تقدمه ،ووصوله إلى التكامل واالرتقاء.
وقبول التوبة اقتناع بزوال املفسدة ،وتخلية الطريق من العوائق.
وال ــكفارة ردم ال ــهوة ال ــتي أح ــدث ــها ال ــعصيان ،وامل ــعادل ــة ب ــني ال ــصيام ،وإط ــعام امل ــسكني،
صيانة متينة ملناطق حدوث الهوة.
فليسـت الـكفارة انـتقا ًمـا مـن املـعاصـي ،وإنـما هـي إصـالح مـناطـق الـعصيان حـتى يـزول مـن
قاموس الحياة.
واملـسكني أشـد الـناس أهـليّة ،وأكـثرهـم اسـتعدا ًدا لـلمعصية ،فـوقـايـته ألـزم مـن االنـتقام ،وأعـم
نف ًعا من التأديب بعد الجريمة.
لـذلـك كـان عـديـالً بـالـكفارة ،الرتـفاع الـذنـوب ،بـارتـفاع شـأنـه وكـان االعـتناء بـشأنـه -أهـم وأقـوى
مـن الـذنـب حـتى تـمكن مـن إزالـته -لـقطع مـوارد تـغذيـة الـذنـوب ،والـقضاء عـلى مـواقـعها ،وهـذا
أهم بكثير من إزالة ذنب ،واإلبقاء على منابعه.
فـاالتـقاء بـه مـسح الـذنـوب ومـحوهـا مـن صـفحة الـوجـود ،وجـعله بـا ًبـا مـن أبـواب الـتوبـة ،ودفـعه
ن ــحو ال ــسمو وال ــرف ــعة ح ــتى ي ــبلغ م ــرات ــب ال ــكمال وامل ــساواة م ــع اآلخ ــري ــن .ف ــهو م ــقترن م ــع
أشرف خلق اهلل حتى يصل إلى مستواه املطلوب.
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املسكني رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم
السالم:
قال اإلمام علي عليه ّ
إن املـسكني رسـول اهلل صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم فـمن مـنعه فـقد مـنع اهلل ،ومـن أعـطاه فـقد
أعطى اهلل.
رسـول اهلل صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم مـمثل الـكمال فـي أعـلى درجـاتـه ،واإلنـسانـية فـي أتـم
صــورهــا والــعدالــة فــي أوج شــمولــيتها فــهو أشــرف خــلق اهلل مــن لــدن آدم إلــى نــهايــة الــعالــم،
والسائر باإلنسانية في تيارها املتصاعد حتى يبلغ مداه ،وباإلنسان حتى يبلغ كماله.
ووجـود مـسكني يـعيق الـركـب عـن الـسير فـي تـياره املـتصاعـد ،ويـثلم تـكامـل اإلنـسان ،فـيتوقـف
دون بـلوغ هـدفـه ،ويـشعر بـضعف تـمثيله ،وينكفئ عـلى إصـالح مـا حـال دون غـايـته ،مـعال ًـجا
املــسكنة الــتي حــالــت دون الهــدف ،وحــيث أن املــسكنة تــعطيل الرادة اهلل التشــريــعية فــال بــد
من إزالتها من درب التكامل والتيار املتصاعد.
ف ــاالع ــطاء إلزال ــتها ،إع ــطاء هلل ،ورف ــع مل ــسكنة رس ــول اهلل-اإلن ــسان ال ــكام ــل ف ــي ك ــل ش ــيء-
ومــنعه حــؤول دون الــكمال والــعدالــة .فــإعــطاء املــسكني بــلوغ اإلنــسان الــكمال ،ووصــولــه إلــى
أهـم أبـواب اهلل وأمـا مـنعه ،فـهو إبـقاء عـلى الـتمايـز ،وتـغذيـة بـؤر الـفساد ،وهـذا مـا يحـ ّ
ط مـن
كرامة اإلنسان ،ويجرح قلب ممثلها ،فيشعر باملسكنة حتى يرتفع شأن آخر فرد يعيشها.
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البحث الرابع

في النذور
الــنذر :هــو الــتزام اإلنــسان وتعهــده؛ بــأداء عــمل ،أو مــال؛ لــقاء نــزول نــعمة ،أو دفــع بــلية ،أو
لزجر النفس عن محرم ،أو نذر تبرع.
وال ــنذر ال ي ــكون إال هلل وح ــده وف ــي ط ــاع ــة ل ــه ،ألن ــه ال ــقادر ع ــلى ت ــسهيل أس ــباب ه ــذه األم ــور
املطلوبة ،ويبغض املعصية.
فــالــنذر املــالــي ،ســواء أكــان لــبيت اهلل تــعالــى ،أم ألحــد املــشاهــد ُ ،ـ
ف فــي تــعميره وســائــر
ص ِر َ
شؤونه ومنها :زواره الفقراء.
ولو نذر شيئًا للنبي ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم أو لولي مطل ًقا ،ينفق على ز ّواره الفقراء.
ـضورا ك ـ ــام ـ ـالً م ـ ــع اهلل ،واألن ـ ــبياء ،واألول ـ ــياء وس ـ ــبب ه ـ ــذا
فنج ـ ــد ح ـ ــضور ال ـ ــفقراء دائ ـ ـ ًـما ح ـ ـ
ً
الـ ــحضور املسـ ــتمر ،إصـ ــالح شـ ــؤونـ ــهم ،ورفـ ــع مسـ ــتواهـ ــم حـ ــتى يـ ــكتمل الـ ــبناء اإلنـ ــسانـ ــي
بموجب ارادة اهلل التشريعية -نق ًيا من بذور الجريمة وأسبابها.وب ــما أن أك ــثر الج ــرائ ــم ت ــعشش ف ــي ب ــؤر ال ــفقر ،وت ــنطلق م ــن م ــجتمعات ــه ال ــفقيرة ،وت ــتجاوز
أسـبابـها فـيما بـعد ،غـير مـتوقـفة عـند حـ ِّد إزالـتها ،فـالـحكمة تـقضي بـاقـتالع جـذورهـا قـبل أن
تعشش وتفرخ.
فـالـقضاء عـلى الـفقر ،قـضاء عـلى أهـم أسـباب الجـرائـم .ال بـل عـلى أهـم الجـرائـم ،ولـذا نجـد
حضور الفقراء مكثفًا في أهم املناسبات اإللهية.
وأع ــظمها ق ــدس ــية وم ــهاب ــة ،ألج ــل إزال ــة أس ــباب ال ــتقليل م ــن ع ــبادت ــه .أو التج ــرؤ ع ــلى ه ــتك
حرماته املصانة ،من معاناة بعض عبادة حياة الفقر.
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فـفي أعـظم املـشاهـد الـتي يـنقطع فـيها اإلنـسان لـه وحـده ،ويـقف مجـر ًدا مـن مـلذات الـحياة،
ـتترا بــأبســط وأزهــد ســتر ،مســتويًــا مــع أضــعف وأفــقر خــلق اهلل ،مــفتق ًدا كــل امــتياز عــن
مسـ ً
غيره ،عاجزًا عن استعمال سلطانه ،يجرفه زحام الناس بال فضل له ،أو خشية منه.
ف ــي ه ــذا املشه ــد ب ــال ــذات ،ي ــأخ ــذه س ــبحان ــه ب ــكل ف ــكره ،وإدراك ــه ل ــيعرف ن ــفسه وم ــصيره،
ول ــيدرك واج ــبه وم ــا ع ــليه إص ــالح ــه ،ح ــتى ت ــتماس ــك ح ــيات ــه ف ــي ت ــماس ــك م ــجتمعه ،وي ــحضر
ـطرا عـلى حـياتـه إذا أهـمل شـأنـه ،ويـنغص لـه راحـته ،وهـم فـقراء املـجتمع
أمـامـه مـن يـشكل خ ً
الذين يجب انقاذهم.

َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ ﱢ َ َ  °ﱠ َ ُ ْ َ َ ٌْ َ ْ ُ ُ ْ َ ﱠ َ ََْ َ َ ﱠ َ َ
ا} الـل ِـه لِ yف *ـا خ * 9فـاذ كـروا ا ýالـل ِـه عـل *ا صـواف ف Iاذا
}والـبدن جـعلناهـا ل من شـع
ِ
ِ
و8ا َف ُ ُþوا ِم َ ْ+ا َو(ا ْط ِع ُموا ْال َقا ِن َع َو ْ ُ
َو َج َب ْت ُج ُن َ ُi
اْ Pع  َaﱠ.(١){9
فـفي هـذا املـنسك املـليء بـاملـتاعـب واملـصاعـب ،واملـفعم بـالـعزوف عـن الـدنـيا يسـتحضر الـقانـع
الـراضـي بـما يـعطى -واملـعتر ،الـقاصـد نـحوك واملـبتغي فـضلك ،لسـ ّد عـوزه وإصـالح خـلله،لــكي تسـ ّد مــنافــذ املــيل واإلنحــراف نــحو الجــريــمة ،وتــنغيص الــحياة الــهادئــة؛ وهــذا مــا يــصل
إلى اهلل من كل هذه املتاعب ،وأداء تلك املناسك.

ا ﱠ
وÿا َوِ 3د َم eاو َها َوَل ٰـ ِكن َي َن ُ ُ
الت ْق َوىٰ
َ}لن َي َن َال ﱠالل َـه ُ َُ ُ È

ُ

ِم ْ
ن(٢){y

ف ــكمال ال ــعبادة ه ــي ت ــقواه بـ ــتأدي ــة ك ــل ذي ح ــق ح ــقه ،وأه ــم ال ــحقوق ف ــي ه ــذا امل ــقام رف ــع
مستوى الفقراء والبلوغ بهم مرتبة الكفاية بقضاء حوائج القانع واملعتر.

) (١الحج .36
) (٢الحج .37
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البحث الخامس

في مجموعة من الحقوق  -غير الزكاة
السالم قال:
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اهلل عليه ّ

َ ﱠ + َ+
ولـكن اهلل عـز وجـل ،فـرض فـي أمـوال األغـنياء حـقو ًقـا غـير الـزكـاة .فـقال عـز وجـل} :وال ِـذ * ِ *,
(َْ ْ َ! ﱠ ُْ
ٌ
(
١
)
اÕم حق معلوم{ .
امو ِ ِ
فالحق املعلوم غير الزكاة  -وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله.
يــجب عــليه أن يــفرضــه عــلى قــدر طــاقــته وســعة مــالــه -فــيؤدي الــذي فــرض -إن شــاء فــي كــل
يوم ٍ ،وإن شاء في كل جمعة ،وإن شاء في كل شهر .

(ْ ُ

ﱠ َ َ ً

ً

وقــد قــال عــز وجــل أيـ ًـضاَ :
}واق َـرضـوا الـلـه ق ْـرضـا َح َـسنا{ وهــذا غــير الــزكــاة وقــد قــال عــز وجــل
َ ُ ُ ِﱠ َ ََْ ُْ ً َ َ َ ñ
ً
أيضا} :وي ِنفقوا ïا رزقنا ِا وعِ Oنية{.

وامل ــاع ــون أي ـ ً
ـضا :وه ــو ال ــقرض ي ــقرض ــه ،وامل ــتاع ي ــعيره ،وامل ــعروف ي ــصنعه ،وم ــما ف ــرض ع ــز

َ ﱠ  َ َ ( َ َ ُ َ َ+ﱠ ُ ( ُ َ َ
وجل ً
أيضا في املال غير الزكاة قوله عز وجل }وال ِذ * ي ِصلون ما امر اللـه ِب ِه ان يوصل{.

ومــن أ ّدى مــا فــرض اهلل عــليه ،فــقد قــضى مــا عــليه ،وأ ّدى شــكر مــا أنــعم اهلل عــليه مــن مــالــه،
ـسعة ع ــلى غ ــيره ،ومل ــا وف ــقه
إذا ه ــو ح ــمده ع ــلى م ــا أن ــعم اهلل ع ــليه ف ــيه ،م ــما ف ــضله ب ــه م ــن ال ـ ّ
ألداء ما فرض اهلل عليه ،وأعانه عليه).(٢
فالحديث يتضمن خمسة حقوق من -غير الزكاة -مفروضة في أموال األغنياء وهي:
)  (١المعارج .24
) (٢الوسائل ج 4ص.27
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ﱠ

( +

!

ُ

 -1الحق املعلوم لقوله تعالى}َ :وال ِذ  , َ+ا ْم َو ِاْ Õم َحق ﱠم ْعل ٌ
وم{ ).(١
ِ
* ِ*
ﱠ َ َ ً

(ْ ُ

ً

 -2القرض الحسنَ :
}واق َرضوا اللـه ق ْرضا َح َسنا{ ).(٢
ُ

ََْ ُ

َ

ً

 -3نفقة السر والعلن}َ :و ُي ِنفقوا ِ ﱠïا َرزقن ْ
ا ِ ñ
ا َوعِ Oن َية{ ).(٣
َ

َ ْ ُ َ

 -4املاعون َ}و َ* ْ ن ُعون َ
اPاعون{ ).(٤
َ ﱠ  َ َ ( َ َ ُ َ َ+ﱠ ُ ( ُ َ َ
 -5إيصال ما أمر اهلل به أن يوصل} .وال ِذ * ي ِصلون ما امر اللـه ِب ِه ان يوصل{

).(٥

االستفادة من الحديث
يستفاد من الحديث ما يلي:
أوالً  -وجوب هذه الحقوق الخمسة .وذلك لقوله :فرض حقو ًقا غير الزكاة.
ف ــمعناه ك ــما أن ال ــزك ــاة واج ــبة ،ف ــهناك ح ــقوق م ــفروض ــة غ ــيره ــا ك ــما ه ــي م ــف ِروض ــة ،ي ــعني
واجبة كوجوبها.
ومــما ال شــك فــيه أن هــذه الــفروض ليســت واجــبة كــالــزكــاة وفــي عــرضــها بــإجــماع األمــة أوالً،
وف ــي ح ــدي ــث آخ ــر ع ــن االم ــام ال ــصادق ع ــليه ّـ ـ
الس الم يفس ــر ب ــه ال ــحق امل ــعلوم :ب ــال ــصدق ــة
املندوبة ثانيًا.

) (١المعارج .24
) (٢المزمل .20
) (٣إبراهيم .31
) (٤الماعون .7
) (٥الرعد .21
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الس الم بـعد ذلـك مفس ًـرا
ثـانـ ًيا  -أن الـقرض الـحسن :هـو الـصدقـة ،ولـيس الـديـن .لـقولـه عـليه ّـ
الحق املعلوم :بالقرض يقرضه.
ثــال ـثًا  -أن وجــوب هــذه الــحقوق مــن صــالحــية ولــي األمــر .ويــأتــي فــي طــول الــزكــاة .أي بــعد
عدم كفايتها ،لألسباب اآلتية:
ًـ
أ -ألنـها مسـتخرجـة مـن اآليـات الـكريـمة اس
ـتخراجا بـما يـتوافـق مـع مـعانـيها ،كـما نـالحـظ ذلـك
فـي نـص الحـديـث :وقـد قـال عـز وجـل أقـرضـوا وهـذا غـير الـزكـاة ،وقـد قـال عـز وجـل ويـنفقون
وهكذا فإنه بعد كل قول له سبحانه يستنتج منه ح ًقا ،ومعناه أنه من حقه.
ب -ألنـه تـرك بـعض الـحقوق املـهمة كـحق الـحصاد ،وحـق الـجوار وهـذا يـؤيـد فـهمنا بـأنـه فـي
س ــبيل إف ــهام م ــهمة ول ــي األم ــر ،وت ــمكنه م ــن إل ــزام امل ــكلفني به ــذه ال ــفرائ ــض ،ع ــندم ــا ت ــقصر
الزكاة عن أداء مهمتها وال تكفي املحتاجني.
وليس في صدد حصر الفرائض ،بل إعطاء املثال ،لكيفية ملء منطقة الفراغ.
السالم :يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته الخ....
حـ  -ألن قوله عليه ّ
ّ
يدل على شيئني :أولهما :تدخل ولي األمر لبيان قدرة املكلف.
ث ــان ــيهما :أن ال ــحاج ــة ش ــدي ــدة ،ف ــيجب ت ــأدي ــة ال ــفري ــضة ي ــومـ ـ ًيا أو أس ــبوعـ ـ ًيا ،ل ــعدم ت ــمكن
املحتاج من االنتظار لرأس السنة .ولوال ذلك ،لكانت كباقي الفرائض الواجبة سنويًا.
ومــنه نســتنتج أنــها فــي الــحاالت الــطبيعية فــرائــض مســتحبة إلنــماء األوضــاع االقــتصاديــة،
ولــتداول املــال بــأيــدي الــناس حــتى يــبلغوا مــرتــبة الــغنى ،فــي مســتوى املــعيشة الــسائــد فــي
مجتمعهم.
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 -1الحق املعلوم

َ ﱠ  ! َ ْ َ ْ ( + َ+ﱠ ْ ُ ٌ ﱢ
ﱠ
}وال ِذ * ِ * ,امو ِ ِاÕم حق معلوم * للسا ِئ ِل

ْ

َو َ
اْ Pح ُر ِوم{).(١

الس الم -غ ــير ال ــزك ــاة .وه ــو
ال ــحق امل ــعلوم -ك ــما ج ــاء ف ــي ت ــفسيره ع ــن االم ــام ال ــصادق ــعليه ّ ـ
شـيء يـفرضـه الـرجـل عـلى نـفسه فـي مـالـه -يـجب عـليه أن يـفرضـه -عـلى قـدر طـاقـته ،وسـعة
مـالـه .فـيؤ ّدي الـذي فـرض ،إن شـاء فـي كـل يـوم وإن شـاء .فـي كـل جـمعة ،وإن شـاء فـي كـل
شهر.
فـالـحق املـعلوم غـير خـاضـع لـقدر مـعني ،وال وقـت مـعني فـهو فـريـضة تـفرض وقـت الـحاجـة لسـدّ
الفراغ الذي تحدثه.
وإنــما يــحصل هــذا بــتدخــل ولــي األمــر ورعــايــته تــلك الــفريــضة ،حــيث يــراعــي حــال املــفروض
عــليه ،واملــفروض لــه .فــيترك الــخيار لــدافــع الــفريــضة ألنــه يــجب عــليه أن يــفرضــه بــقدر طــاقــته
وسعة مال.
ـرجا ال يـطيقه ويسـدد كـما يـشاء -يـومـيًا،
ويـعني وقـت الـدفـع بـما ال يـشكل عـليه عـبئًا زائـ ًدا ،وح ًـ
أو أسبوعيًا ،أو شهريًا.-
ف ــإن ج ــاءت ال ــفري ــضة م ــتناس ــبة م ــع م ــدخ ــول ــه وس ــعة م ــال ــه ،وف ــي وق ــت ال يح ــرج ــه ،أُق ـ ّـر ع ــلى
اخــتياره ،و ُقــبل مــنه مــا فــرض عــلى نــفسه ،وإن لــم تـ ِ
ـأت الــفريــضة مــتوافــقة مــع طــاقــته وســعة
مــالــه -بــأن كــانــت أقــل مــما يســتطيع -فــيكون قــد خــالــف مــا يــجب عــليه أن يــفرضــه ،فــيتدخــل
ولي األمر لفرضه بما يستطيع ويس ّد حاجة املضمونني.
وال يـتوقـف األمـر عـند الـحق املـعلوم فـهناك جـملة مـن الـحقوق غـير الـزكـاة ،يـجب عـلى املـكلف
تأديتها لتستقيم أمور املجتمع ،وتس ّد منافذ الخلل فيه.
) (١المعارج .24
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 -2القرض الحسن
يقول سبحانه:

ﱠ َ
ﱠ َ َ (ْ
( ُ ُ
َُ
ﱠ َ ُ
َ
َ}و(ا ِق ُ
الـزة َواق ِـر ُضـوا الـل َـه ق ْـر ًضـا َح َـس ًنا َو َمـا تـق ﱢد ُمـوا 3نف ِس ﱢم ْن خ ْ* ٍ9
الـصOة َوآتـوا
ـيموا
( َ (
ﱠ
َa
َ
ُِ ¤iد ُوه ِع َند الل ِـه ُه َو خ ْ* ً9ا َوا ْعظ َم ا ْج ًرا{). (١
ً
قرضا حسنًا ترغيبًا وحثًا على اإلنفاق.
القرض الحسن هو االنفاق في سبيل اهلل ،وسمي

َ yو َي ْغ ِف ْر َل ُ ْ
}ا Iن ُت ْقر ُضوا ﱠالل َـه َق ْر ًضا َح َس ًنا ُي َض ِاع ْف ُه َل ُ ْ
.(٢){y
ِ
فـ ــالـ ــقرض الـ ــحسن هـ ــو إعـ ــطاء ال ـ ـفُقراء واملـ ــحتاجـ ــني واحـ ــتساب ذلـ ــك عـ ــلى اهلل ،وكـ ــأنـ ــه هـ ــو
املستق ِرض ،فيضاعف لكم هذا العطاء أضعافًا كثيرة.
وهـ ــذا اإلنـ ــفاق يـ ــختلف مـ ــن وقـ ــت آلخـ ــر ،فـ ــهو مـ ــحبوب ومـ ــرغـ ــب فـ ــيه فـ ــي األوقـ ــات الـ ــعاديـ ــة،
وم ــضاع ــف األج ــر وال ــوف ــاء ،وع ــليه ي ــمكن أن يح ــمل وروده ب ــصيغة الش ــرط ك ــاآلي ــة الش ــري ــفة
املذكورة ،وبصيغة االستفهام كآية:

ﱠ َ ﱠ ُْ ُ ﱠ َ َْ ً َ َ ً َُ َ َ ُ َُ ( ْ َ ً َ
}من ذا ال ِذي يق ِرض اللـه قرضا حسنا فيض ِاعفه  اضعافا

ً

ك ِث * َ9ة{).(٣

كــما أنــه يــحتمل أن يــكون واجـبًا فــي وقــت العســرة والــضيق فــيصبح فــريــضة واجــبة كــاملــورد
الـ ــذي نـ ــناقـ ــشه ،وعـ ــليه يـ ــحتمل أن يـ ــكون اسـ ــتشهاد اإلمـ ــام عـ ــليه ّ ـ ـ
الس الم بـ ــخصوص اآليـ ــة
الــكريــمة وأقــرضــوا الــتي صــيغت بــاألمــر لــلتدلــيل عــلى الــوجــوب فــي هــذا املــقام ،ألن صــيغة
األمر تدل على الوجوب.
) (١المزمل .20
) (٢التغابن .17
) (٣البقرة .245
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 -3نفقة السر والعلن
قال سبحانه وتعالى:

ُ ﱢ
ﱠ
ً َ ( Ã
ﱠ َ
Oة َو ُي ِـنف ُقوا ِ ﱠïـا َر َز ْق َـن ُ ْ
ا ِ ñ
}قـل ل ِع َـب ِاد َي ال ِـذ * َ َ+آم ُـنوا ُي ِـق ُيموا الـص
ا َو َعـِ Oن َـية ﱢمن ق ْـب ِل ان َ *H* َ a ِ 6
ﱠ
ٌ
َي ْو ٌم َ 3ب ْي ٌع ِف ِيه َوِ 3خOل{).(١
ربــط اإلنــفاق الســري والــعلني بــإقــامــة الــصالة يــرفــع مــن شــأنــه إلــى مــرتــبتها ،كــما مـ ّـر فــي
ب ــحث ع ــبادي ــة ال ــزك ــاة ،ول ــكن خ ــصوص ــية ن ــفقة الس ــر ت ــزي ــد م ــن حج ــم ال ــعناي ــة ب ــامل ــنفق ع ــليهم
يصلح شؤونهم ويحفظ كرامتهم.
فــكما تــكون الــصالة إلصــالح شــأن اإلنــسان مــع ربــه ،فــكذلــك اإلنــفاق يــكون إلصــالح شــأنــه
مــع أبــناء جــنسه عــلى مســتوى واحــد ،ألن اخــتالل حــياة اإلنــسان مــع ســائــر أفــراد مــجتمعه،
هو اختالل صالته مع ربه.
واالس ــتشهاد ب ــاآلي ــة ال ــكري ــمة ،ف ــي م ــساق ال ــفروض غ ــير ال ــزك ــاة ،م ــع أن ــها م ــكيّة ون ــزل ــت ق ــبل
نــزول آيــة الــزكــاة ،يــفهم مــنه بــوضــوح أن املــراد مــن الــفروض كــلها إصــالح املــجتمع وإيــجاد
الـكفايـة لـه .فـكما كـان وجـوب اإلنـفاق قـبل الـزكـاة لهـذا السـبب -ثـم نـزلـت فـريـضة الـزكـاة لتسـد
الحاجة نفسها -كما تقدم من أنها فرضت في أموال األغنياء لكفاية الفقراء.
ف ــكذل ــك إذا دع ــت ال ــحاج ــة لس ــد ع ــوز ال ــفقراء -ل ــعدم ك ــفاي ــة ال ــزك ــاة -ن ــرج ــع إل ــى ج ــميع ه ــذه
الفروض التي يراها ولي األمر مناسبة لسد العوز.

سرّا َو َع ِ
ِ
ِ
النيَ ًة {..الرعد  ،22ويوجد} :يُ ِ
نف ُقو َن
) (١إبراهيم  ، 31ولم أجد آية بنفس النص سوى هذا الموضع ،نعم يوجد } َوأَنفَ ُقوا م َمّا َرزَ ْقنَا ُه ْم ً
سرّا َو َع ِ
ِ
النيَ ًة { والبقرة  274وغيرها ،فلذلك إن ما ورد في الحديث وقد قال عز وجل أيضا ً} :ينفقون{ يحتمل الخطأ
أ َ ْم َوا َل ُهم ِبال َلّيْ ِل َوالنّ َ َها ِر ً
المطبعي في نسخة الوسائل التي بين يدي ونقلت عنها الخبر.
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 -4املاعون

َ َ ْ ٌ ﱢ ْ ُ َ ﱢ  َ+ﱠ  َ ُ َ ْ a َ َ ْ ُ َ+ﱠ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ+
ـ8Oـم سـاهـون * ال ِـذ *  *}اءون * و * ـنعون اPـاعـون{
}فـويـل لmـصل *^ * ال ِـذ *  عـن ص ِ ِ
).(١
ـتمرا ف ــي
إن ه ــذا ال ــحق م ــن أه ــم ال ــحقوق ال ــتي ت ــحفظ ك ــيان امل ــجتمع ،وت ــبقي ت ــوازن ــه مس ـ ً
ـمر عــليه ،وال يــفسح املــجال ألي مــلمة أن تــضعف مــن قــوتــه أو تــوهــن
جــميع الــظروف الــتي تـ ّ
تماسكه.
ف ــاآلي ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذا ال ــحق ،ت ــوض ــح األس ــباب ال ــتي ت ــؤث ــر ع ــلى ت ــفكك امل ــجتمع وت ــودي
بــحياتــه ،وتــقضي عــلى مــعتقداتــه الــديــنية ،ألن قــيام الــديــن إنــما يــكون لــوجــود اإلنــسان ،وهــو
الخــليفة املســتحفظ عــليه ،والــديــن يــحافــظ عــلى هــذا اإلنــسان لــكونــه مــوضــوع الــتكليف ،وقــد
فرض لتنظيم شؤونه.
والـحاجـة والـفقر ،مـن أهـم األسـباب الـتي تـفكك تـرابـط اإلنـسان ،بـعضه مـع بـعض ،وتشـتت
ـدرا ،ل ــكون ــها
ان ــتظام ــه ،وت ــقضي ع ــلى ق ــيام ال ــدي ــن ،الخ ــتالل م ــوض ــوع ــه ،ف ــتذه ــب ال ــصالة ه ـ ً
أص ــبحت ج ــوف ــاء ب ــال م ــعنى ،ل ــفقده ــا ع ــنصر ال ــقبول ال ــذي ت ــتقدم ب ــه ،وه ــو ال ــتقرب إل ــى اهلل
وعدم الرياء.
والــتقرب وعــدم الــريــاء عــامــالن نــفسيان ال يــتمكن مــن اكــتشافــهما ومــعرفــتهما إال اهلل وحــده،
فما عالقتهما بالتهديد العلني في سياق منع املاعون؟
ع الــيتيم ،وعــدم الـ ّ
ـحض عــلى طــعام املــسكني؟ فــي صــدر
ثــم مــا عــالقــة الــتكذيــب بــالــديــنِ ،بـ َد ِّ
السورة بقوله سبحانه:

( َ ( ْ َ ﱠ ُ َ ﱢ ُ ﱢ  َ َٰ َ +ﱠ َ ُ ﱡ ْ َ َ َ َ ُ ﱡ َ َ ٰ َ َ ْ
ْ
+
}ارايت ال ِذي يكذب ِ6iلد * ِ * فذ ِلك ال ِذي يدع الي ِت * * bو¤* 3ض ع Qطع ِام ِاøس ِك * ِ^{.
) (١الماعون .7 -4
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إن املسـتفاد مـن هـذا الـسوق ،أن الـديـن هـو املـحافـظة عـلى كـيان الـيتيم ،والـسعي والـتعاون
ع ــلى إع ــطاء امل ــسكني ط ــعام ــه ال ــذي ب ــني ي ــدي غ ــيره م ــن األغ ــنياء ،ح ــيث يظه ــر ،وك ــأن ــه أم ــان ــة
مستودعة لديهم ،وليس رزقهم.
فحـرمـانـه مـنه ،تـكذيـب بـالـديـن ،ملـا يسـبب مـن اخـتالل املـجتمع ،تـب ًعا الخـتالل أوضـاعـهم ،ومـن
ثـم ،ف ّ
ـكل مـا يخ ّـل بـوحـدة انـتظام اإلنـسان ،يـصبح تـكذيـبًا بـالـديـن .فـالـويـل لـلمصلني إلخـاللـهم
بــتلك الــوحــدة ،فــهم ســاهــون عــن صــالتــهم ،ويــراؤون بــها ،ملــنعهم قــضاء حــوائــج املــحتاجــني،
كما جاء في تفسير املاعون بالقرض يقرضه ،واملتاع يعيره ،واملعروف يصنعه.
ف ــإه ــمال واح ــدة م ــنها ،يخ ـ ّـل ب ــميزان امل ــجتمع ،ون ــظام اإلن ــسان ،فيس ــبب ال ــوي ــل ل ــه ،وي ــصيب
املصلني سهمهم من ذلك.
وت ــوض ــيحه :أن ال ــصالة ي ــجب أن ت ــكون خ ــال ــصة ل ــوج ــه اهلل وإال ت ــقع ب ــاط ــلة وال ــسهو ع ــنها
يستتبع الويل.
وأما الرياء ،فهو عامل نفسي ،غير منظور ،ولكن اهلل يعلمه.
فــإذا كــان الــسهو ،يســبب الــريــاء فيســتتبع الــويــل -فيظهــر أن الــسهو هــو تــرك الــصالة -أي
نسيانها عندما يكون اإلنسان وحده ،وأداؤها أمام الناس فيتحقق معنى الرياء.
أما إذا فسرنا السهو ،بتأخيرها ،فال قائل من املتأخرين بحرمته ،واستتباعه العقاب.
فال بد من تفسير السهو بما يتوافق مع سياق اآليات.
اآليات الكريمة واضحة بإصابة الساهني عن صالتهم املرائني بالويل.
وال ـ ــتعبد ب ـ ــال ـ ــنية واالخ ـ ــالص ب ـ ــها ب ـ ــدون ع ـ ــمل ال يج ـ ــدي ن ـ ــف ًعا .وإال ل ـ ــكان ت ـ ــارك ـ ــو ال ـ ــصالة،
املخ ــلصون ب ــنيات ــهم هلل ،أع ــظم أج ـ ًـرا م ــن امل ــصلني ك ــما أل ــقى ال ــشيطان ألت ــباع ــه وأص ــبحوا
يتدارسون.
خارجا.
فإذا كان السهو هو النسيان ،أي عدم اإلتيان بالشيء وتركه ،إما ذهنًا وإما
ً
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والرياء هو إيتان الشيء على خالف ظاهره -يعني أن ظاهر العمل ال يحكي النية-
فنجــد الــتنافــي بــني الــسهو والــريــاء فــكيف يــمكن جــمعهما؟ لــيصاب جــامــعهما بــالــويــل؟ .ألن
السهو ترك الشي! الرياء :إتيانه.

َ

َ ْ ُ َ

وتحتاج آية َ}و َ* ْ ن ُعون َ
اPاعون{ إلى عناية شديدة لتتجانس مع سابقاتها.
أمــا لــو فســرنــا األلــفاظ بــمعانــيها ،وســياق الــسورة بــأجــمعها ،الســتخرجــنا مــعنى يــتوافــق مــع
الهدف.
فالسهو ،الترك ،والرياء ،مخالفة الظاهر.
وهــؤالء! مــص ُّلون يــأتــون بــصالتــهم ،ولــم يــتركــوهــا ،ولــكنهم ،تــركــوا مــا تــأمــر بــه الــصالة الــتي
ي ــتعبدون ب ــها ،وه ــو ق ــضاء ح ــوائ ــج ال ــناس- ،م ــن ق ــرض أو اع ــارة أو م ــعروف -وه ــذا الس ــبب
وهـو مـنع املـاعـون ،جـعلهم ال يـقيمون الـدلـيل عـلى تـعبديـة صـالتـهم ،فـهم مـراؤون بـها ،ألن اهلل
ليس بحاجة إلى الن ّيات الطيبة ،والخالية عن العمل.
وال ــعمل ال ــذي ي ــثبت ح ــسن ال ــنية ،ه ــو األداء ال ــخارج ــي له ــذه األم ــور ،ف ــهو ال ــدل ــيل ع ــلى أن
الصالة أتت بدون رياء.
فــالــريــاء هــنا هــو الــخالف بــني الــظاهــر -أي اإلتــيان بــالــصالة مــع نــية مخــلصة -وبــني الــدلــيل
عــلى إثــبات هــذا الــظاهــر -أي الــدلــيل عــلى أن الــصالة كــانــت بــنية مخــلصة -وهــو املــاعــون:
فــعمل املــاعــون -أي اإلتــيان بــه -دلــيل واضــح عــلى أن هــذا املــصلي لــم يــس َه عــن صــالتــه ولــم
ي ــترك م ــا أم ــرت ب ــه ،ب ــل ص ــنع امل ــعروف وق ــام ب ــاإلح ــسان ،ف ــأت ــت ص ــالت ــه ال ري ــاء ف ــيها؛ ب ــل
متوافقة بني الباطن والظاهر.
وعليه ينسجم سياق السورة املباركة ويكون مؤ ّداها:
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أن الــديــن :هــو اســتواء الــيتيم واملــسكني ،وقــضاء حــوائــج الــناس ،وانــتظام ســلوك اإلنــسان،
وتـرابـط أجـزائـه بـعضها مـع بـعض ،بـحيث ال تـبقى حـاجـة لـفرد إال وتـقضى ،إمـا بـقرض ،أو
إعارة أو معروف -أي مجانًا.-
وهـذه الـحوائـج تـختلف مـن زمـن آلخـر ،فـإذا كـانـت بـالـسابـق تـلبّي ضـروريـات الـحياة كـإعـارة
ال ــفأس وال ــداب ــة وال ــقدر ،ف ــإن ــها اآلن ب ــنفس املس ــتوى م ــع اخ ــتالف ح ــاج ــيات امل ــجتمع ،ح ــيث
تبدأ بإعارة السيارة وتقديم املسكن ،وتأمني التعليم والتطبيب.
فــمن وضــع نــفسه فــي هــذا االتــجاه ،فــهو مــصدق بــالــديــن ومــقيم لــصالتــه بــمعراجــيتها ،ومــن
ابــتعد عــن هــذا الهــدف يــكون مــكذبًــا بــالــديــن ،ومــراء بــصالتــه ،ويــصيبه الــويــل والــثبور ،وإن
خلصت نيته.
واملــوازنــة بــني جــميع هــذه األمــور ،يــحقق االنــسجام الــكامــل فــي املــجتمع والــترابــط الــتام بــني
أعضائه ،وتتكشف النوايا على الساحة.

 -5إيصال ما أمر اهلل به أن يوصل
وه ــذا ال ــحق ل ــتكام ــل الس ــلسلة ب ــني مج ــموع ال ــحقوق اإلن ــسان ــية ال ــتي ف ــرض ــها اهلل ل ــتكاف ــل
املجتمع.
فــإيــصال مــا أمــر اهلل بــه أن يــوصــل ،هــو إيــتاء األرحــام حــقوقــهم ،لــتتالحــم الــوحــدة الــعائــلية،
ألن ــها ت ــش ّكل ن ــواة امل ــجتمع ال ــخير ،ف ــتقوي ــتها رب ــط امل ــجتمع ب ــعضه م ــع ب ــعض م ــنذ ال ــبداي ــة،
وتحسس باملسؤولية الكاملة بني أفراده.
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 6و – 7حق الطريق والحصاد
وهـما لـم ُيـذكـرا فـي جـملة الـحقوق الـواردة فـي الحـديـث ،كـما نـبهنا عـلى ذلـك فـي االسـتفادة
ـمر عـلى الـثمار أو الـزرع يـوم حـصاده فـلألول الـحق أن
مـن الحـديـث ،وهـو املسـتط ِرق الـذي ي ّ
يــأكــل حــتى يــكتفي بــدون أن يحــمل مــعه ،والــثانــي الــذي يــحضر يــوم الــحصاد ف ـ ُيعطى مــن
الزرع ما تيسر لس ّد حاجته.

ُُ
}ْ Xوا من  َ َUر ه اَ Iذآ (ا َ َ ْUر َو ُآت ْوا َح ﱠقهُ
ِِ
ِ

َي ْو َم َح َص ِاد ِه{).(١

السالم قـال :قـلت لـه :جـعلت فـداك ،بـلغني أنـك
فـعن أحـمد بـن إدريـس عـن أبـي عـبد اهلل عـليه ّـ
كنت تفعل في غ ّلة عني زياد شيئًا ،وأنا أحب أن أسمعه منك .قال:
فــقال لــي :نــعم ! كــنت آمــر فــي كــل يــوم أن يــوضــع عشــر بــنيات ،يــقعد عــلى كــل بــنية عشــرة،
كـلما أكـل عشـرة ،جـاء عشـرة أخـرى ،يـلقى لـكل نـفس مـنهم مـد مـن رطـب ،وكـنت آمـر لـجيران
الــضيعة كــلهم :الــشيخ والــعجوز والــصبي واملــريــض ،واملــرأة ،ومــن ال يــقدر أن يــجيء فــيأكــل
ـيت الــقوام أجــرتــهم وأحــمل الــباقــي
مــنها لــكل إنــسان مــنهم م ـ ًدا ،فــإذا كــان وقــت الجــذاذ أوفـ ُ
إلـى املـديـنة ،فـفرقـت فـي أهـل الـبيوتـات واملسـتحقني الـراحـلتني والـثالثـة ،واألقـل واألكـثر عـلى
قدر استحقاقهم).(٢

 - 8حق الجوار
وهو من الحقوق التي لم تذكر في الحديث.
وحــق الــجوار مــن الــحقوق الــسامــية ،اذ بــقي رســول ص ـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وس ـ ّلم يــوصــي بــه
حتى ظن املسلمون بأنه سيورثه.
) (١األنعام .141
) (٢الوسائل ج  4ص .140
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والــجار بــاملــفهوم اإلســالمــي واســع جـ ًدا ،وقــد حــدد بــالحــديــث الــنبوي الشــريــف بــأنــه أربــعون
دارا مما يلي دارك.
ً
ومــعنى ذلــك ،أن الــجوار يــتشابــك لــيشمل أكــبر مــدن الــعالــم ،فــيصبح أدنــاهــا جــار أقــصاهــا،
ويتمتع بنفس حقوق الجوار.
دارا ،مـما يـلي
تـوضـيحه :لـو أن مـديـنة بـنيت حـديـثًا ،بـشكل مـربـع وكـان طـول ضـلعها أربـعني ً
دارا،
الــجار -املــفترض -مــن كــل جــهة ،فــيكون مجــموع الــجوار ســتة آالف وخــمسمئة وســتني ً
السالم  6561 = 81واستثنائه :أي املحسوب جواره.
نتيجة ضرب  81عليه ّ
فـإذا تـوسـعت املـديـنة ألكـثر مـن هـذا الـعدد ،فـيم ّد أول جـار يـلي مـربـع الـوسـط ،ذراع جـواره،
ليتناول الجوار الجديد ويحتضن قدومه.
ـصوصا
ًـ
كـما أذرعـة كـل واحـد ،فـي هـذا املـربـع ،مـفتوحـة لـتحتضن الـعدد الـكافـي لـلجوار ،وخ
القريبة من املحيط ،فإن ذراعيها خالية من جهتني ومفتوحة لالحتضان.
وهـكذا يـصبح كـل مـن فـي املـربـع ،ومـن يتجـدد بـجواره ،مـشمول بـالـجوار لـلمنطقة الجـديـدة،
لــوجــود مــنطقة فــراغ لــديــه الســتكمال الــعدد ،ألن كــل مــجاور ملــنطقة وســط املــربــع ،لــديــه فــراغ
ل ــجار ج ــدي ــد م ــن ج ــهة واح ــدة .وك ــلما ب ــعد ع ــنها ،ازداد ف ــراغ ــه ،ح ــتى ن ــصل زواي ــا امل ــرب ــع،
دارا جديدة.
ليصبح عنده فراغ من جهتني وليستوعب من كل جهة أربعني ً
وتـ ــغدو الـ ــنتيجة واضـ ــحة :وهـ ــي أن الـ ــجوار يـ ــشمل فـ ــي الـ ــنهايـ ــة البشـ ــر جـ ــمي ًعا ،وأن مـ ــن
احتضن الجيران الجدد ،محتضن من جهتني للجيران القدم.
ويترابط الناس تحت هذا العنوان ويندمجوا في مضمون الجوار.
وتترتب على ذلك حقوق الجوار كاملة كما وردت في اآلثار.
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عـن رسـول اهلل صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم قـال :مـا آمـن بـي مـن بـات شـبعانًـا وجـاره املسـلم
ج ــائ ــع .ف ــاإلي ــمان ي ــحتِّم ع ــلى امل ــؤم ــن ،أن ي ــتفقد أح ــوال ج ــيران ــه ،ويس ـ ّد ح ــاج ــتهم أو يش ــبع
جوعتهم ،فإذا تخ ّلى عن القيام بواجبه هذا خرج من اإليمان.
الس الم ف ــي رس ــال ــة ال ــحقوق :وأم ــا ح ــق ال ــجار ف ــحفظه غ ــائ ـبًا،
ع ــن ع ــلي ب ــن الحس ــني ع ــليه ّ ـ
وكــرامــته شــاه ـ ًدا ،ونــصرتــه ومــعونــته فــي الــحالــني جــمي ًعا ،ال تــتبع لــه عــورة ،وال تــبحث لــه عــن
س ــوءة ل ــتعرف ــها ،ف ــإن ع ــرف ــتها م ــنه ع ــن غ ــير إرادة م ــنك -وال ت ــكلف -ك ــنت مل ــا ع ــلمت ح ــصنًا
ضميرا لم تتصل إليه ،النطوائه عليه.
ستيرا ،لو بحثت األسنة عنه
وسترا
حصينًا،
ً
ً
ً
فـالـحفظ والـنصرة لـه ،وكـرامـته ومـعونـته حـاض ًـرا وغـائـبًا ،يـرتـب مـسؤولـيات جـسام تـتجاوز حـ ّد
االش ــباع ول ــقمة ال ــعيش .وت ــعود ب ــال ــتال ــي م ــسؤول ــية خ ــاص ــة وش ــخصية ،مل ــا ت ــنطوي ع ــليه م ــن
ستر معائبه ،وحفظ سره بما يستحيل معه معرفته.
وال يـتوقـف حـقه عـند هـذا الحـد ،ال بـد لـك أن تـكون املـدافـع عـنه كـدفـاعـك عـن نـفسك ،والـذاب
السالم:
عن عرضه كأنه عرضك .حيث يكمل عليه ّ
ال تس ــتمع ع ــليه م ــن ح ــيث ال ي ــعلم ،ال تس ــلمه ع ــند ش ــدي ــدة ،وال تحس ــده ع ــند ن ــعمة ،ت ــقيل
ـلما لــه ،تــرد
عــثرتــه ،وتــغفر زلــته ،وال تـ ّدخــر حــلمك عــنه إذا جهــل عــليك ،وال تخــرج أن تــكون سـ ً
عن لسان الشتيمة ،وتبطل فيه كيد حامل النصيحة ،وتعاشره معاشرة كريمة.
ف ــحقّ ال ــجوار ي ــتطلب ح ــسن ال ــتعام ــل وال ــتعاون ،ع ــلى ق ــضاء ح ــاج ــيات ال ــحياة ألن اح ــتياج
ال ــجار ل ــجاره ،أش ـ ّد م ــن اح ــتياج ــه آلك ــد ض ــروري ــات ال ــبقاء ،وإال ل ــغدا اإلن ــسان ف ــي س ــجن
م ــفتح األب ــواب ،ويس ــتحيل ع ــليه م ــغادرت ــه ،وم ــعه ت ــغدو ال ــحياة ض ــيقة م ــؤمل ــة ،ف ــعلى ال ــجار
مساعدة جاره في كل الشدائد ،ومشاركته املسرات حتى تبدو الدنيا جميلة أمام ناظريه.
وه ــذا م ــا ي ــطلب م ــن ك ــل مس ــلم ال ــقيام ب ــه ،ك ــي تس ــتقيم األم ــور وت ــقضى ال ــحاج ــات بيس ــر
وسالمة.
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الس الم أن ــه :م ـ ّـر ب ــرج ــل م ــن ال ــسواد دم ــيم امل ــنظر ،فس ـ ّلم
وق ــد ورد ع ــن اإلم ــام ال ــكاظ ــم ع ــليه ّ ـ
عليه ،ونزل عنده وحادثه طويالً ،ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت.
فقيل له :يا ابن رسول اهلل ! أتنزل إلى هذا ،ثم تسأله عن حوائجه؟ وهو إليك أحوج؟.
فـقال :عـبد مـن عـبيد اهلل ،وأخ فـي كـتاب اهلل ،وجـار فـي بـالد اهلل ،يجـمعنا وإيـاه خـير اآلبـاء
آدم ،وأفــضل األديــان اإلســالم ،ولــعل الــدهــر يــر ّد مــن حــاجــتنا إلــيه ،فــيرانــا بــعد الــزهــو عــليه
متواضعني بني يديه.
ه ــذا ه ــو امل ــجتمع ال ــذي ي ــسعى إل ــيه اإلس ــالم ،وي ــري ــد ت ــحقيقه ،املس ــلمون س ــواس ــية ت ــتكاف ــأ
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
ف ــرج ــل م ــن س ــواد ال ــناس دم ــيم امل ــنظر ،ت ــحقره ال ــعني ،ي ــأب ــى م ــحادث ــته س ــائ ــر ال ــده ــماء أن ــفة
واستصغارا لشأنه.
ً
وإذا بــاإلمــام ،مــمثل املســلمني وقــدوتــهم ،يــنزل إلــيه ابــتداء ويــحادثــه طــوي ـالً ثــم يــعرض عــليه
نفسه لقضاء حوائجه.
وهـذا مـا أثـار الـدهـشة واالسـتغراب عـند الـحاضـريـن ،فـأفـصحوا عـنهما عـتا ًبـا مـري ًـرا ،يـعكس
ألم النفس ،وعنفوان االستعالء.
يا ابن رسول اهلل ! أتنزل إلى هذا...؟؟ ثم تسأله عن حوائجه ؟؟؟ وهو إليك أحوج؟.
اعتصارا.
كل عبارة تنطق باملرارة ،وتعتصر قلوب املعترضني
ً
نزولك إلى -هذا -وفيه احتقار شخصه ودنو منزلته.
سؤالك عن حوائجه؟ وهو أحوج إليك ،وفيه العنفوان واالستكبار عند االستغناء.
ول ــكنه س ــها ع ــن ب ــال ه ــؤالء ،م ــا ي ــسعى إل ــيه اإلس ــالم ل ــتكري ــس ق ــاع ــدة إن أك ــرم ــكم ع ــند اهلل
أتقاكم عمليًا على الساحة.
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وفـاتـهم أن املـرء بـأصـغريـه قـلبه ولـسانـه ،ونـسوا أن املـؤمـنني أخـوة ،وتـجاهـلوا الـجوار فـي بـالد
اهلل.
وبــدت أمــامــهم الــقيم املــاديــة وحــدهــا ،والــصور الــظاهــريــة الــجوفــاء ،والــتي ال يــنظرهــا اهلل إال
من خالل املعاني التي تحتويها.
فــعن رســول اهلل صـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وسـ ّلم :إن اهلل ال يــنظر إلــى صــوركــم وال إلــى أمــوالــكم،
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
وأوض ــح ل ــهم اإلم ــام ع ــليه ّ ـ
الس الم ص ــورة اإلس ــالم ال ــحقيقية ،وال ــتي ه ــي م ــمارس ــات ع ــملية
ووقائح تطبيقية ،في كل الظروف حتى القاسية منها.
أفكارا مثالية ،وآرا ًء خيالية ،مجالها الفكر ،وساحتها النقاش .فنحن وهذا:
وليست
ً
عبدان من عبيد اهلل :وال فضل لعربي على عجمي وال ألسود على أبيض إال بالتقوى.
وإخوان في دين اهلل :إنما املؤمنون إخوة وهم سواسية كأسنان املشط.
وجاران في بالد اهلل :والجوار يضرب بجرانه حتى يبلغ أقصى البالد.
ومتفرعان من أصل واحد :من آدم كلكم آلدم وآدم من تراب.
ونــجتمع مــعه بــأفــضل األديــان :وهــو اإلســالم الــذي ســاوى بــني جــميع املســلمني ،ســوى مــيزة
التقوى التي تقرب هلل زلفى.
ف ــال ــرواب ــط م ــعه م ــتعددة ال ــجوان ــب وال ي ــمكن ان ــفصام ــها ،وت ــكفي واح ــدة م ــنها مل ــعام ــلته ب ــما
عاملناه به ،فكيف مع اجتماعها؟.
ه ــذا ه ــو امل ــجتمع ال ــذي ي ــسعى اإلس ــالم ل ــتحقيقه ،س ـ ّد ح ــاج ــات ج ــميع أب ــنائ ــه واح ــترام ك ــل
أفــراده ،وتــساوي كــل فــئاتــه ،بــدون تــمييز عــرقــي ،وال كــمال جــسمانــي ،أو ثــراء مــالــي .وإنــما
هــي األخــالق والــكفاءات ،الــتي يــجب أن ّ ـ
تفج ر وتــعود نــف ًعا يــع ّم الــبالد والــعباد .ولــعل كــفاءة
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تفجرت يـو ًمـا مـا ،فـيرانـا بـعد الـزهـو عـليه مـتواضـعني بـني يـديـه .فـيرد الـدهـر مـن
هـذا ومـؤهـالتـه ّـ
حاجتنا إليه جزاء إسدائنا املعروف لديه.
ويــتضح أمــامــنا أن الــغايــة مــن الــجوار ،ليســت تحــديــده بــاألمــتار ،أو تــعداده بــالــديــار ،وإنــما
ه ــي ح ــسن ال ــتعام ــل م ــع املج ــموع ــة البش ــري ــة ال ــتي ت ــكون م ــوض ــع ح ــاج ــة اإلن ــسان وت ــعام ــله،
ف ــتارة ت ــكون ق ــري ــبة وم ــحصورة ب ــال ــجوار ،ف ــي املج ــمعات ال ــصغيرة ،وي ــكون ت ــعام ــلها ب ــدائ ـيًا،
وأخــرى تــكون كــبيرة وبــعيدة فــتشمل الــجوار فــي بــالد اهلل واملــعامــلة مــع عــباد اهلل بــما يــحفظ
تماسك املجتمع ووحدته.
ظهورا قويًا ،تقول اآلية الكريمة:
ولعل آية الجوار ظاهرة في هذا املعنى
ً
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فـعبادة اهلل عـدم اإلشـراك بـه ،وهـو تـوحـيد وعـبادتـه وحـده بـدون شـريـك ،وقـد حـدد الـعبادة فـي
اآليــة الــكريــمة بــاإلحــسان إلــى هــذه األصــناف الــتسعة الــواردة بــعد أمــره بــاإلحــسان إلــيهم،
ألن إحــسانًــا عــلى مــا يظهــر مــفعول مــطلق لــفعل تــقديــره :أحــسنوا ،فــيكون املــعنى :أحــسنوا
بالوالدين إحسانًا ،وبذي القربى إلى آخر األصناف.
يـعني :عـبادة اهلل وعـدم الشـرك بـه ،هـو اإلحـسان :لـلوالـديـن ،واألقـربـاء ،والـيتامـى واملـساكـني،
وال ــجار ال ــقري ــب ،وال ــجار ال ــبعيد ،وذل ــك ألن م ــقاب ــلة ال ــوص ــف ب ــال ــجار ذي ال ــقرب ــى م ــع ال ــجار
دارا -والـجنب -أي االجـنبي -أي
الـجنب ،يـكون قـريـنة عـلى أن صـاحـب الـقربـى -أي الـقريـب ً
حضرا ،وابن السبيل ،وملك اليمني.
سفرا أو
دارا ،والصاحب املجاور
ً
ً
البعيد ً
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واإلح ــسان إل ــيهم :ه ــو ت ــوح ــيد اهلل ع ــمل ًيا ،وه ــذا ه ــو م ــنطوق اآلي ــة ال ــكري ــمة ح ــيث أن إت ــيان
األعـمال الـحسنة ،طـلبًا ملـرضـاة اهلل وحـده ،وابـتغاء ثـوابـه ،دون إشـراك هـوى نـفسه ،أو رئـاء
غيره من الناس؛ هو توحيد عمل ًيا على الساحة.
وحـيث أن هـؤالء املـطلوب اإلحـسان إلـيهم؛ يـمثلون الـفئات املـتعامـلة مـع اإلنـسان دائ ًـما ،فـي
حـ ــضره أو سـ ــفره ،نسـ ــتفيد مـ ــن ذلـ ــك :أن تـ ــوحـ ــيد اهلل وعـ ــدم الشـ ــرك بـ ــه عـ ــمليًا هـ ــو :حـ ــسن
املـعامـلة مـع جـميع مـن تـكون لـه مـعامـلة مـع املـكلف ،أو يشـترك مـعه فـي مـصالـح حـياتـية ،أو
إنسانية ،أو اجتماعية ،أو تعاملية من قريب أو بعيد.
ف ــتكون ال ــغاي ــة ه ــي شـ ـ ّد أواص ــر األخ ــوة ،وت ــراب ــط ال ــبنية االج ــتماع ــية ،ب ــني أف ــراد امل ــجتمع
الـواحـد ،حـتى يـغدو كـتلة م ّـ
ـتراصة تـقف سـ ًدا مـني ًعا فـي وجـه األحـداث ،ويـحول دون الـثغرات
التي تقصد نخر الجسم البشري.
ف ــتعام ــل اإلن ــسان ،ي ــكون اب ــتدا ًء م ــع وال ــدي ــه ،مل ــكان وج ــوده ــم ج ــمي ًعا ف ــي م ــنزل واح ــد ،ث ــم
يـتوسـع إلـى أرحـامـه ،الرتـباطـهم بـالـقربـى والـرحـم ،وتـرددهـم الـدائـم لهـذه الـصلة؛ ثـم الـيتامـى
وامل ــساك ــني ،مل ــقام ط ــلبهم ق ــضاء ح ــوائ ــجهم م ــن ال ــناس ،ف ــال ــجار ال ــقري ــب ال ــجوار ،ف ــال ــجار
الــجنُب -أي األجــنبي -وهــو الــبعيد الــجوار ،وهــذا هــو الــجار فــي بــالد اهلل الــواســعة ،والــذي
يج ــمعه ال ــتعام ــل م ــع ج ــاره ال ــبعيد ،وال ــصاح ــب ب ــال ــسفر ال ــذي ي ــكون ل ــجنب اإلن ــسان ،أو
ب ــال ــحضر ب ــجواره ،واب ــن الس ــبيل ،ال ــذي ي ــتردد ل ــيصل ل ــوط ــنه ،ب ــواس ــطة م ــساع ــدة ال ــناس
النقطاعه ،وملك اليمني الذي ال يفارق اإلنسان.
فهـذه األصـناف الـتسعة ،دائـمة االتـصال والـتعامـل مـع املـكلف ،وتـوحـيد اهلل ،وعـدم اإلشـراك
بـه يـتوقـف عـلى اإلحـسان الـيهم .فـتكون الـعبادة هـنا ،هـي عـبادة الـعمل والـتعامـل مـع هـؤالء
ج ــمي ًعا ،ف ــإذا أح ــسن امل ــكلف إل ــيهم ،ك ــما أم ــر س ــبحان ــه ،ف ــيكون ق ــد ّ ـ
وح َده ،ول ــم يش ــرك ب ــه،
وإال ! يــكون قــد أشــرك بــه ،وتــرتــب عــليه بــغضه مــن اهلل ،كــما أوضــحه بــقولــه فــي نــهايــة اآليــة:

ﱠ ﱠ َ ُ ﱡ َ َ َ ُ َ+ ً َ ْ+
ُ
+
ً
}ا Iن اللـه ¤ِ * 3ب من ن âتا" 3ورا{.
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فَ ـ ِـع َّلة ب ــغضه ،أن ــه ل ــم ي ــحسن امل ــعام ــلة م ــع م ــن ي ــتعام ــل م ــعهم ،ول ــم يه ــتم ب ــشؤون ــهم ،ب ــل ك ــان
فخورا بماله.
مختاالً عليهم،
ً
والحديث الشريف يقول :من بات ولم يهتم بأمور املسلمني فليس بمسلم.
بـل مـن لـم يـحتمل الـصبر عـلى أذاهـم ،لـم يـقم بـواجـب الـجوار ،كـما ورد عـنه صـ ّلى اهلل عـليه
وآله وس ّلم :ليس الجوار كف األذى ،بل الصبر على األذى.
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البحث السادس

حق ولي األمر
ل ــقد أع ــطى س ــبحان ــه ول ــي أم ــر امل ــؤم ــنني ،م ــن الس ــلطات ،ال ــشيء ال ــكثير ،ح ــتى ي ــتمكن م ــن
ت ــصري ــف ش ــؤون املس ــلمني ف ــي م ــختلف ال ــظروف ال ــتي ت ــمر ب ــها األم ــة ،وي ــحقق اس ــتقام ــة
الفطرة ،واعتدال املوازين ،لتع ّم العدالة ويبلغ التوازن االجتماعي مداه.
فـفرض إطـاعـته عـلى املـؤمـنني ،واالسـتجابـة ملـا يـدعـوهـم إلـيه ،والتخـلي عـن مـمتلكاتـهم ،وبـذل
أنفسهم عندما يطلب ذلك منهم.

نصوص الوالية
النص األول قوله تعالى:

+ﱠ َ َ ﱡ ُ ُ ﱠ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ﱠ  ُ َ َ+ﱠ  َ ُ ُ َ+ﱠ َ َ َ ُ  َ ُ Ãﱠ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
} ا Iـا وِلي yالـلـه ورسـو وال ِـذ * آمـنوا ال ِـذ * ي ِـقيمون الـصOة ويوتـون الـزة و ر ِاكـعون
َ َ َ َ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ُ َ ُ َ ﱠ  َ ُ َ َ+ﱠ ْ َ ﱠ ُ ُ ْ َ ُ َ
(
١
)
* ومن يتول اللـه ورسو وال ِذ * آمنوا ف Iان ِحزب الل ِـه  الغا ِلبون{ .
ف ــمعنى ال ــوالي ــة :ت ــول ــي األم ــر ،وال ــتصرف ب ــه ت ــصرفً ــا ال ي ــتمكن غ ــير ال ــول ــي أن ي ــمارس ــه ،ف ــي
جميع شؤون املتولى عليهم مما كان يتصرف به املولي.
فاهلل ،ولي الذين آمنوا ،في الدنيا واآلخرة ،فهو يدبر شؤونهم بالهداية واإلرشاد.
وقد أعطى نبيه والذين آمنوا هذه الوالية ،وجعلها بنفس مستوى واليته وذلك ألمرين:
األول :ألنه حصر الولي بهؤالء الثالثة :نفسه ،والنبي ،والذين آمنوا.
) (١المائدة .56 -55
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ال ــثان ــي :ألن ــه أس ــنده ــم إل ــى ق ــول ــه ول ــيكم بمس ــتوى واح ــد ف ــتكون ن ــفس ال ــوالي ــة امل ــوج ــودة ل ــه
س ــبحان ــه ،ق ــد ج ــعلها ل ــنبيه وال ــذي ــن آم ــنوا ،غ ــاي ــة م ــا ف ــي األم ــر أن ــه س ــبحان ــه ي ــختص ب ــوالي ــته
ال ــتكوي ــنية ال ــتي ال ي ــشارك ــه ب ــها أح ــد وال ــتي ت ــصحح ال ــتصرف ف ــي ك ــل ش ــيء ،وت ــدب ــر أم ــر
الخلق كيف شاء.
وأعـطى نـبيه الـواليـة التشـريـعية فـقط ،وهـي الـقيام بـالتشـريـع والـدعـوة وتـربـية األمـة ،والـحكم
فيهم ،والقضاء في أمرهم .كما قال عنه سبحانه:

ﱠ ﱡ ( ْ َ ٰ ْ ُ ُ ( ْ َ+ Ã
ْ $م{).(١
نف
}الن ِ ¸* iاوP6iِ òو ِم ِن *^ ِمن ا ِ ِ
ومـعنى أولـى بـهم مـن أنـفسهم :أنـه لـو دار األمـر بـني تـنفيذ رغـبات املـؤمـن فـيما يـحب لـنفسه،
مــن ســالمــتها ،وحــفظ مــالــه ،ومــمتلكاتــه ،وبــني إرادة الــنبي خــالف ذلــك .لــكانــت إرادة الــنبي
هي النافذة ال رغبات املؤمن.
ون ــفس ه ــذه ال ــوالي ــة ،أع ــطاه ــا س ــبحان ــه ألول ــي األم ــر ب ــنفس املس ــتوى ح ــيث أم ــر ب ــإط ــاع ــتهم.
بقوله:

َ ( ﱡ َ ﱠ  ُ ( ُ َ َ+ﱠ َ َ ( ُ ﱠ ُ َ َ e
(
ْ
و òا3م ِر
*} 6ا *8ا ال ِذ * آمنوا ا ِطيعوا اللـه وا ِطيعوا الرسول وا ِ *

ُ

ِم ْ
ن.(٢){y

حتى أن األمر يرجع للنبي وحده بعد املشاورة..

َ َ ْ ُ ْ  َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ( +ﱠْ َ َ
}وش ِاور ِ * ,ا3م ِر ف Iاذا عزمت فتو ÙعQ

ﱠ

الل ِـه{).(٣

فـاملـشورة لـلمؤمـنني ،ولـكن الـعزم لـلنبي وحـده ال يشـركـه فـيه أحـد ،ولـو أتـى خـالف مـشورتـهم
فعليهم االطاعة ملا يراه.
) (١األحزاب .6
) (٢النساء .59
) (٣آل عمران .159
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وإطــاعــة أولــي األمــر إنــما تــكون ،بــالــرأي الــذي يســتصوبــونــه ،وفــي إعــطاء الــحكم عــلى أنــه
حكم الكتاب والسنة.
وف ــي اآلي ــة دالل ــة ع ــلى أن ال ــذي ــن ي ــقيمون ال ــصالة ،وي ــؤت ــون ال ــزك ــاة وه ــم راك ــعون ،ه ــم ف ــئة
خـاصـة مـن املـؤمـنني- ،وهـم األمـر -ولـيس كـل املـؤمـنني .لـوجـوب الـتغايـر بـني املـتولـي واملـتولـى
عليه.

ﱠ

ُ

ألن ــه ل ــو ك ــان امل ــقصود ب ــقول ــه َ}وال ِـذ َ َ+
آمـنوا{ ع ــموم امل ــؤم ــنني ،ل ــفقدت امل ــغاي ــرة وألص ــبح ك ــل
*
إنــسان ولــي نــفسه ،وهــذا كــان حــاص ـالً قــبل اآليــة فــتسقط عــن الــفائــدة فــكأنــه قــال :ال طــاعــة
لـغير أوامـر نـفسك عـليها .وهـو مـا كـان حـاصـالً فـال بـد وأن يـكون الـتولـي لـفئة مـخصوصـة مـن

حزْبَ
سو َـل ُه َوا َّل ِـذيـ َن آ َـمنُوا فَ ِإ َّن ِـ
الـذيـن آمـنوا حـتى يـتم كـالمـه سـبحانـهَ } :و َمـن يَـت َ َو َّل الـ َّلـ َه َو َر ُـ
ه ُم ا ْلـ َغالِـبُونَ{ ويـكون املـؤمـنون قـد تـولـوا اهلل ورسـولـه والـذيـن آمـنوا املـوصـوفـني بـأنـهم
الـ َّل ِـه ُـ

يؤتون الزكاة وهم راكعون ،فيكون سبحانه قد ش ّ
خص أولياء األمر بهذه الصفة.
وملــا كــان األمــر بــاالطــاعــة غــير مشــروط بشــرط ،وال مــقيد بــقيد ،نســتدل عــلى أن الــرســول ،ال
يــأمــر وال يــنهى عــن شــيء يــخالــف حــكم اهلل فــي الــواقــعة ،وإال ملــا فــرض طــاعــته بــال قــيد وال
شرط.
وأولــي األمــر كــذلــك ألن أمــره بــطاعــة الــرســول وأولــي األمــر ،أمــر واحــد كــما ذكــر لــهما طــاعــة
واحـدة ،والزمـه أن يـكون أولـياء األمـر مـعصومـني كـالـنبي صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم مـن غـير
فرق بينهما.
النص الثاني قوله سبحانه:

َ َ َ ﱢ َ ُ  َ َ ُ Ãﱠ َ ُ ٰ aﱢ ُ َ
وك ِف *ـى َما َi َU
َ #ـر َب ْـي ْ ُ َ+م  ُUﱠُ ¤i َ * 3 Vـدوا ِ ( ,+ان ُـف ِْ $م َح َـر ًجـا ﱢïاﱠ
}فـ Oور بك  3يو ِمـنون ح¸ *$¤
ِ
*
ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ ﱢُ َ
ْ
ً
قضيت ويسmوا تس ِل *ىما{.
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َ َ ْ ( +ﱠ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ( ْ ُ ُ ( ُ َ ُ
( yاو ْاخ ُـر ُجـوا ِمـن ِد َ *6ر ُ çﱠمـا َف َـع ُل ُوه ا Iﱠَ 3قـ ِل ٌيل ﱢم ْ ُ ْ+ـم َوَلـوْ
ْ
}ولـو ا 6كـتبنا عـل * ِم ا ِن اقـتلوا انفس
ِ
ِ
َ
(
ﱠ
( +ﱠ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ً ُ ْ َ ﱠ َ ْ
ً
ا8م فعلوا ما يوعظون ِب ِه لôن خ *9ا Õم واشد تث ِبيتا{.
َ ً  ُ َ ْ َ 2ﱢ ﱠ ُ +ﱠ ( ْ ً َ ً َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً
َ
ﱡ
ْ
ً
}و ذا 3تينا من لد 6اجرا ع ِظ *ىما * وÕدينا ِ%اطا مست ِق *ىما{.
اI
ﱠ َ َ ﱠ ُ َ َ  َ َ َ ٰ َ eﱠ  َ َ ْ ( َ+ﱠ ُ َ َ
ﱠ
َ
الص ﱢد ِيق َ^+
َ
ﱢ
َ
ﱢ
ْ
ﱢ
+
َ}و َمـن ُي ِـط ِع الـلـه والـرسـول فاولـ ِئك مـع ال ِـذ * انـعم الـلـه عـل * ِم من الـن ِبي *^ و
*
ً َ َ e
الَ $د ِاء َو ﱠ
َو Uﱡ َ
اَ ^َ+ * Æو َح ُس َن اول ٰـ ِئك َر ِفيقا{.
الص ِ ِ
َٰ َ ْ َ ْ ُ َ ﱠ َ َ  ٰ َ +ﱠ
َ
ً
(
١
)
}ذ ِلك الفضل ِمن الل ِـه وك6iِ Âلل ِـه ع ِل *ىما{ .
مــهمة الــرســول الــتبليغ ،وشــأنــه أن يُــطاع ،ولــكن الــذيــن فــي قــلوبــهم زيــغ ،يــتربــصون الــفرص
دائـ ًـما لــلطعن بــرســالــة األنــبياء ،واإلخــالل بــصراطــهم الــسوي ،وعــندمــا يــختلفون فــي األمــور
البسيطة يستسلمون لحكمك لصوابه ،وموافاته هوى في أنفسهم.
ولكنهم يتخلون عن االطاعة عندما تمسهم التكاليف بالصميم ،وتتعلق باألنفس واألموال.
ف ــعندم ــا ت ــك ّلفهم ب ــال ــجهاد وق ــتل األن ــفس ،أو الخ ــروج م ــن ال ــدي ــار واألم ــوال ل ــصال ــح األم ــة،
وبحكم الرسول ،يستهونون املعصية.
ولــو أطــاعــوا الــرســول فــيما وعــظهم بــه ،وخــرجــوا ألمــره ،وتخ ـ ّلوا عــن ديــارهــم امــتثاالً لــه ،لــكان
خيرا لهم وأشد تثبيتًا.
ً
فــفعلهم ملــا يــوعــظون بــه مــن قــبل الــرســول ،لــصالــح املــجتمع وخــير األمــة يــصبح إطــاعــة اهلل،
ويـثبت املـؤمـنني ويـحصل بـه املـطيعون عـلى األجـر الـعميم ويـترتـب عـلى ذلـك اسـتقامـة األمـور،
واعتدال املوازين بموجب الفطرة.

) (١النساء .70 – 65
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ﱠ
ً ُ َ2
فـإذا فـعلوا ذلـك فـقد حـصلوا عـلى رضـوان اهلل ،واسـتحقوا إحـسانـه َ } .اIو ذا 3ت ْـي َنا ﱢمن ل ُـد +ﱠ6
( ْ ً َ ً َََ َ َْ ُْ َ ً
َ
%اطـا ﱡم ْسـت ِق *ى ًما{ فـإطـاعـة الـرسـول واجـبة فـي كـل مـا يـراه مـصلحة،
اجـرا ع ِـظ *ىما * وÕـديـنا ِ
ســواء أكــان ذلــك بــأمــره بخــروج املــؤمــنني مــن أمــوالــهم وديــارهــم ،أم بــقتل أنــفسهم فــي ســبيل
املــصلحة الــعامــة ،إمــا دفــا ًـعـا عــن املســلمني ،أو صــيانــة لــهم ،وحــفظًا ألنــفسهم مــن الــحاجــة
والــعوز ،أو تــسويــة لــهم بمســتوى إخــوانــهم حــتى تــتوازن حــياة األفــراد ،ويــغدوا فــي مســتوى
موحد ،متعاونني بكل إخالص ومودة.
وإذا ح ـ ــصلت ه ـ ــذه االط ـ ــاع ـ ــة ال ـ ــواج ـ ــبة ع ـ ـ ّـمت ال ـ ــنعمة وت ـ ــساوى ال ـ ــناس ب ـ ــها م ـ ــع األن ـ ــبياء
والصديقني والشهداء والصالحني.

ﱠ َ َ ﱠ ُ َ َ  َ َ َ ٰ َ eﱠ  َ َ ْ ( َ+ﱠ
الـل ُـه َع َـل ْم ﱢم َن ﱠ
الـنب ﱢي * َ ^َ+و ﱢ
الص ﱢد ِيق * ^َ+
َ}و َمـن ُي ِـط ِع الـلـه والـرسـول فاولـ ِئك مـع ال ِـذ * انـعم
ِ*
ِ
ً َ َ e
الَ $د ِاء َو ﱠ
َو Uﱡ َ
اَ ^َ+ * Æو َح ُس َن اول ٰـ ِئك َر ِفيقا{.
الص ِ ِ
وعـليه يـجب إطـاعـة الـرسـول حـتى تـصبح جـميع هـذه الـقوى مـتعاونـة لسـ ّد الخـلل مـن أي جـهة
ي ــمكن أن ي ــتأت ــى ،وذل ــك ب ــبذل :األن ــفس واألم ــوال وال ــدي ــار حس ــبما ت ــقتضي امل ــصلحة ،ف ــإذا
كـانـت لسـ ّد عـوز املـحتاجـني فـيجب الخـروج مـن األمـوال والـديـار ملـساواتـهم ومـواسـاتـهم ،وإن
كـان لـلدفـاع عـن املسـلمني فـببذل األنـفس رخـيصة فـي هـذا السـبيل ،كـل ذلـك إطـاعـة لـلرسـول
فـيما يـراه .فـصالحـيته تـشمل األمـر للمسـلمني بـالخـروج مـن أمـوالـهم وأنـفسهم ،ويـجب عـليهم
اإلطاعة بذلك.
ونفس هذه الصالحية مف ّوضة لولي األمر بنفس الحاالت.

متى يستعمل ولي األمر صالحيته
ب ــعدم ــا ات ــضح م ــقدار ص ــالح ــية ول ــي األم ــر ،وأن ــه أول ــى ب ــامل ــؤم ــنني م ــن أن ــفسهم ،وق ــادر ع ــلى
تجريدهم من أموالهم إذا أقتضت مصلحة األمة ذلك.
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وأن م ــا ب ــني ي ــدي ــه م ــن أم ــوال ،ي ــوج ــهها ال ــوج ــهة ال ــتي أراده ــا اهلل ،حس ــب أه ــميتها وأه ــم
ًـ
األولــويــات س ـ ّد عــوز املــحتاجــني ،خـ
ـصوص ا إذا قــصرت ســهامــهم املــفروضــة لــهم عــن اإليــفاء
بمتطلباتهم ،فعليه أن يس ّد العوز من عنده.
ـرج ا ،وال ــسنني ع ــجافً ــا ،وال ــزم ــان ض ــي ًقا ،ول ــيس ل ــدي ــه م ــا يس ـ ّد ع ــوزه ــم،
ف ــإذا ك ــان ال ــوق ــت ح ـ ً ـ
ويبلغهم.
اسـتعمل ح ٍ
ـينئذ صـالحـيته ،وفـرض حـقو ًقـا جـديـدة فـي أمـوال األغـنياء لـيرفـع الـحاجـة ،ويسـد
الضروريات.

النصوص في ذلك
النص األول:

ج ــاء ف ــي الح ــدي ــث :أن اإلم ــام م ــوس ــى ب ــن ج ــعفر ذك ــر ب ــشأن تح ــدي ــد م ــسؤول ــية ال ــوال ــي ف ــي
أموال الزكاة.
إن ال ــوال ــي ي ــأخ ــذ امل ــال ،ف ــيوج ــهه ال ــوج ــه ال ــذي وج ــهه اهلل ل ــه ،ع ــلى ث ــمان ــية أس ــهم ،ل ــلفقراء
واملـساكـني ،يـقسمها بـينهم بـقدر مـا يسـتغنون فـي سـنتهم بـال ضـيق وال تـقية .فـإن فـضل مـن
ذلـك شـيء ،رد عـلى الـوالـي ،وإن نـقص مـن ذلـك شـيء ،ولـم يـكتفوا بـه ،كـان عـلى الـوالـي أن
يم ّونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا.
فالنص واضح في أمور ثالثة:
أولها :االهتمام بالفقراء واملساكني قبل غيرهم من أصحاب السهام ،ألولويتهم.
ث ــان ــيها :ق ــسمتها ب ــينهم ب ــقدر م ــا يس ــتغنون ف ــي س ــنتهم ب ــال ض ــيق وال ت ــقية .ف ــاله ــدف ه ــو
االغناء طوال السنة إغنا ًء حقيق ًيا ،ال تقتير ًيا يشعر معه الفرد بالضيق أو التقية.
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ثــالــثها :الــزيــادة عــن االغــناء تــرد عــلى الــوالــي ،والــنقص يتحــمله حــتى الــغنى ،إمــا بــما تــحت
يديه من أموال ،أو بما يتمتع به من صالحيات.
النص الثاني:

الس الم ع ــن ق ــوم ع ــنده ــم ف ــضل ،وب ــإخ ــوان ــهم
ع ــن س ــماع ــة :أن ــه س ــأل اإلم ــام ال ــصادق ع ــليه ّ ـ
ح ــاج ــة ش ــدي ــدة ول ــيس ي ــسعهم ال ــزك ــاة ،أي ــسعهم أن يش ــبعوا وي ــجوع إخ ــوان ــهم؟ ف ــإن ال ــزم ــان
شديد.
السالم قـائـالً :إن املسـلم أخ املسـلم ال يـظلمه ،وال يخـذلـه ،وال يحـرمـه ،فـيحقّ
فـرد االمـام عـليه ّـ
على املسلمني االجتهاد فيه ،والتعاون عليه ،واملؤاساة ألهل الحاجة).(١
يـحق عـلى املسـلمني ،حـ ًقا واجـبًا الـتعاون ،واملـؤاسـاة ألهـل الـحاجـة حـتى يسـدوا خـللهم ألن
املسلم أخ املسلم ،وتركه في هذا الحال ظلم وخذالن ،وقطع األخوة.
ف ــدور ول ــي األم ــر أن ي ــحفظ ه ــذه األخ ــوة ب ــني امل ــؤم ــنني ،وأن ي ــعول ــهم ف ــإذا ل ــم ي ــكن ل ــدي ــه م ــا
يكفيهم ،فيفرض لهم في أموال االغنياء ما يكتفون به سنتهم بال ضيق عليهم ،وال تقية.
النص الثالث:

قال رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم :يا علي ثالثة ال تطيقها هذه األمة:
امل ــؤاس ــاة ل ــألخ ف ــي م ــال ــه ،وإن ــصاف ال ــناس م ــن ن ــفسه ،وذك ــر اهلل ع ــلى ك ــل ح ــال ،ول ــيس
س ــبحان اهلل ،والح ــمد هلل ،وال إل ــه إال اهلل ،ول ــكن إذا ورد ع ــلى م ــا يح ــرم ع ــليه ،خ ــاف اهلل ع ــز
وجل عنده وتركه.
ويظه ــر م ــنه أن امل ــؤاس ــاة ال ــتي ال ت ــطاق ،ه ــي ال ــتي ي ــفرض ــها ول ــي األم ــر ع ــلى األخ املس ــلم
ألخــيه ،فــيرى فــيها صــعوبــة ال تــطاق ،بــحيث يــشاطــر أخــاه مــالــه مــع الجهــد الــكبير املــبذول
ل ــلحصول ع ــليه ،وم ــع ذل ــك ال ي ــرى م ــندوح ــة م ــن االل ــتزام ب ــه ألن ــه ت ــأت ــي ف ــري ــضة ع ــليه ح ــال
) (١الوسائل ج 11ص .597
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اش ــتداد ال ــزم ــان .ف ــكما ي ــجب ع ــليه ال ــوق ــوف ع ــند املح ــرم ــات خ ــوفً ــا م ــن اهلل ،ف ــكذل ــك ي ــجب
مؤاساة أخيه بماله عندما يفرض ذلك.
ف ــال ــتعبير ب ــعدم ال ــطاق ــة ،ي ــدل ع ــلى ض ــخام ــة ال ــتكليف ،ف ــمؤاس ــاة امل ــؤم ــن وإن ــصاف ال ــناس،
وتـرك املحـرمـات لـتذكـر اهلل سـبحانـه ،مـن ضـخائـم األمـوار الـتي يتحـرج اإلنـسان مـن الـقيام
بها.
ولكن عظمة الهدف تُهون الصعاب.
وس ــياق م ــؤاس ــاة األخ م ــع إن ــصاف ال ــناس ،وت ــرك املح ــرم ــات ال ــواج ــبني ،ي ــجعلها ف ــي ع ــداد
الـواجـبات ،وبـما أن املـؤاسـاة فـي املـال ليسـت واجـبًا شـرعـيًا ،فيسـتنتج أن هـذه املـؤاسـاة فـي
حال الشدة ،وليست في األوقات العادية ،ويؤ ّكد ذلك تعبيره بعدم الطاقة على القيام بها.
وم ــن مج ــموع م ــا ت ــقدم ي ــتبني أن اس ــتعمال ول ــي األم ــر ص ــالح ــيته ،إن ــما ي ــكون ع ــند اش ــتداد
ال ــزم ــان ،وع ــدم ك ــفاي ــة م ــا ت ــحت ي ــده لس ــد ال ــعوز وال ــحاج ــة ،ب ــعد ت ــسخير ك ــا م ــا ل ــدي ــه م ــن
قــطاعــات ،وبــذل جــميع الــجهود فــي إنــمائــها ،وتــحسينها ،وعــدم كــفايــتها ،يــصير إلــى فــرض
ضرائب وفرائض في أموال األغنياء إلغناء الفقراء.
القطاعات التي تحت يد ولي األمر والتي يجب استغاللها وهي األنفال ،والفيء.
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البحث السابع

في األنفال
األنـفال :هـي الـزيـادات .ألنـها جـمع نـفل ،ومـنه نـافـلة الـصالة ،أي الـزيـادة عـن أصـل الـصالة
املفروضة ،والتطوع بها.
قال سبحانه:

( َ ُ
( َ ُ ﱠ
َ ﱠُ ﱠ
َ ْ (ُ َ َ
الـل َـه َو(ا ْصـل ُحوا َذ َ
َ
ُ
َ
ات َب ْي ِن ُْy
ﱠ
ـول فـاتـقوا
ِ
(}يـسالـونـك ع ِـن ا3نـف ِال ق ِـل ا3نـفال ِلـل ِـه والـرس ِ
َ ُ ﱠ َ ََُ َ
و ا Iن ُك ُaن bﱡم Ãو ِم ِن َ+
ُ
^{)(١
وا ِطيعوا اللـه ورس
*
جاء في تفسير امليزان ،ما يلي:
وتُـطلق األنـفال عـلى مـا يـسمى فـيئًا أي ً
ـضا .وهـي األشـياء مـن األمـوال الـتي ال مـالـك لـها مـن
الـناس ،كـرؤوس الـجبال ،وبـطون األوديـة ،والـديـار الخـربـة والـقرى الـتي بـاد أهـلها ،وتـركـة مـن
ال وارث له ،وغير ذلك.
كأنها زيادة على ما ملكه الناس ،فلم يملكها أحد.
وهـي هلل ولـرسـولـه ،وتـطلق عـلى غـنائـم الحـرب ،كـأنـها زيـادة عـلى مـا قـصد مـنها فـإن املـقصود
ب ــالح ــرب وال ــغزوة ،ال ــظفر ع ــلى األع ــداء واس ــتئصال ــهم ،ف ــإذا غ ــلبوا وظ ــفر ب ــهم ف ــقد ح ــصل
املقصود.
واألموال التي غنمها املقاتلون ،والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض).انتهى(
السالم قال:
وفي الكافي بإسناده عن العبد الصالح عليه ّ
)  (١األنفال .1
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األن ــفال ك ــل أرض خ ــرب ــة ق ــد ب ــاد أه ــلها ،وك ــل أرض ل ــم ي ــوج ــف ع ــليها ِب ـ َ
خيل وال رك ــاب ول ــكن
صلحا ،وأعطوا بأيديهم على غير قتال.
صالحوا
ً
فقال :وله أي للوالي -رؤوس الجبال ،وبطون األودية ،واآلجام ،وكل أرض ميتة ال رب لها.
ولـه صـوافـي املـلوك :مـا كـان بـأيـديـهم مـن غـير وجـه الـغصب- ،ألن الـغصب كـله مـردود -وهـو
وارث من ال وارث له ،ويعول من ال حيلة له.
وبـإسـناده عـن الـصادق عـليه ّـ
الس الم فـي قـولـه تـعالـى -يـسألـونـك عـن األنـفال -قـال :مـن مـات
وليس له مولى ،فماله من األنفال.
ف ــاألن ــفال ه ــي ال ــزي ــادات ع ــلى األم ــالك ال ــخاص ــة ال ــتي ل ــم ي ــملكها أح ــد م ــن ال ــناس وت ــشمل
أفرا ًدا كثيرة .وما ُع َّد منها من باب املصاديق ال الحصر.
فكل زيادة لم تكن محتسبة ،فهي من األنفال.
الس الم :ب ــأن األن ــفال ك ــل أرض خ ــرب ــة ق ــد ب ــاد أه ــلها ،وك ــل أرض ل ــم
وب ــتعري ــف اإلم ــام ع ــليه ّ ـ
صلحا ،وأعطوا بأيديهم على غير قتال.
يوجف عليها بخيل وال ركاب .ولكن صالحوا
ً
يكون قد جعل الفيء من األنفال.
وعــليه ،يــصبح دور األنــفال واس ـ ًعا ج ـ ًدا ،لــشمولــه ،األرض الخــربــة الــتي بــاد أهــلها والــفيء،
رب ل ــها،
وغ ــنائ ــم الح ــرب ،وب ــطون األودي ــة ،ورؤوس ال ــجبال واآلج ــام ،واألرض امل ــيتة ال ــتي ال ّ
وميراث من ال وارث له ،وصوافي امللوك مما كان بأيديهم غير مغصوب.
وهــذه كــلها هلل ولــلرســول ولــولــي األمــر -الــوالــي -بــاعــتباره نــائـبًا عــن الــرســول وملــا كــان الــوالــي
ي ــعول م ــن ال ح ــيلة ل ــه ،ف ــإن ج ــميع ه ــذه األم ــوال تسخ ــر ل ــصال ــح امل ــعوزي ــن ،وسـ ـ ّد ح ــاج ــات
املحتاجني ،بل الوصول بهم إلى الغنى ،لدى عدم كفاية الفرائض املخصصة لهم.
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البحث الثامن

في الفيء
قال سبحانه:

ﱢ ُ
َ
َ ( ْ َ
ﱠ
(َ ﱠ َ
َ
َ
ـو ِم ُ ْ+ـ ْم &َ +ـا ا ْو َجف َ bْ ُaعـل ْي ِه ِم ْـن خ ْـي ٍل َوِ 3ر ٍب َول ٰـ ِك ﱠن الـل َـه ُي َـسلط
َ}و َمـا اف َـاء الـل ُـه َع َٰ Qر ُس ِ ِ
(
ُ ُ َ ُ َ َ ٰ َ َ َ ُ َ ﱠ ُ َ َ ٰ ُ ﱢ َ ْ َU
(َ ﱠ َ
ُْ
رسـ Îع Qمـن يـشاء والـلـه عÙ Q
ـو ِم ْـن ا ْه ِـل الـق َر ٰى
| ٍء ق ِـد * ٌ}* ﱠمـا اف َـاء الـل ُـه َع َٰ Qر ُس ِ ِ
*
َ ْ َ ُ َ ُ َ ًa
َفـ ِل ﱠل ِـه َو ِل ﱠـلر ُ
ـول َوِل ِـذي ْال ُـق ْر َ َٰ Hو ْال َـي َت َ
ا ﱠ
اَ êو ْ َ
اَ Pـس ِاك * َِ ^+و ْ+ i
ٰ
س
و َب ْ * ^َ+
الس ِـب ِيل *'  3يـكون د
ِ
i
َِ
َ
ُ
(
ُ
+
ُ
ُ
الر ُسول ُ+
اْ 3غ ِن َي ِاء ِم ُ ْ
"ذ ُوه َو َما ْ 8َ َ+
اَ Äع ْن ُه ف ُ َa
نَ yو َما َaآ Äُ 6ﱠ
انوا{).(١
معنى الفيء :الرجوع .واإلفاءة :اإلرجاع من الفيء.
وم ــعنى وم ــا أف ــاء اهلل ع ــلى رس ــول ــه :ي ــعني وال ــذي أرج ــعه اهلل ع ــلى رس ــول ــه م ــنهم خ ــاص ب ــه
صـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وسـ ّلم وحــده دون املســلمني ،ألنــكم لــم تــوجــفوا عــليه بــخيل وال ركــاب ،أي
لم تسيّروا خيولكم وإبلكم ،وتتعبوها مسرعني السير ملحاربة العدو.
ولكن اهلل قذف في قلوبهم الرعب ،وس ّلط نبيّه عليهم ،فله فيؤهم يفعل به ما يشاء.
وال ــفيء ك ــما ت ــقدم م ــصداق م ــن م ــصادي ــق األن ــفال ،ف ــال ــبحث ف ــيه ض ــمن ت ــنمية ق ــطاع ول ــي
األمر.
فــالــفيء قــد جــعله اهلل ،لــلفئة املــتدنــية مســتوى معيشــتها مــن عــباده ،لــيرفــع مــن شــأنــها ويــبلغ
ب ــها مس ــتوى أغ ــنياء امل ــجتمع ،ك ــما أن ــه رف ــع م ــن ك ــيان ــها ع ــندم ــا ج ــعلها ب ــمصاف رس ــول ــه،
وصـنّفها مـعه ،وحـرم االغـنياء مـن هـذا الـسهم كـيال يـكون دولـة بـينهم ،واخـتص بـه الـيتامـى،
واملساكني ،وابن السبيل ،بصف رسوله فبلغ بهم مستوى رفي ًعا ،وشأنًا عاليًا.
) (١الحشر .7 - 6
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وك ــان ذل ــك ت ــعوي ـ ً
ـضا ل ــهم ع ــن ك ــل م ــا ل ــحقهم م ــن ح ــرم ــان ،أو ص ــبروا ع ــليه م ــن أذى .وج ــعل
الــرســول الــكريــم مــمثالً لــهم ،ويــتل ّقى عــنهم ،فــمن أعــطاه فــقد أعــطى اهلل ومــن مــنعه فــقد مــنع
اهلل ،وال ترتفع مسكنته إال بارتفاع شأنهم وزوال مسكنتهم.
ف ــلذل ــك ُرف ــعوا إل ــى ص ــفه ون ــال ــوا أس ــهمه .ف ــسهم اهلل ل ــلرس ــول ،وس ــهم ال ــرس ــول ل ــلمساك ــني
وال ــيتام ــى واب ــن الس ــبيل ،ب ــاع ــتباره م ــمثالً ل ــهم وم ــتل ّقيًا ع ــنهم -ك ــما ت ــقدم ع ــلى ل ــسان االم ــام
ع ــليه ّ ـ
ـسوا ب ــوج ــوده ــم ال ــفاع ــل ف ــي
ـخارا ،وأح ـ ّ
الس الم م ــن أن ــه امل ــسكني -وب ــه ح ــازوا رف ــعة وف ـ ً
مجتمعهم ،وطابت نفوسهم.

سبب حرمان األغنياء من هذا السهم
األغ ــنياء ل ــيسوا ب ــحاج ــة إل ــى ه ــذا ال ــسهم ل ــقضاء ح ــوائ ــجهم ،ف ــال ــكفاي ــة م ــوفَّ ــرة ل ــهم ،وي ــطلب
منهم أن يوفِّروها لغيرهم من هذه الفئات.
ك ــما وأن إع ــطاءه ــم ،سيس ــبب اس ــتفحال الح ــرم ــان ل ــتلك ال ــفئات ،ل ــكون ــهم أق ــدر ع ــلى ح ــفظ
املــال ،واســتثماره ،وإحــاطــته مــن الــضياع ،والبخــل بــه عــلى مســتحقيه ،وتــداولــه فــيما بــينهم
خاصة ،وحرمان غيرهم منه.
فــكان حــرمــانــهم كــيال يــكون دولــة بــني األغــنياء مــنكم ،كــما ع ـبّر ســبحانــه وإنــما يبســط عــلى
ال ــفئات امل ــسكينة ،ح ــتى ت ــبلغ مس ــتوى غ ــيره ــا م ــن األغ ــنياء ،وت ــمارس ن ــشاط ــات ــها ب ــشكل
طبيعي ،بعي ًدا عن عقدة النقص والحرمان ،التي تالزم هذه الفئات في غالب األحيان.
كثيرا ما تلتاث اذا ُق ِدر عليها رزقها ،وتطمئن إذا جاءها رغ ًدا.
والنفس
ً

َ}ف (ا ﱠمـا Iا3ن َـس ُان اَ Iذا َمـا ْاب َـت ُ
Oه َر ﱡب ُـه َف (ا ْك َـر َم ُـه َو َن ﱠـع َم ُه َف َـي ُق ُول َر ﱢ( Hا ْك َـر َمـن * َو(ا ﱠمـا اَ Iذا َمـا ْاب َـت ُ
Oه
ِ
*i
َف َق َد َر َع َل ْي ِه ِر ْز َق ُه َف َي ُق ُول َر  iﱢ( Hا َه + َ+
ا{ ).(١
* ِ
) (١الفجر .16 - 15

126

ف ــكاله ــما اب ــتالء وام ــتحان ،ال ــفقر وال ــغنى ،ف ــاألول اب ــتالء التح ــمل وال ــصبر ،وال ــثان ــي اب ــتالء
األداء والشكر.
ولـكن اإلنـسان لـنقصانـه ،يـشعر مـع األول بـاالحـتقار واالمـتهان لـكرامـته ومـع الـثانـي بـالـعزّة
والكرامة.
فـلو اسـتفاد مـن االبـتالء األول ،فـقام بـتأديـة مـا وجـب عـليه لـدى االبـتالء الـثانـي ،لـدامـت الـنعم
وزادت.

َ(ﱠ ْ ََ ُ ََ ﱠ َ (ْ ََْ ُْ َ ً َ َ ً
}وال ِو استقاموا ع Qالط ِر يق ِة 3سقينا ماء

غدقا{).(١

ف ـ ــلو ش ـ ــعر ب ـ ــمعان ـ ــاة ال ـ ــفقير ح ـ ــال غ ـ ــناه ،ف ـ ــعطف ع ـ ــليه وأ ّداه ح ـ ــقه ل ـ ــدام ـ ــت ن ـ ــعمته وزادت،
ـحسن املــجتمع ..لــكنه انــسيا ًقــا مــع شــعوره لهــذه االبــتالء واالمــتحان،
واســتقامــت األمــور ،وتـ ّ
ت ــقسو ن ــفسه ،وت ــعتو ع ــليه ،وي ــزاداد اخ ــتياالً وفخ ـ ًـرا ،ون ــهمة ل ــلمال وج ــم ًعا ،م ــعتزًا ب ــما ن ــال ــه،
مـ ِ
ن{ وخ ـ ً ـ
ـارج ا ب ــه حس ــب
وم ــغال ـيًا ف ــي ت ــعال ــيه؛ مفتخ ـ ًـرا ب ــكرام ــته ع ــلى اهلل وق ــائ ـالً } َربِّي أ َ ْكـ َر َ
مفهومه عن االبتالء ،إلى االستعالء.
مـتناسـ ًيا مـوضـع االمـتحان ،مـنصرفًـا للجـمع واال ّدخـار ،بـدون الـتفات إلـى مـا يـطلب مـنه لـكي
يحافظ على ابتالئه الحسن.

ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ  َ َaﱡ َ َ َ ٰ َ َ ْ ْ a َ ُ ُ Ã َa َ +ﱡ َ َ ( ْ ً ﱠ
َ ﱠ
ال9اث ا ( Pñـا *
}( َبـل  3تـك ِرمـون الي ِت * * bو¤ 3ـاضـون ع Qطـع ِام ِاøس ِك * ِ^ * وX 6ـون
َ  ُaﱡ َ
اَ Pال ُح ñبا ñ َi
ون ْ َ
و ِ¤ب
©ا{).(٢

) (١الجن .16
)  (٢الفجر .20 - 17

127

حــيال كــل هــذا ،تــم إبــعاد األغــنياء عــن هــذا الــسهم ،واخــتص بــه أصــحاب االبــتالء األول مــن
ال ــصاب ــري ــن ال ــشاك ــري ــن ،ح ــتى ي ــبلغوا ب ــه مس ــتوى غ ــيره ــم ،وال ي ــكون دول ــة ب ــني األغ ــنياء ،م ــع
تحذيرهم من االعتراض ،أو محاولة التخريب بقوله سبحانه:

َ َ  ُ ُ َaﱠ ُ ُ  َ ُ َa ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ+ َ َ ُ ُ ُ+ َ+ﱠ ُ ﱠ َ ﱠ ﱠ َ َ ُ ْ َ
اب{).(١
ق
}وما آ Ä 6الرسول "ذوه وما 8ا Äعنه فانوا واتقوا ال Îا Iن ال Îش ِديد ال ِع ِ

)  (١الحشر .7
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تنمية قطاع األنفال
قطاع األنفال -أو قطاع ولي األمر -واسع ج ًدا وقد ع ّد منه ثمانية أصناف وهي اآلتية:
 -1األرض الخربة التي باد أهلها.
 -2األرض التي صالح عليها أهلها.
 -3األرض امليّتة التي ال رب لها.
 -4رؤوس الجبال.
 -5بطون األودية.
 -6اآلجام.
 -7صوافي امللوك.
 -8ميراث من ال وارث له.
وب ــاع ــتبار أن م ــن واج ــبات ول ــي األم ــر امل ــهمة ،إع ــال ــة م ــن ال ي ــصل ل ــه ،ف ــينبغي ل ــه أن ي ــنمي
ال ــقطاع ــات ال ــتي ب ــني ي ــدي ــه ح ــتى ي ــتمكن م ــن ح ــاج ــيات ج ــميع األش ــخاص ال ــذي ت ــتعلق ب ــه
ـصر مــع كــل ذلــك عــن تــلبية حــاجــاتــهم والــبلوغ بــهم مــرتــبة الــغنى ،صــار
مــسؤولــياتــهم ،فــإذ قـ ّ
إلى استعمال صالحياته بفرض ما يكفيهم من أموال األغنياء.

تنمية الصنف األول والثاني والثالث
األصــناف الــثالثــة األول ،وهــي األرض الخــربــة وامل ُــصالــح عــليها وامل ـ ّيتة ،إنــما تــكون تــنميتها
ب ــاخ ــتيار أف ــضل ال ــوس ــائ ــل امل ــنتجة ،بحس ــب م ــا ت ــصلح إل ــيه وي ــعود ب ــال ــنفع األك ــبر مل ــصلحة
األمة.
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ـدر ف ــائ ــدة
ف ــقد ي ــكون ب ــإي ــجاره ــا ،أو زراع ــتها ،أو ب ــنائ ــها ،أو ت ــشجيره ــا أو أي ع ــمل آخ ــر ،ي ـ ّ
أكبر.
ـتحسن ال ي ــتو ّقــف ع ــند ح ـ ٍـد م ــعني ،ف ــكل م ــا ف ــي األرض ج ــمي ًعا ،م ــما خ ــلقه اهلل ل ــإلن ــسان
ف ــال ـ ّ
ي ــنبغي ت ــسخيره واالس ــتفادة م ــنه ،س ــواء أك ــان ف ــي ب ــاط ــن األرض ،أم خ ــارج ــها ،ب ــأح ــدث
األسـالـيب ،وأجـ ّد املـبتكرات ،بـل ويـجب الـسعي والـتفكر فـي الـتوصـل إلـى أسـالـيب أجـد ،لـم
تكن معروفة من ذي قبل.
فــيجب إعــمال الــفكر ،وأخــذ الــعبرة مــما تــوصــل إلــيه مــن ســبق ،الســتحداث مــا لــم يــكن لــديــه،
لالنتفاع منه.

( َ َ ْ َ ُ  ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ( +ﱠ  َ ( ُ َ ْ ْ َ ْ َ+ﱠ  ُ ْ ُ ْ+ﱠ ً
}او zي ِس *ـ9وا ِ * ,ا3ر ِض فـينظروا كـيف ن ع ِـاقـبة ال ِـذ * ِمـن قـب ِل ِهم نوا اشـد ِمـم قـوة
َ (  ِ َ َU ْ ( َ ُ َ َ َ َ ْ ( ُ َUﱠ َ
َ
َ
ُ
(
١
)
وا6روا ا3رض وروها ا كï 9ا روها{ .
فــاآليــة تــرشــد إلــى وجــوب الــسير فــي األرض -أوالً -وإلــى الــتفكر والــنظر فــي أســالــيب األمــم
الــسابــقة ومــصائــرهــم -ثــان ـيًا -وإلــى قــوتــهم وشــدة بــأســهم -ثــال ـثًا -وإلــى كــيفية إثــارة األرض
وإعمارها بأفضل مما أنتم عليه -راب ًعا. -
فــالــتف ّكر والــنظر فــي أســالــيب الــقدامــى وكــيفية اســتغاللــهم لــخيرات األرض ،والــتعرف عــلى
األدوات ال ــتي ك ــان ــوا يس ــتعملون ــها ،ث ــم األخ ــطاء ال ــتي ارت ــكبوه ــا ح ــتى م ــنعت ع ــليهم األرض
دره ــا ،وال ــسماء ق ــطره ــا ،مل ــما ي ــوص ــلنا إل ــى ت ــجنب أخ ــطائ ــهم واالس ــتفادة م ــن أس ــال ــيبهم
ّ
وتطويرها نحو األفضل.
فاألراضي الخربة وامليتة واملُصالح عليها يمكننا تنميتها ،باألعمار والبناء مثالً:

) (١الروم .9
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َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ﱠ( ُ ْ َ ْ( +ﱠ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ
ُ
ً
}واذ كـروا ا Iذ جعل yخـلفاء ِمـن بـع ِد ع ٍـاد وبـوا  ,* ِ Äا3ر ِض تت ِخـذون ِمـن ¼ ِـوÕـا قـصورا{
).(١
فــإذا كــانــت األرض مــما ُيــتنافــس عــليها لــلبناء ،فــال فــائــدة فــي اســتغاللــها زراع ـ ًيا ،حــتى ولــو
ك ــان ــت سه ــلية ،ألن ق ــيمة أرض ال ــقصر ف ــي السه ــل ي ــضاع ــف ع ــن ق ــيمتها زراع ــية أض ــعافً ــا
كـثيرة ،فـيجب أن نـتذكـر هـذه الـحقيقة كـما أمـرتـنا اآليـة ،ونـعرف كـيف يـجب أن نسـتغل هـذه
األرض مل ـ ــا ه ـ ــو أع ـ ــود ن ـ ــف ًعا ،ب ـ ــتقسيمها ق ـ ــط ًعا م ـ ــفرزة ل ـ ــلسكن ال أن ن ـ ــبقى ع ـ ــلى ال ـ ــطري ـ ــقة
التقليدية املوروثة.
فـ ــاهلل سـ ــبحانـ ــه ه ـ ـيّأ لـ ــنا مـ ــن جهـ ــته كـ ــل األسـ ــباب املـ ــنتجة ،لـ ــنقوم بـ ــإيـ ــصالـ ــها مـ ــع بـ ــعضها
واستغالل الخيرات منها ،فلقد س ّ
خر لنا ما في السماء واألرض على حد تعبيره:

ﱠ َ َ ََ ( +
ﱠ 2 َ َ +
َ
َ َ +ﱠ َ َ ُ ْ َ +
اْ 3رض ً ©ِ َi
,
ــا
,
}و#
ــيعا ِم ْــن ُه ا Iن ِ * ,ذ ِلــك ٍ 6* َ 3ت ِلــق ْو ٍم
م
و
ات
او
م
الــس
ِ
ِ
ِ*
ــر ل yمــا ِ *
َ ﱠ َ
َي َتفك ُرون{).(٢
فَ ِـع ّلة األمـر بـالـتف ّكر ،هـو السـتنباط هـذا الـترابـط بـني األسـباب الـسماويّـة واألرضـيّة ،فـيما هـو
خ ــر ملـ ــصلحة ،ومـ ــنفعة اإلنـ ــسان .وإطـ ــالق لـ ــفظ الجـ ــميع ،يـ ــعطي بُـ ــع ًدا جـ ــدي ـ ـ ًدا لـ ــعملية
مس ّـ
ال ــتراب ــط ه ــذه ،ف ــال ــعالق ــة م ــتينة ب ــينهما ،وال ــنتائ ــج م ــضمون ــة ،وم ــترت ــبة ع ــلى ال ــسعي ،وإع ــمال
الفكر ،في إيصال تلك األسباب مع بعضها ،الستخراج بركاته.
فـ ــكما أن هـ ــذا الـ ــتسخير ،بـ ــإيـ ــجاد مـ ــقايـ ــيس ثـ ــابـ ــتة لـ ــكون -أي مـ ــا فـ ــي الـ ــسموات ومـ ــا فـ ــي
واألرض ج ــمي ًعا -ف ــعلى اإلن ــسان ال ــتف ّكر ف ــي ه ــذه امل ــقاي ــيس ،واس ــتنتاج ال ــكيفية ال ــصال ــحة
الس ــتغالل ــها .ف ــكذل ــك ب ــوض ــعها ت ــحت س ــلطته ،وإدارت ــها م ــن ق ــبل ن ــفسه ح ــتى ت ــبقى ع ــام ــلة
ومنتجة.

) (١األعراف .74
) (٢الجاثية .13
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ف ــمث ً
ال ) :(١ال ــشمس املسخ ــرة ل ــنا ت ــبلغ ح ــرارة س ــطحها اث ــني عش ــر أل ــف درج ــة فه ــرن ــهيت،
وامل ــساف ــة ب ــيننا وب ــينها  93,000,000م ــيالً .ف ــلو ن ــقصت ه ــذه امل ــساف ــة مل ــقدار ال ــنصف،
فـ ــلسوف يـ ــحترق الـ ــورق مـ ــن حـ ــرارتـ ــها عـ ــلى الـ ــفور ،ولـ ــو زادت بـ ــمقدار الـ ــضعف ،فـ ــلسوف
تقضي البرودة على الحياة في األرض.
واألرض املسخــرة لــنا مــع مــا فــيها تــسير حــول مــحورهــا بســرعــة ألــف مــيل فــي الــساعــة فــتتم
دورة ك ــام ــلة ح ــول ــه ك ــل أرب ــع وعش ــري ــن س ــاع ــة ،ف ــلو ان ــخفضت س ــرع ــتها إل ــى م ــئتي م ــيل ف ــي
الــساعــة ،لــطال نــهارنــا ولــيلنا عشــر مــرات عــما هــو عــليه اآلن ،وألحــرقــت الــشمس كــل شــيء
فوق األرض ،فإن بقي منه باقية فسيقضي عليه البرد الشديد في الليل.
ثــم إن تــأديــة األرض عــملها بــزوايــة ْْ 33درجــة ،يــنشأ عــنه املــواســم ،وصــالحــية أكــثر مــناطــيق
األرض ل ــلزراع ــة وال ــسكن .ول ــوال ذل ــك ،ل ــغمر ال ــظالم ال ــقطبني ،ول ــسار ب ــخار ال ــبحار ش ــماالً
وجـ ــنو ًبـ ــا ،وملـ ــا بـ ــقي عـ ــلى األرض غـ ــير جـ ــبال الـ ــثلج وفـ ــيافـ ــي الصحـ ــراء ،ولنجـ ــمت مـ ــؤثـ ــرات
تس ــتحيل م ــعها ال ــحياة ع ــلى األرض .ونس ــتفيد م ــن ذل ــك ن ــمو ال ــنبات وال ــحياة ض ــمن درج ــة
مــعينة مــن الحــرارة .ويــمكننا تــهيئتها فــي الــظروف الــصعبة وكــذلــك لــو كــانــت قشــرة األرض
أكـ ــثر سـ ــم ًكا بـ ــمقدار عشـ ــرة أقـ ــدام عـ ــن ِ ـ
سـ مكها الـ ــحالـ ــي ،ملـ ــا وجـ ــد األوكـ ــسجني ،وبـ ــدونـ ــه
تستحيل الحياة الحيوانية.
ول ــو ك ــان ــت ال ــبحار أع ــمق ب ــضعة أق ــدام ،أك ــثر م ــن ال ــقاع ال ــحال ــي ،النج ــذب ث ــان ــي أُك ــسيد
الكربون واألوكسجني ،والستحال وجود النباتات على األرض ،فضالً عن الحياة.
وم ــن أع ــظم األس ــباب املسخ ــرة ل ــنا ،وال ــتي ت ــحتاج ألع ــمال ال ــفكر ل ــتراب ــطها م ــع ب ــعضها،
والســتخراج خــيراتــها ،بــإيــصال أســباب الــسماء مــع أســباب األرض ،الــنتروجــني الــضروري
لــحياتــنا ،والــذي لــواله لهــلك اإلنــسان والــحيوان .ولهــلك كــل مــا يــعتمد فــي أكــله عــلى الــنبات
جـو ًعـا .ألنـه يـوجـد  %78مـن الـنتروجـني فـي كـل هـبّة ريـاح .وكـذلـك يـوجـد فـي أجـزاء كـيماويـة
) (١ملخص عن اإلسالم يتحدى ،ص . 64
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أخــرى ويــسمى الــنتروجــني املــركــب وهــذه كــلها يســتغلها الــنبات لــيهيء لــنا الجــزء الــنتروجــني
في غذائنا.
وهــناك طــريــقتان لتحــليل الــنتروجــني فــي األرض :األولــى الــعملية الجــرثــومــية .والــثانــية الــتي
ت ــصنع ال ــنتروج ــني امل ــرك ــب ه ــي ال ــرع ــد ف ــكلما اح ــتك ال ــرع ــد ف ــي ال ــفضاء ،م ــزج ش ــيئًا م ــن
األوك ــسجني ف ــي ال ــنتروج ــني ال ــذي ي ــصل ب ــدوره إل ــى ال ــحقول ع ــن ط ــري ــق األم ــطار ،ول ــكن
بكميات غير كافية للزراعة ملدة طويلة.
وهـنا يـأتـي دور اإلنـسان بـعد الـتفكر بهـذه الـعملية ،فـي كـيفية إيـصال األسـباب املسخـرة لـه
مع بعضها لإلستفادة منه.
ل ـ ــقد ج ـ ـ ّـرب اإلن ـ ــسان ع ـ ــملية خ ـ ــلق رع ـ ــد ص ـ ــناع ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ــفضاء ب ـ ــاس ـ ــتعمال آالت ق ـ ــوت ـ ــها
 3,000,000حصان فلم تنجح إليجاد الكمية املطلوبة من النتروجني.
وتــق َّدم بــتجاربــه ،حــتى كــشف الــطريــقة الــثالــثة ونــجح بــإيــجاد الــنتروجــني املــركــب ،فــي صــورة
)السماد( وذلك باستخدام الهواء.
فــاألســباب الــتي س ّـ
خـرهــا اهلل فــي الــسماء واألرض جــمي ًعا أعــطت ثــمارهــا بــعد إعــمال فــكر
اإلن ــسان ب ــها ك ــما أم ــر س ــبحان ــه ،ف ــكان ــت ال ــنتيجة إب ــعاد ش ــبح ك ــارث ــة ال ــجوع ع ــن س ــكان
األرض.
وه ــكذا نج ــد أن ــه ي ــجب ت ــنمية ال ــقطاع ــات ال ــتي ت ــحت ي ــدي ول ــي األم ــر ب ــما ي ــصلحها وي ــزي ــد
خـيراتـها ،ويـجب عـلينا الـسعي إليـجاد هـذه الـوسـائـل بـاسـتعمال األسـباب املس ّ
خـرة ،فـجعله
سـبحانـه األرض لـنا ذلـيلة ،ووجـوب الـتنقل فـي مـناكـبها السـتخراج الـرزق ،ي ّ
ـدل داللـة ال تـقبل
ال ــشك ب ــأن اس ــتخراج ال ــرزق م ــترت ــب ع ــلى ال ــسعي وإع ــمال ال ــفكر ،ال االت ــكال ع ــلى ق ــدرت ــه
ال ــالم ــتناه ــية ف ــي إي ــصال رزق ــه إل ــينا م ــع خ ــمول ــنا ،ألن ذل ــك ي ــخال ــف م ــفهوم ال ــتكليف ،ويش ـلّ
اإلرادة ،ويُسقط الثواب والعقاب.
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فـالـتكليف :بـعث عـلى الـعمل الـذي يسـتتبع الـرحـمة ،فـال رحـمة بـدون عـمل ،كـما ال رزق بـدون
سعي.

َُ ﱠ
َ َ َ َ ُ ُ (ْ َ َ ُ ً َ ْ ُ ْ ْ ُُ َ َ َ َ +
}هو ال ِذي جعل ل yا3رض ذلو 3فامشوا ِ * ,من ِاك ِiا وXوا ِمن ِ

رز ِق ِه{).(١

فجعل األرض ذلوالً ،يعني هيأ األسباب من قبله.
فـ ــامـ ــشوا فـ ــي مـ ــناكـ ــبها ،اسـ ــعوا وتـ ــفكروا ،واعـ ــملوا ،وانـ ــظروا مـ ــاذا فـ ــيها؟ ومـ ــا تـ ــخبئه فـ ــي
مر عليها؟
باطنها  ،وما هي آثار من َّ
يسرها لكم.
وكلوا من رزقه ،ألنكم أوصلتم األسباب املنتجة فاستخرجتم رزق من ّ

ُ َ
( َ ْ  ( ْ َ َaﱠ ﱠ َ َ +ﱠ َ َ ُ ْ َ  +ﱠ َ َ َ َ ( +
ً
اْ 3ر ِض َو(ا ْس َـب َغ َع َل ْي ُ ْ
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فهل سبرتم أغوار األرض واستخرجتم نعم اهلل الباطنة فيها؟.
وتنعمتم بنعم اهلل الباطنة؟.
وهل أحييتم األرض املوات والخربة ،ففجرتم نفطها
ّ
هـذا واجـبكم لـتنمية قـطاع ولـي األمـر ،حـتى يـع َّم خـيره عـلى مـن ال حـيلة لـهم ويـبلغوا مسـتوى
الرفاهية والعيش الهني.
ف ـ ــال ـ ــنفط وج ـ ــميع امل ـ ــعادن امل ـ ـ ّدخ ـ ــرة ف ـ ــي ه ـ ــذه األراض ـ ــي ه ـ ــي ل ـ ــه ،إلم ـ ــداد أف ـ ــراد امل ـ ــجتمع
بحاجاتهم املتنامية مع األيام ،فالتفتيش عنها ضروري لتع َّم نعم اهلل املسبغة بني البشر.
ف ــأس ــباب ال ــسماء م ــتراب ــطة م ــع أس ــباب األرض ومس ّ ـ
خـرة ج ــميعها لخ ــدم ــة اإلن ــسان ال ــعام ــل
الستخراجها ،واملؤالفة بينها ،حتى تسلس له قيادها.
) (١الملك .15
) (٢لقمان .20
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تنمية الصنف الرابع رؤوس الجبال
وت ــنمية ه ــذا ال ــقطاع ي ــكون ب ــأس ــال ــيب م ــختلفة وحس ــب م ــقتضيات ك ــل زم ــن وح ــاج ــيات ــه ،وق ــد
أرشدنا سبحانه إلى بعض األساليب.
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أرشـد إلـى أربـعة أنـواع مـن االسـتفادة مـن الـجبال فـيما قـدمـناه ،ولـو أنـنا لـم نـتعرض ألنـواع
االنــتفاع مــنها عــلى نــحو الــحصر ،فــإن ذلــك مــتروك لــألجــيال حســبما يســتجد مــن مــعطيات،
ويُتوصل إليه خبرات جديدة ليست مكتشفة حتى اآلن.
ألن املهم إعمال الفكر واكتشاف النعم الباطنة في املس ّ
خرات.
فــالــبيوت الــفارهــة فــي الــجبال مــن مــتع الــحياة ،والــقصور الــشامــخة عــلى قــممها مــن مــفاخــر
ال ــده ــر ،وال أدري إن ك ــان ــت ه ــذه امل ــشاه ــد س ــتجرن ــي إل ــى ج ــلسات ش ــاع ــري ــة ،أت ــغزل ف ــيها
بجمال الطبيعة ،وإشرافة القصور على السهول الواسعة ،ولست بصدد ذلك.
وإنما أجد أن الحكمة في إرساء الجبال ،وتثبيت األرض ،هي متعة اإلنسان وأنعامه بها.
) (١الشعراء .149
) (٢النازعات .33 -32
) (٣فاطر .27
) (٤النحل .81

135

ك ــما أج ــد أن إخ ــراج الج ــدد ال ــبيض ،والح ــمر وال ــغراب ــيب ال ــسود ،واألل ــوان امل ــختلفة ،م ــما
يســتخرج مــن صــخور الــجبال ،فــيغدو تــحفًا ذات ألــوان زاهــية فــي أرض الــقصور ،وجــدران
الدور من املرمر األخضر واألبيض واألسود واألحمر.
ال يقصد منه سوى استمتاع اإلنسان بهذه النعم وإضفائها البهجة على قلبه.

ج َع َل َلـ ُك ْم ِـم َن ا ْلـجِبَ ِ
ال أ َ ْـك نَانًـا{ مـا يـرسـم لـوحـة تـصويـريـة فـيها مـن الـفن
ثـم إن الـتعبيرَ } :و َـ
واالبداع ما يعجز عنه الشعراء.
وم ــن ي ــدري! أه ــي م ــا ن ــقول م ــن الج ــدد ب ــأن ــها امل ــرم ــر امل ــختلف األل ــوان ال ــزاه ــية؟ أم ال ــذه ــب
األبيض ،واألحمر ،واالسود؟ املختلف األلوان؟ وأيهما كان!
فــكل مــا فــي بــطونــها مــن صــخور زاهــية ومــعادن ثــمينة ،أو أحــجار كــريــمة ،ملــما تــزيــد جــمال
القصور بما تكسوه أثمانها من حلل نادرة.
ف ــمن ال ــجبال ،ن ــنتفع ب ــال ــبيوت ال ــواس ــعة ،ك ــما ن ــنتفع م ــن أرض ــها ب ــمتعة ال ــنظر وال ــطعام م ــع
أن ــعام ــنا .ح ــيث يش ــرف س ــاك ــنوه ــا ع ــلى امل ــناظ ــر ال ــخالب ــة ،وج ــمال ال ــطبيعة ال ــساح ــر ،ي ــرون
تمجد باريها ،وتنعم برزقه ،وهم يرددون:
سوائمهم سارحة تحت قممهمّ ،

ََ ُْ َ ََ ٌ
َ َ ْ َ َ+ َ َ ُ ُa َ+
}ولِ yف *ا i
 ُحون{).(١
©ال ِح *^ ِ} *¤ون و ِح *^ ت
وم ــا أروع ال ــتعبير ع ــن االن ــتفاع ب ــها ب ــاألع ــشاش ال ــطائ ــرة ح ــيث ج ــعلها أك ــنانً ــا ي ــأوي إل ــيها
اإلنـسان ،فتحـميه فـي عـلوهـا وشـموخـها ،مـن كـل سـوء ،وتـمنعه مـن كـل شـر ،ويـضرب بـنظره
فـي األفـق الـبعيد ،يـقرأ صـفحة الـوجـود إلـى مـا يـطالـه الـبصر ،ال يـمتنع عـليه شـيء مـن سـرد
تاريخ حياته ووجوده ،إال ما عجز عن إدراكه ببصره.

) (١النحل .6
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وال أع ــتقد أن ــني ج ــاوزت ال ــحقيقة ال ــقرآن ــية ال ــتي ج ــعلت ك ــل ه ــذه األش ــياء مسخ ــرات ل ــنعيم
اإلنسان وراحته واطمئنانه.
وهل الوجود ،أُبدع لغير هذا ؟.

تنمية الصنف الخامس  -بطون األودية
وهل تحوي بطون األودية سوى أثمن الجواهر ،واألحجار الكريمة.
واملــاس الــذي تُــعادل جــوهــرتــه مــملكة بــكامــلها ،هــل نجــده بــغير بــطون األوديــة؟ .إنــها الــحكم
اإلل ــهية ال ــتي ا ّدخ ــرت له ــذا اإلن ــسان ال ــنعم ال ــباط ــنة ح ــتى تس ــتقيم ح ــيات ــه ،وت ــنتظم أم ــوره،
وتبقى مق ّدراته بأيد أمينة ،تحافظ له عليها ،وتنفقها عليه وقت الحاجة.

تنمية الصنف السادس
اآلجــام وهــي مــساكــن الســباع واألســود ،وتــنميتها بــتأهــيل حــيوانــاتــها ،وجــعلها محـ ّ
ط انــظار
الــناس ،أو جــعلها مــرت ـ ًعا لــلحيوانــات اآلهــلة ،واســتغالل أرضــها ملــا هــو أجــدى نــف ًعا مــن كــل
ذلك ،بأحدث الطرق واألساليب املمكنة.

الصنف السابع  -صوافي امللوك
فإنها صافية ،وال تحتاج لسوى االستعمال وصرفها في مصالح األمة.
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الصنف الثامن – ميراث من ال وارث له
فــإن هــذا يــعود عــلى مــن ال حــيلة لــه ،فــإن ولــي األمــر ،كــما هــو وارث مــن ال وارث فــإنــه يــعول
من ال حيلة له ،مما تحت يديه من مجموع هذه األموال.
وع ــلى اإلن ــسان أن ي ــعمل ف ــكره ف ــي ت ــنمية ك ــل ه ــذه ال ــقطاع ــات ،ح ــتى ت ــتوازن ف ــي إخ ــراج
نـفائـسها ،فـال يـترك مـناسـبة إال ويسـتغلها لـلعمل واالبـداع واالنـتاج ،حـتى صـالتـه يـنبغي لـه
أن يس ــتعني ب ــها ع ــلى اك ــتشاف م ــا خ ــفي ع ــليه ع ــلمه ،م ــن ت ــراب ــط وع ــالق ــات ب ــني امل ــوج ــودات،
يقول سبحانه:
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ف ــبما ل ــلصالة م ــن ق ــدس ــية وم ــقام رف ــيع ،وب ــما ل ــها م ــن م ــعراج ــية وص ــفاء ف ــكري ،ي ــرت ــفع ب ــه
اإلنـ ــسان بـ ــالـ ــنظر إلـ ــى األمـ ــور :مجـ ــردة ،وواضـ ــحة ،يـ ــكتشف بـ ــها أسـ ــرار مـ ــا خـ ــفي عـ ــليه،
ويسـتشفع إلـى ربـه أن يـساعـده عـلى اسـتيضاح مـا الـتبس ،وعـلم مـا جهـل ،ومـعرفـة مـا فـي
االرض مـع مـا فـي الـسماء ،لـيواصـل مـا بـني األسـباب ،حـتى يـكون االنـتشار بـعد الـصالة قـد
أع ــطى ث ــماره ،واك ــتشف اإلن ــسان رزق اهلل وف ــضله امل ــذخ ــور ،ب ــما أوح ــته ل ــه ال ــصالة ،م ــن
عـالقـتها بـإيـصال إنـسان األرض ،إلـى رب الـسماء فـي لحـظة تـأمـل وتـفكر ،وعـبادة وتـبصر،
وبما يرتبط من سائر املوجودات األرضية ،بأسباب السماء العلوية.

) (١الجمعة .10
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املرحلة الثالثة

الزواجر
ب ــعد أن أوض ــحنا ض ــمان ــات ال ــرزق ال ــتي ك ــفلها اإلس ــالم ألف ــراد م ــجتمعه ب ــال ــصورة ال ــتي
أي ك ــان ح ــدود ض ــمان ــه ،وال ــتع ّدي ع ــلى أم ــوال
س ــبقت ،أرى م ــن ن ــاف ــلة ال ــقول ب ــأن ت ــجاوز ّ
اآلخـ ــريـ ــن ،جـ ــريـ ــمة كـ ــبرى بـ ــحقهم ،وحـ ــقّ املـ ــجتمع وخـ ــلق ج ـ ـ ّو مـ ــضطرب مـ ــليء بـ ــالـ ــفساد،
ومشحون بالفوضى.
ف ــاالع ــتداء ع ــلى م ــال ال ــغير وس ــلبه إي ــاه ،ف ــساد ك ــبير ف ــي األرض ،وف ــوض ــى ب ــني الخ ــلق،
ًـ
وخ
ـصوصا بـعد تـوفـر الـكفايـة لـلمعتدي ،وبـعد إفـساح املـجال لـلسالـب أن يـعمل ،ويـنتج ويـأكـل
م ــن رزق اهلل ،وم ــا أن ــتجت ل ــه األرض وج ــناه كـ ـ ّده ،وإن أع ــوزت ــه األم ــور إل ــى ال ــكفاي ــة ألن ــها
مضمونة له.
ـثيرا مـا يسـتميت فـي الـدفـاع عـن سـلبه ويـبذل نـفسه رخـيصة
مـع أنـنا نـشاهـد أن الـسالـب ك ً
فداءه ،معطيًا لنفسه الفضل فيه دون غيره ،ال بل دون صاحبه.
فــكيف يــمكن ملــجتمع أن يســتقر ،ويــنهض بــأبــنائــه إلــى مســتوى الــكمال ،والــفرد فــيه ال يــأمــن
على ماله ،بل وحياته.
ف ــال ب ــد م ــن إي ــجاد ح ــماي ــة ك ــاف ــية ،ت ــوف ــر ل ــهؤالء األف ــراد ،األم ــن وال ــطمأن ــينة ،ع ــلى أن ــفسهم
ـتمرا ،لـلعمل واالنـتاج وألجـل اسـتمرار سـير
وحـريـاتـهم ومـمتلكاتـهم ،حـتى يـبقى نـشاطـهم مس ً
الـتكافـل والـتكافـل فـي املـجتمع ،كـانـت الـتدابـير الـزجـريـة نـاظـرة لـناحـيتني ،األولـى ..لـلمحافـظة
على أموال االفراد .والثانية  ..إلصالح شذوذ املجرمني.
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الـناحـية األولـى :يــرى اإلســالم نــفسه مــلز ًـمـا ،بحــمايــة أمــوال الــناس ،كــما قــال صـ ّلى اهلل
عــليه وآلــه وسـ ّلم :الــناس مســلطون عــلى أمــوالــهم املــؤمــنون إخــوة وال يحــل إلمــرىء مــال أخــيه
إال عن طيب نفس املؤمن حرام كله :ماله ،وعرضه ،ودمه.
الناحية الثانية :إصالح الشذوذ
أ  -بالعالجات النفسية.
ب -بالقصاص ،وهو يتدرج بالعقوبات ،من الدنيا إلى القصوى.
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العالجات النفسية ملنع الجريمة
معنى الجريمة
الجريمة هي القطع ،واملجرم هو القاطع.
قال الزمخشري في أساس البالغة:
وجر َم صوف الغنم.
جرم النخل،
َ
يقالَ :
ويقال :هو زمن الجرام :أي القطع.
وهذا جريمة أهله :أي كاسبهم.
ويقال :جرمة أي حمله .ومنه يقال للمعصية جريمة :ألنها محمولة من حيث وبالها.

العالج النفسي
ال ــعالج ــات ال ــنفسية ق ــبل وق ــوع الج ــري ــمة ،م ــهمتها ،إي ــجاد ال ــرادع ال ــنفسي ن ــتيجة ق ــناع ــات
ذاتية تحول دون ارتكابها ،وإن اختلفت األسباب املقنعة.
فقد تكون الرغبة ،أو الرهبة ،أو العقل وأداء الشكر.
إن قـو ًمـا عـبدوا اهلل رغـبة فـتلك عـبادة الـتجار ،وإن قـو ًمـا عـبدوا اهلل رهـبة فـتلك عـبادة الـعبيد،
ـكرا فـتلك عـبادة األحـرار .لـو لـم يـتوعـد اهلل عـلى مـعصيته ،لـكان يـجب
وإن قـو ًمـا عـبدو اهلل ش ً
شكرا لنعمه).(١
أن ال يعصى
ً

السالم.
) (١االمام علي عليه ّ
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وكــيف كــان فــاملــهم االمــتناع عــن املــعصية يــقدم عــالج الــترغــيب بــما فــيه الــكفايــة ،وأن الــعمل
الصالح سيعود خيره على صاحبه.
وك ــذل ــك ال ــعمل ال ــسيء س ــيرت ــبط ب ــصاح ــبه ،وي ــالزم ــه ب ــغير ان ــقطاع ،وال م ــدة ي ــنتهي ع ــنده ــا،
وهـذا مـا يـدعـو لـالبـتعاد عـن الجـريـمة ،واملـحاسـبة الـنفسية قـبل ارتـكابـها ،ألن الـعاقـبة وخـيمة
ج ًدا.

ََ َ ْ َ َ َ َ ﱢَ ً َ( َ َ
َ َُ ُ َ ُ َ ْ ( َ َ eﱠ ُ ْ َ َ ُ َ
ْ
}ب Qمن كسب سيئة واحاطت ِب ِه خ ِطيئته فاول ِئك ا*اب الن ِار  ِف *ا

خا ِلدون{).(١

وأي نار هذه التي يخلد فيها مكتسب السيئة؟
إليك أوصافها:

َ  َ َa ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ً َU َ َ ُ َ َ ُ ْ eﱠ َ ْ َ ُ+
¼يقا و ِ * éتفور * تôد *ِ 9من
}ا Iذا القوا ِف *ا ِZعوا Õا ِ

الغ ْي ِظ)(٢

فاتقوها ،وإال كنتم وقودها.

َ ﱠ ْ َْ َ ُ ََ َْ َ ُ َ ﱠُ ﱠ َ ﱠ َ ُ ُ َ aﱠ ُ َ ْ َ َ ُ  eﱠ ْ ْ َ
}ف Iان  zتفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ال ِ *¸ وقودها الناس و ِ
اÈجارة ا ِعدت ِ *

ِللِ ôفر َ+
{ ).(٣

وتعيد الكرة ،فال ينقطع الوقود ،باحتراق املوقود.

َ ْ َ ُ ْ ْ  ُ ً َ+ﱠ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ﱠ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ ْ َ َ َ ُ ُ
} سوف نص ِل * ِم 6را ,ا ن ِضجت جلود بدلنا جلودا غ *9ها ِليذوقوا
فإذا استغاثوا ،أغيثوا بأشر ما هم فيه.
) (١البقرة . 81
) (٢الملك . 8 -7
) (٣البقرة .24
) (٤النساء .56
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ْ َ

ال َعذ َ
اب{).(٤

+ﱠ ( ْ َ ْ  َ+ﱠ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُa َ ُ ْ َ َ ( ً َ+ َ+
ـاء Pه ِل يـش ِوي
}ا 6 Iاعـتدِ 6لـلظ ِ ِ
ا6 ^* Pرا احـاط ِ8ِ iـم  ِادßـا اIو ن يسـت ِغيثوا يـغاثـوا ٍِ i
ْ ُ ُ َ ْ َ Uﱠ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً
(
١
)
الوجوه ِبئس الاب وساءت مرتفقا{ .
فــالــنار الــتي ال تــبقي وال تــذر ،وتــلتهم كــل شــيء يــعترض طــريــقها ،طــالــبة املــزيــد مــن الــوقــود،
م ــن أب ــناء البش ــري ــة امل ــعترض ــة س ــبيل س ــعادت ــها وت ــكام ــلها ،وامل ــتعرض ــة ل ــطري ــق ال ــنار ط ــال ــبة
املزيد.

َ}ي ْو َم َن ُق ُول ِ ََ Æiه +ﱠ ََ bهل ْام َت ِ OÃت َو َت ُق ُول َه ْل ِمنْ
ِ
ِ

َمز ٍيد{).(٢

هذه النار :خلقها اهلل من فضل رحمته سوطًا يسوق به عباده إلى الجنة ).(٣
ك ــما أن ــه س ــبحان ــه وض ــع ال ــثواب ع ــلى ط ــاع ــته ،وال ــعقاب ع ــلى م ــعصيته ،ذي ــادة ل ــعباده ع ــن
نقمته ،وحياشة لهم إلى جنته ).(٤
فــالــنار والــثواب والــعقاب ،عــامــالن ســلبًا وإيــجابًــا لــتحقيق هــدف واحــد ،وهــو تــحقيق الــكمال
للمجتمع اإلنساني حتى يتلذذ بالنعيم املقيم ويشعر بفائدة الحياة ،وقيمتها السامية.

القصاص

ََ ُْ ْ +
ََ ٌ َ e
(َْ ََ ﱠ ُ ْ َﱠُ َ
َ
اب لعل yتتقون{
و òا3لب ِ
}ول ,* ِ yال ِقص ِ
اص حياة * 6ا ِ *

).(٥

القصاص حياة املجتمع ،وأمن البشر واطمئنان الناس ،وإصالح الفساد.

) (١الكهف .29
) (٢ق .30
)(٣حديث قدسي.
السالم.
) (٤حديث لالمام علي عليه ّ
) (٥البقرة .179
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فــاملــقاص يســتنقذ مــن هــويــة الــسحيقة الــتي تــردى بــها ،وأردى مــعه غــيره .فــإقــامــته لــتأديــبه،
وتــأديــة مــا جــنته يــداه ،تــردعــه عــن غــيه ،وتــضع حـ ًدا العــتدائــه وتــصلح مــن نــفسه مــنبت الشــر
ـحا ،وع ــامـ ـالً م ــؤث ـ ًـرا ف ــي م ــجتمعه ون ــهضته .وت ــعطي ال ــعبرة
وال ــفساد ،وت ــعيده ع ــض ًوا ص ــال ـ ً
لآلخرين كيال تس ِّول لهم أنفسهم اقتداءه.
ـتقر نــفسه ،وتتجــدد قــوتــه لــتوفــيته ح ـ ّقه ،واســترداده
واملــقتص تــعود لــه حــيويــته ونــشاطــه ،وتسـ ّ
كرامته املهدورة من جراء االعتداء عليها.
ففي القصاص حياة جديدة لكل أفراد املجتمع ،املقاص ،واملقتص ،والشركاء اآلخرون.

ََ ُْ ْ +
َ َ ٌ
َ
اص حـياة{ م ــنتهى ال ــدق ــة ف ــي إع ــطاء ال ــلفظ أب ــعاده ال ــحقيقية.
وفــي الــتعبير }ول ,* ِ yال ِـقص ِ
فكأنه ينفث الحياة من جديد ،أمام جميع من شهد أو سمع حادثة االعتداء.
ول ــكي ت ــبقى امل ــحاف ــظة ع ــلى امل ــجتمع ن ــظيفًا م ــن ه ــذه الش ــرور ،أج ــيز االق ــتصاص إل ــى ح ــد
امل ــثل ف ــقط ،ح ــتى ال ت ــمثل ال ــزي ــادة اع ــتداء ج ــدي ـ ًدا ي ــحتاج م ــعه إل ــى ق ــصاص ج ــدي ــد ،ف ــيعود
مقتصا ،والجاني مجنيًا عليه.
معتدى عليه ،واملقاص
املعتدي
ً
ً

فقال سبحانهَ } :وال تَ ْعت َ ُدوا إِ َّن اهللََّ ال يُ ِ
ب ْ
امل ُ ْعت َ ِدينَ{).(١
ح ُّ
وأما رد االعتداء فال يتجاوز ح َّده ،حتى ال ينقلب اعتدا ًء.

َ َ+
َ yف ْاع َت ُدوا َع َل ْي ِه ِْ .ِ iث ِل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُ ْ
}&ن ْاع َت َدى َع َل ْي ُ ْ
.(٢){y
ِ
ألن ت ـ ــجاوز ح ـ ــد االس ـ ــتيفاء ،يخ ـ ــرج ع ـ ــن ج ـ ــادة االع ـ ــتدال ،وي ـ ــنقض األث ـ ــر امل ـ ــترت ـ ــب ع ـ ــلى
االقتصاص ،ويلتقي بمفهومه مع اعتداء املعتدي األساس.

) (١البقرة .190
) (٢البقرة .194
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موارد القصاص
ملــا كــان تشــريــع الــقصاص لــلمحافــظة عــلى حــياة الــعاملــني ،واعــتدال املــوازيــن فــي املــجتمع،
أتى متوازنًا مع حجم الجريمة ،واسترداد حقوق املُعتدى عليهم ،وإصالح املجرمني.
فـهو يجـمع بـني هـذه الـحقوق الـثالث ،ويـضع الـرحـمة مـوضـعها بـوعـي وإدراك حـتى ال تـنقلب
عذابًا ،وفسا ًدا في األرض لدى ترجيح أحدها بغير وجه حق.
ف ــبعد اس ــتنفاد ك ــل ال ــجهود امل ــبذول ــة س ــاب ـ ًقا ،م ــن ال ــتحضير ال ــنفسي والخ ــلقي ،وال ــترغ ــيب
والـترهـيب ،وضـمان الـحياة واالسـتقرار لـكل األفـراد فـي سـبيل راحـة املـجتمع ،ونـهوضـه نـحو
الكمال.
نج ــد ارت ــكاب الج ــري ــمة ،ف ــاقـ ـ ًدا ل ــكل م ــبرر ،ب ــل ه ــو ع ــمل ع ــدوان ــي ي ــحتاج ل ــحسمه واق ــتالع
جذوره ،حتى ال تفقد الرحمة معانيها الشاملة ،وتبقى شاملة لكل األطراف.
وموارد القصاص كثيرة ،وتقسم إلى ثالثة أقسام:

أوالً  :جرائم الحدود وأهمها سبع
 -1الزنى
 -2القذف
 -3شرب املسكر
 -4السرقة
 -5الحرابة
 -6الردة
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ثانيًا  :جرائم القصاص والديّة وهي خمس
 -1القتل عم ًدا
 -2القتل شبه العمد
 -3القتل خطأ
 -4الجناية عم ًدا على ما دون النفس
 -5الجناية خطأ على ما دون النفس

ثالثًا  :جرائم التعزير
وهـي كـل مـا عـدا ذلـك مـن املـخالـفات ،كـالـربـا وغـيره .والـفرق بـني هـذه األقـسام أن كـل قـسم
م ــنها ص ــنف مس ــتقل ب ــقواع ــده ال ــخاص ــة ،ف ــاألول ،ي ــتعلق ب ــه ح ــق اهلل ،ف ــال ي ــمكن ألح ــد ان
يتنازل عنه ،أو ينقصه أو يزيد فيه لدى بلوغه ولي األمر.
والثاني نوعان:
أولهما ،قتل العمد ،وهو يسقط بإسقاط ولي الدم.
ثانيهما :قتل الخطأ وباقي الجنيات فليس له سوى الدية ،إن شاءها ،أو العفو.
والثالث :يف ّوض األمر فيه لولي األمر بما يراه من التدابير الحكيمة.
وملــا كــان بــحثنا فــي الــضمان االجــتماعــي قــد اقــتصر عــلى ضــمان الــرزق فــقط فــسيقتصر
بحثنا الوقائي ضد الجريمة على هذه الناحية .وهي قصاص جرائم السرقات واملحاربة.
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بــينما األثــر الــوقــائــي الــشامــل ضــد الجــريــمة ،إنــما يــترتــب عــلى جــميع مــوارد الــقصاص بــكل
أقسامها بعد أن تؤمن للمكلف الضمانات التي توجب مخالفتها القصاص.

السرقة

َ ﱠ ُ َ ﱠ َ ُ َ ْ َ ُ (ْ َُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ً َ ﱠ
الَ Îو ﱠ ُ
الَ Îعز ٌ}+
}والس ِارق والس ِارقة فاقطعوا اي ِد *8ما جزاء ِ iا كسبا نِ 3ôمن ِ
ِ*

َح ِك * ٌ.(١){b

فهــذا اإلنــسان املجــرم الــذي يــحاول أن يــنال الــلذات املحــرمــة عــلى حــساب ســعي اآلخــريــن.
قــد سـ ّد جــميع مــنافــذ اإلصــالح ،وبــاءت مــعه بــالفشــل كــل األســالــيب والــضمانــات الــتي تــركــز
شخصيته ،وتحفظ مجتمعه.
ـبحا مـخيفًا يـغرس الـذعـر والـوجـل فـي نـفوس اآلمـنني ،ويسـلبهم أمـنهم واسـتقرارهـم
وغـدا ش ً
ويدمر راحتهم ومجتمعهم املتكامل.
وه ــذا م ــا ت ــقتضيه ح ــكمة التش ــري ــع ،ح ــيث ج ــاء ال ــقطع ج ــزا ًء ون ــكاالً .ل ــتناول امل ــال الح ــرام،
ح ِكي ٌم{.
ً
وإصالحا للمجرم ،بمقتضى حكمته سبحانه كما يؤكده في قولهَ } :واهللَُّ َع ِزيزٌ َ

فلذلك كانت شروط إقامة حد السرقة ثالثة.
األول :يتعلق بالبينة.
الثاني :يتعلق بالسارق.
الثالث :يتعلق باملسروق.

) (١المائدة .38
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األول :شروط البينة
أ -يش ــترط ف ــي ح ــد الس ــرق ــة :ش ــهادة رج ــلني ع ــدل ــني ،وال ي ــثبت ب ــشهادة رج ــل وام ــرأت ــني ،وال
بشهادة النساء.
ب -ينوب عن الشهادة :اإلقرار مرتان.
وأمــا ضــمان املــال! فــيكفي فــيه االقــرار مــرة واحــدة ،فــيغرم لــصاحــب املــال مــا أقـ ّـر بــه ،دون
إقامة الحد عليه ،فلو أنكر إقراره باملرة الثانية غرم املال فقط ،جم ًعا بني الحقوق.
عـن عـلي عـليه ّـ
السالم :أن رجـالً أتـاه فـقال :يـا أمـير املـؤمـنني إنـي سـرقـت فـانتهـره ،فـقال :يـا
أمير املؤمنني ،إني سرقت ،فقال :أتشهد على نفسك مرتني فقطعه.
وشروط اإلقرار ثالثة :وهي البلوغ ،العقل ،الحرية.

الثاني :شروط السارق
أمرا وهي:
يعتبر في السارق أحد عشر ً
 -1البلوغ.
 -2العقل.
 -3ارتفاع الشبهة.
 -4أن ال يكون املال مشتر ًكا بينه وبني غيره.
 -5أن يكون املال في مكان محرز.
 -6أن ال يكون السارق ول ًدا لصاحب املتاع.
سرا.
 -7أن يأخذ املال ً
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 -8أن يكون املال ملك غيره.
 -9أن ال يكون السارق عب ًدا للمسروق منه.
 -10أن ال يتوب قبل ثبوت الحد.
 -11أن ال يعفو املسروق منه عنه قبل رفعه إلى ولي األمر.

الثالث :شروط املسروق
يعتبر في املسروق أربعة شروط:
 -1أن يبلغ النصاب :وهو ربع دينار )أي  4,20غرا ًما تقريبًا(.
 -2أن تكون السرقة في غير عام مجاعة.
والشـرطـان اآلخـران مـعتبران فـي شـروط الـسارق أي ً
ـضا وهـما كـون املـال محـرزًا وكـونـه مـل ًكا
لغير السارق.

تفصيل شروط السارق
األول :الــبلوغ وهــو مــن الشــرائــط الــعامــة املــعتبرة فــي كــل تــكليف فــالــصبي إذا ســرق يــعفى
من الحد ،وال ُيعفى من الضمان .بل يجب عليه إعادة املال لصاحبه.
عــن أبــي عــبد اهلل عــليه ّ ـ
الس الم :ســألــه عــبداهلل بــن ســنان عــن الــصبي :يســرق؟ قــال :يــعفى
مـرة ،ومـرتـني ،ويـعزر فـي الـثالـثة ،فـإن عـاد قـطعت أطـراف أصـابـعه ،فـإن عـاد قـطع أسـفل مـن
ذلك.
وضحته مـعتبرة إسـحاق بـن عـمار عـن أبـي
واملـقصود بـأسـفل مـن ذلـك :املـفصل الـثالـث ،كـما َّـ
السالم :قال:
الحسن عليه ّ
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ق ــلت :ال ــصبي يس ــرق ؟ ق ــال ي ــعفى ع ــنه م ــرت ــني ،ف ــإن ع ــاد ال ــثال ــثة ق ــطعت أن ــام ــله ،ف ــإن ق ــطع
املفصل الثاني ،فإن عاد قطع املفصل الثالث ،وتركت راحته وإبهامه.
الثاني :العقل ،وهو كذلك من الشرائط العامة ،لرفع القلم عن املجنون حتى يفيق.
الـثالـث :ارتــفاع الشــبهة ،ألن شــبهة كــون هــذا املــال لــه تــرفــع عــنه الــنية الجــرمــية ،واالعــتداء
على ما الغير ،بل كان أخذه له لتوهمه بأنه ملكه.
الـرابـع :أن ال يــكون املــال مشــتر ًـكـا بــينه وبــني غــيره ،لــكونــه صــاحــب حــق وهــو يـ
ـتصرف لــعدم
ّ
جواز التصرف له منفر ًدا قبل حضور الشريك.
أما لو أخذ أكثر من مقدار حصته بنصاب السرقة ،قطعت يده.
الـخامـس :وهـو كـون املـال فـي مـكان محـرز ،وال يـكون مـأذونًـا فـي الـدخـول إلـيه ألن الـدخـول
بــدون إذن إلــى املــكان الــذي يــحتاج إلذن يــدل عــلى نــية الــسوء .وألن تــناول املــال مــن املــكان
املحرز ،بنقب أو حفر أو كسر ،تنفيذ للنية الجرمية.
أما أخذ املال من مكان غير محرز ،أو مكان مأذون في دخوله فإنه ال قطع فيه.
قــال :أمــير املــؤمــنني عــليه ّـ
الس الم :كــل مــدخــل يــدخــل فــيه بــغير إذن فســرق مــنه الــسارق ،فــال
قطع فيه .مثل الحمامات ،والخانات واألرحية.
ف ــاألم ــكنة ال ــعام ــة ال ــتي ت ــكون م ــلتقى ال ــناس وي ــباح ال ــدخ ــول إل ــيها ب ــدون إذن ،ك ــال ــفنادق
واملقاهي وما شابهها فال قطع فيها بالسرقة.
ولــكن مــرتــكبها يــعاقــب بــالســرقــة والــخيانــة ،ملــعتبرة الــسكونــي عــن أبــي عــبد اهلل عــليه ّ ـ
الس الم
قال :ال يقطع إال من نقب بيتًا أو كسر قفالً.
ومـن هـذا الـقبيل -أي ال يـقطع -إذا كـان املـال تـحت يـد الـسارق كـاملسـتأمـن إذا خـان وسـرق
األمـانـة ،وكـذلـك الـزوج والـزوجـة إذا سـرق أحـدهـما مـن اآلخـر إذا لـم يـكن املـال محـرزًا ،ومـثله
السرقة من منزل األب واألخ واألخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول إليه بدون إذن.

150

الـسادس :أن ال يـكون الـسارق ولـ ًدا لـصاحـب املـتاع لـجواز دخـول الـولـد مـنزل الـوالـد بـدون
إذن.
الس الم عــن قــوم ٍ اصــطحبوا فــي ســفر رفــقاء،
عــن أبــي بــصير ،قــال :ســألــت أبــا جــعفر عــليه ّ ـ
فسرق بعضهم متاع بعض؟
فـقال عـليه ّـ
السالم :هـذا خـائـن ال يـقطع .ولـكن يـتبع بسـرقـته وخـيانـته .قـيل لـه :فـإن سـرق مـن
أبيه؟ فقال :ال يقطع ألن ابن الرجل ال يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه .هذا خائن.
وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته ،إن كان يدخل عليهم ال يحجبانه عن الدخول.
وأما الطّرار واملختلس فال يقطعان.
والطّرار هو الذي يقطع الهميان ،أو محفظة النقود.
ـطره :إذا قـطعه ومـنه الـطّرار الـذي
قـال الـزمخشـري فـي أسـاس الـبالغـة :ط َّـر الـثوب وغـيره .ي ُّ
والصرر.
يطر الهمايني
ُّ
ّ
واملختلس :هو الذي يسرق خلسة بدون أن يقطع الهميان أو املحفظة.
قــال الــزمخشــري :خــلس الــشيء مــن يــده واخــتلسه ،وهــذه ُـ
خـلسة فــانتهــزهــا :أي فــرصــة .وال
قطع في ال ُ
خلسة .انتهى.
السالم قال:
وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اهلل عليه ّ
أُت ــي أم ــير امل ــؤم ــنني ع ــليه ّـ ـ
ـطرار ،ق ــد ط ـ َّـر دراه ــم م ــن ك ــم رج ــل ،ق ــال إن ط ـ َّـر م ــن
الس الم ب ـ ّ
قميصه األعلى لم أقطعه ،وإن كان قد طر من قميصه السافل قطعته.
فـالـقميص األعـلى هـو الـذي يـكون فـوق جـميع الـثياب ،ومـعنى ذلـك أن املـال فـي غـير حـرز،
لــظهوره فــي الــقميص الــخارجــي مــما يــغري أصــحاب الــنفوس الــضعيفة بــالســرقــة ،فــال قــطع
على الطرار.
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وأمــا إذا كــان الــطرار قــد طــر مــن الــقميص الــسافــل ،أي الــداخــلي والــذي ال يظهــر ،فــمعناه
ٍ
عندئذ.
أن املال في حرز فيقطع
الـسابـع :وهــو أخــذ املــال بــالسـ ّـر ،إذ هــو مــعنى الســرقــة ملــا فــيها مــن الــخفاء والتســتر .وأمــا
ه ــتك الح ــرز قه ـ ًـرا وأخ ــذ امل ــال ع ــلنًا ف ــال ي ــدخ ــل ف ــي الس ــرق ــة مل ــناف ــات ــه م ــعناه ــا ،ب ــل ه ــو دغ ــارة
معلنة ولها ح ّد غير حد السرقة.
الس الم قـال :قـضى أمـير املـؤمـنني عـليه ّـ
عـن أبـي جـعفر عـليه ّـ
الس الم فـي رجـل اخـتلس ثـو ًبـا
مــن الــسوق ،فــقالــوا :قــد ســرق هــذا الــرجــل ! قــال :إنــي ال أقــطع فــي الــدغــارة املــعلنة ،ولــكن
أقطع من يأخذ ثم يخفي.
الـثامـن :أن يـكون املـال مـلك غـيره ،فـلو كـان املـال مـلكه ومـتعلق بـه حـق الـغير ،كـالـرهـن مـثالً
أو املستأجر فال قطع ،ألنه لم يسرق مال غيره من املسلمني.
ويـدل عـليه قـول أبـي عـبداهلل عـليه ّـ
الس الم :كـل مـن سـرق مـن مسـلم شـيئًا قـد حـواه وأحـرزه،
فهو يقع عليه اسم السارق ،وهو عند اهلل سارق.
فـعنوان السـرقـة مـن املسـلم مـما قـد حـواه وأحـرزه لـيكون مـلكه .فـالـعني املسـتأجـرة أو املـرهـونـة
لـم تخـرج عـن مـلك صـاحـبها ،وليسـت مـما حـواه وأحـرزه املسـتأجـر أو امل ِ
ـرتـهن .فـال يـقع عـليها
عنوان السرقة.
الـتاسـع :أن ال يــكون الــسارق عــب ًدا للمســروق مــنه .ألن الــقطع هــو لــلمحافــظة عــلى أمــوال
الناس.
وق ــطع ي ــد ع ــبده ال ــذي س ــرق ــه ،زي ــادة ض ــرر ع ــلى م ــال ــه ،ألن ــه ب ــعضها ف ــال ــضرر ش ــخصي
وخــاص ،ولــيس عــا ًـمـا حــتى يــحفظ املــجتمع مــن جــرائــه .فــلذلــك لــو ســرق الــعبد مــن مــال غــير
مواله ،يقطع ،لعموم الضرر والخطر على املجتمع.
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الس الم ،ف ــي ع ــبد س ــرق،
الس الم ق ــال :ق ــضى أم ــير امل ــؤم ــنني ع ــليه ّـ ـ
ع ــن أب ــي ج ــعفر ع ــليه ّـ ـ
وأختان له ،من مال موالهُ ،قال :ليس عليه قطع.
السالم قال:
وعن أبي عبد اهلل عليه ّ
ق ــال أم ــير امل ــؤم ــنني ع ــليه ّ ـ
الس الم :ع ــبدي إذا س ــرق ــني ل ــم أق ــطعه .وع ــبدي إذا س ــرق غ ــيري
قطعته .وعبد اإلمارة إذا سرق لم أقطعه ألنه فيء.
كــما قــضى عــليه ّـ
الس الم :فــي رجــلني قــد ســرقــا مــن مــال اهلل .أحــدهــما عــبد مــال اهلل ،واآلخــر
م ــن ع ــرض ال ــناس .ف ــقال :أم ــا ه ــذا ف ــمن م ــال اهلل ،ل ــيس ع ــليه ش ــيء .م ــال اهلل أك ــل ب ــعضه
ً
بعضا.
العاشر :أن ال يتوب قبل ثبوت الحد عليه.
ألن الــتوبــة تــزيــل األثــر املــترتــب عــلى الســرقــة مــن الــضرر الــخاص والــعام .فــالــضرر الــخاص
يــزول بــإرجــاع املــال إلــى صــاحــبه ،والــعام يــزول بــالــتوبــة .لــزوال الــخوف املــتأتــي مــن الســطو
عــلى أمــوالــهم كــما حــدث لــغيرهــم فــتوبــة الــسارق تــرفــع األثــر الــعالــق بــالــنفوس ،والــتخ ّوف مــن
وصول الضرر إليهم.
فـاألثـر املـترتـب عـلى الـقصاص هـو الـتأديـب والـردع ،واملـحافـظة عـلى أمـوال الـناس ،وإصـالح
املفسـد ،وقـد حـصل كـل هـذا بـدافـع ذاتـي أقـوى أث ًـرا وأشـ ّد فـاعـلية مـن الـعقوبـة املـاديـة .حـيث
ن ــبع م ــن األع ــماق وت ــرك ب ــصمات آث ــاره ع ــمالً ي ــعيد ال ــحق إل ــى ن ــصاب ــه وامل ــال إل ــى أص ــحاب ــه
والتوبة إلى ربه.
السالم قال:
ففي صحيحة عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهلل عليه ّ
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبًا إلى اهلل ،ور َّد سرقته على صاحبها فال قطع عليه.
ـثيرا مـا يـصلح
الـحادي عشـر :عـدم الـعفو عـن الـسارق قـبل رفـعه إلـى ولـي األمـر .فـالـعفو ك ً
نـ ــفسية الـ ــسارق ويحـ ــرك ضـ ــميره فـ ــيؤنّـ ــبه عـ ــلى فـ ــعله ويـ ــجعله يـ ــندم عـ ــليه ،وتُـ ــعاد السـ ــرقـ ــة
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لـصاحـبها فـال يخسـر مـن مـالـه شـيئًا وتـكون الـعملية اإلصـالحـية قـد تـحققت كـامـالً .كـما ورد
هذا املعنى في األثر النبوي.
ف ــفي س ــنن أب ــي داود ف ــي ح ــدي ــث رس ــول اهلل )ص( ق ــال :ت ــعاف ــوا الح ــدود ف ــيما ب ــينكم ،ف ــما
بلغني من حد فقد وجب.
وقد روى أصحاب السنن:
ٍ
أن صـ ــفوان بـ ــن أمـ ــية كـ ــان نـ ــائـ ـ ًـما عـ ــلى
رداء لـ ــه فـ ــي مسجـ ــد رسـ ــول اهلل )ص( فـ ــجاء لـ ــص
فسرقه ،فأخذه فأتى به النبي )ص( فأمر بقطع يده.
ـصا لــيرفــعوه إلــى عــثمان فــتلقاهــم الــزبــير
ونــقل عــن مــالــك فــي املــوطــأ :أن جــماعــة أمــسكوا لـ ً
فــشفع فــيه .فــقالــوا :إذا رفــع إلــى عــثمان فــاشــفع عــنده! فــقال :إذا بــلغت الحــدود الســلطان،
فلعن اهلل الشافع واملشفع :أي الذي يقبل الشفاعة.
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تفصيل شروط املسروق
األول :بــلوغ الــنصاب :وهــو ربــع ديــنار مــن الــذهــب الــخالــص ،فــكل ســرقــة بــلغت قــيمتها ربــع
دينار وجب فيها القطع ،أما ما لم تبلغ ذلك فال قطع فيها.
السالم:
عن محمد بن مسلم قال :قلت ألبي عبد اهلل عليه ّ
فـي كـم تـقطع يـد الـسارق؟ فـقال :فـي ربـع ديـنار قـال :قـلت لـه :فـي درهـمني؟ فـقال :فـي ربـع
ديـنار بـلغ الـديـنار مـا بـلغ .قـال :مـا قـلت لـه :أرأيـت مـن سـرق أقـل مـن ربـع الـديـنار ،هـل يـقع
عليه حني سرق اسم السارق؟ وهل هو عند اهلل سارق في تلك الحال؟.
فـقال :كـل مـن سـرق مـن مسـلم شـيئًا ،قـد حـواه وأحـرازه ،فـهو يـقع عـليه اسـم الـسارق ،وهـو
ع ــند اهلل ال ــسارق ،ول ــكن ال ت ــقطع ي ــده إال ف ــي رب ــع دي ــنار أو أك ــثر ،ول ــو ق ــطعت ي ــد ال ــسارق
فيما أقل من ربع دينار أللفيت عامة الناس مقطعني.
الثاني :أن ال تكون السرقة في عام مجاعة.
ألن م ــبررات الس ــرق ــة ل ــحفظ األن ــفس وح ــماي ــتها م ــن ال ــتلف أه ــم ب ــكثير م ــن أم ــوال ال ــناس
امل ـ َّدخ ــرة ،وه ــل سخ ــرت األرزاق إال لح ــماي ــة األن ــفس وب ــقائ ــها ،وه ــل ه ــي إال رزق اهلل ل ــعيش
خلقه.
فــعن جــعفر بــن محــمد عــن أبــيه عــليه ّ ـ
الس الم قــال :ال يــقطع الــسارق فــي عــام ســنة مجــديــة،
يعني في املأكول دون غيره (.
ونــهى عــمر )رض( عــن الــقطع عــام املــجاعــة نــه ًيا عــا ًـمـا ،ألن الشــبهة الــتي تــدرأ الحــد كــانــت
عامة شاملة.
وروي ع ــن اب ــن ع ــباس :ف ــي ع ــبد ذب ــح ح ــيوانً ــا ألك ــله ،وق ــال :خ ــفت أن أم ــوت ج ــو ًعــا .أن ــه ال
يقطع ،ويغرم صاحبه ثمن الحيوان.
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ح ّد القطع
تـقطع األصـابـع األربـع مـن الـيد الـيمنى ،وتـترك لـه الـراحـة واإلبـهام ،ولـو سـرق ثـانـية! قـطعت
رجــله اليســرى وتــرك لــه الــعقب ،وإن ســرق ثــالــثة! .حــبس دائـ ًـما ،وأنــفق عــليه مــن بــيت املــال.
وإن سرق في السجن ! قتل.
أم ــا ل ــو ت ــكررت الس ــرق ــة ول ــم ي ــظفر ب ــه ،ث ــم ظ ــفر ب ــه! ف ــعليه ح ــد واح ــد وه ــو ق ــطع ال ــيد ال ــيمنى
فقط.
فلو كانت اليمنى شالء ،تقطع وال ينتقل إلى اليسرى سواء أكانت صحيحة أم شالء.
ٍ
حينئذ.
أما لو لم يكن له يسار ،فال يبعد عدم جواز قطع اليمنى
ول ــو ك ــان ل ــه يس ــرى ف ــقط ،ول ــيس ل ــه ي ــمني ،ف ــال ق ــطع ع ــليه ،وال ي ــنتقل إل ــى اليس ــرى ،وال إل ــى
الرجل اليسرى ،وال إلى الحبس.
السالم:
فعن زرارة عن أبي جعفر عليه ّ
عن رجل سرق وقطعت يده اليمنى ،ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة؟.
قـال :كـان أمـير املـؤمـنني يخـلده فـي الـسجن ويـقول :إنـي السـتحي مـن ربـي أن أدعـه بـال يـد
يستنظف بها وال رجل يمشي بها لحاجته.
وعـند قـطع يـد الـسارق يـجب مـعالـجتها ،والـقيام بـشأنـه حـتى تـبرأ ،فـقد قـضى أمـير املـؤمـنني
عــليه ّـ
الس الم :فــي رجــلني ســرقــا .فــقدم أحــدهــما وقــطع يــده ثــم أمــر أن يــطعم اللحــم والــسمن
حتى برئت يده.
السالم أتي بسراق قد قامت عليهم البينة وأقروا .قال تقطع أيديهم.
كما أنه عليه ّ
ضمهم إليك فدا ِو كلومهم وأحسن القيام عليهم.
ثم قال :يا قنبر
ّ
ولو مات السارق بقطع يده فال ضمان على أحد.
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وفــي جــميع الــحاالت فــهو ضــامــن لــلعني املســروقــة .فــيجب عــليه ر ّدهــا لــصاحــبها فــإذا تــعيبت
ونــقصت قــيمتها ،فــعليه أرش الــنقصان ،وإن تــلفت ضــمن مــثله إن كــانــت مــثلية ،وقــيمتها إن
كانت قيمية.
ـكيما بــعد
يــتبني لــنا مــن مجــموع الشــروط املــتقدمــة لــقطع يــد الــسارق .أن الــقطع إنــما جــاء حـ ً
اســتنفاد جــميع الــوســائــل االصــالحــية ،ولــيس تــشفيًا مــن املجــرم .ألن مــقتضى الــحكمة أن
تـوضـع األمـور فـي مـيزانـها الـحقيقي السـتصالح كـل عـناصـر التخـريـب ،بـعي ًدا عـن الـعاطـفة
والشفقة.
فــعنصر الــشفقة ال يــدخــل إال عــندمــا يــؤدي إلــى االصــالح ،أمــا تــقديــسه فــي كــل املــجاالت،
وت ــقدي ــمه ف ــي ش ــتى ال ــحقول ع ــلى م ــا س ــواه ،ي ــعكس ال ــغاي ــة امل ــطلوب ــة وال ي ــحقق ال ــنتيجة
امل ــرج ــوة ،ألن ــه ي ــشجع املج ــرم ع ــلى ت ــكرار ال ــعمل ات ــكاالً ع ــلى ت ــفضيله ع ــلى غ ــيره ع ــند ك ــل
مناسبة ،ومعه تضيع الحكمة وينعدم التأديب وتعود األمور فوضى.
منثورا.
فال بد من توزان الشفقة مع الحكمة حتى ال تذهب فائدة األولى هبا ًء
ً
وه ــذا م ــا ج ــاء م ــتوازنً ــا ب ــشكل دق ــيق ف ــي ال ــقطع ب ــعد ت ــحقق ج ــميع الش ــروط .ف ــال ــقطع ج ــاء
ج ــزا ًء ،للكس ــب الح ــرام .ون ــكاالً :ل ــالس ــتصالح ،ح ــتى ال يتج ــرأ ع ــلى ال ــعودة ،وي ــعتبر ب ــذل ــك
الغير.
فــموازنــة الشــدة ،مــع الــحكمة ،قــضت بهــذا االجــراء الــصارم ،حــتى يســتقر املــجتمع ،ويــأمــن

ح ِكي ٌم{ يفهمنا جي ًدا هذه املوازنة.
العباد على أموالهم وأنفسهم ،قولهَ } :واهللَُّ َع ِزيزٌ َ

فــإعــادة املنحــرف إلــى جــادة الــصواب وإصــالحــه لــيعود إلــى ســلوكــه الــصحيح ،ويــعمل فــي
بــناء مــجتمعه ،قــضت بهــذا الــتدبــير الــصارم والــحكيم ألنــه إنــما جــاء بــعد ســلسلة طــويــلة مــن
الشروط التي تنفي الحاجة وتدفع غائلة اإلغراء.
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ف ــال ــتأم ــل م ــل ًيا ب ــها ،يظه ــر ال ــحكمة ال ــبال ــغة ف ــي ق ــطع ي ــد ال ــسارق ،لح ــماي ــة أم ــوال ال ــناس
وح ــقوق ــهم ،ول ــحفظ امل ــجتمع م ــعاف ــى م ــن وب ــال ه ــذه الج ــرائ ــم ،ك ــما يظه ــر ب ــوض ــوح أك ــثر،
استصالح السارق وتأديبه ،ليعود ناف ًعا وعامالً لخير نفسه وسالمة مجتمعه.
ف ــإن م ــعال ــجة ي ــده ح ــتى ت ــبرأ ،وال ــقيام ب ــشأن ــه خ ــالل ه ــذه ال ــفترة ،وإط ــعام ــه اللح ــم وال ــسمن،
وعــدم الــقطع فــي عــام املــجاعــة ،وعــدم اعــتبار االقــرار ملــرة واحــدة ،وجــميع الشــروط املــعتبرة
فــي الــسارق ،يــدل داللــة واضــحة ،عــلى شــدة الــعنايــة بــه ،بــاعــتباره عــض ًوا مــن أعــضاء هــذا
املـجتمع ،الـتي يـجب أن تـتعاون وتـتكامـل ،لـتشكل املجـموعـة املـوحـدة األداء ،كـي يـع َّم الـنفع
كل فرد منها.
فــمع وجــود خــلل لــدى فــرد مــن هــذه املجــموعــة ،يــشخص الســبب الــذي تــأتّــى مــنه الخــلل ،فــإن
كــان مــن إهــمال املــجتمع لــه ،وعــدم اعــتنائــه بــأحــد أعــضائــه ،فــال يتخــذ بــحقه اجــراء الــقطع،
لوجود مبررات الخروج املشروعة عن االستقامة.
وأمـ ــا إن كـ ــان جـ ــنوح الـ ــفرد وخـ ــبث نـ ــفسه ،أو اسـ ــتعجالـ ــه الـ ــغنى عـ ــلى حـ ــساب اآلخـ ــريـ ــن،
فمقتضى الحكمة ،اتخاذ اإلجراء الصارم لحماية اآلخرين واستصالحه.
ف ــلذل ــك نج ــد أن س ــرق ــته ف ــي امل ــرة ال ــثال ــثة؛ يتخ ــذ ب ــحقها ال ــسجن ،ح ــتى يح ــمى امل ــجتمع م ــن
شــره ويســتصلح ،وال تــقطع يــده اليســرى ،حــتى ال يــصبح كـالً عــلى مــجتمعه ،ويــذهــب نــفعه،
وإذا كـان الـسجن غـير مـفيد لـه وال يـدفـع بـه شـره عـن اآلخـريـن بـأن سـرق فـيه ،فـال خـير فـي
بقائه ،حيث ال مستقبل له؛ ووجوده ضرر كامل .فيقتل وال ينكل به.
الس الم :إنــي الســتحي مــن ربــي ،أن أدعــه بــال يــد يســتنظف بــها ،وال رجــل
وقــول عــلي عــليه ّـ
يــمشي عــليها ،يــفيد أن املــقصود مــن الــسجن اســتصالحــه لــيعود عــض ًوا عــام ـالً ،يســتنظف
بيده ويمشي على رجله فيعود نظيفًا في أعماله وسيره.
وبـاعـتبار أن الـسارق عـادة ،يـعيش مسـتوى م ٍ
ـتدن مـن الـتفكير السـليم ،وحـياة رخـيصة ،كـان
ال بـ ــد مـ ــن اسـ ــتنقاذه ،بـ ــتضييق الشـ ــروط الـ ــتي تـ ــوجـ ــب الـ ــقطع فـ ــاالحـ ــتراز لـ ــلمال ،ونـ ــصاب
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املس ــروق ،وإب ــعاد الش ــبهة ،وع ــدم ال ــتوب ــة ،وال ــعفو .م ــؤك ــدات ع ــلى م ــقدار االه ــتمام ،ب ــشأن
أصــحاب هــذا املســتوى ،حــتى تــتحسن ظــروفــهم ،ويُــعالــجوا بــما يــعيد لــهم الــعافــية ،فــيدخــلوا
املجتمع من بابه الواسع ،ويساهموا في بنائه املتني.
فـلذلـك ،كـان الـقطع ،يـسير جـنبًا إلـى جـنب ،مـع الـحكمة ،السـتنقاذ جسـد املـجتمع ،مـن وبـال
املـرض وانـتشاره ،وسـمة رادعـة لـلمعتدي ،ولـكل مـن تـس ّول لـه نـفسه ،الـقيام بـمثل عـمله .ألن
السارق قام بضررين وخيمني على املجتمع:
أولهما أنه أفقده طاقته التي هدرها في سرقته بينما كان يجب أن يسخرها إلنمائه.
وثــانــيهما :أرعــب قــلوب الــعامــلني وح ـ َّد مــن طــموحــاتــهم االنــتاجــية وحــولــها لــلتفكير فــي ســبل
حماية أموالهم وتأمينها.
ـفتوح ا أم ــام ــه ،ح ــتى ي ــعود أله ــليته ،وت ــو ّلــي م ــهام ــه ك ــأي ع ــضو آخ ــر ،ك ــان
وإلب ــقاء امل ــجال م ـ ً ـ
الـقطع يـتناول أصـابـع الـيد وحـدهـا ،وهـذا مـن املـقاصـد الـنبيلة ،الـتي تـحفظ لـلجانـي مـركـزه
االج ــتماع ــي امل ــنتج ،ع ــندم ــا يتخ ــلى ع ــن انح ــراف ــه ،وت ــم ّكنه م ــن م ــمارس ــة أي ع ــمل ش ــاء ،م ــن
األعــمال الــعادلــة مــا خــال األعــمال املــتوقــفة عــلى األصــابــع ،وبــذلــك يــعود إلــى جــماعــته الــتي
تشتاق إليه ،ويسعدها أن تشاهده عض ًوا فاعالً في تكاملها.

الَ Îي ُت ُ
وب َع َل ْي ِه ا Iﱠن ﱠ َ
}& ْن َ 6َaب ِم ْن َب ْع ِد ُظ ْ ِِ mه َو(ا ْص َل َح َف Iا ﱠن ﱠ َ
الَ Îغ ُفورٌ
َ َ+

َر ِح * ٌ.(١){b

تعليق لبيان أصابع اليد وحدها
عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدة .قال:

) (١المائدة .39
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رجــع ابــن أبــي داود ذات يــوم مــن عــند املــعتصم وهــو مــغتم .فــقلت لــه فــي ذلــك؟ فــقال :وددت
ـت مــنذ عشــريــن ســنة! قــال :قــلت لــه :ولــم ذاك؟ قــال ملــا كــان مــن هــذا األســود
الــيوم أنــي قــد مـ ّ
أبــي جــعفر محــمد بــن عــلي بــن مــوســى الــيوم بــني يــدي أمــير املــؤمــنني املــعتصم .قــال :قــلت:
وكــيف كــان ذلــك؟ قــال :إن ســار ًقــا أقـ ّـر عــلى نــفسه بــالســرقــة وســأل الخــليفة تــطهيره بــإقــامــة
الح ــد ع ــليه .فج ــمع ل ــذل ــك ال ــفقهاء ف ــي مج ــلسه ،وق ــد أح ــضر مح ــمد ب ــن ع ــلي ،ف ــسأل ــنا ع ــن
ال ــقطع م ــن أي م ــوض ــع ي ــجب أن ي ــقطع؟ ق ــال :ف ــقلت م ــن ال ــكرس ــوع ل ــقول اهلل ف ــي ال ــتيمم
َ ْ َ ُ ُُ ُ ْ َ(ْ ُ َ ُ
ْ
وس yوارجل {yواتفق معي على ذلك قوم.
}وامسحوا ِ}iء ِ
ـجب الـقطع مـن املـرفـق .قـال :ومـا الـدلـيل عـلى ذلـك؟ قـالـوا :ألن اهلل ملـا قـال:
وقـال آخـرون :بـل ي ُ
 yاَ ْ òَ I
َ}و(ا ْي ِد َي ُ ْ
اَ Pر ِاف ِق{ في الغسل ّ
دل ذلك على أن ح ّد اليد هو املرفق.
قـال :فـالـتفت إلـى محـمد بـن عـلي فـقال :مـا تـقول فـي هـذا يـا أبـا جـعفر؟ فـقال :قـد تـكلم الـقوم
فيه يا أمير املؤمنني .قال :أقسمت عليك باهلل ملّا أخبرت بما عندك فيه.
ـسنّة ،فــإن الــقطع يــجب أن
فــقال :أمــا إذا أقــسمت عــليّ بــاهلل إنــي أقــول :إهــم أخــطأ ُوا فــيه الـ ُ
ي ــكون م ــن م ــفصل أص ــول االص ــاب ــع ،ف ــتترك ال ــكف .ق ــال :وم ــا ال ــحجة ف ــي ذل ــك؟ ق ــال :ق ــول
رس ــول اهلل ’ :ال ــسجود ع ــلى س ــبعة أع ــضاء .ال ــوج ــه ،وال ــيدي ــن ،وال ــرك ــبتني ،وال ــرج ــلني .ف ــإذا
قــطعت يــده مــن الــكرســوع ،أو املــرفــق ،لــم يــبقَ لــه يــد يسجــد عــليها ،وقــال اهلل تــبارك وتــعالــى
َ َْ ُ َ َ ﱠ
ﱠ
َ}و(ا ﱠن ْ َ
اَ Pـس ِاج َـد ِلـل ِـه{ يــعني هــذه األعــضاء الســبعة الــتي يسجــد عــليها }فـ Oتـدعـوا مـع الـل ِـه

(
ً
َ
احـدا{ وم ــا ك ــان هلل ف ــال ي ــقطع .ق ــال :ف ــأع ــجب امل ــعتصم ذل ــك ف ــأم ــر ب ــقطع ي ــد ال ــسارق م ــن

مفصل األصابع دون الكف.
قال ابن أبي داود :قامت قيامتي وتمنيت أني لم ُ
أك ح ًيا).( ١
وللخبر تتمة اقتصرنا منه على موضع الحاجة.
) (١الميزان ج  ، 5ص.335
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ـكيما ،حـيث كـانـت
فـكان الـتوازن بـني الـقطع والـنكال بـالـسارق ،وبـني عـودتـه عـن االنحـراف ،ح ً
الـغايـة إصـالحـه ،وتـجنيب املـجتمع شـره ،لـيشعر بـالحـمايـة واالسـتقرار ،ويـعلم أن مـصير كـل
مــن أراد بــه ســو ًءا ،هــو قــطع دابــره .بــالحــمايــة واالســتقرار ،ويــعلم أن مــصير كــل مــن أراد بــه
ســو ًءا ،هــو قــطع دابــره .حــتى يــبقى ســبيل اهلل ،هــو الســبيل الــوحــيد املــتبع ،لــتشمل الــرحــمة،
ويع ّم الغفران مجتمع اإلنسان .النعدام نفع العذاب مع االستقامة.

 yا Iن َش َك ْر ْVُa
ﱠ}ما َي ْف َع ُل ﱠالل ُـه ِب َع َذ ِاب ُ ْ

َو َآم ْ ُa
ن.(١ ){b

ف ــال ــعذاب ج ــاء راد ًعــا ل ــإلن ــسان ،ع ــن الخ ــروج ع ــلى االس ــتقام ــة ،ك ــي ي ــحقق م ــجتمع ال ــعدل
واستتباب األمن.
وغ ــضبه ال ــرس ــول صـ ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وسـ ـ ّلم ال ــشهيرة ،ك ــان ــت له ــذا الس ــبب ،ع ــندم ــا أراد
بــعضهم أن يــشفع بــالشــريــفة املخــزومــية ،مل ّــا ســرقــت فــقال صـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وسـ ّلم :أفــي
حـ ٍّد تـشفع؟ إنـما هـلك الـذيـن مـن قـبلكم ،ألنـهم كـانـوا إذا سـرق الـوضـيع عـاقـبوه ،وإذا سـرق
الشريف تركوه .فواهلل لو سرقت ابنتي فاطمة هذه لقطعت يدها.
ف ــال ــقطع ،ك ــان ح ــكمة ص ــرف ــة ،الع ــادة ال ــسارق ع ــلى س ــبيله املس ــتقيم ،ح ــتى ي ــبقى م ــحاف ـظًا
عـلى حـقوق إخـوانـه ،فـي ظـالل الـرحـمة الـشامـلة ،لجـميع املـوجـودات الـكونـية ،لـتعمل مـوحـدة
الغاية والهدف.
فــإن إنــشاء اإلنــسان ،كــان مــن األرض لــيعمرهــا ويســتصلحها ،ويســتخرج خــيراتــها ،لــينتفع
بــها ضــمن إطــار الــفطرة ،والــوحــدة الــشامــلة ،لــتعمل كــل الــقطاعــات فــي اتــجاه واحــد ،نــحو
األفضل ،محققة التكامل واالندماج في عبادة من فطر هذه األشياء.
نشأ َ ُكم ِّم َن األ َ ْر ِ
}ا ْعبُ ُدوا ال َّلـ َه َما َل ُكم ِّم ْن إِ َلـ ٍٰه َغيْ ُرهُ ُه َو أ َ َ
است َ ْع َم َر ُك ْم ِفي َها{).(٢
ض َو ْ
)(١النساء .147
) (٢هود .61
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فـالخـروج عـن اداء الـدور املـتكامـل ،وإعـمار األرض وإصـالحـها ،هـو الخـروج عـن عـبادة اهلل.
ألنه إنحراف عن طريقه السوي.
والس ــرق ــة ،خ ــروج ع ــن ع ــبادة اهلل ،وانح ــراف ع ــن وح ــدان ــيته ،ألن ال ــسارق ،ي ــطلب م ــال غ ــيره
بدون وجه حق .فهو يبيح لنفسه ،ويحلل لها ،ما حرمه اهلل عليه.
فــذلــك املحــلل ،جــعله شــري ـ ًكا هلل فــي حــكمه ،ال بــل جــعله إل ـ ًها دون اهلل -تــعالــى عــن ذلــك عــل ًوا
كبيرا.-
ً
والس ــبب واض ــح ،ح ــيث أن اهلل ،م ــنع م ــن ه ــذا ال ــفعل ،وغ ــيره أب ــاح ــه -ك ــائ ـنًا م ــن ك ــان -ف ــمن
أطاع أحدهما ،فقد عبده دون اآلخر.
ومن أطاع املخلوق ،في معصية الخالق ،فقد عبده.
ب ــينما خ ــلقهم اهلل ل ــيكون ــوا أم ــة واح ــدة ،وي ــعملوا ف ــي س ــبيل ذل ــك ،ب ــكل جه ــده ــم وط ــاق ــتهم،
ب ـ ــدواف ـ ــع ذات ـ ــية م ـ ــنهم ،ح ـ ــيث ج ـ ــعل ال ـ ــعبرة ف ـ ــي وح ـ ــدة ال ـ ــكون ال ـ ــتكوي ـ ــنية ،واالن ـ ــسجام ب ـ ــني
املخ ــلوق ــات املسخ ــرة ،ف ــي ت ــأدي ــة أدواره ــا امل ــوك ــول ــة ال ــيها ،م ــن م ــسار املج ــموع ــات ال ــشمسية
ال ــكثيرة ،ف ــي ن ــظام ــها امل ــخصوص ،ف ــال اخ ــتالل ،وال اخ ــتالف ،ف ــيما ب ــينها .ب ــل ت ــعاون ت ــام
لتأدية عمل كامل.
وق ــد أراد ،م ــن اإلن ــسان أن ي ــحاف ــظ ع ــلى ال ــوح ــدة التش ــري ــعية ،ح ــتى ت ــتجاوب م ــع ال ــوح ــدة
الـتكويـنية ،فـيغدو الـكون ،وحـدة مـتماسـكة الـجوانـب بـكل مـا فـيه ،ويـسير إلـى غـايـته الـكمالـية
التي أنشئ من أجلها.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ،وال يزالون مختلفني.
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فــع ّلة خــلق اإلنــسان ،لــيك ِّون مــع أخــيه اإلنــسان ،أمــة واحــدة ،مــتعاونــة بــدون اخــتالف بــينهم،
وهـذا تـعليل لـذلـك خـلقهم ،فـاخـتيار اإلنـسان هـو الـذي يـحقق هـذه الـوحـدة التشـريـعية ،الـتي
أراده ــا اهلل ،أن ت ــكون ن ــاب ــعة م ــنه ،ب ــدون إك ــراه ،.ألن ــه ل ــو أراد ان ي ــجعل ال ــناس أم ــة واح ــدة،
بإرادة تكوينية ،لفعل ولكنه يسقط معه اختيار اإلنسان ،ويذهب دوره سدى.
فـألجـل املـحافـظة عـلى هـذا الـدور ،طُـلب إلـيه أن يـحقق تـلك الـوحـدة بـنفسه ،وبـحسن اخـتياره
وارادتـه فـيحقق بـذلـك املـشيئة الـتكويـنية هلل -الـتي هـي خـلق اإلنـسان -والتشـريـعية الـتي هـي
وحدته.
وعليه يتفرع الجزاء ،في آخر اآلية الكريمة:

َ  َaﱠ ْ َ َ ُ َ ﱢ َ ( ْ ( ﱠ َ َ +ﱠ َ َ ْ
ﱠ
ﱠ
َ
اس
}و ت ِ,ة ر بك 3مOن ِ bÅiمن ِi
اÈن ِة والن ِ

(

ا َ ْi
© ِع * .(١){^َ+

فـالـغايـة مـن خـلق الـناس أن يـختاروا وحـدتـهم بـأنـفسهم ،فـيتجاوبـوا مـع عـ ّلة خـلقهم ،ويـحققوا
هدف وجودهم ،فتع ّم الرحمة ويشيع الصالح.
ومــن خــرج عــن تــحقيق هــذه الــغايــة ،فــقد ســعى إلــى االخــتالف ،وتــفرقــة الــصفوف ،وبَـ ُعد عــن
وتمت عليه كلمة العذاب في جهنم.
رحمة اهللّ ،
فـ ــالـ ــعذاب والـ ــقصاص ،إلصـ ــالح الـ ــفساد ،املـ ــتأتّـ ــي مـ ــن قـ ــبل املنحـ ــرفـ ــني ،ولـ ــيس تـ ــشف ًيا أو
انــتقا ًمــا ،وإنــما الســبيل املســتقيم لــسعادة البشــريــة ،يــكون فــي االتــزان ،وتــحقيق األهــداف
امل ــترت ــبة ع ــلى س ــلوك ــه ،ل ــتتأتّ ــى وح ــدة ال ــناس م ــتكام ــلة ،م ــع وح ــدة ال ــكون ،وت ــشكل م ــسيرة
مــتكامــلة مــن كــل االتــجاهــات فتسخــر قــوى الــطبيعة لــتماســك تــلك الــوحــدة ،وتســتخدم الــنعم
الـباطـنة والـظاهـرة ،وخـصائـص الـسماء واألرض ،لـتتجاوب كـلها ،مـع هـدف إيـجادهـا ،حـتى
تتم كلمة الحق والعدل.
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ول ـ ــيس م ـ ــن امل ـ ــقبول ب ـ ــشكل م ـ ــن األش ـ ــكال ،أن ي ـ ــقبل انح ـ ــراف ال ـ ــبعض ،مس ـ ــتغالً ح ـ ــري ـ ــته
واخـتياره ،لـتفتيت الـوحـدة املـطلوبـة ،ويـوقـع الـضرر عـلى املجـموعـة مـتذر ًعـا بـعدم رغـبته وعـدم
اخــتياره الــوحــدة ،مــع أنــها مــطلوبــة بــحسن اخــتيار اإلنــسان ،ال بــإرغــامــه ،وذلــك :ألن الحــريــة
واالخـتيار كـامـلة لـه بـما ال يـوقـع الـضرر عـلى اآلخـريـن ،وتـتوقـف عـند حـدود ضـررهـم ،وتخـلي
فـرد عـن الـقيام بـواجـبه ،يـفتح ثـغرة إللـحاق االضـرار بـهم .فـال يـسمح لـه بـوجـه ،أن يتخـلى عـن
أداء واجـبه ،كـركـب بـسفينة ،يتخـلى قـبطانـها عـن قـيادتـها فـي عـرض البحـر ،وال يـعرف غـيره
إي ــصال ــها ش ــاطئ الس ــالم .أو ك ــراك ــب ،ي ــري ــد أن ي ــثقب م ــوض ــوع ج ــلوس ــه ،وي ــتذرع ك ــاله ــما
بحريته ،وعدم اختياره ،ما يختاره اآلخرون.
وهــكذا ،مــن يــريــد أن يخــرق الــوحــدة الــكونــية ،ويتخ ـ ّلى عــن الــقيام بــمهامــه ،مــتذر ًـعـا بحــريــته
واختياره ،فال يسمح له بذلك أب ًدا.
بـل ،ال يـقال ملـاذا أعـطي هـذه الحـريـة طـاملـا أنـها مـقيدة؟ ألنـه بـعمله هـذا يـقيد حـريـة اآلخـريـن،
والقاسم املشترك ،الستعمال تلك الحرية :قوله سبحانه:

َ( ﱠ ََٰ
ُ ْ َ ً َ ﱠ ُ ُ ََ َﱠ ُ ﱡ ُ َ ََ َﱠ َ ُ
َ
ْ
َ
ا 1مست ِق *ىما فات ِبعوه و 3تت ِبعوا السبل فتفرق ِب yعن ِ
}وان هـذا ِ* ِ %

ي.(١){Î
َسب ِ ِ

ف ــصراط ــه ،ي ــدع ــو إل ــى ال ــوح ــدة ال ــكون ــية ال ــشام ــلة ،ب ــكل م ــعان ــيها ،وات ــباع الس ــبل ،ي ــدع ــو إل ــى
ت ــفرق ــة ال ــصفوف ،وب ــعثرة ال ــجهود ،وه ــدر ال ــطاق ــات ،وض ــياع األم ــل .وه ــذا أس ــوأ م ــا يح ــل
بالبشرية ،ويعرقل مسيرتها املستقيمة نحو الكمال.
وألجـله ،تـتوقـف حـريـته ،عـند هـذا الحـ ّد ،وكـل مـا جـاء مـن قـصاص أو عـذاب ،أو جـحيم ،كـانـت
غــايــته إبــقاء الحــريــة كــامــلة ،فــي حــدودهــا املشــروعــة ،والــتي تــعود بــالــخير والــنفع عــلى أبــناء
الجنس البشري ،ليسعد في حياته.

) (١األنعام .153
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ـررا عـلى اآلخـريـن ،فـإن حـريـته ال
حـتى فـي حـال االتـهام ،والـشك بـشخص مـا ،بـأنـه أوقـع ض ً
تــقيد ،وال يــعتدى عــليها أو يســلبها ،لــكونــه ال يــزال ،مــتكامــل الــشخصية والحــريــة ،طــاملــا أن
األمر مجرد اتهام.
ـوط ب فــي شــأن امــتحان بــالــضرب:
وقــد روى الــنسائــي) :(١أن الــرســول صــلوات اهلل عــليه ،خـ ِ ـ
لبعض املتهمني بالسرقة.
فـقال :إن شـئتم أضـربـهم فـإن أخـرج اهلل مـتاعـهم فـذاك ،وإال أخـذت مـن ظـهوركـم مـثله .هـذا
حكم اهلل عز وجل ورسوله.
فــاملــتهم بــريء حــتى تــثبت إدانــته .وهــو ســوي مــع غــيره ،ال تــلصق بــه تــهمة ،وال يــوســم بــسمة
تـضر بـشخصيته ،أو تـشير إلـيه بـريـب ،فتسـبب لـه سـوء الـسمعة ،الـتي هـي أعـز شـيء لـديـه
فـي الـدنـيا ،ويـحاول جـاهـ ًدا املـحافـظة عـليها وتـحسينها ،ولـئن فـقدهـا بسـبب مـا ،فـقد أعـز مـا
لديه في الحياة ،وبقي يعيش اآلالم النفسية الكبيرة.
واإلســالم ،يــحاول بــدوره ،أن يــحافــظ لــه عــلى هــذه الــنفسية املــتميزة ،ويــسعى لــتنميتها لــدى
كــل أبــناء مــجتمعه ،حــتى ال تــضعف لــديــهم ،أو تــزول مــن عــند بــعضهم ،نــتيجة انحــراف أو
شـ ــذوذ ،أو ارتـ ــكاب بـ ــعض األخـ ــطاء الـ ــكبيرة ،الـ ــتي تـ ــحول دون إمـ ــكانـ ــية الـ ــتراجـ ــع عـ ــنها،
الشــتهارهــا بــني الــناس ،والــتصاقــها بــصاحــبها إلــتصا ًقــا يــشينه ،ويــمنعه مــن مــفارقــتها ،ولــو
كبيرا بالعودة.
حاول ذلك أو فعله ،لوجد ممن ينابزه اللقب ،إغرا ًء
ً
وهــو مــا عــالــجه اإلســالم بــدقــة ،فــمنع مــن وصــم األبــريــاء بــصفة ،قــد تــالزمــهم مــن جــراء تــهمة
باطلة ،أو صحيحة غير ثابتة.
فح ــماي ــة ل ــهؤالء ك ــان ق ــول ــه ص ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وس ـ ّلم :أض ــرب ــهم ! ف ــإن أخ ــرج اهلل م ــتاع ــهم
فذاك ،أي :تكون التهمة صحيحة ويعود الحق إلى نصابه ،ويلقى املجرم جزاءه.

) (١رواه في السنن بسنده.
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وإال! أي إن كـانـت الـتهمة بـاطـلة .فـما هـو مـصير هـؤالء ،الـذيـن وصـمتهم صـفة ليسـت بـهم؟
وتحملوا آال ًما جسدية ،ونفسية ،بغير وجه حق؟
ّ
ال ــعدل ي ــقضي ب ــمساوات ــهم ب ــغيره ــم ،أو م ــساواة غ ــيره ــم ب ــهم .ل ــعدم ال ــفضل ب ــني ال ــناس إال
ب ــال ــتقوى ،وتح ــمل ه ــؤالء ل ــلضرب ،ج ــعلهم ع ــرض ــة ل ــالن ــتقاص ،واالم ــتهان ،ف ــي ك ــل م ــناس ــبة،
وحـتى تـبقى مـساواتـهم ،بـغيرهـم قـائـمة ،كـان ال بـد مـن مـعامـلة الـغير بـنفس مـعامـلتهم ،وهـذا
ما عناه ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم بقوله:
وإال أخذت من ظهوركم مثله ،هذا حكم اهلل عز وجل ورسوله.
فــإن ُـعـيروا يــو ًـمـا مــا ،ردوا اعــتبارهــم بــتعيير مــن عــيرهــم ،وإن تحــملوا آال ًـمـا بــغير ســبب ،فــقد
حملهم نفس اآلالم بسبب تحملهم.
تحمل من ّ
ك ــما ع ــال ــج ب ــنفس ال ــوق ــت ،ن ــفس ّية املج ــرم ،ل ــعودت ــها إل ــى ص ــفائ ــها ون ــقائ ــها ،ك ــي ال ي ــنعكس
تجرؤها على اآلخرين .فقال في الحديث الشريف:
إذا بليتم باملعاصي فاستتروا.
فــاالســتتار بــاملــعصية ،يــسمح بــعودة الــعاصــي إلــى طــبيعته الشــريــفة ،لــدى اســتفاقــته ،مــن
تـأثـير هـوى نـفسه ،بـدون خـلفيّات تـمنعه مـن ذلـك ،حـيث لـم تشهـر مـعصيته بـني الـناس ،وهـذا
أسـ ــرع لـ ــعودتـ ــه لـ ــلصالح واالسـ ــتقامـ ــة ،كـ ــما وأنـ ــه يـ ــمنع مـ ــن تـ ــفشي الـ ــفحشاء واملـ ــنكر فـ ــي
املـ ــجتمع ،ألن االسـ ــتتار يـ ــفقد الـ ــعاصـ ــي عـ ــامـ ــل تـ ــقليده ،واسـ ــتكثار ،فـ ــيكون أدعـ ــى ،لـ ــديـ ــه،
لإلقالع عنه والعودة إلى الطاعة ،حتى ال يفتضح أمره.
فنجــد ،أن هــذا اإلجــراء ،يــحافــظ عــلى كــرامــة اإلنــسان إلــى أبــعد الحــدود .ويــصلح نــفسيته،
ويفتح له ،باب االلتحاق بنظرائه ،والعودة إلى سربه.
ف ــلو ك ــان امل ــتهم ،واق ـ ًعا مج ــر ًمــا ،ل ــكان ال ــحفاظ ع ــلى س ــمعته وش ــخصيته ،داع ـيًا ل ــه ل ــلعودة
الس ــري ــعة ع ــن م ــعصيته ،واإلق ــالع ع ــن ظ ــلمه ،وال ــتوب ــة ال ــنصوح إل ــى رب ــه ،ق ــبل أن ي ــكتشف
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أمـره ،وبـذلـك يـعيد مـظلمة الـناس إلـيهم بـدون أن يـشعر بـه أحـد ،حـتى ال تـنقص شـخصيته،
فيتوب اهلل عليه ،إن اهلل غفور رحيم.
وبذلك تراعى جميع الحقوق الشخصية واالجتماعية والخاصة والعامة.
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مقارنة إجراء القطع مع التدابير الحديثة
ي ــشغل ب ــال امل ــصلحني ف ــي ال ــعال ــم ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــحاض ــر ،م ــعرف ــة أس ــباب الج ــري ــمة
والــدوافــع إلــيها ،ويــحاولــون اســتكشاف ُ ـ
الس بُل الــتي تح ـ ّد مــن انــتشارهــا ،ومــع كــل مــا
تـوصـلوا إلـيه ،وفـعلوه فـي ظـل الـتكنولـوجـيا الحـديـثة ،والـعقول األلـكترونـية الـكثيرة ،فـإنّـا
ًـ ـ
ـتشارا ،واس ــتفحاالً ف ــي ال ــعال ــم ،وخ ـ
ن ــشاه ــد أن الج ــري ــمة ت ــزداد ان ـ
ـصوص ا ج ــرائ ــم
ً
السرقات.
وألج ــله ،ف ــإنّ ــا ن ــدع ــو ال ــعال ــم ،الج ــراء التج ــرب ــة االس ــالم ــية ،م ــن ض ــمن ت ــجارب ــه امل ــتعددة
والــكثيرة ،وإعــطاء رأيــه عــمليًا بــعد تــطبيقها ،ال نــظريًــا ،وجــدالً بــيزنــطيًا ،فــإن مــا يهــدر
م ــن ط ــاق ــات ،وي ــزه ــق م ــن أن ــفس ،وي ــراق م ــن دم ــاء أع ــظم ب ــكثير ،م ــن ق ــطع أص ــاب ــع ي ــد
السارق ،ولتكن تجربة العالم لهذا اإلجراء ،ر ًدا فعل ًيا على النظريات املطروحة.
مـع أنـنا ،سـنعطي الـشاهـد املـعاش عـلى الـساحـة ،بـاملـقارنـة بـني دولـتني :إحـداهـما مـن
أع ــظم دول ال ــعال ــم ،ت ـ
ـحضرا وت ــقد ًمــا ،ع ــلى ك ــل املس ــتوي ــات ،واألخ ــرى م ــن دول ال ــعال ــم
ً
الثالث؛ أي دول التخلف والحرمان ،ونأخذ العبرة من النتيجة.
الدولة األولى هي الواليات املتحدة األميركية:
التقرير من جريدة الشرق األوسط تاريخ األحد  20/9/1981تقول الجريدة:
تقرير رسمي من الواليات املتحدة
جريمة واحدة كل  23دقيقة.
ونيويورك تتزعم أعمال العنف والسرقة..
ـتمرا م ــنذ س ــنوات ط ــوي ــلة ،ل ــيس ف ــي ب ــري ــطان ــيا
مس ــلسل ح ــوادث ال ــعنف م ــا ي ــزال مس ـ ً
فقط ،بل في الواليات املتحدة ً
أيضا.
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وآخـر الـتقاريـر الـرسـمية الـواردة مـن نـيويـورك ،تـقول إن حـوادث الـعنف مـا تـزال تسجـل
ارتـفا ًعـا مـلحوظًـا كـل عـام ،وقـد ارتـفعت هـذا الـعام بـالـذات بنسـبة عشـرة بـاملـئة عـن الـعام
املاضي.
ت ــضيف ه ــذه ال ــتقاري ــر ال ــتي ص ــدرت ع ــن دائ ــرة االس ــتخبارات امل ــرك ــزي ــة :ه ــناك اآلن
جـريـمة قـتل تـقع كـل ) -23-ثـالث وعشـريـن( دقـيقة .وحـادث سـرقـة يـقع كـل دقـيقة .هـذا
غير حوادث االعتداءات وعمليات السطو والخطف.
وتـقول الـتقاريـر :هـناك ) 13ثـالثـة عشـر( مـليون جـريـمة وقـعت عـام  1980بـني -227-
م ــليون ن ــسمه ،وق ــد وج ــد رج ــال الش ــرط ــة أن ــفسهم غ ــير ق ــادري ــن ع ــلى ك ــشف م ــالب ــسات
أكـ ــثر مـ ــن  15بـ ــاملـ ــئة مـ ــن هـ ــذه الجـ ــرائـ ــم .ومـ ــا تـ ــزال نسـ ــبة الـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـ ــفاعـ ــلني
واملجرمني في انخفاض مستمر ألسباب كثيرة.
ويظهـر مـن هـذه األرقـام أنـه خـالل أقـل مـن عشـر سـنوات فـقط ،ارتـفعت نسـبة الجـرائـم
حوالي  55باملئة.
وقـد تـبني أن  77بـاملـئة مـن الـضحايـا كـانـوا مـن الـضحايـا كـانـوا مـن الـذكـور و 54بـاملـئة
م ــنهم ك ــان ــوا م ــن األم ــرك ــيني ال ــبيض ،ك ــما ت ــبني أن م ــعظم املج ــرم ــني ك ــان ــت ت ــرب ــطهم
بضحاياهم صالت قربى أو صداقة.
وتـشير الـدارسـة الـتي وضـعتها دائـرة االسـتخبارات املـركـزيـة حـول املـوضـوع نـفسه ،أن
هــذه األزمــة أصــبحت الــه ّم األول عــند األمــركــيني ،وهــي تــأتــي قــبل أيــة مــشكلة أخــرى،
حتى تلك املتعلقة بحياتهم اليومية.
وتـعتبر نـيويـورك مـديـنة الـعنف األولـى فـي الـواليـات املتحـدة ،وتـقع فـيها أكـبر نسـبة مـن
الجـرائـم وحـوادث الـعنف والسـرقـة والخـطف ،ويـشير أحـد األرقـام إلـى أن أكـثر مـن 10
)عش ـ ــر( آالف مج ـ ــرم ي ـ ــعيشون اآلن ف ـ ــي أح ـ ــياء امل ـ ــدي ـ ــنة ب ـ ــعد أن ن ـ ـفّذوا ع ـ ــدة أح ـ ــكام
مختلفة بالسجن تتراوح بني ثالثة أشهر وثالثني عا ًما.

169

وبـالـرغـم مـن أنـه ال تـتوفـر أيـة أرقـام رسـمية حـول الـذيـن عـادوا مـنهم إلـى أعـمال الـعنف،
ل ــكن ال ــواض ــح أن ال ــرق ــم ي ــزي ــد ع ــلى األل ــف ف ــي أس ــوأ ال ــحاالت .م ــيام ــي ت ــأت ــي ب ــعد
ن ــيوي ــورك ف ــي نس ــبة ه ــذه ال ــحوادث ،ت ــليها ش ــيكاغ ــو ،ث ــم دي ــتروي ــت ،ث ــم ب ــاق ــي امل ــدن
األخـرى .وقـد زادت عـمليات الـقتل والسـرقـة هـناك بـحوالـي  9بـاملـئة عـن الـسابـق ،عـلى
األخص حوادث السرقة.
وكــانــت هــذه الــحوادث ،بــما فــيها عــمليات الســطو الــكبيرة قــد ارتــفعت بنســبة هــائــلة عــن
العام املاضي ،حتى وصلت إلى حوالي  40باملئة تقريبًا.
وامل ــشكلة أن رج ــال الش ــرط ــة أص ــبحوا اآلن ف ــي وض ــع ش ــبه ع ــاج ــز ل ــلقيام ب ــأي ع ــمل
يكشف الفاعلني.
الـتقريـر حـذّر فـي الـنهايـة مـن احـتمال زيـادة مـثل هـذه األعـمال ،خـاصـة فـي غـياب قـوة
رادعــة تــعيد الــقانــون والــهيبة والســلطة .وبــغير ذلــك -يــقول الــتقريــر -يــبقى ثــمن كــل 23
دقيقة في الواليات املتحدة ضحية جديدة ليست األولى وال األخيرة.
الدولة الثانية هي اململكة العربية السعودية:
اخـترنـا الـسعوديـة بـالـخصوص مـن الـدول الـنامـية ألنـها هـي الـدولـة الـوحـيدة الـتي مـرت
ًـ
عــليها فــترة طــويــلة ،تــمارس خــاللــها ،حــكم اإلســالم فــي الحــدود ،وخـ
ـصوص ا الســرقــات
بــينما يــوجــد اآلن عــدة دول إســالمــية ،تــحاول تــطبيق تــلك األحــكام ،وهــي فــي طــريــقها
خصوصا دول الخليج العربي.
إلى ذلك،
ً
ـصوص ا الـفقيرة مـنها،
ًـ
واملـعروف أن الـدول املتخـلفة ،تـكثر فـيها الجـرائـم والسـرقـات ،خ
وال ــذي ث ــبته ع ــن ال ــسعودي ــة ،ل ــيس ف ــي ح ــال تفج ــر ال ــنفظ ف ــيها ،ح ــتى ي ــعزى ذل ــك إل ــى
ال ــثروة املس ــتجدة ،وان ــما ف ــي زم ــن ف ــقره ــا ،وم ــكاب ــدة ش ــعبها ش ــظف ال ــعيش وم ــرارة
ال ــحياة ،ع ــندم ــا ك ــان ــت ت ــقطع ال ــطرق ــات ع ــلى ال ــحجاج ،ويس ــلبون أم ــوال ــهم وت ــتبعها
أرواحهم.
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رأسا عـلى عـقب.
وعـندمـا طُـبّقت أحـكام اإلسـالم ،طُـبّقت أحـكام اإلسـالم ،انـقلبت اآليـة ًـ
فـأمـن الـناس عـلى أمـوالـهم ،وأرواحـهم ،وعـاشـوا فـي اطـمئنان ،وسـالم فـي تـلك األرض
اليباب.
تــقول االحــصائــيات :أن األيــدي الــتي قــطعت خــالل أربــعة وعشــريــن عــا ًـمـا ،ســتة عشــر
ي ـ ًدا- ،وه ــي م ــدة ح ــكم امل ــلك ع ــبد ال ــعزي ــز آل س ــعود -ف ــمعنى ذل ــك ،أن ــه ف ــي ك ــل س ــنة
ون ــصف ال ــسنة ،ت ــقع س ــرق ــة واح ــدة ،وت ــقطع ي ــد واح ــدة ،وي ــبقى امل ــقطوع ح ـ ًيا ،ي ــمارس
أعـمالـه بحـريـة واسـتقرار .غـايـة مـا فـي األمـر ،أنـه نـقص جـزء مـن بـعض أعـضائـه ،كـان
مدعاة فساد وإخالل باألمن.
لتبني اآلتي:
ولو قسنا هذا مع الدول املتحضرة َّ
ال ــوالي ــات املتح ــدة األم ــيرك ــية حس ــب ال ــتقري ــر ال ــساب ــق يح ــدث ف ــيها ج ــري ــمة س ــرق ــة ك ــل
دقيقة .فيحدث في سنة ونصف السنة 787680 :جريمة سرقة
وبــما أن الــواليــات املتحــدة تــعد  227مــليونًــا حســب الــتقريــر ،والــسعوديــة ســتة مــاليــني،
فتكون الواليات املتحدة  3783ضعفًا عن السعودية.
وق ـ ًـ ـ
ـياس ا ع ــلى ذل ــك ،ي ــكون م ــعدل نس ــبة الس ــرق ــات ،ف ــي ال ــسعودي ــة ك ــل س ــنة ون ــصف
السنة 20821 :سرقة.
وأم ــا واق ــع ال ــسعودي ــة ،ف ــي ظ ــل ال ــحكم اإلس ــالم ــي ،خ ــالل أرب ــعة وعش ــري ــن س ــنة ،ه ــو
جريمة سرقة واحدة كل سنه ونصف.
ف ــتكون ال ــنتيجة ،أن أم ــيرك ــا امل ــتحضرة ،ت ــتفوق ع ــلى ال ــسعودي ــة املتخ ــلفة ،ب ــما نس ــبته،
واحــد وعشــريــن ألــف ضــعف ،فــي جــرائــم الســرقــات .مــع ازديــاد النســبة املــطرد عشــرة
باملئة سنويًا ،وقد وصلت إلى  %40في بعض املناطق.
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وإن ّ
دل ه ــذا ع ــلى ش ــيء ،ف ــإن ــما ي ــدل ع ــلى ث ــمن ال ــحضارة ،ال ــتي ج ــعلوه ــا تش ــريـ ـ ًعا
بشــريًــا ،يــناقــض تشــريــع عــالــم الســر وأخــفى ،وال يــوازن بــني الــرحــمة والشــدة فــيضيع
منثورا.
املجتمع فيه ،ويهلك اإلنسان .وتذهب الحكمة هبا ًء
ً
واملــشكلة ،أن رجــال الشــرطــة ،أصــبحوا اآلن فــي وضــع شــبه عــاجــز ،لــلقيام بــأي عــمل
ًـ ـ
ي ــكشف ال ــفاع ــلني .خ ـ
ـصوص ا ف ــي غ ــياب ق ــوة رادع ــة -ال ب ــل ف ــي غ ــياب ق ــان ــون رادع-
وبغير ذلك -يقول التقرير السابق.-
يـبقى ثـمن كـل - 23ثـالث وعشـريـن -دقـيقة فـي الـواليـات املتحـدة ،ضـحية جـديـدة ليسـت
األولى وال األخيرة.
ولــو كــان احــترام اإلنــسان ،يــعادل احــترام املجــرم ،فــي هــذه التشــريــعات لــخفّت مــوجــه
الجـرائـم -وان لـم نـكن مـبالـغني فـنقول -بـل انـعدمـت ،فنسـبة واحـد ،إلـى واحـد وعشـري
صفرا ،في عالم املعادالت.
ألفًا؛ تعد
ً
فـاملجـرم :يخـرج عـن إنـسانـيته لـدى ارتـكابـه جـريـمته ،ويـفقد شـخصيته االجـتماعـية بـما
ًـ
صـدر عـنه ،مـن اعـتداء صـارخ عـلى اإلنـسانـية ،خ
ـصوص ا عـندمـا يـكون االعـتداء عـلى
حياة اإلنسان.
وثــمن هــذا االعــتداء -عــلى أقــل تــقديــر -يــنبغي أن يــكون حــياة املــعتدي ،حــتى ال تــكون
ـررا
فـتنة وفـساد كـبير ،ألن وضـع الـرحـمة فـي مـوضـع الشـدة ،يـقلب املـفاهـيم ويـعقب ض ً
كبيرا ،ويشيع الفساد في األرض.
ً
فـالـالزم فـي هـذا املـقام ،اسـتعمال الـحكمة لـقطع دابـر الـفساد واإلجـرام ،وهـو ال يـكون
إال ب ــامل ــحاف ــظة ع ــلى ال ــبراءة م ــن أع ــظم الج ــرائ ــم البش ــري ــة ال ــتي ت ــشيع ال ــفساد ف ــي
امل ــجتمع واس ــتفظعها اإلس ــالم مل ــا ف ــيها م ــن اع ــتداء ع ــلى ال ــبراءة امل ــطلقة امل ــتمثلة ف ــي
املقتول فعادلها بقتل الناس جمي ًعا حيث قال سبحانه:
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توضيح ذلك:
إن االعــتداء عــلى اإلنــسان الــبريء الــذي لــم يــقتل ولــم يفســد فــي األرض -ألن الــقاتــل
مـضى حـكمه واملفسـد سـيأتـي فـي أعـصاب هـذا الـبحث -هـو اعـتداء عـلى حـق الـحياة
امل ــقدس ل ــإلن ــسان وق ــتل ال ــبراءة امل ــطلقة ف ــي ال ــوج ــود ،واع ــتداء ص ــارخ ع ــلى الح ــري ــة
واألم ــن ب ــشكل ع ــام ،ف ــال ــبريء ال ــشخصي ك ــان ض ــحية ال ــصدف ــة ل ــوق ــوع ــه ت ــحت أن ــياب
الـقاتـل ،فـهو إنـما شهـر سـيفه
وكش ر عـن أنـيابـه الغـتيال الـبراءة وقـتلها فـي أي إنـسان
ّـ
كــان ،فــصاحــب الــطالــع الــسيء وقــع بــني مــخالــبه وذهــب ضــحية اعــتدائــه بــما يــمثل مــن
براءة جزئية نصب املجرم نفسه كمينًا الغتيالها وإبادتها.
فـلو سـاق الحـظ الـسيء غـيره مـن الـناس أمـام كـمينه لـكان هـو الـضحية ،ولـو كـان آخـر
لكان طالعه نفس الطالع ،وهكذا دواليك يكون دوره مع كل إنسان بريء.
فـغايـة املجـرم إرصـاد الـبراءة فـي اإلنـسان الغـتيالـها بـقطع الـنظر عـن شـخص حـامـلها،
فـهو يـريـد قـتلها وإبـادتـها مـن الـوجـود ،وقـد اغـتال جـزءهـا املـتمثل بـالـقتيل بـينما إرادتـه
م ــتوج ــهه ن ــحوه ــا ك ــكل ،وم ــتعلقة ب ــها ك ــبراءة ،ف ــكان ق ــتل ال ــنفس ال ــبري ــئة ق ــتالً ل ــلبراءة
املــتمثلة فــي الــناس جــمي ًعا وكــان اعــتداؤه عــليها اعــتدا ًء عــلى البشــريــة وقــتلها جــمي ًعا
وإث ــمه إث ــم ق ــات ــلها ط ــب ًقا مل ــا ف ــي ن ــفسه م ــن ق ــتل وت ــدم ــير ال ــبراءة اإلن ــسان ــية وق ــد ب ــاش ــر
بارتكاب جريمته فنفذ جز ًءا منها.
املحاربة
قال تعالى:

) (١المائدة .32
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ِ
ٰ
َ
َ
(
ُ َ ﱠُ (ْ َُ ﱠ َ (ْ ْ َ(ْ ُ ُ
(ْ ُ َ
َ ُْ ْ ٌ +
َ
ْ
ُ
ﱢ
ْ
ْ
ـOف او يـنفوا ِمـن ا3ر ِض ذ ِلـك Õـم ِخـزي ِ *,
يـصلبوا او تـقطع اي ِـد * ِ8ـم وارجـلهم من ِخ ٍ
ﱠ
(
َ
ﱡ ْ َ ََُ ْ 2 +
اِ 3خ َـر ِة َع َـذ ٌ
اب َع ِظ * ٌ * bا Iﱠ 3ال ِـذ * ُ 6َa َ+بوا ِمـن ق ْـب ِل ان َت ْـق ِد ُروا َع َـل *ْ ِمْ
الـدنـيا وÕـم ِ *,
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ٌ
فاعmوا ان اللـه غفور ر ِح *. {b
ب ــعد ك ــل ال ــضمان ــات ال ــتي ت ــكفّلت ح ــياة اإلن ــسان واس ــتقراره ك ــما س ــبق وب ــيناه وب ــعد
إصــراره عــلى الــفساد واإلفــساد ،كــان ال بــد مــن الــزواجــر لــلوقــايــة مــن الجــرائــم .فــقتل
النفس بغير نفس أو فساد في األرض قتل البشرية جمي ًعا وفساد في األرض.
وم ــحارب ــة اهلل ورس ــول ــه ال ــواردة ف ــي اآلي ــة ال ــكري ــمة ه ــي ال ــفساد ف ــي األرض ب ــما ه ــو
واضـح مـن تـرتـب الجـزاء والـعقاب عـلى هـذا الـعمل املجـرم :مـن قـتل أو صـلب أو تـقطيع
األيــدي واألرجــل مــن خــالف أو الــنفي مــن األرض حــتى يــلحقهم الخــزي ويــبقى صــفة
مالزمة لهم طوال حياتهم ثم يعاقبون باآلخرة بالعذاب العظيم.
وليسـت املـحاربـة هـي مـحاربـة الـكفار بـاهلل والـرسـول ألنـه طـوال حـربـه صـ ّلى اهلل عـليه
وآلــه وس ـ ّلم مــع الــكفار وانــتصاره عــليهم لــم يــعامــلهم بــما ورد فــي اآليــة الشــريــفة ،فــلم
يقتلهم ولم يقطع أيديهم أو يصلبهم أو ينفيهم من األرض.
وواضـح بـعد هـذا :أن املـراد بـمحاربـة اهلل والـرسـول :هـو الـسعي فـي األرض بـالـفساد،
واالخــالل بــاألمــن الــعام وقــطع الــطريــق عــلى الــناس ،وإشــهار الســالح فــي وجــوهــهم،
وتـخويـفهم ،وتـرويـعهم ،ونهـب أمـوالـهم ،وإزهـاق أنـفسهم ،وكـل مـا يخ ّـل بـحياة واسـتقرار
امل ــجتمع م ــن ه ــذا ال ــقبيل ه ــو م ــحارب ــة هلل وال ــرس ــول وف ــساد ف ــي األرض ،ويس ــتوج ــب
االقـتصاص مـن هـؤالء بـما يـتناسـب مـع جـرائـمهم ،ويـقتلع جـذور الـفساد مـن أصـولـها،
ويعيد األمن للناس ويشيع االستقار في نفوسهم.
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والب * Úي ِعظ yلعل yتذكرون{ .
ِ
ف ــردع ه ــؤالء إن ــما ي ــكون ب ــال ــتنكيل ب ــهم حس ــب ال ــترت ــيب امل ــتبع ل ــيكون خ ــز ًي ــا ل ــهم ف ــي
الـحياة الـدنـيا ،وعـبرة لـغيرهـم مـمن تـراوده بـاتـباعـهم ،واالقـتداء بـهم فـي أعـمالـهم ،لـقاء
ثـمن بـخس دراهـم مـعدودة يـتل ّقاهـا مـن هـنا وهـناك يـبيع نـفسه بـها ويـعيث فـي األرض
فــسا ًدا عــوضــها فــهو شـ ٌـر مــن شــر الــناس ،ألنــه بــاع آخــرتــه بــديــنا غــيره ،كــما ورد عــن
رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم قال:
شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره.
فــهؤالء الــذيــن يــبيعون أنــفسهم ،وآخــرتــهم بــدنــيا غــيرهــم ،فــيقطعون الــطرقــات ويــر ِّوعــون
الــناس ،وينهــبون األمــوال ،ويــقتلون األبــريــاء ،ويســلبون ويحــرقــون ،لــقاء أوامــر تــل ّقوهــا،
ودن ــيا ي ــؤم ــنون ــها ل ــغيره ــم ،ل ــيتنعموا ب ــها ،ش ــر م ــن ش ــر ال ــناس وج ــزاؤه ــم أن ي ــقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف الخ.
وإذا ن ــظر ه ــؤالء إل ــى ه ــول ه ــذا ال ــتنكيل ب ــهم ،وم ــا ي ــنتظره ــم م ــن ع ــذاب ع ــظيم ف ــي
ـتما ع ــن غـ ـ ّيهم وب ــغيهم ،واع ــتدائ ــهم ع ــلى اهلل ورس ــول ــه
اآلخ ــرة ،ف ــإن ــهم س ــيرت ــدع ــون ح ـ ً
وح ــرب ــهم ل ــهما ،ف ــفي ه ــذا ال ــعقاب أع ــظم رادع يحـ ـ ّد م ــن الج ــري ــمة ،وأك ــبر أث ــر ي ــقي
املجتمع من شرها.

َ ُ

ألن قـولـه سـبحانـه }أَن ُيـق ﱠتلوا ...إلـخ{ يـدل عـلى الـزيـادة فـي الـقتل والـتصليب والـتقطيع،
والشـ ــدة فـ ــيه ،فـ ــينبغي أن يـ ــكون الـ ــقتل بـ ــعنف وشـ ــدة وكـ ــذلـ ــك بـ ــاقـ ــي أنـ ــواع االنـ ــتقام،
فــتقطيع األيــدي واألرجــل مــن خــالف ،غــايــة فــي االنــتقام واالعــتبار ،ملــا يــلحق صــاحــبه
مــن خــزي وعــار بــقطع يــده الــيمنى ورجــله اليســرى ،أو بــالــعكس ،فــإنــه كــلما مــر بــمأل:
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تــراءى لــهم أثــر جــريــمته عــلى نــفسه ولــزمــته صــفة ال يــمكن زوالــها عــنه ،بــما تــركــت مــن
أثر خارجي ال يمحى.
وحــق هــو ،فــإ َّن أمــن املــجتمع واســتقرار الــناس فــي أوطــانــهم حــق مــقدس ،مــن حــقوق
الــفطرة اإللــهية ،الــتي فــطر الــناس عــليها ال تــبديــل لخــلق اهلل ،واالخــالل بــاألمــن الــعام،
يـنافـي مـبدأ الـفطرة واالسـتقامـة ،ويخ ّـل بـاملـوازيـن القسـط ،ويجهـر بحـرب اهلل ورسـولـه،
ومن يجاهر بحرب اهلل ورسوله ،فبعذاب إليم ،وخزي عظيم في الدنيا واآلخرة.

َ +
وعـندمـا يـعظم اهلل شـيئًا يـتجاوز حـ ّد مـعقولـية اإلنـسان املحـدود .فـقولـه سـبحانـه َ}و ُْ Õـم ِ *,
َ َ َ 2
َ
ٌ
ٌ
اِ 3خـر ِة عـذاب ع ِظ * ،{bي ــفوق ح ــد ال ــتصور ،بشـ ـ َّدت ــه وإي ــالم ــه وع ــظيم وق ــعه ،ع ــلى ه ــذا
الضال املفسد جزا ًء بما كسبت يداه ،ألنه حمل لنفسه الزاد البئيس.
وبئس الزاد على املعاد العدوان على العباد.
ـبررا ل ــسوء ت ــصرف ــه ،ب ــإط ــاع ــة غ ــيره ،ورف ــع ال ــتبعة ع ــنه ب ــذل ــك وإل ــقائ ــها ع ــلى
ول ــن يج ــد م ـ ً
آم ــره ،لش ــراك ــتهما ب ــاق ــتسام الج ــري ــمة :ف ــأح ــده ــما ب ــأم ــره ب ــها وتح ــري ــضه ع ــلى امل ــنكر،
واآلخ ــرة ب ــتنفيذه ــا وارت ــكاب امل ــنكر .ف ــإن واج ــبه ك ــان ي ــتطلب م ــنه ال ــعصيان واالب ــتعاد
عنها.
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آ8ـم ِضعف * ِ^ ِمـن الـعذ ِ
َا 6 Iا َطـعنا سـادتـنا وك 9iاء 6فاضـلو 6الس ِـبي *Oر بـنا ِ ِ
ل ْع ًنا ك ِب * ً9ا{).(١
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3ء اضـلو 6ف ِ ِ
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ِضعف ول ِكن  3تعmون{ .
السالم:
قد جاء في الحديث عن أبي عبد اهلل عليه ّ

َ aﱠ ُ َ+
ﱠ َ ً ُ ُ َ
ُ ُ َ َ
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آÕـة ِل َـيكونـوا ُْ Õـم ِع ñـزا * ( َس َـيكف ُرون ِب ِـع َب َاد ِْ 8ِ aـم َو َيـكونـون َعـل *ْ ِ ْم
الÎ
ون
د
ـن
ِ ِ ِ
}واِ ¤
ِض ñدا{.
ق ــال :ل ــيس ال ــعبادة ه ــي ال ــسجود وال ــرك ــوع ،وإن ــما ه ــي ط ــاع ــة ال ــرج ــال ،م ــن أط ــاع
املخلوق في معصية الخالق فقد عبده.
فـإطـاعـة اآلمـر فـي تـنفيذ الجـريـمة هـي عـبادة لـه مـن دون اهلل وهـي شـرك بـاهلل واتـخاذ
اآلم ــر إل ـ ًها دون اهلل ط ــلبًا ل ــلعزة ب ــاإلث ــم واالس ــتعالء ع ــلى ال ــناس ب ــال ــتع ّدي وال ــفحشاء،
فترك اهلل وعبد الرجال دونه بطاعتهم فيما أمروه مما حرم اهلل عليه.
فــال فــائــدة فــي الــتبري مــن الجــريــمة والــقاء املــسؤولــية عــلى الــغير بــل شــراكــة واقــتسام
للعقاب بحسب نوع الجريمة بما عطَّ َل من حدود اهلل وروع املظلومني من عباده.
وأمـا كـيفية الـعقاب الـدنـيوي فـكما ورد فـي الـسنة الشـريـفة وفـتاوى املـراجـع فـهي كـما
يلي:
قـ ــال املـ ــرجـ ــع الـ ــحالـ ــي لـ ــلطائـ ــفة الـ ــسيد أبـ ــو الـ ــقاسـ ــم الـ ــخوئـ ــي دام ظـ ــله فـ ــي مـ ــبانـ ــي
التكملة):(٢
من شهر السالح إلخافة الناس نفي من البلد.
ومن شهر فعقر اقتص منه ،ثم نفي من البلد.
) (١االعراف .38
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ومن شهر فأخذ املال ،قطعت يده ورجله.
ومـن شهـر وأخـذ املـال وضـرب وعـقر ولـم يـقتل ،فـأمـره إلـى اإلمـام ،إن شـاء قـتله وصـلبه،
وإن شاء قطع يده ورجله.
ومن حارب فقتل ولم يأخذ املال كان على اإلمام أن يقتله.
ومــن حــارب فــقتل وأخــذ املــال فــعلى اإلمــام أن يــقطع يــده الــيمنى بــالســرقــة ،ثــم يــدفــعه
إلــى أولــياء املــقتول فــيتبعونــه بــاملــال ،ثــم يــقتلونــه .وإن عــفا عــنه أولــياء املــقتول كــان عــلى
اإلمام أن يقتله ،وليس ألولياء املقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.
فـاملـحارب هلل والـرسـول صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم املفسـد فـي األرض عـلى سـتة أنـواع
كما تقدم ولكل نوع من هذه املحاربة عقاب بموجبه.
النوع األول :ما يقتصر على النفي فقط فيحال تخويف وترويع الناس.
النوع الثاني :ما يستتبع القصاص والنفي فيمن أدمى أو جرح أو عقر.
النوع الثالث :ما يوجب قطع اليد والرجل متخالفتني ألخذ املال بقوة السالح والقهر.
الـنوع الـرابـع :الـقتل أو الـصلب فـي حـال إشـهار السـالح والـضرب والجـرح وأخـذ املـال
بدون أن يقتل.
النوع الخامس :القتل في حال القتل بدون أخذ املال.
النوع السادس :وهي أشد الحاالت جناية وعقوبة وهي:
امل ــحارب ال ــذي ي ــقتل وي ــأخ ــذ امل ــال ف ــإن ــه ال ك ــفارة ل ــه إال ب ــالخ ــزي ف ــي ال ــدن ــيا وال ــعذاب
الـعظيم فـي اآلخـرة ،وال مـفر لـه مـن لـقاء جـزائـه ،أيـنما هـرب ،فـلو الـتحق بـالـعدو ،حـورب
الـعدو حـتى يتخـلى عـنه ،أو يقهـر عـلى تسـليمه ،لـينال جـزاءه وافـيًا ،بـقطع يـده الـيمنى
قهرا.
في السرقة :أي أخذ املال ً
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وتسليمه إلى أولياء املقتول ،ليسترجعوا منه مالهم أوالً ،ثم يقتلونه بقتيلهم ثان ًيا.
ولـيس لـهم أن يـعفوا عـنه ويـصفحوا عـن جـرمـه ،فـإن فـعلوا! كـان عـلى اإلمـام أن يـقتله،
جزا ًءا نكاالً بما أفسد في األرض ،وحارب اهلل ورسوله وقتل النفس التي حرم اهلل.
كـما لـيس لـهم أن يـأخـذوا فـديـة قـتيلهم ويـتركـوه ،ألنـه اعـتدى عـلى الـبراءة فـي اإلنـسان.
فــقتل اإلنــسان جــمي ًعا والــناس كــلهم ،وأخــل بــاألمــن الــعام وســالمــة املــجتمع ،فــال يــعود
الـحق إلـى نـصابـه ،وتـؤمـن غـائـلته إال بـاجـتثاثـه مـن رأس ،واقـتالع جـذوره مـن أسـاس،
فال بد من قتله حتى يعود األمن العام يخيم على رؤوس الناس ويع ّم ربوع الوطن.
والـروايـات كـثيرة فـي هـذا املـعنى فـي جـميع كـتب الـفقه اإلسـالمـية الـتي تـتعرض لهـذا
املوضوع.
وهذه بعضها:

السالم قـال :سـئل عـن قـولـه اهلل عـز وجـل } :ا+ Iﱠ َ ـا َج َـز ُاء
 -1عـن أبـي الـحسن الـرضـا عـليه ّـ
ﱠ  َ ُ َ ُ َ+ﱠ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ( +
ً
َ
ض فــسادا ...ال ــخ اآلي ــة{ ف ــما ال ــذي إذا ف ــعله
الـ ِـذ * *¤ـ ِـار بــون ال Îورســو ويــسعون ِ * ,ا3ر ِ
استوجب واحدة من هذه األربع؟.
فقال :إذا حارب اهلل ورسوله وسعى في األرض فسا ًدا .فقتل :قتل به.
وإن قتل وأخذ املال :قتل وصلب.
وإن أخذ املال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خالف.
وإن شهـر الـسيف :فـحارب اهلل ورسـولـه وسـعى فـي األرض فـسا ًدا ولـم يـقتل ولـم يـأخـذ
املال :نفي من األرض.
قلت :كيف ينفي من األرض؟ وما حد نفيه ؟.
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قــال :يــنفى مــن املــصر الــذي فــعل فــيه مــا فــعل إلــى مــصر غــيره ،ويــكتب إلــى أهــل ذلــك
املــصر :أنــه مــنفي فــال تــجالــسوه ،وال تــبايــعوه ،وال تــناكــحوه ،وال تــؤاكــلوه وال تــشاربــوه،
فــيفعل ذلــك بــه ســنة ،فــإن خــرج مــن املــصر إلــى غــيره كــتب إلــيهم مــثل ذلــك حــتى تــتم
السنة.
توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟.
قلت :فإن ّ
توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
قال :إن ّ
السالم قال:
 -2روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ّ
ومـن شهـر السـالح فـي مـصر مـن األمـصار فـعقر :اقـتص مـنه ونـفي مـن تـلك الـبلد ومـن
شهـر السـالح فـي مـصر مـن األمـصار وضـرب وعـقر وأخـذ املـال ولـم يـقتل ،فـهو مـحارب
فجــزاؤه جــزاء املــحارب ،وأمــره إلــى اإلمــام :إن شــاء قــتله وصــلبه وإن شــاء ،قــطع يــده
ورجله.
ق ــال :وإن ض ــرب وق ــتل وأخ ــذ امل ــال :ف ــعلى اإلم ــام أن ي ــقطع ي ــده ال ــيمنى ب ــالس ــرق ــة ،ث ــم
يدفعه إلى أولياء املقتول فيتبعونه باملال ثم يقتلونه.
قال :فقال أبو عبيدة :أرأيت إن عفا أولياء املقتول ؟.
قـال :فـقال :أبـو جـعفر عـليه ّـ
الس الم :إن عـفوا كـان عـلى اإلمـام أن يـقتله ألنـه قـد حـارب
وقتل وسرق.
قـال :فـقال أبـو عـبيدة :أرأيـت إن أراد أولـياء املـقتول أن يـأخـذوا مـن الـديـة ويـدعـونـه ألـهم
ذلك ؟.
السالم :ال ! عليه القتل.
قال عليه ّ
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ف ــحق امل ــجتمع ف ــي ه ــذه ال ــصورة م ــقدم ع ــلى ج ــميع ال ــحقوق ال ــشخصية وال ي ــسقط
بــإســقاط أولــياء الــدم مــع أنــه مـ ّـر مــعنا شــدة الــترغــيب فــي الــعفو والــصفح بــل وإضــافــة
الغفران لهما .يقول الدكتور ممدوح حقي):(١
بعد أن نقل قوله تعالى:

َ ْ َْ ُ ََ ْ َ ُ ََْ ُ َ ﱠ ﱠَ َُ
}و ن تعفوا وتصفحوا وتغ ِفروا ف Iان
ال Îغف ٌور َر ِح * ٌ.(٢){b
اI
وكـأنـي أملـح فـي هـذه اآليـة ومـا مـاثـلها مـن الـتفريـق بـني الـعفو والـغفران مـا يشـبه الـعفو
ال ــخاص وال ــعفو ال ــعام .ف ــال ــعفو ي ــسمح ال ــعقاب وت ــبقى الج ــري ــمة م ــاث ــلة .أم ــا ال ــغفران
فــيمسح الجــريــمة والــعقاب م ـ ًعا ،وال يــبقى لــهما مــن أثــر .وهــذا الــتفريــق لــه أهــمية فــي
ت ــصنيف الج ــرائ ــم وال ــعقاب .وم ــع اس ــتقراب ف ــكرت ــه ف ــي أص ــل التش ــري ــع م ــن ال ــحثّ
الشديد والترغيب الزائد في العفو والصفح والغفران ملسح الجريمة والعقاب م ًعا.
ومـع إسـقاط كـافـة الـحقوق الـشخصية بـل حـتى مـع انـتقال األولـياء إلـى الـديـة ورضـاهـم
بها ،والعفو والصفح عن املجرم والغفران له.
ف ــإن اإلس ــالم ،غ ـ ّلب ج ــان ــب ال ــحق ال ــعام ،ع ــلى ج ــميع ال ــحقوق ال ــشخصية وال ــخاص ــة
وفـوت مـصلحتهم املـاديـة فـي االنـتقال لـلديـة ،مـراعـاة لـجانـب املـجتمع مـن جـراء االعـتداء
عليه واإلخالل باألمن العام.
فـمع تـنازلـهم عـن قـتل الـجانـي مـجانًـا ،أو ِبـع َوض ال يـسقط الـحق الـعام .بـل كـان عـلى
اإلم ـ ــام أن ي ـ ــقتله ،وإن ط ـ ــلبوا ال ـ ــدي ـ ــة ف ـ ــليس ل ـ ــهم ذل ـ ــك ألن الج ـ ــري ـ ــمة ت ـ ــتجاوز ال ـ ــحق
الــشخصي مــن أصــل تــركــيبها ،فــواليــتهم تــتوقــف عــند حــدود الــواليــات الــعامــة الــتي بــها
تــحفظ جــميع حــقوق املســلمني -الــنبي أولــى بــاملــؤمــنني مــن أنــفسهم -فــليس لــهم إال مــا
) (١في محاضرته التي ألقاها في ندوة الدفاع االجتماعي المنعقدة في الرباط .2/5/81
) (٢التغابن .14
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ســلبه مــن قــتيلهم ،وحــق االقــتصاص ،فــإن تــنازلــوا عــنه يــبقى قــائـ ًـما بــالــواليــات الــعامــة،
كما تسقط الدية بها إلقامة الحد على الجاني.
أم ــا امل ــحارب ــة هلل ول ــلرس ــول ب ــدون ق ــتل وال أخ ــذ م ــال ،ب ــل ملج ــرد ال ــفساد ف ــي األرض،
وترويع اآلمنني ،وإخافة الطريق ،فتدابير اإلسالم الزجرية هي النفي والعزل.
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العزل االجتماعي
وه ــذه م ــن أه ــم ال ــسياس ــات الس ــلبية ال ــتي ت ــقطع داب ــر الج ــري ــمة ،ف ــإ ّن امل ــحارب ي ــح ّ
س
ب ــال ــعزل ــة ،وال ــغرب ــة ف ــي ج ــميع أق ــطار ال ــدي ــنا ،وي ــرى ف ــي امل ــوت أك ــبر رح ــمة ل ــه م ــع ه ــذا
االض ـ ــطهاد ال ـ ــنفسي ،وال ـ ــتعذي ـ ــب ال ـ ــوج ـ ــدان ـ ــي ،وإع ـ ــراض ال ـ ـنّاس ع ـ ــنه ج ـ ــمي ًعا ،ف ـ ــال
ُيـجالـسوه وال يـبايـعوه وال يـناكـحوه وال يـؤاكـلوه وال يـشاربـوه ،فـكيف لـحياتـه أن تسـتقيم؟
ومع من يتحدث؟ وكيف يتدبر شؤونه ،مع أنه حر طليق؟
ف ــفي ك ــل ي ــوم ي ــموت م ــرات ع ــدي ــدة ،ح ــتى ي ــرج ــع ع ــن إف ــساده ف ــي األرض ،وي ــعود إل ــى
س ــرب ــه ب ــعد م ــرح ــلة اخ ــتبار ط ــوي ــلة ت ــمتد ل ــسنة ي ــتبني خ ــالل ــها ص ــالح ــه وإق ــالع ــه ع ــن
الجــريــمة أو اســتمراره فــي الــفساد ،وال مــجال لــه لــاللــتحاق بــاألعــداء ،أو بــالد الشــرك،
ألن الجـريـمة عـاملـية تـضر بـاملـجتمع اإلنـسانـي وعـاديـة بـاملـفهوم الجـديـد ،وال يـمكن لـدولـة
أن تـقبل لـجوء املجـرمـني الـعاديـني أو الـعاملـيني ملـا فـيه مـن االرهـاب الـعاملـي وهـبها فـعلت
ذلك فلتأذن بحرب تُ َ
ش ُّن عليها لتطهير األرض من الفساد.
كـما أن فـي هـذا الـتدبـير وعـيًا سـياسـيًا وعـم ًقا اجـتماعـيًا يـتجاوز املجـرم ،بـما يخـلق مـن
وحـدة مـتكامـلة مـتضامـنة ،بـني جـميع املسـلمني فـي شـتى بـقاع األرض ،لـدى الـتزامـهم
بهـذا الـحكم ،وشـعورهـم ذاتـ ًيا ومـمارسـتهم عـمل ًيا مـفهوم كـلكم راع ٍ وكـلكم مـسؤول عـن
رعـيته .فـالـرعـويـة هـنا تـترجـم عـمالً عـلى الـطبيعة ،وتـطبق عـلى الـساحـة أسـلوبًـا إيـجابـيًا
بتوحيد الكلمة والعمل واملصير .وسلبًا بنزع جرثومة الشر من نفس الفرد.
ف
ـتخف الجـرائـم ،حـتى تـغدو نـادرة بـل مـعدومـة ،كـلما ازداد تـالحـم املـجتمع فـي تـطبيق
ّ
ه ــذه األح ــكام .ل ــقد وع ــينا ه ــذا ال ــبعد االج ــتماع ــي ال ــعميق م ــفرزًا ع ــلى ال ــساح ــة ف ــي
تاريخ اإلسالم.
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الحادثة وقعت سنة ثمان أو تسع للهجرة في شهر رجب.
مكانها :تبوك.
أس ــباب ــها :األخ ــبار ع ــن تج ــميع ال ــروم ال ــحشود ال ــكثيرة ف ــي ال ــشام ،وإع ــطاء ه ــرق ــل
أصــحابــه ِرزق ســنة ،ولــحاق لخــم وجــذام وعــامــلة وغــسان بــه ،ووصــول مــقدمــاتــهم إلــى
البلقاء.
ط ــبيعتها :زم ــن عس ــرة م ــن ال ــناس وش ـ ّدة م ــن الح ــر وج ــدب م ــن ال ــبالد ،ووق ــت ن ــضوج
الثمار ورغبة الناس في أكل أطايبها .فلذلك سمي جيش العسرة.
مــفارقــاتــها :قــوم يــتسابــقون إلــى املــوت فــتقفل أبــوابــه فــي وجــوهــهم فــيتولــون وهــم يــبكون
ـيسموا بــالــكذابــني
حــتى ســموا بــذلــك ،وقــوم ي ْـهـربــون مــنه فــتصمهم وصــمة عــار أبــديــة فـ ّ
ويبقى قرآنًا ناط ًقا يصف حال كل منهم.

َ َ َ ُْ َ ﱢ ُ َ َ (
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اْ 3ع َـراب ِل ُـي Ãو َذ َن َ ُْ Õـم َو َق َـع َد ﱠال ِـذ َ َ+ك َـذ ُبـوا ﱠ َ
ـو َس ُـي ِصيبُ
َ *
ﱠ}وجـاء َاPـعذرون ِم َـن ( ِ
ﱠ
َ
ْ
َ
َ
َ
ال ِـذ َ َ+كـف ُروا ِم ُ ْ+ـ ْم َعـذ ٌ
اب ا ِل * ٌ * bل ْـي َس َع Qال ﱡـض َعف ِاء َوَ 3عَ Q
اْ Pـر َ َ+وَ 3ع Qال ِـذ * َ+
*
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ـو َمـا عُ Q
اْ Pح ِس ِن * ِ ^َ+م ْـن َس ِـب ٍيل
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َو ﱠ ُ
الَ Îغ ُـف ٌور َر ِح * ٌَ * bوَ 3ع َ Qﱠال ِـذ *  َ+اَ Iذا َمـا (ا َت ْوـ َك ِل َت ْح ِمـ َل ُه ْم ُق ْلـ َت ( 3ا ِج ُـد َمـا (ا ْ ِ© ُـل ُْy
َ َ ْ َ َ ﱠ ْ َ ( ْ ُ  َ ُ َ ْ ُ ُ+ﱠ ْ َ َ  ( ً+ﱠ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
(
١
)
علي ِه تولوا واعيم ت ِفيض ِمن الدم ِع حز 6ا¤iِ * 3دوا ما ين ِفقون{ .
وقــوم يــتلكأون فــي الخــروج ال هــر ًبــا مــن املــوت أو ح ـبًا بــالــحياة بــل تــوان ـ ًيا وتــكاس ـالً ثــم
يتداركون أنفسهم قبل فوات األوان كأبي خيثمة.
وقصته:
كـان رجـالً قـويًـا وكـان لـه زوجـتان وعـريـشان .وكـانـت زوجـتاه قـد رشـت كـل واحـدة مـنهما
عريشها وبردت له فيه ما ًء وهيأت له طعا ًما.
فــقام عــلى بــاب الــعريشــني ،فــنظر إلــى امــرأتــيه ومــا صــنعتا لــه .فــقال :ال واهلل مــا هــذا
بــانــصاف! رســول اهلل قــد غــفر اهلل لــه مــا تــقدم مــن ذنــبه ومــا تــأخــر،قــد خــرج فــي الــفيح
والـريـح ،وقـد حـمل السـالح يـجاهـد فـي سـبيل اهلل ،وأبـو خـيثمة قـوي قـاعـد فـي عـريـشه
وامـرأتـني حـسناويـن؟ وال واهلل مـا هـذا بـإنـصاف .ثـم قـال :واهلل ال أدخـل عـريـش واحـدة
منكما حتى ألحق برسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم ،فهيئآ لي زا ًدا.
فــفعلتا ثــم قــدم نــاضــحه فــارتحــل ثــم خــرج حــتى أدرك رســول اهلل صـ ّلى اهلل عــليه وآلــه
وسـ ّلم بـتبوك .فـقال الـناس :يـا رسـول اهلل! هـذا راكـب عـلى الـطريـق مـقبل فـقال :كـن أبـا
خيثمة ! فقالوا هو واهلل أو خيثمة.
خيرا ودعا له.
وأخبر النبي بما كان منه فجزاه
ً
وقـوم يـتأخـرون ثـم يـتداركـون أنـفسهم فـيقاسـون م ّـر الـعذاب حـتى يـتمكنوا مـن اسـتعادة
شخصيتهم االجتماعية وحقوقهم املدنية ويسلموا من نبذ املجتمع لهم وعزلهم عنه.
قال في تفسير البيان نقالً عن تفسير القمي:
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وقـد كـان تخـلف عـن رسـول اهلل صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه وسـ ّلم قـوم مـن املـنافـقني وقـوم مـن
املؤمنني مستبصرين لم يعثر عليهم في نفاق.
منهم :كعب بن مالك الشاعر ،ومرارة بن الربيع ،وهالل بن أمية الرافعي.
فلما تاب اهلل عليهم ،قال كعب:
مــا كــنت قــط أقــوى مــني فــي ذلــك الــوقــت الــذي خــرج رســول اهلل ص ـ ّلى اهلل عــليه وآلــه
وس ـ ّلم إل ــى ت ــبوك وم ــا اج ــتمعت ل ــي راح ــلتان ق ــط إال ف ــي ذل ــك ال ــيوم )م ــع أن ال ــبكائ ــني
كانوا يطلبون جملهم على الخفاف والنعال .كما قيل( ) .(١وكنت أقول:
أخـرج غـ ًدا أو بـعد غـد فـإنـي مـق ّوى ،وتـوانـيت وثـقلت بـعد خـروج الـنبي صـ ّلى اهلل عـليه
وآله وس ّلم أيا ًما أدخل السوق وال أقضي حاجة.
فـلقيت هـالل بـن أمـية ،ومـرارة بـن الـربـيع ،وقـد كـانـا تخـلفا أي ً
ـضا فـتوافـقنا أن نـبكر إلـى
السوق ،فلم نقض حاجة.
فـما زلـنا نـقول :نخـرج غـ ًدا وبـعد غـد حـتى بـلغنا إقـبال رسـول اهلل صـ ّلى اهلل عـليه وآلـه
وسـ ـ ّلم ف ــندم ــنا ،ف ــلما واف ــى رس ــول اهلل صـ ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وسـ ـ ّلم اس ــتقبلناه ن ــهنئه
بالسالمة ،فسلمنا عليه ،فلم يرد علينا السالم وأعرض عنا.
وسـلمنا عـلى إخـوانـنا فـلم يـردوا عـلينا السـالم .فـبلغ ذلـك أهـلينا فـقطعوا كـالمـنا .وكـنا
نحضر املسجد فال يس ّلم علينا أحد وال يكلمنا.
ف ــجاءت ن ــساؤن ــا إل ــى رس ــول اهلل ص ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وس ـ ّلم ف ــقلن :ق ــد ب ــلغنا سخ ــطك
على أزواجنا أفنعتزلهم؟
فــقال رســول اهلل صـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وسـ ّلم :ال تــعتزلـنَّهم ولــكن ال يــقربــوكــن .فــلما رأى
كعب بن مالك وصاحباه ما قد ّ
حل بهم قالوا:
) (١عن محمد بن كعب وابن اسحاق.
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مــا يــقعدنــا بــاملــديــنة وال يــكلمنا رســو ل اهلل ص ـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وس ـ ّلم وال إخــوانــنا وال
أهلونا؟ فهلموا نخرج إلى هذا الجبل فال نزال فيه حتى يتوب اهلل علينا أو نموت.
فخ ــرج ــوا إل ــى ذب ــاب  -اس ــم ج ــبل ب ــامل ــدي ــنة -ف ــكان ــوا ي ــصوم ــون ،وك ــان أه ــلوه ــم ي ــأت ــون ــهم
بالطعام فيضعونه ناحية ثم يو ّلون عنهم وال يكلمونهم.
فـبقوا عـلى ذلـك أيـا ًمـا كـثيرة يـبكون بـالـليل والـنهار ويـدعـون اهلل أن يـغفر لـهم .فـلما طـال
عليهم األمر قال لهم كعب:
يــا قــوم قــد سخــط اهلل عــلينا ورســولــه ،وقــد سخــط عــلينا أهــلونــا ،وإخــوانــنا قــد سخــطوا
علينا فال يكلمنا أحد منهم .فَلِ َم ال يسخط بعضنا على بعض؟.
ف ــتفرق ــوا ف ــي ال ــجبل وح ــلفوا أن ال ي ــكلم أح ــد م ــنهم ص ــاح ــبه ح ــتى ي ــموت أو ي ــتوب اهلل
عـليه ! فـبقوا عـلى ذلـك ثـالثـة أيـام ،وكـل واحـد مـنهم فـي نـاحـية مـن الـجبل ال يـرى أحـد
منهم صاحبه وال يكلمه.
فــلما كــان فــي الــليلة الــثالــثة ،ورســول اهلل فــي بــيت أم ســلمة نــزلــت تــوبــتهم عــلى رســول
اهلل ’ لـقد تـاب اهلل عـلى الـنبي الـخ وعـلى الـثالثـة الـذيـن خـلفوا ..وقـد كـانـت مجـموع املـدة
التي بقوا يتضرعون بها إلى اهلل تعالى ويتوبون إليه خمسني يو ًما.
فهــذه الــسياســة فــي الــعزل تــعيد األمــور إلــى نــصابــها وتــرهــب قــلوب كــل مــن تــس ّول لــه
نــفسه الــتجاوز ،وتــجعل مــن املــعزول مــنبوذًا تــتعذر عــليه ســبل الــحياة ،وتخــلق تــماسـ ًكا
في بنية املجتمع تش ّد أواصره في وحدة متراصة يندر أن يتخلخل بنيانها.
وال ـ ــعزل ف ـ ــي اإلس ـ ــالم س ـ ــياس ـ ــة م ـ ــن ان ـ ــجح ال ـ ــسياس ـ ــات ال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــية وأن ـ ــجع ال ـ ــتداب ـ ــير
االجــتماعــية فــي الحــد مــن اســتشراء الجــرائــم وتــفشي املــوبــقات .وقــد قــام بــدور فــعال
في استقامة األمور.
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سياسة العزل في اإلسالم
ح ــتى ي ــمكننا أن ن ــفهم س ــياس ــة ال ــعزل اإلس ــالم ــية ال ب ــد ل ــنا م ــن ف ــهم ط ــبيعة اإلن ــسان
االجتماعية وتأثير مفهوم العزل عليه.
ف ــاإلن ــسان ح ــيوان اج ــتماع ــي ب ــال ــطبع ب ــموج ــب ف ــطرت ــه ويح ــرص ع ــلى أن ت ــبقى ه ــذه
الـظاهـرة فـي حـياتـه ملـا فـيها مـن الـتنافـس بـني األفـراد والـتسابـق فـي اقـتناء املـوجـودات،
ف ــإرواء ال ــغري ــزة البش ــري ــة ي ــتوق ــف ع ــلى وج ــود ع ــدد واف ــر م ــن ص ــنف اإلن ــسان ح ــتى
تــتفاعــل آثــار املــقتنيات رمــوزًا ظــاهــريــة عــلى املــفضل مــنهم بــها ،وإال ملــا كــان لــها مــن
قيمة.
ف ــاب ــنا آدم ق ــتل اح ــده ــما اآلخ ــر ن ــتيجة ال ــتناف ــس ب ــينهما وظ ــهور آث ــاره ع ــلى األف ــضل
مــنهما بــقبول قــربــانــه املــفضل -ولــم يــكن غــيرهــما فــي األرض عــلى ســعتها -وملــا خــلت
ألحدهما ،تأكله الندم لغياب املنافس ،وفقدان النظير.
ولــو أن إنــسانًــا مــلك الــدنــيا وحــي ًدا ،بــكل مــا فــيها مــن كــنوز ظــاهــرة وبــاطــنة ،يســتمتع
منها كيف شاء بما شاء يأتيه رزقه رغ ًدا أنى شاء ،ألرخصها لقاء أنيس يعايشه.
ومـع جـاللـة قـدر األنـبياء وأنـسهم بحـديـث اهلل وحـالوة االسـتماع الـيه وارتـقائـهم مـراتـب
الكمال العلوى فإن أنفسهم تطمح ملعاشرة األنيس وتعايش املجانس.

َ َ َ ﱠ ْ  َ َ َ+ﱠ ُ َ ﱢ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ( َ ً ْ َ +
}وزك ِر * 6ا Iذ 6دى ر به رب  3تذر ِ * Hفردا وانت خ *ِ 9

ال َوارِث * .(١){^َ+

وال غ ــرو فه ــذا ن ــام ــوس ال ــوج ــود ،ف ــال ــفردي ــة م ــن ش ــأن ــه ،وص ــفات ــه واخ ــتصاص ــات ــه وح ــده
ا( Äا ْز َو ً
سبحانه ،والتعددية والزوجية ،شأن املخلوقات الفطرية َ}و َخ َل ْق َن ُ ْ
اجا{).(٢
) (١األنبياء .89
) (٢النبأ .8
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َ (ﱡَ ﱠ ُ ﱠُ َ ﱠ ُ ُ ﱠ
َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ  َ َ َ َ ْ َ َ ْ+ﱠ
احـد ٍة وخـلق ِمـا زو Åiـا وبـث
*} 6ا *8ـا الـناس اتـقوا ر ب yال ِـذي خـلقِ yمـن نـف ٍس و ِ
َ ً َ َ ُ ْ+
َ
ً
َ
ً
(
١
)
ِمما ِرجا 3ك ِث *9ا و ِنساء{ .
وكـل مخـلوق ألـيف خـلقته ،وملتحـم مـع جـزء وجـوده وانـتشار ذاتـه وتـعددهـا ومـرتـبط بـها
ارتــباط الــشعاع بــمصادر الــنور ،فــالــنفس واحــدة وبــثها كــثير فــهي هــو ،كــما هــو هــي،
ال يــمكن انــفكاكــهما وعــزلــهما عــن بــعض ،لــحنني كــليهما إلــى اآلخــر واســتحالــة الــحياة
ً
ب ــدون ــه .ألن َ}و ِمـ ْـن َ *آِ 6ت ِه (ا ْن َخـ َـل َق َل ُ ْ
ِ yمـ ْـن (ا ْن ُف ِس ُ ْ
( yا ْز َو ًاجــا ِلـ َـت ْس ُك ُنوا اَ Iلـ *ْ َـا َو َجـ َـع َل َب ْي َن ُ ْ
َ yمـ َـو ﱠدة

ً

َو َر ْ َ
©ة{).(٢
فــتآلــف املــتجانــسات س ـنّة الــكون ،ال تــقبل الــتبديــل والــتغيير حــتى فــي أحــلك الــظروف،
ف ــهي ال ــفطرة ال ــغري ــزي ــة ال ــتي ت ــتعاون ب ــها امل ــوج ــودات وت ــك َّون ب ــواس ــطتها امل ــجتمعات
املـختلفة ،واملنتشـرة فـي طـول األرض وعـرضـها ،مـن نـبات وأشـجار ،إلـى حـيوان ،إلـى
جـ ــماد -مـ ــن أتـ ــربـ ــة وصـ ــخور وغـ ــيوم وأمـ ــطار وحـ ــياة -إلـ ــى إنـ ــسان تـ ــتأكـ ــد لـ ــه دواعـ ــي
الــتجانــس أكــثر مــن غــيره ،ويــحتاج اســتمرار وجــوده لــتآلــفها بــأشــد مــا تــكون الــحاجــة
ل ــذل ــك؛ إذ ل ــواله ــا الس ــتحال ــت ال ــحياة ،وألك ــلت ال ــغرب ــة ه ــذا ال ــوج ــود وأح ــال ــته ي ــبا ًب ــا ،ول ــو
بدلت األجناس في األرض الحتاجت إلى متجانساتها.

ٌَ ُ َ ْ
ُ ْ َ َ َ ( +
َ ْ َ
ًَ
}قــل لـ ْـو ن ِ * ,اْ 3ر ِض َمــِ Oئــكة َ* ْ ــشون ُمط َم ِئ ﱢن *  ^َ+ل + َ+ﱠ9ل َنا َعــل *ْ ِ ْم ِمـ َـن الـ ﱠـس َم ِاء َملô
ً
َر ُسو.(٣){3
ف ــال ــتفاع ــل امل ــطمئن ي ــتوق ــف ع ــلى ال ــتجان ــس ،وإال لح ــدث ــت ال ــطفرة وت ــب ّدل ك ــل ش ــيء
بأجناس جديدة متفاعلة متجانسة.

) (١النساء .1
) (٢الروم .21
) (٣اإلسراء .95
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 ُ ْ َ اIو َذا ِش ْـئ َنا َب ﱠـد ْل َـنا (ا ْم َـث َ ُاْ Õـم َت ْـب ِدي ًـ * Oا Iﱠن َه ِـذ ِه َت ْـذ ِك َـر ٌة &َ َ+ـنْ
ْ َ+
}ُ ¤ـن َخ َـل ْق َن ُ ْ
ا َو َش َـد ْد ( 6َ+ا ْ َ
َ َ aﱠ  َ َ َ َ+ﱢ َ ً
(
١
)
شاء ا¤ذ ا ò Iر ب ِه س ِبي. {O
ف ــال ــعبرة ف ــي اس ــتغالل ط ــبيعة ه ــذا ال ــتآل ــف ،ل ــتعمل ال ــفصائ ــل ك ــلها ل ــتشكيل امل ــجتمع
امل ــتراب ــط ب ــكل ذرات وج ــوده ،ك ــل بحس ــب م ــبرر ف ــطرت ــه ،ف ــفصائ ــل ال ــحيوان ــات ت ــتآل ــف
مـنفصلة بـعضها عـن بـعض لـيحتمي كـل فـصيل ويُـدافـع عـن نـفسه بـمقدار مـا سـمحت
ل ــه ف ــطرت ــه وزودت ــه ال ــطبيعة ب ــه ،م ــن ق ــوة ف ــاع ــلة وم ــداف ــعة م ــفترس ــة أو واق ــية ف ــاخ ــتلفت
ف ــصائ ــلها ب ــاخ ــتالف م ــهام ــها .ف ــمنها امل ــفترس ــة وس ــري ــعة الج ــري وامل ــداف ــعة ب ــال ــقرون
وامل ــحتال ــة ،إل ــى غ ــير ذل ــك م ــما جه ــزت ب ــه ل ــحفظ وج ــوده ــا وان ــتظام ت ــكوي ــنها ،ك ــما وأن
بــعض فــصائــلها تــتعاون مــع فــصائــل اخــرى فــي عــملية دفــاع مشــترك ،وتتحــد جــمي ًعا
عند اشتراك املصلحة فيما بينها في ماء أو كأل.
واإلن ـ ــسان س ـ ــيد ه ـ ــذه األش ـ ــياء ف ـ ــهو أح ـ ــوج ل ـ ــلتعاون وال ـ ــتعاض ـ ــد ،وت ـ ــشكيل امل ـ ــجتمع
املـتآلـف .فـالـوجـود االجـتماعـي لـديـه أقـوى مـن سـائـر املخـلوقـات ،وعـزلـه عـن هـذا الـوجـود
يـشكل لـه أكـبر ضـربـة قـاضـية عـلى طـموحـاتـه ،ويحـ ّد مـن لـذاتـه الـنفسية والـحيويـة بـما
ك ــان ي ــتناف ــس ف ــيه م ــع أق ــران ــه ،وي ــتفاخ ــر ب ــه م ــع أب ــناء ج ــنسه ،وي ــعده ذخ ـ ًـرا ول ــذة ف ــي
ح ــيات ــه ،وي ــفقده ال ــسيطرة ع ــلى ب ــاق ــي األج ــناس وال ــفصائ ــل م ــن ال ــحيوان ــات وال ــبهائ ــم
املسخرة له والكنوز الدفينة في األرض.

ُْ َْ ََ َ ﱠ
ْ
ﱢ
ُ ﱡ Uﱠ
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َ
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َ
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ح
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ـب
ِ
ْ* ِ ِ
َ
ْ
ْ
ْ
(
ْ
ﱠ
َ
ْ
ْ
اَ Èـياة ﱡ
َ ُ
َوالـف ﱠض ِة َو َ+
الـدن َـيا َو ُ
اَ Pـس ﱠو َم ِـة َوا3ن َـع ِام َو َ
اْ Èـيل ُ
الِ Îع ْـن َد ُه
ِ
اْ Èـر ِث ذ ِلـك َمـتاع َ ِ
ِ
ْ
ُح ْس ُ
َ
اP
ن
آب{).(٢
ِ
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ْ َ ُ ( +ﱠ َ ْ َ َ ُ ﱡ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َ َ ُ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ( + ٌ ُ U
ْ
َ
}اعــmوا ا ــا اÈــياة الــدنــيا لـ ِـعب وÕــو و ِز يــنة وتــفاخــر بين yوت ,* ِ }ôا3مــو ِال
َ (
ْ
(
١
)
3د{ .
وا3و ِ
فـمع عـزل فـرد عـن االنـدمـاج فـي املـجتمع ،واالنـصهار فـيه ،تـتعطل عـنده هـذه الـغرائـز،
ـب اقـ ــتناء املـ ــتع املـ ــتنافـ ــس فـ ــيها ،لـ ــفقدان مـ ــيدان املـ ــنافـ ــسة عـ ــنده
الـ ــباعـ ــثة لـ ــه عـ ــلى حـ ـ ّ
وإب ــعاده ع ــنه ،ف ــلمن ي ــتزي ــن؟ وم ــع م ــن ي ــتفاخ ــر؟ ب ــذه ــبه وخ ــيله وأم ــوال ــه وأوالده وج ــميع
شــأنــه؟ طــاملــا أنــه مــفرز عــن املــجتمع ومــعزول عــنه فــال يــتعاطــاه أحــد ،وكــيف لــه يــحتفظ
بالسيطرة عليها واستخراج خيراتها منفر ًدا؟
فـ ــطبيعة اإلنـ ــسان وفـ ــطرتـ ــه ،بـ ــل ومـ ــصالـ ــحه جـ ــمي ًعا تـ ــأبـ ــى عـ ــليه االعـ ــتزال واالنـ ــفراد،
ل ــتشاب ــكها ،وت ــكميل ب ــعضها ب ـ ً
ـعضا ،وت ــراب ــطها ت ــراب ــط الجس ــد ال ــواح ــد ال ــذي ي ــؤ ّل ــف
بمجــموعــة الــوحــدة الــكامــلة ،عــلى اخــتالف مــهام أعــضائــه قــوة وضــعفًا ،وقــيادة وعــمالً،
وهو ما عناه اإلسالم بقوله:
ال ت ــدع اهلل أن ي ــغنيك ع ــن ال ــناس! ف ــإن ح ــاج ــات ال ــناس ب ــعضهم إل ــى ب ــعض م ــتصلة
كــاتــصال االعــضاء ،فــمتى يســتغني املــرء عــن يــده أو رجــله؟ ولــكن ادع اهلل أن يــغنيك
عن شرارهم.
ف ــتراب ــط اإلن ــسان م ــع ب ــعضه ،ت ــراب ـطًا ف ــطريً ــا م ــتكام ـالً ،ب ــاخ ــتالف م ــهمة ك ــل ف ــرد ع ــن
اآلخــر ،فــهو اجــتماعــي بــالــطبع ،لــيتمكن مــن تــلبية حــاجــاتــه وقــضاء رغــباتــه ،وال يــمكن
االســتغناء عــن عــضو املــجتمع ،مــهما تــدنــت مــصلحته ،النــها تس ـ ّد الــفراغ مــن جــانــبها
ك ــما تسـ ـ ّد ال ــرج ــل م ــهمة ال ــسير وال ــيد م ــهمة ال ــعمل وال ــعني م ــهمة ال ــبصر ،وي ــتكام ــل
الجميع مع العقل لتشكيل اإلنسان السوي والجسم القوي.
ول ــكن ان ــعطاب ب ــعضها ق ــد يس ــتدع ــي ب ــتر امل ــعطوب ،ل ــئال يتس ــرب ال ــعطب ل ــالع ــضاء
السـليمة ،فـيعطل عـملها كـذلـك فيسـتغني عـنه لسـالمـة الـباقـي؛ وإن أحـدث نـقصانًـا فـي
) (١الحديد .20
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ال ــتكام ــل ،وع ــطالً م ــن ج ــان ــب ،وم ــخال ــفة ل ــلفطرة متس ــببة م ــن ت ــأتّ ــي امل ــرض امل ــخال ــف
للطبيعة.
والــفرد املــعزول عــن املــجتمع؛ يتّخــذ بــحقه هــذا اإلجــراء لــيذوق مــرارة مــخالــفة الــفطرة،
الـتي أدخـلها عـلى املـجتمع بـجنايـته ،وأثـرهـا الـوبـيل عـلى تـكامـله وسـالمـة سـيره ،ومـدى
تــنغيص حــياتــه الــهادئــة الــتي كــان يــنعم بــها ،عــندمــا كــانــت الــفطرة تتخــذ طــريــقها فــي
سلوكه.
ـيحس ب ــنفسه أث ــر
ف ــاإلج ــراء امل ــخال ــف ل ــلفطرة املتخ ــذ ب ــحقه ،ك ــان إي ــقاظً ــا ل ــضميره ،ل ـ ّ
مـخالـفة الـفطرة ،وانـعكاسـاتـه الـسيئة ،عـلى نـفوس إخـوانـه أبـناء مـجتمعه ،وشـدة آالمـهم
ًـ
مــن أثــره ،لــيعود بــعد تــلك التجــربــة الــعملية ،أكــثر تــيقظًا ،وأعــمق إحـ
ـساس ا ،بــالــحاجــة
لس ــلوك ط ــري ــق ال ــفطرة ال ــسوي ،واالب ــتعاد ع ــن ات ــباع الس ــبل ال ــتي ت ــفرق ع ــن س ــبيله،
حتى تستقيم الفطرة التي فطر اهلل األشياء والناس عليها.

أسلوب العزل اإلسالمي
لـقد جـعل اإلسـالم أسـلوب الـعزل مـتفاوتًـا بـتفاوت سـلوك املنحـرفـني ،ومـارسـه مـعهم مـنذ
فج ــره ،وأع ــطى ن ــتائ ــج إي ــجاب ــية م ــهمة ف ــي إص ــالح الس ــلوك ،وال ــعودة ل ــلفطرة ،وال ــكالم
املفصل عنه يحتاج لغير مقامنا ولكننا نلمح ألهميته وبعض موارده وآثاره.
ٍ
أحد منهم مات أب ًدا وال تقم على قبره.
وال تصل على
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+ﱠ َ ْ  َ َ ْ ٌ ْ ُ ْ ( َ ُ َ ْ ( َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ+ﱠ
الش ْـي َط ِان َف ْ
ـاج َـت ِن ُب ُوه َل َع ﱠل ُْy
}ا Iـا اÈـمر واPي ِ وا3نـصاب وا3ز3م ِرجـس ِمـن  ِـل
ُْ َ
تف ِل ُحون{).(١
قــال رســول اهلل ص ـ ّلى اهلل عــليه وآلــه وس ـ ّلم :ال تــجالــس شــراب الخــمر فــإن الــلعنة إذا
عمت من في املجلس.
نزلت ّ
وق ــال رس ــول اهلل صـ ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وسـ ـ ّلم :م ــلعون م ــن ج ــلس ع ــلى م ــائ ــدة يش ــرب
عليها الخمر.
وق ــال رس ــول اهلل ص ـ ّلى اهلل ع ــليه وآل ــه وس ـ ّلم :م ــن ك ــان ي ــؤم ــن ب ــاهلل وال ــيوم اآلخ ــر ف ــال
ي ــؤاخ ــني ك ــاف ـ ًـرا ،وال ي ــخال ــطن ف ــاج ـ ًـرا ،وم ــن آخ ــى ك ــاف ـ ًـرا أو خ ــال ــط ف ــاج ـ ًـرا ك ــان ف ــاج ـ ًـرا
كافرا.
ً
الس الم ق ــال :األش ــرار ت ــورث س ــوء ال ــظن ب ــاألخ ــيار ،وم ــجال ــسة
ع ــن اإلم ــام ع ــلي ع ــليه ّ ـ
األخ ــيار ت ــلحق االش ــرار ب ــاألخ ــيار ،وم ــجال ــسة ال ــفجار ل ــألب ــرار ت ــلحق ال ــفجار ب ــاالب ــرار،
فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه !
فـإن كـانـوا أهـل ديـن فـهو عـلى ديـن اهلل وإن لـم يـكونـوا عـلى ديـن اهلل! فـال حـ َّ
ظ لـهم فـي
دين اهلل.
اخـترنـا هـذه الـنصوص السـبعة مـن الـكتاب والـسنة مـع كـثرتـها والـتي تـحتاج إلـى بـحث
منفرد ومستفيض ،عن فلسفتها ،وغايتها وفائدتها وتاريخها ونتائجها.
ولـكننا اقـتصرنـا عـلى هـذه الـنصوص فـقط إلعـطاء صـورة عـن تـنوع الـعزل ،وأن الـغايـة
مـنه إصـالح السـلوك املنحـرف ،وعـودتـه إلـى االسـتقامـة والـصواب مـتفاعـالً مـع املـجتمع
وذائ ًقا مرارة خروجه على الفطرة.
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ف ــال ــنص األول ي ــنظر إل ــى أق ــصى ال ــتداب ــير االح ــترازي ــة وال ــتي ل ــيس ف ــوق ــها ش ــيء ف ــهو
تـدبـير رقـم واحـد ،يتخـذ بـحق الـجناة وعـزلـهم طـوال حـياتـهم حـتى بـعد املـوت ،فـهو عـزل
اجـتماعـي مـتواصـل وسـببه جـنايـتهم الـكبيرة عـلى املـجتمع ،بتخـ ّلفهم عـن املـساهـمة فـي
ًـ
ـادح ا ومـ
ـررا فـ ًـ
ـزدوج ا بــإحــداثــهم
الــدفــع عــنه وتخــذيــل غــيرهــم عــن ذلــك ،فــهم يــشكلون ضـ ً
مــنطقة فــراغ فــيه كــبيرة ،وشــرخ يــتوســع بســرعــة مــذهــلة ويهــز بــناءه املــتماســك بــعد أن
ضعضعوا أسسه املتينة ،وخلخلوا قواعده الثابتة.
ف ــحينما داه ــم الخ ــطر ،ذل ــك ال ــبناء امل ــتماس ــك ،وامل ــجتمع امل ــتراص ل ــينقض ب ــناءه م ــن
أس ــاس ،وليس ــلخ إن ــسان ــه -ال ــذي ه ــو حج ــر ال ــزاوي ــة ف ــيه -ع ــنه وي ــنسف ق ــواع ــده ،ب ــعد
أثرا بعد عني.
تفكيكه ،ويجعله ً
ســاهــم الــجناة بــمساعــدة بــلوغ الخــطر غــايــته وتــسهيل الــطريــق لــوصــول الخــطريــن إلــى
أه ــداف ــهم بتخ ــلفهم ع ــن س ــد ال ــفراغ م ــن ج ــان ــبهم ال ــذي أح ــدث الش ــرخ وب ــمحاول ــتهم
تــوســيعه بــنقض مــا يســتطيعون نــقضه مــما بــقي مــتماس ـ ًكا بــواســطته بســلخ اإلنــسان
الباقي لدعم ذلك البناء عن موقعه.
وذلـ ــك أنـ ــهم تخ ـ ـ ّلفوا عـ ــن الـ ــدفـ ــاع ،وخـ ــذلـ ــوا غـ ــيرهـ ــم فـ ــي مـ ــحاولـ ــة لتخـ ــلفهم كـ ــما يـ ــقول
سبحانه:
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ُ ُ
اَ+ Pحلفون َ ق َعد ِ ْ ِخOف َر ُسول ِ َ ُ
}فر َح ُ
ْ $م{).(١
الَ Îوك ِرهوا ان * ِ ¤َ iاهدوا ِْ 6iم َو ِ ِاْ Õم َوانف ِِ
ِِ i
ِ
ِ
فــفي املــرحــلة األولــى تخــلفوا عــن املــساهــمة فــي الــدفــاع بــأمــوالــهم وأنــفسهم فــأحــدثــوا
الشرخ .وفي املرحلة الثانية َ}و َق ُالوا ََ 3ت ْن ِف ُروا ِ َ ْ ,+
ا Èﱢر{).(٢
*
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مــحاولــني تــوســيع الشــرخ وســحب أحــجار الــبناء مــن مــواقــعها ليسهــل انــهياره بــتجنيب
اإلنسان املدافع وإخالء موقعه للعدو.
فـ ـ ــهؤالء يـ ـ ــش ّكلون الخـ ـ ــطر الـ ـ ــداخـ ـ ــلي ضـ ـ ــمن الـ ـ ــبناء املـ ـ ــحكم ،فـ ـ ــال بـ ـ ــد مـ ـ ــن نـ ـ ــقضهم
واسـتبدالـهم بـآخـريـن أشـد مـتانـة ،وأوى إحـكا ًمـا ،وإبـعادهـم نـهائـيًا عـن أسـس ومـراكـز
ب ـ ــناء امل ـ ــجتمع ،ف ـ ــفي ك ـ ــل م ـ ــوض ـ ــع ي ـ ــعتمد ع ـ ــليهم ف ـ ــيه يخ ـ ــلخلوا م ـ ــنطقة ت ـ ــواج ـ ــده ـ ــم
ويضعفوها.
فـال يُـعتمد عـليهم مـطل ًقا بـل يـجب عـزلـهم أبـديًـا حـتى يسـلم الـبناء مـن وهـنهم وتـوهـينهم:
وال تصل على أحد منهم مات أب ًدا .وال تقم على قبره.
ألنــهم ضــعضعوا مــا أحــكمه اهلل مــن الــبناء ،ومــاتــوا وهــم فــاســقون .فــلم يــتراجــعوا عــما
صمموا العزم عليه ،من الفسق وإضعاف البناء.
وأم ــا ال ــنص ال ــثان ــي ف ــعزل ج ــزئ ــي ،وخ ــاص؛ م ــؤق ــت ،ح ــتى اس ــتقام ــة الس ــلوك وزوال
ﱠ
االنحـراف ،بـعد عـدم جـدوى إصـالح السـلوك بـالـكلمة الـطيبة واملـعامـلة الـحسنة َ}والـH* a ِ O

َ ُ ُ َ ُ َ َa

¤+افون نشوز ُه ﱠن{.

والـنشوز هـو الـعصيان واالسـتكبار عـن الـطاعـة ،ومـفارقـة جـادة الـصواب ،واإلسـتقامـة،
فهؤالء عليكم بوعظهن أوالً ملالزمة االستقامة وعدم املعصية.
واعــتزالــهن ثــان ـيًا :اعــتزاالً جــزئ ـيًا بــما يــفيد فــي إصــالحــهن كــإدارة ظــهوركــم لــهن حــال
الـ ــنوم ،وضـ ــربـ ــهن ثـ ــال ـ ـثًا ضـ ــربًـ ــا خـ ــفيفًا يظهـ ــر الـ ــغضب الشـ ــديـ ــد مـ ــن جـ ـ ّـراء املـ ــعصية
وانحراف السلوك فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً.
وهذه هي الغاية من اتخاذ التدابير ،العودة إلى الصواب وسلوك سبيله سبحانه.
وأما النص الثالث والرابع والخامس.
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ف ــهو اع ــتزال وع ــزل اج ــتماع ــي م ــن ال ــدرج ــة ال ــقصوى وإن ك ــان دون ال ــنوع األول م ــن
العزل واالعتزال الذي يتصل بما بعد املوت.
فالخمر وأقرانه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ،لعلكم تفلحون.
واإلج ــتناب ي ــعطي أق ــصى درج ــات االع ــتزال ،ألن م ــعنى االج ــتناب ه ــو االب ــتعاد ع ــن
الـشيء ،وعـدم االقـتراب مـنه حـتى بـالـجنب ،لـتفاقـم خـطره فـمساس جـنبك بـه يـؤدي بـك
إل ــى الخ ــطر الش ــدي ــد ،ف ــينبغي ل ــك اع ــتزال ه ــذا ال ــشيء ح ــتى ب ــجنبك لتس ــلم م ــن أذاه
وشره ،وفي ذلك فالحك وافتتاح هذا الباب أمامك على مصراعيه.
أم ــا االق ــتراب م ــنه ول ــو ب ــجنبك فيس ــبب ل ــك األذى وامل ــتاع ــب والش ــرور واألخ ــطار ،م ــع
العداوة والبغضاء والقتل واالقتتال.

+ﱠ َ ُ ُ ﱠ ْ َ ُ ( ْ ُ َ َ ْ َ ُ
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Oة ßل ان bمنون{ .
عن ِذ ك ِر ِ
ال Îوع ِن الص ِ
وعــليه يــترتــب عــزل مــن خــاطــر بــنفسه ،واقــترب مــن هــذا املــوبــق ،مــفار ًقــا ســبيل الــرشــاد
الــسوي ،حــتى ال يــصاب غــيره بجــريــرتــه ،ويــذهــب ضــحية خــطره املــرتــقب ،لــكونــه هــدف
مرارا.
االنتقام في كل لحظة ،والتحذيرات لتجنّبه ُمب َّلغة له
ً
عمت من في املجلس.
ال تجالس شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت ّ
ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
ًـ
فـعزلـه اجـتماعـيًا ،ال بـد وأن يـؤثـر عـليه؛ ويـعيده إلـى رشـده ،خ
ـصوصا عـندمـا يـتضامـن
املـجتمع عـلى نـبذه واالبـتعاد عـنه ،لـكون مـجالسـته تـعطيه االسـتمرار والـدعـم ،واملـوافـقة
عـلى صـنعه ،بـما فـيها مـن إقـرار ضـمني بـعمله ،فـيصبح بـذلـك املجـلس هـدف االنـتقام،
ومصب اللعنة والغضب .ويؤ ّ
خر عودة املنحرف إلى فطرته.
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أما النصان السادس والسابع.
فاجرا إلخ.
كافرا وال يخالطن
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤاخني
ً
ً
مجالسة االشرار تورث سوء الظن باالخبار .الخ.
ف ــناظ ــران إل ــى ال ــعزل م ــن ن ــاح ــيتيه األس ــاس ــيتني :ال ــعزل ال ــنفسي وال ــقلبي ،وال ــعزل
التعاملي واالختالطي.
فـاألول يـبعد عـن نـفس الـعازل االقـتراب مـن صـفات املـعزول واألنـس بـها ،حـتى ال تـؤثـر
ع ــليه ت ــدري ــجيًا م ــن ك ــثرة و ّده ل ــلمعزول وح ـبّه ل ــه ،ف ــيتغاض ــى ع ــن ص ــفات ــه املنح ــرف ــة ع ــن
االستقامة.

 َ ُ Ã ُ ً ْ َ ُ َaﱠ َ ْ َ ْ  َ ُ 2ﱡ َ َ ْ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ل Îوالـيو ِم اِ 3خ ِـر يـوادون مـن حـاد ال Îورس
ـو َول ْـو نوا
}¤iِ 3ـد قـومـا يو ِمـنون ِِ 6i
َ َ ُ ْ ( ْ ( ْ َ َ ُ ْ ( ْ ْ َ ( ُ َ+
iآ6ء او ابناء او ا Iخو
اْ 8م ا ْو َع ِش * َْ 8ُ َa 9م{).(١
فـاملـؤاخـاة تـجعل مـن الـود الـقلبي سـات ًـرا عـلى الـعيوب واالنحـرافـات ،فـعزل املنحـرف عـن
ال ــقلب ح ــتى ل ــو ك ــان أبً ــا أو أ ً
خ ــا أو أهـ ـالً أو ع ــشيرة ،ف ــضالً ع ــن م ــؤاخ ــاة املنح ــرف
الــبعيد ،يسهــل الــطريــق أمــام االســتقامــة املــتبقية لــدى ســائــر األفــراد ومــمارســة الــفطرة
كــما هــي لــيعمال عــملهما .كــما وأنــه يح ـ ّد مــن اســتهتاره وانحــرافــه ويــعيده إلــى صــوابــه
نفس ًيا.
والــثانــي االخــتالط واملــعامــلة ،تــضيّق عــليه مــنافــذ الــحياة والــراحــة ،وتــحول دون قــضاء
حـوائـجه املـعتادة ،فيجـد نـفسه م
ـضطرا لـلعودة إلـى اسـتقامـته لتسـتقيم أمـوره وتـقضى
ً
حوائجه.
فـضالً عـما تسـبب املـخالـطة للخـليط مـن رتـع حـول الحـمى ودخـول فـيه تـدريـجيًا ،فخـليط
الـفاجـر هـو الـساعـي نـحوه ،والـقاصـد لـه ملـعاشـرتـه ،واالجـتماع بـه .وهـذا يـنعكس عـليه
) (١األعراف .96
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ن ــفس ًيا ب ــال ــرض ــى ب ــأع ــمال ــه أو ال ــسكوت ع ــنها ف ــي اف ــضل ح ــاالت ــه ،وإال مل ــا ق ــصده.
فــاالحــتياج لــه والــسعي نــاحــيته تــنزل مــبدئــي عــن عــيوبــه وانحــرافــه واســتمرار املــخالــطة
نـ ــتيجة طـ ــبيعية النـ ــتقال بـ ــعض صـ ــفاتـ ــه ومـ ــمارسـ ــاتـ ــه إلـ ــى الخـ ــليط واملـ ــعاشـ ــر ،لـ ــكثرة
مــشاهــدتــها وتــكرار حــدوثــها أمــامــه حــتى تــغدو طــبيعية لــديــه؛ ومــمارســة لــه؛ مــع األيــام.
بينما العكس صحيح.
فــلو قــصد املنحــرف ،مــخالــطة األســويــاء ،كــانــت خــطوة مــنه نــحو االبــتعاد عــن انحــرافــه
وس ـ ــلوك ـ ــه ال ـ ــخاطئ ،وك ـ ــان ن ـ ــفس ق ـ ــصده ل ـ ــالخ ـ ــتالط ب ـ ــهم ،وض ـ ــع ن ـ ــفسه ف ـ ــي امل ـ ــسار
الــصحيح :لــتأثــره تــدريــج ًيا نــتيجة عشــرتــه لــهم ،وحــاجــته تــدعــوه ملــسايــرتــه مــمارســاتــهم
والتخ ــلي ع ــن م ــمارس ــات ــه ال ــتي ي ــعلم ب ــاس ــتنكاره ــم ل ــه ،ول ــئن ف ــعلها أم ــام ــهم فسيج ــد
الزاجر منهم .فلذلك كانت مجالسة األخيار تلحق األشرار باألخيار.
ومجالسة الفجار لألبرار تلحق الفجار باألبرار.
فـهؤالء ملـا قـصدوا مـجالـسة هـذا الـصنف واالخـتالط بـه ،تـوفـر لـديـهم االسـتعداد لـتقبل
تـصرفـاتـهم ومـمارسـاتـهم .فـعلى الـدوام يـكون الـقاصـد مـوضـع الـتلقي والـتأثـر بـخالف
املقصود ،ملقام استغنائه.
وعليه يمكن تحديد هوية الفرد.
كافرا.
فاجرا
فاجرا .كان
كافرا أو خالط
فمن آخى
ً
ً
ً
ً
وم ــن اش ــتبه؛ ف ــان ــظروا إل ــى خ ــلطائ ــه -ال ــذي ــن ي ــقصد م ــعاش ــرت ــهم واالخ ــتالط ب ــهم -ف ــإن
كانوا أهل دين فهو على دين اهلل .وإن لم يكونوا على دين فال ح ّ
ظ لهم في دين اهلل.
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املرحلة الرابعة واألخيرة

الحساب في اآلخرة
ونضع املوازين القسط ليوم القيامة ،فال تظلم نفس شيئًا).(١
ال ــحساب اآلخ ــرة ،ه ــو ك ــشف أوراق ج ــميع املخ ــلوق ــني ،ونش ــر س ــجالت ــهم ،وال ــتعوي ــض
على أهله ،واالقتصاص من مستحقه.
شرا.
واآلخرة هي القيامة ،حيث تجتمع الخالئق كلها ،لتنال جزاء أعمالها
خيرا أو ً
ً
إن فــي ذلــك آليــة ملــن خــاف عــذاب اآلخــرة .ذلــك يــوم مجــموع لــه الــناس) (٢فــاآلخــرة يــوم
ٍ
ليروا أعمالهم.
مجموع له الناس ،وهو يوم مشهود .يومئذ يصدر الناس أشتاتًا ُ

َ

ْ

َْ َ َ

ْ

َْ َ َ

َ

َ+
}& ْن َي ْع َمل ِمثقال ذ ﱠر ٍة َخ ْ* ً9ا َ * َ} ُه * َو َم ْن َي ْع َمل ِمثقال ذ ﱠر ٍة ñ Uا َ * َ} ُه{).(٣
ملاذا اآلخرة ؟
هـذا الـسؤال ،يـعود بـنا إلـى بـدايـة الـبحث .ملـاذا الـدنـيا؟ ملـاذا كـان اإلنـسان؟ ملـاذا كـان
خليفة اهلل دون غيره ؟
وت ــقدم ج ــزء م ــن ال ــجواب ،ف ــي ب ــحث اإلس ــالم واإلن ــسان -ب ــأن ال ــحكمة ق ــضت ب ــذل ــك.
ونــفس الــحكمة ،الــتي قــضت بــتولــيته مــنصب الــخالفــة ،قــضت أيـ ً
ـضا بــالــعودة والجــزاء،
حــيث أع ـ ّد وأشهــد عــلى نــفسه مــنذ الــبدايــة ،أن يــبقى عــلى تــماســك وحــدة الــكون ،وأال
يعتذر يوم القيامة بالغفلة -كما تقدم في بحث تحضيره نفس ًيا وخلق ًيا.-
) (١األنبياء .47
) (٢هود .103
) (٣الزلزلة .8 - 6
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فـااللـتزام بـاملـيثاق املـأخـوذ عـليه ،يـحتاج إلشـعاره بـرضـى آخـذ املـيثاق -أي املسـتخلف-
وإشعاره إنما يكون بتعويضه العادل وسعادته ،مقابل تحمله.
كــما أن مــخالــفته ،تــحتاج لــالقــتصاص مــن املــخالــفني ،ومــجازاتــهم بــما يســتحقون وال
يـتصور هـذا مـع مـا يـملك اإلنـسان مـن قـوى حـتى اآلن ،إال بـإعـادتـه بـنفس األحـاسـيس
واملشاعر ،حتى يجد لذة املحافظة وااللتزام بامليثاق ،أو ألم املخالفة واالعراض عنه.
فـلوال اآلخـرة ،ووضـع املـوازيـن القسـط لـيوم الـقيامـة ،ملـاذا حـدث؟ بـل وكـيف كـانـت تـوفـية
هؤالء جزاء أعمالهم ؟ وما هو مبرر وجودهم؟
لس ــت ف ــي ج ــواب ــي ع ــن ه ــذه ال ــتساؤالت ،ف ــي م ــعرض ط ــرح اآلراء امل ــتعلقة ب ــاآلخ ــرة،
وم ــناقش ــتها ،وال ــتعرض مل ــا ت ــوص ــلت إل ــيه األدل ــة ال ــعلمية الح ــدي ــثة ع ــن ط ــري ــق ال ــكشوف
العلمية إلثبات حياة أخرى.
ـصوصا األبـحاث الـنفسية والـروحـية فـي هـذا املـجال ،ألنـني اخـتصرت الـطريـق مـنذ
ًـ
وخ
الـ ــبدايـ ــة ،بـ ــأن املـ ــنهج هـ ــو اإلسـ ــالم ،ويـ ــغنينا ذلـ ــك عـ ــن جـ ــميع الـ ــنظريـ ــات فـ ــي شـ ــتى
املــواضــيع .مــع انــه يــرفــع مــن شــأن الــعلم حــتى يــجعله مــن املــقدســات ،ألنــه يــرتــكز عــليه
في كل قواعده.
ومــا جــاء مــن الــعلم ،مــناقـ ً
ـضا لــبعض مســلماتــه ،يــقع كــاهــله عــلى عــاتــق الــعلماء ،حــيث
ج ــاءت م ــعلوم ــات ــهم ق ــاص ــرة ع ــن م ــعرف ــة ال ــحقيقة ،ف ــيطلب ال ــيهم زي ــادة ف ــي ال ــتحقيق
وت ــوس ــعا ف ــي امل ــعارف ،ح ــتى ي ــتوص ــلوا مل ــعرف ــة ال ــحقيقة ج ــلية ب ــكل وض ــوح وع ــنده ــا
ي ــتوص ــلون إل ــى اإلس ــالم ،ألن ــه ال ــحقيقة ال ــعلمية ال ــساط ــعة وال ــتي ه ــي م ــنتهى ال ــعلوم،
فإذا ظهرت ،فقد بلغ العلم غايته ،وال موضوع -بعدها -لبحثه.
وغــايــتي مــن ذلــك أن أقــول ،إن اتــخاذي املــنهج اإلســالمــي فــي الــبحث ال يــمنع مــطل ًقا،
أخيرا؛ مما يتوافق مع نظرياته املسلمة.
من ذكر بعض ما توصل له العلم
ً
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وق ــبل أن أج ــيب ع ــلى ال ــتساؤالت امل ــطروح ــة أن ــقل م ــن ال ــنظري ــات ال ــعلمية م ــا ي ــتعلق
بموضوعنا.
يقول الدكتور ) الكسيس كيرل (:
إن ال ــكون ال ــري ــاض ــي ش ــبكة ع ــجيبة م ــن ال ــقياس ــات وال ــفروض ،ال تش ــتمل ع ــلى ش ــيء
غـير مـعادلـة الـرمـوز الـرمـوز الـتي تـحتوي عـلى مجـردات ال سـبيل إلـى تـفسيرهـا ،والـعلم
الح ــدي ــث ال ي ــدع ــي ،وال يس ــتطيع أن ي ـ ّدع ــي ،أن ال ــحقيقة م ــحصورة ف ــيما ع ــلمناه م ــن
التجـربـة املـباشـرة ،فـالـحقيقة أن املـاء سـائـل ونسـتطيع مـشاهـدة هـذه الـحقيقة بـأعـيننا
املجردة.
ولــكن الــواقــع أن كــل )جــزي ّء( مــن املــاء يشــتمل عــلى ذرتــني مــن الــهيدروجــني وذرة مــن
األوك ــسجني ،ول ــيس م ــن امل ــمكن أن ن ــالح ــظ ه ــذه ال ــحقيقة ال ــعلمية ول ــو أت ــينا ب ــأق ــوى
م ـ ــيكروس ـ ــكوب ف ـ ــي ال ـ ــعال ـ ــم ،غ ـ ــير أن ـ ــها ث ـ ــبتت ل ـ ــدى ال ـ ــعلماء إلي ـ ــمان ـ ــهم ب ـ ــاالس ـ ــتدالل
املنطقي).(١
ويقول البروفيسور ا .ي .ماندير:
إن ال ــحقائ ــق ال ــتي ن ــتعرف ــها م ــباش ــرة ت ــسمى ال ــحقائ ــق امل ــحسوس ــة ب ــيد أن ال ــحقائ ــق
الـتي تـوصـلنا إلـى مـعرفـتها ال تـنحصر فـي الـحقائـق املـحسوسـة فـهناك حـقائـق أخـرى
كثيرة لم نتعرف عليها مباشرة ،ولكننا عثرنا عليها على كل حال.
ووســيلتنا فــي هــذه الســبيل هــي االســتنباط ،فهــذا الــنوع مــن الــحقائــق هــو مــا نــسميه
ب ـ ــال ـ ــحقائ ـ ــق املس ـ ــتنبطة  inferred Factsواأله ـ ــم ه ـ ــنا أن ن ـ ــفهم أن ـ ــه ال ف ـ ــرق ب ـ ــني
ال ــحقيقتني ،وإن ــما ال ــفرق ه ــو ف ــي ال ــتسمية م ــن ح ــيث ت ــعرف ــنا ع ــلى األول ــى م ــباش ــرة،

) ( ١اإلسالم يتحدى .46

201

وعــلى الــثانــية بــالــواســطة ،والــحقيقة دائـ ًـما هــي الــحقيقة ســواء عــرفــناهــا بــاملــالحــظة أو
باالستنباط).(١
ويضيف ماندير قائالً:
إن ح ــقائ ــق ال ــكون ال ت ــدرك ال ــحواس م ــنها غ ــير ال ــقليل ،ف ــكيف ي ــمكن أن ن ــعرف ش ــيئًا
عـن الـكثير اآلخـر؟ ..هـناك وسـيلة وهـي االسـتنباط أو الـتعليل .وكـالهـما طـريـق فـكري،
نــبتدئ بــه بــواســطة حــقائــق مــعلومــة ،حــتى نــنتهي بــنظريــة :أن الــشيء الــفالنــي يــوجــد
هنا ولم نشاهده مطل ًقا).(٢
وهـنا نـتساءل :كـيف يـصح االسـتنباط املـنطقي ألشـياء لـم نـشاهـدهـا قـط؟ وكـيف يـمكن
أن نسمي هذا االستنباط بناء على طلب العقل حقيقة علمية؟
ويجيب ماندير بنفسه عن هذا السؤال:
إن املـ ــنهج الـ ــتعليلي صـ ــحيح ،ألن الـ ــكون نـ ــفسه عـ ــقلي .فـ ــالـ ــكون ك ـ ـ ّله مـ ــرتـ ــبط بـ ــعضه
بــاآلخــر ،حــقائــقه مــتطابــقة ،ونــظامــه عــجيب .ولهــذا فــإن أيــة دراســة لــلكون ال تــسفر عــن
ترابط حقائقه وتوازنها ،هي دراسة باطلة .ويقول ماندير في هذا الصدد:
إن ال ــوق ــائ ــع امل ــحسوس ــة ه ــي أج ــزاء م ــن ح ــقائ ــق ال ــكون ،غ ــير أن ه ــذه ال ــحقائ ــق ال ــتي
نـدركـها بـالـحواس قـد تـكون جـزئـية ،وغـير مـرتـبطة بـاألخـرى .فـلو طـالـعناهـا فـذة مجـردة
عـن أخـواتـها فـقدت مـعناهـا مـطل ًقا .فـأمـا إذا درسـناهـا فـي ضـوء الـحقائـق الـكثيرة مـما
علمناه مباشرة أو بال مباشرة ،فإننا سندرك حقيقتها.
ويقول األستاذ وينوود ريدا:

) (١المرجع السابق ص .49
) (٢اإلسالم يتحدى ص .91
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إنــه ألمــر هــام يــدعــونــا إلــى الــتفكير ،فــيما إذا كــانــت لــنا عــالقــة شــخصية مــع اإللــه؟ هــل
هناك عالم غير عاملنا هذا ؟ وهل سوف نلقى جزاء أعمالنا في ذلك العالم ؟
إن هـذا الـسؤال لـيس بـعقدة فـلسفية عـظيمة فحسـب ،وإنـما هـو فـي نـفس الـوقـت أعـظم
اس ــئلتنا ال ــعملية أي ـ ً
ـضا .إن ــه س ــؤال ت ــتعلق ب ــه م ــصال ــحنا ال ــكثيرة ،ف ــحيات ــنا ال ــراه ــنة
قـصيرة جـ ًدا ،أفـراحـها عـاديـة مـوقـوتـة ،إذ أنـنا عـندمـا نـظفر بـما نحـلم بـه يـفاجـتنا املـوت،
ولــو اســتطعنا االهــتداء إلــى طــريــق خــاصــة تــجعل أفــراحــنا دائــمة وأبــديــة ،فــلن يــرفــض
العمل به أحد غير البله واملجانني منا). (١
ويقول البروفيسور ) كنجهام (:
إن ع ـ ــقيدة ال ـ ــحياة ب ـ ــعد امل ـ ــوت ال أدري ـ ــة م ـ ــفرح ـ ــة  Cheerful Agnosticismوم ـ ــن
املــمكن اعــتبار هــذا الــقول خــالصــة أفــكار فــالســفتنا امللحــديــن املــعاصــريــن ،فــهم يــرون
أن عــقيدة اآلخــرة اخــترعــتها عــقلية اإلنــسان الــباحــثة عــن عــالــم حــر مســتقل عــن حــدود
هــذا الــعالــم وعــن مــشكالتــه ،مــليء بــاألفــراح .وإنــما يــدفــعه إلــى اإليــمان بهــذه الــعقيدة
أمله في الحصول على حياته املفضلة ،التي ال جهد فيها وال كدح.
وأن هـذه الـعقيدة تـنتهي بـاإلنـسان إلـى عـالـم مـثالـي وخـيالـي ،حـيث يحـلم بـأنـه سـوف
ي ــظفر ب ــه ب ــعد امل ــوت ،ول ــكن ال ــحقيقة -ك ــما ي ــراه ــا ال ــفالس ــفة -أن ال وج ــود ل ــشيء كه ــذا
العالم الثاني في األمر الواقع).(٢
والـعجيب أن اإلنـسان عـندمـا يـكون عـلى أبـواب حـياة نـاجـحة عـظيمة ،بـعدمـا كسـب مـن
ٍ
حينئذ تداهمه دعوة املوت.
العلم واملعرفة والتجارب الثمينة
ولـقد أكـدت إحـصائـية عـن تـجار لـندن الـناجـحني ،أن أمـرهـم يسـتقر فـيما بـني 65 -45
ســنة مــن أعــمارهــم .ثــم يــبدأون يــربــحون مــا بــني خــمسة آالف إلــى عشــرة آالف جــنيه
) (١اإلسالم يتحدى.
) (٢اإلسالم يتحدى .91
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ف ــي ال ــسنة ،وف ــي ال ــوق ــت ال ــثمني -ف ــجأة -ت ــتوق ــف ح ــرك ــات ق ــلوب ــهم ذات م ــساء ،أو ذات
صباح ،فيرحلون إلى عالم مجهول ،تاركني تجارتهم املمتدة إلى ما وراء البحار..
ً
منقوشا على قبر أحد عظماء عصره
وما أجمل ما وجد
تزود من الدنيا فإنـــك ال تبقــــى
وخذ صفوها ملا صفوت ودع الزلقا
وال تأمنن الدهــــر أنــــي أمنتـــه
ع لي حقـــًا
فلم يبق لي خالً ولم ير َ
قتلت صناديد امللوك فلـــم أدع
ْ
أهمل علـى ظنـّـه خلقــــًا
عد ًوا ولم
وأخليت دار امللك مـن كل بارع
فشردتهم غــربــًا ومزقتهــم شرقـــًا
فلما بلغت النجم عـزًا ورفعـــــــة
وصارت رقاب الخلق أجمع لي ر ًقا
رماني الردى رم ًيا فأخمد جمرتي
فها أنا ذا في حفرتي مفـر ًدا ملقـــى
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ملخص النظريات العلمية املنقولة
فـالـدكـتور كـيرل يـؤكـد :أن الـحقيقة ليسـت مـحصورة فـيما عـلمناه مـن التجـربـة املـباشـرة.
بل الحقيقة العلمية تثبت لدى العلماء إليمانهم باالستدالل املنطقي.
والبرفيسور ماندير يعترف:
أن الــحواس ال تــدرك ســوى الــقليل مــن حــقائــق الــكون .وأكــثر حــقائــق الــكون عــرفــناهــا
ب ــاالس ــتنباط ،وال ف ــرق ب ــني ال ــحقيقتني س ــوى االس ــم ،ألن ال ــحقيقة دائ ـ ًـما ه ــي ال ــحقيقة
سواء عرفناها باملالحظة أو باالستنباط.
ف ــال ــكون ك ــله م ــرت ــبط ب ــعضه ب ــاآلخ ــر ح ــقائ ــقه م ــتطاب ــقة ،ون ــظام ــه ع ــجيب ،ف ــال ــوق ــائ ــع
امل ــحسوس ــة ق ــد ت ــكون ج ــزئ ــية ،وغ ــير م ــرت ــبطة ب ــاألخ ــرى ،ودراس ــتها مج ــردة ت ــفقده ــا
معناها مطل ًقا.
وأمــا دراســتها فــي ضــوء الــحقائــق الــكثيرة مــما عــلمناه مــباشــرة أو بــال مــباشــرة فــإنــنا
سندرك حقيقتها.
وأما األستاذ وينوود ،يتمنى:
لــو اســتطعنا االهــتداء إلــى طــريــق خــاصــة ،تــجعل أفــراحــنا دائــمة وأبــديــة لــن يــرفــض
العمل به غير البله واملجانني.
وكذلك البروفيسور كنجهام يتمنى:
الال أدرية املفرحة وهي عقيدة الحياة بعد املوت.
ألن عـقلية اإلنـسان تـبحث عـن عـالـم حـر مسـتقل ،مـليء بـاالفـراح والـحياة الـتي ال جهـد
فيها وال كدح.
بعيد عن حدود هذا العالم ومشكالته.
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أجوبة التساؤالت
أوالً :ل ــوال اآلخ ــرة ل ــوج ــدن ــا أن ال ــحياة أص ــبحت ت ــاف ــهة ال ق ــيمة ل ــها ،ل ــعدم ص ــالح ــها أن
تكون جزا ًء للمحسنني ،أو عقابًا للمسيئني.
ألن مــن اســتقرت حــياتــه بــعد تــجاربــه وخــبرتــه ومــعرفــته مــا بــني  65-45ســنة ويــداهــمه
املـوت فـجأة ،فـي الـوقـت الـذي يـريـد أن يسـتمتع فـيه بـما أنـتج ،ويـرتـاح إلـى جـناه ،فـإنـه
ً
تعويضا عن كل أعماله.
يضيع عليه كل شيء ،بدون أن ينال
ولـو أفـسح لـه فـي األجـل ،عـدة سـنني ،فـإن خـوف املـوت وانـتهاء الـحياة ملـما يـكدر عـليه
صــفوه ،ويــنغص لــه حــياتــه ،ومــفارقــة أمــوالــه يــزيــد مــن هــمه وأملــه .فــال تــصلح الــدنــيا أن
تكون جزاء للمحسنني ،طاملا أنها فانية ،غير خالدة.
وكــذلــك املــسيء الــذي ال يــطالــه الــعقاب .ويــدركــه املــوت قــبله ،فــانــه يــدخــل عــلى البشــريــة
ـقتص م ــن
ع ــذا ًب ــا ش ــديـ ـ ًدا ،ي ــنال م ــنه ل ــذة وراح ــة ،ب ــدون أن ت ــع ّوض ع ــن آالم ــها ،أو ي ـ ّ
معذبها.
وثـانـيًا :ألصـبح املجـرمـون يـتمادون فـي شـرورهـم وتـزداد جـرائـمهم ،لـغدا املسـتضعفون
ف ــي األرض ل ــقمة س ــائ ــغة ل ــهم ،ش ــأن أس ــماك ال ــبحار ،ووح ــوش ال ــقفار ،ول ــغدا ال ــفكر
منبع الشرور واآلثام والقتصرت مهمته على ذلك ألمنه من العقاب.
ثـالـثًا :لـكان أصـبح وجـود اإلنـسان بـدون مـبرر ،بـل خـاضـ ًعا ملـصادفـات املـادة الـعمياء،
ولبطل نظام الكون العجيب الذي يشهد له كل شيء .ولكن الحقيقة غير ذلك.
الـحقيقة هـي أن نـظام الـكون أنشئ ملـعرفـة الـحقيقة األبـديـة ،كـنت كـنزًا مـخفيًا فـأحـببت
أن أعرف ،فخلقت الخلق كي يعرفوني).(١

) (١حديث قدسي.

206

فــنظام الــكون رتــب مــنذ الــبدايــة عــلى ثــالث مــراحــل لــإلنــسان ،كــما مــر فــي املــيثاق-1 .
مرحلة األعداد أي الحمل -2 .مرحلة العمل -3 .مرحلة الجزاء.
وكل الوقائع تشهد لذلك حتى ممن أنكر اآلخرة.
فــكيرل يــقول :الــحقيقة الــعلمية تــثبت لــدى الــعلماء إليــمانــهم بــاالســتدالل املــنطقي .ومــا
ندير يقول :أكثر الحقائق عرفناها باالستنباط.
ودراسـة املـحسوسـة مجـردة تـفقدهـا مـعناهـا مـطل ًقا فـما هـي الـفائـدة مـن الـحياة مجـردة
ع ــن اآلخ ــرة؟ وأي ــن ل ــذة ه ــؤالء ب ــعد م ــوت ــهم؟ ح ــتى ل ــو ف ــرض ــناه ــا ،ال ــصدف ــة أو امل ــادة
الـ ــعمياء ،تـ ــطورت حـ ــتى أوجـ ــدت هـ ــذا الـ ــكون الـ ــعجيب فـ ــيجب أن تـ ــتطور حـ ــتى تجـ ــد
اآلخرة.
ألن عـقلية اإلنـسان -املـتطورة مـن هـذه املـادة افـتراضـ ًيا -تـطالـب وتـبحث أبـ ًدا عـن عـالـم
حر مستقل عن حدود هذا العالم ومشكالته ،مليء باألفراح .كما يقول كنجهام.
ك ــما ت ــطال ــبه ب ــاإله ــتداء إل ــى ال ــطري ــق ال ــذي ي ــجعل أف ــراح ــنا دائ ــمة وأب ــدي ــة ك ــما ي ــقول
وينوود.
ف ــاالس ــتدالل امل ــنطقي ي ــلحّ ،ع ــلى أن ن ــدرس ال ــوق ــائ ــع امل ــحسوس ــة ،م ــرت ــبطة ف ــي ض ــوء
الحقائق الكثيرة ،مما علمناه مباشرة ،أو بال مباشرة ،لكي ندرك حقيقتها.
فـال بـد مـن خـطأ ،مـنعنا مـن الـوصـول إلـى الـحقيقة ،ويـجب أن نـصححه حـتى ن َّـ
ـتوص ل
إليها.
ف ــاإلن ــسان ،ه ــو ال ــوح ــيد م ــن ب ــني ج ــميع املخ ــلوق ــات ،ي ــفتش ع ــن ال ــغد األف ــضل وال ــحياة
الدائمة والهادئة.
وه ــو امل ــؤه ــل ال ــوح ــيد ،له ــذا امل ــنصب م ــنذ ال ــبدء ،ح ــيث ص ــنع ل ــيكون خ ــليفة اهلل ع ــلى
األرض ،وألجله سجدت له املالئكة.
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ف ــلماذا ن ــتغاض ــى ع ــن ه ــذه ال ــوق ــائ ــع امل ــحسوس ــة الس ــتنباط ال ــحقائ ــق األك ــثر ف ــي ه ــذا
ال ــكون؟ ألن اك ــثر ح ــقائ ــق ال ــكون ع ــرف ــناه ــا ب ــاالس ــتنباط ،ع ــلى ق ــول م ــان ــدي ــر م ــع أن
تصرفات اإلنسان -حتى امللحد -تعترف بهذه الحقيقة.
ف ــمن ي ــزور ض ــري ــح ل ــينني ،تظه ــر ل ــه ال ــحقيقة ج ــلية ،ب ــأن ت ــعوي ــضه ع ــما قـ ـ ّدم ل ــشعبه
استدعى هذا التقدير .وبأ ّن شعبه لم يجد ما يكافئه به سوى تحنيط جسده.
يحس لينني بهذا التكريم واالحترام؟
ولكني أتساءل ! هل
ّ
فــإذا كــان! ال .وهــو الــجواب الــقطعي لــكل شــيوعــي أو ملحــد آخــر ،فــيلحّ عــليّ الــسؤال
أكثر .إذن ملاذا هذا الرمز الذي ال ينفع صاحبه؟
ك ــما أت ــساءل أك ــثر! مل ــاذا ح ــوك ــم س ــتال ــني ب ــعد م ــوت ــه؟ ب ــعدم ــا ح ــكم مس ــتب ًدا اك ــثر م ــن
خمسة عشر عا ًما -وملاذا حكم عليه باالعدام وحرق رفاته؟
ـحس بـ ــذلـ ــك؟ إن كـ ــان ال! فـ ــمن الـ ــسخف أن يـ ــنفذ بـ ــه ذلـ ــك الـ ــحكم .كـ ــما أن مـ ــن
هـ ــل يـ ـ ّ
يحس.
السخف إبقاء الرمز الذي ال
ّ
وأين هو تعويض الظلومني من جراء جرائم ستالني؟.
وأيــن هــو تــعويــض املــحسنني الــذيــن خــدمــوا اإلنــسانــية؟ طــاملــا أنــهم جــمي ًعا ال يــحسون
ش ــيئًا م ــن واق ــعنا امل ــعاش .وط ــامل ــا أن ال ــتاري ــخ اإلن ــسان ــي ل ــيس إال ص ــورة للج ــرائ ــم
واملصائب) ،كما يقول فولتير( ).(١
ب ــينما ال ــواق ــع ،أن اإلن ــسان ي ــتصرف ب ــموج ــب ف ــطرت ــه ،وع ــلى وف ــق م ــا ي ــراه ض ــرور ًي ــا
لحياته كإنسان حيًا وميتًا .وإن أنكر ذلك قوالً ولفظًا.
فـهو يـرى الـحقيقة أبـعد مـن التجـربـة املـباشـرة ،وأنـها فـي أن يـنال هـذا اإلنـسان جـزاءهُ
فشرا.
شرا
خيرا
جزا ًء أبد ًيا ،بعد هذه الحياة .إن
ً
فخيرا ،وإن ً
ً
ً
) (١اإلسالم يتحدى ص .96
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وي ــري ــد االف ــراح األب ــدي ــة وال ــدائ ــمة ،ف ــلذل ــك ي ــتصرف ه ــذا ال ــتصرف ال ــذي ال نج ــده ف ــي
بـ ــاقـ ــي الـ ــحيوانـ ــات ،ال فـ ــي حـ ــاالت االنـ ــتقام ،وال فـ ــي حـ ــاالت الـ ــتعويـ ــض واالحـ ــترام.
فــضرورة الــحياة الجــديــدة تــفرض نــفسها تــلقائ ـ ًيا ،وأنــه ال بــد مــن الــعدالــة واالنــصاف.
وتــعويــض املــظلوم واالنــتقام مــن الــظالــم ،وال بــد مــن يــوم يــميز فــيه ،بــني الــحق والــباطــل،
وينتشر لواء العدل فوق رؤوس االشهاد.
وم ــا ي ــمنع ت ــلك ال ــفئة امل ــنكرة له ــذا ال ــيوم ،م ــن االع ــتراف ب ــه ،إال ع ــدم ال ــعثور ع ــليه ف ــي
مختبراتها.
ـلما
مـع أنـها تـؤمـن بـضرورتـه كـحقيقة ال بـد مـنها وجحـدوا بـها واسـتيقنتها أنـفسهم -ظ ً
وع ــل ًوا) -(١ول ــدي ــها م ــن ال ــنظائ ــر م ــا ي ــؤي ــد ت ــلك ال ــضرورة وال ــعمل الح ــدي ــث ،ي ــؤك ــد إي ــمان ــه
بـحفظ جـميع أعـمال اإلنـسان ،فـي جـميع الـحاالت ،حـتى خـطرات الـنفس فـي الـظالم،
بـ ــما تحـ ــرك مـ ــن مـ ــوجـ ــات حـ ــراريـ ــة تـ ــبقى مـ ــحفوظـ ــة حـ ــتى األبـ ــد- ،راجـ ــع بـ ــحث الـ ــجو
االجتماعي الذي تخلقه الزكاة.-
خ ِ
وهـو مـا قـال عـنه سـبحانـه }يَـ ْع َل ُم َ
ـائـ ن َ َة األ َ ْع ُـنيِ َو َمـا تُـ ْ
ور{) .(٢كـما تـقدم فـي
خ ِفي ال ُّ
ـص ُد ُ
مرحلة تحضير اإلنسان نفس ًيا.
مـاذا كـان يـحس؟ بـماذا كـان يـفكر؟ أم أنـه الحـظ تـطور غـيره فـقاس عـليه تـطور نـفسه؟
ولم يكن يعلم شيئًا في تلك املرحلة.
وغـ ًدا ،عـندمـا يجـد نـفسه فـي دنـيا جـديـدة ،أوسـع مـن دنـياه بـماليـني املـرات ،خـالـ ًدا فـيها
أب ًدا ،يبدأ يتذكر ،يحاسب نفسه ،ويتمنى العودة ويقول:

) (١النمل .14
) (٢المؤمن .19
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َ aﱠ َ َ َ ( َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
َ َ ﱢ ( ْ َ ُ َ ً َ ْ َ َa
ُ
ﱢ
ُ
ْ
َ
}ح¸ ا Iذا جـاء احـد اPـوت قـال رب ار ِجـع ِون * لع * Qاـل ص ِـاÆـا ِف *ـىما }كت{
).(١
َ}ق ُـالـوا َر ﱠب َـنا (ا َم ﱠـت َنا ْاث َن َت ْ َ ^+و(ا ْح َـي ْي َت َنا ْاث َن َت ْ َ ^+ف ْ
ـاع ْ 9َ َaف َنا ب ُـذ ُنـوب َـنا ْ ßَ َ+ـل اُ òَ Iخ ُـروج ِمـنْ
ِ ِ
*ِ
*ِ
ٍ
َس ِب ٍيل{).(٢
فجه ــلة ب ــمرح ــلة ال ــعمل ،وال ــحياة ال ــدن ــيا ،ع ــندم ــا ك ــان ح ــمالً ،ه ــو ن ــفس جه ــله ب ــمرح ــلة
اآلخرة ،وإنكاره لها ،حال كونه سو ًيا في الحياة الدنيا.
وكــما إن الــحياة الــدنــيا ،هــي نــمط غــير نــمط الحــمل ،وتــختلف عــنها اخــتالفًــا كــليًا فــي
كل التصرفات ،واالحساسات والتفاهم.
ًـ
ف ــكذل ــك ال ــحياة اآلخ ــرة ،ن ــمط غ ــير ن ــمط ال ــحياة ال ــدن ــيا ،إح ـ
ـعورا،
ـساس ا وت ــصرفً ــا وش ـ ً
واستقرارا.
وأمنًا
ً
فـالـناس نـيام ،إذا مـاتـوا انـتبهوا .فـالـحياة نـوم ،واملـوت يـقظة ،والـناس بـينهما أضـغاث
أحالم.
حــيث أن الــنائــم يحــلم ،وال يــشعر بحــلمه ،إال بــعد يــقظته ،وقــد يحــلم فــي حــلمه أنــه حــلم
ثـم اسـتيقظ ،ثـم يسـتيقظ لـيرى طـول ذلـك الحـلم ويفسـره ويشـرح لـلناس كـيف نـام فـي
يحس الجالس لجنبه بما يحسه هو؟ أو يشاهد ما يشاهده؟
حلمه وحلم .فهل
ّ
ـلما طــويـالً نــام بــه ثــم اســتيقظ ثــم نــام،
وإذا مــات عــلم أن هــذه الــحياة الــدنــيا ،كــانــت حـ ً
ح ــتى اس ــتيقظ ي ــقظة ال م ــجال ف ــيها للح ــلم .أال ي ــكفي ه ــذا دل ــيالً ح ــسيًا ع ــلى ح ــياة
أخرى؟ من غير سنخ حياتنا؟ ال يحسها اإلنسان إال عندما يفيق قائالً:

) (١المؤمنون .100 - 99
) (٢المؤمن .11
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َ َ ََْ َْ ُ ﱠ  ُ ْ َ َ َ ْ aَْ َ +ﱠ َ
*} 6ويلنا قد كنا ِ * ,غف ٍِ Îمن هذا بل كنا

ا.(١){^َ+ * P
ظِِ

ع ــنده ــا ي ــعلم ي ــقينًا ،أن ال ــضرورة ال ــتي ك ــان ــت ت ــحتِّم ع ــليه االع ــتراف ،ب ــحياة ج ــدي ــدة
تــصلح جــزا ًء لــلمحسنني ،وعــقابًــا لــلطاغــني ،وهــي واقــعة ال مــحالــة ،وإن اســتحال عــليه
م ــعرف ــتها م ــباش ــرة ف ــي م ــختبره ،ألن ــها ليس ــت م ــن س ــنخ األم ــور ال ــخاض ــعة ل ــلمختبرات
ش ــأن ك ــثير م ــن ال ــحقائ ــق ال ــتي آم ــن ب ــها اإلن ــسان ،ك ــنتائ ــج ح ــتمية ب ــدون م ــعرف ــتها
مباشرة.
ألن ال ــحقيقة ه ــي ال ــحقيقة ،س ــواء ع ــرف ــناه ــا ب ــامل ــالح ــظة أو االس ــتنباط ،وال ــحياة ب ــعد
امل ــوت ح ــقيقة مس ــتنبطة ل ــدي ــنا ،ت ــحتمها ال ــضرورة وال ــعقل .وس ــوف ي ــأت ــي ال ــيوم ال ــذي
نجــدهــا حــقيقة مــالحــظة ،نــتفيأ ظــاللــها بــما أعــددنــاه لــها مــن عــدة ،وهــيأنــاه مــن مــكان
مالئم.
وإنـي ألجـد الـصورة مـتكامـلة ،عـن كـل مـا يـدور بـه ذهـن اإلنـسان ،حـول هـذا املـوضـوع
في هذه اللوحة الفنية البديعة:

َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ( ُ ْ َ+
َ
}ولـقد خـلقنا Iا3نـسان ونع] مـا تـوس ِـوس ِب ِـه نـفسه و¤ـن اقـرب ا Iلـي ِه ِمـن حـب ِل الـو ِر ي ِـد
ْ َ َ َ aﱠ ْ ُ َ َ ﱢ َ َ ْ
َ
Uﱢ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
+
* ا Iذ يتل ÂاPـتلقي ِان ع ِـن الي ِم * ِ^ وع ِـن الـسم ِال ق ِـعيد * مـا يـل ِفظ ِمـن قـو ٍل ا 3 Iلـدي ِـه
ْ َ ﱢ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ + َ ُ َ ُ َa
َر ِق ٌ
ـيب َع ِـت ٌيد * َو َج َـاء ْت َس ْـك َر ُة ْ َ
اْ Pـو ِت ِÈ6iق ذ ِلـك مـا كـنت ِمـنه ِ¤ـيد * ون ِـفخ ِ *,
ال ﱡـصور َذ ِل َـك َي ْـو ُم ْال َـو ِع ِـيد * َو َج َـاء ْت ُ ﱡَ Ùن ْـفس َم َ َـðا َسـا ِئ ٌـق َو ٌ ¼َUـيد * َل َـق ْد ُك ْـن َت َ ,+غ ْف َ ٍaÎ
ِ*
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ ٍ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ِم ْن َهذا فكشف َنا َع ْنك ِغط َاءك ف َب َ ُ
åك ال َي ْو َم َح ِديد{ ).(٢
هــذه الــحياة الجــديــدة ،هــي الــنتيجة الــصارخــة بــكل مــا فــيها ،والــناطــقة بــكل مــزايــاهــا،
عـن سـر الـكون ،واملفسـرة لـوجـود اإلنـسان ،واملـترجـمة لـحياة املخـلوقـات واملـوفـية اعـمال
) (١األنبياء .97
) (٢ق .22 -16
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املخــلوقــني حســب اســتحقاقــهم ،والــتي ينشــدهــا اإلنــسان ويحــلم بــها مــنذ الــقدم ،بــدون
تــفاوت أو تــبايــن ،بــني أفــكار الــزمــن الــغابــر والــحاضــر واملســتقبل ،وهــو مــا يفســر هــذا
االجـماع الـعقلي ،مـع اخـتالف عـقائـد الـناس ،وعـلومـهم وتـطورهـم .فـهي حـقيقة دامـغة
ك ــوج ــود اإلن ــسان ،وض ــروري ــة ك ــتنفسه ،وح ــتمية ك ــحيات ــه .وه ــي ك ــما وص ــفها م ــنظمها،
تستحق العمل ألجلها والتفاني في سبيلها.
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صفة الحياة اآلخرة
بــعد أن تــوضــع األعــمال فــي املــوازيــن القســط ،تــأخــذ الــعدالــة مجــراهــا ،فــي تــرتــيب كــل
إنسان في موقعه ،ويبدأ مرحلة جديدة من حياة دائمة تتجاوز حساب الزمن.

َ َ ُ َْ ﱠ ﱠ  ُ ْ َ ُ aﱠ ُ َ
ون ِف * َـا (ا ٌ 8َ ْ+ـار ِم ْـن َم ٍـاء َغ ْ*ِ 9آسـن َو(ا ٌ 8َ ْ+ـار ِم ْـن َل َ َ zْ َ ^+ iي َت َغ ﱠ*ْ9
اÈـن ِة ال ِ *¸ و ِعـد اPـتق
}مـثل i
ِ
ٍ
ٍ
ﱠ
َ
(
َ
ﱠ
 ُ ْ َ ْ ُ َ ñ+ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ+ َ َ+ﱢ
َ ْ ُ ُ َ ( َ+ ْ ٌ َ ْ+
ْ
طـعمه وا8ـار ِمـن © ٍـر لـذ ٍة ِلـلش ِار ِب *^ وا8ـار ِمـن عس ٍـل مص ÂوÕـم ِف *ـا ِمـن Ù
ﱠ
ََ ْ ٌَ
ْ
ﱢ
َ
َ
ْ
َ
(
١
)
ات ومغ ِفرة ِمن ر 8ِ iم{ .
الثمر ِ
إن اهلل يـدخـل الـذيـن آمـنوا وعـملوا الـصالـحات جـنات تجـري مـن تـحتها األنـهار يحـلون
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير.

َ ُُ َ ﱠ
ِ %اط ْ َ
الط ﱢي ِب ِم َن ْال َق ْو ِل َو ُه ُدوا اَ ِ òَ I
اِ Èم ِيد{).(٢
}وهدوا اò I
ودائما تتقابل هذه الصورة مع الوجه الثاني لها حتى تكون أبلغ في االعتبار.
ً
فــال نــكاد نجــد صــورة مــن مــواقــع هــؤالء وثــوابــهم ،إال مــقترنــة بــنقيضها ووجــهها اآلخــر،
من عقاب الظاملني واالنتقام منهم .حتى تكون أبلغ في املتعة ،واستكمال النعمة.
فـفي الـوجـه األول ،نجـد املـسافـر املـتعب ،قـد ألـقى رحـال سـفره ،واسـتراح مـن وعـثائـه،
إل ــى ح ــيث امل ــاء وال ــظالل ،والج ــداول واألن ــهار ،واألش ــجار وال ــثمار ،ت ــجنى إل ــيه دون
تكلف أو عناء ،فتأتي على منيته ورغبته.

) (١محمد .15
) (٢الحج .23 -23
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كــما نجــد الــنضارة قــد عــلت وجــهه ،والــنعيم قــد غــمره ،وتســربــل ســرابــيل الــعز واملجــد،
متوشحا ثياب السندس ،واالستبرق ،والحرير ،تزهو ألوانها ،وتدهش رؤيتها.
ً
وجــلس هــادئ الــقلب عــزيــز الــنفس ،مــرتــاح الــفؤاد ،تــموج بــه أريــكته ذات الــيمني وذات
الـشمال ،لـيشاهـد مـا تـصبوا إلـيه نـفسه ،مـن الـتعرف عـلى أحـوال أقـوام ٍ كـانـوا يـعدونـهم
من األشرار .ويشاهدهم على واقع حالهم في الوجه اآلخر.
وتــزيــد ســعادتــه عــندمــا يــطوف عــليه فــي فــناء قــصره أولــئك الــغلمان املــنعمون كــالــلؤلــؤ
املـتناثـر فـي أرجـاء الـقصر الـكبير ،يـتسابـقون لخـدمـته وتـنفيذ رغـبته ،تـلمع بـأيـديـهم آنـية
الــفضة فتبهــر األبــصار ،وتــتألأل أنــوار الــقواريــر صــفاء وضــياء ،تُــمأل كــلما نــقصت مــن
العسـل املـصفى واملـاء املـنقى ،والخـمر املـعتق مـع لـذيـذ األنـس ودوام الـعقل وتـعد أنـواع
الــثمار الــطازجــة مــجنية عــن أشــجارهــا فــور اشــتهائــها وتــكتمل الــنعمة ،بــزيــنة الــذهــب
والفضة تحلي أنحاء املقام ،وتزين أعناق وأيدي وأرجل الخدام.
وأفضل ما يعبق هذا الجو الرخيم.
ه ــو ال ــسعادة ال ــشام ــلة ،ال ــتي ت ــمأل ك ــيان ك ــل واح ــد م ــن أف ــراد ه ــذا امل ــجتمع ال ــسعيد،
وال ــتي تنتش ــر ف ــي ك ــل أرج ــاء ال ــقصر امل ــعمور ،وت ــغمر ق ــلب ك ــل ع ــام ــل أو س ــاك ــن ،أو
منعم أو من َّعم فيه.
حـيث انـتهى زمـن الـغل ،والـحقد ،والحسـد ،وعـ ّم الـرضـا كـل الـقلوب وأعـمر كـل الـنفوس،
رضى األعلى على األدنى ،واألدنى من األعلى.
هــذا نــموذج ،تــلك الــحياة املــنشودة ،والــتي هــي حــقيقة واقــعة يــطالــب بــها كــل إنــسان،
حتى ممن تظاهر بانكارها.
ون ــدع ــك م ــع ه ــذه ال ــلوح ــات ال ــفنيّة ل ــتلك ال ــحياة ال ــسعيدة ك ــما ه ــي ب ــواق ــعها امل ــعاش،
لتشاهد وجهيها املختلفني.
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وال يــتمنى مــعها عــائــشها تــبدالً وال تــحويـالً ،يــزيــد مــن بــهجتها ويجــدد انــسها ،كــل آن،
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ال ــسيد ع ــن ع ــبده وث ــناؤه املس ــتمر ع ــلى ج ــهوده امل ــبذول ــة ،وخ ــدم ــات ــه الش ــري ــفة ،وس ــعيه
الج ــميل ،ورض ــى امل ــسود ،ع ــن ت ــعوي ــضه ال ــعادل ،وس ــعادت ــه ال ــعظيمة .وش ــرف ــه ال ــكبير،
بمرافقة األنبياء والرسل ،وخدمته الجليلة.
ومـهما يـصف الـواصـفون عـن جـالل وجـمال تـلك الـحياة الجـديـدة ،لـخانـتهم بـالغـتهم عـن
دائما تتجاوز األوصاف:
إدراك واقعها ،وأحاسيس املتنعمني بها ألنها
ً
ي ــقول ع ــليه ع ــليه ّ ـ
الس الم :ف ــلو رم ــيت ب ــبصر ق ــلبك ،ن ــحو م ــا ي ــوص ــف ل ــك م ــنها ،ل ــعزف ــت
نــفسك عــن بــدائــع مــا أخــرج إلــى الــدنــياه ،مــن شــهواتــها ولــذاتــها .وزخــارف مــناظــرهــا،
ولذهلت بالفكر:
في اصطفاف أشجار ،غيبت عروقها في كثبان املسك ،على سواحل أنهارها.
) (١األعراف .96
) (٢التوبة .73
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وف ــي ت ــعليق ك ــبائ ــس ال ــلؤل ــؤ ال ــرط ــب ،ف ــي ع ــسال ــيجها وأف ــنان ــها ،وط ــلوع ت ــلك ال ــثمار،
مختلفة في ُغ ُلف اكمامها ،تجنى ! من غير تكلف ! فتأتي على منية مجتنيها.
ويطاف على نزالها في أفنية قصورها ،باالعسال املصفقة والخمور املروقة.
قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار القرار ،وآمنوا نقلة االسفار).(١
ويخــلده فــيما اشــتهت نــفسه ،ويــنزلــه مــنزل الــكرامــة عــنده فــي دار اصــطنعها لــنفسه،
ظلها عرشه ،ونورها بهجته .وزوارها مالئكته ،ورفقاؤها رسله) .(٢
وأم ــا ال ــوج ــه اآلخ ــر م ــن ت ــلك ال ــحياة الج ــدي ــدة ال ــخال ــدة .ل ــهو م ــما ت ــقشعر م ــنه الج ــلود،
وتتقطع منه القلوب ،وتتمزق من األنفس آهات وحسرات.
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) (١نهج البالغة .239
) (٢نهج البالغة .266
) (٣األعراف .96
) (٤األعراف .96
) (٥األعراف .96
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وملـا كـانـت ضـرورة اآلخـرة ،تـلحّ عـلى اإلنـسان أن يـؤمـن بـها ،مـن طـريـقه الـفكري حـتى
ولو لم يشاهدها .كما يقول ماندير:
هــناك وســيلة وهــي االســتنباط أو الــتعليل ،وكــالهــما طــريــق فــكري ،نــبتدئ بــه بــوســاطــة
ح ــقائ ــق م ــعلوم ــة ،ح ــتى ن ــنتهي ب ــنظري ــة أن ال ــشيء ال ــفالن ــي ي ــوج ــد ه ــنا ول ــم ن ــشاه ــده
مطل ًقا.
فـالـكون مـوجـود ونـظامـه دقـيق وعـجيب .فـال بـد لـه مـن مـوجـد مـنظم .وأنـا مـوجـود ضـمن
هذا النظام الدقيق .وال بد من غاية لوجودي.
ف ــإذا ك ــان ــت ال ــغاي ــة ه ــي امل ــوت ،ف ــإن ــها ت ــتناف ــى م ــع دق ــة م ــنظم ه ــذا ال ــكون ال ــعجيب
فلنفتش عن أثر يرشدنا له ولغايته.
وج ــدن ــا األث ــر ي ــدور ب ــني اث ــنني :م ــادة ع ــمياء م ــع غ ــاي ــة ع ــمياء ول ــكن دق ــة ال ــنظام ت ــبطل
النظرية ،فال املادة وال الصدفة لهما القدرة على الخلق أو التنظيم.
الــثانــي :اهلل خــالــق االشــياء وقــد بــعث إلــينا رســله ،وأبــان غــايــته ،وأن بــعد املــوت حــياة
الجزاء.
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ـلحة عــلى اإلنــسان ،بــأن وجــوده يــجب أال يــنتهي
وكــان بــالغــه يــتوافــق مــع الــضرورة املـ ّ
باملوت ! وإال أصبح عبثًا.
فالحياة الدائمة توجد هنا ولم نشاهدها مطل ًقا .فيجب أن نؤمن بها.
ومـع ذلـك فـقد أخـبرنـا عـنها خـالـقها ،وأفـهمنا أن إعـادتـها أسهـل مـن ابـتدائـها وبـما أنـها
غــير خــاضــعة لــلمختبر ،فــاإليــمان بــها عــقلي مســتنبط .ألن أكــثر الــناس غــير قــادريــن
على االستنباط ،فاإليمان بها بالنسبة لهم غيبي يعتمد اإلخبار من الرسل.
ول ــصمود ه ــؤالء ع ــلى ه ــذا اإلي ــمان ،أم ــام امل ــشككني ،ع ـ ّلت درج ــات ــهم ف ــي ت ــلك ال ــحياة
الخالدة .على الصفة اآلتية:
عـ ــباد مـ ــكرمـ ــون ،مـ ــنعمون بـ ــأتـ ــم الـ ــنعم ،يتحـ ــدثـ ــون عـ ــما لـ ــقوا مـ ــمن كـ ــانـ ــوا يـ ــحاولـ ــون
تشكيكهم.
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والعظام إلى إنسان سوي يحاسب مرة اخرى ،وهل أنت من املصدقني بذلك؟؟

) (١األعراف .96

220

ولــوال ثــباتــه عــلى إيــمانــه الــغيبي ،واعــتماده عــلى ضــرورة الــعودة والجــزاء فــي اآلخــرة،
النــصاع إلــى وســوســه قــريــنه -الــذي لــم يجــد تــلك الــحياة فــي مــختبره -ولــهوى مــعه فــي
س ــواء ال ــجحيم .ول ــكنه آم ــن ب ــأن ال ــحياة اآلخ ــرة ك ــائ ــنة ،ول ــم ي ــشاه ــده ــا م ــطل ًقا ن ــتيجة
وساطة األشياء املعلومة لديه.
وهــي إنــشاء الــحياة الــدنــيا مــن ال شــيء ،حــيث يــدل :عــلى إعــادتــها مــن شــيء .فــالــذي
أوجـدهـا ابـتدا ًء -كـائـنًا مـن كـان -لـهو أقـدر عـلى اعـادتـها كـما كـانـت .وهـذا مـا سـيؤمـن
به منكره .عندما يراه ،ويلوم نفسه على إنكاره.
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ومــع تــلك املــشاهــدة ،ال يــنفع الــندم ،وال إلــقاء الــلوم عــلى الــغير ،أو التهــرب مــن الــتبعة،
فــطاملــا أنــك شــاهــدت حــياة ،ال تــزال تجهــل وتــشكك فــي كــيفية وجــودهــا ومــبدأهــا ،ولــم
تدرك حقيقتها التي بني جنبيك .إذ ما هي الحياة؟
ف ــال ــحياة ف ــي اإلن ــسان ش ــيء آخ ــر ،غ ــير األع ــصاب وال ــذرات ال ــتي ف ــي ج ــسمه .ف ــإذا
أنـكرنـا الـروح الـتي نجهـلها حـتى الـيوم ،فـإنـنا سـنبقى فـي مـتاهـات الجهـل عـن تـفسير
واضـ ــح أو مـ ــتفق عـ ــليه ملـ ــعنى الـ ــحياة .فـ ــإذا كـ ــانـ ــت هـ ــذه الـ ــحقيقة الـ ــتي ال يـ ــشك بـ ــها
ـحسها كــل إنــسان ويعجــز عــن تــفسيرهــا
مخــلوق ويحــملها بــني جــنبيه كــل ذي روح .ويـ ّ
الـعلم بـكل مـا أوتـي مـن قـوة .ولـم يـتّفق عـليها الـعلماء بـكل مـا لـديـهم مـن وسـائـل ،فـكيف
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يــنتظر مــن هــذا اإلنــسان أن يفســر لــنا الــحياة الــتي لــم يــحييها بــعد .أو لــم يــكفه دلــيالً
عليها ،عجزه عن تفسير التي يحياها؟
أو ل ــيس اخ ــتالف ال ــعلماء ف ــي ت ــفسير م ــعنى ال ــحياة ال ــحاض ــرة دل ــيالً ع ــلى عج ــزه ــم
يحسونها وال ينكرونها.
وجهلهم بمعناها؟ ومع ذلك فهم
ّ
أو ال يــكفي هــذا ،أن نــعترف بــحياة جــديــدة نــراهــا ضــرورة مــلحة ،ويــثبتها االســتدالل
املنطقي ،حتى لو عجزنا عن إدراكها بالتجربة املباشرة.
ومــع كــل مــايــمكن أن يــشكك بــها ،أو لــيس مــن املــحتمل أن يــكون هــناك حــياة جــديــدة؟
كما قدمنا لها من أوصاف؟
ف ــإن ل ــم ي ــكن ؟ عـ ـ ّم ال ــغموض م ــصير اإلن ــسان ب ــعد امل ــوت .وض ــاع ف ــي امل ــجهول ب ــال
رميما تذروه الرياح.
إحساس وال حياة وأصبح
ً
فهــل هــناك مــن فــرق بــني أولــئك البشــر الــذيــن أصــبحوا ال يــميزون وغــدوا ذرات مــتناثــرة
فـي الـعوالـم املـجهولـة ،وهـل تـنعم مـنهم فـئة دون أخـرى؟ وبـعبارة أصـرح :هـل يـحس مـن
كــان يــعتقد بــاآلخــرة مــن هــؤالء بــالــعذاب؟ ألنــه اعــتقد اآلخــرة؟ أو ألنــه تــعب فــي الــدنــيا
الجلها ؟
فـإن كـان الـجواب نـعم ! فـهو اعـتراف بـحياة وإحـساس! وهـذا يـسعده ،وإن كـان :ال !
فالجميع متساوون .فما فضل منكر اآلخرة على معتقدها؟
ول ــكننا ل ــو ع ــدن ــا ل ــالح ــتمال اآلخ ــر .وك ــان ه ــناك ح ــياة ج ــدي ــدة ،ف ــكيف س ــتكون ح ــياة
منكرها ؟
هـل تـعدو أن تـكون كـما قـدمـنا؟ وقـالـوا لجـلودهـم لـم شهـدتـم عـلينا؟ وهـل تـعدو أن تـكون
نتيجة ذلك العتاب؟ إال نفس الجواب؟
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أن ــطقنا ال ــذي أن ــطق ك ــل ش ــيء وخ ــلقكم أول م ــرة ،وجه ــلتم س ــر ح ــيات ــكم ت ــلك م ــع ط ــول
املدة التي عشتموها.
فهـالّ عـملتم عـلى سـبيل االحـتمال؟ فـإن كـانـت االخـرى؟ قـدمـتم ألنـفسكم مـا يـسعدكـم،
وإن لم يكن شيء؟ كنتم مع غيركم سواء.
ولـكنكم أصحـرتـم بـالـعناد والـنكران ،ولـم تسـتتروا أن يشهـد عـليكم كـل مـن يـتمكن عـلى
تحمل وأداء الشهادة.
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