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يتضمن الباب:
الفصل األول :معنى التـجارة واستحباب التفقه فيـهــا
املبحث األول :معنى التجارة يف اللغة وعند املترشعة.
املسألة األوىل :معنى التجارة لغة.
املسألة الثانية :معنى التجارة يف الرشع .

املبحث الثاين :من آداب التجارة ومستحباهتا التفقه يف مسائل التجارات
املسألة األوىل :تفقه التاجر بني االستحباب والوجوب العيني يف املذهب اإلمامي.
املسألة الثانية :تفقه التاجر يف التجارات يف املذاهب االخرى .
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصل الثاين :االحتكار والتسـعري وبيع املضطر
املبحث األول :االحــتكار.
املسألة األوىل :تعريف االحتكار يف اللغة والرشع.
املسألة الثانية :حكم االحتكار يف املذهب اإلمامي.
املسألة الثالثة :االحتكار يف املذاهب االخرى.
املسألة الرابعة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .
املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة .

املبحث الثاين :إجبار املحتكر عىل البيع أم التسعري؟
املسألة األوىل :التسعري أو السعر لغة .
املسألة الثانية :اإلجبار والتسعري يف املذهب االمامي.
املسالة الثالثة :أقوال فقهاء املذاهب االخرى.
املسألة الرابعة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
املسألة اخلامسة :جريان قاعدة التسلط أو (السلطنة) .
املسألة اخلامسة:مسؤولية الدولة يف اإلقتصاد اإلسالمي وإحياء مبدأ ملئ الفراغ.
املسألة السابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

املبحث الثالث :بـيع الـمـضطر.
املسألة األوىل :حكم بيع املضطر يف املذهب اإلمامي.
املسالة الثانية :بيع املضطر يف املذاهب االخرى.
املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصل الثالث :استحـباب طلب الـرزق واإلجـامل يف الطلب
املبحث األول :استحباب التجـارة والسعي لطلب الرزق واالستعانة به عىل اآلخـرة.
املسألة األوىل :استحباب التجارة يف املذهب اإلمامي واالستعانة باملال عىل األخرة .
املسالة الثانية :طلب الرزق يف املذاهب األخرى.

املسالة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلدث من رشوح هنج البالغة.

املبحث الثاين :استحـباب اإلمجال يف طلب الدنيـا.

املسألة األوىل :استحباب اإلمجال يف طلب الرزق يف املذاهب اإلسالمية.
املسألة الثانية :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
املسألة الثالثة :قصدية النص يف السعي واإلمجال يف طلب املال.
املسألة الرابعة :ما ورد يف األحاديث من رشوح هنج البالغة .

الفصل الرابع :الشـــركة
املبحث األول :معنى الرشكة يف اللغة والرشع.
املسألة األوىل :معنى الرشكة لغ ًة.

املسألة الثانية :معنى اللغة عند الفقهاء.

املبحث الثاين :مستحباهتا وما ورد يف احلديث من رشوح.
املسألة األوىل :مستحبات الرشكة عند اإلمام عيل (. )
املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

توطئة:
بســم اهلل الرمحــن الرحيــم واحلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام

عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد والــه الطاهريــن وســلم تســليم كثــر ًا .

لقــد احتــوى كتــاب هنــج البالغــة يف موضــوع التجــارة عــى مجلــة مــن

العناويــن الفقهيــة وقــد الحظــت أن كثــر ًا منهــا مل يــرد يف كتــب فقهــاء

املذاهــب اإلســامية الســتة؛ ولــذا ســيقترص البحــث عــى بعــض املطالــب
التــي ورد ذكرهــا يف املذاهــب الســبعة وذلــك ملــا يفرضــه منهــج البحــث يف
الكتــاب .

فضــ ً
ا عــن ذلــك فقــد اختلفــت األلفــاظ يف موضــوع التجــارة عنــد

الفقهــاء ،فمنهــم مــن عنــون لــه بالبيــع ،أو املكاســب ،أو البيــوع ،ممــا اســتلزم
بيــان معنــى التجــارة حــر ًا لورودهــا يف النــص الرشيــف ،وهــي كااليت:
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الفصل األول

«معنى التـجارة واستحباب
التفقه فيها»

املبحث األول
معنى التجارة يف اللغة وعند املتشرعة
املسألة األوىل :معنى التجارة لغة:
ذهــب اللغويــون إىل أن معنــى التجــارة حمصــور يف البيــع والــراء ،أي يف

املعاملــة ،وأن األصــل يف اإلجتــار والتجــارة عنــد العــرب كان يطلــق عــى بيــع
اخلمــور؛ فبائعهــا يقــال لــه :التاجــر.

قال ابن منظور (ت 711 :هـ) وقد مجع أقوال من سبقة من اللغويني:
ّ
اتـ َـر وهــو ا ْف َت َعــل ،وقــد
ـار ًة ؛ بــاع ورشى ،وكذلــك َّ َ
(تــرَ َ :تـ َـر َيت ُْجـ ُـر َ ْتــر ًا ِ َ
وتـ َ
غلــب عــى اخلَـ َّـار قــال األَعشــى:

ُأمَّانَ ،مَـوْرُود ًا شَ ـرَابُه

اجرَ آ ْل
و َل َقدْ شَ ِهدْتُ َّ
الت ِ
ويف احلديث :م ْن َيت ِ
َّج ُر عىل هذا فيصيل معه .
َ

قــال ابــن األَثــر :هكــذا يرويــه بعضهــم وهــو يفتعــل مــن التجــارة ألَنه يشــري
بعملــه الثــواب وال يكــون مــن األَجــر عــى هــذه الروايــة ألَن اهلمــزة ال تدغــم يف
التــاء وإِنــا يقــال فيــه ْيأ َ ِ
تـ ُـر.

اجلوهري :والعرب تسمي بائع اخلمر تاجر ًا؛ قال األَسود بن َي ْع ُف َر:

مَـ ـذِ ًال بِ ـم ــايل َ ،ليِّن ـ ـ ًا َأجْـيــادي

التجَا ِر مُرَجَّالً
و َل َقدْ َأروحُ على ِّ
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الفصـ��ل األول :معن��ى التج��ارة واس��تحباب التفق��ه فيه��ا

َأي مائ ً
السك ِْر .
ال ُعنُقي من ُّ
ِ
ِ
وتـ ٌـر مثل صاحب
ـار َ ْ
ـار ،بالكــر والتخفيــف َّ ُ ،
وتـ ٌ
ورجـ ٌـل تاجـ ٌـر ،واجلمــع تـ ٌ
وص ْحـ ٍ
ـب؛ َفأمــا قوله:
َ
إِذ ذُ ْقتَ فاها قلتََ :طعمُ مُدامَةٍ
18

الت ـ ـجُ ـرْ
مُـعََّتـ ـ َق ـةٍ  ،مـما يــجيء بــه ُّ

فقــد يكــون مجــع ِ َتـ ٍ
ـار ،عــى َأن ســيبويه ال َي ْطـ ُـر ُد مجــع اجلمــع؛ ونظــره عنــد
بعضهــم قــراءة مــن قــر َأَ :فر ُه ـن مقبوضــة؛ قــال :هــو مجــع رهـ ٍ
ـع
ـان الــذي هــو َ ْ
جـ ُ
ُ ٌ

َر ْهـ ٍ
ـح ٍل ،وإِنــا ذلــك ملــا ذهــب
وسـ ُ
ـي عــى َأنــه مجــع َر ْهــن ك ََسـ ْ
ـحل ُ
ـن ومحلــه َأبــو عـ ُّ
إِليــه ســيبويه مــن التحجــر عــى مجــع اجلمــع إِال فيــا ال بــدّ منــه ،وقــد جيــوز َأن

يكــون الت ُُّجـ ُـر يف البيــت مــن بــاب:

َأنــا اب ـ ُن ماو َّي ـ َة إِ ْذ َجــدَّ النَّ ُقـ ْـر عــى نقــل احلركــة ،وقــد جيــوز َأن يكــون الت ُُّجـ ُـر
وش ٍ
ف وبــازل و ُبـ ُـز ٍل ،إِال َأنــه مل يســمع إِال يف هــذا البيــت.
مجــع تاجــر كشــارف ُ ُ

ويف احلديــثَ :أن الت َُّّجــار ُيبعثــون يــوم القيامــة ُف َّجــار ًا إِال مــن اتقــى اهلل و َبـ َّـر
وصــدَ َق؛ قــال ابــن األَثــر :ســاهم فجــار ًا ملــا يف البيــع والــراء مــن األَيــان
َ
الكاذبــة والغبــن والتدليــس والربــا الــذي ال يتحاشــاه َأكثرهــم َأو ال يفطنــون لــه،
وهلــذا قــال يف متامــه :إِ َّل مــن اتقــى اهلل وبـ ّـر وصــدق؛ وقيــلَ :أصــل التاجــر عندهــم
اخلـ َّـار خيصونــه بــه مــن بــن التجــار؛ ومنــه حديــث َأيب ذر :كنــا نتحــدث َأن التاجــر
ـم للجمــع  ،وقيــل :هــو مجــع ؛ وقــول األَخطــل:
فاجــر؛ والت َّْجـ ُـر :اسـ ٌ
ْ
تاجرُها
َ
ك َأنَّ فَأرَةَ مِسْكٍ غارَ ِ

الت ِجرُ
حََّتى اشْ َتراها بِ َأ ْغ َلى بَيْعِه َّ

املبحـ��ث األول :معنى التجارة يف اللغة وعند املتش��رعة

ـر ًأ َط ِهـ َـر
قــال ابــن ســيدهُ :أراه عــى التشــبيه َك َط ِهـ ٍـر يف قــول اآلخــرَ :خ َر ْجــت ُمـ َ َّ
ال ِّث ِ
ياب)(((.
املسألة الثانية :معنى التجارة يف الشرع .
مل أعثــر عــى معناهــا عنــد فقهــاء املذاهــب االســامية – فيــا توفــر لــدي مــن

مصــادر والتــي مــرت االشــارة اليهــا يف مباحــث املقدمــة العلميــة للكتــاب – وربــا

يعــود ذلــك اىل اختــاف عنونــة هــذا البــاب عنــد فقهــاء املذاهــب باملكاســب او

البيــوع وغريهــا فلــم يــرد معنــى التجــارة يف اغلــب الكتــب الفقهيــة  ،هلــذا الســبب.
ولكــن تنــاول معنــى التجــارة يف الــرع ك ً
ال مــن الشــهيد الثــاين والشــيخ

ـن ك ً
ال منهــا معنــى عبــارة املحقــق
اجلواهــري (عليــه الرمحــة والرضــوان) وقــد بـ ّ

احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف الرشائــع ،وتناوهلــا مــن املالكيــة احلطــاب

الرعينــي ،وهــي كااليت:

 -1الشهيد الثاين (رمحه اهلل) (زين الدين بن عيل العاميل) (ت965 :هـ):

قال (عليه الرمحةوالرضوان):

(قــد ســبق يف كالم املصنــف يف زكاة التجــارة  -كغــره مــا يــدل عــى أن املــراد

بالتجــارة عقــد املعاوضــة بقصــد االكتســاب عنــد التملــك فاعتــروا فيهــا قصــد
االكتســاب.

فــإن أرادوا منهــا هنــا هــذا املعنــى ،ففــي كثــر مــن أفرادهــا املذكــورة يف هــذا

الكتــاب اســتطراد ،فــإن هــذه األقســام املعــدودة هلــا أعــم مــن كوهنــا بقصــد
((( لسان العرب البن منظور :ج ،4ص.89
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االكتســاب والقــوت ،واالدخــار .وإن أرادوا هبــا هنــا مــا هــو أعــم ممــا ســبق

ليتطابــق مجيــع األفــراد املذكــورة ،كانــت التجــارة يف اصطالحهــم مــن األلفــاظ
املشــركة ،وهــو خــاف الظاهــر ،بــل املعــروف كــون التجــارة مأخــوذا يف مفهومهــا

إرادة االســرباح والتكســب كــا ســبق ،فاالســتطراد فيــا خــرج عــن ذلــك أوىل.
وبقــي يف العبــارة أمــر آخــر ،وهــو أن املصنــف (رمحــه اهلل) قــد جعلهــا يف صــدر

20

الكتــاب شــاملة للبيــع والصلــح واإلجــارة وغريهــا مــن عقــود املعاوضــات ،كــا
يعلــم ذلــك مــن تضاعيــف األقســام ،ثــم عقدهــا بعــد ذلــك للبيــع خاصــة إىل آخــر

الكتــاب.

وال خيفــى مــا فيــه مــن التجــوز ،وكان األنســب  -كــا فعــل الشــيخ والشــهيد

(رمحــه اهلل) يف الــدروس  -أن يعنــون الفصــل األول من الكتاب بكتاب املكاســب،

فــإن األقســام املذكــورة كلهــا أفــراد املكاســب أعــم مــن البيــع وغــره ،ثم يذكــر بعد

ذلــك كتــاب البيــع الــذي هــو بعــض مــا حيصــل بــه عــى بعــض الوجــوه ،وهــو مــا

لــو قصــد بــه التكســب ،فلــو قصــد بــه القنيــة أو القــوت مل يكــن داخــا يف املكاســب
باملعنــى املتقــدم.

وحينئــذ فبــن البيــع واملكاســب عمــوم وخصــوص مــن وجــه  ،جيتمعــان

يف بيــع األعيــان للتكســب هبــا ،وينفــرد البيــع بقصــد القنيــة ونحوهــا ،وتنفــرد

املكاســب بتحصيلهــا باملنافــع والصلــح ونحــوه .قولــه :فيــا يكتســب بــه ،وينقســم
إىل حمــرم ومكــروه ومبــاح)(((.

((( مســالك األفهــام  -للشــهيد الثــاين :ج ،3ص118 - 117؛ وعنــه صاحــب الريــاض (رمحــه اهلل):
ج ،8ص.39
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 -2الشيخ حممد حسن اجلواهري (رمحه اهلل) (ت 1266هـ):

قال يف بيان معنى التجارة يف الرشع وما ذكره املحقق احليل (رمحه اهلل):

(املراد هبا ها هنا مطلق املعارضة ،نحو قوله تعاىل:
ْكم﴾(((.
َاض مِن ُ
﴿إَِّل َأنْ تَ ُ
كونَ تِجَارَةً عَنْ تَر ٍ

كــا عــن جممــع البحريــن قــال :التجــارة بالكــر هــي :انتقــال شــئ مملــوك مــن

شــخص إىل آخــر بعــوض مقــدر عــى جهــة الــرايض إىل آخــره ،ال أن املــراد هبــا
الصناعــة املعروفــة وإن قيــل :إهنــا املتبــادر منهــا.

بــل :هــو املســتفاد مــن أهــل اللغــة ،إال أن ذلــك ال ينــايف إرادة غــره منــه يف

خصــوص املقــام ،ملعلوميــة عــدم اعتبــار ذلــك يف التجــارة املبحــوث عنهــا هنــا،
وإن انتقــض باملعامــات املقصــود منهــا االكتســاب مــن غــر ذي الصنعــة ،إال

أن يلتــزم االســتطراد وهــو بعيــد ،وال مــا ســمعته يف كتــاب الــزكاة مــن املعاوضــة

لقصــد الربــح ،وإن كان قــد يشــعر بــه قولــه األول فيــا يكتســب بــه ،وإبــدال غــره

التجــارة يف العنــوان باملكاســب.

بــل :جــزم بــه يف املســالك مدعيــا أنــه هــو املعــروف يف أخــذه يف مفهومهــا،

حتــى التــزم لذلــك أن مجيــع مــا يف هــذه الكتــاب ممــا ال مدخليــة لــه فيهــا باملعنــى
املزبــور وقــد ذكــر اســتطرادا ،وفيــه مــن الغرابــة مــا ال خيفــى ،رضورة عــدم املدخلية

للمعنــى املزبــور يف مجيــع مقاصــد الكتــاب ،عــى أنــه هــو أيضــا يف بــاب الــزكاة بعــد

أن ذكــر تعريــف املصنــف ملــال التجــارة.
((( النساء ،اآلية.29 :
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قــال :إن تعريفــه بذلــك مــن حيــث تعلــق الــزكاة ،وإال فالتجــارة مطلقــا أعــم

مــن ذلــك كــا ســيأيت فكالمــه هنــا خمالــف لقواعــده ،واحلــق أن مــا ذكــره املصنــف
وغــره يف كتــاب الــزكاة ليــس حتديــدا ملــال التجــارة كــا فهمــه الشــارح.

بـل :هـو ختصيـص لـه بالفـرد الـذي يصلـح لتعلـق احلكـم الرشعـي بحسـب

اقتضـاء األدلـة ،ولـذا اختلفـوا يف بعض القيـود ،ورجح الشـارح هناك عـدم اعتبار
22

قصـد االكتسـاب حـال التملـك ،واكتفـى باألعـداد للتكسـب ولـو بعـد ذلـك،
واملقصـود أن متعلـق الـزكاة هـو بعـض أفراد مـال التجـارة دون مجيع األفـراد وهذا

مثـل مـا يقـال املـراد باألعيـان النجسـة يف املكاسـب املحرمة مـا ال يقبـل التطهري مع

بقـاء عينـه ،واملـراد باملسـكر املائـع باألصالـة ،ومرجعـه إىل اطلاق اللفـظ وإرادة
بعـض أفـراده ،وليـس ذلـك مـن التعريـف والتحديـد يف يشء.

ولعــل مــن ذلــك كلــه وغــره جــزم بفســاد كالمــه شــيخنا يف رشحــه وإن وافقه

عــى اعتبــار ذلــك يف مفهومهــا لغــة وعرفــا ،حتــى أنــه رصفهــا يف النــذور ونحوهــا
إىل ذلــك ،كالنصــوص((( الــواردة يف مــدح التجــارة والتجــار ،إال أن ذلــك غــر

مــراد منهــا هنــا ،لعــدم اخلصوصيــة ،ثــم اختــار كوهنــا بمعنــى البيــع وتوابعــه،
حاكيــا لــه عــن اخلــاف واملبســوط.

قــال :فــا ذكــر يف املقدمــات أو بعــض املقامــات مــن غــر ذلــك فمــن

امللحقــات ،وهــو وإن كان قــد يشــهد لــه إفــراد غــر البيــع مــن أقســام املعاوضــات،

بكتــب مســتقلة ،لكــن يبعــده معروفيــة كوهنــا أعــم مــن ذلــك ،وذكــر كثــر مــن

أحــكام التكســب ومــا يتكســب بــه ونحوهــا ممــا ال مدخليــة لــه يف البيــع.
((( الوسائل الباب  1من أبواب مقدمات التجارة احلديث .13 - 1
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ولذلــك قلنــا :بكــون املــراد منهــا مطلــق املعاوضــة ،وعــدم افــراد البيــع بكتاب

بخــاف غــره مــن إفرادهــا لشــدة تعلقــه هبــا وغلبتــه فيهــا هــذا كلــه مــع امــكان منع
اعتبــار االســرباح يف مفهومهــا ،وكأنــه اشــتباه مــن اعتبــاره يف مفهــوم االجتــار،

بمعنــى اختــاذ التجــارة حرفــة ومكتســبا ،والنصــوص يف الــزكاة ويف املقــام يف ذلــك،

ال يف أن مطلــق اســم جتــارة مأخــوذ يف مفهومــه ذلــك ،كــا هــو واضــح بأدنــى تأمل.
وبــا ذكرنــاه يظهــر لــك اجلــواب عــا يف املســالك أيضــا ،مــن أنــه كان ينبغــي

العنــوان أو ال باملكاســب ،ثــم يذكــر بعــد ذلــك كتــاب البيــع الــذي هو أحــد أفرادها

إذا قصــد التكســب بــه كــا فعلــه يف الــدروس ،ال ختصيــص كتــاب التجــارة فيــه
وذكــر غــره بكتــب مســتقلة ،مــع أهنــا مجيعــا مــع قصــد التكســب هبــا مــن افرادهــا،

رضورة أنــك قــد عرفــت الوجــه يف ذلــك ،ال يقــال :إن مقتــى مــا ذكــرت كــون
التجــارة مــن األلفــاظ املشــركة ،ألنــا نقــول :مــع أنــه يمكــن عــدم االلتــزام بــه ،هــو

خــر مــن ارتــكاب االســتطراد يف أكثــر املســائل واألمــر ســهل)(((.
وعرفها املالكية بوقلهم:
ّ -3

(ملقصــود مــن التجــارة إنــا هــو أخــذ مــا يف يــد غــرك بدفــع عــوض عــن طيــب

نفــس منكــا فتكفــي داللــة العــرف يف ذلــك عــى طيــب النفــس والرضــا بقــول أو
فعــل وإن كان ذلــك الفعــل معاطــاة)(((.

((( جواهر الكالم :ج ،22ص.6 - 4
((( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني :ج ،6ص.14
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املبحث الثاني
من آداب التجارة ومستحباتها التفقه
يف مسائل التجارات
لقــد أورد الرشيــف الــريض (عليــه الرمحــة والرضــوان) بعــض النصــوص

الرشيفــة اخلاصــة بــآداب التجــارة ومســتحباهتا ومعانيهــا ،ومنهــا اســتحباب التفقــه

يف مســائل التجــارات ،ومنــع االحتــكار ،وإقالــة النــادم وغريهــا؛ وســنخصص

اســتحباب التفقــه للتاجــر يف هــذا املبحــث ،ثــم نعـ ّـرج عــى بقيــة اآلداب بحســب
مــا ورد مــن نصــوص رشيفــة يف هنــج البالغــة ،وهــي كااليت:
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ
اتر بِغ ِ ِ
الر َبا»(((.
َ
َي ف ْقه َف َقد ْار َت َط َم ِف ِّ
«م ِن َّ َ َ ْ

املس��ألة األوىل :تفق��ه التاج��ر ب�ين االس��تحباب والوج��وب العي�ني يف
املذه��ب اإلمامي.
تنــاول فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) آداب التجــارة يف مصنفاهتم

الفقهيــة ،ال ســيام املوســوعية منهــا ،وذهــب معظــم فقهــاء املذهــب اىل القــول:
باالســتحباب يف تعلــم االحــكام الرشعيــة يف التجــارة وقيــل :بالوجــوب العينيــي،
وهــو قــول نــادر ذهــب إليــه املحقــق البحــراين (رمحــه اهلل) ،وملزيــد مــن البيــان نورد

((( هنج البالغة ،احلديث ،،447 :ص.555
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مجلــة مــن أقواهلــم وهــي كااليت:
أوال -ابن إدريس احللي (رمحه اهلل) (ت 598 :هـ):
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(ينبغــي لإلنســان إذا أراد التجــارة أن يبتــدئ ّأوالً فيتف ّقــه يف دينــه ،ليعــرف
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كيفيــة االكتســاب ،ويم ّيــز بــن العقــود الصحيحــة والفاســدة ّ
ألن العقــود الفاســدة
ال ينتقــل هبــا امللــك ،بــل هــو بـ ٍ
األول ،ويســلم مــن الربــا املوبــق،
ـاق عــى ملك ّيــة ّ

وال يرتكــب املأثــم مــن حيــث ال يعلــم بــه  ،فإ ّنــه روي عــن أمــر املؤمنــن (عليــه
(((

الســام) أ ّنــه قــال:

(من اجتر بغري علمه فقد ارتطم يف الربا ثم ارتطم)(((.

قــال حممــد بــن إدريــس :معنــى ارتطــم ،يقــال :رطمتــه يف الوحــل رطـ ًا فارتطم

أي هــو ارتبــك فيــه ،وارتطــم عليــه أمــره إذا مل يقــدر عــى اخلــروج منــه .وكان (عليه
الســام) يقول:

(التاجر فاجر ،والفاجر يف النار إال من أخذ احلق وأعطى احلق)(((.
وكان (عليه السالم) يقول:

(معــارش النــاس الفقــه ثــم املتجــر ،الفقــه ثــم املتجــر ،واهلل للربــا يف هــذه األمــة

الصفــا)(((.
أخفــى مــن دبيــب النمــل عــى ّ
((( قارن النهاية . 371 :
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
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وكان (عليــه الســام) بالكوفــة يغتــدي كل يــوم بكــرة مــن القــر يطــوف

يف أســواق الكوفــة ســوق ًا ســوق ًا ،ومعــه الــدَ رة عــى عاتقــه ،فيقــف عــى أهــل كل

ســوق فينــادي:

(يا معرش التجار اتقوا اهلل عز وجل).

فــإذا ســمعوا صوتــه ألقــوا مــا يف أيدهيم ،وارعــوا بقلوهبــم ،وتسـ ّـمعوا بآذاهنم،

فيقول:

وتربكــوا بالســهولة ،واقرتبــوا مــن املبتاعــن ،وتز ّينــوا
(قدّ مــوا االســتخارةّ ،

باحللــم ،وجانبــوا الكــذب ،وجتافــوا عــن الظلــم ،وأنصفــوا املظلومــن ،وال تقربــوا

الربــا ،وأوفــوا الكيــل وامليــزان ،وال تبخســوا الناس أشــياءهم ،وال تعثــوا يف األرض

مفســدين ،فيطــوف مجيــع األســواق ثــم يرجــع فيقعــد للنــاس)(((.

قوله (عليه السالم) :قدّ موا االستخارة ،يعني الدّ عاء واخلرية يف األمور.
وروي عن الصادق (عليه السالم) أنّه قال:

تورط يف الشبهات)(((.
(من مل يتفقه يف دينه ثم اجتر ّ

قــال حممــد بــن إدريــس :الورطــة اهلــاك ،قــال أبــو عبيــد :أصــل الورطــة أرض

ـورط هــو فيهــا.
مطمئنــة ال طريــق فيهــا وأورطــه توريطـ ًا ،أي أوقعــه يف الورطــة فتـ ّ

وينبغــي أن يتجنّــب اإلنســان يف جتارتــه مخســة أشــياء :مــدح البائــع ،وذم

املشــري ،وكتــان العيــوب ،واليمــن عــى البيــع ،والربــا(((.
((( قارن النهاية . 371 :
((( املصدر نفسه
((( املصدر نفسه
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معنــى مــدح البائــع أي مدحــه ملــا يبيعــه مــن األمتعــة ،وذم املشــري معنــاه وذم

املشــري ملــا يشــريه ،وإن شــئت جعلــت البائــع بمعنــى املبيــع ،فكأ ّنــه أراد مــدح
املبيــع  ،أل ّنــه قــد يــأيت فاعــل بمعنــى مفعــول ،قــال اهلل تعــاىل:
هلل﴾
﴿ال عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ َأمْ ِر ا ِ

(((

أي ال معصــوم ،فــإذا ذم املشــري إن شــئت قلتــه بفتــح الــراء فيكــون الــيء
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املشـ َـرى ،وكالمهــا حســن.

فأمــا كتــان العيــوب مــع العلــم هبــا فحــرام حمظــور بغــر خــاف ،والربــا

فكذلــك .وال جيــوز ألحــد أن ّ
يغــش أحــد ًا مــن النــاس فيــا يبيعــه أو يشــريه،

وجيــب عليــه النصيحــة فيــا يفعلــه ّ
لــكل واحــد)(((.
ً
ثانيا  -احملقق البحراني (رمحه اهلل) (ت 1186 :هـ).

ذهــب املحقــق البحــراين (عليــه الرمحــة والرضــوان) اىل القــول بالوجــوب

العينــي يف التفقــه باألحــكام الرشعيــة املتوقــف عليهــا صحــة العمــل الــذي يشــتغل
بــه املكلــف.

جــاء ذلــك ضمــن املقدمــة األوىل مــن كتــاب التجــارة ،يف الفائــدة الرابعــة،

قائ ـاً:

(قــد تقــدم يف الفايــدة األوىل اإلشــارة إىل أن الواجــب العينــي بالنســبة إىل العلم

باألحــكام الرشعيــة مــا يتوقــف عليــه صحــة العمــل ،الــذي يشــتغل بــه املكلــف

مــن حــج أو زراعــة أو جتــارة فإنــه ال بــد مــن التفقــه يف ذلــك العمــل.
((( هود . 43 :
((( الرسائر موسوعة ابن إدريس احليل :ج ،3ص.327 -325
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ومعرفــة أحكامــه ومــا ال جيــوز ومــا يصــح بــه ويفســد ،فينبغــي ملريــد التجــارة

أن يبــدأ بالتفقــه فيــا يتــواله منهــا ،ليتمكــن بذلــك مــن االحــراز عــا حــرم اهلل

تعــاىل عليــه يف ذلــك ،ويعــرف مــا أحلــه وحرمــه ،ال ســيام الربــا وبيــع املجهــول
ورشائــه ،ممــا يشــرط فيــه الــوزن والكيــل ،وبيــع غــر البالــغ العاقــل ورشائــه ونحــو

ذلــك ممــا ســيأيت انشــاء اهلل تعــاىل يف حملــه ممــا يوجــب صحــة البيــع وفســاده ،وآداب
التجــارة مــن مســتحباهتا ومكروهاهتــا ،وإن كان أهــل هــذا الزمــان واأليــام ملزيــد

جهلهــم بأحــكام امللــك العــام ،ال يبالــون بــا وقعــوا فيــه مــن حــال وحــرام وقــد

قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :التاجــر فاجــر ،والفاجــر يف النــار ،إال مــن أخــذ
احلــق وأعطــى احلــق((( .

وروى الصــدوق عــن األصبــغ بــن نباتــه ،قــال :ســمعت عليــا (عليــه الســام)

يقــول عــى املنــر:

ِ
«يــا معـ َـر التُّجـ ِ ِ
ـم ا َْلت َْجـ َـر ،واللَّ َل ِّلر َبــا ِف َهـ ِـذه
َ َ ْ َ َّ
ـم ا َْلت َْجـ َـر ،ا ْلف ْقــه ُثـ َّ
ـار ،ا ْلف ْقــه ُثـ َّ
ِ
ِ
الصــدْ ِق ،الت ِ
ـن َدبِيـ ِ
ـب الن َّْمـ ِ
َّاجـ ُـر
ـم بِ ِّ
ـل َعـ َـى َّ
األُ َّمــة َأ ْخ َفــى مـ ْ
الص َفــاُ ،شــو ُبوا َأ ْي َم َن ُكـ ْ
اجـ ٌـر وا ْل َف ِ
َف ِ
اجـ ُـر ِف النَّـ ِ
الـ َّـق َ
وأ ْع َطــى َْ
ـن َأ َخـ َـذ َْ
الـ َّـق».
ـار إِ َّل َمـ ْ
ورواه يف الكايف عن األصبغ بن نباته مثله(((.

وعن طلحة بن زيد عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :

(قــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) :مــن اجتــر بغــر علــم ارتطــم يف الربــا ثــم

ارتطــم)(((.

((( الوسائل :ج ،12ص 285حديث .5 :
((( الكايف :ج ،5ص 150رقم .1 :
((( الوسائل :ج ،12ص 283رقم .2 :
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قال :وكان أمري املؤمنني (عليه السالم) يقول:
ِ
«ل َي ْق ُعدَ َّن ِف ُّ ِ
َ
الش َاء وا ْل َب ْي َع»(((.
السوق إِ َّل َم ْن َي ْعق ُل ِّ َ

وقال الصادق (عليه السالم) عىل ما رواه شيخنا املفيد يف املقنعة:

«مــن أراد التجــارة فليتفقــه يف دينــه ليعلــم بذلــك مــا حيــل لــه ممــا حيــرم عليــه،

ومــن مل يتفقــه يف دينــه ثــم اجتــر تــورط يف الشــبهات»(((.
30

وروى يف الــكايف بســنده عــن عمــرو بــن املقــدام عــن جابــر عــن أيب جعفــر

عليــه الســام قــال:

(كان أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) عنــد كونــه بالكوفــة عندكــم يغتــدي كل

يــوم بكــرة مــن القــر ،فيطــوف يف أســواق الكوفــة ســوقا ســوقا ،معــه الــدرة عــى

عاتقــه ،وكان هلــا طرفــان ،وكانــت تســمى الســبيبة فيقــف عــى أهــل كل ســوق،
فينــادي« :يــا معــر التجــار اتقــوا اهلل عــز وجــل» ،فــإذا ســمعوا صوتــه ألقــوا مــا

بأيدهيــم وارعــوا إليــه بقلوهبــم ،وســمعوا بآذاهنــم فيقــول (عليــه الســام):
ِ ِ
َاعين و َت َزينُـوا بِ ِْ
ِ
ِ
ِ
ال ْلـ ِم
الس ُـهو َلة وا ْق َ ِت ُبـوا م َ
َبكُـوا بِ ُّ
ـن ا ُْل ْبت َ َّ
« َقدِّ ُمـوا ال ْسـتخَ َار َة وت َ َّ
ِ
ـن ال ُّظ ْلمِِ َ ،
ـن ا ْل َي ِم ِ
َاه ْـوا َع ِ
وتا َف ْوا َع ِ
ني َ
ول
وجانِ ُبـوا ا ْلك َِذ َبَ َ ،
وأنْص ُفـوا ا َْل ْظ ُلوم َ
ني َ
و َتن َ
الر َبـا َ
ـياء ُه ْم ،وال َت ْع َث ْـوا ِف
وأ ْو ُفـوا ا ْل َك ْي َـل وا ْلِيـز َ
َان وال َت ْبخَ ُسـوا الن َ
َت ْق َر ُبـوا ِّ
َّـاس َأ ْش َ
األَر ِ ِ ِ
ـوف ع ِف َجِيـ ِع َأ ْس َـو ِاق ا ْلكُو َف ِةُ ،ث َّم َي ْر ِج ُـع َف َي ْق ُعدُ لِلن ِ
َّاس»(((.
ينَ .ف َي ُط ُ
ض ُم ْفسـد َ
ْ
ورواه الصــدوق يف الفقيــه مرســا .ويف املحاســن مســندا يف الصحيــح عــن

((( الوسائل :ج ،12ص 283رقم 4 :
((( الوسائل :ج ،12ص 283رقم 4 :
((( الكايف ج ،5ص 151رقم .3 :
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حممــد ابــن قيــس عــن أيب جعفــر (عليــه الســام) نحــوه .وعــن الســكوين عــن أيب

عبــد اهلل (عليــه الســام) قــال:

ـرى َف ْل َي ْح َفـ ْ
ـاع ْ
ـظ
ـن َبـ َ
«مـ ْ
قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)َ :
واشـ َ َ
ْــس ِخ َص ٍ
ــا َي ْش َ ِ
ــف ،وكِت َْــا َن ا ْل َع ْي ِ
الر َبــا َْ
ــر َي َّن َ
ــال ،وإِ َّل َف َ
وال ْل َ
ــب،
َخ َ
ول َيبِي َع َّ
ــنِّ :
ِ
َْ
ـرى»(((.
وال ْمــدَ إِ َذا َبـ َ
ـاع والـ َّـذ َّم إ َذا ْاشـ َ َ

وعــن أمحــد بــن حممــد بــن عيســى رفــع احلديــث قــال كان أبــو أمامــة صاحــب

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يقــول :ســمعت رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) يقــول:

«أربــع مــن كــن فيــه طــاب مكســبه :إذ اشــرى مل يعــب ،وإذا بــاع مل حيمــد ،وال

يدلــس ،وفيــا بــن ذلــك ال حيلــف»(((.

وروى الصدوق مرسال قال :قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«يــا معــر التجــار ارفعــوا رؤوســكم ،فقــد وضــح لكــم الطريــق ،تبعثــون يــوم

القيامــة فجــارا إال مــن صــدق حديثــه ،قــال :وقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) التاجــر فاجــر ،والفاجــر يف النــار إال مــن أخــذ احلــق وأعطــى احلــق» .
قال :قال (عليه السالم):

«يــا معــر التجــار صونــوا أموالكــم بالصدقــة تكفر عنكــم ذنوبكــم ،وأيامنكم

التــي حتلفــون فيهــا ،وتطيــب لكم جتارتكــم»((( .
((( الكايف ج ،5ص 151رقم .3 :
((( الوسائل :ج ،12رصقم .3 :
((( الوسائل :ج ،12ص 285رقم  4 :و  5و .6
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وروى الســيد ريض الديــن بــن طــاووس يف كتــاب االســتخارات عــن أمحــد

بــن حممــد ابــن حييــى قــال :أراد بعــض أوليائنــا اخلــروج للتجــارة ،فقــال :ال اخــراج
حتــى أتــى جعفــر بــن حممــد (عليــه الســام) فأســلم عليــه وأستشــره يف أمــري

هــذا وأســأله الدعــاء يل .قــال :فأتــاه فقــال لــه :يــا ابــن رســول اهلل ،إين عزمــت عــى
اخلــروج إىل التجــارة ،وإين آليــت عــى نفــي أن ال أخــرج حتــى ألقــاك وأستشــرك

وأســألك الدعــاء يل .قــال :فدعــا لــه و قــال (عليــه الســام):
32

«عليــك بصــدق اللســان يف حديثــك ،وال تكتــم عيبــا يكــون يف جتارتــك ،وال

تغبــن املسرتســل((( فــإن غبنــه ال حيــل .وال تــرض للنــاس إال مــا تــرىض لنفســك.

واعــط احلــق وخــذه وال ختــف وال ختــن .فــإن التاجــر الصــدوق مــع الســفرة الكــرام
الــررة يــوم القيامــة ،واجتنــب حللــف فــإن اليمــن الفاجــرة تــورث صاحبهــا النــار،

والتاجــر فاجــر إال مــن أعطــى احلــق وأخــذه.

وإذا عزمــت عــى الســفر أو حاجــة مهمــة فأكثــر الدعــاء واالســتخارة ،فــإن أيب

حدثنــي عــن أبيــه عــن جــده أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) كان يعلــم
أصحابــه االســتخارة كــا يعلمهــم الســورة مــن القــرآن»((( احلديــث.

أقــول :قــد تقــدم يف كتــاب الصــاة يف بــاب صــاة االســتخارة أن أحــد

معانيهــا :طلــب اخلــر منــه ســبحانه ،وهــو املــراد هنــا أي طلــب اخلــر يف البيــع
والــراء .ومــا اشــتمل عليــه حديــث عمــرو بــن أيب املقــدام((( مــن أنــه (عليــه

((( قــال يف جممــع البحريــن  :االسرتســال  :االســتيناس والطمأنينــة إىل االنســان والثقــة بــه فيــا
حيــدث .وأصلــه الكــون والثبــات  .ومنــه احلديــث  :أيــا مســلم اسرتســل إىل مســلم فغبنــه فهــو
كــذا ومنــه :غبــن املسرتســل ســحت  .ومنــه  :غبــن املسرتســل ربــا  .منــه قــدس رسه .
((( الوسائل :ج ،12ص 28رقم .7 :
((( الوسائل :ج ،12ص 284رقم  . 1 :وتقدم يف ،ص.20
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الســام) كان يطــوف أســواق الكوفــة والــدرة عــى عاتقــه .والــدرة بكــر الــدال:
الســوط ،واجلمــع :درر ،مثــل ســدرة وســدر.

ويف هــذا اخلــر :هلــا طرفــان .ويف خــر آخــر :هلــا ســبابتان ،وقــال يف كتــاب

جممــع البحريــن :الــدرة بالكــر التــي كان يــرب هبــا .و هــو يرجــع إىل مــا ذكرنــاه

مــن الســوط .فإنــه الــذي يــرب بــه يف احلــدود الرشعيــة.

وأمــا لفــظ الســبيبة فضبطــه بعــض املحدثــن باملهملــة واملثنــاة التحتانيــة بــن

املوحدتــن .وظاهــر كالم بعــض أصحابنــا املحدثــن مــن متأخــري املتأخريــن :أنــه

ربــا كان املوجــود مــن هــذا اللفــظ يف اخلــر إنــا هــو بمركزيــن بعــد الســن أوهلــا
بــاء موحــدة ،و الثانيــة تــاء مثنــاة فوقانيــة.

قــال :الســبتية بكــر الســن وســكون املوحــدة قبــل املثنــاة الفوقانيــة :جلــود

البقــر حتــذى منهــا النعــال الســبتية .فعــى هــذه النســخة يمكــن أن تكــون درتــه

(عليــه الســام) مأخــوذة منهــا واهلل العــامل)((( .

ً
ثالثا  -الشيخ مرتضى األنصاري (رمحه اهلل) (ت 1281 :هـ).
مجــع الشــيخ مرتــى األنصــاري (عليــه الرمحــة والرضــوان) أقــوال فقهــاء

املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) وناقشــها مظهــر ًا :أن املعــروف بــن فقهــاء
املذهــب هــو القــول :باســتحباب التفقــه يف مســائل التجــارات.
فقال:

(ملعــروف بــن األصحــاب  -تبعــا لظاهــر تعبــر الشــيخ بلفــظ ((ينبغــي))

(((

((( احلدائق النارضة  -للمحقق البحراين :ج ،18ص.22 - 19
((( النهاية للشيخ الطويس.371 :
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اســتحباب التفقــه يف مســائل احلــال واحلــرام املتعلقــة بالتجارات ،ليعــرف صحيح

العقــد مــن فاســده ويســلم مــن الربــا .وعــن إيضــاح النافــع :أنــه قــد جيــب((( .وهــو
ظاهــر عبــارة احلدائــق أيضــا(((.

وكالم املفيــد رمحــه اهلل يف املقنعــة أيضــا ال يأبــى الوجــوب  ،ألنــه – بعــد ذكــر

34

قولــه تعــاىل:
َ
﴿ل تَ ْأ ُ
كــونَ تِجَــارَةً عَ ـنْ
َك ـمْ بِالْبَاطِـ ِـل إَِّل َأنْ تَ ُ
َك ـمْ بَيْن ُ
ك ُلــوا َأمْوَال ُ
َاض﴾((( ،وقولــه تعــاىل:
تَ ـر ٍ
َك ـمْ مِ ـنَ ْ َ
ْض و ََل تَيَمَّمُــوا
كسَ ـبْ ُتمْ وَمِمَّــا َأخْرَجْنَــا ل ُ
﴿ َأنْفِ ُقــوا مِ ـنْ َطيِّبَــاتِ مَــا َ
الر ِ
الْ َخ ِبي ـثَ مِنْ ـهُ ُتنْفِ ُقــونَ﴾((( .

قــال :فنــدب إىل اإلنفــاق مــن طيــب االكتســاب ،وهنــى عــن طلــب اخلبيــث

للمعيشــة واإلنفــاق ،فمــن مل يعــرف فــرق مــا بــن احلــال مــن املكتســب واحلــرام

مل يكــن جمتنبــا للخبيــث مــن األعــال ،وال كان عــى ثقــة يف تفقــه مــن طيــب
االكتســاب ،وقــال تعــاىل أيضــاَ ﴿ :ذلِـكَ بِ َأَّنهُـمْ قَا ُلــوا إَِّنمَــا الْبَيْـعُ مِ ْثـ ُـل الرِّبَــا وَ َأحَـ َّـل ُ
اهلل
الْبَيْ ـعَ وَحَ ـرَّمَ الرِّبَــا﴾(((.

فينبغــي أن يعــرف البيــع املخالــف للربــا ليعلــم بذلــك مــا أحــل اهلل وحــرم مــن

املتاجــر واالكتســاب .وجــاءت الروايــة عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام أنــه كان

يقــول:

((( ال يوجد لدينا إيضاح النافع  ،نعم حكاه عنه السيد العاميل يف مفتاح الكرامة .132 : 4
((( راجع احلدائق  19 : 18و . 23
((( النساء . 29 :
((( البقرة . 267 :
((( البقرة 275 :
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ِ
اتر بِغ ِ ِ
الر َبا ُ ،ث َّم ْار َت َطم»((( .
َ
َي ع ْل ٍم َف َقد ْار َت َط َم ِف ِّ
«م ِن َّ َ َ ْ
ثم قال :قال الصادق (عليه السالم) :

«مــن أراد التجــارة فليتفقــه يف دينــه ،ليعلــم بذلــك مــا حيــل لــه ممــا حيــرم عليــه،

ومــن مل يتفقــه يف دينــه ثــم اجتــر تــورط يف الشــبهات»((( ،انتهــى((( .

أقــول :ظاهــر كالمــه رمحــه اهلل الوجــوب ،إال أن تعبــره بلفــظ ((ينبغــي))

ربــا يدعــى ظهــوره يف االســتحباب ،إال أن اإلنصــاف أن ظهــوره ليــس بحيــث
يعــارض ظهــور مــا يف كالمــه يف الوجــوب مــن بــاب املقدمــة ،فــإن معرفــة احلــال
واحلــرام واجبــة عــى كل أحــد بالنظــر إىل مــا يبتــى بــه مــن األمــور.

وليــس معرفــة مجيعهــا ممــا يتعلــق باإلنســان وجوهبــا فــورا دفعــة ،بــل عنــد

االلتفــات إىل احتــال احلرمــة يف فعــل يريــد أن يفعلــه ،أو عنــد إرادة اإلقــدام عــى

أفعــال يعلــم بوجــود احلــرام بينهــا ،فإنــه معاقــب عــى مــا يفعلــه مــن احلــرام لــو ترك
التعلــم وإن مل يلتفــت عنــد فعلــه إىل احتــال حتريمــه ،فــإن التفاتــه الســابق وعلمــه

بعــدم خلــو مــا يريــد مزاولتهــا مــن األفعــال مــن احلــرام كاف يف حســن العقــاب،
وإال مل يعاقــب أكثــر اجلهــال عــى أكثــر املحرمــات ،ألهنــم يفعلوهنــا وهــم غــر
ملتفتــن إىل احتــال حرمتهــا عنــد االرتــكاب.

ولــذا :أمجعنــا عــى أن الكفــار يعاقبــون عــى الفــروع .وقــد ورد ذم الغافــل

املقــر يف معصيتــه ،يف غــر واحــد مــن األخبــار((( .

((( الوسائل  ، 283 : 12الباب األول من أبواب آداب التجارة  ،احلديث . 2
((( الوسائل  ، 283 : 12الباب األول من أبواب آداب التجارة  ،احلديث . 4
((( املقنعة . 591 - 590 :
((( راجع الكايف ،40 :1باب سؤال العامل ،احلديث 1و  ،2والبحار ،178-177 :1احلديث .58
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ثــم لــو قلنــا :بعــدم العقــاب عــى فعــل املحــرم الواقعــي الــذي يفعلــه مــن غــر

شــعور كــا هــو ظاهــر مجاعــة  -تبعــا لألردبيــي رمحــه اهلل  : -مــن عــدم العقــاب
عــى احلــرام املجهــول حرمتــه عــن تقصــر ،لقبــح خطــاب الغافــل ،فيقبــح عقابــه

 .لكــن حتصيــل العلــم وإزالــة اجلهــل واجــب عــى هــذا القــول ،كــا اعرتفــوا بــه.

واحلاصــل :أن التــزام عــدم عقــاب اجلاهــل املقــر ال عــى فعــل احلــرام ،وال
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عــى تــرك التعلــم إال إذا كان حــن الفعــل ملتفتــا إىل احتــال حتريمــه ال يوجــد لــه
وجــه ،بعــد ثبــوت أدلــة التحريــم ،ووجــوب طلــب العلــم عــى كل مســلم ،وعــدم

تقبيــح عقــاب مــن التفــت إىل وجــود احلــرام يف أفــراد البيــع التــي يزاوهلــا تدرجيــا
عــى ارتــكاب احلــرام يف هــذا األثنــاء وإن مل يلتفــت حــن إرادة ذلــك احلــرام .

ثــم إن :املقــام يزيــد عــى غــره بــأن األصــل يف املعامــات الفســاد ،فاملكلف إذا

أراد التجــارة وبنــى عــى التــرف فيــا حيصــل يف يــده مــن أمــوال النــاس عــى وجــه

العوضيــة حيــرم عليــه ظاهــرا اإلقــدام عــى كل تــرف منهــا بمقتــى أصالــة عــدم
انتقالــه إليــه إال مــع العلــم بإمضــاء الشــارع لتلــك املعاملــة ،ويمكــن أن يكــون يف

قولــه (عليــه الســام):

«التاجر فاجر ،والفاجر يف النار إال من أخذ احلق وأعطى احلق»(((.

إشــارة إىل هــذا املعنــى ،بنــاء عــى أن اخلــارج مــن العمــوم ليــس إال مــن علــم

بإعطــاء احلــق وأخــذ احلــق .فوجــوب معرفــة املعاملــة الصحيحــة يف هــذا املقــام

(((

رشعــي ،لنهــي الشــارع عــن التــرف يف مــال مل يعلــم انتقالــه إليــه ،بنــاء عــى أصالة
((( الوســائل  ،282 :12البــاب األول مــن أبــواب آداب التجــارة ،احلديــث األول  ،والصفحــة
 ،285البــاب  2مــن األبــواب ،احلديــث .5
((( أي  :مقام إرادة الترصف يف مال كان سابقا للغري .

املبحـ��ث الثان��ي :م��ن آداب التج��ارة ومس��تحباتها التفق��ه يف مس��ائل التج��ارات

عــدم انتقالــه إليــه .ويف غــر هــذا املقــام عقــي مقدمــي لئــا يقــع يف احلــرام  .وكيــف

كان ،فاحلكــم باســتحباب التفقــه للتاجــر حمــل نظــر.

بــل :األوىل وجوبــه عليــه عقــا ورشعــا ،وإن كان وجــوب معرفــة باقــي

املحرمــات مــن بــاب العقــل فقــط .ويمكــن توجيــه كالمهــم بــإرادة التفقــه الكامــل

ليطلــع عــى مســائل الربــا الدقيقــة واملعامــات الفاســدة كذلــك ،ويطلــع عــى
مــوارد الشــبهة واملعامــات الغــر الواضحــة الصحــة فيجتنــب عنهــا يف العمــل،
فــإن القــدر الواجــب هــو معرفــة املســائل العامــة البلــوى ،ال الفــروع الفقهيــة
املذكــورة يف املعامــات.

ويشهد للغاية األوىل قوله (عليه السالم) يف مقام تعليل وجوب التفقه:
«إن الربا أخفى من دبيب النملة عىل الصفا»(((.

وللغاية الثانية قول الصادق (عليه السالم) يف الرواية املتقدمة:

«من مل يتفقه ثم اجتر تورط يف الشبهات»(((.

لكــن ظاهــر صــدره الوجــوب ،فالحــظ .وقــد حكــي توجيــه كالمهــم بــا

ذكرنــا عــن غــر واحــد((( .وال خيلــو عــن وجــه يف مقــام التوجيــه.

ثــم إن :التفقــه يف مســائل التجــارة ملــا كان مطلوبــا للتخلــص عــن املعامــات

الفاســدة التــي أمههــا الربــا  -اجلامعــة بــن أكل املــال بالباطــل وارتــكاب املوبقــة
((( الوسائل  ،282 :12الباب األول من أبواب آداب التجارة ،احلديث األول .
((( تقدمت يف الصفحة .338
((( مل نعثــر عــى حكايــة هــذا التوجيــه بعينــه يف كالم الفقهــاء  ،نعــم يظهــر ممــا قالــه املحقــق األردبيــي
يف جممــع الفائــدة  116 :8وصاحــب اجلواهــر يف اجلواهــر  ،451 :22وراجــع مفتــاح الكرامــة
 ،132 :4وفيــه  :بــل قــد جيــب كــا يف إيضــاح النافــع .
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الكذائيــة  -مل يعتــر فيــه كونــه عــن اجتهــاد ،بــل يكفــي فيــه التقليــد الصحيــح ،فــا

تعــارض بــن أدلــة التفقــه هنــا ،وأدلــة حتصيــل املعــاش.

نعــم ،ربــا أورد((( يف هــذا املقــام  -وإن كان خارجــا عنــه – التعــارض بــن

أدلــة طلــب مطلــق العلــم ،الشــامل ملعرفــة مســائل العبــادات وأنــواع املعامــات
املتوقــف عــى االجتهــاد ،وبــن أدلــة طلــب االكتســاب واالشــتغال يف حتصيــل
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املــال ألجــل اإلنفــاق عــى مــن ينبغــي أن ينفــق عليــه ،وتــرك إلقــاء كلــه عــى النــاس

املوجــب الســتحقاق اللعــن ،فــإن األخبــار مــن الطرفــن كثــرة.
يكفي يف طلب االكتساب ما ورد:

(مــن أنــه «أوحــى اهلل تعــاىل إىل داود عــى نبينــا وآلــه وعليــه الســام :يــا داود

إنــك نعــم العبــد لــوال أنــك تــأكل مــن بيــت املــال وال تعمــل بيــدك شــيئا  .فبكــى

عليــه الســام أربعــن صباحــا ثــم أالن اهلل تعــاىل لــه احلديــد ،وكان يعمــل كل يــوم

درعــا ويبيعــه بألــف درهــم  ،فعمــل ثالثامئــة وســتني درعــا فباعهــا واســتغنى عــن
بيــت املــال  . . .احلديــث»((( .ومــا أرســله يف الفقيــه عــن الصــادق (عليــه الســام):
«ليــس منــا مــن تــرك دنيــاه آلخرتــه ،أو آخرتــه لدنيــاه»((( ،وأن «العبادة ســبعون

جــزءا أفضلهــا طلب احلــال»(((.

وأمــا األخبــار يف طلــب العلــم وفضلــه فهــي أكثــر مــن أن تذكــر ،وأوضــح

مــن أن حتتــاج إىل الذكــر .

((( أورده صاحب احلدائق يف احلدائق  9 :18و  15وغريه .
((( الوسائل  ،22 :12الباب  9من أبواب مقدمات التجارة  ،احلديث .3
((( الفقيــه  ،156 :3احلديــث  ، 3568والوســائل  ،49 :12البــاب  28مــن أبــواب مقدمــات
التجــارة ،احلديــث األول .
((( الوسائل  ،11 :12الباب  4من أبواب مقدمات التجارة ،احلديث .6

املبحـ��ث الثان��ي :م��ن آداب التج��ارة ومس��تحباتها التفق��ه يف مس��ائل التج��ارات

وذكــر يف احلدائــق :أن اجلمــع بينهــا بأحــد وجهــن :أحدمهــا -وهــو األظهــر

بــن علامئنــا : -ختصيــص أخبــار وجــوب طلــب الــرزق بأخبــار وجــوب طلــب

العلــم ،ويقــال بوجــوب ذلــك عــى غــر طالــب العلــم املشــتغل بتحصيلــه
واســتفادته وتعليمــه وإفادتــه.

قـال :وهبـذا الوجـه رصح الشـهيد الثـاين رمحـه اهلل يف رسـالته املسماة بـ ((منيـة

املريـد يف آداب املفيـد واملسـتفيد )) حيـث قـال يف مجلـة رشائـط العلـم :وأن يتـوكل

على اهلل ويفـوض أمـره إليـه ،وال يعتمـد على األسـباب فيـوكل إليها وتكـون وباال
عليـه ،وال على أحـد مـن خلـق اهلل تعاىل ،بـل يلقي مقاليد أمـره إىل اهلل تعـاىل ،يظهر

لـه مـن نفحـات قدسـه وحلظـات أنسـه مـا بـه حيصـل مطلوبه ويصلـح به مـراده.

وقــد ورد يف احلديــث عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن اهلل تعــاىل قــد تكفل

لطالــب العلــم برزقــه عــا ضمنــه لغــره بمعنــى :أن غــره حيتــاج إىل الســعي عــى
الــرزق حتــى حيصــل لــه ،وطالــب العلــم ال يكلــف بذلــك بــل بالطلــب ،وكفــاه

مؤونــة الــرزق إن أحســن النيــة ،وأخلــص القربــة .وعنــدي يف ذلــك مــن الوقائــع
مــا لــو مجعتــه [ بلــغ ] مــا ال يعلمــه إال اهلل مــن حســن صنــع اهلل تعــاىل [ ومجيــل
معونتــه منــذ ] مــا اشــتغلت بالعلــم ،وهــو مبــادئ عــر الثالثــن وتســعامئة إىل
يومنــا هــذا  ،وهــو منتصــف شــهر رمضــان ســنة ثــاث ومخســن وتســعامئة.

وباجلملــة ،ليــس اخلــر كالعيــان .وروى شــيخنا املقــدم حممــد بــن يعقــوب

الكلينــي قــدس رسه بإســناده إىل احلســن بــن علــوان ،قــال :كنــا يف جملــس نطلــب

فيــه العلــم ،وقــد نفــدت نفقتــي يف بعــض األســفار ،فقــال يل بعــض أصحــايب :مــن

تؤمــل ملــا قــد نــزل بــك؟ فقلــت :فالنــا ،فقــال:
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إذا واهلل ال تســعف بحاجتــك وال تبلــغ أملــك وال تنجــح طلبتــك ! قلــت:

ومــا علمــك رمحــك اهلل ؟ قــال :إن أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) حدثنــي :أنــه قــرأ يف

بعــض كتبــه :إن اهلل تبــارك وتعــاىل يقــول:

(وعــزيت وجــايل وجمــدي وارتفاعــي عــى عــريش ألقطعــن أمــل كل مؤمــل

غــري باليــأس ،وألكســونه ثــوب املذلــة عنــد النــاس ،وألنحينــه مــن قــريب،
40

وألبعدنــه مــن وصــي ،أيؤمــل غــري يف الشــدائد والشــدائد بيــدي؟ ! ويرجــو
غــري ويقــرع بــاب غــري وبيــدي مفاتيــح األبــواب وهــي مغلقــة ،وبــايب مفتــوح

ملــن دعــاين ،فمــن ذا الــذي أملنــي لنوائبــه فقطعتــه دوهنــا؟ ومــن ذا الــذي رجــاين

لعظيمــة فقطعــت رجــاءه منــي؟ جعلــت آمــال عبــادي عنــدي حمفوظــة ،فلــم
يرضــوا بحفظــي  ،ومــأت ســاوايت ممــن ال يمــل مــن تســبيحي ،وأمرهتــم أن ال

يغلقــوا األبــواب بينــي وبــن عبــادي ،فلــم يثقــوا بقــويل .أمل يعلــم مــن طرقتــه نائبــة

مــن نوائبــي أنــه ال يملــك كشــفها أحــد غــري إال مــن بعــد إذين ،فــا يل أراه الهيــا

عنــي؟ أعطيتــه بجــودي مــا مل يســألني ،ثــم انتزعتــه عنــه فلــم يســألني رده وســأل

غــري ،أفــراين أبــدأ بالعطايــا قبــل املســألة ثــم أســأل فــا أجيــب ســائيل؟ أبخيــل
أنــا فيبخلنــي عبــدي؟ أو ليــس اجلــود والكــرم يل؟ أو ليــس العفــو والرمحــة بيــدي

؟ أو ليــس أنــا حمــل اآلمــال ،فمــن يقطعهــا دوين؟ أفــا خيشــى املؤملــون أن يؤملــوا

غــري ؟ فلــو أن أهــل ســاوايت وأهــل أريض أملــوا مجيعــا ثــم أعطيــت كل واحــد
منهــم مثــل مــا أمــل اجلميــع مــا انتقــص مــن ملكــي مثــل عضــو ذرة  ،وكيــف ينقــص

ملــك أنــا قيمــه؟ فيــا بؤســا للقانطــن مــن رمحتــي ! ويــا بؤســا ملــن عصــاين ومل

يراقبنــي) ! انتهــى احلديــث الرشيــف ،وانتهــى كالم شــيخنا الشــهيد رمحــه اهلل(((.

((( منية املريد ،63 - 62 :وراجع الكايف  ،66 :2احلديث .7
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قــال يف احلدائــق :ويــدل عــى ذلــك بــأرصح داللــة مــا رواه يف الــكايف بإســناده

إىل أيب إســحاق الســبيعي عمــن حدثــه ،قــال :ســمعت أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) يقــول:

َ
ــال الدِّ ِ
َّــاس ،ا ْع َل ُمــوا َأ َّن ك ََم َ
ــب ا ْل ِع ْلــ ِم وا ْل َع َم ُ
ــل بِــهَ ،أ َل وإِ َّن
يــن َط َل ُ
«أ ُّي َهــا الن ُ
َط َلــب ا ْل ِع ْلـ ِم َأوجــب ع َلي ُكـ ِ
ـب ا ْلمـ ِ
ـال ،إِ َّن ا ْل َمـ َ
ـم
ـال َم ْق ُســو ٌم َم ْض ُمـ ٌ
ـم مـ ْ
َ
ـون َل ُكـ ْ
ـن َط َلـ ِ َ
ْ َ ُ َ ْ ْ
ِ
ِ
ـاد ٌل بينَ ُكــم َ ِ
ِ
ُون ِعنْــدَ َأ ْهلِــه ،و َقــدْ
ـم َمخْ ـز ٌ
ـم ،وا ْلع ْلـ ُ
وسـ َيفي َل ُكـ ْ
وضمنَــه َ
َقــدْ َق َسـ َـمه َعـ َ ْ ْ
ِ
ِ
ـن َأ ْهلِــه َفا ْط ُل ُبــوه» . . .اخلــر ((( .
ـم بِ َط َلبِــه مـ ْ
ُأم ْر ُتـ ْ
قال :ويؤكده ما رواه يف الكايف بسنده عن أيب جعفر (عليه السالم) قال:

«قـــال رســـول اهلل (صـــى اهلل عليـــه وآلـــه) :يقـــول اهلل عـــز وجـــل :وعـــزيت

وج ــايل وكربيائ ــي ون ــوري ،وعظمت ــي وعل ــوي وارتف ــاع م ــكاين((( ال يؤث ــر عب ــد
هـــواي عـــى هـــواه إال اســـتحفظته مالئكتـــي ،وكفلـــت الســـاوات واألرضـــن

رزق ــه ،وكن ــت ل ــه م ــن وراء جت ــارة كل تاج ــر ،فتأتي ــه الدني ــا وه ــي راغم ــة(((»(((.
انتهــى كالمــه(((.

((( الكايف ،30 :1احلديث 4
((( يف احلدائــق والــكايف بعــد القســم  :ال يؤثــر عبــد هــواه عــى هــواي إال شــتت عليــه أمــره ،ولبســت
عليــه دنيــاه وشــغلت قلبــه هبــا ،ومل أوتــه منهــا إال مــا قــدرت لــه ،وعــزيت وجــايل وعظمتــي
ونــوري وعلــوي وارتفــاع مــكاين  . . .الــخ.
((( هكــذا يف املصــدر ،ولكــن يف النســخ« :زاعمــة» ،وقــال املامقــاين  -بعــد أن أثبتهــا بالــزاي والعــن
املهملــة  : -يف نســخة مــن احلدائــق ويف الوســائل املصححــة عــى خــط املؤلــف « راغمــة « بالــراء
املهملــة والعــن املعجمــة  ،ومعنــى الكلمــة حينئــذ « :ذليلــة منقــادة « ( غايــة اآلمــال . ) 478 :
((( يف النســخ زيــادة « :احلديــث» ،والظاهــر أنــه ال وجــه هلــا ،ألن احلديــث مذكــور بتاممــه ،راجــع
الــكايف  ،335 :2احلديــث .2
((( احلدائق .12 - 9 :18
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وأنــت خبــر بــأن مــا ذكــره مــن كالم الشــهيد رمحــه اهلل ،ومــا ذكره مــن احلديث

القــديس ال ارتبــاط لــه بــا ذكــر مــن دفــع التنــايف بــن أدلــة الطرفــن ،ألن مــا ذكــر

مــن التــوكل عــى اهلل ،وعــدم ربــط القلــب بغــره ال ينــايف االشــتغال باالكتســاب.

ولــذا :كان أمــر املؤمنــن  -صلــوات اهلل عليــه وعــى أخيــه وزوجتــه وولديــه

وذريتــه  -جامعــا بــن أعــى مراتــب التــوكل ،وأشــد مشــاق االكتســاب ،وهــو
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االســتقاء حلائــط اليهــودي(((  ،وليــس الشــهيد أيضــا يف مقــام أن طلــب العلــم
أفضــل مــن التكســب ،وإن كان أفضــل.

بــل :يف مقــام أن طالــب العلــم إذا اشــتغل بتحصيــل العلــم فليكــن منقطعــا

عــن األســباب الظاهــرة املوجــودة غالبــا لطــاب العلــوم مــن الوظائــف املســتمرة
مــن الســاطني ،واحلاصلــة مــن املوقوفــات للمــدارس وأهــل العلــم ،واملوجــودة
احلاصلــة غالبــا للعلــاء ،واملشــتغلني مــن معــارشة الســلطان وأتباعــه ،واملــراودة

مــع التجــار ،واألغنيــاء ،والعلــاء الذيــن ال ينتفــع منهــم إال بــا يف أيدهيــم ،مــن
وجــوه الزكــوات ورد املظــامل واألمخــاس وشــبه ذلــك ،كــا كان ذلــك متعارفــا يف

ذلــك الزمــان.

بــل :يف كل زمــان ،فربــا جعــل االشــتغال بالعلــم بنفســه ســببا للمعيشــة مــن

اجلهــات التــي ذكرناهــا.

وباجلملــة :فــا شــهادة فيــا ذكــر مــن كالم الشــهيد رمحــه اهلل  -مــن أولــه إىل

آخــره  -ومــا أضــاف إليــه مــن الروايــات يف اجلمــع املذكــور ،أعنــي :ختصيــص أدلــة

طلــب احلــال بغــر طالــب العلــم.

((( كام نقله ابن أيب احلديد يف مقدمة رشحه لنهج البالغة  ،22 :1وعنه البحار .144 :41
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ثــم إنــه :ال إشــكال يف أن كال مــن طلــب العلــم وطلــب الــرزق ينقســم إىل

األحــكام األربعــة أو اخلمســة .وال ريــب أن املســتحب مــن أحدمهــا ال يزاحــم

الواجــب ،وال الواجــب الكفائــي الواجــب العينــي .وال إشــكال أيضــا يف أن األهم

مــن الواجبــن العينيــن مقــدم عــى غــره ،وكــذا احلكــم يف الواجبــن الكفائيــن مــع

ظــن قيــام الغــر بــه .وقــد يكــون كســب الكاســب مقدمــة الشــتغال غــره بالعلــم،
فيجــب أو يســتحب مقدمــة.

بقــي الــكالم يف املســتحب مــن األمريــن عنــد فــرض عــدم إمــكان اجلمــع

بينهــا ،وال ريــب يف تفــاوت احلكــم بالرتجيــح باختــاف الفوائــد املرتبــة عــى
األمريــن  .فــرب مــن ال حيصــل لــه باشــتغاله بالعلــم إال شــئ قليــل ال يرتتــب عليــه

كثــر فائــدة ،ويرتتــب عــى اشــتغاله بالتجــارة فوائــد كثــرة.

منهــا :تكفــل أحــوال املشــتغلني مــن مالــه أو مــال أقرانــه مــن التجــار املخالطني

معــه عــى وجــه الصلــة أو الصدقــة الواجبــة واملســتحبة  ،فيحصــل بذلــك ثــواب
الصدقــة وثــواب اإلعانــة الواجبــة أو املســتحبة عــى حتصيــل العلــم .

ورب مــن حيصــل باالشــتغال مرتبــة عاليــة مــن العلــم حييــي هبــا فنــون علــم

الديــن ،فــا حيصــل لــه مــن كســبه إال قليــل مــن الــرزق ،فإنــه ال إشــكال يف أن

اشــتغاله بالعلــم واألكل مــن وجــوه الصدقــات أرجــح.

ومــا ذكــر مــن حديــث داود عــى نبينــا وآلــه و(عليــه الســام) فإنــا هــو لعــدم

مزامحــة اشــتغاله بالكســب لشــئ مــن وظائــف النبــوة والرئاســة العلميــة.

وباجلملــة ،فطلــب كل مــن العلــم والــرزق إذا لوحــظ املســتحب منهــا مــن

حيــث النفــع العائــد إىل نفــس الطالــب كان طلــب العلــم أرجــح ،وإذا لوحــظ مــن

جهــة النفــع الواصــل إىل الغــر كان الــازم مالحظــة مقــدار النفــع الواصــل.
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فثبـت مـن ذلـك كلـه :أن تزاحـم هذيـن املسـتحبني كتزاحـم سـائر املسـتحبات

املتنافية ،كاالشـتغال باالكتسـاب أو طلب العلم الغري الواجبني مع املسير إىل احلج

أو إىل مشـاهد األئمـة (عليهـم السلام) ،أو مـع السـعي يف قضـاء حوائـج اإلخـوان
الـذي ال جيامـع طلـب العلـم أو املـال احللال ،إىل غري ذلـك ،مما ال حيصى)((( .
املسألة الثانية :تفقه التاجر يف التجارات يف املذاهب االخرى .
44

ً
أوال  -املذهب الزيدي:

ذهـب فقهـاء املذهـب الزيـدي اىل القـول باسـتحباب التفقه يف مسـائل التجارة

ونظـر يف احللا واحلـرام مـن كتـاب اهلل بغيـة أن يأمـن عىل نفسـه من الزلـل واخلطأ.
قال حييى بن احلسني (ت298 :هـ):

(ينبغــي ملــن أراد التجــارة أن يتفقــه يف الديــن ،وينظــر يف احلــال واحلــرام

مــن كتــاب اهلل [رب العاملــن] حتــى يأمــن عــى نفســه الزلــل واخلطــأ يف املضاربــة
والبيــع والــراء ويف ذلــك مــا بلغنــا عــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه

الســام) :أن رجــا أتــاه فقــال :يــا أمــر املؤمنــن إين أريــد التجــارة فــادع اهلل يل

فقــال لــه أمــر املؤمنــن:

(أوفقهت يف دين اهلل)؟

قال أويكون بعض ذلك ؟ فقال:

(وحيــك الفقــه ثــم املتجــر ،إن مــن بــاع واشــرى ثــم مل يســأل عــن حــال وال

حــرام ارتطــم يف الربــا ثــم ارتطــم ،ثــم ارتطــم).

((( كتاب املكاسب  -للشيخ األنصاري :ج ،4ص.348 - 337

املبحـ��ث الثان��ي :م��ن آداب التج��ارة ومس��تحباتها التفق��ه يف مس��ائل التج��ارات

قال :وبلغنا عن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنه قال:

(قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه آلــه وســلم)( :إن اهلل ســبحانه حيــب العبــد

يكــون ســهل البيــع ســهل الــراء ســهل القضــا ســهل االقتضــاء).
وبلغنا عن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنه قال:

«قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه آله وسلم)( :إين لعنت اإلمام يتجر يف رعيته)»(((.
ً
ثانيا  -املذهب الشافعي.

قــال فقهــاء املذهــب الشــافعي يف االســتيعاب للتاجــر يف تعلــم مســائل احلــال

واحلــرام والتفقــه فيــا يرتبــط هبــذه الصنعــة؛ قــال احلافــظ النــووي (ت676هـــ):

ّ
(إن مــن أراد التجــارة لزمــه أن يتعلــم أحكامهــا فيتعلــم رشوطهــا وصحيــح

العقــود مــن فاســدها وســائر أحكامهــا وبــاهلل التوفيــق)(((.
ً
ثالثا  -املذهب املالكي.

ذهــب املالكيــة اىل القــول بوجــوب تعلــم االحــكام الرشعيــة يف البيــع والــراء

الحتيــاج اإلنســان إليهــا إذ ال يمكــن لــه العيــش بدوهنــا.
قال احلطاب الرعيني (ت 954هـ):

(والبيــع ممــا يتعــن االهتــام بمعرفــة أحكامــه لعمــوم احلاجــة إليــه إذ ال خيلــو

مكلــف غالب ـ ًا مــن بيــع أو رشاء ،فيجــب أن يعلــم حكــم اهلل يف ذلــك قبــل التلبــس
بــه)(((.

((( االحكام ليحيى بن احلسني :ج ،2ص.34
((( املجموع للنووي :ج ،9ص.154
((( مواهب اجلليل :ج ،6ص.3
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ً
رابعا  -املذهب احلنفي.

يــرح فقهــاء املذهــب احلنفــي يف عنــوان آداب التجــارة اىل اســتحباب
مل
ّ

التفقــه يف األحــكام الرشعيــة للتجــارة لكنهــم أشــاروا اىل امهيــة هــذا األمــر،

فقالــوا ،والقائــل :ابــن نجــم املــري ( ت970هـــ):

(وامــا حماســنه ،أي :البيــع ،فمنهــا التوصــل اىل االغــراض ،واخــاء العــامل عــن
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الفســاد ،ويف آخــر بيــوع البزازيــة ،قيــل لإلمــام حممــد :أال تصنــف يف الزهــد؟ قــال:
حســبكم كتــاب البيــوع.

وكان التجــار يف القديــم إذا ســافروا اســتصحبوا معهــم فقيهــا يرجعــون إليــه؛

وعــن أئمــة خــوارزم :أنــه ال بــد للتاجــر مــن فقيــه صديــق)(((.
ً
خامسا  -املذهب احلنبلي .

يظهــر مــن كالم ابــن قدامــة املقــديس (ت 682هـــ) أن التجــار بحاجــة اىل تعلم

أحــكام احلــا واحلــرام وذلــك ملــا يرتطمــوا بــه مــن شــبهات جتــر صاحبهــا اىل النــار؛
ولــذا :نجــه قــد أستشــهد بحديــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف مقدمــة

كتــاب البيــوع ،فقــال:

(وروى رفاعــة أنــه خــرج مــع النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إىل املصــى

فــرأى النــاس يتبايعــون فقــال:
(يا معرش التجار)!

فاســتجابوا لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ورفعــوا أعناقهــم وأبصارهــم
((( البحر الرائق البن نجم املرصي :ج ،5ص.438

املبحـ��ث الثان��ي :م��ن آداب التج��ارة ومس��تحباتها التفق��ه يف مس��ائل التج��ارات

إليــه ،فقــال:

(إن التجــار يبعثــون يــوم القيامــة فجــار ًا إال مــن بــر وصــدق)؛ قــال الرتمــذي:

هــذا حديــث حســن صحيــح يف أحاديــث كثــرة ســوى هــذه)(((.
سادس ًا  -املذهب االبايض.

مل اعثــر – فيــا توفــر لــدي مــن مصنفــات الفقــه اإلبــايض – عــى عبــارات

ترشــد اىل اســتحباب أو وجــوب تعلــم املســائل الرشعيــة املرتبطــة بالتجــارات أو
البيــوع ،ال ســيام وأن املوســوعة الفقهيــة املوســومة بكتــاب النيــل وشــفاء العليــل مل

يــرد فيهــا ذلــك مــع افــراد كتــاب البيــع وتنــاول مســائله فيهــا.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
 -1أمجــع معظــم فقهــاء اإلماميــة عــى اســتحباب تعلــم املســائل الرشعيــة

املرتبطــة بالتجــارات ،وقــال بعضهــم بالوجــوب العينــي ،ومنهم املحقــق البحراين.
 -2ذهــب الزيديــة والشــافعية اىل القــول باســتحباب التفقــه ،وتعلــم مســائل

احلــال واحلــرام املتعلقــة بالتجــارة.
 -3وقال املالكية بالوجوب.

يرصح احلنفية بذلك ،ولكن يفهم من عباراهتم االستحباب.
 -4ومل ّ

 -5واستشــهد احلنابلــة بحديــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف

حــال التجــار يــوم القيامــة لبيــان خطــورة العمــل يف التجــارات بــدون التفقــه يف
مســائلها.

((( الرشح الكبري البن قدامة :ج ،4ص.3
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املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.
قال (عليه الصالة والسالم):
ِ
اتر بِغ ِ ِ
الر َبا».
َ
َي ف ْقه َف َقد ْار َت َط َم ِف ِّ
«م ِن َّ َ َ ْ

نـورد يف رشح هـذا احلديـث مـا أورده ابن أيب احلديد املعتـزيل فقط وذلك لعدم

وجـود إضافـات أخـرى عند بقية الشراح فقد أخذوا عنه مـا أورده يف رشحه.
48

فقال:

(جتـر فلان وأجتـر فهو تاجـر ،واجلمع جتـر ،مثل صاحـب وصحـب ،والتجارة

والتجـر بمعنـى واحـد ،إذا أخذهتما مصدريـن لـ (جتـر) وأرض متجرة ،يتجـر فيها.

وارتطـم فلان يف الوحـل واالمـر إذا ارتبـك فيـه ومل يقـدر على اخلـروج منـه ،وإنما

قـال عليـه السلام ذلـك الن مسـائل الربـا مشـتبهة بمسـائل البيـع ،وال يفـرق بينهام
إال الفقيـه ،حتـى إن العظماء مـن الفقهاء قد اشـتبه عليهـم االمر فيهـا فاختلفوا فيها

أشـد اختلاف ،كبيـع حلـم البقـر بالغنم متفاضلا ،هل جيـوز أم ال؟

وكذلـك لبـن البقـر بلبـن الغنم ،وجلـود البقـر بجلود الغنـم ،فقال أبـو حنيفة:

اللحـوم واأللبـان واجللـود أجنـاس خمتلفـة ،فيجـوز بيـع بعضهـا ببعـض متفاضال،
نظـرا إىل إن أصوهلـا أجنـاس خمتلفـة ،والشـافعي ال جييـز ذلـك ويقول هـو ربا.

وكذلــك القــول يف مــدى عجــوة ودرهــم بمــد عجــوة .وكذلــك بيــع الرطــب

بالتمــر متســاويا كيــا ،كل ذلــك يقــول الشــافعي إنــه ربــا ،وأبــو حنيفــة خيرجــه عــن
كونــه ربــا ،ومســائل هــذا البــاب كثــرة)(((.

((( رشح هنج البالغة :ج ،20ص.97

الفصل الثاني

«اإلحتكار والتسـعري
وبيع املضطر»

املبحث األول

اإلحــتكار
قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف عهــده ملالــك

األشــر (عليــه رمحــة اهلل ورضــوان):

ِ ِ
ــار و َذ ِوي الصنَاع ِ
ص بِالت َُّّج ِ
ــات َ
وأ ْو ِ
ــم ْاســت َْو ِ
ــم
ِّ َ
ــر ًا ،ا ُْلقيــ ِم من ُْه ْ
ــم َخ ْ
ص ِبِ ْ
« ُث َّ
وا ُْل ْض َطـ ِـر ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـم َمـ َـوا ُّد ا َْلنَافِ ـ ِع َ
وج َّل ُ َبــا
اب ا َْل َرافـ ِـق ُ
وأ ْس ـ َب ُ
ت ِّفـ ِـق بِ َبدَ نــهَ ،فإِ َّنُـ ْ
ب ب َملــه وا ُْل َ َ
ِ
ِمــن ا َْلب ِ
اعـ ِـد وا َْل َطـ ِ
وح ْيـ ُ
وج َبلِـ َ
وسـ ْـهلِ َ
ـاس
ـم النَّـ ُ
ـكَ ،
ك َ
َ َ
ـث َل َي ْلتَئـ ُ
ـارحِ ِف َبـ ِّـر َك و َب ْحـ ِـر َك َ
َل ِو ِ
ون ع َليهــا َفإِنــم ِســ ْلم َل ُ َت ُ ِ
ي َِ
اض ِع َهــاَ ،
ــح َل ُ ْت َشــى
ــر ُء َ َ ْ َ
َ
وص ْل ٌ
ــاف َبائ َقتُــهُ ،
ول َ ْ
ٌ
َّ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـك ِ
ـم َمـ َـع َذلِـ َ
ضتِـ َ
ـك َأ َّن ِف
وف َحـ َـواش بِـ َـاد َك ،وا ْع َلـ ْ
ور ُهـ ْ
َغائ َل ُتــه ،و َت َف َّقــدْ ُأ ُم َ
ـم بِ َح ْ َ
ـر ِمنْهــم ِضيقـ ًا َف ِ
ِ
وت ُّكـ ًا ِف ا ْلبِياع ِ
احشـ ًاُ ،
ات،
واحتِـكَار ًا لِ ْل َمنَافِـ ِع َ َ
ـح ًا َقبِيحـ ًاْ ،
وشـ ّ
َ َ
كَثـ ٍ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـك بــاب مـ َ ٍ ِ
ِ
ـن ِال ْحتِـك ِ
َارَ ،فـإِ َّن َر ُسـ َ
ـول
ـب َعـ َـى ا ْلـ ُـو َلة َف ْامنَـ ْـع مـ َ
ـرة ل ْل َع َّامــة ،و َع ْيـ ٌ
و َذلـ َ َ ُ َ َّ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َوآلِـ ِـه) َمنَـ َـع ِمنْــه»(((.
اللَّ َ
يعالــج النــص الرشيــف مجلــة مــن األمــور املتعلقــة بصــاح شــؤون العامــة،

وتنظيــم أمــور الســوق عــر أهــم مورديــن أساســيني حلركتــه ونمــوه ،ومهــا طبقــة

التجــار ،وذوي الصناعــات.

فيضــع للــوايل قانــون مكافحــة االحتــكار ،ملــا لــه مــن أثــار ســلبية عــى النــاس

عامــة ،وذلــك يف عنرصيــن ،األول :احتــكار املنافع ،والثــاين :التحكــم يف املبيعات.
((( هنج البالغة ،عهده ملالك األشرت :ج ،3ص.100
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ومــن ثــم :فهــو بــاب مــرة للعامــة ،وعيــب عــى الــوالة ،اي الدولــة ،أو

الســلطة احلاكمــة التــي يلــزم أن هتتــم بالعامــة ،واصــاح شــؤوهنم ،وتوفــر الغــذاء

هلــم ال ســيام احلاجــات األساســية ،كالقمــح والشــعري والتمــر والزبيــب والســمن،
وقيــل :امللــح وهــذه احلاجــات الغذائيــة األساســية ،هــي موضــوع االحتــكار عنــد

الفقهــاء ،وهــي كااليت:
52

املسألة األوىل  :تعريف اإلحتكار يف اللغة والشرع.
ً
أوال  -اإلحتكار لغة.
يســتفاد مــن كلــات أهــل اللغــة أن معنــى اإلحتــكار مــدار احلبــس والتخزيــن

والرتبــص بقصــد احلصــول عــى ســعر مرتفــع ،وحملــه حمصــور يف الطعــام ويف

الســلع األساســية لإلنســان.

 -1قال ابن منظور (ت711هـ):

ض ،وصاحبه ُمْت ِ
للت ُّب ِ
َك ٌر)(((.
ُ
خار الطعام َّ َ
حلك ُْر :ا ِّد ُ
(ا َ

 -2وقال ابن سيده ( ت 300هـ) نق ً
ال عن الفراهيدي (ت 175هـ):

( إن االحتــكار ،هــو :مجــع الطعــام ونحــوه ممــا يــؤكل واحتباســه وانتظــار

وقــت الغــاء بــه)(((.

 -3وقال ابن فارس (ت 395هـ):

(احلــاء والــكاف والــراء أصــل واحــد ،وهــو احلبــس؛ واحلكــرة حبــس الطعــام

((( لسان العرب :ج ،4ص208؛ مادة حكر.
((( املخصــص :ج ،3ص( 3الســفر الثــاين عــر) ،،ص271؛ كتــاب العــن للفراهيــدي :ج3
ص .62
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منتظــر ًا لغالئــه ،وهــو احلكــر.

وأصله يف كالم العرب :احلكر ،وهو املاء املجتمع كأنه أحتكر لقلته)(((.

ً
ثانيا  -معنى اإلحتكار يف الشرع.
ذهــب الفقهــاء اىل حتديــد معنــى االحتــكار باحلبــس ملــا حيتاجــه اإلنســان

واالرضار بــه؛ وتباينــت اقواهلــم يف نــوع االحتيــاج بــن مطلــق الطعــام او بعــض

انواعــه او مطلــق مــا حيتــاج إليــه مــن لــوازم معيشــته وهــي كااليت:
 .1املذهب اإلمامي.

فقــد ذهــب فقهــاء اإلماميــة إىل حتديــد معنــاه( :بحبــس انــواع حمــدده مــن

الغــذاء األســايس الــذي حيتاجــه اإلنســان لرفــع ســعره يف الســوق).

عرفــه ابــن املطهــر احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت726هـــ) يف
فقــد ّ

التذكــرة:

(هــو :حبــس احلنطــة ،والشــعري ،والتمــر ،والزبيــب ،والســمن ،وامللــح

برشطــن أساســيني :االســتبقاء للزيــادة ،وتعــذر غــره ،فلــو اســتبقاها حلاجتــه أو

غــره ،مل يمنــع.

ومل يــورد هذيــن الرشطــن يف املنتهــى(((؛ وحــر احلبــس يف احلنطــة والشــعري

والتم ــر والزبي ــب والس ــمن ،وع ــى ق ــول :املل ــح فام ــا م ــا ع ــدا ذل ــك ف ــا يتحق ــق
فيــه االحتــكار.

((( معجم مقاييس اللغة :ج ،2ص.92
((( منتهى املطلب (ط  .ق) :ج ،2ص.1007
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 .2املذهب الزيدي .

عرفه حييى بن احلسني (ت297 :هـ) بعد أن حرصه يف الطعام ،فقال:
فقد ّ

(أن يكــون يف حبســه يشء مــن الــرر)((( ســواء كان هــذا الطعــام خيــص

اإلنســان أو البهيمــة وهــو مــا ذهــب إليــه أمحــد املرتــى (ت840 :هـــ)(((.
 .3املذهب الشافعي.
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وعرفه الرشبيني (ت 977هـ) بقوله:
ّ

(إمســاك مــا اشــراه وقــت الغــاء ليبيعــه بأكثــر ممــا اشــراه عنــد اشــتداد

احلاجــة؛ بخــاف إمســاك مــا اشــراه وقــت الرخــص ال حيــرم مطلقــا ،وال إمســاك

غلــة ضيعتــه وال إمســاك مــا اشــراه يف وقــت الغــاء لنفســه وعيالــه أو ليبيعــه بمثــل

مــا اشــراه)(((.

 .4املذهب املالكي.
وقال احلطاب الرعيني (ت954 :هـ) نق ً
ال عن إمام املالكية:

(واحلكــرة يف كل يشء مــن طعــام أو إدام أو كتــان أو صــوف أو عصفــر أو

غــره ،فــا كان احتــكاره يــر بالنــاس منــع حمتكــره مــن احلكــرة  ،وإن مل يــر
ذلــك بالنــاس وال باألســواق فــا بــأس بــه)(((.

((( األحكام :ج ،2ص.392
((( رشح االزهار :ج ،3ص.80
((( مغني املحتاج :ج ،2ص.38
((( مواهب اجلليل :ج ،6ص.12
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 .5املذهب احلنفي.
جاء تعريف االحتكار يف املذهب احلنفي بلفظ:

(اشرتاء طعام ونحوه وحبسه اىل الغالء أربعني يوم ًا)(((.
وقيل(:كل ما أرض العامة حبسه فهو احتكار)(((.
وقيل(:االحتكار يف الثياب)(((.

 .6املذهب احلنبلي.

ذهب فقهاء احلنابلة اىل تعريف االحتكار بـ :

(حبس القوت ،يشرتيه للتجارة ليقل ويغلو)(((.

 .7املذهب اإلباضي.

عرفه (أطفيش) بـ :
ّ

(رشاء املقيــم طعام ـ ًا للتجــارة وقــت رخصــه يف بلــده ،بقصــد ادخــار لغــاء

فيــه)(((.

أمــا حكمــه يف املذاهــب اإلســامية فقــد تباينت اقواهلم بــن احلرمــة والكراهة،

ونــوع املــادة املحبوســة ،واحتيــاج اإلنســان والبهيمــة ،ورشوط حتققــه ،ومــدة
((( حاشية رد املختار البن عابدين :ج ،6ص.717
((( املصدر نفسه :ج 6ص.718
((( املصدر نفسه.
((( كشاف القناع للبهويت :ج ،3ص.216
((( القامــوس الفقهــي للدكتــور ســعدي ابــو حبيــب ،:ص ،95كتــاب النيــل وشــفاء العليــل
ألطفيــش :ج ،8ص.176 - 175
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حبســه ،وحمــل وجــوده يف البــاد ،ففــي حتديــد البلــد تتوقــف احلرمــة.
وهذا ما سنتناوله يف املسألة القادمة.

املسألة الثانية :حكم االحتكار يف املذهب اإلمامي.
تنــاول الشــيخ مرتــى االنصــاري (عليــه الرمحــة والرضــوان) موضــوع

االحتــكار وحكمــه عنــد فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) مبين ـ ًا أنــه:
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موضــع خــاف بــن العلــاء ،فمنهــم مــن ذهــب اىل حرمتــه ،ومنهــم مــن قــال

بالكراهــة ،معضــد ًا هــذه االقــوال بالنصــوص الرشيفــة ،ومناقشـ ًا ملــا مجعــه أســافه
مــن فقهــاء االماميــة (رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم)؛ فقــال:
(وقد اختلف يف حرمته:

فعــن املبســوط((( ،واملقنعــة((( ،واحللبــي –يف كتــاب املكاســب((( ،-والرشائــع(((،

واملختلــف((( :الكراهــة.

وعــن كتــب الصــدوق((( ،واالســتبصار((( ،والرسائــر((( والقــايض ،والتذكرة(((،

((( املبسوط :ج ،2ص.195
((( املقنعة. 616 :
((( الكايف يف الفقه . 283 :
((( الرشائع . 21 :2
((( املختلف . 38 :5
((( حكــى ذلــك عنهــا الســيد العامــي يف مفتــاح الكرامــة ،107 :4راجــع املقنــع ،372 :والفقيــه :3
.265
((( اإلستبصار  ، 115 :3ذيل احلديث .408
((( الرسائر  )11( . 218 :2املهذب . 346 :1
((( التذكرة . 585 :1

املبحـ��ث األول :االحت��كار

والتحريــر((( ،واإليضــاح((( ،والــدروس((( ،وجامــع املقاصــد((( ،والروضــة(((:

التحريــم.

وعن التنقيح(((  ،وامليسية((( :تقويته.

وهــو األقــوى :بــرط عــدم بــاذل الكفايــة ،لصحيحــة ســامل احلنــاط  ،قــال:

قــال يل أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام):
(ما عملك)؟

قلــت :حنــاط ،وربــا قدمــت عــى نفــاق ،وربــا قدمــت عــى كســاد فحبســت.

قــال:

(فام يقول من قبلك فيه) ؟

قلت :يقولون :حمتكر .قال:

(يبيعه أحد غريك) ؟

قلت :ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا((( .قال:

(ال بــأس ،إنــا كان ذلــك رجــل مــن قريــش يقــال لــه :حكيــم بــن حــزام ،وكان

إذا دخــل الطعــام املدينــة اشــراه كلــه ،فمــر عليــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال
((( التحرير . 160 :1
((( إيضاح الفوائد . 409 :1
((( الدروس . 180 :3
((( جامع املقاصد . 40 :4
((( الروضة البهية  218 :3و . 298
((( التنقيح الرائع . 42 :2
((( ال يوجد لدينا ،ونقله عنه السيد العاميل يف مفتاح الكرامة . 107 :4
((( كذا يف املصادر احلديثية  ،ويف النسخ  :جزء .
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لــه :يــا حكيــم بــن حــزام إيــاك أن حتتكــر)

(((

فإن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل ،فلواله حرم .

وصحيحة احللبي عن أيب عبد اهلل (عليه السالم):

«أنــه ســئل عــن احلكــرة ،فقــال :إنــا احلكــرة أن تشــري طعامــا وليــس يف املرص

غــره فتحتكــره ،فــإن كان يف املــر طعــام غــره فــا بــأس أن تلتمــس بســلعتك
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الفضــل»(((.

وزاد يف الصحيحة املحكية عن الكايف والتهذيب :قال:

«وسألته عن الزيت ،قال :إن كان عند غريك فال بأس بإمساكه»(((.

وعــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف هنج البالغــة يف كتابه إىل مالك األشــر:

«فامنــع مــن االحتــكار ،فــإن رســول (اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه) منــع منــه .وليكــن
البيــع بيعــا ســمحا يف موازيــن عــدل((( ال جيحــف بالفريقــن  :البائــع واملبتــاع؛ فمــن

قــارف حكــرة بعــد هنيــك إيــاه فنــكل بــه وعاقــب يف غــر إرساف»(((.

(وصحيحــة احللبــي ،قــال :ســألته (عليــه الســام) عمــن حيتكــر الطعــام

ويرتبــص بــه ،هــل يصلــح ذلــك؟ قــال:

((( الوسائل  ،316 :12الباب  28من أبواب آداب التجارة  ،احلديث . 3
((( الوسائل  ، 315 : 12الباب  28من أبواب آداب التجارة  ،احلديث األول .
((( الــكايف  ، 165 : 5احلديــث  ،3والتهذيــب  ، 160 :7احلديــث  ، 706وعنهــا يف الوســائل :12
 ، 315البــاب  28مــن أبــواب آداب التجــارة  ،احلديــث  2وذيلــه.
((( يف هنج البالغة زيادة « :وأسعار»  ،ويف الوسائل :واسعا .
((( هنــج البالغــة  ، 438 :الكتــاب  ، 53وعنــه يف الوســائل  ، 315 :12البــاب  27مــن أبــواب آداب
التجــارة  ،احلديــث . 13

املبحـ��ث األول :االحت��كار

«إن كان الطعــام كثــرا يســع النــاس فــا بــأس بــه ،وإن كان الطعــام قليــا ال

يســع النــاس فإنــه يكــره أن حيتكــر ويــرك النــاس ليــس هلــم طعــام»)((( .

فـإن الكراهـة يف كالمهم عليهم السلام وإن كان يسـتعمل يف املكروه واحلرام،

إال أن يف تقييدهـا بصـورة عـدم بـاذل غيره مـع ما دل على كراهة االحتـكار مطلقا،

قرينـة على إرادة التحريـم  .ومحلـه على تأكد الكراهـة أيضا خمالف لظاهـر يكره كام
ال خيفـى .وإن شـئت قلـت :إن املراد ب ((البـأس)) يف الرشطية األوىل التحريم ،ألن

الكراهـة ثابتـة يف هـذه الصورة أيضـا  ،فالرشطية الثانيـة كاملفهوم هلا.

ويؤيــد التحريــم :مــا عــن املجالــس بســنده عــن أيب مريــم األنصــاري عــن أيب

جعفــر (عليــه الســام):

«قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :أيــا رجــل اشــرى طعامــا

فحبســه أربعــن صباحــا يريــد بــه الغــاء للمســلمني ،ثــم باعــه وتصــدق بثمنــه مل

يكــن كفــارة ملــا صنــع»((( .ويف الســند بعــض بنــي فضــال ،والظاهــر أن الروايــة

مأخــوذة مــن كتبهــم التــي قــال العســكري (عليــه الســام) عنــد ســؤاله عنهــا:
«خذوا بام رووا وذروا ما رأوا»

(((

ففيــه دليــل عــى اعتبــار مــا يف كتبهــم ،فيســتغنى بذلــك عــن مالحظــة مــن

قبلهــم يف الســند ،وقــد ذكرنــا :أن هــذا احلديــث أوىل بالداللــة عــى عــدم وجــوب
الفحــص عــا قبــل هــؤالء مــن اإلمجــاع الــذي ادعــاه الكــي عــى تصحيــح مــا

((( الوسائل  ، 313 :12الباب  27من أبواب آداب التجارة  ،احلديث .2
((( األمــايل للطــويس  ، 676 :احلديــث  ،6 - 1427وعنــه يف الوســائل  ، 314 :12البــاب  27مــن
أبــواب آداب التجــارة ،احلديــث . 6
((( الوسائل  ،103 :18الباب  11من أبواب صفات القايض  ،احلديث . 13
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يصــح عــن مجاعــة((( .ويؤيــده أيضــا :مــا عــن الشــيخ اجلليــل الشــيخ ورام :مــن أنــه

أرســل عــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عــن جربئيــل (عليــه الســام) ،قــال:

«اطلعــت عــى النــار فرأيــت يف جهنــم واديــا فقلــت :يــا مالــك ملــن هــذا ؟ قــال:

لثالثــة :املحتكريــن ،واملدمنــن للخمــر ،والقوادين»(((.

وممــا يؤيــد التحريــم :مــا دل عــى وجــوب البيــع عليــه ،فــإن إلزامــه بذلــك ظاهــر

60

يف كــون احلبــس حمرمــا  ،إذ اإللــزام عــى تــرك املكــروه خــاف الظاهــر وخــاف قاعــدة

((ســلطنة النــاس عــى أمواهلــم)).

ثم إن كشف اإلهبام عن أطراف املسألة يتم ببيان أمور:

األول :يف مــورد االحتــكار ،فــإن ظاهــر التفســر املتقــدم عــن أهــل اللغــة وبعــض

األخبــار املتقدمــة :اختصاصــه بالطعــام.
ويف رواية غياث بن إبراهيم:

((ليس احلكرة إال يف احلنطة ،والشعري ،والتمر ،والزبيب))(((.

وعــن الفقيــه :زيــادة :الزيــت ((( ،وقــد تقــدم يف بعــض األخبــار املتقدمــة دخــول

الزيــت أيضــا((( .ويف املحكــي عــن قــرب اإلســناد  -بروايــة أيب البخــري  -عــن عــي

(عليــه الســام) :قــال:

((( ادعــاه الكــي يف مــوارد عديــدة مــن رجالــه  ،انظــر اختيــار معرفــة الرجــال  ، 2:673الرقــم
 ،705والصفحــة  ، 830الرقــم . 1050
((( الوسائل  ،314 :12الباب  27من أبواب آداب التجارة ،احلديث . 11
((( الوسائل  ،313 :12الباب  27من أبواب آداب التجارة ،احلديث . 4
((( الفقيــه  ،265 :3احلديــث  ،3954وعنــه يف الوســائل  ،313 :12البــاب  27مــن أبــواب آداب
التجــارة ،ذيــل احلديــث . 4
((( راجع الصفحة  ،365الصحيحة املحكية عن الكايف والتهذيب .

املبحـ��ث األول :االحت��كار

الكْر ُة إِ َّل ِف ِْ
والش ِع ِري والت َّْم ِر وال َّزبِ ِ
ال ْن َط ِة َّ
والس ْم ِن»(((.
يب َّ
« َل ْي َس ُْ َ

وعــن اخلصــال يف روايــة الســكوين عــن جعفــر عــن أبيــه عــن آبائــه (عليهــم

الســام) :قــال:

(قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :احلكــرة يف ســتة أقســام((( احلنطــة،

والشــعري ،والتمــر ،والزيــت ،والزبيــب ،والســمن)(((  .ثــم إن ثبوتــه يف الغــات
األربــع بزيــادة «الســمن» ال خــاف فيــه ظاهــرا ،وعــن كشــف الرمــوز((( وظاهــر
الرسائــر((( :دعــوى االتفــاق عليــه ،وعــن جممــع الفائــدة :نفــي اخلــاف فيــه(((.

وأمــا الزيــت :فقــد تقــدم يف غــر واحــد مــن األخبــار.

ولذا :اختاره الصدوق(((والعالمة يف التحرير -حيث ذكر أن به رواية حسنة(((-

والشهيدان((( واملحقق الثاين( ،((1وعن إيضاح النافع :أن عليه الفتوى(.((1

((( قــرب اإلســناد ،135 :احلديــث  ،472الوســائل  ، 314 :12البــاب  27مــن أبــواب آداب
التجــارة  ،احلديــث . 7
((( كذا يف النسخ  ،ويف املصدر :ستة أشياء .
((( اخلصــال ،329 :احلديــث  ،23والوســائل  ، 314 :12البــاب  27مــن أبــواب آداب التجــارة،
احلديــث . 10
((( راجع كشف الرموز . 455 :1
((( الرسائر . 238 :2
((( جممع الفائدة .26 :8
((( راجع املقنع  ، 372 :والفقيه  ،265 :3احلديث . 3954
((( التحرير 160 :1
((( الدروس  ، 180 :3والروضة البهية  ، 299 :3واملسالك . 192 : 3
( ((1جامع املقاصد . 40 :4
( ((1إيضــاح النافــع (خمطــوط) وال يوجــد لدينــا ،نعــم حــكاه عنــه الســيد العامــي يف مفتــاح
الكرامــة.107 :4
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وأمــا امللــح :فقــد أحلقــه هبــا يف املبســوط((( والوســيلة ((( والتذكــرة((( وهنايــة

اإلحــكام((( والــدروس((( واملســالك((( ،ولعلــه لفحــوى التعليــل الــوارد يف بعــض
األخبــار :مــن حاجــة النــاس(((.

الثاين :روى السكوين عن أيب عبد اهلل (عليه السالم):

«إن احلكــرة يف اخلصــب أربعــون يومــا ،ويف الغــاء والشــدة ثالثــة أيــام ،فــا زاد
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عــى األربعــن يومــا يف اخلصــب ،فصاحبــه ملعــون ،ومــا زاد يف العــرة عــى ثالثــة
أيــام فصاحبــه ملعــون»(((.

ويؤيدهــا ظاهــر روايــة املجالــس -املتقدمــة((( -وحكــي عــن الشــيخ

(((1

وحمكــي القــايض( ((1والوســيلة( ((1العمــل هبــا ،وعــن الــدروس :أن األظهــر

حتريمــه مــع حاجــة النــاس .ومظنتهــا الزيــادة عــى ثالثــة أيــام يف الغــاء وأربعــن

((( املبسوط . 195 : 2
((( الوسيلة . 260 :
((( التذكرة . 585 :1
((( هناية اإلحكام 514 : 2
((( الدروس . 180 :3
((( املسالك . 192 :3
((( ورد التعليل يف صحيحة احللبي املتقدمة يف الصفحة . 365
((( الوسائل  ،312 :12الباب  27من أبواب آداب التجارة  ،احلديث األول .
((( تقدمت يف الصفحة 366
( ((1راجع النهاية 374 :و . 375
( ((1مل نعثــر عليــه يف كتــب القــايض  ،نعــم حــكاه عنــه العالمــة يف املختلــف  ، 40 : 5والســيد العامــي
يف مفتــاح الكرامة . 109 :4
( ((1راجع الوسيلة . 260 :

املبحـ��ث األول :االحت��كار

يف الرخــص ،للروايــة((( ،انتهــى .

أمـا حتديـده بـ ((حاجـة النـاس )) فهـو حسـن ،كما عـن املقنعـة((( وغريهـا(((،

ويظهـر مـن األخبـار املتقدمـة .وأمـا مـا ذكـره مـن محـل روايـة السـكوين على بيـان

مظنـة احلاجـة ،فهـو جيـد .ومنه يظهر عـدم داللتهـا عىل التحديـد بالعدديـن تعبدا.
الثالــث :مقتــى ظاهــر صحيحــة احللبــي املتقدمــة((( يف بــادئ النظــر حــر

االحتــكار يف رشاء الطعــام [ لكــن األقــوى التعميــم ] بقرينــة تفريــع قولــه« :فــإن

كان يف املــر طعــام» .ويؤيــد ذلــك :مــا تقــدم مــن تفســر االحتــكار يف كالم أهــل
اللغــة بمطلــق مجــع الطعــام وحبســه ،ســواء كان باالشــراء أو بالــزرع واحلصــاد
واإلحــراز ،إال أن يــراد مجعــه يف ملكــه .ويؤيــد التعميــم تعليــل احلكــم يف بعــض

األخبــار ب ـ أن يــرك النــاس ليــس هلــم طعــام((( ،وعليــه فــا فــرق بــن أن يكــون

ذلــك مــن زرعــه أو مــن مــراث أو يكــون موهوبــا لــه ،أو كان قــد اشــراه حلاجــة

فانقضــت احلاجــة وبقــي الطعــام ال حيتــاج إليــه املالــك ،فحبســه مرتبصــا للغــاء.
الرابــع :أقســام حبــس الطعــام كثــرة ،ألن الشــخص إمــا أن يكــون قــد

حصــل الطعــام حلبســه أو لغــرض آخــر ،أو حصــل لــه مــن دون حتصيــل لــه  .و

((احلبــس)) ،إمــا أن يــراد منــه نفــس تقليــل الطعــام إرضارا بالنــاس يف أنفســهم،
أو يريــد بــه الغــاء وهــو إرضارهــم مــن حيــث املــال ،أو يريــد بــه عــدم اخلســارة

((( الدروس . 180 :3
((( املقنعة ،616 :وحكاه السيد العاميل عنها وعن غريها يف مفتاح الكرامة . 109: 4
((( راجع املهذب  ،346 :1وجممع الفائدة . 25 : 8
((( تقدمت يف الصفحة . 365
((( كام تقدم يف صحيحة احللبي املتقدمة يف الصفحة . 365
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مــن رأس مالــه وإن حصــل ذلــك لغــاء عــاريض ال يتــرر بــه أهــل البلــد ،كــا قــد
يتفــق ورود عســكر أو زوار يف البــاد وتوقفهــم يومــن أو ثالثــة ،فيحــدث للطعــام

عــزة ال يــر بأكثــر أهــل البلــد ،وقــد يريــد ب ـ ((احلبــس)) لغــرض آخــر املســتلزم

للغــاء غرضــا آخــر.

هــذا كلــه مــع حصــول الغــاء بحبســه ،وقــد حيبــس انتظــارا أليــام الغــاء مــن
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دون حصــول الغــاء بحبســه ،بــل لقلــة الطعــام آخــر الســنة  ،أو لــورود عســكر أو

زوار ينفــد الطعــام .ثــم حبســه النتظــار أيــام الغــاء ،قــد يكــون للبيــع بأزيــد مــن

قيمــة احلــال ،وقــد يكــون حلــب إعانــة املضطريــن ولــو بالبيــع عليهــم واإلرفــاق
هبــم .ثــم حاجــة النــاس قــد يكــون ألكلهــم ،وقــد يكــون للبــذر أو علــف الــدواب،
أو االســرباح بالثمــن .وعليــك باســتخراج أحــكام هــذه األقســام ومتييــز املبــاح
واملكــروه واملســتحب مــن احلــرام)((( .

املسألة الثالثة :االحتكار يف املذاهب االخرى .
ً
أوال  -املذهب الزيدي .

ذهــب فقهــاء املذهــب الزيــدي اىل أن االحتــكار يشــمل طعــام اآلدمــي

والبهيمــة ،وحــدود أربعــة رشوط للحرمــة ،بذهــاب احدهــا أو كلهــا تذهــب
احلرمــة ،وهــذه الــروط هــي:

(أن يكــون قوتـ ًا آلدمــي؛ الفاضــل عــن كفايتــه ومــن يمــون اىل الغلــة احلاجــة

إليــه اي اىل القــوت؛ وجــوده مــع شــخص آخــر).
((( كتاب املكاسب :ج ،4ص.373 - 363
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قال أمحد املرتىض (ت 840هـ):

(احتــكار قــوت اآلدمــي والبهيمــة فإنــه حيــرم بــروط األول أن يكــون قوتــا

آلدمــي أو هبيمــة فلــو كان غــر ذلــك جــاز وال فــرق عندنــا يف مجيــع األقــوات وعــن
زيــد بــن عــي ال احتــكار إال يف احلنطــة والشــعري.

الثــاين :أن حيتكــر (الفاضــل عــن كفايتــه) وكفايــة (مــن يمــون إىل الغلــة) إن

كان لــه غلــة فــإن مل يكــن لــه غلــة فالســنة قــال يف الزهــور وأن يكــون مرتبصــا بــه

الغــاء.

الثالث :ان حيتكره ( مع احلاجة ) إليه.

(و) الرابــع :أن حيتكــر ذلــك مــع (عدمــه) بحيــث ال يوجــد (إال مــع) حمتكــر

(مثلــه) فيحــرم االحتــكار هبــذه الــروط وال فــرق بــن أن يكــون مــن زرعــه أو

رشاه مــن املــر أو مــن الســواد وقــال أبــوح إنــا يكــون حمتكــرا إذا رشاه مــن املــر
ال مــن الســواد وال مــن زرعــه نعــم ومعنــى االحتــكار أن يمتنــع مــن بيعــه مــع
حصــول هــذه القيــود)(((.

ثانيا  -املذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء املذهــب الشــافعي اىل القــول بحرمــة االحتــكار وهــو الصحيــح

عندهــم ،وقيــل بالكراهيــة ،وبينــوا بــان العلــة يف حرمــة االحتــكار هــي التضييــق

عــى النــاس وقيــدت احلرمــة يف الــراء وقــت الغالء؛ وخيتــص الرتحيــم باألقوات،
ومنهــا الــذرة ،واألرز ،والتمــر ،والزبيــب.

((( رشح األزهار :ج ،3ص.81 - 80
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قال حممد بن أمحد الرشبيني (ت 977هـ):

(وحيــرم االحتــكار للتضييــق عــى النــاس ،وهــو إمســاك مــا اشــراه وقــت

الغــاء ليبيعــه بأكثــر ممــا اشــراه عنــد اشــتداد احلاجــة ،بخــاف إمســاك مــا اشــراه
وقــت الرخــص ال حيــرم مطلقــا ،وال إمســاك غلــة ضيعتــه وال إمســاك مــا اشــراه

يف وقــت الغــاء لنفســه وعيالــه أو ليبيعــه بمثــل مــا اشــراه .ويف كراهــة إمســاك مــا
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فضــل عــن كفايتــه وكفايــة عيالــه ســنة وجهــان أوجههــا عــدم الكراهــة  ،لكــن

األوىل بيعــه كــا رصح بــه يف أصــل الروضــة .وخيتــص حتريــم االحتــكار باألقوات،

ومنهــا الــذرة واألرز والتمــر والزبيــب فــا يعــم مجيــع األطعمــة)(((.
ً
ثالثا  -املذهب املالكي.

ذه ــب فقه ــاء املذه ــب املالك ــي اىل الق ــول :بعم ــوم احلرم ــة يف احت ــكار كل

يشء حيتاجــه النــاس ،ويــر حكرتــه هبــم ،مــن طعــام أو إدام أو كتــان أو صــوف
أو عصفــر أو غــره؛ وقيــدت هــذه األشــياء بوجودهــا يف الســوق ،أمــا إذا جلبــت

م ــن خ ــارج الس ــوق ف ــا ب ــأس هب ــا؛ واختلف ــوا يف االدخ ــار ملؤن ــة الس ــنة ف ــإذا كان
االدخ ــار ي ــر بالن ــاس ح ــرم ،وإذا كان ال ي ــر ج ــاز أن يدخ ــر اإلنس ــان ق ــوت

س ــنته.

قال احلطاب الرعيني (ت 954هـ):

(قــال مالــك :واحلكــرة يف كل يشء مــن طعــام أو إدام أو كتــان أو صــوف أو

عصفــر أو غــره  ،فــا كان احتــكاره يــر بالنــاس منــع حمتكــره مــن احلكــرة ،وإن مل
يــر ذلــك بالنــاس وال باألســواق فــا بــأس بــه.
((( مغني املحتاج :ج ،2ص.38
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قـال القرطبـي يف رشح مسـلم :ال حيتكـر إال خاطـئ هـذا احلديـث بحكـم

إطالقـه أو عمومـه يـدل على االحتـكار يف كل يشء غير أن هـذا االطلاق قـد يقيد

والعمـوم قـد خيصـص بما فعلـه النبـي (صلى اهلل عليـه وآلـه) فإنـه قـد ادخـر ألهلـه
قـوت سـنتهم ،وال خلاف يف أن مـا يدخـره االنسـان لنفسـه وعيالـه مـن قـوت وما
حيتاجـون إليـه جائـز وال بـأس بـه ،فـإذا مقصـود هـذا منـع التجـار مـن االدخـار.

ثــم هــل يمنعــون مــن ادخــار كل يشء وذكــر مــا تقــدم ؟ وذكــر اخلــاف ثــم

قــال :وكل هــذا فيمــن اشــرى يف األســواق فأمــا مــن جلــب طعامــا فــإن شــاء بــاع
وإن شــاء احتكــر إال إن نزلــت حاجــة فادحــة أو أمــر رضوري باملســلمني فيجــب

عــى مــن كان عنــده ذلــك أن يبيعــه بســعر وقتــه ،فــإن مل يفعــل أجــر عــى ذلــك
إحيــاء للمهــج وإبقــاء للرمــق .وأمــا إن كان اشــراه مــن األســواق واحتكــر وأرض

بالنــاس فيشــرك فيــه النــاس بالســعر الــذي اشــراه بــه انتهــى.

وقــال أيضــا يف قولــه يف احلديــث :كان ينفــق عــى أهلــه نفقــة ســنة :فيــه مــا يدل

عــى جــواز ادخــار قــوت العيــال ســنة ،وال خــاف فيــه إذا كان مــن غلــة املدخــر.
وأمــا إذا اشــرى مــن الســوق فأجــازه قــوم ومنعــه آخــرون إذا أرض بالنــاس  .وهــذا
مذهــب مالــك يف االدخــار مطلقــا ،انتهــى.

ونقلــه النــووي عــن القــايض عيــاض يف االشــراء مــن الســوق ،وإنــه إن كان

يف وقــت ضيــق الطعــام فــا جيــوز بــل يشــري مــا ال يضيــق عــى املســلمني كقــوت
أيــام أو أشــهر وإن كان يف وقــت ســعة اشــرى قــوت ســنة .كــذا نقــل القــايض هــذا
التفصيــل عــن أكثــر العلــاء وعــن قــوم إباحتــه مطلقــا .قــال النــووي :واحلكمــة يف

حتريــم االحتــكار رفــع الــرر عــن عامــة النــاس)(((.
((( مواهب اجلليل :ج ،6ص.12
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ً
رابعا  -املذهب احلنفي.

أختلــف فقهــاء املذهــب احلنفــي يف حتديــد مــادة االحتــكار ،فذهــب بعضهم اىل

رسيــان االحتــكار يف كل مــا يــر بالعامــة(((؛ وقــال البعــض اآلخــر :باختصاصــه
بقــوت النــاس وعلــف الــدواب مــن احلنطــة والشــعري(((؛ وقــال أخــرون :يكــون
االحتــكار يف الثيــاب((( ،وقيــل :االحتــكار يف التــن ،والعنــب ،واللــوز ،وممــا يقــوم
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بــه بدهنــم مــن الــرزق ولــو دخنـ ًا  ،واســتثني مــن ذلــك العســل والســمن(((.
قال ابن عابدين (ت 1252هـ):

(والتقييــد بقــوت البــر قــول أيب حنيفــة وحممــد وعليــه الفتــوى ،كــذا يف

الــكايف .وعــن أيب يوســف :كل مــا أرض بالعامــة حبســه فهــو احتــكار .وعــن حممــد:
االحتــكار يف الثيــاب .ابــن كــال .قولــه( :كتــن وعنــب ولــوز) أي ممــا يقــوم بــه

بدهنــم مــن الــرزق ولــو دخنــا ال عســا وســمنا .در منتقــى.

قولــه( :وقــت) بالقــاف والتــاء املثنــاة مــن فــوق الفصفصــة بكــر الفاءيــن

وهــي الرطبــة مــن علــف الــدواب اهــ ح .ويف املغــرب :ألقــت اليابــس مــن

االسفســت اهــ .ومثلــه يف القامــوس.

وقــال يف الفصفصــة بالكــر :هــو نبــات فارســيته إسفســت .تأمــل .قولــه( :يف

بلــد) أو مــا يف حكمــه كالرســتاق والقريــة .قهســتاين .قولــه( :يــر بأهله) بــأن كان

البلــد صغــرا .هدايــة.

((( بدائع الضائع اليب بكر الكاشاين ج ،5ص.129
((( املصدر نفسه.
((( حاشية رد املختار البن عابدين :ج ،6ص.718
((( املصدر السابق.
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قولــه( :واملحتكــر ملعــون) أي مبعــد عــن درجــة األبــرار ،وال يــراد املعنــى

الثــاين للعــن وهــو االبعــاد عــن رمحــة اهلل تعــاىل ،ألنــه ال يكــون إال يف حــق الكفــار،
إذ العبــد ال خيــرج عــن االيــان بارتــكاب الكبــرة كــا يف الكرمــاين)(((.
خامسا  -املذهب احلنبلي.

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي اىل تقييــد حرمــة االحتــكار بــروط ثالثــة،

وهــي( :الــراء ،والقــوت ،والتضييــق عــى النــاس)؛ فإمــا الــراء فليــس منــه
جلــب احلاجــة أو ادخــار القــوت؛ فانــه غــر داخــل يف احللــواء والعســل والزيــت،

وأعــاف البهائــم ،والنــوى واخلبــط والبــزر ،والثيــاب.

واما التضييق فمقيد بمكة واملدينة والثغور ،وأن يكون أهل البلد يف ضيق.

قال النووي (ت 630:هـ):

(واالحتكار املحرم ما اجتمع فيه ثالثة رشوط:

(أحدمهــا) :أن يشــري فلــو جلــب شــيئا أو ادخــل مــن غلتــه شــيئا فادخــره مل

يكــن حمتكــرا روي عــن احلســن ومالــك وقــال األوزاعــي اجلالــب ليــس بمحتكــر

لقولــه «اجلالــب مــرزوق واملحتكــر ملعــون»).

والن اجلالــب ال يضيــق عــى أحــد وال يرضبــه بــل ينفــع فــإن النــاس إذا

علمــوا عنــده طعامــا معــدا للبيــع كان ذلــك أطيــب لقلوهبــم مــن عدمــه.

(الثــاين) :أن يكــون املشــرى قوتــا فأمــا االدام واحللــواء والعســل والزيــت

واعــاف البهائــم فليــس فيهــا احتــكار حمــرم  .قــال األثــرم ســمعت أبــا عبــد اهلل

يســأل عــن أي يشء االحتــكار؟
((( حاشية رد املختار :ج ،6ص.718
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قــال :إذا كان مــن قــوت النــاس فهــو الــذي يكــره وهــذا قــول عبــد اهلل بــن

عمــرو  ،وكان ســعيد بــن املســيب وهــو راوي حديــث االحتــكار حيتكــر الزيــت

قــال أبــو داود كان حيتكــر النــوى واخلبــط والبــزر وألن هــذه األشــياء ممــا ال تعــم
احلاجــة إليهــا فأشــبهت الثيــاب واحليوانــات.

(الثالــث) :أن يضيــق عــى النــاس برشائــه وال حيصــل ذلــك إال بأمريــن
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(أحدمهــا) أن يكــون يف بلــد يضيــق بأهلــه االحتــكار كاحلرمــن والثغــور قــال أمحــد
االحتــكار يف مثــل مكــة واملدينــة والثغــور ،فظاهــر هــذا أن البــاد الواســعة الكثــرة
املرافــق واحللــب كبغــداد والبــرة ومــر ال حيــرم فيهــا االحتــكار ألن ذلــك ال

يؤثــر فيهــا غالبــا (الثــاين) أن يكــون يف حــال الضيــق بــان يدخــل البلــد قافلــة فيتبادر
ذوو األمــوال فيشــروهنا ويضيقــون عــى النــاس ،فأما إن اشــراها يف حال االتســاع
والرخــص عــى وجــه ال يضيــق عــى أحــد فليــس بمحــرم)(((.
سادسا  -املذهب اإلباضي.

ذهــب فقهــاء املذهــب االبــايض يف حرمــة االحتــكار اىل ديــن أهــل البلــد ،فــان

كان أهــل البلــد موحــدون ومرشكــون أو موحــدون وأهــل الذمــة ،أو أهــل الذمــة
وحدهــم ،حــرم االحتــكار.

وجــاز االحتــكار يف بلــد فيــه مرشكــون أو كتابيــون حماربــون وحدهــم ،أو

معهــم موحــدون أغنيــاء عــا حيتكــر فيــه ،ومل يتــم حتديــد مــادة بعينهــا فــان كان يف
الــر او الشــعري أو التمــر جــل قــوت أهــل البلــد منــع فيــه االحتــكار المــا يف غــره

مــن الطعــام؛ وامــا املــدة التــي يدخــل فيهــا االحتــكار فغــر حمــددة ،فلــو اشــراه
((( املغني :ج ،4ص.283
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لينتظــر بــه الغــاء يوم ـ ًا أو نصــف يــوم أوثلثــه ،اوأقــل  ،او اكثــر لــكان حمتكــرا ،
وقيــل :حيــد باربعــن يوم ـ ًا فيجــوز ادخــاره ملــا دوهنــا(((.

املسألة الرابعة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .
أوال -أختلفــت أقــوال فقهــاء املذاهــب الســبعة يف حكــم االحتــكار بــن احلرمة

والكراهية :

 -1فقــال فقهــاء اإلماميــة :باحلرمــة ،والكراهــة ،واحلرمــة هــي االقــوى،

وقيــدت بــرط عــدم وجــود البــاذل.

 -2وكذا فقهاء الشافعية قالوا :باحلرمة والكراهة ،واالصح احلرمة

 -3وقــال الزيديــة :باحلرمــة وقيــدوا احلرمــة بــروط أربعــة؛ وهــي :أن يكــون

قوتـ ًا ،الفاضــل عــن كفايتــه ،واحلاجــة إليــه ،عــدم وجــوده مــع شــخص أخــر.
 -4وقال :املالكية باحلرمة .
 -5وقال احلنفية :باحلرمة.

 -6قــال احلنابلــة :باحلرمــة وقيــدت احلرمــة بــروط ثالثــة وهــي :الــراء،

والقــوت ،والتضييــق عــى النــاس.

 -7وقــال االباضيــة :باحلرمــة ،وقيــدت بديــن أهــل البلــد فــإن كان أهــل البلــد

موحــدون ومرشكــون ،أو موحــدون وأهــل الذمــة ،أو أهــل الذمــة وحدهــم فيحرم

يف هــذا البلــد االحتــكار.

((( كتاب النيل وشفاء العليل ،ملحمد أطفيش :ج ،8ص.178
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ثانيـ ًا -أختلف فقهاء املذاهب السبعة يف مادة االحتكار وجنسها اختالف ًا كبري ًا.

 -1فقــد حــر فقهــاء املذهــب اإلمامــي مــادة االحتــكار بـــ ( :احلنطــة

والشــعري ،والتمــر ،والزبيــب) وهــي الغــاة االربعــة وعنــد بعــض الفقهــاء أضيــف
إليهــا امللــح.

 -2وعنــد فقهــاء املذهــب الزيــدي :مجيــع الطعــام الــذي حيتــاج إليــه اإلنســان
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واحليــوان.

 -3وعنــد فقهــاء املذهــب الشــافعي :حــددت احلرمــة باألقــوات ،ومنهــا

الــذرة ،واألرز ،والتمــر ،والزبيــب.

 -4وعنــد فقهــاء املالكيــة :يكــون االحتــكار بــكل يشء حيتــاج إليــه النــاس،

مــن طعــام ،أو إدام ،أو كتــان ،أو صــوف ،أو عصفــر ،أو غريهــا.

 -5واختلــف فقهــاء املذهــب احلنفــي :يف اختصــاص املــادة بحرمــة االحتــكار

فقــال بعضهــم :بقــوت النــاس وعلــف الــدواب؛ وقــال أخــرون :يكــون بالثيــاب،

وقــال أخــرون :يــون االحتــكار يف التــن ،واللــوز  ،والعنــب وغريهــا ممــا يقـ ّـوم بــه

بــدن اإلنســان ،ولــو كان دخنـ ًا ،واســتثني مــن ذلــك العســل ،والســمن.

 -6وعنــد فقهــاء املذهــب احلنبــي :يكــون االحتــكار يف القــوت الــذي حيتــاج

إليــه اإلنســان ،واخــرج منــه احللــواء والعســل ،والزيــت ،واعــاف البهائــم،
والنــوى ،واخلبــط ،والبــزر ،والثيــاب.

 -7وعنــد املذهــب اإلبــايض :فيــا يعــد جــل قــوت أهــل البلــد ،فــإن كان جــل

قوهتــم الشــعري دخــل فيــه االحتــكار دون غــره  ،وان كان قوهتــم احلنطــة دخلــت
يف االحتــكار ،وهكــذا.

املبحـ��ث األول :االحت��كار

ثالثا -اختلف فقهاء املذاهب السبعة يف مدة احلبس.

 -1انفــرد اإلماميــة :بتحديــد ثالثــة ايــام يف حــال الشــدة ،وبأربعــن يوم ـ ًا يف

حــال اخلصــب وتوفــر املــواد .

 -2وذهب الزيدية :اىل حبس الفاضل من الغلة.

 -3وقال الشافعية :بالرشاء وقت الغالء وحبس املادة.

 -4وحــدد املالكيــة :احلبــس بوجودهــا يف الســوق ،وأمــا إذا جلبــت مــن

خــارج الســوق فــا يــر.

وقالوا :بحرمة حبس مؤنة السنة إذا كانت ترض بالناس.

 -5وقيــد فقهــاء املذهــب احلنفــي :احلبــس بالــرر دون حتديــد املــدة أو اجللب

من خــارج الســوق.

 -6وقيــد فقهــاء املذهــب احلنبــي :احلبــس بالضيــق ،وقيــدوا الضيــق باحلرمــن

مكــة واملدينــة والثغــور.

 -7وقيــد فقهــاء املذهــب اإلبــايض :مــدة احلبــس بتحقــق الغــاء ولــو كانــت

املــادة املحتكــرة قــد بلغــت أقــل مــن ســاعة ،وقيــل :أربعــن يومــا.

رابعا -أنفرد فقهاء املذهب اإلمامي بوضع أقسام متعددة للحبس.
وهي من جهتني:

األوىل :مرتبطة باحلابس ،وهو املحتكر.

واجلهــة االخــرى :باملحبــوس عنــه ،وهــو النــاس وفيــا بينهــا تــدور أحــكام

املبــاح ،واحلــرام ،واملســتحب ،واملكــروه.

73

الفصـ��ل الثان��ي :االحت��كار والتس��عري وبي��ع املضط��ر

املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .
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قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ ِ
ــار و َذ ِوي الصنَاع ِ
ص بِالت َُّّج ِ
ــات َ
وأ ْو ِ
ــم ْاســت َْو ِ
ــم
ِّ َ
ــر ًا ،ا ُْلقيــ ِم من ُْه ْ
ــم َخ ْ
ص ِبِ ْ
« ُث َّ
وا ُْل ْض َطـ ِـر ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـم َمـ َـوا ُّد ا َْلنَافِ ـ ِع َ
وج َّل ُ َبــا
اب ا َْل َرافـ ِـق ُ
وأ ْس ـ َب ُ
ت ِّفـ ِـق بِ َبدَ نــهَ ،فإِ َّنُـ ْ
ب ب َملــه وا ُْل َ َ
ِ
ِمــن ا َْلب ِ
اعـ ِـد وا َْل َطـ ِ
وح ْيـ ُ
وج َبلِـ َ
وسـ ْـهلِ َ
ـاس
ـم النَّـ ُ
ـكَ ،
ك َ
َ َ
ـث َل َي ْلتَئـ ُ
ـارحِ ِف َبـ ِّـر َك و َب ْحـ ِـر َك َ
َل ِو ِ
ون ع َليهــا َفإِنــم ِســ ْلم َل ُ َت ُ ِ
ي َِ
اض ِع َهــاَ ،
ــح َل ُ ْت َشــى
ــر ُء َ َ ْ َ
َ
وص ْل ٌ
ــاف َبائ َقتُــهُ ،
ول َ ْ
ٌ
َّ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـك ِ
ـم َمـ َـع َذلِـ َ
ضتِـ َ
ـك َأ َّن ِف
وف َحـ َـواش بِـ َـاد َك ،وا ْع َلـ ْ
ور ُهـ ْ
َغائ َل ُتــه ،و َت َف َّقــدْ ُأ ُم َ
ـم بِ َح ْ َ
ـر ِمنْهــم ِضيقـ ًا َف ِ
ِ
وت ُّكـ ًا ِف ا ْلبِياع ِ
احشـ ًاُ ،
ات،
واحتِـكَار ًا لِ ْل َمنَافِـ ِع َ َ
ـح ًا َقبِيحـ ًاْ ،
وشـ ّ
َ َ
كَثـ ٍ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـك بــاب مـ َ ٍ ِ
ِ
ـن ِال ْحتِـك ِ
َارَ ،فـإِ َّن َر ُسـ َ
ـول
ـب َعـ َـى ا ْلـ ُـو َلة َف ْامنَـ ْـع مـ َ
ـرة ل ْل َع َّامــة ،و َع ْيـ ٌ
و َذلـ َ َ ُ َ َّ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َوآلِـ ِـه) َمنَـ َـع ِمنْــه»(((.
اللَّ َ
تنــاول رشاح هنــج البالغــة هــذا النــص الرشيــف ،وبينــوا بعــض املعــاين

والــدالالت التــي اكتنزهــا ،فكانــت اقواهلــم كااليت:
ً
أوال  -ابن ميثم البحراني:

قــال يف بيــان معنــى هــذه االلفــاظ بعــد أن قســم احلديــث اىل مطالــب عــده،

منهــا:

التجــار وذوي الصناعــات وا ّدعــى أ ّنــه ال قــوام لألصنــاف الســابقة
(الرابــعّ :

ـإن ّ
َّإل هبــم ون ّبــه عــى ذلــك بقولــه :فيــا جيتمعــون عليــه مــن مرافقهــم فـ ّ
كل مــا
((( هنــج البالغــة بــرح حممــد عبــده :ج ،3ص ،100مــن عهــده ملالــك االشــر (عليــه الرمحــة
والرضــوان).

املبحـ��ث األول :االحت��كار

التجــار مــن جلــب األمتعــة وبيعهــا ورشائهــا ويقيمونــه مــن األســواق بذلك
يفعلــه ّ
ومــا يفعلــه الصنّــاع مــن املنفعــة بأيدهيــم ممّــا ال حيصــل مــن غريهــم االنتفــاع بــه

فهــي مرافــق ومنافــع للرع ّيــة يف مقــام حاجتهــم ورضورهتــم وهــو يف قـ ّـوة صغــرى

ضمــر كــراه مــا ســبق)(((.

ً
ثانيا  -السيد حبيب اهلل اخلوئي.
قــال يف بيــان معنــى كالمــه (عليــه الســام) فيام خيــص التجــار وذوي الصناعات

وصفاهتم ورضر االحتكار.

الســام بتف ّقــد أحــوال التجــار والنظــارة عليهــم تكميــا لتوصيتــه
(وأمــر عليــه ّ

والسقــة بأيــدي ال َّلصــوص،
هلــم باخلــر واحلاميــة لــرؤوس أمواهلــم عــن التّلــف ّ
وبــرا ،وقــد
وهــذه توصيــة بإقــرار األمــن يف البــاد ويف طــرق التّجــارة بحــرا ّ

فاهتمــوا باســتقرار األمــن يف البــاد وال َّطــرق ،ويف
الراقيــة إىل ذلــك
ّ
التفــت األمــم ّ
التجار ّيــة عــن املكائــد والدســائس املذهبــة هلــا ،فقــال (عليــه
حفــظ رؤس األمــوال ّ
الســام)( :تف ّقــد أمورهــم بحرضتــك) أي يف البلــد( ،ويف حــوايش بــادك) أي يف
ّ

ال َّطــرق واألماكــن البعيــدة.

يتوجـه إىل عا ّمـة النّـاس
السلام) إىل خطـر يف أمـر التجـارة
ّ
ثـم ن ّبـه (عليـه ّ
ّ

املحتاجين يف معاشـهم إىل رشاء األمتعـة مـن األسـواق ،وهـو خلـق الشـح وطلب
اال ّدخـار واالسـتكثار مـن املـال الكامـن يف طبـع الكثير من التّجـار ،فانّه يـؤول إىل

والعمل إىل حيـث يؤخذون عبيـدا وأرسى
االسـتعامر والتسـ َّلط على أجـور الـزراع
ّ

السلام)( :أن يف كثير منهـم):
ألصحـاب رؤس األمـوال فوصفهـم بقولـه (عليـه ّ

((( رشح هنج البالغة :ج ،5ص.16
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( -1ضيقــا فاحشــا) :أي ح ّبــا بالغــا يف جلــب املنافــع وازديــاد رقــم األمــوال

املختصــة بــه ربــا يبلــغ إىل اجلنــون وال يقــف باملاليــن واملليــارات .
ّ

الســاح عــى ســائر األفــراد بــا يزيــد عــى
( -2وشـ ّ
ـحا قبيحــا) :يمنــع مــن ّ

حاجتــه بــل بــا ال يقــدر عــى حفظــه وحــره .

( -3واحتــكارا للمنافــع) :بــا حــدّ وال حســاب ح ّتــى ينقلــب إىل جهنّــم كلــا
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قيــل هلــا :هــل امتلئــت جييــب :هــل مــن مزيــد

( -4وحتكَّــا يف البياعــات) :أي يــؤول ذلــك احلــرص اجلهنّمــي إىل تشــكيل

الــركات واالنحصــارات اجل ّبــارة فيجمعــون حوائــج النّــاس بمكائدهــم وقـ ّـوة
وبــأي رشوط خبيثــة حتفــظ مزيــد
بــأى ســعر أرادوا
ّ
رؤس أمواهلــم ويبيعوهنــا ّ
منافعهــم وتقهــر النّــاس وتشــدّ د سالســل مطامعهــم ومظاملهــم عــى أكتافهــم
الســام مــن ذلــك مفســدتني مهلكتــن:
واســتنتج عليــه ّ

ـرة أعظــم مــن األرس االقتصــادي يف
ـرة
للعامــة)ّ :
ّ
وأى مـ ّ
الــف ( -بــاب مـ ّ

أيــدي ثعابــن رؤس األمــوال.

وأي عيـب أشـنأ مـن تسـليم اال ّمـة إىل هـذا األرس
بـاء( -وعيـب على الـوالة)ّ :

السلام) لسـدّ هذه املفاسـد ،املنع من االحتـكار للمنافع)(((.
فرشع (عليه ّ
املهلـك ّ .

ً
ثالثا  -ابن أبي احلديد املعتزلي:

قال يف بيان داللة النص الرشيف ورشحه:

(خــرج (عليــه الســام) االن إىل ذكــر التجــار وذوي الصناعــات ،وأمــره بــأن

((( منهاج الرباعة :ج ،20ص.270 -268

املبحـ��ث األول :االحت��كار

يعمــل معهــم اخلــر ،وأن يــوىص غــره مــن أمرائــه وعاملــه أن يعملــوا معهــم اخلــر،
واســتوص بمعنــى ((أوص)).

نحو قر يف املكان واستقر ،وعال قرنه واستعاله.

وقولــه(( :اســتوص بالتجــار خــرا)) ،أي أوص نفســك بذلــك ،ومنــه قــول

النبــي (صــى اهلل عليــه وآله) :اســتوصوا بالنســاء خــرا ،ومفعوال اســتوص وأوص

هاهنــا حمذوفــان للعلــم هبــا ،وجيــوز أن يكــون ((اســتوص)) أي اقبــل الوصيــة

منــى هبــم ،وأوص هبــم أنــت غــرك .ثــم قســم عليــه الســام املــوىص هبــم ثالثــة

أقســام :اثنــان منهــا للتجــار ،ومهــا املقيــم ،واملضطــرب ،يعنــى املســافر ،والــرب:

الســر يف األرض ،قــال تعــاىل:

﴿وَإِذَا َضرَبْ ُت ـمْ فِــي ْ َ
ْض﴾((( ،وواحــد ألربــاب الصناعــات ،وهــو قولــه:
الر ِ

واملرتفــق ببدنــه ،وروى بيديــه ،تثنيــة يــد .واملطــارح :األماكــن البعيــدة .وحيــث
ال يلتئــم النــاس :ال جيتمعــون ،وروى حيــث ال يلتئــم بحــذف الــواو .ثــم قــال:
((فإهنــم أولــو ســلم)) ،يعنــى التجــار والصنــاع ،اســتعطفه عليهــم ،واســتامله

إليهــم .وقــال :ليســوا كعــال اخلــراج وأمــراء األجنــاد ،فجانبهــم ينبغــي أن يراعــى،
وحاهلــم جيــب أن حيــاط وحيمــى ،إذ ال يتخــوف منهــم بائقــة ال يف مــال خيونــون
فيــه ،وال يف دولــة يفســدوهنا  .وحــوايش البــاد :أطرافهــا.

ثــم قــال لــه :قــد يكــون يف كثــر منهــم نوع مــن الشــح والبخــل فيدعوهــم ذلك

إىل االحتــكار يف األقــوات ،واحليــف يف البياعــات ،واالحتــكار :ابتيــاع الغــات

يف أيــام .رخصهــا ،وادخارهــا يف املخــازن إىل أيــام الغــاء والقحــط .واحليــف:
((( النساء. 101 :
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تطفيــف يف الــوزن والكيــل ،وزيــادة يف الســعر ،وهــو الــذي عــر عنــه بالتحكــم ،

وقــد هنــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن االحتــكار)(((.
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((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ،17ص.85 - 83

املبحث الثاني
إجبار احملتكر على البيع أم التسعري؟
قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف عهــده ملالــك

االشــر (رضــوان اهلل تعــاىل):

ار َل ُ ْت ِ
ــف بِا ْل َف ِري َق ْ ِ
وأ ْســ َع ٍ
يــن َعــدْ ٍل َ
ــمح ًا بِ َم َو ِاز ِ
«و ْل َيك ِ
ح ُ
ــن
ُــن ا ْل َب ْي ُ
ــع َب ْيعــ ًا َس ْ
ـك إِيــاه َفنَ ـك ِّْل بِــه وع ِ
ِ
ِ
اق ْبــه ِف َغـ ْ ِ
ـر
ـار َ
َ
ـن ا ْل َبائ ـ ِع وا ُْل ْب َتــا ِع َف َمـ ْ
مـ َ
ف ُح ْكـ َـر ًة َب ْعــدَ َنْيِـ َ َّ
ـن َقـ َ
إِس ٍ
اف»(((.
َْ
تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية الســبعة موضــوع التســعري واجبــار احلاكــم

أو مــن ينــوب مقامــه أو القــايض؛ املحتكــر عــى البيــع ،واختلفــوا يف احلكــم؛ ولكــن

قبــل البحــث يف أقــوال الفقهــاء نتنــاول معنــى التســعري يف اللغــة.
املسألة األوىل  :التسعري أو السعر لغة .

يســتفاد مــن اقــوال أهــل اللغــة ،أن معنــى التســعري ،هــو :وضــع الثمــن بــإزاء

املــادة؛ فقــد قــال ابــن منظــور (ت711 :هـــ):

وسـ َّع ُروا
السـ ْع ُر :الــذي َي ُقــو ُم عليــه ال َّث َمـ ُن ،ومجعه َأ ْسـ َع ٌار وقد َأ ْسـ َع ُروا َ
ســعرِّ :
بمعنــى واحــد :اتفقــوا عىل ِسـ ْع ٍر .
ويف احلديثَ :أنه قيل للنبي( ،صىل اهلل عليه وآله)َ :س ِّع ْر لنا ،فقال:

((( هنــج البالغــة بــرح حممــد عبــده؛ ج ،3ص ،100مــن عهــده ملالــك االشــر (رضــوان اهلل
عليــه).
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«إِن اهلل هو ا ُمل َس ِّع ُر».

ِ
ــص األَشــيا َء و ُي ْغ ِليهــا فــا اعــراض ألَحــد عليــه،
َأيَ :أنــه هــو الــذي ُي ْرخ ُ
ِ
الســ ْع ِر)(((.
ولذلــك ال جيــوز التســعري .والت َّْســع ُري :تقديــر ِّ
أي :يصــح ثمنــه عــى نحــو مــن االرتفــاع كأنــه حيــرق يــد املبتــاع الــذي ال يقــدر

ان يمســكه أو يتناولــه؛ ومــن ثــم فــإن رضره متعــدد وســرى يف اجلانــب النفــي
80

واجلســدي واملــايل.
وعليه:

نجــد أمــر املؤمنــن (عليــه الصــاة والســام) يأمــر واليــه عــى مــر بالتدخــل

ملنــع االحتــكار ،لكــن املــدار يــدور بــن الفقهــاء عــى أجبــار املحتكــر ،عــى البيــع،

أم عــى التســعري بالقيمــة والثمــن ،الــذي حيــدده احلاكــم أو القــايض أو املجتهــد،
وهــذا مــا ســنتناوله يف املســألة القادمــة.

املسألة الثانية :اإلجبار والتسعري يف املذهب االمامي.
ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) اىل عــدم اخلــاف يف أجبــار املحتكــر

عــى البيــع ،وامجعــوا عــى عــدم التســعري عليــه؛ وقيــل :يتــم أمــر املحتكــر بتنزيــل
الســعر دون حتديــده؛ وأن خالــف يصــح البيــع ،لكنــه يؤثــم.

أوال  -الشيخ حممد حسن اجلواهري النجفي (رمحه اهلل) (ت 1266هـ):
قال (عليه رمحة اهلل ورضوانه):

((( لسان العرب ،مادة :سعر ،ج ،4ص.365

املبحـ��ث الثان��ي :إجب��ار احملتك��ر عل��ى البي��ع أم التس��عري

(ال يســعر عليــه :يف املشــهور لألصــل ،وخــر ابــن محــزة الســابق((( ومرســل

الفقيــه((( (إنــه قيــل للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه):

لو أسعرت لنا سعرا ،فإن األسعار تزيد وتنقص؟

فقــال« :مــا كنــت ال لقــي اهلل تعــاىل ببدعــة مل حيــدث إيل فيهــا يشء ،فدعــوا عبــاد

اهلل تعــاىل ،يــأكل بعضهــم مــن بعــض ،فــإذا اســتنصحتم فانصحوا».
مؤيدا بام ورد يف مجلة من النصوص من:

(أن اهلل عــز وجــل وكل باألســعار ملــكا يدبرهــا) ويف بعضهــا( :فلــن تغلــو مــن

قلــة ومل ترخــص مــن كثــرة).

ويف آخــر( :عالمــة رىض اهلل عــز وجــل يف خلقــه عــدل ســلطاهنم ورخــص

أســعارهم ،وعالمــة غضــب اهلل تبــارك وتعــاىل عــى خلقــه جــور ســلطاهنم وغــاء
أســعارهم).

نعــم :ال يبعــد رده مــع االجحــاف كــا عــن ابــن محــزة والفاضــل يف املختلــف،

وثــاين الشــهيدين وغريهــم لنفــي الــرر والــرار((( وألنــه لــوال ذلــك ال نتفــت

فائــدة االجبــار ،إذا جيــوز أن يطلــب يف مالــه مــا ال يقــدر عــى بذلــه ،ويــر بحــال

النــاس والغــرض رفــع الــرر ،وليــس ذلــك مــن التســعري ،ولــذا تركــه األكثــر

فــا عــن بعضهــم مــن عــدم جــواز ذلــك ،أيضــا لالطــاق وصحيــح ابــن ســنان

(((

(عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام أنــه قــال :يف جتــار قدمــوا أرضــا اشــركوا عــى أن
((( الوسائل الباب 30 :أبواب آداب التجارة؛ واحلديث  1و . 2
((( الوسائل الباب  30من أبواب آداب التجارة احلديث  1و .2
((( الوسائل الباب  17من أبواب اخليار احلديث  3و .4
((( الوسائل الباب  26من أبواب آداب التجارة احلديث.
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ال يبيعــوا بيعهــم إال بــا أحبــوا ،قــال:
( ال بأس).

وقوله يف خرب حذيفة((( (:فبعه كيف شئت).

واضــح الضعــف رضورة تقييــد االطــاق بــا عرفــت ،ممــا هــو أقــوى منــه

وخــروج الصحيــح عــا نحــن فيــه ،واإلذن بالبيــع كيــف يشــاء حممــول عــى مــا

82

هــو الغالــب مــن عــدم اقــراح املجحــف ،كــا أن مــا عــن املفيــد مــن أن للســلطان
أن يســعرها عــى مــا يــراه مــن املصلحــة وال يســعرها بــا خيــر أرباهبــا فيهــا ،وهــو

الــذي أشــار إليــه املصنــف بقولــه( :وقيــل يســعر) واضــح الضعــف أيضــا ،بعــد
اإلحاطــة بــا ذكرنــا.

(و) منــه يعلــم أن (األول أظهــر) مــع التقييــد الــذي قدمنــاه اللهــم إال أن يريــد

مــع االمتنــاع عــن التســعري ،فــإن املتجــه حينئــذ قيــام احلاكــم مثــا مقامــه يف ذلــك،
إن مل يمكــن جــره عليــه أو مطلقــا وكــذا لــو طلــب حبســا مــن الثمــن ال وجــود

لــه امتحانــا ،وكــذا لــو قــال ال أبيعــه إال ملــورس يشــريه منــي مجلــة ،ويدفــع الثمــن
إيل قبــل أن يبيــع ومل يوجــد شــخص هكــذا إىل غــر ذلــك ممــا ينــايف حكمــة اجلــر
وفائدتــه ،وينبغــي تقديــم شــديد احلاجــة عــى غــره يف البيــع.

بــل :قــد جيــب مــع االضطــرار ،وإن صــح البيــع مــع املخالفــة ،ولــو كان
املحتكــر جمتهــد أجــره املجتهــد األخــر (وإن كان مفضــوالً فــان مل يكــن فعــدول

مقلديــه فضــا عــن مقلــدي غــره ،واهلل هــو العــامل بحقيقــة أحكامــه)(((.
((( الوسائل الباب  29من أبواب آداب التجارة احلديث .1
((( جواهر الكالم :ج ،22ص.487 - 485

املبحـ��ث الثان��ي :إجب��ار احملتك��ر عل��ى البي��ع أم التس��عري

ً
ثانيا ـ الشيخ مرتضى االنصاري (رمحه اهلل) (ت1281 :هـ).
قال( عليه رمحة اهلل ورضوانه) خمترص ًا للحكم وجامع ًا ألقوال الفقهاء:

(الظاهــر عــدم اخلــاف -كــا قيــل((( يف إجبــار املحتكــر عــى البيــع ،حتــى عــى

القــول بالكراهــة ،بــل عــن املهــذب البــارع :اإلمجــاع((( ،وعــن التنقيــح((( كــا عــن

احلدائــق((( :عــدم اخلــاف فيــه ،وهــو الدليــل املخــرج عــن قاعــدة عــدم االجبــار

لغــر الواجــب ،ولــذا ذكرنــا :أن ظاهــر أدلــة اإلجبــار تــدل عــى التحريــم((( ،ألن
إلــزام غــر الــازم خــاف القاعــدة.

نعــم :ال يســعر عليــه إمجاعــا ،كــا عــن الرسائــر ،وزاد وجــود األخبــار

املتواتــرة((( ،وعــن املبســوط :عــدم اخلــاف فيــه((( .لكــن عــن املقنعــة :أنــه
يســعر عليــه بــا يــراه احلاكــم((( .وعــن مجاعــة((( -منهــم العالمــة( ((1وولــده

(((1

والشــهيد( : -((1أنــه يســعر عليــه إن أجحــف بالثمــن ،لنفــي الــرر ،وعــن

((( راجع التنقيح الرائع :ج ،2ص42؛ ومفتاح الكرامة :ج ،4ص.109
((( املهذب البارع . 370 : 2
((( التنقيح الرائع 42 : 2
((( احلدائق . 64 : 18
((( ذكره يف الصفحة . 367
((( الرسائر . 239 : 2
((( املبسوط . 195 : 2
((( املقنعة . 616 :
((( حكاه عنهم السيد العاميل يف مفتاح الكرامة . 109 : 4
( ((1راجع املختلف . 42 : 5
( ((1إيضاح الفوائد . 409 : 1
( ((1الدروس . 180 : 3
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امليــي((( والشــهيد الثــاين((( :أنــه يؤمــر بالنــزول مــن دون تســعري ،مجعــا بــن النهــي

عــن التســعري ،واجلــر بنفــي اإلرضار)(((.

املسالة الثالثة :أقوال فقهاء املذاهب االخرى.
ً
اوال  -املذهب الزيدي.
84

ذهــب فقهــاء املذهــب الزيــدي اىل القــول :بتكليــف املحتكر البيع ،ال التســعري،

إذا امتنــع املحتكــر البيــع ،فلإلمــام أو احلاكــم أن يبيعــا عــن املحتكــر ،ولكــن ليــس

يف مجيــع املــواد وانــا يف القوتــن ،وامــا بقيــة املبيعــات فالتســعري فيهــا جائــز ،وقيــل

بجــواز التســعري يف القوتــن ايضـ ًا.

قال أمحد املرتىض (ت 840هـ):

يكلــف املحتكــر (البيــع ال التســعري ،أي :ال يكلــف أن جيعــل ســعره كــذا بــل

يســعره كيــف شــاء؛ فــإن أمتنــع مــن البيــع فاألقــرب أن لإلمــام واحلاكــم أن يبيعــا

عنــه ،هــذا إنــا هــو يف القوتــن فقــط فأمــا ســائر املبيعــات فالتســعري فيهــا جائــر،
وقــد أســتصلح األئمــة املتأخــرون تقديــر ســعر مــا عــدا القوتــن يف بعــض االحــوال

كاللحــم والســمن رعايــة ملصلحــة النــاس ودفــع الــرر عنهــم ،وقيــل :انــه جيــوز

تعســر القوتــن ايض ـ ًا)(((.

((( امليســية ،ال توجــد لدينــا  ،ولكــن نقلــه عنــه وعــن الشــهيد الثــاين  ،الســيد العامــي يف مفتــاح
الكرامــة . 109 : 4
((( الروضة البهية . 299 : 3
((( كتاب املكاسب :ج ،4ص.374 - 373
((( رشح االزهار :ج ،3ص.81
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ثانيا  -املذهب الشافعي.
ذهـب فقهـاء الشـافعية اىل القـول :بجـواز اجبـار املحتكـر على البيـع إذا كان

عنـده طعـام احتـاج اليـه النـاس ومل جيدوا عنـد غريه دفعا للضرر(((؛ وقالـوا بحرمة
التسـعري يف كل وقـت ،وقيـل باجلـواز ،لكـن االصـح عندهـم احلرمـة؛ ومـن قـال
باجلـواز فقـد قيـده بوقـت الغلاء دون الرخـص؛ وقيـل :إن كان الطعـام جملوبـ ًا من
خـارج البلـد فيحـرم التسـعري ،وان كان يـزرع يف البلد وعند القناة فيجوز التسـعري،

ويشـتمل التسـعري االطعمـة وعلـف الـدواب ،وأمـا يف حـال قـام االمام بالتسـعري،

وخالـف املحتكـر :يتـم تعزيـره ،ويف صحـة البيـع وجهـان ،االصـح :صحـة البيع.
قال النووي (ت 676هـ):

(لتســعري ،وهــو حــرام يف كل وقــت عــى الصحيــح .والثــاين :جيــوز يف وقــت

الغــاء دون الرخــص .وقيــل :إن كان الطعــام جملوبــا ،حــرم التســعري .وإن كان يزرع
يف البلــد ويكــون عنــد القنــاة ،جــاز .وحيــث جوزنــا التســعري ،فذلــك يف األطعمــة،

ويلحــق هبــا علــف الــدواب عــى األصــح .وإذا ســعر االمــام عليــه ،فخالــف،
اســتحق التعزيــر .ويف صحــة البيــع ،وجهــان مذكــوران يف التتمــة .قلــت :األصــح:

صحــة البيــع .واهلل أعلــم)(((.
ثالثا  -املذهب املالكي.

ذهـب املالكيـة اىل القـول بوجـوب بيـع املحتكر الطعـام الذي جلبه بسـعر وقته

إذا نزلـت حاجـة فادحـة أو أمـر رضوري باملسـلمني ،فـإن مل يفعل أجرب على البيع.
((( املجموع للنووي :ج ،13ص.48
((( روضة الطالبيني :ج ،3ص79؛ مغني املحتاج للرشبيني :ج ،2ص.38
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قال احلطاب الرعيني (ت954 :هـ):

(فأمــا مــن جلــب طعامــا فــإن شــاء بــاع ،وإن شــاء احتكــر ،إال إن نزلــت

حاجــة فادحــة أو أمــر رضوري باملســلمني فيجــب عــى مــن كان عنــده ذلــك أن

يبيعــه بســعر وقتــه؛ فــإن مل يفعــل ،أجــر عــى ذلــك إحيــاء للمهــج وإبقــاء للرمــق؛
وأمــا إن كان اشــراه مــن األســواق واحتكــر وأرض بالنــاس ،فيشــرك فيــه النــاس
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بالســعر الــذي اشــراه بــه)(((.
رابعا  -املذهب احلنفي.

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنفــي اىل القــول بعــدم اجبــار املحتكــر عــى البيــع،

ولكــن يؤمــر بذلــك ويرفــع أمــره اىل اإلمــام إذا امتنــع مــن البيــع يف املــرة األوىل،

وكان مــر ًا عــى االحتــكار فيعظــه اإلمــام يف املــرة الثانيــة وهيــدده ،فــان مل يفعــل
فريفــع أمــره اىل اإلمــام يف املــرة الثالثــة ليعــزره وحيبســه ،ويف مجيــع االحــوال ال جيــر

عــى البيــع وال يســعر ،وجيــوز لإلمــام أن يأخــذ الطعــام مــن املحتكريــن إذا خــاف

اهلــاك عــى النــاس ويفرقــه عليهــم ،فــإذا وجــدوا الطعــام رد إليهــم وهــو ضامــن.
قال ابو بكر الكاشاين (ت 587 :هـ):

(يؤمــر املحتكــر بالبيــع إزالــة للظلــم لكــن إنــا يؤمــر ببيــع مــا فضــل عــن قوتــه

وقــوت أهلــه فــإن مل يفعــل وأرص عــى االحتــكار ورفــع إىل االمــام مــرة أخــرى
وهــو مــر عليــه فــان االمــام يعظــه وهيــدده فــإن مل يفعــل ورفــع إليــه مــرة ثالثــة

حيبســه ويعــزره زجــرا لــه عــن ســوء صنعــه وال جيــر عــى البيــع.
((( مواهب اجلليل :ج ،6ص.12
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وقــال حممــد جيــر عليــه وهــذا يرجــع إىل مســألة احلجــر عــى احلــر الن اجلــر

عــى البيــع يف معنــى احلجــر وكــذا ال يســعر لقولــه عــز وجــل يــا أهيــا الذيــن آمنــوا
ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل اال أن تكــون جتــارة عــن تــراض منكــم وقولــه
عليــه (الصــاة والســام):

(ال حيل مال امرئ مسلم اال بطيب من نفسه).

وروى أن الســعر غــا يف املدينــة وطلبــوا التســعري مــن رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) فلــم يســعر وقــال:

(إن اهلل تبارك وتعاىل هو املسعر القابض الباسط).

(ومنهــا) :انــه إذا خــاف االمــام اهلــاك عــى أهــل املــر أخــذ الطعــام مــن

املحتكريــن وفرقــه عليهــم فــإذا وجــدوا ردوا عليهــم مثلــه ألهنــم اضطــروا إليــه

ومــن اضطــر إىل مــال الغــر يف خممصــة كان لــه أن يتناولــه بالضــان لقولــه تعــاىل:
اض ُطرَّ فِي مَخْ مَصَةٍ َغيْرَ مُ َتجَانِفٍ ِ ِلثْ ٍم َف ِإنَّ ا َ
َن ْ
هلل َغ ُفورٌ رَحِيمٌ﴾((()(((.
﴿ َفم ِ

خامسا  -املذهب احلنبلي.
ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي اىل القــول بإجبــار املحتكــر عــى البيــع كــا يبيــع

النــاس ،فــإن رفــض أن يبيــع فعــى اإلمــام أن يأخــذه منــه ويفرقــه ،ويــرد إليــه إذا
انتفــت احلاجــة؛ ولكــن حيــرم التســعري.

((( املائدة.3 :
((( بدائع الصانع :ج ،5ص.129
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قال البهويت (ت 1051هـ):

(وجيــر املحتكــر عــى بيعــه ،كــا يبيــع النــاس دفعـ ًا للــرر؛ فــان أبــى أن يبيــع

مــا أحتكــره مــن الطعــام وخيــف التلــف بحبســه عــن النــاس :فرقــه اإلمــام عــى
املحتاجــن إليــه ويــردون مثلــه عنــد زوال احلاجــة)(((.

(وحيرم التسعري عىل الناس؛ بل يبيعون أمواهلم عىل ما خيتارون)(((.
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ً
سادسا  -املذهب اإلباضي.
ذه ــب فقه ــاء األباضي ــة اىل الق ــول بإجب ــار املحتك ــر ع ــى البي ــع بمث ــل م ــا

أش ــرى ب ــه ،وال جي ــر ع ــى البي ــع بأرخ ــص مم ــا اش ــرى؛ وإذا ب ــاع بأرخ ــص مم ــا

أش ــرى ف ــا جي ــر.

قال حممد بن يوسف أطفيش (ت 1334هـ):

(وال يــرك املحتكــر يبيــع بأكثــر ممــا أشــرى بــل جيــر عــى البيــع كــا اشــرى،

أي يبيــع بمثــل مــا اشــرى بــه أو قيمتــه ال عــى البيــع بأرخــص منــه وحيتمــل أنــه

يريــد ان جيــر أن يبيــع كــا قصــد الــراء وفعلــه ســواء ربــح أم ال ،إال أنــكان يبيــع

بأرخــص فــا جيــر وهــو املتبــادر ألنــه املذكــور يف احلاشــية املتنظــر فيهــا لكــون

الشــيخ مل يذكــر أنــه يريــد الزائــد كــا ذكــره الناجــش ،وألنــه لــو أراد أنــه ال يبيــع

بأكثــر بــل بمثــل مــا اشــراه ،وألن االســتثناء أظهــر عــى هــذا مــن االســتثناء عــى
معنــى بمثــل مــا اشــرى بــه)(((.

((( كشاف القناع للهبويت :ج ،3ص.216
((( املصدر نفسه.
((( كتاب النيل وشفاء العليل :ج ،8ص.179
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املسألة الرابعة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
ً
أوال  -يف إجبار احملتكر على البيع:
 -1ذهــب فقهــاء املذهــب اإلمامــي :اىل عــدم اخلــاف يف أجبــار املحتكــر عــى

البيــع ،ولــو عــى الكراهــة .

 -2وقــال الزيديــة :يكلــف املحتكــر بالبيــع ،وإذا أمتنــع املحتكــر ،فإلمــام أو

احلاكــم أن يبيعــا عنــه يف القوتــن.

 -3وقــال الشــافعية :بجــواز اجبــار املحتكــر عــى البيــع إذا كان عنــده طعــام

احتــاج إليــه النــاس دفع ـ ًا للــرر.

 -4وقــال املالكيــة :بوجــوب بيــع املحتكــر للطعــام بســعر وقتــه ،إذا نزلــت

حاجــة فادحــة أو أمــر رضوري باملســلمني ،فــان مل يفعــل ،ابجــر عــى البيــع وقيــد

االحتــكار باجللــب فــإذا كان املحتكــر قــد اشــرى الطعــام مــن الســوق فــا جيــر.
 -5وقــال احلنفيــة :بعــدم اجبــار املحتكــر بالبيــع ولكــن يؤمــر بذلــك ويرفــع

امــره اىل اإلمــام إذا أمتنــع ثــاث مــرات فــإن أرص عــى عــدم البيــع يغــرم وحيبــس

ولإلمــام أن يأخــذ الطعــام منــه ويفرقــه دفعـ ًا للــرر .يعــاد إليــه إذا انتفــت احلاجة.
 -6وقــال احلنابلــة :بإجبــار املحتكــر عــى البيــع كــا يبيــع النــاس فــان رخــص

فعــى اإلمــام أن يأخــذه منــه ويفرقــه عــى املحتاجــن؛ ويــرد إليــه إذا انتفــت احلاجة.
 -7وقــال االباضيــة :بإجبــار املحتكــر عــى البيــع بمثــل مــا اشــرى ،وال جيــر

عــى البيــع بأرخــص ممــا اشــرى.
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ثانيا  -يف التسعري على احملتكر:
 -1قـال اإلماميـة بعـدم التسـعري على املحتكـر وامجعـوا على ذلـك ،وأنـه يؤمر

بالنـزول مـن دون التسـعري ،مجعـا بين النهـي عن التسـعري ،واجلبر بنفـي اإلرضار.
 -2قــال الزيديــة :بجــواز التســعري يف مجيــع املــواد ،ويمنــع يف القوتــن؛ وقيــل

بجــوازه يف القوتــن أيضـ ًا.
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 -3وقــال الشــافعية :بحرمــة التســعري ،وقيــل باجلــواز ،واالصــح :احلرمــة،

ومــن قــال باجلــواز فقــد قيــده بقــوت الغــاء دون الرخــص ،وكــذا إذا كان الطعــام
مزروع ـ ًا يف البلــد وقــرب القنــاة؛ أمــا إذا كان جملوب ـ ًا فيحــرم التســعري.

 -4وقــال املالكيــة :باشــراك النــاس يف الســعر إذا كان املحتكــر اشــرى الطعام

مــن الســوق وارض بالناس.

 -5وقال احلنفية :بعدم اجلواز بالتسعري.
 -6وقال احلنابلة :بحرمة التسعري.

املسألة اخلامسة :جريان قاعدة التسلط أو (السلطنة) .
وهــي مــن القواعــد التــي نالــت حيــز ًا كبري ًا من الشــهرة عنــد الفقهــاء ،ودخلت

يف الكثــر مــن املعامــات ،فأســتندوا إليهــا يف إحكامهــم وفتاوهيــم( ،وقــد اســتدلوا
عليهــا باألدلــة االربعــة ،أي :القرآن ،والســنة ،واالمجــاع ،والعقل)(((.

أمــا مــوارد االســتدالل هبــا يف ابــواب الفقــه ،فهــي كثــرة ،ولــذا نــورد مــا تعلــق

باالحتــكار ،وهي:

((( القواعد الفقهية للشيخ نارص مكارم الشريازي :ج ،2ص.19

املبحـ��ث الثان��ي :إجب��ار احملتك��ر عل��ى البي��ع أم التس��عري

أوال  -احملقق الكركي (رمحه اهلل) (ت 940 :هـ).
قــال املحقــق الكركــي (عليــه رمحــه اهلل ورضوانــه) يف جامــع املقاصــد يف أبواب

االحتــكار ،يف رشح قــول العالمــة ابــن املطهــر احلــي (عليــه الرمحــة والرضوان):

(ويبجــر عــى البيــع ال التســعري عــى رأي) ،فقــال( :هــذا أصــح :ألن النــاس

مســلطون عــى أمواهلــم ،إال أن جيحــف يف طلــب الثمــن أو يمتنــع مــن تعيــن)(((.
ثانيا ـ السيد حممد جواد العاملي (رمحه اهلل) (ت  1226هـ).
قــال الســيد حممــد جــواد احلســيني العامــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف

مفتــاح الكرامــة يف بــاب االحتــكار عنــد نفــي العالمــة ابــن املطهــر احلــي (عليــه
الرمحــة والرضــوان) للتســعري ،فعلــق بقولــه:

(إمجاعـ ًا واخبــار ًا متواتــرة كــا يف الرسائــر((( ،وبــا خــاف كــا يف املبســوط(((،

وعندنــا كــا يف التذكــرة((( ،مــع أن يف الرسائــر((( ،والتذكــرة((( نقــل اخلــاف،
والتأويــل ممكــن لألصــل ،وعمــوم الســلطنة ،وخصــوص خــر احلســن بــن عبــد

اهلل بــن ضمــرة((( الرصيــح بذلــك.((()...

((( جامع املقاصد ،حرمة االحتكار :ج ،4ص.42
((( الرسائر البن أدريس آداب التجارة :ج ،2ص.239
((( املبسوط للشيخ الطويس يف حكم التسعري :ج ،2ص.159
((( تذكرة الفقهاء للعالمة احليل ،يف املكاسب املحرمة :ج ،1ص.585
((( الرسائر :ج ،2ص.239
((( تذكرة الفقهاء :ج ،1ص.585
((( وسائل الشيعة للعاميل :ج ،12ص 317وجاء بلفظ :احلسني بن عبيد اهلل بن ضمرة.
((( مفتاح الكرامة برشح قواعد العالمة  :ج ،12ص.361
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ً
ثالثا ـ الشيخ اجلواهري النجفي (رمحه اهلل).
واســتدل هبــذه القاعــدة الشــيخ حممــد حســن اجلواهــري (عليــه الرمحــة

والرضــوان) يف آداب التجــارة ،يف مســألة االحتــكار ومناقشــة مــن ذهــب مــن

علــاء الطائفــة اىل القــول بـــ (الكراهــة) ومــن قــال منهــم بـ (احلرمــة) ،فقال مســتدالً

عــى القــول بالكراهــة:
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(األول :أشــبهه بأصــول املذهــب وقواعــده التــي منهــا االصــول ،وقاعــدة

تســلط النــاس عــى أمواهلــا.((()...

املس��ألة السادس��ة :مس��ؤلية الدول��ة يف اإلقتص��اد اإلس�لامي وأحي��اء
مبدأ مل��ئ الفراغ.
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
«وليكــن البيــع بيع ـ ًا ســمح ًا بموازيــن عـ ٍ
ـدل واسـ ٍ
ـعار ال جتحــف بالفريقــن مــن

البائــع واملبتــاع فمــن قــارف حكــرة بعــد هنيــك إياه فنــكل بــه وعاقبه يف غــر إرساف».
واحلديــث الرشيــف يرشــد اىل مهــام احلاكــم اإلســامي يف حفــظ حقــوق

النــاس ،واحلــرص عــى األمــن االقتصــادي ،ورضورة تدخــل احلكومــة اإلســامية
يف خلــق حالــة التــوازن يف الســوق ،وســهولة املعاملــة ،وانعكاســات ذلــك عــى
معائــش النــاس ،مــع رضورة حفــظ احلقــوق الرشعيــة للبائــع واملشــري ،ال ســيام

وانــه (عليــه الصــاة والســام) قــد نبــه اىل امهيــة طبقــة التجــار ،وخطــورة عملهــم

ســلب ًا واجياب ـ ًا ،وانعكاســات ذلــك عــى اقتصــاد الدولــة.
((( جواهر الكالم :ج ،22ص.477
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ولذا:

قــال (عليــه الصــاة والســام) يف منــع االحتــكار ،ودفــع أرضاره ،واثــاره،

الســلبية عــى النــاس واالقتصــاد:

«فمن قارف حكرة بعد هنيك إياه فنكل به وعاقبه يف غري إرساف».

وهــو إمــر يكشــف عــن أثــر تدخــل احلاكــم اإلســامي يف ســد الفراغــات التــي

تتواجــد بفعــل اثــار الزمــان واملــكان ،وتنــوع احليــاة املعيشــية والذهنيــة ،وتطــور

االســاليب احلياتيــة يف خمتلــف املجــاالت ،كاالجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة.
وهــو مــا التفــت إليــه بعــض العلــاء  ،ونبهــوا اىل امهيتــه واثــاره ،أي :تدخــل

الدولــة يف ضــان احليــاة الكريمــة لإلنســان.

فقــد تنــاول الشــهيد الســيد حممــد باقــر الصــدر (عليــه الرمحــة والرضــوان)

مســؤولية الدولــة يف االقتصــاد اإلســامي يف عنرصيــن اساســن ،األول :الضــان
االجتامعــي ،واألخــر  :التــوازن االجتامعــي واجيــاد االســس التــي يقــوم عليهــا هــذا

التــوازن وهــي:

1ـ فرض رضائب ثابته.
2ـ إجياد قطاعات عامة.
3ـ مبدأ تدخل الدولة.

وهذا املبدأ ،واألسـاس الثالث ،أي :اجياد التوازن االجتامعي ،هو حمل البحث

يف بيـان أمهيـة تدخـل الدولـة ،واحلاكـم اإلسلامي يف حفـظ االمـن االقتصـادي؛
ّ
(تدخـل الدولـة يف احليـاة االقتصاديـة ،يعتبر مـن املبـادئ املهمـة يف
وذلـك أن

اإلقتصـاد اإلسلامي ،التـي متنحـه القـوة والقـدرة على االسـتيعاب والشـمول.
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وال يقتصر تدخـل الدولة على جمرد تطبيق االحكام الثابتـة يف الرشيعة ،بل يمتد

إىل مـلء منطقـة الفـراغ مـن الترشيـع .فهـي حتـرص مـن ناحيـة على تطبـق العنـارص
الثابتـة مـن الترشيـع ،وتضـع من ناحيـة أخـرى العنـارص املتحركة وفقـ ًا للظروف.

ففــي جمــال التطبيــق :تتدخــل الدولــة يف احليــاة االقتصاديــة ،لضــان تطبــق

أحــكام اإلســام ،التــي تتصــل بحيــاة األفــراد االقتصاديــة .فتحــول مثــا دون

94

تعامــل النــاس بالربــا ،أو الســيطرة عــى األرض بــدون احيــاء ،كــا متــارس
الدولــة نفســها تطبيــق االحــكام التــي ترتبــط هبــا مبــارشة  ،فتحقــق مث ـ ً
ا الضــان

االجتامعــي والتــوازن العــام يف احليــاة االقتصاديــة بالطريقــة التــي ســمح اإلســام

باتباعهــا ،لتحقيــق تلــك املبــادئ.

ويف املجــال الترشيعــي متــ ً
ا الدولــة منطقــة الفــراغ التــي تركهــا الترشيــع

اإلســامي للدولــة  ،لكــي متألهــا يف ضــوء الظــروف املتطــورة ،بالشــكل الــذي
يضمــن األهــداف العامــة لالقتصــاد اإلســامي ،وحيقــق الصــورة اإلســامية

للعدالــة االجتامعيــة .

وقــد أرشنــا يف مســتهل هــذه البحــوث إىل منطقــة الفــراغ هــذه ،وعرفنــا أن مــن

الــروري دراســتها خــال علميــة االكتشــاف ألن املوقــف اإلجيــايب للدولــة مــن

هــذه املنطقــة  ،بدخــل ضمــن الصــورة التــي نحــاول اكتشــافها ،بوصفــه العنــر
املتحــرك يف الصــورة الــذي يمنحهــا القــدرة عــى أداء رســالتها  ،ومواصلــة حياهتــا

عــى الصعيديــن النظــري والواقعــي يف خمتلــف العصــور .
ملاذا وضعت منطقة فراغ ؟

والفكرة األساسية ملنطقة الفراغ هذه ،تقوم عىل أساس:
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أن اإلســام ال يقــدم مبادئــه الترشيعيــة للحيــاة االقتصاديــة بوصفهــا عالجـ ًا

موقوت ـ ًا ،أو تنظي ـ ًا مرحلي ـ ًا ،جيتــازه التاريــخ بعــد فــرة مــن الزمــن إىل شــكل آخــر
مــن اشــكال التنظيــم .وإنــا يقدمهــا باعتبارهــا الصــورة النظريــة الصاحلــة جلميــع

العصــور .فــكان البــد إلعطــاء الصــورة هــذا العمــوم واالســتيعاب  ،أن ينعكــس

تطــور العصــور فيهــا ،ضمــن عنــر متحــرك ،يمــد الصــورة بالقــدرة عــى التكيــف
وفقـ ًا لظــروف خمتلفــة.

ولكــي نســتوعب تفصيــات هــذه الفكــرة جيــب أن نحــدد اجلانــب املتطــور

مــن حيــاة االنســان االقتصاديــة ،ومــدى تأثــره عــى الصــورة الترشيعيــة التــي
تنظــم تلــك احليــاة.

فهنــاك يف احليــاة االقتصاديــة عالقــات االنســان بالطبيعــة ،أو الثــروة التــي

تتمثــل يف أســاليب إنتاجــه هلــا ،وســيطرته عليهــا وعالقــات االنســان بأخيــه

االنســان ،التــي تنعكــس يف احلقــوق واالمتيــازات التــي حيصــل عليهــا هــذا أو ذاك.
والفــارق بــن هذيــن النوعــن مــن العالقــات :أن االنســان يــارس النــوع

األول مــن العالقــات ،ســواء كان يعيــش ضمــن مجاعــة أم كال منفصــا عنهــا ،

فهــو يشــتبك عــى أي حــال مــع الطبيعــة يف عالقــات معينــة ،حيددهــا مســتوى
خربتــه ومعرفتــه ،فيصطــاد الطــر ،ويــزرع األرض ،ويســتخرج الفحــم ،ويغــزل

الصــوف باألســاليب التــي جييدهــا .فهــذه العالقــات بطبيعتهــا ال يتوقــف قيامهــا
بــن الطبيعــة واالنســان عــى وجــوده ضمــن مجاعــة ،وإنــا أثــر اجلامعــة عــى هــذه

العالقــات ،أهنــا تــؤدي إىل جتميــع خــرات وجتــارب متعــددة ،وتنميــة الرصيــد
البــري ملعرفــة الطبيعــة ،وتوســعة حاجــات االنســان ورغباتــه تبع ـ ًا لذلــك.
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وأمــا عالقــات االنســان باإلنســان ،التــي حتددهــا احلقــوق ،واالمتيــازات

والواجبــات ،فهــي بطبيعتهــا تتوقــف عــى وجــود االنســان ضمــن اجلامعــة .فــا
مل يكــن االنســان كذلــك ،ال يقــدم عــى جعــل حقــوق لــه وواجبــات عليــه .فحــق
االنســان يف األرض التــي أحياهــا ،وحرمانــه مــن الكســب بــدون عمــل عــن طريــق

الربــا ،والزامــه بإشــباع حاجاتــه  . .كل هــذه العالقــات ال معنــى هلــا إال يف ظل مجاعة.
96

واإلســام  -كــا نتصــوره  -يميــز بــن هذيــن النوعــن مــن العالقــات.

فهــو يــرى أن عالقــات االنســان بالطبيعــة أو الثــروة ،تتطــور عــر الزمــن  -تبع ـ ًا
للمشــاكل املتجــددة التــي يواجههــا االنســان باســتمرار وتتابــع ،خــال ممارســته
للطبيعــة ،واحللــول املتنوعــة التــي يتغلــب هبــا عــى تلــك املشــاكل .وكلــا تطــورت

عالقاتــه بالطبيعــة ازداد ســيطرة عليهــا  ،وقــوة يف وســائله وأســاليبه.

وأمــا عالقــات االنســان بأخيــه ،فهــي ليســت متطــورة بطبيعتهــا ،ألهنــا تعالــج

مشــاكل ثابتــة جوهري ـ ًا ،مهــا اختلــف إطارهــا ومظهرهــا .فــكل مجاعــة تســيطر
خــال عالقاهتــا بالطبيعــة عــى ثــروة ،تواجــه مشــكلة توزيعهــا ،وحتديــد حقــوق
األفــراد واجلامعــة فيهــا ،ســواء كان اإلنتــاج لــدى اجلامعــة عــى مســتوى البخــار

والكهربــاء ،أم عــى مســتوى الطاحونــة اليدويــة.

وألجــل ذلــك يــرى اإلســام :أن الصــورة الترشيعيــة التــي ينظــم هبــا تلــك

العالقــات ،وفقـ ًا لتصوراتــه للعدالــة  . .قابلــة للبقــاء والثبــات مــن الناحيــة النظرية
ألهنــا تعالــج مشــاكل ثابتــة .فاملبــدأ الترشيعــي القائــل  -مثـ ً
ا  : -إن احلــق اخلــاص
يف املصــادر الطبيعيــة يقــوم عــى أســاس العمــل .يعالــج مشــكلة عامــة يســتوي

فيهــا عــر املحــراث البســيط وعــر اآللــة املعقــدة ،ألن طريقــة توزيــع املصــادر
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الطبيعيــة عــى األفــراد ،مســألة قائمــة يف كال العرصيــن.

واإلســام يف هــذا خيالــف املاركســية ،التــي تعتقــد أن عالقــات االنســان

بأخيــه ،تتطــور تبعــ ًا لتطــور عالقاتــه بالطبيعــة ،وتربــط شــكل التوزيــع بطريقــة

اإلنتــاج ،وترفــض امــكان بحــث مشــاكل اجلامعــة ،إال يف إطــار عالقتهــا بالطبيعــة ،

كــا مــر بنــا عرضــه ونقــده يف بحــوث الكتــاب األول مــن اقتصادنــا.

ومــن الطبيعــي  -عــى هــذا األســاس  -أن يقــدم اإلســام مبادئــه النظريــة

والترشيعيــة ،بوصفهــا قــادرة عــى تنظيــم عالقــات االنســان يف عصــور خمتلفــة.
ولكــن هــذا ال يعنــي جــاز إمهــال اجلانــب املتطــور ،وهــو عالقــات االنســان

بالطبيعــة وإخــراج تأثــر هــذا اجلانــب مــن احلســاب فــان تطــور قــدرة االنســان عىل
الطبيعــة ،ونمــو ســيطرته عــى ثرواهتــا ،يطــور وينمــي باســتمرار خطــر االنســان

عــى اجلامعــة ،ويضــع يف خدمتــه باســتمرار امكانــات جديــدة للتوســع ،ولتهديــد

الصــورة املتبنــاة للعدالــة االجتامعيــة.

فاملبــدأ الترشيعــي القائــل مثــا :ان مــن عمــل يف أرض ،وأنفــق عليهــا جهــد ًا

حتــى أحياهــا ،فهــو أحــق هبــا مــن غــره  . .يعتــر يف نظــر اإلســام عــادالً ،ألن
مــن الظلــم أن يســاوى بــن العامــل الــذي أنفــق عــى األرض جهــده ،وغــره

ممــن مل يعمــل فيهــا شــيئ ًا  .ولكــن هــذا املبــدأ بتطــور قــدرة االنســان عــى الطبيعــة
ونموهــا ،يصبــح مــن املمكــن اســتغالله .ففــي عــر كان يقــوم احيــاء األرض
فيــه عــى األســاليب القديمــة ،مل يكــن يتــاح للفــرد أن يبــارش عمليــات االحيــاء إال

يف مســاحات صغــرة .وأمــا بعــد أن تنمــو قــدرة االنســان ،وتتوفــر لديــه وســائل

الســيطرة عــى الطبيعــة ،فيصبــح بإمــكان أفــراد قالئــل ممــن تواتيهــم ويســيطروا
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عليهــا ،األمــر الــذي يزعــزع العدالــة االجتامعيــة ومصالــح اجلامعــة.

فــكان ال بــد للصــورة الترشيعيــة مــن منطقــة فــراغ ،يمكــن ملؤهــا حســب

الظــروف .فيســمح باالحيــاء ســاح ًا عامــ ًا يف العــر األول ويمنــع األفــراد يف

العــر الثــاين  -منعـ ًا تكليفيـ ًا  -عــن ممارســة االحيــاء ،إال يف حــدود تتناســب مــع
أهــداف االقتصــاد اإلســامي وتصوراتــه عــن العدالــة.
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وعــى هــذا األســاس وضــع اإلســام منطقــة الفــراغ يف الصــورة الترشيعيــة

التــي نظــم هبــا احليــاة االقتصاديــة ،لتعكــس العنــر املتحــرك وتواكــب تطــور
العالقــات بــن االنســان والطبيعــة ،وتــدرأ األخطــار التــي قــد تنجــم عــن هــذا

التطــور املتنامــي عــى مــر الزمــن.
منطقة الفراغ ليست نقص ًا:

وال تــدل منطقــة الفــراغ عىل نقــص يف الصــورة الترشيعية ،أو إمهــال من الرشيعة

لبعــض الوقائــع واألحــداث .بــل تعــر عــن اســتيعاب الصــورة .وقــدرة الرشيعــة

عــى مواكبــة العصــور املختلفــة ،ألن الرشيعــة مل تــرك منطقــة الفــراغ بالشــكل الــذي

يعــن نقص ـ ًا أو امهــاالً ،وإنــا حــددت للمنطقــة أحكامهــا يمنــح كل حادثــة صفتهــا
الترشيعيــة األصيلــة ،مــع اعطــاء ويل األمــر صالحيــة منحهــا صفــة ترشيعيــة ثانويــة،
حســب الظــروف .فاحيــاء الفــرد لــأرض مثــا عمليــة مباحــة ترشيعي ـ ًا بطبيعتهــا،

ولــويل األمــر حــق املنــع عــن ممارســتها ،وفقـ ًا ملقتضيــات الظــروف.
الدليل الترشيعي:

والدليــل عــى إعطــاء ويل األمــر صالحيــات كهــذه  ،ملــلء منطقــة الفــراغ  ،هــو

النــص القــرآين الكريــم:
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هلل وَ َأطِيعُوا الرَّسُولَ و َُأوْلِي ْ َ
﴿يَا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا َأطِيعُوا ا َ
ْكمْ﴾(((.
المْ ِر مِن ُ

وحــدد منطقــة الفــراغ التــي هلــا صالحيــات أويل األمــر  ،تضــم يف ضــوء هــذا

النــص الكريــم كل فعــل مبــاح ترشيع ـ ًا بطبيعتــه فــأي نشــاط وعمــل مل يــرد نــص

ترشيعــي يــدل عــى حرمتــه أو وجوبــه  . .يســمح لــويل األمــر باعطائــه صفــة ثانوية،
باملنــع عنــه أو األمــر بــه .فــإذا منــع اإلمــام عــن فعــل مبــاح بطبيعتــه ،أصبــح حرامـ ًا،
وإذا أمــر بــه ،أصبــح واجب ـ ًا .وأمــا األفعــال التــي ثبــت ترشيعي ـ ًا حتريمهــا بشــكل

عــام ،كالربــا مثـاً ،فليــس مــن حــق ويل األمــر ،األمــر هبــا.

كــا أن الفعــل الــذي حكمــت الرشيعــة بوجوبــه ،كانفــاق الــزوج عــى زوجته،

ال يمكــن لــويل األمــر املنــع عنــه ،ألن طاعــة أويل األمــر مفروضــة يف احلــدود التــي

ال تتعــارض مــع طاعــة اهلل وأحكامــه العامــة  .فألــوان النشــاط املباحــة بطبيعتهــا يف
احليــاة االقتصاديــة هــي التــي تشـكّل منطقــة الفــراغ.
نامذج :

ويف النصــوص املأثــورة نــاذج عديــدة ،الســتعامل ويل األمــر صالحياتــه يف

حــدود منطقــة الفــراغ .وهــذه النــاذج تلقــي ضــوء ًا عــى طبيعــة املنطقــة ،وأمهيــة
دورهــا االجيــايب يف تنظيــم احليــاة االقتصاديــة .وهلــذا نســتعرض فيــا يــي قيـ ًا مــن

تلــك النــاذج ،مدع ـ ًا بالنصــوص:

أ  -جــاء يف النصــوص :أن النبــي هنــى عــن منــع فضــل املــاء والــكأل .فعــن

اإلمــام الصــادق أنــه قــال:

«قىض رسول اهلل بني أهل املدينة يف مشارب النخل أنه ال يمنع فضل ماء وكالء».

((( النساء.59 :
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وهــذا النهــي هنــي حتريــم كــا يقتضيــه لفــظ النهــي عرفـ ًا .وإذا مجعنــا إىل ذلــك

رأي مجهــور الفقهــاء القائــل :بــأن منــع االنســان غــره مــن فضــل مــا يملكــه مــن

مــاء وكالء ،ليــس مــن املحرمــات األصيلــة يف الرشيعــة  ،كمنــع الزوجــة نفقتهــا
ورشب اخلمــر  . .أمكننــا أن نســتنتج :أن النهــي مــن النبــي صــد عنــه ،بوصفــه ويل

األمــر.
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فهــو ممارســة لصالحياتــه يف مــلء منطقــة الفــراغ حســب مقتضيــات الظــروف

ألن جمتمــع املدينــة كان بحاجــة شــديدة إىل إنــاء الثــروة الزراعيــة واحليوانيــة،
فألزمــت الدولــة األفــراد ببــذل مــا يفضــل مــن مائهــم وكألهــم لآلخرين ،تشــجيع ًا
للثــروات الزراعيــة واحليوانيــة.

وهكــذا نــرى أن بــذل فضــل املــاء والــكالء فعــل مبــاح بطبيعتــه وقــد ألزمــت

بــه الدولــة إلزام ـ ًا تكليفي ـ ًا ،حتقيق ـ ًا ملصلحــة واجبــة.

ب  -ورد عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) النهــي عــن بيــع الثمــرة قبــل

نضجهــا .ففــي احلديــث عــن الصــادق (عليــه الســام) :أنــه ســئل عــن الرجــل
يشــري الثمــرة املســاة مــن أرض ،فتهلــك ثمــرة تلــك األرض كلهــا؟ فقــال:

(قــد اختصمــوا يف ذلــك إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله) ،فكانــوا يذكرون

ذلــك فلــا رآهــم ال يدعــون اخلصومــة ،هناهــم عــن ذلــك البيــع حتــى تبلــغ الثمــرة،
حيرمــه ،ولكنــه فعــل ذلــك مــن أجــل خصومتهــم ) .
ومل ّ

ويف حديث آخر :أن رسول اهلل أحل ذلك فاختلفوا .فقال:

(ال تباع الثمرة حتى يبدو صالحها).

فبيــع الثمــرة قبــل بــدو صالحهــا عمليــة مباحــة بطبيعتهــا وقــد أباحتهــا
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الرشيعــة اإلســامية بصــورة عامــة .ولكــن النبــي هنــى عــن هــذا البيــع بوصفــه ويل

األمــر ،دفع ـ ًا ملــا يســفر عنــه مــن مفاســد وتناقضــات.

ج  -ونقــل الرتمــذي عــن رافــع بــن خديــج أنــه قــال :هنانــا رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) عــن أمــر كان لنــا نافعـ ًا ،إذا كانــت ألحدنــا أرض أن يعطيهــا ببعــض
خراجهــا أو بدراهــم ،وقــال:

(إذا كانت الحدكم ارض فليمنحها أخاه أو فليزرعها).

ونحــن حــن نجمــع بــن قصــة هــذا النهــي ،واتفــاق الفقهــاء عــى عــدم حرمــة

كــراء األرض يف الرشيعــة بصــورة عامــة ،ونضيــف إىل ذلــك نصوصـ ًا كثــرة واردة

عــن الصحابــة ،تــدل عــى جــواز إجــارة األرض  . .نخــرج بتفســر معــن النــص
الــوارد يف خــر رافــع بــن خديــج وهــو أن النهــي كان صــادر ًا مــن النبــي بوصفــه
ويل األمــر وليــس حك ـ ًا رشعي ـ ًا عام ـ ًا .

فإجــارة األرض بوصفهــا عمـ ً
ا مــن األعــال املباحــة بطبيعتهــا ،يمكــن للنبــي

املنــع عنهــا باعتبــاره ويل األمــر منعـ ًا تكليفيـ ًا ،وفقـ ًا ملقتضيــات املوقــف.

د -جــاءت يف عهــد اإلمــام عليــه الســام إىل مالــك األشــر أوامــر مؤكــدة

بتحديــد األســعار ،وفقــ ًا ملقتضيــات العدالــة .قــد حتــدث اإلمــام إىل واليــه عــن

التجــار ،وأوصــاه هبــم ،ثــم عقــب ذلــك قائــاً:

«واعمـل -مـع ذلك -أن يف كثري منهم ضيق ًا فاحشـ ًا ،وشـح ًا قبيح ًا ،واحتكار ًا

للمنافـع ،وحتك ً
ما يف البياعـات .وذلـك بـاب مضرة للعامـة ،وعيـب على الـوالة .
فامنـع مـن االحتـكار فـان رسـول اهلل (صلى اهلل عليـه وآلـه) منـع منـه .وليكـن البيع
بيعـ ًا سـمح ًا بموازيـن عـدل ،وأسـعار ال جتحـف بالفريقين يف البائـع واملبتاع».
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ومــن الواضــح فقهي ـ ًا :أن البائــع يبــاح لــه البيــع بــأي ســعر أحــب ،وال متنــع

الرشيعــة منعـ ًا عامـ ًا عــن بيــع املالــك للســلعة بســعر جمحــف .فأمــر اإلمــام بتحديــد
الســعر ،ومنــع االجتــار عــن البيــع بثمــن أكــر  . .صــادر منه بوصفــه ويل األمــر .فهو
اســتعامل لصالحياتــه يف مــلء منطقــة الفــراغ ،وفقـ ًا ملقتضيــات العدالــة االجتامعيــة

التــي يتبناهــا اإلســام)(((.
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املسألة السابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.
ً
أوال  -قطب الدين الراوندي (رمحه اهلل) (ت 573هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(قولــه عليــه الســام« :وليكــن البيــع بأســعار ال جتحــف بالفريقــن البائــع

واملشــري» وال تناقــض بــن هــذا وبــن قوهلــم عليهــم الســام :وال جيوز للســلطان

أن جيــر مــن احتكــر عــى ســعر بعينــه بــل يبيعــه ممــا يرزقــه اهلل وال يمكنــه من جنســه
أكثــر مــن املــدة املعلومــة ،الن هــذا النــوع مكروه عــى االطــاق ،ولــو أراد صاحب
الطعــام أن يبيــع عــرة أمنــان بألــف دينــار وقيمتهــا دينــار يف ذلــك الوقــت يف ذلــك

املــكان الــذي احتكــره فيــه فلــه أن يأمــره بســعر ال جيحــف.
وأجحف به :ذهب به وأهلكه.

وقــد احــرز (عليــه الســام) عــن ذلــك بقولــه «ال جتحــف بالفريقــن» أي

بامهلــا .ثــم فــر الفريقــن .وقــارف فــان اخلطيئــة :أي خالطهــا ،وهــو يقــرف بكذا

أي تبهــم بــه ،واالقــراف :االكتســاب .ونــكل بــه جعلــه نــكاال وعــرة لغــره)(((.

((( اقتصادنا للسيد حممد باقر الصدر ،:ص.692 - 685
((( منهاج الرباعة :ج ،3ص.195 - 194
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ً
ثانيا  -السيد حبيب اهلل اخلوئي (رمحه اهلل) (1324هـ).
قال (عليه الرمحة والرضوان):

(نلفت نظر القراء الكرام اىل أن االحتكار عىل وجهني:

أ -احتــكار األجنــاس وهــو موضــوع بحــث الفقهــاء يف بــاب البيــع حيــث

حكمــوا بحرمــة االحتــكار أو كراهتــه عــى خــاف بــن الفقهــاء ،فقــد عــدّ ه املحقــق
يف املختــر النافــع يف املكروهــات فقــال بعــد عــدّ مجلــة منهــا :واالحتــكار ،وقــال

الريــاض يف رشحــه :وهــو حبــس ال َّطعــام ،كــا عــن اجلوهــري أو مطلــق
صاحــب ّ
األقــوات يرت ّبــص بــه الغــاء للنّهــى عنــه يف املســتفيضة.

الصحيــح  ،إ ّيــاك أن حتتكــر ،املعتــر بوجــود فضالــة املجمــع عــى
منهــا ّ

والضعيــف ،وعــى
ـر اشــراك راويــه بــن الثقــة ّ
تصحيــح رواياتــه يف ســنده فــا يـ ّ

تقديــر تع ّينــه فقــد ا ّدعــى ال َّطوســى اإلمجــاع عــى قبــول روايتــه ،ولــذا عــدّ موثقــا
ور ّبــا قيــل بوثاقتــه ،وفيــه :ال حيتكــر الط ّعــام َّإل خاطــئ ،ولــذا قيــل :حيــرم  ،كــا

ـي واملنتهــى وبــه قــال يف املســالك
عــن املقنــع واملرتــى واحلـ َّـي وأحــد قــويل احللبـ ّ

والروضــة ،وال خيلــو عــن قـ ّـوة  -إىل أن قــال:
ّ

وإنّــا يكــون االحتــكار املمنــوع منــه يف مخســة :احلنطــةّ ،
والشــعري ،والتّمــر،

والســمن ،عــى األشــهر  -إىل أن قــال :وقيــل :كــا عــن املبســوط وابــن
والزبيــبّ ،

محــزة أ ّنــه يكــون يف امللــح أيضــا ،وقـ ّـواه يف القواعــد واملســالك وأفتــى بــه رصحيــا
الروضــة تبعــا للمعتــه  ،ولعلــه لفحــوى األخبــار املتقدّ مــة ّ
ألن احتيــاج النّــاس
يف ّ
إليــه أشــدّ مــع توقــف أغلــب املــاكل عليــه  -إىل أن قــال :وإ ّنــا يتح ّقــق الكراهــة إذا

اشــراه واســتبقاه لزيــادة الثمــن مــع فقــده يف البلــد واحتيــاج النّــاس إليــه وال يوجــد
بايــع وال بــاذل مطلقــا غــره ،فلــو مل يشــره.
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للصحيــح :احلكــرة أن يشــرى طعامــا
بــل :كان غ َّلتــه مل يكــره كــا عــن النهايــة ّ

ليــس يف املــر غــره ،ونحــوه اخلــر املتقــدّ م عــن املجالــس لكنّــه ضعيــف الســند،

كاألول حيتمــل وروده مــورد الغالــب فالتعميــم أجــود،
ومــع ذلــك الــرط فيــه
ّ

الصحيــح املتقدّ م:
وفاقــا للمســالك عمــا باإلطالق والتفاتــا إىل مفهــوم التّعليل يف ّ
يكــره أن حيتكــر والنّــاس ليــس هلــم طعــام  -إىل أن قــال :ويشــرط زيــادة عــى مــا
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الرخــص أربعــن يومــا ويف الغــاء ثالثــة أ ّيــام ،فــا حكــرة
مـ ّـر أن يســتبقيه يف زمــان ّ
قبــل الزمانــن يف املوضعــن لروايــة ضعيفــة عــن املقاومــة ملــا مـ ّـر وتقييــده قــارصة،

وجيــر احلاكــم املحتكــر عــى البيــع مــع احلاجــة إمجاعــا ،كــا يف ب وقيــح وكالم

مــر باملحتكريــن فأمــر
مجاعــة وهــو ّ
احلجــة مضافــا إىل اخلربيــن يف أحدمهــا أنّــه ّ
بحكرهتــم إىل أن خيــرج يف بطــون األســواق وحيــث ينطلــق النــاس إليهــا.

ـح األشــهر ال ،مطلقــا وفاقــا
الســعر عليــه حينئــذ األصـ ّ
وهــل يس ـ ّعر احلاكــم ّ

لل َّطــويس والـ ّـريض واحلـ َّـي ّ
والشــهيد الثــاين لألصــل وعمــوم الســلطنة يف املــال،

َّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) حتّــى
قومــت عليهــم ،فغضــب
وخصــوص اخلــر :لــو ّ

الســعر إىل اهلل تعــاىل يرفعــه
عــرف الغضــب مــن وجهــه فقــال :أنــا أقـ ّـوم عليهــم إ ّنــا ّ
إذا شــاء ويضعــه إذا شــاء.

خالفــا للمفيــد والدّ يلمــي فيسـ ّعر عليــه بــا يــراه احلاكــم مــن املصلحــة النتفــاء

فائــدة اإلجبــار ال معــه جلــواز االجحــاف يف القيمــة ،وفيــه منــع انحصــار الفائــدة

فيــا ذكــره مــع اندفــاع االجحــاف بــا يــأيت.

وال بــن محــزة والفاضــل وال َّلمعــة فالتفصيــل بــن اجحــاف املالــك فالثــاين،

ـاألول ،حتصيــا لفائــدة اإلجبــار ودفعــا لــرر االجحــاف  ،وفيهــا نظــر
وعدمــه فـ ّ
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فقــد حيصــان باألمــر بالنــزول عــن املجحــف وهــو وإن كان يف معنــى التّســعر َّإل

ـاص.
أنــه ال ينحــر عــى قــدر خـ ّ

الريــاض
هــذا خالصــة مــا ذكــره الفقهــاء يف بــاب االحتــكار نقلنــاه عــن ّ

مزدوجــا رشحــه مــع متــن املختــر النافــع للمحقــق رمحــه اهلل.

السلام) والظاهـر ّ
أن احتـكار
عبر يف كالمـه (عليـه ّ
ب -احتـكار املنافـع  ،كما ّ

السلام غير االحتـكار املعنـون يف الفقـه  ،واملقصـود منـه
املنافـع ا َّلتـي عنونـه عليـه ّ

احلـرص على أخـذ األريـاح واملنافع مـن التجـارات زائدا عـن املقدار املشروع عىل

الشركات ورضب
الوجـه املشروع بحيـث يؤ ّدي هـذا احلرص والولع إىل تشـكيل ّ
االنحصـارات ا َّلتـي شـاع يف هـذه العصور ومـال إليه أربـاب رؤس األمـوال اهلا ّمة

ّ
ويـدل على ذلـك أمور:
يف الشركات النفطيـة واالنحصـارات املعدنيـة

ـح القبيــح احتــكار
الســام) جعــل ثمــرة ّ
الضيــق الفاحــش والشـ ّ
 -1أ ّنــه (عليــه ّ

املنافــع ،واالحتــكار املعنــون يف الفقــه هــو احتــكار األجنــاس واحلبوبــات املع ّينــة،

والفــرق بينهــا ظاهــر .

الســام) عطــف عــى قولــه » احتــكارا للمنافــع « قولــه » وحت َّكــا
 -2أ ّنــه (عليــه ّ

يف البياعــات « والبياعــات مجــع معـ ّـرف باأللــف والـ َّـام يفيــد العمــوم ،واالحتــكار
الفقهــي ال ينتــج هــذا املعنــى بــل التح َّكــم يف البياعات والتسـ َّلط عىل األســواق معنى

آخــر نــاش عــن االنحصــارات التجار ّيــة ا َّلتــي توجدهــا أربــاب رؤس األمــوال.

عــي
 -3مــا رواه يف الوســائل بســنده عــن ّ
حممــد بــن يعقــوب ،عــن أيب ّ
حممــد بــن عبــد اجل ّبــار ،عــن أمحــد بــن النّــر ،عــن أيب جعفــر
األشــعري ،عــن ّ
الســام) مــوىل يقــال لــه مصــادف فأعطــاه
الفــزاري قــال :دعــا أبــو عبــد اهلل (عليــه ّ
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جتهــز ح ّتــى ختــرج إىل مــر فـ ّ
ـإن عيــايل قــد كثــروا ،قــال:
ألــف دينــار وقــال لــهّ :

التجــار إىل مــر ،فلـ ّـا دنــوا مــن مــر اســتقبلتهم قافلــة
فتجهــز بمتــاع وخــرج مــع ّ
ّ
خارجــة مــن مــر فســألوهم عــن املتــاع ا َّلــذي معهــم مــا حالــه يف املدينــة وكان

متــاع العا ّمــة فأخربوهــم أ ّنــه ليــس بمــر منــه يشء فتحالفــوا وتعاقــدوا عــى أن
ال ينقصــوا متاعهــم مــن ربــح الدينــار دينــارا ،فلـ ّـا قبضــوا أمواهلــم انرصفــوا إىل
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الســام) ومعــه كيســان ّ
كل واحــد
املدينــة فدخــل مصــادف عــى أيب عبــد اهلل (عليــه ّ

ألــف دينــار فقــال :جعلــت فــداك هــذا رأس املــال وهــذا االخــر ربــح ،فقــال:
الربح كثري ولكن ما صنعتم يف املتاع»؟
ّ
«إن هذا ّ
فحدّ ثه كيف صنعوا وحتالفوا ،فقال:

«سبحان اهلل حتلفون عىل قوم مسلمني أن ال تبيعوهم َّإل بربح الدينار دينارا».

الربــح،
ـم أخــذ أحــد الكيســن وقــال :هــذا رأس مــايل وال حاجــة لنــا يف هــذا ّ
ثـ ّ

ثم قــال:
ّ

السيوف أهون من طلب احلالل».
«يا مصادف جمالدة ّ
وقد رواه بسندين آخرين مع اختالف يسري .

أقــول :يســتفاد مــن هــذا احلديــث ّ
التجــار أو جــدوا يف معاملتهــم مــع أهــل
أن ّ

الربــح
مــر انحصــارا وهــم حمتاجــون عــى املتــاع فأخــذوا منهــم مائــة يف املائــة مــن ّ

الربــح أل ّنــه مأخــوذ مــن أربــاب
ـرف يف هــذا ّ
فلـ ّـا اطلــع اإلمــام عــى عملهــم مل يتـ ّ
احلاجــة إىل املتــاع بالتّحالــف وإجيــاد االنحصــار املوضعــي ،وهــذا هــو عــن مــا

يســتعمله أصحــاب الــركات واالنحصــارات يف هــذا العــر وهــو مــا عـ ّـر عنــه

الســام «باحتــكار املنافــع والتح َّكــم يف البياعــات» فيســتفاد مــن ذلــك
ـي عليــه ّ
عـ ّ
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كلــه ّ
أن كــرى احتــكار املنافــع كــرى مســتق َّلة ،ومغايــرة مــع كــرى االحتــكار
علــوي كــا ّ
أن املنــع عــن االحتــكار يف ال َّطعــام
املعنــون يف الفقــه  ،وأنّــه ترشيــع
ّ

ـوي .
ترشيــع نبـ ّ

فاحتــكار املنافــع يف مــورد حتالــف الرشكات واالنحصــارات عىل أســعار معينة

ـي عــى جمـ ّـرد العرضــة والتقاضــا
الســوق عــن طبعــه املبنـ ّ
يف األمتعــة فيخــرج وضــع ّ

مــن دون مداخلــة أمــر آخــر يف ذلــك ،وحينئــذ ال بــدّ أن يداخــل احلكومــة وينظــر يف
أمــر األســعار ويعــن لألجنــاس ســعرا عــادال يوافــق مقــدرة النــاس املحتاجــن إىل

التجــار االنحصاريـ ّـن عــن االجحــاف بالنــاس يف أســعارهم
هــذه األمتعــة ويمنــع ّ
النّاشــئة عــن أهوائهــم وولعهــم بجمــع األمــوال واإلغــارة عــى العـ ّـال والـ ّـزراع يف
ـص دمائهــم وأخــذ أجورهــم.
مـ ّ

وأ ّمــا االحتــكار الفقهــي املبنــي عــى جمـ ّـرد االمتنــاع عــن بيــع األطعمــة املدّ خــرة

انتظــارا الرتفــاع ســعره فهــو يف مــورد ال مداخلــة ألربــاب رؤس األمــوال يف

الســوق عــى طبعــه العــادي والســعر حينئــذ ينطبــق عــى مقتــى
الســوق وكان ّ
ّ

الســعر ا َّلــذي يلهمــه اهلل يف قلــوب
تقاضــا املبتاعــن ومقــدار عرضــة البايعــن وهــو ّ

الســوق فيتوافقــون عليــه كــا يف حديــث الوســائل يف أبــواب االحتكار بســنده
أهــل ّ
الســام أنــه قــال:
ـي بــن أيب طالــب عليــه ّ
عــن عـ ّ

(رفــع احلديــث إىل رســول اهلل صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه  ،أ ّنــه مـ ّـر باملحتكريــن فأمــر

بحكرهتــم أن ختــرج إىل بطــون األســواق وحيــث تنظــر األبصــار إليهــا فقيل لرســول

قومــت عليهــم  ،فغضــب رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه
اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) :لــو ّ
الســعر إىل اهلل
وآلــه) ح ّتــى عــرف الغضــب يف وجهــه فقــال :أ ّنــا أقـ ّـوم عليهــم إ ّنــا ّ
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يرفعــه إذا شــاء وخيفضــه إذا شــاء).

الســام » فامنــع مــن االحتــكار «يرجــع إىل املنــع عــن احتــكار
فقولــه عليــه ّ

املنافــع وإجيــاد الــركات االنحصار ّيــة وتعليلــه بـ ّ
ـأن رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه

وآلــه) منــع االحتــكار حيتمــل وجهــن:

َّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) املنــع عــن االحتــكار
 - 1أنــه أخــذ عــن رســول اهلل
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املطلــق بحيــث يشــمل احتــكار املنافــع واحتــكار األطعمــة ،فنقلــه عنــه دليــا عــى

مــا أمــر بــه مــن املنــع عــن احتــكار املنافــع .

 - 2أنــه ذكــر منــع رســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه) عــن احتــكار األطعمــة

تنظــرا وبيانــا حلكمــة الترشيــع مــع أنــه ال حيكــم وال يقــول َّإل مــا ع َّلمــه رســول اهلل

(صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه).

تبــن ممّــا ذكرنــا ّ
احلــق يف مســئلة حــق تســعري احلاكــم وعدمــه ،هــو
أن ّ
وقــد ّ

منزهــا عــن مداخلــة أربــاب
الســوق طبيع ّيــا عاد ّيــا ّ
التفصيــل بــن مــا إذا كان وضــع ّ
رؤس األمــوال وأطامعهــم فــا جيــوز للحاكــم تســعري الطعــام أو املتــاع ا َّلــذى أجــر

الســوق امللهــم مــن طبــع
الســعر إىل طبــع ّ
مالكــه عــى عرضــه للبيــع ويرجــع يف ّ
العرضــة والتقاضــا.

الســوق حتــت نفــوذ أربــاب رؤس املــال ومطامعهــم ومحلــوا
وأ ّمــا إذا كان ّ

عليــه االنحصــارات الرأســال ّية أو مــا بحكمهــا فــا بــدّ للحاكــم مــن تعيــن الســعر

الســام » وليكــن البيــع بيعــا ســمحا بموازيــن عــدل
العــادل ،كــا قــال عليــه ّ

وأســعار ال جتحــف بالفريقــن مــن البائــع واملبتــاع)(((.
((( منهاج الرباعة :ج ،20ص.274 - 270

املبحث الثالث
بـيع الـمـضطر
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ
« َيـ ْـأ ِت َعـ َـى ال َّنـ ِ
ـوس فِيــه َعـ َـى َمــا ِف َيدَ ْيــهَ ،
ـوض َي َعـ ُّ
ـان َع ُضـ ٌ
ـاس ز ََمـ ٌ
ـض ا ُْلـ ُ
ول ْ
ـك َقـ َ
ُي ْؤ َمـ ْـر بِ َذلِـ َ
ـال اهلل ُس ـ ْب َحانَه:

َكمْ﴾.
﴿وال تَنْسَوُا الْف َْضلَ بَيْن ُ
ِ
َ
ون ،و َقــدْ َنَــى َر ُسـ ُ
ـول اهلل
ـار ،و ُي َبايِـ ُـع ا ُْل ْض َطـ ُّـر َ
ش ُار وت ُْسـت ََذ ُّل األَ ْخ َيـ ُ
َتن َْهــدُ فيــه األ ْ َ
ـن»(((.
ـن َب ْيـ ِع ا ُْل ْض َط ِّريـ َ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) َعـ ْ
تباينــت اقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف حكــم بيــع املضطربــن اجلــواز

وعدمــه وبــن ختصيــص عنــوان مســتقل لــه كتــب الفقــه وبــن ايــراده ضمــن بيــع

االكــراه؛ وهــو كااليت:

املسألة األوىل :حكم بيع املضطر يف املذهب اإلمامي.
تنــاول فقهــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى اهلل شــأهنم) بيــع املضطــر ضمــن رشوط

املتعاقديــن ،يف مبحــث اشــراط الرضــا وطيــب النفــس ،وعــده رشط ـ ًا يف صحــة

عقــد البيــع ،إذ يبطــل عقــد البيــع إذا كان عــن اكــراه الغــر ،وهــو عــى عكــس بيــع
املضطــر ،فقــد حكــم الفقهــاء بصحتــه.

((( هنج البالغة ،احلديث  ،468ص.558
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وأن الفــرق بــن بيــع املكــره وبيــع املضطــر بعــد اشــراكهام يف فقــدان الرضــا

وطيــب النفــس ،أن بيــع املكــره فاقــد ملــا يشــرط يف صحتــه ،وبيــع املضطــر فاقــد ملــا

ال يشــرط يف صحتــه ،فــا يقــدح فقدانــه فيهــا.

وقد جعلوا جهات ثالثة للفرق بني بيع املكره وبيع املضطر ،وهي:

 -1كون املكره فاقد ًا لالستقالل دون املضطر.
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 -2تع ّلق القصد يف بيع املضطر باملسبب دون بيع املكره.
 -3ضعف االرادة يف بيع املكره دون بيع املضطر.

وقــد تنــاول هــذه املباحــث الســيد الكوهكمــري (رمحــه اهلل) (ت1374 :هـــ)

وقررهــا الشــيخ ابــو طالــب التجليــل التربيــزي ،ضمــن كتــاب البيع ،وهــي كااليت:
(املبحث الرابع :يف اشرتاط الرضا وطيب النفس.

ويشــرط يف العقــد صــدوره عــن الرضــا وطيــب النفــس ويقابله صــدور العقد

عــن اكــراه مــن الغــر .ومعنــى االشــراط بــه بطــان العقــد مــن أجــل فقدانــه لــه

بعــد اســتجامعه لغــره مــن الــروط الدخيلــة يف اســتتاممه.

ـم ّ
ان االشــراط بــه ا ّنــا هــو بعــد حتقــق العقــد وتقومــه يف نفســه ،كــا يظهــر
ثـ ّ

ذلــك مــن كلــات األصحــاب ومــن األدلــة الدالــة عــى اعتبــاره ،كقولــه تعــاىل:
راض﴾.
﴿تِجارَةً عَنْ تَ ٍ

فاعتبــاره ا ّنــا هــو يف املرتبــة التاليــة ملرتبــة حتقــق العقــد ،وتقومــه بحصــول مجيــع

مــا لــه دخــل فيهــا مــن الــروط  ،وقــد عرفــت ســابقا ّ
أن قصــد اإلنشــاء وارادة
حصــول البيــع ممّــا يعتــر يف حتقــق العقــد .

فيبــدو اإلشــكال حينئــذ مــن حيــث إ ّنــه كيــف جيتمــع اإلكــراه وفقــد الرضــا
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مــع اإلرادة ا َّلتــي هــي املرتبــة األكيــدة مــن الشــوق؟ نعــم ربــا يشــتمل الفعــل عــى
مــرة تقتــي الكراهــةَّ ،إل ّ
أن رجحــان مــا فيــه مــن املنفعــة عليهــا ،يكــون موجبــا

حلصــول الشــوق بــه ،وانقــداح اإلرادة لــه يف نفــس الفاعــل.

وهــذا هــو احلــال يف كثــر مــن االفعــال ،بــل الغالــب فيهــا عــدم كوهنــا متعلقــة

للشــوق بذاهتــا وحمبوبــة يف نفســها ،بــل يتعلــق الشــوق هبا بالعــرض وباعتبــار ترتب
جهــة حمبوبــة عليهــا ومــن مجلتهــا مــا يكــون مكروهــا يف نفســهَّ ،إل ّ
أن ترتــب جهــة

حمبوبــة عليــه ،يوجــب حتــرك الشــوق نحــوه ،وانقــداح ارادة حصولــه يف النفــس.

واحلاصــل :ا ّنــه ال ينــايف وجــود جهــة الكراهــة يف الفعــل تعلق الشــوق واإلرادة

بــه فأمكــن ان يقــالّ :
إن اإلكــراه عــى البيــع ال ينــايف حصــول طيــب النفــس والرضا

بــه وتــرك الشــوق اليــه ،كالــدواء املــر غــر املالئــم للذائقــة ،فإنّــه بذاتــه مكــروه

لإلنســانَّ ،ال ا ّنــه يتعلــق الشــوق بــه ثانيــا وبالعــرض ،باعتبــار حصــول الشــفاء بــه.
وباجلملــة :ال فــرق بــن بيــع املضطــر وبيــع املكــره يف عــدم كــون كل منهــا

حمبوبــا لذاتــه بــل مكروهــا ومبغوضــا للبائــع ،وكوهنــا حمبوبــن يف رتبــة ترتــب
املصلحــة عليهــا  .فلــو كان املــراد مــن اعتبــار طيــب النفــس اعتبــاره يف مرتبــة ذات

البيــع يلزمــه احلكــم ببطــان بيــع املضطــر وبيــع املكــره كليهــا ،ولــو كان اعتبــاره يف
املرتبــة الثانيــة يلزمــه احلكــم بصحــة كليهــا.

نعــم :غايــة مــا يوجــد مــن الفــرق بينهــاّ ،
ان املصلحــة يف بيــع املكــره وهــو

التخلــص عــن الظــامل يرتتــب عــى نفــس البيــع ،واملصلحــة يف بيــع املضطــر أمــر

يرتتــب عــى مــا حيصــل بالبيــع ،اعنــى التســلط عــى الثمــن أو الثمــن .وهــو ال

بالصحــة أو البطــان.
يوجــب فرقــا فيــا هــو املطلــوب يف املقــام مــن احلكــم ّ
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وتوضيحــهّ :
أن اإلرادة ،ســواء كانــت تكوينيــة أو ترشيعيــة ،إذ تعلقــت بأمــر،

تــري إىل مقدّ ماتــه وتتع َّلــق هبــا بتبــع تعلقهــا بــه ســواء كانــت واحــدة أو متعــددة،
وســواء كانــت عرضيــة ،بــأن يكــون تأثريهــا يف حصــول ذي املقدمــة يف مرتبــة
واحــدة ،أو طوليــة ،بــأن يكــون تأثــر بعضهــا مرتتبــا عــى تأثــر بعــض آخــر،

بوقوعهــا يف سلســلة العلــل واملعلــوالت ،حتــى تنتهــي اىل مقدمــة ال يتوقــف
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حصوهلــا عــى مقدمــة أخــرى  .فــإذا تعلقــت اإلرادة بــا هــو حمبــوب بذاتــه ،كحفــظ
النفــس مثــا يصــر ّ
كل واحــدة واحــدة مــن مقدماتــه متعلقــة لــإرادة ،مــن دون
فــرق بــن القريبــة منهــا اىل حصــول ذي املقدمــة والبعيــدة منهــا.

فعلــم ممّــا ذكرنــا :أن كــون البيــع مقدمــة قريبــة حلصــول الغــرض األقــى ومــا

هــو املحبــوب واملــراد بالــذات يف بيــع املكــره ،ومقدمــة بعيــدة لــه يف بيــع املضطــر،

ال يوجــب فرقــا يف تعلــق الشــوق واإلرادة هبــا بــل يقــع كل منهــا متعلقــا لــإرادة
ملــكان توقــف املــراد بالــذات عليهــا.

ـم ا ّنــه ر ّبــا يتبــادر اىل بعــض األذهــانّ ،
ان الــذي أوجــب بطــان بيــع املكــره
ثـ ّ

كــون الكراهــة فيــه مــن ناحيــة الغــر الــذي أكرهــه عليــه  .وهــو أيضــا غــر مــرىض
عندنــا فـ ّ
ـإن الكراهــة يف بيــع املضطــر أيضــا ر ّبــا تكــون مــن ناحيــة الغــر  ،كــا لــو

أكرهــه غــره عــى حتصيــل الثمــن ودفعــه اليــه.

هــل كان اإلكــراه مانعــا مســتقال عــن صحــة البيــع أو كان مرجعه اىل اشــراط

الرضــا يظهــر مــن مجيــع مــا ذكرنــاّ .
ان التمســك بقولــه تعــاىل﴿ :تِجــارَةً عَ ـنْ

ـراض﴾ أو مــا ّ
دل مــن الروايــات عــى اعتبــار طيــب النفــس والرضــا يف البيــع
تَـ ٍ

غــر مقــرون بالصحــة .
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الشــتامله عــى الــرايض وطيــب النفــس مــن حيــث ترتــب عنــوان تعلــق بــه

الرضــا وطيــب النفــس عليــه وان كان فاقــدا لــه يف ذاتــه بيــع املضطـ ّـر طابــق النعــل

بالنعــل  .فلــم يبــق إال ان تكــون لإلكــراه موضوعيــة يف نفــى الصحــة عــن البيــع
بنحــو املانعيــة ،مــن دون ان يكــون مرجعهــا اىل اشــراط الرضــا ويكــون الدليــل

يف إثباهتــا هــو االخبــار الــواردة يف بــاب الطــاق ،وعمــوم حديــث الرفــع بنــاء عــى

تعميمــه عــى رفــع مجيــع اآلثــار .

ـص حديــث الرفــع إلثبــات خصــوص بيــع املكــره ،دون املضطــر،
وا ّنــا خيتـ ّ

ان مــن مجلــة املرفوعــات بــه هــو مــا اضطــروا إليــهّ ،
مــع ّ
ألن احلديــث مســوق ألجــل
االمتنــاع والتوســيع عــى العبــاد .فــا يشــمل ال حمالــة عــى بيــع املضطــر لعــدم

وجــود االمتنــان يف رفــع أثــره ،بــل االمتنــان يف إمضائــه بخــاف بيــع املكــره فـ ّ
ـان

مــن الواضــح كــون رفــع أثــره موافقــا لالمتنــان .هــذا كلــه تقريــب مــا ذكــره الســيد
يف املقــام .

ويــرد عليــه ،مضافــا اىل منــع مــا بنــى عليــه التقريــب ،مــن كــون بيــع املكــره

وبيــع املضطــر مكروهــن لبايعهــا يف مرتبــة ذاهتــا ،وحمبوبــن هلــا ،يف مرتبــة ترتــب
املصلحــة عليــه .وحمصــل املنــعّ :
أن مقتــى التحقيــق يف بــاب اجتــاع األمــر

والنهــيّ ،
ان اختــاف العنــوان ال يكفــي يف إمــكان تعلــق اإلرادة والكراهــة فعــا

عــى معنــون واحــد ،فضــا عــن ان يكــون االختــاف يف الرتبة مــع وحــدة العنوان،

فالصحيــح ان يقــالّ :
ـرو اإلكــراه أو االضطــرار املوجبــن لرتتــب
ان البيــع قبــل طـ ّ
املصلحــة عليــه كان مكروهــا ،فــإذا بــدا تر ّتــب املصلحــة عليــه زالــت الكراهــة عنــه

وتبدلــت بالشــوق واإلرادة.
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«أوال» ّ
إن الظاهــر مــن كلــات األصحــاب  -حيــث ذكــروا بعــد القــول ببطالن

بيــع املكــره ا ّنــه لــو رىض بــه بعــد حتققــه صــح ّ -
أن بطــان بيــع املكــره ليــس إال
ألجــل عــدم اقرتانــه بالرضــا وطيــب النفــس ،ال ألجــل ّ
أن اإلكــراه أوجــب بطــان
البيــع مــع كونــه مشــتمال عــى طيــب النفــس والرضــا .وهــو املســتفاد مــن الروايات

الــواردة يف بطــان بيــع املكــره.
114

فمنهــا روايــة منصــور بــن يونــس((( قــال :ســألت العبــد الصالــح وهــو

بالعريــض ،فقلــت لــه :جعلــت فــداك إنّــى تزوجــت امــرأة وكانــت حتبنــي،
فتزوجــت عليهــا ابنــة خــايل ،وقــد كان يل مــن املــرأة ولــد ،فرجعــت اىل بغــداد
ـم خرجــت مــن عندهــا أريــد
فطلقتهــا واحــدة ،ثــم راجعتهــا ثــم طلقتهــا الثانيــة ،ثـ ّ

ســفري هــذا حتــى كنــت بالكوفــة أردت النظــر اىل ابنــة خــايل ،فقالــت أختــي
وخالتــي :ال تنظــر إليهــا واهلل ابــدا حتــى تطلــق فالنــة .فقلــت :وحيكــم واهلل مــايل

إىل طالقهــا مــن ســبيل.

فقال يل( :ما هو شأنك ليس لك اىل طالقها من سبيل)؟

فقلــت :انّــه كانــت يل منهــا ابنــة وكانــت ببغــداد وكانــت هــذه بالكوفــة،

وخرجــت مــن عندهــا قبــل ذلــك بأربــع ،فأبــوا عــي إال تطليقهــا ثالثــا ،وال واهلل،

جعلــت فــداك مــا أردت اهلل ،وال أردت إال أن أدارهيــم عــن نفــي .وقــد امتــأ
ـم رفــع رأســه وهــو متبســم  ،فقــال:
قلبــي مــن ذلــك .فمكــث قليــا مطرقــا ثـ ّ

(أمــا بينــك وبــن اهلل فليــس بــيء ،ولكــن إن قدمــوك اىل الســلطان أباهنــا
ّ

منــك) .انتهــى.

((( الوسائل  ،كتاب الطالق  ،أبواب مقدماته باب  ، 38وسنده صحيح .
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فقولــه :مــا أردت اهلل ،وانّــا أردت ّ
أن أدارهيــم يف نفــي رصيــح يف فقــدان

عقــده عنــد اإلكــراه لطيــب النفــس والرضــا فأفتــى اإلمــام (عليــه الســام) ببطــان

العقــد عــى فــرض مســألة الــراوي .

ومنها قوله عليه السالم يف رواية حييى بن عبد اهلل بن حسن:

(((

«ال جيوز طالق يف استكراه» إىل ان قال:

(وانّام الطالق ما أريد منه الطالق من غري استكراه)« .احلديث».

«وثانيا» انّه ال دليل عىل موضوعية اإلكراه يف املنع عن صحة املعاملة .

«امــا الروايــات» :فقــد عرفــت ّ
ان داللتهــا عــى بطــان عقــد املكــره مقرونــة
ّ

بالداللــة عــى عــدم وجــود الرضــا وفقــد ارادة حتقــق مضمــون العقد «وامــا حديث
الرفــع» فأل ّنــه ال يقتــي رفــع أثــر املكــره باملعنــى الــذي تقــدم يف روايــة منصــور بــن
يونــس  ،اعنــي اإلقــدام عــى البيــع ألجــل املــداراة مــع األخــت واخلالــة  .فـ ّ
ـإن مــن
املعلــوم عــدم إمــكان التمســك بــه عــى رفــع حرمــة رشب اخلمــر ألجــل املــداراة

مــع النــاس.

متســك الشــيخ «قــده» أيضــا عــى بطــان بيــع
وممّــا ذكرنــا يعلــم اإلشــكال يف ّ

املكــره بحديــث الرفــع  .مضافــا اىل ّ
ان املنــع يتطــرق اليــه بنــاء عــى مــا تســلمه مــن

كــون بطــان عقــد املكــره ألجــل فقدانــه للرضــا  ،فـ ّ
ـان حديــث الرفــع عــى مــا
حققــه يف الفرائــد ال يصلــح لرفــع اآلثــار املرتتبــة عــى احــد العناويــن الثانويــة

املذكــورة فيــه.

يتعــرض لتوثيقــه
((( الوســائل  ،كتــاب الطــاق  ،أبــواب مقدماتــه بــاب  ، 37وعبــد اهلل هــذا مل
ّ
ولكنّــه كان شــيخ بنــى هاشــم يف زمانــه وباقــي رجــال الســند ثقــات .
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بــل :إ ّنــا يصلــح لرفــع اآلثــار املرتتبــة عــى ذات املوضوعــات مــن غــر تقيــد

بتلــك العناويــن أو عدمهــا  .فــا جيــوز التمســك هبــا عــى رفــع األثــر املرتتــب عــى

البيــع املتقيــد بالرضــا  ،وهــو عــدم الكــره  ،أو بالعكــس عــى مــا ذكــره .
«وثالثا» عدم صدق الرضا عىل البيع مع اإلكراه عرفا .

وممّــا يـ ّ
ـدل عــى فقــدان بيــع املكــره للرضــا وطيــب النفــس مــع كونــه مقرونــا
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بــاإلرادة والقصــد  ،عــدم التنــايف بينهــا ،قولــه تعــاىل:

كفْرُه﴾ ﴿إَِّل مَنْ ُأ ْ
ميان﴾
كفَرَ فَعَلَيْه ُ
﴿مَنْ َ
ك ِره و َق ْلبُه م ُْطمَئِنٌّ بِا ِإل ِ

(((

فإنــا تـ ّ
ـدل عــى ّانــم كفــروا ال عــن طيــب نفــس منهــم بــل كانــت قلوهبــم
ّ

مطمئنــة بااليــان مــع ّانــم انّــا كفــروا عــن قصــد ،واال مل يصــدق عليهــم ّأنــم

كفــروا رأســا هــذا.

ـم ا ّنــه ذكــر بعضهــم يف تقريــب الفــرق بــن بيــع املضطــر وبيــع املكــره يف صحة
ثـ ّ

األول دون الثــاين :عكــس مــا ذكــره الســيد ،وهــو كــون كليهــا واجديــن للرضــا
ّ
ـم بنــى
وطيــب النفــس .فالتــزم بكــون كليهــا فاقديــن للرضــا وطيــب النفــس  .ثـ ّ

عليــه أن بيــع املكــره تفــرد عــن بيــع املضطــر باشــراط الرضــا فيــه دونــه فأوجــب
فقداهنــا بطــان األول دون الثــاين.

وذكــر يف وجهــهّ :
ان األد َّلــة الدا َّلــة عــى اعتبــار الرضــا وطيــب النفــس كانــت

يف مقــام التوســيع واالمتنــان ،فــا تشــمل بيــع املضطــر لكــون اعتبــار مهــا فيــه منافيا
لالمتنــان .فالفــرق بــن بيــع املكــره وبيــع املضطــر بعــد اشــراكهام يف فقــدان الرضــا
وطيــب النفــسّ ،
ان بيــع املكــره فاقــد ملــا يشــرط يف صحتــه ،وبيــع املضطــر فاقــد ملــا

((( النحل. 106 :
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ال يشــرط يف صحتــه فــا يقــدح فقدانــه فيهــا .

املبحث اخلامس يف جهات الفرق بني بيع املكره واملضطر.

اجلهة األوىل :كون املكره فاقدا لالستقالل دون املضطر.

التحقيــق :كــا ذكــره الشــيخ يف املكاســب وهــو الظاهــر مــن املشــهورّ ،
ان الفــرق

بــن بيــع املكــره وبيــع املضطــر فقــدان بيــع املكــره للرضــا وطيــب النفــس دون بيــع

املضطــر  .ومــن هنــا صــح التمســك عــى بطــان بيــع املكــره بقولــه تعــاىل:

ـراض﴾((( وقولــه (عليــه الســام)« :ال حيـ ّـل مــال امــرء مســلم اال
﴿تِجــارَةً عَ ـنْ تَـ ٍ

عــن طيــب نفســه»(((.

وقــد اهنــى الشــيخ يف حتقيــق ذلــك يف ضمــن كالم قصــر وبيــان يســر حيــث

قــال ((واحلاصــلّ ،
ان الفاعــل قــد يفعــل لدفــع الــرر ،لكنّــه مســتقل وخمــى طبعــه
فيــه ،بحيــث تطيــب نفســه بفعلــه ،وان كان مــن بــاب عــاج الــرر .وقــد يفعــل
لدفــع رضر إيعــاد الغــر عــى تركــه ،وهــذا ممّــا ال تطيــب النفــس بــه)) .

وتوضيحــه حيــث ترتفــع الســرة عــن كالمــه  ،وينكشــف عــن غطــاء اخلفيــة

مرامــه .أن رسايــة اإلرادة إىل املقدمــة ،تكوينيــة كانــت أو ترشيعيــة  ،تتبــع كيفيــة

توقــف املــراد وترتبــه عليهــا ،ال عــى إطالقهــا بــل مقيــدة بحصــول قيــد كانــت
رسايــة اإلرادة إليهــا أيضــا عنــد تقيدهــا بالقيــد املذكــور  .ومــن هنــا حيصــل الفــرق

بــن وجــوب الطهــارة عــن احلــدث وبــن وجوهبــا عــن اخلبــث يف كــون الواجــب
يف مــورد الطهــارة عــن احلــدث متقيــدا بقصــد القربــة بحيــث لــو مل حيصــل قصــد

((( النساء.29 :
ـى اهلل عليــه وآلــه يف حجــة
((( البحــار ج ،73ص 350نقــا عــن حتــف العقــول يف خطبــة النبــي صـ َّ
الــوداع  :قــال « ص» وال حيـ ّـل ملؤمــن مــال أخيــه اال مــن طيــب نفســه .
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القربــة عنــد الغســل مل يتحقــق بــه الطهــارة ومل حيصــل الواجــب .ويف مــورد الطهارة

عــن اخلبــث غــر متقيــد بــه.

ومــن هــذا القبيــل ،الفــرق بــن بيــع املضطــر واملكــره ،فـ ّ
ـان الواجــب بالــذات

ومــا تعلقــت اإلرادة بــه أوال ،وهــو حفــظ النفــس مثــا ،يتوقــف تــارة عــى إجيــاد

البيــع مطلقــا مــن غــر تقيــد بحصــول طيــب النفــس ،كــا يف مــورد بيــع املكــره .فـ ّ
ـان
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حفــظ النفــس عنــد اكــراه الغــر لــه وإيعــاده بالقتــل إ ّنــا يتوقــف عــى إجيــاد البيــع
مطلقــا ،مــن دون اعتبــار تقييــده باالقــران بطيــب النفــس والرضــا ،لكوهنــا مــن

األمــور القلبيــة اخلفيــة عــى الغــر.

وتــارة عــى إيقاعــه متقيــدا بحصــول طيــب النفــس ،كــا يف مــورد بيــع املضطــر،

ّ
وبــدو االضطــرار يتوقــف يف حــق مــن يتعبــد
فــان حفــظ النفــس عنــد املجاعــة
ّ

بالــرع عــى بيــع داره بالرضــا وطيــب النفــس ،لعــدم حـ ّـل مــا يأخــذه مــن الثمــن
اال ببيعهــا عــن طيــب النفــس والرضــا ،فتتع َّلــق اإلرادة ال حمالــة بتحصيلهــا .

بخــاف بيــع املكــره فــا تتعلــق ارادة املكــره بتحصيلهــا ،لعــدم توقــف حصــول
الغايــة عليــه  ،وهــي جمــرد دفــع رش الغــر .

نعــم :ر ّبــا يتعلــق ارادة املكــره بتحصيــل الرضــا يف نفســه عنــد البيــع املكــره

عليــه ،ألجــل عــروض جهــات اخــرى تتوقــف عليــه .كــا إذا أراد املكــره عنــد

إكراهــه عــى طــاق امرأتــه عــدم تزوجهــا مــن غــره ال عــى الوجــه الرشعــي

املوجــب للزنــا ،أو أراد املكــره عنــد إكراهــه عــى بيــع مالــه حليــة مــا يأخــذه مــن
الثمــن عــن املشــري ،أو غــر مهــا مــن األغــراض واجلهــات الطاريــة  ،صــح

الطــاق والبيــع وغــر مهــا .إال ّ
أن ذلــك خــارج عــن مــورد البحــث .واملبحــوث

عنــه يف املقــام جمــرد فــرض ارادة املكــره عــن البيــع دفــع مــرة الغــر.
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فاملكــره عليــه مــن البيــع نظــر مــورد الطهــارة عــن اخلبــث يف عــدم توقــف املراد

اال عــى ذات املقدمــة ،ويقابلــه بيــع املضطــر يف كــون مــورده ممّــا يتوقــف حتقــق املراد

عــى املقدمــة متقيــدا بقيــد ،وهــو قصــد القربــة يف الطهــارة ،وطيــب النفــس يف بيــع
أي
املضطــر ،فكــا كان املصــى يتعــب نفســه يف حتصيــل الطهــارة عــن احلــدث مــن ّ
أي يشء توقــف ،ألجــل الوصــول اىل نعيــم اجلنّــة ،واالحــراز
يشء حصــل وعــى ّ

عــن محيــم النــار ،فكذلــك املضطــر يتعــب نفســه يف حتصيــل الرضــا وطيــب النفــس
أي يشء حصــل وعــى اي يشء توقــف [  ] 1فـ ّ
ـان الغــرض األقــى لــه وهــو
مــن ّ

صــرورة الثمــن ملــكا مباحــا لــه يتوقــف عــى البيــع عــن الرضــا وطيــب النفــس .

لقوله تعاىل:
﴿ال تَ ْأ ُ
ـراض﴾
َكـمْ بِالْباطِـ ِـل إَِّل َأنْ تَ ُ
َكـمْ بَيْن ُ
ك ُلــوا َأمْوال ُ
كــونَ تِجــارَةً عَـنْ تَـ ٍ
وقولــه (صـ َّـى اهلل عليــه وآله):
«ال حيل مال امرء مسلم اال عن طيب نفسه» .

نعــم :ربــا يتعلــق غرضــه بمجــرد الســلطنة عــى الثمــن دون صريورتــه ملــكا

مباحــا لــه ،وهــو ال يتوقــف عــى الرضــا بالبيــع ،بــل حيصــل الغــرض املذكــور مــع
فســاد البيــعَّ .ال ّ
أن هــذه الصــورة خارجــة عــن مــورد البحــث يف بيــع املضطــر،

ـأي
لعــدم كونــه حينئــذ مضطــرا عــى البيــع بــل عــى جمــرد الســلطنة عــى الثمــن بـ ّ
نحــو حصــل ،ســواء صــار ملــكا لــه مباحــا رشعــا أم ال .وهــي ال تتوقــف اال
عــى صــورة البيــع ،دون البيــع املســتجمع لرشائــط الصحــة التــي منهــا حصــول
الرضــا وطيــب النفــس  .إال ّ
ان هــذه الصــورة خارجــة عــن فــرض البحــث وهــو
االضطــرار بالبيــع .
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ال يقــال فعــى مــا ذكــرت خيــرج بيــع املكــره عــن كونــه بيعــا أصــا ،لعــدم

توقــف حفــظ النفــس ودفــع رش الغــر اال عــى التكلــم بلفــظ بعــت ،ولــو عــن

توريــة فإ ّنــه يقــالّ :
ان املكــره عــى البيــع ر ّبــا ال يلتفــت اىل التوريــة ،فيقصــد معنــى
البيــع ال حمالــة باإلكــراه .

املضطـر باملسـبب دون بيـع املكـره اعلم ّ
أن
اجلهـة الثانيـة :تع َّلـق القصـد يف بيـع
ّ
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رسيـان اإلرادة وترشـحها انّما يكـون يف األمـور املرتتبـة ،مـن املرتبـة املتأخـرة إىل
ثـم ترتشـح
املتقدمـة عنهـا يف املرتبـة  .ولـذا تتعلـق اإلرادة أوال بالغـرض األقصىّ ،

ثـم يتعلـق ثالثـا عىل مـا يتوقف عليـه حصـول املرتبة
منـه اىل مـا توقـف عليـه ذلـكّ ،
االوىل ،وهكـذا  .كما لـو غلب عليه العطش ،واشـتاق اىل رشب املاء ،فتتع َّلق ارادته

ّأوال :بشرب املـاء ،ويتعلـق ثانيـا :بتحصيـل املـاء ،وثالثـا :بأمـر العبـد بإحضـاره ،
وهكـذا .وكما إذا أراد إتيـان الصلاة ،تتعلـق إرادتـه أوال بإتيـان الصالة ،ثـم تتعلق

ثانيـا بالتـويض ،وتتعلـق ثالثـا :بتحصيـل مـا يتـوىض به مـن املـاء ،وهكذا.

وباجلملــةّ :
ان تعلــق اإلرادة باملســبب ،هــو املوجــب لتعلقهــا بالســبب دون

بالســبب ،فــان كان ع َّلــة تامــة حلصــول
العكــس  .وا ّمــا إذا تعلقــت اإلرادة ّأوال ّ
املســبب بحيــث يرتتــب عليــه املســ ّبب مــن غــر توقــف عــى حصــول رشط أو
ارتفــاع مانــع ،ســواء تعلقــت بذاتــه أو مــن أجــل غــره وعلــم بكونــه كذلــك ،يكــون
ارادة الســبب ارادة لــه بالتبــع  .وان كان ع َّلــة غــر تا ّمــة  ،وتوقــف ترتــب حصــول

املســبب عليــه عــى وجــود رشط أو ارتفــاع مانــع ،أو كان ع َّلــة تا ّمــة لــه يف زعمــه ،ومل
يكــن كذلــك يف الواقــع ،ال يقــع املســبب حتــت اإلرادة بتبــع ارادة الســبب .

ومنـه يظهـر الفـرق بين بيـع املضطـر ،وبيـع املكـره ّ .
فـإن اإلرادة تتع َّلـق يف بيـع
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املضطر ّأوال باملسـبب اعني حقيقة البيع فترتشـح منه اىل سـببه ،وهو العقد .فيصح

البيـع لعـدم قصـور فيـه لوقوع كل من السـبب واملسـبب حتـت اإلرادة .وا ّمـا يف بيع

املكـره فتتع َّلـق اإلرادة أوال بالسـبب ،اعنـي العقد مـع مجيع ما يعترب فيـه من اإلرادة

االسـتعاملية واجلديـة أعنـي جعـل ال َّلفـظ مرآتـا لتحقـق البيع لوقـوع اإلكـراه عليه.
ولـو مل يتعلـق اإلكـراه إال على جمـرد التلفـظ بلفـظ اإلجيـاب أو القبـول خـرج عـن
حمـل الـكالمّ ،
فـان املفـروض يف بحث بيع املكره تعلـق اإلكراه بالعقد  .فال ترتشـح
اإلرادة منـه اىل املسـبب  ،وهـو حصـول حقيقـة البيـع يف اخلـارج .لعـدم كـون العقد
ع َّلـة تامـة هلـا  ،بـل يتوقـف حصوهلا معـه عىل حصول طيـب النفس والرضا ،سـواء

علـم بذلـك املكـره أو مل يعلـم  ،وزعـم ّ
أن حتقـق البيـع يف اخلـارج يرتتـب على جمـرد
العقـد .ملـا عرفـت مـن ّ
ان تعلق اإلرادة باملسـ ّبب بتبـع تع َّلقها بالسـبب  ،ينحرص فيام
إذا كان السـبب ع َّلـة تا ّمـة لـه مـع علم املريـد به .

اجلهــة الثالثــة :ضعــف اإلرادة يف بيــع املكــره دون بيــع املضطــر اعلــم ّ
ان العلــاء

ذكــروا يف األبــواب املتفرقــة مــن الغصــب والقصــاص ،والديــاتّ :
ان الســبب ّية مــن
مجلــة موجبــات الضــان يف األمــوال والنفــوس .وموردهــا كلــا كان اســتناد العمــل
اىل الســبب أو اىل املبــارش مــع كــون الســبب أقــوى يف التأثــر منــه واقســامه أربعــة.

«األول» ان تكــون الواســطة بــن الفعــل والســبب شــيئا فاقــدا للشــعور،

كتوســط الســكني بينــه وبــن القطــع والقتــل .

«والثــاين» ان تكــون شــخصا واجــدا للشــعور ،لكنّــه كان يف وســاطته فاقــدا

لــإرادة ،كــا لــو أدخــل يف طعامــه ســا ومل يعلمــه ،فأكلــه كان املبــارش للقتــل هــو
نفســهَّ ،إل أ ّنــه أقــدم بــه ال عــن ارادة .
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«الثالــث» ان تكــون شــخصا واجــدا للشــعور واإلرادة كليهــا ،ولكــن كانــت

ارادتــه مــن نفســه بمنزلــة العــدم كــا لــو كان طفــا غــر مميــز.

«والرابــع» ان تكــون شــخصا واجــدا للشــعور واإلرادة الكاملــة لكنّــه كان

فاقــدا لالســتقالل يف إرادتــه وكان ضعيفــا فيهــا ،كالقــايض يف حكمــه  ،فـ ّ
ـإن احلكــم

يصــدر منــه عــن ارادة إال أ ّنــه غــر مســتقل فيهــا ،بــل تتبــع الشــهود يف شــهادهتم .
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فلــو شــهدوا عــى ارتــكاب شــخص بالرسقــة فحكــم القــايض بقطــع يــده ،كانــت

ديتهــا عــى الشــهود ،وان كان املبــارش هــو القــايض .وكاملتلــف ملــال الغــر عــن
ـم انكشــف كونــه للغــر ،فـ ّ
ـان الضــان
اغــرار ،كــا لــو دفــع اليــه املــال فأتلفــه ثـ ّ

ـتقر عــى ذمــة مــن اغـ ّـره وان كان املغــرور قــد أقــدم عليــه عــن إرادة اال ا ّنــه غــر
يسـ ّ
مســتقل فيهــا.

ومــن مجلــة مــوارد هــذا القســم هــو املكــره .فــان املكــره غــر مســتقل يف عملــه،

وان كان مريــدا لــه  ،لكــون ارادتــه مغلوبــة إلرادة املكــره بالكــر  .فــا يرتتّــب

عــى عملــه  -بــا ا ّنــه عمــل لــه  -أثــر ال يف األمــوال وال يف النفــوس .اال القتــل،
فإنــم رصحــوا بعــدم جــوازه ولــو عــن اكــراه «والــر فيــه» ّ
ان اإلكــراه ا ّنــا حيصــل
ّ

إذا قطــع أو ظـ ّن بأ ّنــه لــو تــرك االقــدام لتوجــه اليــه الــرر مــن ناحيــة املكــره ،وال
رضر أعظــم مــن القتــل يقطــع أو يظـ ّن بتوجهــه اليــه عنــد تركــه لقتــل الغــر.

ونفــوس املؤمنــن متســاوية يف احلرمــة ،فــا جيــوز لــه االقــدام بقتــل الغــر دفعا

ملــرة عــن نفســه  ،وان كان الــرر املتوجــه إليــه أيضــا قتــا واحلاصــل ّ
ان البيــع
وان كان مســتندا اىل املكــره بالفتــح ،إال ا ّنــه مل يكــن مســتقال يف إرادتــه .وهــذا هــو

الفــارق بــن بيــع املكــره .وبيــع الفضــويل ،حيــث حكمــوا بكفايــة حلــوق الرضــاء يف
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األول وعدمهــا يف الثــاين ،وتوقــف صحتــه عــى إنشــاء الوكالــة قبــل البيع أو
صحــة ّ
اإلجــازة بعــده  .فـ ّ
ـان املانــع عــن صحــة بيــع املكــره ا ّنــا هــو عــدم اســتقالل املكــره

يف بيعــه مــع كونــه مســتندا اليــه ،ويرتفــع املانــع عنهــا ويتحقــق االســتقالل بلحــوق

الرضــا عليــه  .واملانــع عــن صحــة بيــع الفضــويل هــو فقــد اســتناده اىل املالــك رأســا،

فــا بــدّ مــن إجيــاد الرابــط بينــه وبــن املالــك ،واســتناده إليــه بالوكالــة أو اإلجــازة .
حتقيق القول يف الفرق بني بيع املضطر واملكره.

إذا عرفــت هــذه املقدمــات ،تقــدر عــى جــواب مســألة الفــرق بــن بيــع املكــره

وبيــع املضطــر .وحاصــل اجلــواب مــن وجــوه .

«األول» اشــتامل بيــع املضطــر عــى ارادة حتقــق البيــع يف اخلــارج  ،بخــاف بيــع

املكــره  .فإ ّنــه وان اشــتمل عــى اإلرادة االســتعاملية واإلرادة اجلديــة أعنــي جعــل

اللفــظ مرآتــا حلقيقــة البيــع  ،اال ا ّنــه فاقــد إلرادة حتقــق البيــع يف اخلــارج.

«والثاين» حصول الرضا وطيب النفس يف بيع املضطر ،دون بيع املكره .

ملــا عرفــت مــن ّ
ان اإلكــراه ال يــكاد يتعلــق بالرضــا وطيــب النفــس ،لكوهنــا

مــن األمــور القلبيــة اخلفيــة عــى الغــر .نعــم لــو كان املكــره معصومــا يطلــع عــى

ـح بيــع
القلــوب يمكنــه ان يكــره البائــع عــى حتصيــل الرضــا وطيــب النفــس ،فيصـ ّ
مــن أكرهــه عليــه.

فـ ّ
ـان املــراد مــن املكــره يف حمــل الــكالم ليــس هــو املكــره املصطلــح عليــه يف

األصــول ،بــل املــراد :هــو الفاقــد العــادم للرضــا وطيــب النفــس ،وان مل يتوجــه

إليــه اإلكــراه املصطلــح .كــا لــو كان ملزمــا عــى البيــع ألجــل مــداراة أهلــه كــا

هــو املذكــور بعينــه يف الروايــة املتقدمــة مــع ا ّنــه ال يصــدق عليــه املكــره بحســب
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االصطــاح  .كيــف ولــو رشب اخلمــر مداراتــا ألهلــه أو غريهــم  ،مل ترتفــع عنــه

احلرمــة واملؤاخــذة .

وباجلملــة :االعتبــار يف املكــره املصطلــح عليــه يف بــاب البيــع ،عــى عــدم

ـح.
حصــول الرضــا وطيــب النفــس ،ولــذا ذكــر العالمــة ا ّنــه لــو نــوى البيــع صـ ّ
«والثالــث» اســتقالل املضطــر يف بيعــه  ،بخــاف املكــره فإ ّنــه غــر مســتقل يف
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إرادة البيــع ومغلــوب فيهــا إلرادة املكــره بالكــر.

ومنــه يعلــم ا ّنــه ال حاجــة يف إثبــات بطــان بيــع املكــره إىل األد َّلــة الدا َّلــة عــى

اعتبــار الرضــا وطيــب النفــس ،فضــا عــن األد َّلــة املدعــاة داللتهــا عــى مانعيــة
اإلكــراه ،لعــدم شــمول إطالقــات البيــع كقولــه تعــاىل ﴿ َأوْ ُفــوا بِالْعُ ُقــودِ﴾ عليــه ،لكــون
االســتناد مأخــوذا فيــه ،وقــد عرفــت يف املقدمــة الثالثــة ضعف اســتناد البيــع اىل املكره

بالفتــح  .والضعــف يف االســتناد كــا أوجــب نفــى توجــه الضــان اىل املبــارش عنــد

ضعــف ارادتــه ،ألجــل عــدم شــمول إطــاق مــن أتلــف مــال الغــر فهــو لــه ضامــن
عليــه ،كذلــك يوجــب نفــي صحــة البيــع  ،ألجــل عــدم شــمول أدلتهــا عليــه .

نعــم :مــا كان مــن األد َّلــة ممّــا تعلــق احلكــم فيــه بــذات البيــع  ،مــن دون أخــذ
االســتناد فيــه كقولــه تعــاىل ﴿ َأحَـ َّـل اهلل الْبَيْـعَ﴾ يشــمل بيــع املكــره أيضــا عــى نســق

شــموله عــى غــره ،وحيتــاج ختصيصــه بغــر املكــره إىل األد َّلــة الدالــة عــى اعتبــار
الرضــا يف البيــع.

وا ّمــا مــا ادعــى داللتــه عــى كــون اإلكــراه مانعــا عــن صحــة البيــع اعنــي

حديــث الرفــع فاإلشــكال فيــه مــن وجــوه .

«امــا أوال» ،فـ ّ
ـان املرفــوع بــه كــا تقدمــت إليــه اإلشــارة ،هــو اآلثــار املرتتبــة
ّ

املبحـ��ث الثال��ث :بي��ع املضط��ر

عــى ذوات األشــياء ،غــر مقيــدة بواحــد مــن العناويــن الثانويــة املذكــورة فيــه،
مــن اجلهــل والنســيان واإلكــراه وغريهــا .فــا يرتفــع بحديــث الرفــع وجــوب

ســجديت الســهو لتقيــد موضوعــه بالســهو والنســيان ،وال ضــان ديــة قتــل العمــد
لتقيــد موضوعــه بالعمــد ،وكذلــك ال يرتفــع بفقــرة رفــع مــا اســتكرهوا عليــه مــن

احلديــث اثــر بيــع املكــره ،فإ ّنــه إ ّنــا يرتتــب األثــر عــى البيــع املتقيــد بالرضــا وطيــب
النفــس يف قبــال الكراهــة.

«وامــا ثانيــا» فإلمــكان منــع إرادة مجيــع اآلثــار حتــى اآلثــار الوضعيــة .نعــم
ّ

ّ
ان مقتــى التحقيــق عمــوم الرفــع جلميــع اآلثــار ،لوجــود الشــاهد عليــه يف مــورد
الروايــة.

«وأمــا ثالثــا» فـ ّ
ـان مــورد احلديــث حممــول عــى التقيــة  ،فيوجــب ذلــك وهنــا
ّ

يف التمســك هبــا .

لكـ ّن التحقيــق ّ
أن املســؤول عنــه يف الروايــة ،ليــس هــو خصــوص االســتكراه

عــى احللــف بالطــاق والعتــاق  .ليكــون اجلــواب ومــا ذكــر دليــا عليــه يف كالم
االمــام عليــه الســام حممــوال عــى التقيــة ،لكــون احللــف بالطــاق والعتــاق خمالفــا

ملذهــب اإلماميــة.

ـم
بــل :املســؤول عنــه هــو الكــرى الكليــة أعنــي االســتكراه عــى اليمــن ،ثـ ّ
فــرع عليهــا الصغــرى اعنــي احللــف عــى العتــاق والطــاق ،فيكــون اجلــواب أيضــا

متوجهــا اىل احلكــم الــكىل ،مــن دون نظــر إىل بطــان الصغــرى يف نفســها أصــا،
كــا يظهــر ذلــك بأدنــى تأمــل ،ويشــهد لــه وقــوع الســؤال عــن الكــرى يف مجلــة مــن
الروايــات .
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ـم إ ّنــه عــى تقديــر كــون الســؤال عــن احللــف بالطــاق والعتــاق  ،نمنــع عــن
ثـ ّ

كــون احلكــم املذكــور يف اجلــواب عــن تقيــة .بــل احلكــم يف الروايــة ينطبــق عــى مــا

هــو عليــه يف الواقــع كــا هــو الشــأن يف مجيــع الروايــات الــواردة يف مــورد التقيــة .

ومل نجــد فيهــا مــا يكــون خمالفــا للحكــم الواقعــي ،بــل كانــت كيف ّيــة وقــوع

التقيــة فيهــا ذكــر احلكــم عــى نحــو يتوهــم الســامع خالفــه .كــا يف قولــه (عليــه
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الســام) يف جملــس املنصــور :

«ذلــك لإلمــام إن أفطــرت أفطرنــا» ،فـ ّ
ـإن اإلمــام (عليــه الســام) مل يذكــر فيهــا

مــا خيالــف الواقــع  ،وا ّنــا اتقــى عنــه بإحلــاق قولــه «إن أفطــرت أفطرنــا» عــى قولــه

«ذلــك لإلمــام» فزعــم املنصــور إ ّنــه يريــد مــن االمــام إ ّيــاه .

وكــذا حديــث االســتكراه فإ ّنــه مل يقــع فيهــا مــا خيالــف الواقــع  ،وقــد حصــل

التقيــة فيهــا بذكــر قولــه عليــه الســام رفــع إلــخ  ،بعــد نفيه لصحــة احللــف بالطالق

والعتــاق .وأوهــم ذلــك ّ
أن احلكــم ببطــان احللــف بالطــاق كان ألجــل عــروض

االســتكراه عليــه ،فلــم ينســبق إىل أذهاهنــم أ ّنــه ألجــل كونــه باطــا يف نفســه .

ّ
وباجلملــةّ :
مســتقل أنشــأه اإلمــام (عليــه الســام)
ان حديــث الرفــع كالم

عقيــب نفــي صحــة احللــف بالطــاق والعتــاق .بــل ويف روايــة الراونــدي قــال :ال،
ثــم قــال :رفــع إلــخ  .وفيــه داللــة عــى وقــوع الرتاخــي بــن الكالمــن ،وهــو يؤيــد

كــون رفــع إلــخ كالمــا مســتأنفا منقطعــا عـ ّـا قبلــه ،فريتفــع الوهــن عنــه بجعــل
الــكالم املتقــدم عليــه بيانــا ملــورده)(((.

((( كتاب البيع  -تقرير بحث السيد الكوهكمري للتربيزي ،:ص.246 - 233
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املسالة الثانية :بيع املضطر يف املذاهب االخرى.
ً
أوال  -املذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة اىل القــول بصحــة بيــع املضطــر وإن كان مغبونــا ً،وقيدت

الصحــة بعــدم كــون االضطــرار للجــوع ،او العطــش ،بحيــث خيشــى اهلــاك فانــه
ال يصــح بيعــه حينئــذ وال رشاؤه؛ وجعلــوا الفــرق بــن املكــره واملضطــر هــو :إن

املكــره :مــن جيــر عــى نفــس البيــع؛ واملضطــر :ال يؤمــر بالبيــع وال جيــر عليــه ،بــل
اجلــئ إليــه إلمــر آخــر.

قال إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840هـ):

(يصــح البيــع والــراء مــن مضطــر ولــو غبــن غبنــا فاحشــا إال أن يكــون

االضطــرار للجــوع أو لعطــش بحيــث خيــي اهلــاك فإنــه ال يصــح بيعــه حينئــذ وال

رشاؤه ان عــن غبنــا فاحشــا قــال الســيد ح والفقيــه ح هــذا إذا مل جيــد مــن يشــريه
بقيمتــه ال إذا وجــد مــن يشــريه بالقيمــة صــح بيعــه بالغبــن نعــم والغبــن الفاحــش

هــو مــا ال يتغابــن النــاس بمثلــه وســيأيت اخلــاف يف حتقيقــه فــإن باعــه بقيمتــه أو
بأقــل قــدر مــا يتغابــن النــاس بمثلــه صــح ذلــك.

فأمــا املضطــر لغــر اجلــوع والعطــش فيصــح بيعــه ولــو غبــن غبنــا فاحشــا

كمــن بــاع شــيئا بغبــن فاحــش ألجــل قضــاء دينــه أو ألجــل أن يشــري شــيئا آخــر
أو طــرد مــن بلــده فباعــه لعــدم التمكــن منــه و يصــح البيــع والــراء مــن املصــادر

ولــو بــاع بتافــه والتافــه الشــئ احلقــر الــذي ال قيمــة لــه عــى انفــراده واملصــادر هــو
مــن أكــره عــى تســليم مــال ظلــا فــإذا أراد بيــع مالــه لتخليــص ذلــك املــال صــح

بيعــه.
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هــذا قــول القاســمية والفقهــاء وظاهــر هــذا ســواء غبــن أم ال وســواء باعــه من

الظــامل وأعوانــه أو مــن غريهــم وقــال األمــر ح أمــا إذا باعــه مــن الظــامل أو أعوانــه

بغبــن مل يصــح وقــال النــارص ان بيــع املصــادر ال يصــح وظاهــر إطالقــه انــه ال فــرق
بــن أن يبيعــه بغبــن أم ال وبقــاه أبــو ثابــت عــى ظاهــره ومحــل أبــو جعفــر كالم
النــارص انــه إنــا يفســد إذا غبــن ال إذا مل يغبــن)(((.
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ً
ثانيا  -املذهب الشافعي.

تنــاول فقهــاء الشــافعية بيــع املضطــر ضمــن بيــع املكــره ،وصنفــوا املضطــر:

بانــه مــن يبيــع عــى اكــراره بحــق ،وهــو بيــع صحيــح؛ وهــو بعكــس مــن يبيــع عــى
اكــراه بغــر حــق ،وهــو (بيــع املكــره).
قال النووي (ت 676هـ):

(إن املكــره بغــر حــق ال يصــح بيعــه؛ هــذا مذهبنــا وبــه قــال مالــك وأمحــد

واجلمهــور؛ وقــال ابــو حنيفــة :يصــح ويقــف عــى اجــازة املالــك يف حــال اختيــاره؛
واحتــج اصحابنــا بــا ذكــره املصنــف ،وحديــث ابــن عبــاس؛ أن رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«إن اهلل جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

حديــث حســن رواه ابــن ماجــة والبيهقــي وغريمهــا باســناد حســن فهــذا مــع ما

ذكــره املصنــف هــو املعتمــد يف دليــل املســألة؛ وقــد احتــج بعــض أصحابنــا بأشــياء
ال حيتــج هبــا (منهــا) مــا رواه أبــو داود باســناده عــن شــيخ مــن بنــي متيــم قــال خطبنــا

عــي (عليــه الســام) عنــه قــال:

((( رشح األزهار :ج ،3ص.11 - 10

املبحـ��ث الثال��ث :بي��ع املضط��ر

«هنــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله)عــن بيــع املضطــر ،وبيــع الغــرر ،وبيــع

الثمــرة قبــل أن تــدرك».

ورواه البيهقي عن شيخ من بنى متيم عن عيل -عليه السالم -قال:

«ســيأيت عــى النــاس زمــان عضــوض يعــض املــورس عــى مــا يف يديــه ومل يؤمــر

بذلــك» .قــال اهلل جــل ثنــاؤه:

«وال تنسوا الفضل بينكم».

وشــهد اإلرسار ويســتذل األخيــار ومــا يمنــع املضطــرون وقــد هنــي رســول

اهلل (صــى اهلل عليه-والــه -وســلم) عــن بيــع املضطــر وعــن بيــع الغــرر وعــن بيــع
الثمــرة قبــل أن تطعــم) وهــذا االســناد ضعيــف الن هــذا الشــيخ جمهــول.

قــال البيهقــي :وقــد روى مــن أوجــه عــن عــي وابــن عمــر وكلهــا غــر قويــة

(ومنهــا) مــا رواه البيهقــي باســناد ضعيــف عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص

قــال (قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«ال يركبــن رجــا بحــرا اال غازيــا أو معتمــرا أو حاجــا فــان حتــت البحــر نــارا

وحتــت النــار بحــرا وحتــت البحــر نــارا وال يشــرى مــال امــرئ مســلم يف ضغطــه».
قــال البخــاري ال يصــح هــذا احلديــث واهلل تعــاىل أعلــم (فــرع) ذكــر اخلطــايب

يف تفســر حديــث عيل(عليــه الســام) أن بيــع املضطــر يكــون عــى وجهــن

(أحدمهــا) أن يضطــر إىل العقــد مــن طريــق االكــراه عليــه فــا ينعقــد العقــد
(والثــاين) أن يضطــر إىل البيــع لديــن أو مؤنــة ترهقــه فيبيــع مــا يف يــده فالوكــس

مــن أجــل الــرورة فســبيله مــن حيــث املــروءة أن ال يــرك حتــى يبيــع مالــه ولكــن
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يعــان ويقــرض ويســتمهل لــه إىل امليــرة حتــى يكــون لــه فيــه بــاغ فــان عقــد البيــع

عــى هــذا الوجــه صــح ومل يفســخ ولكــن كرهــه عامــة أهــل العلــم)(((.
ً
ثالثا  -املذهب املالكي .

ذهــب فقهــاء املالكيــة اىل القــول :بصحــة بيــع املضطــر ،وعــدم صحــة بيــع

املكــره.
130

قــال احلطــاب الرعينــي (ت954هـــ) نقــ ً
ا عــن إمــام املالكيــة وقــد ســئل:

(عمــن يتعــدى عليــه االعــراب فيســجنونه فيبيــع هــو أو مــن حيتســب لــه ربعــ ًا
لفدائــه ،هــل جيــوز رشاؤه أم ال؟.

وكذا ما أخذه املضطر من الدين هل يلزم أال ؟ فأجاب:

بيـــع املضطـــر لفدائـــه جائـــز مـــاض ،بـــاع هـــو أو وكيلـــه يأمـــره ،وكـــذا

أخ ــذه معامل ــة أو س ــلف ًا؛ وم ــن فع ــل ذل ــك مع ــه أج ــر ع ــى ق ــدر نيت ــه يف الدني ــا
واآلخـــرة)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
ً
أوال  -صحة بيع املضطر لدفع الضرر.
1ـ وبه قال :فقهاء اإلمامية ،والزيدية ،والشافعية ،واملالكية.

2ـ مل يــرد يف مصنفــات فقهــاء املذهــب احلنبــي ،واحلنفــي ،واالبــايض ،مبحــث

خــاص ببيــع املضطــر ،بــل تنــاول الفقهــاء موضــوع االكــراه ،وبيــع املكــره.
((( املجموع للنووي :د  ،9ص.162 -161
((( مواهب اجلليل :ج ،6ص.42

املبحـ��ث الثال��ث :بي��ع املضط��ر

ً
ثاني��ا  -إن الفرق بني املكره واملضطر من��وط بالرضا وطيب النفس والعقد
واإلدارة واالستقالل.
1ـ ذهــب اإلماميــة اىل القــول :بــان الفــرق بــن املكــره واملضطــر وان اشــركا

بالرضــا وطيــب النفــس لكــن الفــرق بينهــا هــو :أن املضطــر قاصــد يف البيــع ولديــه
أرادة ،ومســتقل يف قــراره.

2ـ وقــال الزيديــة :بــان املضطــر ال جيــر عــى البيــع وال يؤمــر بــه ،ولكــن اجلئــه

إليــه أمــر ليدفــع بــه الــرر.

3ـ وقــال الشــافعية :بــان املضطــر مــن بــاع لدفــع اجلــوع والعطــش ،وهــو أمــر

حــق أو للخــروج مــن الســجن أو للعــاج وغريهــا ،واملكــره مــن كان بيعــه عــى

غــر حــق وبــه قــال املالكيــة.

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.
قال (عليه الصالة والسالم):

ِ
« َيـ ْـأ ِت َعـ َـى النَّـ ِ
ـوس فِيــه َعـ َـى َمــا ِف َيدَ ْيــهَ ،
ـوض َي َعـ ُّ
ـان َع ُضـ ٌ
ـاس ز ََمـ ٌ
ـض ا ُْلـ ُ
ول ْ
ـك َقـ َ
ُي ْؤ َمـ ْـر بِ َذلِـ َ
ـال اهلل ُس ـ ْب َحانَه :
َكمْ﴾.
﴿وال تَنْسَوُا الْف َْضلَ بَيْن ُ
ِ
َ
ون ،و َقــدْ َنَــى َر ُسـ ُ
ـول اهلل
ـار ،و ُي َبايِـ ُـع ا ُْل ْض َطـ ُّـر َ
ش ُار وت ُْسـت ََذ ُّل األَ ْخ َيـ ُ
َتن َْهــدُ فيــه األ ْ َ
ـن»(((.
ـن َب ْيـ ِع ا ُْل ْض َط ِّريـ َ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) َعـ ْ

مل يتنــاول الكثــر مــن رشاح هنــج البالغــة هــذه احلكمة بالبيــان وااليضــاح ولذا:

((( هنج البالغة رشح حممد عبده ،ج ،4ص 1108برقم .468
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ســنورد بيــان الســيد حبيــب اهلل اخلوئــي  ،وابــن ايب احلديــد املعتزيل ،ومهــا كااليت:
ً
أوال  -السيد حبيب اهلل اخلوئي اهلامشي.
قال (عليه الرمحة والرضوان):

الســام وتنبأتــه عــن املســتقبل ،وهــي غــر
(هــذه احلكمــة مــن مالمحــه عليــه ّ

قليلــة يف خطبــه وحكمــه خيــر فيهــا عــن زمــان يقــرب مــن زمانــه إىل هــذه العصــور
132

ويعلمــه بخمــس عالمــات:

 -1زمــان الضيــق والشــدّ ة عــى أهلــه مــن جهــة ضيــق املعــاش وتنـ ّـوع املــا ّذ

الضعفــاء
وكثــرة القوانــن واحلــدود املوضوعــة مــن الظلمــة واجل ّباريــن عــى ّ

واملســاكني وغــر ذلــك .

 -2إمســاك األثريــاء عــى أمواهلــم ومنــع احلقــوق الواجبــة واالنفــاق عــى

ذوي احلاجــة .

 -3هنــوض األرشار إىل تصــدّ ي الواليــات والرئاســات وتســ َّلطهم عــى

األمــور وارتفــاع أقدارهــم يف الدّ نيــا .

 -4اســتذالل أهــل االيــان واألبــرار وعــدم االعتنــاء هبــم يف األمــور ومظـ ّ
ـان

االقتــدار .

 -5االضطــرار عــى املعاملــة مــن وجــوه ش ـتّى يبيــع النــاس نفوســهم للبيعــة

واالنتخــاب ويضطـ ّـرون إىل بيــع أمواهلم مــن ذوى النفوذ والســلطة واالقتــدار)(((.
((( منهاج الرباعة :ج ،21ص.533
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ً
ثانيا  -ابن أبي احلديد املعتزلي.
قال الشارح املعتزيل يف بيان معنى هذا احلديث الرشيف:

(زمــان عضــوض ،أي كلــب عــى النــاس ،كأنــه يعضهــم ،وفعــول للمبالغــة،

كالنفــور العقــوق ،وجيــوز أن يكــون مــن قوهلــم بئــر عضــوض ،أي بعيــدة القعــر
ضيقــه ،ومــا كانــت البئــر عضوضــا ،فأعضــت كقوهلــم :ما كانــت جــرورا فأجرت،
وهــي كالعضــوض  .وعــض فــان عــى مــا يف يــده أي بخــل وأمســك.

وينهــد فيــه األرشار ،ينهضــون إىل الواليات والرياســات ،وترتفــع أقدارهم يف

الدنيــا ،ويســتذل فيــه أهــل اخلــر والديــن  .ويكــون فيــه بيــع عــى وجــه االضطــرار
واإلجلــاء ،كمــن بيعــت ضيعتــه ،وهــو ذليــل ضعيــف ،مــن رب ضيعــة جمــاورة

هلــا ذي ثــروة وعــز وجــاه فيلجئــه بمنعــه املــاء واســتذالله األكــرة والوكيــل إىل أن

يبيعهــا عليــه ،وذلــك منهــي عنــه ،ألنــه حــرام حمــض)(((.

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ،20ص.219
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«استحـباب طلب الـرزق
واإلمجال يف الطلب»

املبحث األول
استحباب التجـارة والسعي لطلب الرزق
واالستعانة به على اآلخـرة
ّ
إن االحاديــث الرشيفــة التــي اختصــت باســتحباب التجــارة والســعي لطلــب

الــرزق الــواردة يف كتــاب هنــج البالغــة لرتشــد الباحــث اىل أمهيــة التجــارة واثرهــا
يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع ال ســيام إذا كان القصــد يف اتيناهــا االســتعانة عــى نيــل
اآلخــرة وبلــوغ درجاهتــا.

يف املقابــل كانــت األحاديــث التــي تــريب اإلنســان عــى االمجــال يف الطلــب

وعــدم متلــك الدنيــا قلــب املؤمــن وان تكــون اكــر مهــه لكثــرة هــي األخــرة ـ
والتــي ســنعرض لبياهنــا يف املحــب القــادم ـ ممــا يتطلــب اجيــاد حالــة مــن التــوازن
القيمــي بــن الطلــب للغنــى واملــال وبــن االمجــال يف طلــب الدنيــا.
احلديث األول :

قــال أمــر املؤمنــن االمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) وقــد دخــل عــى

العــاء بــن زيــاد احلاثــي((( ،وهــو مــن اصحابــه ،يعــوده ،فلــا رأى ســعة داره ،قــال:
((( العــاء بــن زيــاد احلارثــي ،ترجــم لــه الســيد عبــد اللطيــف الكوهكــري يف هامــش منهــاج الرباعــة
لقطــب الديــن الرونــدي ج 2ص .322فقــال :لعلــه ،اي( :العــاء بــن زيــاد) هــو الــذي ذكــره
احلافــظ الــرازي يف ((اجلــرح والتعديــل :ج ،6ص ))255وقــال :العــاء بــن يــزاد العــدوي ا
لبــري ،وهــو ابــن زيــاد بــن مطــر  ،كان قــدم شــام ،روى عــن أبيــه وروى عنــه جويــر بــن حــازم.
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ـت إِ َليهــا فِــي ِ
ـت ت َْص َنـ ُـع بِ ِسـ َع ِة َهـ ِـذه الــدَّ ِار فِــي الدُّ ْن َيــا َ
ـت
اآلخـ َـر ِة ُك ْنـ َ
«مــا ُك ْنـ َ
وأ ْنـ َ ْ َ
َ
ِ
ــر َة َت ْق ِ
ــف وت َِص ُ
الض ْي َ
ــل فِ َيهــا
ــري فِ َيهــا َّ
ْت َب َلغ َ
ــو َج و َب َلــى إِ ْن ِشــئ َ
َأ ْح َ
ْــت بِ َهــا اآلخ َ
ـت بِهــا ِ
ِ
اآلخـ َـر َة َف َقـ َ
ـم و ُت ْطلِـ ُـع ِمن َْهــا ا ْل ُح ُقـ َ
ـال
ـوق َم َطالِ َع َهــا َف ـإِذ ًا َأ ْنـ َ
ـت َقــدْ َب َل ْغـ َ َ
الرحـ َ
َّ
اصــم بــن ِزيـ ٍ
ِ
َلــه ا ْلعـ َـاء يــا َأ ِميــر ا ْلم ْؤ ِمنِيــن َأ ْشـكُو إِ َليـ َ ِ
ومــا َلــه َقـ َ
ـاد َقـ َ
ـال
َ
ـال َ
ـك َأخــي َع َ ْ َ َ
ْ
َ ُ
َ َُ
ـاء َة وتَخَ َّلــى َعـ ِ
ـاء َقـ َ
ـن الدُّ ْن َيــا َقـ َ
ي َن ْف ِســه َل َقـ ِـد
ـال َيــا ُعــدَ َّ
َلبِـ َ
ـال َع َلـ َّ
ـي بِــه َف َل َّمــا َجـ َ
ـس ا ْل َع َبـ َ
ـك ال َّطيبـ ِ
ـك ا ْلخَ بِيـ ُ
وو َلــدَ َكَ .أ َتـ َـرى اللَّ َأ َحـ َّـل َلـ َ
ـت َأ ْه َلـ َ
ْاسـت ََها َم بِـ َ
ـات
ـث َأ َمــا َر ِح ْمـ َ
ِّ َ
ـك َ
وذكــره أيضــا صاحــب « تقريــب التهذيــب » وقــال بعــد ذكــر اســمه :أبــو نــر البــري ،أحــد
العبــاد ،ثقــة مــن الرابعــة  ،مــات ســنة  .94وعــن «هتذيــب التهذيــب» أنــه يــروى عــن مطــرف بــن
عبــد اهلل بــن الشــخري .وذكــر الثقفــي يف «الغــارات»  558 - 2عــن أبــى مســعود اجلريــري أنــه
قــال :كان ثالثــة مــن أهــل البــرة يتواصلــون عــى بغــض عــي عليــه الســام  :مطــرف بــن عبــد
اهلل بــن الشــخري  ،والعــاء بــن زيــاد ،وعبــد اهلل بــن شــقيق  .وذكــره ابــن أبــى احلديــد 94 - 4
عــن الغــارات بعينــه .أقــول :ويف املثــل الســائر :قيــل للثعلــب :مــن شــاهدك أشــار إىل ذنبــه وقــال:
هــذا شــاهدي عــى صــدق قــويل .ويكفــي يف وثاقتــه أنــه يــروي عــن عــدو اهلل عــدو رســوله وعــدو
أمــر املؤمنــن عليــه الســام .وقــال أيضــا ابــن احلديــد يف الــرح  : 35 - 11واعلــم أن الــذي
رويتــه عــن الشــيوخ ورأيتــه بخــط عبــد اهلل بــن امحــد بــن اخلشــاب رمحــه اهلل :أن الربيــع بــن زيــاد
احلارثــي إصابتــه نشــابة يف جبينــه فكانــت تنتقــض عليــه يف كل عــام ،فأتــاه عــي عليــه الســام
عائــدا فقــال :كيــف جتــدك أبــا عبــد الرمحــن قــال :أجــدين يــا أمــر املؤمنــن لــو كان يذهــب مــا يب
إال بذهــاب بــري لتمنيــت ذهابــه  .قــال :ومــا قيمــة بــرك عنــدك قــال  :لــو كانــت يل الدنيــا
لفديتــه هبــا  .قــال :ال جــرم ليعطينــك اهلل عــى قــدر ذلــك ،ان اهلل يعطــي عــى قــدر األمل واملصيبــة
وعنــده تضعيــف كثــر  .قــال :يــا أمــر املؤمنــن أال أشــكو إليــك عاصــم بــن زيــاد أخــي قــال:
مالــه قــال :لبــس العبــاء وتــرك املــاء وغــم أهلــه وحــزن أهلــه  .ثــم ذكــر مــا يف أصــل اخلطبــة
مــع زيــادة كثــرة  .أقــول :ويؤيــده أنــه « الربيــع بــن زيــاد » مــا ذكــره الشــيخ الكلينــي يف «الــكايف»
 410-1باســناده عــن امحــد بــن حممــد بأســانيد خمتلفــة يف احتجــاج أمــر املؤمنــن عــى عاصــم بــن
زيــاد وشــكاه أخــوه الربيــع بــن زيــاد  ،ويف آخــره  :فألقــى عاصــم بــن زيــاد العبــاء ولبــس املــاء.
ويظهــر مــن هــذا حســن حاهلــا كــا يظهــر حســن حــال الربيــع عــا ذكــره يف أســد الغابــة  .أنظــر:
الــكايف  ، 410 - 1أســد الغابــة  ، 164 - 2 ، 386 - 1رشح النهــج البــن أبــى احلديــد ،94 - 4
 ،35 - 11الغــارات للثقفــي  558 - 2وتعليقاتــه  ، 916 ، 814اجلــرح والتعديــل . 255 - 7
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ِِ
َِ
ِ
ـكَ .قـ َ
ـن َذلِـ َ
ـن َه َذا
وهـ َـو َي ْكـ َـره َأ ْن ت َْأ ُخ َذ َهــا؟ َأ ْنـ َ
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ـت َأ ْهـ َـو ُن َعـ َـى اللَّ مـ ْ
ُ
ـالَ :يــا أمـ َ
ـكَ .قـ َ
يـ َ
وج ُشــو َب ِة َم ْأكَلِـ َ
ـت ِف ُخ ُشــون َِة َم ْل َب ِسـ َ
ـت ،إِ َّن
ـت ك ََأ ْنـ َ
ـك إِ ِّن َل ْسـ ُ
َأ ْنـ َ
ـك ُ
ـالَ :و ْ َ
ـال َفـ َـر َض َعـ َـى َأئِ َّمـ ِـة ا ْل َعــدْ ِل َأ ْن ُي َقــدِّ ُروا َأ ْن ُف َسـ ُـه ْم بِ َض َع َفـ ِـة ال َّنـ ِ
اللَّ َت َعـ َ
ـاس َك ْيـ َـا َي َت َب َّيــغَ
بِا ْل َف ِقـ ِ
ـر َف ْقـ ُـره»(((.
احلديث الثاين:

قال (عليه الصالة والسالم):
«أ َل وإِ َّن ِم َن النِّ َع ِم س َع َة ا َْل ِ
َ
ال»(((.
َ

مل يتعــرض اكثــر فقهــاء املذاهــب اإلســامية هلــذه املســألة يف مصنفاهتــم الفقيــه؛

ولــذا ســنورد مــا جــاء يف املذهــب اإلمامــي ،والزيــدي ،واحلنفــي؛ فضــ ً
ا عــن

االشــارات يف الفقــه الشــافعي ،واملالكــي.

املس��ألة األوىل :اس��تحباب التج��ارة يف املذه��ب اإلمام��ي واالس��تعانة
بامل��ال عل��ى األخرة .
أمجــع فقهــاء اإلماميــة عــى اســتحباب طلــب الــرزق ملــا فيــه مــن الثــواب

العظيــم ال ســيام بطريــق التجــارة ولقــد كان الكثــر مــن اصحــاب أئمــة أهــل البيــت

(عليهــم الســام) ليعملــون بالتجــارة.

بــل :قالــوا بوجــوب طلــب الــرزق للمحتــاج الــذي مل يكــن لــه وجــه التحصــل

إال مــن املعيشــية؛ وهــو افضــل مــن التخــي للعبــادة وذلــك لتقديمــه الواجــب يف
االنفــاق عــى نفســه وعــى مــن جتــب عليــه نفقتــه.

((( هنج البالغة :ج ،2ص 187ـ  188اخلطبة (.)209
((( هنج البالغة :ج ،4ص 93برقم (.)388
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ويكــون التكســب مندوب ـ ًا إليــه إذا قصــد بــه التوســعة عــى العيــال وغريهــا،

ويكــون مباح ـ ًا مــع طلــب الغنــاء والزيــادة يف املــال.

قال العالمة بن املطهر احليل (عليه الرمحة والرضوان) (ت 726هـ):

قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله):

«ملعون َم ْن ألقى ك ّله عىل الناس»(((.

140

وهو أفضل من التخيل للعبادة.

ـي بــن عبــد العزيــز عــن الصــادق (عليــه الســام) قــال :مــا فعــل عمــر
روى عـ ّ

بــن مســلم؟ قــال :جعلــت فــداك أقبــل عــى العبــادة وتــرك التجــارة  ،فقــال :وحيــه

أن تــارك الطلــب ال يســتجاب لــهّ ،
أمــا علــم ّ
إن قوم ـ ًا مــن أصحــاب رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ّملــا نزلــت :

قا َ
هلل يَجْع َْل َلهُ مَخْ رَجًا وَيَر ُْز ْقهُ مِنْ حَيْثُ َل يَحْ َتسِبُ﴾
﴿وَمَنْ يََّت ِ

(((

ـي
أغلقــوا األبــواب وأقبلــوا عــى العبــادة ،وقالــوا :قــد كفينــا ،فبلــغ ذلــك النبـ ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فأرســل إليهــم فقــال( :مــا محلكــم عــى مــا صنعتــم)؟
فقالوا :يا رسول اهلل تك ّفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا عىل العبادة ،فقال:
«إنّه َم ْن َف َعل ذلك مل يستجب له ،عليكم بالطلب»(((.

ـادق (عليــه الســام) :رجــل قــال :ألقعـ ّ
وســأل عمــر بــن زيــد الصـ َ
ـدن يف بيتــي

ـن وألصومـ ّن وألعبـ ّ
رب عـ ّـز وجـ ّـل  ،فأ ّمــا رزقــي فســيأتيني ،فقــال أبــو
وألُص ّلـ ّ
ـدن ّ
((( الكايف للكليني :ج ،5ص.72
((( الطالق ،اآلية3 :و.2
((( الكايف  ، 5 / 84 : 5الفقيه  ، 509 / 120 - 119 : 3التهذيب . 885 / 323 : 6
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عبــد اهلل (عليــه الســام):

«هذا أحد الثالثة الذين ال يستجاب هلم»(((.

وســأل العــاء بــن كامــل الصـ َ
ـادق ( عليــه الســام ) أن يدعــو لــه اهلل تعــاىل أن

يرزقــه يف دعــة ،فقــال:

«ال أدعو لك ،اطلب كام أمرك اهلل»(((.

ُ
الصادق (عليه السالم) عن رجل ،فقيل :أصابته حاجة ،قال:
وسأل

«فام يصنع اليوم؟»

عز ّ
وجل ،قال« :فمن أين قوته»؟
قيل :يف البيت يعبد ر ّبه ّ

قيل :من عند بعض إخوانه ،فقال الصادق (عليه السالم):
«واهلل للذي يقوته أشدّ عباد ًة منه»(((.

ـن طلــب الدنيــا اســتعفاف ًا عــن النــاس وســعي ًا
«مـ ْ
وقــال الباقــر (عليــه الســام)َ :

عــى أهلــه وتع ّطفـ ًا عــى جــاره لقــي اهلل عـ ّز وجـ ّـل يــوم القيامــة ووجهــه مثــل القمــر

ليلــة البــدر»(((.

مســألة  :635ويف طلــب الــرزق ثــواب عظيــم .قــال اهلل تعــاىل﴿ :فَامْشُــوا فِــي

مَنَاكِبِهَــا و ُ
َك ُلــوا مِ ـنْ ِر ْزقِ ـهِ﴾(((.

((( الكايف  ، 1 / 77 : 5التهذيب . 887 / 323 : 6
((( الكايف  ، 3 / 78 : 5التهذيب . 888 / 324 : 6
((( الكايف  ، 4 / 78 : 5التهذيب . 889 / 324 : 6
((( الكايف  ، 5 / 78 : 5التهذيب . 890 / 324 : 6
((( ا ُمل ْلك . 15 :
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وقال الباقر (عليه السالم):

«قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :العبــادة ســبعون جــزء ًا أفضلهــا طلــب

احلالل»(((.

وقال الصادق (عليه السالم):

«يا هشام إن رأيت الص ّفني قد التقيا فال تدع طلب الرزق يف ذلك اليوم»(((.
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وقال الصادق (عليه السالم):

أن عــي بــن احلســن (عليهــا
حممــد بــن املنكــدر كان يقــول :مــا كنــت أرى ّ
ّ
«إن ّ

حممــد بــن
عــي بــن احلســن حتــى رأيــت ابنــه ّ
الســام) يــدع خلفــ ًا أفضــل مــن ّ
ـأي يشء
ـي (عليهــا الســام) فــأردت أن أعظــه فوعظنــي ،فقــال لــه أصحابــه :بـ ّ
عـ ّ

ـارة ،فلقينــي أبــو
وعظــك؟ قــال :خرجــت إىل بعــض نواحــي املدينــة يف ســاعة حـ ّ
ا بادنـ ًا ثقيـ ً
حممــد بــن عــي (عليهــا الســام) وكان رجـ ً
ا وهــو متّكــئ عــى
جعفــر ّ

غالمــن أســودين أو موليــن ،فقلــت يف نفــي :ســبحان اهلل شــيخ مــن أشــياخ

قريــش يف هــذه الســاعة عــى هــذه احلــال يف طلــب الدنيــا ،أمــا ألعظنّــه ،فدنــوت منــه
ـاب عرق ـ ًا ،فقلــت :أصلحــك اهلل شــيخ
ـي بنهــر وهــو يتصـ ّ
فس ـ ّلمت عليــه ،فــر ّد عـ ّ

مــن أشــياخ قريــش يف هــذه الســاعة عــى هــذه احلــال يف طلــب الدنيــا ،أرأيــت لــو
جــاء أجلــك وأنــت عــى هــذه احلــال مــا كنــت تصنــع؟

فقــال (عليــه الســام) :لــو جــاءين املــوت وأنــا عــى هــذه احلــال جــاءين وأنــا يف

طاعــة مــن طاعــات اهلل ع ـ ّز وجـ ّـل ،أكــف هبــا نفــي وعيــايل عنــك وعــن النــاس،
((( الكايف  ، 6 / 78 : 5التهذيب . 891 / 324 : 6
((( الكايف  ، 7 / 78 : 5التهذيب . 892 / 324 : 6
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وإ ّنــا كنــت أخــاف أن لــو جــاءين املــوت وأنــا عــى معصيــة مــن معــايص اهلل ع ـ ّز

وجـ ّـل ،فقلــت :صدقــت يرمحــك اهلل ،أردت أن أعظــك فوعظتنــي((( .وأعتــق أمــر
ـي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ألــف مملــوك مــن كــدّ يــده»(((.
املؤمنــن عـ ّ
وقال الصادق (عليه السالم):

داود (عليــه الســام) (أ ّنــك نِ ْعــم العبــد لــوال أ ّنــك
«أوحــى اهلل ع ـ ّز وجـ ّـل إىل ُ

داود (عليــه الســام)
تــأكل مــن بيــت املــال وال تعمــل بيــدك شــيئ ًا) ،قــال( :فبكــى ُ
ِ
ـأالن اهلل
داود ،فـ َ
ـن لعبــدي ُ
أربعــن صباحـ ًا ،فأوحــى اهلل عـ ّز وجـ ّـل إىل احلديــد أن لـ ْ
تعــاىل لــه احلديــدَ  ،فــكان يعمــل ّ
كل يــوم درعـ ًا فيبيعهــا بألــف درهــم ،فعمــل ثالثامئة
وسـتّني درعـ ًا ،فباعهــا بثالثامئــة وسـتّني ألفـ ًا ،واســتغنى عــن بيــت املــال)»((( .

حممــد بــن عذافــر عــن أبيــه ،قــال :أعطــى أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام)
وقــال ّ

أيب ألف ـ ًا وســبعامئة دينــار ،فقــال لــه:

ّ
ثــم قــال« :أمــا إنّــه ليــس يل رغبــة يف ربحهــا وإن كان الربــح
«اتــر يل هبــا« ّ

ّ
متعرضــ ًا لفوائــده».
مرغوبــ ًا فيــه ،ولكــن أحببــت أن يــراين اهلل عــ ّز
وجــل ّ

ـم لقيتــه فقلــت :قــد ربحــت لــك فيهــا مائــة
قــال :فربحــت فيهــا مائــة دينــار ،ثـ ّ

ـم قــال:
دينــار ،قــال :ففــرح أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام) بذلــك فرح ـ ًا شــديد ًا ،ثـ ّ

«أثبتهــا يل يف رأس مــايل»(((.

وقال الصادق (عليه السالم) يف تفسري قوله تعاىل:

((( الكايف  ،1 / 74 - 73 :5التهذيب . 894 / 325 :6
((( الكايف  ،4 / 74 :5التهذيب .895 / 326 - 325 :6
((( التهذيب . 896 / 326 : 5
((( الكايف  ،12 / 76 :5التهذيب . 898 / 327 - 326 :6
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﴿رَبَّنَــا َآتِنَــا فِــي الدُّنْيَــا حَسَ ـنَ ًة وَفِــي ْ َ
الخِ ـرَةِ حَسَ ـنَةً﴾(((« :رضــوان اهلل واجلنّــة يف

اآلخــرة  ،واملعــاش ،وحســن اخللــق يف الدنيــا»(((.
وقال رجل للصادق (عليه السالم):

حتب أن تصنع هبا ماذا)؟
(واهلل إنّا لنطلب الدنيا
ونحب أن نؤتى هبا) ،فقالّ :
ّ

ـج وأعتمــر،
قــال :أعــود هبــا عــى نفــي وعيــايل وأصــل منهــا وأتصــدّ ق وأحـ ّ
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فقــال الصــادق (عليــه الســام)( :ليــس هــذا طلــب الدنيــا ،هــذا طلــب اآلخــرة)(((.
وقـال معـاذ بن كثري -صاحب األكسـية -للصادق (عليه السلام) :قد مهمت أن

أدع السـوق ويف يدي يشء ،قال( :إ َذ ْن يسـقط رأيك ،وال يسـتعان بك عىل يشء)(((.

وقــال أيضــ ًا( :فقــد ثبــت مــن هــذا ّ
التكســب واجــب إذا احتــاج إليــه
أن
ّ

اإلنســان لقــوت نفســه وقــوت َمـ ْن جتــب نفقتــه عليــه ،وال وجــه لــه ســواه ،وأ ّمــا إذا

قصــد التوســعة عــى العيــال ونفــع املحاويــج وإعانــة َمـ ْن ال جتــب عليــه نفقتــه مــع
حصــول قــدر احلاجــة بغــره ،فإ ّنــه منــدوب إليــه؛ ملــا تقــدّ م مــن األحاديــث.

وأ ّمــا مــا يقصــد بــه الزيــادة يف املــال ال غــر مــع الغنــاء عنــه ،فإ ّنــه مبــاح .وقــد

يكــون مكروه ـ ًا إذا اشــتمل عــى وجــه هنــي الشــارع عنــه هنــي تنزيــه ،كالــرف،
فإ ّنــه ال يســلم مــن الربــا ،وبي ـ ِع األكفــان ،فإ ّنــه يتمنّــى مــوت األحيــاء ،والرقيـ ِـق
واتـ ِ
ّ
ـاذ الذبــح والنحــر صنع ـ ًة؛ ملــا يف ذلــك مــن ســلب الرمحــة مــن القلــب)(((.
((( البقرة .201 :
((( الكايف  ،2 / 71 :5التهذيب .900 / 327 :6
((( الكايف  10 / 72 : 5بتفاوت يسري فيه  ،التهذيب . 903 / 328 - 327 : 6
((( تذكرة الفقهاء ،12 :ص.129 - 125
((( تذكرة الفقهاء :ج ،12ص.13 - 12
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املسالة الثانية :طلب الرزق يف املذاهب األخرى.
أوال  -املذهب الزيدي.

مل اعثــر عــى اقــوال الفقهــاء الزيديــة – فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر – يظهــر

حكــم الســعي يف طلــب الــرزق.

ولكــن ذهــب زيــد بــن عــي اىل القــول باســتحباب طلــب الــرزق ملــا فيــه مــن

صــون اإلنســان لنفســه وعيالــه وصلــة رمحــه وهــو مــا ورد يف مســنده فقــال( :بــاب

الكســب مــن اليــد يعنــي الصانــع :حدثنــي زيــد بــن عــي عــن أبيــه عــن جــده عــن
عــي قــال :جــاء رجــل إىل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال يــا رســول اهلل أي
الكســب أفضــل؟ فقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«عمــل الرجــل بيــده وكل بيــع مــرور فــان اهلل حيــب املؤمــن املحــرف ومــن كــد

عــى عيالــه كان كاملجاهــد يف ســبيل اهلل عــز وجل».

حدثني زيد بن عيل عن أبيه عن جده ،عن عيل ،قال:

«مــن طلــب الدنيــا حــاال تعطفــا عــى والــد أو ولــد أو زوجــة بعثــه اهلل تعــاىل

ووجهــه عــى صــورة القمــر ليلــة البــدر»(((.
ثانيا  -املذهب الشافعي.

تعــرض فقهــاء الشــافعية اىل اســتحباب الســعي يف طلــب الــرزق مــن خــال

بيــان املفاضلــة بــن التجــارة والزراعــة والصنعــة فــكان األشــبه بمذهــب الشــافعي
ان التجــارة أطيــب وحمصلــه فــان الســعي يف حتصــل املعيشــة مــن عمــل اليــد هــو

((( مسند زيد بن عيل ،ص.256
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اســتحباب مؤكــد كــا ّدلــت عليــه النصــوص الرشيفــة.
قال النووي (ت676 :هـ):

(قــال املــاوردي :أصــول املكاســب الزارعــة والتجــارة والصنعــة وأهيــا أطيــب

فيــه ثالثــة مذاهــب للنــاس أشــبهها بمذهــب الشــافعي ان التجــارة أطيــب قــال

واألشــبه عنــدي أن الزراعــة أطيــب ألهنــا أقــرب إىل التــوكل وذكــر الشــايش
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وصاحــب البيــان وآخــرون نحــو مــا ذكــره املــاوردي وأخــذوه عنــه قلــت يف

صحيــح البخــاري عــن املقــدام بــن معــدي كــرب ريض اهلل عنــه عــن النبــي (صــى
اهلل عليــه -وآلــه -وســلم) قــال:

«مــا أكل أحــد طعامــا قــط خــرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده وأن نبــي اهلل داود

(صــى اهلل عليــه -وآلــه -وســلم) كان يــأكل مــن عمــل يــده».

فالصــواب مــا نــص عليــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه -وآلــه -وســلم) وهــو

عمــل اليــد فــإن كان زراعــا فهــو أطيــب املكاســب وأفضلهــا ألنــه عمــل يــده والن
فيــه تــوكال كــا ذكــره املــاوردي وقــال فيــه نفعــا عامــا للمســلمني والــدواب وألنــه

البــد يف العــادة أن يــؤكل منــه بغــر عــوض فيحصــل لــه أجــره وان مل يكــن ممــن

يعمــل بيــده بــل يعمــل لــه غلامنــه واجــراؤه فاكتســابه بالزراعــة أفضــل ملــا ذكرنــاه
وقــد ثبــت عــن جابــر ريض اهلل عنــه قــال ،قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه -وآلــه-

وســلم):

«مــا مــن مســلم يغــرس غرســا إال كان مــا أكل منــه لــه صدقــة ومــا رسق منــه

لــه صدقــة وال يــرزؤه أحــد إال كان لــه صدقــة» .رواه مســلم يف صحيحــه ومعنــي
يــرزؤه ينقصــه.
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ويف رواية ملسلم أيضا:

«فــا يغــرس املســلم غرســا فيــأكل منــه إنســان وال دابــة وال طــر إال كان لــه

صدقــة إىل يــوم القيامــة» ويف روايــة ملســلم أيضــا «ال يغــرس مســلم غرســا وال يزرع

زرعــا فيــأكل منــه انســان وال دابــة وال شــئ إال كانــت لــه صدقــة» .رواه البخــاري
ومســلم مجيعــا مــن روايــة أنــس واهلل أعلــم)(((.
ثالثا  -املذهب احلنبلي.

تنــاول البهــويت (ت 1051هـــ) مســألة الســعي يف طلــب الــرزق وحلفــظ جــاه

اإلنســان والتوســعة عــى العيــال وغريهــا يف مصالــح احليــاة ال ســيام االنفــاق يف

أوجــه الــر مــن خــال التكســب والتجــارة فذهــب اىل القــول باالســتحباب يف
االزدزادة؛ بــل :جيــب التكســب عــى مــن ال قــوت لــه ،وملــن تلزمــه مؤنتــه حلفــظ

نفســه ،وكــذا عــى مــن عليــه ديــن واجــب إلدائــه.

وقــدم التكســب عــى العيــال عــى النفــل ،ولــذا يكــره تــرك التكســب واالنكال

عــى النــاس ،وقــد جاء هــذا البيــان مفصـ ً
ا وهــو كااليت:
(قال يف الرعاية الكربى:

أفضــل املعــاش التجــارة؛ انتهــى؛ ويؤيــده مــا ســبق مــن حديــث أمحــد .وإن

جعلــت الــكالم عــى معنــى مــن أفضــل فــا تعــارض أو أنــه خيتلــف باختــاف

االشــخاص واألحــوال .وأفضلهــا أي التجــارة يف (بــز ،وعطــر ،وزرع ،وغــرس،
وماشــية) لبعدهــا مــن الشــبهة والكــذب وأبغضهــا أي التجــارة (يف رقيــق ورصف)
للشــبهة (ويســن التكســب ،ومعرفــة أحكامــه حتــى مــع الكفايــة التامــة ،قالــه يف

((( املجموع للنووي :ج ،9ص.59
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الرعايــة) لقولــه تعــاىل:

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا و ُ
َك ُلوا مِنْ ِر ْزقِهِ﴾.
ويرشد إليه قوله (صىل اهلل عليه وآله):

«كالطري تغدو مخاصا وتعود بطانا».

واالخــذ يف األســباب مــن التــوكل فــا يعتقــد أن الــرزق مــن الكســب بــل
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مــن اهلل بواســطة .وقــال صاحــب الرعايــة (أيضــا فيهــا :يبــاح كســب احلــال

لزيــادة املــال واجلــاه ،والرتفــه والتنعــم والتوســعة عــى العيــال ،مــع ســامة الديــن

والعــرض واملــروءة وبــراءة الذمــة) ألنــه ال مفســدة فيــه إذن وجيــب التكســب (عــى

مــن ال قــوت لــه وال ملــن تلزمــه مؤنتــه) حلفــظ نفســه.

قلــت :وكــذا عــى مــن عليــه ديــن واجــب ألدائــه (ويقــدم الكســب لعيالــه

عــى كل نفــل) ألن الواجــب مقــدم عــى التطــوع (ويكــره تركــه) أي التكســب
(واالتــكال عــى النــاس ،قــال أمحــد :مل أر مثــل الغنــي عــن النــاس ،وقــال يف قــوم ال
يعملــون ويقولــون :نحــن متوكلــون هــؤالء مبتدعــة) لتعطيلهــم األســباب.

وقــال القــايض :الكســب الــذي ال يقصــد بــه التكاثــر وإنــا يقصــد بــه التوســل

إىل طاعــة اهلل مــن صلــة االخــوان ،أو التعفــف عــن وجــوه النــاس فهــو أفضــل ملــا
فيــه مــن منفعــة غــره ومنفعــة نفســه ،وهــو أفضــل مــن التفــرغ إىل طلــب العبــادة

مــن الصــاة والصــوم واحلــج وتعلــم لعلــم ملــا فيــه مــن منافــع النــاس وخــر النــاس

أنفعهــم للنــاس)(((.

((( كشاف القناع ج ،6ص.271

املبحـ��ث األول :اس��تحباب التجارة والس��عي لطلب الرزق واإلستعانة به على اآلخرة

ً
رابعا  -املذهب احلنفي.

ذهــب فقهــاء املذهــب احلنفــي اىل القــول بــان الكســب عــى مراتــب ،منهــا

مــا ال بــد لــكل أحــد منــه يعنــي مــا يقــوم بــه صلبــه وهــو بمرتبــة الفــرض ،وإذا

كان عليــه ديــن فــرض عليــه االكتســاب بقــدر مــا يقــي بــه دينــه ،ومنــه يف مرتبــة
النــدب وهــو مــا يصــل بــه رمحــه ،وعــى الــر بوالديــه.
قال الرسخيس (ت 483هـ):

(الكســب عــى مراتــب فمقــدار مــاال بــد لــكل أحــد منــه يعنــى مــا يقيــم بــه

صلبــه يفــرض عــى كل أحــد اكتســابه غنيــا أو فقــرا ألنــه ال يتوصــل إىل إقامــة
الفرائــض اال بــه ومــا يتوصــل بــه إىل إقامــة الفرائــض يكــون فرضــا فــإن مل يكتســب

زيــادة عــى ذلــك فهــو يف ســعة مــن ذلــك لقولــه (عليــه الســام) مــن أصبــح آمنــا

يف رسبــه معــاىف يف بدنــه وعنــده قــوت يومــه فكأنــا حيــزت لــه الدنيــا بحذافريهــا
وقــال( :عليــه الســام) البــن خنيــس فيــا يعظــه :

«لقمــة تســد هبــا جوعتــك وخرقــة تــوارى هبــا ســوأتك فــإن كان لــك كــن

يكنــك فحســن وإن كان لــك دابــة تركبهــا بــخ بــخ».

وهـذا إذا مل يكـن عليـه ديـن فـإن كان عليـه ديـن فاالكتسـاب بقدر مـا يقىض به

دينـه فـرض عليـه الن قضـاء الديـن مسـتحق عليـه إن كان غنيا قال عليه السلام:
«الدين مقىض وباالكتساب يتوصل إليه».

وكــذا إن كان لــه عيــال مــن زوجــة وأوالد صغــار فإنــه يفــرض عليــه الكســب

بقــدر كفايتهــم غنيــا الن االنفــاق عــى زوجتــه مســتحق عليــه قــال اهلل تعــاىل

أســكنوهن مــن حيــث ســكنتم مــن وجدكــم معنــاه فأنفقــوا عليهــن مــن وجدكــم
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وهكــذا يف قــراءة ابــن مســعود وقــال جــل وعال وعــي املولــود له رزقهن وكســوهتن
اآليــة وقــال عــز وجــل ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق اآليــة وإنــا يتوصــل إىل ايفــاء

هــذا املســتحق بالكســب وقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«كفى باملرء اثام ان يضيع من يمون فالتحرز عن ارتكاب املآثم فرض».
وقال (عليه السالم):
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«ان لنفسك عليك حقا وأن ألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه».

ولكــن هــذا يف الفرضيــة دون األول لقولــه (عليــه الســام) ثــم مــن تعــول فــان

اكتســب زيــادة عــى ذلــك مــا يدخــره لنفســه وعيالــه فهــو يف ســعة مــن ذلــك ملــا

روي أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ادخــر قــوت عيالــه لســنة بعــد مــا كان منهــا

عــن ذلــك عــى مــا روى أنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال لبــال:
«أنفق بالال وال ختش من ذي العرش اقالال».

واملتأخــر يكــون ناســخا للمتقــدم فــإن كان لــه أبــوان كبــران معــران فإنــه

يفــرض عليــه الكســب بقــدر كفايتهــا الن نفقتهــا مســتحقة عليــه بعــد عرستــه
إذا كان متمكنــا مــن الكســب قــال( :عليــه الســام) للرجــل الــذي اتــاه وقــال أريــد

اجلهــاد معــك« :ألــك أبــوان»؟

قال :نعم ،قال( :عليه السالم)« :ارجع ففيهام فجاهد».

يعنــى اكتســب وأنفــق عليهــا وقــال تعــاىل وصاحبهــا يف الدنيــا معروفــا وليس

مــن املصاحبــة باملعــروف تركهــا يموتــان جوعــا مــع قدرتــه عــى الكســب ولكــن

هــذا دون مــا ســبق يف الفرضيــة ملــا روى أن رجــا قــال لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه) معــي دينــار؟ فقــال( :عليــه الســام)« :أنفقــه عــى نفســك».
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فقال معي آخر؟ فقال عليه السالم« :أنفقه عىل عيالك».

قال معي آخر؟ قال( :عليه السالم)« :أنفقه عىل والديك».

احلديــث فامــا غــر الوالديــن مــن ذوي الرحــم املحــرم فــا يفــرض عــى

املــرء الكســب لالنفــاق عليهــم ألنــه ال تســتحق نفقتهــم عليــه اال باعتبــار صفــة

اليســار ولكنــه ينــدب إىل الكســب واالنفــاق عليهــم ملــا فيــه مــن صلــة الرحــم وهــو
منــدوب إليــه يف الــرع قــال عليــه الســام ال خــر فيمــن ال حيــب املــال فيصــل

بــه رمحــه ويكــرم بــه ضيفــه ويــر بــه صديقــه وقــال( :عليــه الســام) لعمــرو بــن

العــاص« :وأرغــب لــك رغبــة مــن املــال».

احلديــث إىل أن قــال نعــم املــال الصالــح للرجــل الصالــح يصــل بــه رمحــه

وقطيعــة الرحــم حــرام لقولــه (عليــه الســام) «ثــاث معلقــات بالعــرش النعمــة
واألمانــة والرحــم تقــول :النعمــة كفــرت ومل أشــكر وتقــول :األمانــة ضيعــت ومل

أؤد وتقــول الرحــم :قطعــت ومل أوصــل».
وقال (عليه الصالة والسالم):

«صلة الرحم تزيد يف العمر وقطيعة الرحم ترفع الربكة من العمر».

قال( :عليه السالم) فيام يأثر عن ربه عز وجل:

«أنــا الرمحــن وهــي الرحــم شــققت هلــا اســا مــن اســمي فمــن وصلهــا وصلتــه

ومــن قطعهــا قطعتــه».

وىف تــرك االنفــاق عليهــم مــا يــؤدى إىل قطيعــة الرحــم فينــدب إىل االكتســاب

لالنفــاق عليهــم وبعــد ذلــك االمــر موســع عليــه فــإن شــاء اكتســب ومجــع املــال

وان شــاء أبــى الن الســلف رمحهــم اهلل منهــم مــن مجــع املــال ومنهــم مــن مل يفعــل
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فعرفنــا ان كال الفريقــن مبــاح أمــا اجلمــع فلــا روى عــن النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه):

«مــن طلــب الدنيــا حــاال متعففــا لقــي اهلل تعــاىل ووجهــه كالقمــر ليلــة البــدر

ومــن طلبهــا مفاخــرا مكاثــرا لقــي اهلل تعــاىل وهــو عليــه غضبــان».

فــدل ان مجــع املــال عــى طريــق التعفــف مبــاح وكان (عليــه الســام) يقــول يف
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دعائه:

«اللهم اجعل أوسع رزقي عند كرب سنى وانقضاء عمري».

وكان كــذا فقــد اجتمــع لــه أربعــون شــاة حلوبــة وفــدك وســهم بخيــر يف آخــر

عمــره وأمــا االمتنــاع مــن مجــع املــال فطريــق مبــاح أيضــا حلديــث عائشــة عــن النبــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال:

«لــو كأن البــن آدم واديــان مــن ذهــب لتمنــي إليهــا ثالثــا وال يمــأ جــوف ابــن

آدم اال الــراب ويتــوب اهلل عــى مــن تــاب».

وقيــل هــذا كان ممــا يتــى يف القــرآن يف ســورة يونــس مــن الركــوع الثــاين أو

الثالــث ثــم انتســخت تالوتــه وبقيــت روايتــه وقــال( :عليــه الســام) تبــا للــال ويف
روايــة لصاحــب الذهــب والفضــة وقــال( :صــى اهلل عليــه وآلــه):
«هلك املكثرون اال من قال بامله هكذا وهكذا».

يعني يتصدق من كل جانب وقال (عليه السالم):

«يقــول الشــيطان لــن ينجــو منــى صاحــب املــال مــن احــدى ثــاث امــا أن أزينــه

يف عينــه فيجمعــه مــن غــر حلــه وامــا ان أحقــره يف عينــه فيعطــى يف غــر حلــه وامــا

أن أحببــه إليــه فيمنــع حــق اهلل تعــاىل منــه».

املبحـ��ث األول :اس��تحباب التجارة والس��عي لطلب الرزق واإلستعانة به على اآلخرة

ففــي هــذا بيــان ان االمتنــاع مــن اجلمــع أســلم وال عيــب عــى مــن اختــار

طريــق الســامة ثــم بــن حممــد رمحــه اهلل ان الكســب فيــه معنــى املعاونــة عــى

القــرب والطاعــات أي كســب كان حتــى قــال إن كســب فتــال احلبــال ومتخــذ
الكيــزان واجلــرار وكســب احلركــة فيــه معاونــة عــى الطاعــات والقــرب فإنــه ال

يتمكــن مــن أداء الصــاة اال بالطهــارة وحيتــاج ذلــك إىل كــوز يســتقى بــه املــاء واىل

دلــو ورشــاء ينــزح بــه املــاء وحيتــاج إىل ســر العــورة ألداء الصــاة وإنــا يتمكــن
مــن ذلــك بعمــل احلركــة فعرفنــا ان ذلــك كلــه مــن أســباب التعــاون عــى إقامــة

الطاعــة واليــه أشــار عــي (عليــه الســام) يف قولــه:

«ال تسبوا الدنيا فنعم مطية املؤمن الدنيا إىل اآلخرة».

وقــال أبــو ذر ريض اهلل عنــه حــن ســأله رجــل عــن أفضــل األعامل بعــد االيامن

فقــال الصــاة وأكل اخلبــز فنظــر إليــه الرجــل كاملتعجــب فقــال لــوال اخلبــز مــا عبــد
اهلل تعــاىل يعنــى بــأكل اخلبــز يقيــم صلبــه فيتمكــن مــن إقامــة الطاعــة ثــم املذهــب

عنــد مجهــور الفقهــاء رمحهــم اهلل ان املكاســب كلهــا يف اإلباحــة ســواء وقــال بعــض
املتقشــفة مــا يرجــع إىل الدنــاءة مــن املكاســب يف عــرف النــاس ال يســع االقــدام

عليــه إال عنــد الــرورة لقولــه (عليــه الســام):
«ليس للمؤمن أن يذل نفسه».
وقال( :عليه السالم):

«ان اهلل تعاىل حيب معايل األمور ويبغض سفسافها».

والسفساف ما يدنى املرء ويبخسه وحجتنا يف ذلك قوله( :عليه السالم):

«ان من الذنوب ذنوبا ال يكفرها الصوم وال الصالة».

153

الفصـ��ل الثال��ث :اس��تحباب طل��ب ال��رزق واإلمج��ال يف الطل��ب

قيل :فام يكفرها يا رسول اهلل؟ قال:

«اهلموم يف طلب املعيشة».
وقال عليه السالم:

«طلــب احلــال كمقارعــة االبطــال ومــن بــات وانيــا مــن طلــب احلــال مــات

مغفــورا».
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وقال (عليه السالم):

«أفضل األعامل االكتساب لالنفاق عىل العيال».

مـن غير تفصيل بني أنواع الكسـب ولو مل يكن فيه سـوى التعفف واالسـتغناء

عـن السـؤال لـكان مندوبا إليه فـان النبي (صىل اهلل عليـه وآله) قال:
«السؤال آخر كسب العبد أي يبقى يف ذله إىل يوم القيامة».
وقال( :عليه السالم) حلكيم بن حزام أو لغريه:

«مكسبة فيها نقص املرتبة خري لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك».

ثــم املذمــة يف عــرف النــاس ليســت للكســب بــل للخيانــة وخلــف الوعــد

واليمــن الكاذبــة)(((.

املسالة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
يتضــح مــن خــال مــا ســبق أن طلــب الــرزق والتكســب جتــري عليــه احــكام

الوجــوب والنــدب واالباحــة والكراهــة ،وهــي كااليت:

((( املبسوط :ج ،30ص.258 - 256
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ً
أوال  -يف وجوب طلب الرزق.
 -1قــال فقهــاء اإلماميــة :إن التكســب واجــب إذا احتــاج إليــه اإلنســان لقوت

نفســه ،وقــوت مــن جتــب نفقتــه عليــه ،وال وجــه له ســواه.

 -2وقــال احلنابلــة :جيــب التكســب عــى مــن ال قولــت لــه؛ وعــى مــن تلزمــه

مؤنتــه؛ وعــى مــن عليــه ديــن.

ٍ
أحــد فــا بــد لــه مــا
 -3وقــال احلنفيــة :الكســب بمرتبــة الفــرض عــى كل

يقـ ّـوم بــه صلبــه؛ وعــى مــن عليــه ديــن بقــدر مــا يقــي بــه دينــه.

ً
ثانيا  -يف استحباب طلب الرزق.

 -1قــال فقهــاء اإلماميــة :يكــون التكســب مندوبــ ًا إذا قصــد بــه التوســعة

عــى العيــال ،ونفــع املحاويــج ،وإعانــة مــن ال جتــب عليــه نفقتــه مــع حصــول قــدر
احلاجــة بغــره.

 -2قــال الشــافعية :اصــول املكاســب الزراعــة والتجــارة والصنعــة ،واطيبهــا

عنــد الشــافعي التجــارة وان الســعي يف طلــب الــرزق والتكســب مــن عمــل اليــد،
هــو اســتحباب مؤكــد.

 -3قال احلنابلة :ويستحب االزدازادة من طلب املال والتكسب.

 -4وقال احلنفية :ويستحب التكسب لصلة الرحم وبر الوالدين.
ً
ثالثا  -يف كراهة التكسب.
مل يتعــرض فقهــاء املذاهــب اىل كراهــة التكســب مــن حيــث االصــل بــل قالــوا

–ملــن تعــرض للمســألة– بالوجــوب كــا مـ ّـر بيانــه؛ امــا مــا تعلــق بالكراهــة فقــد
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ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) اىل بيــان مــا تضمنتــه االحاديــث الرشيفــة

الــواردة عــن العــرة النبويــة (عليهــم الســام) يف حتديــد بعــض املكاســب التــي
تقلقــه هبــا الكراهــة وبيــان علــة الكراهــة فيهــا ،وحتديــد احتــاد األجــرة عــى بعــض

املكاســب االخــرى ،وهــي ك االيت:

ألف  -يف كراهة بعض املكاسب ،وهي:
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1ـ الرصف ،فإنه ال يسلم من الربا.

2ـ بيع االكفان ،فانه يتمنى موت االحياء ،وحصول األوبئة.
3ـ والقصابة (اجلزار) ،ملا فيه من سلب الرمحة من القلب.
4ـ بيع الطعام ،فإنه ال يسلم من االحتكار.
5ـ النخاسة ،ألنه يبيع الناس.

6ـ احلياكة والنساجة ،ملا فيها من الصنعة والرذالة.

7ـ كســب الصبيــان ومــن ال جيتنــب املحــارم ،لعــدم حتفظهــم مــن املحــارم

وعــدم الوثــوق باحــد مــا حصلــوه.

8ـ الصياغة ،وقد ورد يف احلديث النبوي (صىل اهلل عليه وآله):

((يعاجل زين أ ُمتي)).

باء  -يف كراهة اختاذ االجرة على بعض املكاسب ،هي:

1ـ تعليم القرآن.

2ـ احلجامة ،وتتأكد الكراهة يف املشارطة فيكره له الكسب مع الرشط.
3ـ القابلة :كسبها مكروه مع الرشط.

املبحـ��ث األول :اس��تحباب التجارة والس��عي لطلب الرزق واإلستعانة به على اآلخرة

4ـ النائحة باحلق :كسبها مكروه مع الرشط؛ وحيرم بالباطل ،اي النياحة بالباطل.

5ـ الرضاب :ألنه يف معنى بيع عسيب الفحل.
ً
رابعا  -يف إباحة االستزادة يف املال.

وبــه قالــت اإلماميــة ،أي مــا يقصــد بــه الزيــادة يف املــال ال غــر مــع الغنــاء عنــه؛

ومل يتعــرض لذلــك بقيــة فقهــاء املذاهــب اإلســامية -توفــر لــدي من مصــادر.-
املسألة الرابعة :ما ورد يف احلدث من شروح نهج البالغة.
احلديث األول:

قــال (عليــه الصــاة والســام) وقــد دخــل عــى العــاء بــن زيــاد احلارثــي

يعــوده ،وكان مــن اصحابــه فلــا رأى ســعة داره قــال لــه:
ْـت إِ َليهـا فِـي ِ
ْـت ت َْصن َُـع بِ ِسـ َع ِة َه ِـذه الـدَّ ِار فِـي الدُّ ْن َيـا َ
ْـت
اآلخ َـر ِة ُكن َ
«مـا ُكن َ
وأن َ ْ َ
َ
الضي َ ِ ِ
ِ
ِ
الر ِح َم
ْت َب َلغ َ
َأ ْح َـو َج و َب َلـى إِ ْن ِشـئ َ
ـف وتَص ُل ف َيهـا َّ
ْـت بِ َهـا اآلخ َـر َة َت ْق ِـري ف َيهـا َّ ْ
ْـت بِهـا ِ
اآلخ َـر َة َف َق َ
و ُت ْطلِ ُـع ِمن َْهـا ا ْل ُح ُق َ
ـال َله ا ْل َع َلا ُء َيا
ـوق َم َطالِ َع َهـا َفـإِذ ًا َأن َ
ْـت َقـدْ َب َلغ َ َ
اصـم بـن ِزي ٍ
ِ
َأ ِميـر ا ْلم ْؤ ِمنِيـن َأ ْشـكُو إِ َلي َ ِ
ومـا َلـه َق َ
ـاد َق َ
ـاء َة
ـال َلبِ َ
َ
ـال َ
ـك َأخـي َع َ ْ َ َ
ْ
َ ُ
ـس ا ْل َع َب َ
وتَخَ َّلـى َع ِ
ـاء َق َ
ـن الدُّ ْن َيـا َق َ
ي َن ْف ِسـه َل َق ِـد ْاسـت ََها َم بِ َ
ـك
ـال َيـا ُعـدَ َّ
ـال َع َل َّ
ـي بِـه َف َل َّمـا َج َ
ِ
ا ْلخَ بِ ُ
وو َلـدَ َكَ .أت ََـرى اللَّ َأ َح َّـل َل َ
ـت َأ ْه َل َ
وه َـو َيك َْـره َأ ْن
يـث َأ َمـا َر ِح ْم َ
ـك ال َّط ِّي َبـات ُ
ـك َ
ِِ
ِ
ِ
ـن َذلِ َ
ْت ِف ُخ ُشـون َِة
ين َه َذا َأن َ
ت َْأ ُخ َذ َهـا؟ َأن َ
كَ .ق َالَ :يـا َأم َري ا ُْل ْؤمن َ
ْـت َأ ْه َـو ُن َع َلى اللَّ م ْ
ـكَ .ق َ
ْـت ،إِ َّن اللَّ َت َع َ
ي َ
وج ُشـو َب ِة َم ْأكَلِ َ
َم ْل َب ِس َ
ـال َف َر َض َع َل
ـت ك ََأن َ
ـك إِ ِّن َل ْس ُ
ـك ُ
ـالَ :و ْ َ
َّـاس َك ْي َلا َي َت َب َّيـغَ بِا ْل َف ِق ِ
َأئِ َّم ِـة ا ْل َعـدْ ِل َأ ْن ُي َقـدِّ ُروا َأ ْن ُف َس ُـه ْم بِ َض َع َف ِـة الن ِ
ير َف ْق ُـره»(((.
((( هنج البالغة :برشح الشيخ حممد عبده ،ج ،2ص .188
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واحلديــث أخرجــه الشــيخ الكلينــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) بلفــظ فيــه

بعــض اإلضافــة(((.

وتناولــه الراونــدي (ت 573هـــ) يف رشحــه لنهــج البالغــة وكــذا ابــن أيب

احلديــد املعتــزيل (ت  656هـــ) وهــو كااليت:
 -1قطب الدين الراوندي.
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تداخــل بيانــه (رمحــه اهلل) للحديــث ورشح مفرداتــه واظهــار داللتــه يف معرض

حديثــه ورشحــه لــكالم أمــر املؤمنــن (عليــه الصــاة والســام) و اصحابــه عنــد

اضطراهبــم يف أمــر احلكمــن ،فقــال مبتــدء ًا مــن قولــه (وهــو يعــوده):

(والعيادة :زيارة املريض؛ وروي« :ما أنت إليها يف اآلخرة كنت أحوج».

وتقــري الضيــف :أي تطعمهــم .والضيــف [مصــدر] يســتوي فيــه الواحــد

واجلمــع ،وقــد جيمــع .والرحــم :القرابــة .والعبــاء :الكســاء .وقيــل :العبايــة

والعبــاءة رضب مــن األكســية ،ويقــال «عــي بزيــد» أي اصعــد بــه عــي .هــذا
أصلــه ،ثــم يقــال عــي بــه وان جــيء بــه يف انحــدار(((.

وانــا صغــر فقال«:يــا عــدي نفســه» ألنــه كان يــؤذي نفســه يف دار الدنيــا عــى

وجــه كان تركــه أوىل  ،والضــار لنفســه هــو عدوهــا .واســتهام بــك اخلبيــث :أي

جعلــك الشــيطان هائــا  .والبــاء للتعديــة((( ،أي هيمــك .واهليــام كاجلنــون مــن

العشــق وغــره .

((( الكايف :ج ،1ص.411
((( قــال ابــن أيب احلديــد يف الــرح  33 - 11مــا لفظــه  :وتقــول عــي بفــان أي أحــره ،واألصــل
أعجــل بــه  ،فحــذف فعــل األمــر ودل الباقــي عليــه .
((( قال ابن أيب احلديد  :والباء زائدة .

املبحـ��ث األول :اس��تحباب التجارة والس��عي لطلب الرزق واإلستعانة به على اآلخرة

«أتــرى اهلل» أي تظــن اهلل كارهــا ألخــذك الطيبــات وهــي املحلــات وقــد

أحلهــا اهلل لــك.

وطعــام جشــب :أي غليــظ خشــن ،وقيــل :هــو الــذي ال أدم معــه .واجلشــوبة

مصــدر .و «وحيــك» يقــال للرتحــم.

وتبيغ الدم بصاحبه وتبوغ به :أي هاج به فقتله ،ويف احلديث:

«عليكــم باحلجامــة ال يتبيــغ الــدم بأحدكــم فيقتلــه» أي ال يتهيــج ،إذا قــدر

اإلمــام نفســه بأضعــف النــاس لباســا وطعــا ال هيلــك الفقــر فقــره .وقيــل :أصــل

تبيــغ تبغــى فقلــب)((( .

2ـ ابن أيب احلديد املعتزيل.

أما الشارح املعتزيل فقد اتبدأ من لفظ( :كنت) ،فقال:

(كنت ،ها هنا زائدة ،مثل قوله تعاىل:

كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾(((.
ُكِّلمُ مَنْ َ
َ
﴿كيْفَ ن َ

وقوله (عليه السالم):
ِ
«و َب َ
ــرةَ» :لفــظ فصيــح كأنــه اســتدرك وقــال
ْت َب َلغ َ
ــى إِ ْن ِشــئ َ
ْــت ِ َبــا اآلخ َ
وبــى عــى انــك قــد حتتــاج إليهــا يف الدنيــا لتجعلهــا وصلــة إىل نيــل اآلخــرة بــان

تقــري فيهــا الضيــف والضيــف لفــظ يقــع عــى الواحــد واجلمــع وقــد جيمــع فيقــال
ضيــوف وأضيــاف والرحــم القرابــة  .وتطلــع منهــا احلقــوق مطالعهــا توقعهــا يف

مظــان اســتحقاقها .

((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :ج ،2ص.320 - 329
((( مريم .29:
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والعبــاء مجــع عبــاءة وهــي الكســاء وقــد تلــن كــا قالــوا عظــاءة وعظايــة

وصــاءة وصاليــة .وتقــول عــى بفــان أي أحــره واألصــل أعجــل بــه عــى

فحــذف فعــل االمــر ودل الباقــي عليــه.

ويــا عــدى نفســه :تصغــر (عــدو) وقــد يمكــن أن يــراد بــه التحقــر املحــض

هاهنــا .ويمكــن أن يــراد بــه االســتعظام لعداوتــه هلــا ويمكــن أن خيــرج خمــرج
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التحنــن والشــفقة كقولــك يــا بنــى .واســتهام بــك اخلبيــث يعنــى الشــيطان أي
جعلــك هائــا ضــاال والبــاء زائــدة .فــان قيــل مــا معنــى قولــه (عليــه الســام):

(أنــت أهــون عــى اهلل مــن ذلــك)؟.

قلــت الن يف املشــاهد قــد حيــل الواحــد منــا لصاحبــه فعــا خمصوصــا حمابــاة

ومراقبــة لــه وهــو يكــره أن يفعلــه والبــر أهــون عــى اهلل تعــاىل مــن أن حيــل هلــم

أمــرا جماملــة واســتصالحا للحــال معهــم وهــو يكــره منهــم فعلــه.

وقولــه( :هــذا أنــت!) :أي فــا بالنــا نــراك خشــن امللبــس والتقديــر (فهــا أنــت

تفعــل كــذا فكيــف تنهــى عنــه!) .وطعــام جشــب أي غليــظ وكذلــك جمشــوب
وقيــل إنــه الــذي ال ادم معــه.

قولــه (عليــه الســام)( :أن يقــدروا أنفســهم بضعفــه النــاس) :أي يشــتبهوا

ويمثلــوا .وتبيــغ الــدم بصاحبــه وتبــوغ بــه أي هــاج بــه ويف احلديــث (عليكــم

باحلجامــة ال يتبيــغ بأحدكــم الــدم فيقتلــه) وقيــل أصــل (يتبيــغ) يتبغــى فقلــب
جــذب وجبــذ أي جيــب عــى اإلمــام العــادل أن يشــبه نفســه يف لباســه وطعامــه

بضعفــة النــاس  -مجــع ضعيــف – لكيــا هيلــك الفقــراء مــن النــاس فإهنــم إذا رأوا
امامهــم بتلــك اهليئــة وبذلــك املطعــم كان ادعــى هلــم إىل ســلوان لــذات الدنيــا

املبحـ��ث األول :اس��تحباب التجارة والس��عي لطلب الرزق واإلستعانة به على اآلخرة

والصــر عــن شــهوات النفــوس)(((.
احلديث الثاين:

قال (عليه الصالة والسالم):
«أ َل وإِ َّن ِم َن النِّ َع ِم س َع َة ا َْل ِ
َ
ال»(((.
َ

واحلديث الرشيف جمتزأ من قوله عليه الصالة والسالم:
ِ
ِ
ِ
ـن ا ْل َفا َقـ ِـة َمـ َـر ُض ا ْل َبــدَ ِن َ
ـن ا ْل َبـ َـا ِء ا ْل َفا َقـ َةَ ،
َ
ـن َمـ َـر ِ
ض
وأ َشــدُّ مـ ْ
وأ َشــدُّ مـ َ
«أ َل وإِ َّن مـ َ
وأ ْف َض ُ ِ
ِ
ــن ســ َع ِة ا َْل ِ
ــن النِّ َعــ ِم ســ َع َة ا َْل ِ
ــالَ ،
ــر ُض ا ْل َق ْل ِ
ــال
ــبَ ،أ َل وإِ َّن م َ
ــل م ْ َ
ا ْل َبــدَ ِن َم َ
َ
ِ
ِص َّح ـ ُة ا ْل َبــدَ ِنَ ،
ـن ِص َّحـ ِـة ا ْل َبــدَ ِن َت ْقـ َـوى ا ْل َق ْلـ ِ
ـب»(((.
وأ ْف َضـ ُـل مـ ْ
واحلديــث الرشيــف مل يتعــرض لبيانــه ورشحــه أغلــب رشاح هنــج البالغــة

ولــذا ســنورد مــا جــاء عــن الشــارح املعتــزيل ،فيقــول:

(قــد تقــدم الــكالم يف الفاقــة والغنــى؛ فأمــا املــرض والعافيــة ففــي احلديــث

املرفــوع:

«اليك انتهت األماين يا صاحب العافية»:

فأم ــا م ــرض القل ــب وصحت ــه فامل ــراد ب ــه التق ــوى وضده ــا ،وق ــد س ــبق الق ــول

يف ذل ــك.

وقال امحد بن يوسف الكاتب:

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج 11ص.34 - 33
((( هنج البالغة برشح حممد عبده :ج ،4ص 93برقم (.)388
((( املصدر نفسه.
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ال ـ ــمال للم ـ ــرء فـ ــي مـعـي ـش ـت ــه

خــر مــن الوالديــن والولــد

وإن تــدم نعمــة عليــك جتــد

خــر ًا مــن املــال صحــة اجلســد

و مــا مبــن ن ــال فضــل ع ــافية

وقـ ــوت ي ــوم فقــر اىل أح ــد)
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((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ،19ص.337

(((

املبحث الثاني
استحـباب اإلمجال يف طلب الدنيـا
تشــتمل هــذه املســألة عــى الكثــر مــن األحاديــث الرشيفــة الــواردة عنــه (عليــه

الصــاة والســام) يف هنــج البالغــة وهــذا يكشــف عــن مســؤوليته اجتــاه األمــة يف
إمامتــه وواليتــه لإلمــر بعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهتذيــب النفــس

عــى االعتــدال يف معاشــها وضبــط التــوازن فيــا حتتاجــه النفــس وحتتاجــه اآلخــرة.
احلديث األول:

قال عليه الصالة والسالم:

ض َك َق َط ــر ِ
ِ
الس ـ َـا ِء إِ َل األَ ْر ِ
ات ا َْل َط ـ ِـر إِ َل ك ُِّل
«َ ََّم ــا َب ْع ــدُ َفــإِ َّن األَ ْم ـ َـر َينْ ـ ِـز ُل م ـ َ
َ
ـن َّ
ِ
ـان َ -فــإِ ْن ر َأى َأحدُ ُك ـ َ ِ
ِ
ِ
ـن ِز َي ــا َد ٍة َأ ْو ُن ْق َص ـ ٍ
َن ْف ـ ٍ
ـر ًة ِف
َ
ـم َل ــا م ـ ْ
ْ
َ
ـس بِ ـ َـا ُقس ـ َ
ـم ألخي ــه َغف ـ َ
ـل َأ ْو م ـ ٍ
ـال َأ ْو َن ْف ـ ٍ
ـن َل ــه فِ ْتنَ ـ ًة َف ـإِ َّن ا َْل ـ ْـر َء ا ُْل ْس ــلِ َم َم ــا َل ْ َي ْغ ـ َ
ـاء ًة
ـس َف ـ َـا َتكُو َن ـ َّ
َأ ْه ـ ٍ َ
ـش َد َن ـ َ
َان كَا ْل َفالِ ــجِ ا ْل َي ـ ِ ِ
َت ْظ َه ـ ُـر َف َيخْ َش ـ ُـع َل ــا إِ َذا ُذكِ ـ َـر ْت و ُي ْغ ـ َـرى ِ َب ــا لِ َئ ــا ُم النَّ ـ ِ
ـاس
ـاس ك َ
ا َّل ـ ِـذي ينْتَظِ ــر َأو َل َف ــوز ٍَة ِم ــن ِقدَ ِ
اح ــه ت ِ
ـم و ُي ْر َف ـ ُـع ِ َب ــا َعنْ ــه ا َْل ْغ ـ َـر ُم
ُوج ـ ُ
ْ
ْ
ُ َّ
ـب َل ــه ا َْل ْغنَ ـ َ
َ
ـريء ِم ــن ِْ ِ ِ ِ
ِ
ال ْس ـنَ َي ْ ِ
ـن اللَّ إِ ْح ــدَ ى ُْ
وك ََذلِ ـ َ
ي إِ َّم ــا
ال َيا َن ــة َينْتَظ ـ ُـر م ـ َ
ـك ا َْل ـ ْـر ُء ا ُْل ْس ــل ُم ا ْل ـ َ ِ ُ َ
ِ
ِ
ٍ
ـر َلــه وإِ َّمــا ِرز َْق اللَّ َف ـإِ َذا ُهـ َـو ُذو َأ ْهـ ٍ
وم َعــه ِدينُــه
ومــال َ
ـل َ
َداعـ َ
ـي اللَّ َفـ َـا عنْــدَ اللَّ َخـ ْ ٌ
ث ِ
ِ
ِ
وح َس ـ ُبه وإِ َّن ا َْل ـ َ
ـح َح ـ ْـر ُ
ـن َح ـ ْـر ُ
اآلخ ـ َـر ِة و َق ــدْ
ـال وا ْل َبن ـ َ
الصال ـ َ
ث الدُّ ْن َي ــا وا ْل َع َم ـ َـل َّ
َ
ـال ألَ ْق ــوا ٍم َفاح ـ َـذروا ِم ــن اللَّ م ــا ح َّذر ُك ـ ِ
ي َم ُع ُه ـ َـا اللَّ َت َع ـ َ
واخ َش ـ ْـوه
ـن َن ْف ِس ــه ْ
ـم م ـ ْ
َ
َ
َْ
َ َ َ ْ
ْ ُ
ٍ
ـر ِري ـ ٍ
ِ
ـن َي ْع َم ـ ْـل لِ َغ ـ ْ ِ
ـاء َ
ـر
َخ ْشــ َي ًة َل ْي َس ـ ْ
ول ُس ـ ْـم َعة َفإِ َّن ــه َم ـ ْ
ـت بِ َت ْعذي ـ ٍـر وا ْع َم ُل ــوا ِف َغ ـ ْ ِ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َع ِمـ َـل َلــه ن َْسـ َـأ ُل اللَّ َم َنـ ِ
ـاز َل ُّ
وم َرا َف َق ـ َة
اللَّ َيك ْلــه اللَّ َلـ ْ
الس ـ َعدَ اء ُ
وم َعا َي َش ـ َة ُّ
الشـ َـهدَ اء ُ
األَ ْنبِي ـ ِ
ـاء»(((.
َ
احلديث الثاين:

قال عليه الصالة والسالم:

«ال كنــز أغنــى مــن القناعــة ،وال مــال أذهــب للفاقــة مــن الــرىض بالقــوت ومــن
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أتقــر عــى بلغــة الكفــاف فقــد أنتظــم الراحــة وتبــوأ خفــض الدعــة»(((.
احلديث الثالث:

قال عليه الصالة والسالم:
اآلخــر ِة َخــر ِمَّــا َن َقــص ِمــن ِ
«واع َلمــوا َأ َّن مــا َن َقــص ِمــن الدُّ ْنيــا وزَاد ِف ِ
اآلخـ َـر ِة
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ
ٌْ
وزَاد ِف الدُّ ْنيــا َف َكـ ِ
ِ ِ
وم ِزيـ ٍـد َخـ ِ ٍ
ـن َم ْن ُقـ ٍ
ـم بِــه َأ ْو َسـ ُـع
ـم مـ ْ
َ
ـوص َرابِــحٍ َ
ْ
َ
ـاس إِ َّن ا َّلــذي ُأم ْر ُتـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َفـ َـذ ُروا َمــا َقـ َّـل َل ِــا
مـ َ
ـم َأ ْك َثـ ُـر مَّــا ُحـ ِّـر َم َع َل ْي ُكـ ْ
ومــا ُأحـ َّـل َل ُكـ ْ
ـم َعنْــه َ
ـن ا َّلــذي ُ ِني ُتـ ْ
ـاق َل ِــا اتَّســع َقــدْ َت َك َّفـ َـل َل ُكــم بِالــرز ِْق ُ ِ
ـم بِا ْل َع َمـ ِ
ومــا َضـ َ
ـن
ـل َفـ َـا َيكُو َنـ َّ
َ َ
َك ُثـ َـر َ
وأم ْر ُتـ ْ
ْ ِّ
وض ع َليكُــم عم ُلــه مــع َأنَّــه واللَّ َل َق ِ
ــون َلكُــم َط َلبــه َأو َل بِك ِ
ــد
ا َْل ْض ُم ُ
ــن ا َْل ْف ُــر ِ َ ْ ْ َ َ َ َ
ُــم م َ
ْ ُ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشـ ُّ
ـر َض َّ
ـم
ـك و َدخـ َـل ا ْل َيقـ ُ
ـن َح َّتــى ك ََأ َّن ا َّلــذي ُضمـ َ
ـم َقــدْ ُفـ ِـر َض َع َل ْي ُكـ ْ
ـن َل ُكـ ْ
ا ْعـ َ َ
وك ََأ َّن ا َّلـ ِـذي ُفـ ِـر َض ع َلي ُكــم َقــدْ و ِضــع عنْ ُكــم َفبـ ِ
وخا ُفــوا َب ْغ َتـ َة األَ َجـ ِ
ـل
ـاد ُروا ا ْل َع َمـ َـل َ
ُ َ َ ْ َ
َ ْ ْ
ِ
ِ
َفإِنَّــه َل يرجــى ِمــن رجع ِ
ــة ا ْل ُع ُم ِ
ــو َم
الــرز ِْق َمــا َف َ
ــات ا ْل َي ْ
ــر َمــا ُي ْر َجــى م ْ
ْ َ ْ َ
ُْ َ
ــن َر ْج َعــة ِّ
ـات َأمـ ِ ِ
ِ
ـن ا ْل ُع ُمـ ِـر َل ْ ُيـ ْـر َج ا ْل َيـ ْـو َم َر ْج َع ُتــه
ـس مـ َ
مـ َ
ومــا َفـ َ ْ
ـي َغــد ًا ِز َيا َد ُتــه َ
ـن الـ ِّـرز ِْق ُر ِجـ َ
ِ
ِ
الرجــاء مــع َْ ِ
ـن إِ َّل َ
ـم
الائــي وا ْل َيـ ْـأ ُس َمـ َـع ا َْلــاض َفا َّت ُقــوا اهلل َحـ َّـق تُقاتــه وال َتُو ُتـ َّ
َّ َ ُ َ َ
وأ ْن ُتـ ْ
((( هنج البالغة :ج ،1ص ،60اخلطبة (.)23
((( هنج البالغة :ج ،4ص.)371( ،87
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ون»(((.
ُم ْســلِ ُم َ

احلديث الرابع:

قال عليه الصالة والسالم:
ُ ِ
ـن الدُّ ْن َيــا َمــا َأ َتـ َ
ـاك ،و َتـ َـو َّل َعـ َّـا َتـ َـو َّل َعنْـ َ
ـت َل ْ َت ْف َعـ ْـل َف َأ ْجِـ ْـل ِف
ـكَ ،فـإِ ْن َأ ْنـ َ
«خـ ْـذ مـ َ
ال َّط َل ِ
ب »(((.
احلديث اخلامس:

قال عليه الصالة والسالم:

ِ
«الـ ِّـرز َْق ِر ْز َقـ ِ
ـانِ :رز ٌْق َت ْط ُل ُبــه ِ
ـك َف ـإِ ْن َل ْ ت َْأتِــه َأ َتـ َ
ورز ٌْق َي ْط ُل ُبـ َ
ـم
ـاك َفـ َـا َ ْتمـ ْـل َهـ َّ
ِ
ـاك ك ُُّل َيـ ْـو ٍم َعـ َـى َمــا فِيــهَ .فـإِ ْن َت ُكـ ِ
ـكَ ،ك َفـ َ
ـم َي ْو ِمـ َ
َسـنَتِ َ
ـن ُع ُمـ ِـر َك
السـنَ ُة مـ ْ
ـن َّ
ك َعـ َـى َهـ ِّ
ِ
ٍ ِ ٍ
ـك ،وإِ ْن َل ْ َت ُكـ ِ
َف ـإِ َّن اللَّ َت َعـ َ
ـم َلـ َ
ـال َس ـ ُي ْؤتِ َ
ـن
الس ـ َن ُة مـ ْ
ـن َّ
يك ِف ك ُِّل َغــد َجديــد َمــا َق َسـ َ
ك إِ َل ِرز ِْقـ َ ِ
الـ ِ
ـن َي ْس ـبِ َق َ
ـس َلـ َ
ـن
ـب ،و َلـ ْ
ـك َطالـ ٌ
ـك؟ و َلـ ْ
ـم فيـ َـا َل ْيـ َ
ُع ُمـ ِـر َك َفـ َـا ت َْصنَـ ُـع بِ َْ ِّ
ِ
ِ
ـك َمــا َقــدْ ُقــدِّ َر َلـ َ
ـئ َعنْـ َ
َيغْلِ َبـ َ
ـك»(((.
ـب .و َلـ ْ
ـك َع َل ْيــه َغالـ ٌ
ـن ُي ْبطـ َ
وغريهــا مــن األحاديــث التــي وردت يف هنــج البالغــة إال اننــا نكتفــي هبــذا

القــدر وذلــك كــي يأخــذ موضــوع الرجــوع اىل رشوح هنــج البالغــة لبيــان معــاين
األحاديــث جانب ـ ًا كبــر ًا مــن البحــث.

أما ما تعلق بجانب الفقه وعنوان املبحث فهو كااليت:

((( هنج البالغة :ج ،1ص ،226 -225اخلطبة (.)114
((( هنج البالغ :ج ،4ص 93برقم .393
((( هنج البالغة؛ ج ،4ص 91برقم (.)379
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املسألة األوىل :استحباب االمجال يف طلب الرزق يف املذاهب اإلسالمية.
مل يتعــرض كثــر مــن فقهــاء املذاهــب اإلســامية اىل هــذه املســألة؛ ولــذا:

ســنورد مــا عثرنــا عليــه لــدى بعــض املذاهــب ،وهــي اإلمامــي ،والشــافعي ،وهــو

كااليت:

ً
أوال  -املذهب اإلمامي.
166

تنــاول كثــر مــن فقهــاء اإلماميــة مســألة اســتحباب االمجــال ف يطــل بالدنيــا

كالعالمــة احلــي (رمحــه اهلل) (ت 726هـــ)؛ واملحقــق االردبيــي (رمحــه اهلل) (ت
993هـــ) والشــيخ حســن آل عصفــور (رمحــه اهلل)( ،ت 1216هـــ) ،واملحقــق
النراقــي (رمحــه اهلل) (ت 1244هـــ) ،ومنهــم الشــيخ حممــد حســن اجلواهــري

(رمحــه اهلل) (ت 1266هـــ) فقــد جــاء يف املســألة ،قولــه:

(ومنهــا – اي مــن آداب التجــارة – أن يقتصــد يف طلبــه وجيمــل فيــه وذلــك

باالقتصــار عــى أدنــى املعيشــة وتــرك االجتهــاد البليــغ ففــي اخلــر:

(ليكــن طلبــك املعيشــة فــوق كســب املضيــع ،ودون كســب احلريــص الــرايض

بدنيــاه املطمئــن إليهــا ،ولكــن أنــزل نفســك مــن ذلــك بمنزلــة املنصــف املتعفــف

ترفــع نفســك عــن منزلــة الواهــن الضعيــف وتكســب مــا ال بــد للمؤمــن منــه)(((.
ً
ثانيا  -املذهب الشافعي.

تنــاول احلافــظ النــووي مســألة االمجــال يف طــل بالدنيــا يف بيانــه ملســائل البيــع

فــأورد حديثــن يف هــذا اخلصــوص ،فقــال:
((( جواهر الكالم :ج ،22ص.450
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(فصــل :عــن ايب محيــد الســاعدي ،إن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه -وآلــه-

وســلم) قــال:

«أمجلوا يف طلب الدنيا فان كال ميرس ملا كتب له منها».

رواه البيهقي بأسناد صحيح ،ورواه ابن ماجه بأسناد ضعيف.

وعــن جابــر ريض اهلل عنــه ،قــال قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه -وآلــه-

وســلم):

«ال تســتبطئوا الــرزق فإنــه مل يكــن عبــد يمــوت حتــى يبلغــه بآخــر رزق هــو لــه

فاتقــوا اهلل وأمجلــوا يف الطلــب مــن احلــال وتــرك احلــرام».
رواه ابن ماجه والبيهقي)(((.

املسألة الثانية :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
ذهــب فقهــاء املذهــب اإلمامــي والشــافعي اىل القــول :باســتحباب االمجــال يف

طلــب الدنيــا.

املسألة الثالثة :قصدية النص يف السعي واإلمجال يف طلب املال.
لعــل املــرء يقــف حمتــار ًا بــن طائفتــن يف االحاديــث حتــث عــى طلــب املــال

وتقلــل مــن ،ترغــب يف املــال وحتــذر منــه ،فــا هــي قصديــة كل فئــة مــن هــذه

االحاديــث؟

ترشــد األحاديــث الرشيــف يف هنــج البالغــة املتعلقــة باحلــث عــى الســعي

لطلــب املــال وطــرق ابــواب الــرزق وســلك ســبله واألخــرى املعاكســة هلــا يف
((( املجموع :ج ،9ص.151 - 150
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االمجــال بطلــب الدنيــا اىل اجيــاد حالــة مــن التــوازن القيمــي بــن الســعي واالمجــال.
ففــي الطائفــة األوىل املتضمنــة احاديثــه عليــه الســام يف احلــث عــى الســعي

لطلــب الــرزق واملــال.

جيب الباحث أمهية ان يكون اإلنسان يف دائرة جمموعة من القيم ،وهي:

 -1قيمــة العــزة ،أي عزيــز ًا يف نفســه واهلــه وقومــه بحفــظ وجــه عــن االنــكال

168

عــى النــاس وان كانــوا مــن اقرهبــم إليــه كوالديــة واخوانــه وابنائــه.

 -2يف أداء مــا فــرض اهلل يف اليــر واالســتطاعة؛ ففــي جهــة اليــر يف أداء

الصــاة ومقدماهتــا ومســتحباهتا فاإلنســان عنــد فقــره وهــو يف فصــل الشــتاء
يتملمــل يف الوضــوء باملــاء البــارد الــذي حيتــاج تســخينه اىل املــال ويــرع بــأداء

الصــاة يف املــكان البــارد وقــد اســقطت اســنانه فضــ ً
ا عــن تعرضــه للــزكام
واحلــال جيــري جمــراه يف بيــان أثــر املــال يف الصيــف واحتيــاج اإلنســان اىل الوســائل

التــي تعينــه عــى أداء الفرائــض بيــر وســهولة.

وامــا يف االســتطاعة إلداء فريضــة احلــج والكفــارات ،والنــذور ،ورد املظــامل،

يكــون املــال خــر وســيلة إلبــراء الذمــة ونيــل رضــا اهلل تعــاىل ،ومــن ثــم فبــن أن
يســتعني اإلنســان يف ابــراء ذمتــه يف بعــض مــوارد الكفــارات بالصــوم كــا يف كفــارة

شــهر رمضــان وكفــارة اليمــن وبــن أن يــرء ذمتــه مــن خــال املــال يف اطعــام
املســاكني كال ضمــن حــدوده الرشعيــة لفــرق شاســع يف العــر واليــر ومهــا

طريقــان إلبــراء الذمــة ونيــل رضــا اهلل تعــاىل.

 -3يف التوســعة عــى العيــال ،وادخــال الــرور عليهــم وحتســن أحواهلــم

وتوفــر احتياجاهتــم واالحســان إليهــم يف جــودة تعليمهــم وحتصيلهــم لشــهادات

املبحـ��ث الثاني :اس��تحباب اإلمجال يف طلب الدنيا

علميــة متكنــه مــن مزاولــة دورهــم يف احليــاة وبناءهــا.

 -4يف صلــة الرحــم ،وســد بعــض احتياجاهتــم ومعونتهــم عــى أداء

مســتلزماهتم املعيشــية.

 -5يف قضاء حوائج املؤمنني وادخال الرسور عليهم وتيسري أمورهم.

 -6يف االســهام يف اوجــه الــر الكثــرة يف البنــاء واالعامر ،والتعليــم والتثقيف،

ورعايــة االيتــام ،ومعونــة املحاويــج واملحرومــن ،والرشديــن ،فضــ ً
ا عــن بنــاء
املســاجد واملؤسســات اخلرييــة والرتبويــة ،وغريهــا مــن اوجــه اخلــر؛ فهــذا قلــه

كلــه حيتــاج اىل املــال ،ليكــون املســلم واالرسة واملجتمــع مصداق ـ ًا لقولــه تعــاىل :
ُ
َّاس﴾.
﴿كنْ ُتمْ خَيْرَ ُأمَّةٍ ُأخْ ِرجَتْ لِلن ِ

وهــو ضمــن الدائــرة القيميــة التــي جتعــل مــن اإلنســان وعيشــه بكرامــة هدفهــا

األول ،واثــر املــال يف حتقيــق هــذا اهلــدف.

ويف املقابــل :تنظــم لنــا االحاديــث الرشيفــة الــواردة عــن أمــر املؤمنــن

(عليــه الصــاة والســام) يف الطائفــة الثانيــة مــن االحاديــث عــى هتذيــب
النفــس وترويضهــا وانقيادهــا للحــق واخلــر وحتصينهــا مــن الوقــوع يف فــخ
اجلشــع والطمــع فتكــون اســرة للباطــل ومصــدر ًا للــرور يف احلــرص والشــح،
واالحتــكار ،واملكــر ،واخلديعــة ،واخليانــة ،ونقــض العهــود ،وارتــكاب املوبقــات

واملحرمــات بغيــة احلصــول عــى املــال ،فيصبــح كل يشء مبــاح امــام حتقيــق هــذا

اهلــدف ،وهــو مــا عانــت منــه العبــاد والبــاد يف وقــوع احلــروب والرتويــج هلــا بغيــة

ترصيــف الســاح والعتــاد؛ ونــر االوبئــة بغيــة صناعــة االدويــة هلــا وترصيفهــا؛

وتســارع الصناعــات وتغــري النفــس هبــا يف امللبــس واملــأكل واملــرب ،واملخــدع،
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فأينــا تديــر طرفــك جتــد أمامــك مــا يســتهوك حتــى ختتــار بــا يرضيــك ،ليكشــف

اإلنســان يف هنايــة املطــاف أنــه هــو الســلعة وان أصحاب األمــوال الذيــن ال يراعون

هلل حرمــة قــد اختــذوه ســلعة تــدر عليهــم املــال يف مريــه وكســوته ،وختتمــه وجوعــه،
وان لــزم األمــر اجتــروا بأعضائــه حي ـ ًا وميت ـ ًا.
وعليه:
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نجــد أمــر املؤمنــن (عليــه الصــاة والســام) حيــذر مــن املــال اكثــر ممــا يرغــب

فيــه وذلــك ملــا يرتبــط بــه مــن أثــار عظيمــة عــى النفــس واالرسة واملجتمــع ،وعــى

البــر واحلجــر فــكان مــن أعظــم املهلــكات لإلنســان ،وال ينجــو منــه إال ذو حــظ

عظيــم؛ ومــن ثــم احتــاج األمــر اىل إجيــاد حالــة مــن التــوازن القيمــي يف احلــث عــى
طلــب املــال والســعي مــن اجلــه ،ويف التحذيــر منــة واالمجــال يف طلبــه وذلــك
الختــاف قيــم اخلــر والــر املرتبطــة باملــال واملتعلقــة بــه.

قال (عليه الصالة والسالم):
ِ ِ
ِ
ـال ِف َغـ ْ ِ
ـر ُة َر ُجـ ٍ
ـم َْ
ـب َمـ ً
ـر َطا َعـ ِـة
ـل ك ََسـ َ
«إِ َّن َأ ْع َظـ َ
ـرات َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــةَ ،حـ ْ َ
الـ َ َ
اهللَ ،ف َو ِر َثــه َر ُجـ ٌـل َف َأ ْن َف َقــه ِف َطا َعـ ِـة اهلل ُسـ ْب َحانَهَ ،فدَ َخـ َـل بِــه َْ
النَّـ َة و َد َخـ َـل األَ َّو ُل بِــه
ـار»(((.
النَّـ َ

املسألة الرابعة :ما ورد يف األحاديث من شروح نهج البالغة .
تنــاول رشاح هنــج البالغــة األحاديــث املخصوصــة باإلمجــال يف طلــب الدنيــا

يف مصنفاهتــم وأظهــروا مــا تضمنتــه مــن دالالت ومعــان كثــرة ،وهــي كااليت:
((( هنج البالغة حديث 429 :ص552؛ الكايف للكليني .
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احلديث األول:

ض َك َق َطــر ِ
«أمــا بعــدُ َفــإِ َّن األَمــر ين ِ ِ
ات ا َْل َط ِ
الس َــا ِء إِ َل األَ ْر ِ
ــر إِ َل ك ُِّل
ْــز ُل م َ
َ َّ َ ْ
َ
ــن َّ
ْ َ َ
ِ
ـان َفـإِ ْن ر َأى َأحدُ ُكـ َ ِ
ِ
ِ
ـن ِز َيــا َد ٍة َأ ْو ُن ْق َصـ ٍ
ـر ًة ِف َأ ْهـ ٍ
َن ْفـ ٍ
ـل
َ
ـم َلــا ،مـ ْ
ْ
َ
ـس بِـ َـا ُقسـ َ
ـم ألخيــه َغفـ َ
َأ ْو مـ ٍ
ـال َأ ْو َن ْفـ ٍ
ـن َلــه فِ ْتنَ ـ ًة َف ـإِ َّن ا َْلـ ْـر َء ا ُْل ْســلِ َم َمــا َل ْ َي ْغـ َ
ـاء ًة َت ْظ َهـ ُـر
ـسَ ،فـ َـا َتكُو َنـ َّ
َ
ـش َد َنـ َ
َان كَا ْل َفالِــجِ ا ْل َيـ ِ ِ
َف َيخْ َشـ ُـع َلــا إِ َذا ُذكِـ َـر ْت و ُي ْغـ َـرى ِ َبــا لِ َئــا ُم النَّـ ِ
ـاس ا َّلـ ِـذي َينْتَظِـ ُـر
ـاس ك َ
َأو َل َفــوز ٍَة ِمــن ِقدَ ِ
احــه ت ِ
ـم و ُي ْر َفـ ُـع ِ َبــا َعنْــه ا َْل ْغـ َـر ُم ،وك ََذلِـ َ
ـك ا َْلـ ْـر ُء
ُوجـ ُ
ْ
ْ
َّ
ـب َلــه ا َْل ْغنَـ َ
ِ
ـريء ِمــن ِْ ِ ِ ِ
ِ
ال ْسـنَ َي ْ ِ
ـن اهلل إِ ْحــدَ ى ُْ
ـي اهلل َفـ َـا ِعنْــدَ
ال َيا َنــة َينْتَظـ ُـر مـ َ
ا ُْل ْســل ُم ا ْلـ َ ِ ُ َ
ي ،إِ َّمــا َداعـ َ
ِ
ٍ
ـر َلــه ،وإِ َّمــا ِرز َْق اهلل َفـإِ َذا ُهـ َـو ُذو َأ ْهـ ٍ
وح َسـ ُبه ،وإِ َّن ا َْلـ َ
ـال
وم َعــه دينُــه َ
ومــال َ
ـل َ
اهلل َخـ ْ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ي َم ُع ُهـ َـا اهلل َت َعـ َ
ـح َحـ ْـر ُ
ـن َحـ ْـر ُ
ـال
وا ْل َبنـ َ
الصالـ َ
ث الدُّ ْن َيــا ،وا ْل َع َمـ َـل َّ
ث اآلخـ َـرة ،و َقــدْ َ ْ
ألَ ْقــوامٍَ ،فاحـ َـذروا ِمــن اهلل مــا ح َّذر ُكـ ِ
ـت بِ َت ْع ِذيـ ٍـر،
واخ َشـ ْـوه َخ ْشـ َي ًة َل ْي َسـ ْ
ـن َن ْف ِســه ْ
ـم مـ ْ
َ
َ َ َ َ ْ
ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
ـر ِريـ ٍ
ـن َي ْع َمـ ْـل لِ َغـ ْ ِ
ـاء َ
ـن َع ِمـ َـل َلــه؛
ول ُسـ ْـم َعة َفإِ َّنــه َمـ ْ
ـر اهلل َيك ْلــه اهلل َلـ ْ
وا ْع َم ُلــوا ِف َغـ ْ ِ َ
اء ومرا َف َق ـ َة األَ ْنبِيـ ِ
اء ومعاي َش ـ َة الس ـعدَ ِ
الشــهدَ ِ
ن َْسـ َـأ ُل اهلل َمنَـ ِ
ـاء»(((.
ـاز َل ُّ َ
ُّ َ
َ
َُ
ُ َ َ
هــذا احلديــث متجــزأ مــن خطبــة لــه (عليــه الســام) تشــتمل عــى مجلــة مــن

املعــارف االخالقيــة املوجهــة للفــرد ،واألرسة ،والعشــرة ،واملجتمــع ،ال ســيام فيــا
يرتبــط ومطالــب البحــث ،وهــو االمجــال يف طلــب الدنيــا.
ولذا:

نقتــر يف بيــان دالالهتــا املعرفيــة عــى مــا ورد يف رشح ابــن ميثــم البحــراين

(رمحــه اهلل) (ت 679هـــ).
قال (رمحه اهلل):

((( هنج البالغة؛ اخلطبة ()388؛ الكايف للكليني :ج ،5ص.57
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(الغفــرة :الكثــرة والزيــادة  .وروى عفــوة بكــر العــن ،وعفــوة ّ
كل يشء

صفوتــه .وغــرى يغــري باألمــر إذا ولــع بــه ،وأغريتــه بــه :إذا حثثــت لــه الدخــول
فيــه .والفالــج :الفائــز .واليــارس :الالعــب بامليــر .وســنذكر كيف ّيتــه .والقــداح:

ســهام امليــر ا َّلتــي يلعــب هبــا ،والتعذيــر اظهــار العــذر ممّــن ال عــذر لــه يف احلقيقــة،
وعشــرة الرجــل :قبيلتــه واملعــارشون لــه ،واحليطــة بالكــر :احلفــظ والرعايــة،
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ـم :اجلمــع .والشــعث :تفـ ّـرق األمــر وانتشــاره .
واللـ ّ

واعلــم ّ
أن مــدار هــذا الفصــل عــى تأديــب الفقــراء بــرك احلســد ونحــوه ّأوال،

وعــى تأديــب األغنيــاء بالشــفقة عــى الفقــراء ومواســاهتم بالفضــل مــن املــال
وتزهيدهــم مجعــه ثانيــا .

فقوله :أ ّما بعد ّ
فإن األمر ينزل إىل قوله  :أو نقصان .

أن ّ
صــدر اخلطبــة .أورده ليبنــى عليــه غرضــه ،وحاصلــه اإلشــارة إىل ّ
كل

مــا حيــدث مــن زيــادة أو نقصــان ويتجــدّ د فيــا يكــون بــه صــاح حــال اخللــق يف
صحــة أو مــال أو علــم أو جــاه أو أهــل فإ ّنــه صــادر عــن
معاشــهم ومعادهــم مــن ّ

اإلهلــي يف اللــوح املحفــوظ ا َّلــذي هــو
القســمة الر ّبان ّيــة املكتوبــة بقلــم القضــاء
ّ
خزانــة ّ
كل يشء .واملــراد باألمــر حكــم القــدرة اإلهل ّيــة عــى املمكنــات بالوجــود

وهــو املعـ ّـر عنــه بقولــه تعــاىلٌ :كــن :يف قولــه:

﴿إَِّنمــا َقوْ ُلنــا لِشَ ـيْءٍ إِذا َأرَدْنــاهُ﴾ وبنزولــه نســبة حصولــه إىل ّ
ـم
كل نفــس بــا قسـ ّ
هلــا وهــى النســبة املسـ ّـاة بالقــدر يف قولــه تعــاىل ﴿وَإِنْ مِـنْ شَـيْءٍ إَِّل عِنْدَنــا خَزائِنُـهُ
ومــا ُننَزِّ ُل ـهُ إَِّل بِ َق ـدَرٍ مَعْ ُلــوم ٍ﴾(((.
((( احلجر.21 :
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اإلهلــي وبــاألرض عــامل الكــون والفســاد عــى
واملــراد بالســاء ســاء اجلــود
ّ

ســبيل اســتعارة هذيــن اللفظــن للمعنيــن املعقولــن مــن املحسوســن  ،ووجــه
االســتعارة يف املوضعــن مشــاركة املعنيــن املذكوريــن للســاء واألرض يف معنيــي
العلـ ّـو واالســتفال ّ
كل بالنســبة إىل اآلخــر ،وإ ّنــا مل تكــن احلقيقــة مــرادة ّ
ألن األمــر

النــازل ليــس لــه جهــة هــي مبــدء نزولــه َّ
وإل لــكان األمــر يف جهتــه  -تعــاىل اهلل

عــن ذلــك  -وحيتمــل أن يــراد حقيقــة الســاء واألرض عــى معنــى ّ
أن احلــركات
الفلك ّيــة ّملــا كانــت رشائــط معــدّ ة يصــدر بواســطتها مــا حيــدث يف األرض كانــت

الســاء مبــادئ عــى بعــض الوجــوه لنــزول األمــر  .فأ ّمــا تشــبيهه بقطــر املطــر فوجــه
أن حصــول الــرزق واألهــل ونحومهــا لـ ّ
التشــبيه ّ
ـكل نفــس وقســمها منهــا خمتلــف

أن قطــر املطــر بالقيــاس إىل ّ
بالزيــادة والنقصــان كــا ّ
كل واحــدة مــن البقــاع كذلــك.
وهو تشبيه للمعقول باملحسوس .

وقولــه :فــإذا رأى أحدكــم ألخيــه املســلم غفــرة يف أهــل أو مــال أو نفــس فــا

تكون ـ ّن لــه فتنــة .رشوع يف تأديــب مــن حصــل يف ح ّقــه النقصــان يف أحــد األمــور
املذكــورة بالنهــى هلــم عــن االفتتــان بحــال مــن حصلــت لــه الزيــادة والنفاســة يف

أحدهــا :مــن املــال أو األهــل أو النفــس .قــال بعــض الشــارحني :إ ّنــه أراد بالنهــى

عــن الفتنــة هاهنــا النهــى عــن احلســد .والتحقيــق أن يقــالّ :
إن الفتنــة هــي الضــال

عــن احلـ ّـق بمح ّبــة أمــر مــا مــن األمــور الباطلــة ،واالشــتغال بــه عـ ّـا هــو الواجــب
مــن ســلوك ســبيل اهلل .و ّملــا كان حــال الفقــراء مــن أحــد األمــور املذكــورة بالنســبة
يؤهــل نفســه لتلــك الزيــادة
إىل مــن عرضــت لــه الزيــادة يف أحدهــا ،فمنهــم مــن ّ

ـتحق
فــرى أ ّنــه أحـ ّـق هبــا ممّــن عرضــت لــه فيعــرض لــه أن حيســده ،أو يــرى أ ّنــه يسـ ّ
ـر نفســه عــن ذلــك لكــن يميــل
مثلهــا فيعــرض لــه أن يغبطــه ،ومنهــم مــن يقـ ّ
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بطبعــه إىل خدمــة مــن لــه تلــك الزيــادة ،وينجــذب بك َّليتــه إىل مواالهتــم ككثــر مــن
الفقــراء ا َّلذيــن يميلــون بطباعهــم إىل خدمــة األغنيــاء ،وخيلصــون الســعي هلــم ليس
ألمــر ســوى مــا حصلــوا عليــه مــن مــال أو جــاه أو نحــو ذلــك .ولعـ ّـل تلــك الغايــة
توهــم االنتفــاع هبــم ممّــا حصلــوا عليــه .و ّملــا كانــت هــذه األمــور ونحوهــا
يشــوهبا ّ

أعــى احلســد والغبطــة ،وامليــل إليهــم ألجــل مــا حصلــوا عليــه مــن الزيــادة يف أحــد
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التوجــه إىل اهلل تعــاىل ومقبلــة عــن
األمــور املذكــورة رذائــل أخــاق مشــغلة عــن
ّ

ـى عنــه يف احلقيقــة هــو الضــال بأحــد الرذائــل املذكــورة
ســواء الســبيل كان املنهـ ّ
وهــو املــراد بلفــظ الفتنــة هاهنــا.

فإن املرء املسلم .إىل قوله :ومعه دينه وحسبه.
وقولهّ :

أقــول :إعــراب هــذا الفصــل ّ
أن مــا هاهنــا بمعنــى املــدّ ة  .وكالفالــج خــر أ ّنــو

تظهــر صفــة لدنــاءة وقولــه فيخشــع إن محلنــا اخلشــوع عــى املعنــى اللغــوي وهــو

ـض الطــرف مثــا والتطأمــن .
غـ ّ

ـريف وهــو اخلضوع هلل واخلشــية
كان عطفــا عــى يظهــر ،وإن محلنــاه عــى املعنــى العـ ّ

منــه فالفــاء لالبتــداء .واليــارس صفــة للفالــج .وإذا للمفاجــأة .إذا عرفت ذلك.

الســام) ّملــا هنــى عــن الفتنــة بأحــد األمــور املذكــورة
فاعلــم أنّــه (عليــه ّ

والشــغل هبــا أراد أن ين ّبــه عــى فضيلــة االنتهــاء عنــه فن ّبــه عــى كوهنــا دنايــا بقولــه:

ـم ع ّقــب بالتنفــر عــن الدنــاءة والرتغيــب يف التنـ ّـزه عنهــا بــا
مــا مل يغــش دنــاءة  ،ثـ ّ

ذكــره .ومعنــاه ّ
أن املســلم مهــا مل يرتكــب أمــرا خسيســا يظهــر عنــه فيكســب نفســه
خلقــا رديئــا ،ويلزمــه بارتكابــه اخلجــل مــن ذكــره بــن اخللــق إذا ذكــر واحليــاء مــن

التعيــر بــه ،ويغــرى بــه لئــام النــاس وعوا ّمهــم يف فعــل مثلــه .وقيــل :يف هتــك
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ـوي ،وإن
ســره .فإ ّنــه يشــبه الفالــج اليــارس .هــذا إن محلنــا اخلشــوع عــى معنــاه اللغـ ّ
ـي كان املــراد أ ّنــه مــا مل يغــش دنــاءة فيخشــع هلــا:
محلنــاه عــى املعنــى العــريف الرشعـ ّ

ـرع إليــه هربــا مــن الوقــوع يف مثلهــا
أي بــل خيشــع هلل وخيضــع لــه عنــد ذكرهــا ويتـ ّ
وخوفــا مــن وعيــده عــى املعــايص فيكــون كالفالــج اليــارس.

املســمى ميــرا ليتّضــح بــه وجــه التشــبيه.
فلنــرت ّأوال إىل كيف ّيــة اللعــب
ّ

فنقــولّ :
إن اخلشــبات املســم ّيات قداحــا وهــى ا َّلتــي كانــت اليســار اجلــزور ســبعة:

ّأوهلــا :الفـ ّـذ بالــذال املعجمــة وفيــه فــرض واحــد .وثانيهــا :التــوأم .وفيــه فرضــان.
وثالثهــا :الرضيــب بالضــاد املعجمــة وفيــه ثالثــة فــروض .ورابعهــا :احللــس بكــر
احلــاء ،ونقــل أمحــد بــن فــارس يف املجمــل :احللــس بفتــح احلــاء وكــر الــام  .وفيه

أربعــة فــروض .وخامســها :النافــس وفيــه مخســة فــروض .وسادســها :املســيل .

وهــى سـتّة فــروض .وســابعها :املعـ َّـى ولــه ســبعة فــروض.

وليــس بعــده قــدح فيــه يشء مــن الفــروضَّ ،إل ّأنــم يدخلــون مــع هــذه

الســبعة أربعــة أخــرى تسـ ّـمى أوغــادا .ال فــروض فيهــا .وإ ّنــا تثقــل بــه القــداح.
ـم الصفيــح  .فــإذا اجتمــع أيســار
ـم املنبــح ،ثـ ّ
ـم املضعــف ،ثـ ّ
وأســاءها :املصــدر ،ثـ ّ
ـي أخــذ ّ
ـم أتــوا بجــزور
كل منهــم قدحــا :وكتــب عليــه اســمه أو ع َّلــم بعالمــة ،ثـ ّ
احلـ ّ

ويقســمها عــرة أجــزاء :عــى الوركــن ،والفخذيــن ،والعجــز،
فينحرهــا صاحبهــا ّ
ـم يعمــد إىل الطفاطــف وحــرز الرقبــة
والكاهــل  ،والــزور ،وامللحــاء ،والكتفــن .ثـ ّ
فيقســمها عــى تلــك األجــزاء بالســو ّية .فــإذا اســتوت وبقــى منهــا عظــم أو بضعــة
ّ

حلــم انتظــر بــه اجلــازر مــن أراده ممّــن بفــوز قدحــه فــإن أخــذه عـ ّـر بــه َّ
وإل فهــو
للجــازر.
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ـم يؤتــى برجــل معــروف أ ّنــه مل يــأكل حلــا قـ َّ
ـط بثمــن َّإل أن يصيبــه عنــد غــره
ثـ ّ

وتعصــب رؤس أصابعــه بعصابــة
ويسـ ّـمى احلرضــة .فيجعــل عــى يديــه ثــوب،
ّ

ـم يدفــع إليــه القــداح ،ويقــوم خلفــه رجــل يقــال لــه
كيــا جيــد مـ ّ
ـس الفــروض ،ثـ ّ

الرقيــب .فيدفــع إليــه قدحــا قدحــا منهــا مــن غــر أن ينظــر إليهــا .

فمــن خــرج قدحــه أخــذ مــن أجــزاء اجلــزور بعــدد الفــروض ا َّلتــي يف قدحــه،
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ومــن مل خيــرج قدحــه ح ّتــى اســتوفيت أجــزاء اجلــزور غــرم بعــدد فــروض قدحــه

كأجــزاء تلــك اجلــزور مــن جــزور أخــرى لصاحــب اجلــزور ا َّلــذي نحرهــا .فــإن

ـم خــرج
اتّفــق أن خــرج املعـ َّـى ّأوال فأخــذ صاحبــه ســبعة أجــزاء مــن اجلــزور ،ثـ ّ
املســيل فلــم جيــد صاحبــه َّإل ثالثــة أجــزاء أخذهــا ،وغــرم لــه مــن مل يفــز قدحــه

ثالثــة أجــزاء مــن جــزور أخــرى .وأ ّمــا القــداح األربعــة األوغــاد فليــس يف خــروج
أحدهــا غنــم  ،وال يف عــدم خروجــه غــرم .واملنقــول عــن األيســار ّأنــم كانــوا

حيرمــون ذلــك اللحــم عــى أنفســهم  ،ويعدّ ونــه للضيافــة .إذا عرفــت ذلــك.
ّ

الســام) وذلــك ّ
فاعلــم ّ
أن الفائــز اليــارس
أن وجــه الشــبه هــو مــا ذكــره (عليــه ّ

ا َّلــذي ينتظــر قبــل فــوزه ّأول فــوزة مــن قداحــه أوجــب لــه فــوزه املغنــم ونفــى عنــه
املغــرم فكذلــك املســلم الــريء مــن اخليانــة الضابــط لنفســه عــن ارتــكاب مناهــي

اهلل ّملــا كان ال بــدّ لــه يف انتظــاره لرمحــة اهلل وصــره عــن معصيتــه أن يفــوز بإحــدى
احلســنيني :وهــى إ ّمــا أن يدعــوه اهلل إليــه بالقبــض عــن الشــقاء يف هــذه الــدار.

فــا عنــد اهلل ممّــا أعــدّ ه ألوليائــه األبــرار خــر لــه .فيفــوز إذن بالنعيــم املقيــم .و ّملــا
كان فــوزه مســتلزما لعــدم خرسانــه ظهــر حســن تشــبيهه باليــارس الفالــج يف فــوزه
املســتلزم لعــدم غرمــه .وحيتمــل أن يريــد بداعي اهلل ال املــوت ،بل اجلــواذب اإلهل ّية،
ـي وااللتفــات
واخلواطــر الر ّبان ّيــة ا َّلتــي تســنح لــه فتجذبــه إىل طــرف الزهــد احلقيقـ ّ
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عــن خســائس هــذه الــدار إىل مــا وعــد بــه املتقـ ّـون ،وإ ّمــا أن يفتــح اهلل عليــه أبــواب
رزقــه فيصبــح وقــد مجــع اهلل لــه بــن املــال والبنــن مــع حفــظ احلســب والديــن.
فيفــوز الفــوز العظيــم ويأمــن العقــاب األليــم .فالتشــبيه أيضــا هاهنــا واقــع موقعــه،

وكال الوصفــن أفضــل عنــد العاقــل مــن الفتنــة بالغــر ،وااللتفــات عــن اهلل تعــاىل،
وتدنيــس لــوح النفــس برذائــل األخــاق مــن احلســد ونحــوه .وكــا ّ
أن الفصــل

مســتلزم للنهــي عــن احلســد ونحــوه مــن الفتــن املض َّلــة كذلــك هــو مســتلزم لألمــر

بالصــر عــى بــاء اهلل وانتظــار رمحتــه.

إن املال والبنني حرث الدنيا .إىل قوله :ألقوام.
قولهّ :

بــن فيــا ســبق مــن التشــبيه وغــره ّ
أن تــارك الرذائــل املذكــورة
أقــولّ :ملــا ّ

ونحوهــا املنتظــر للحســنى مــن اهلل فائــز .أردف ذلــك بالتنبيــه عــى حتقــر املغشــيات
مههــا عنــد
ا َّلتــي ينشــأ منهــا التنافــس ،ومنهــا الرذائــل املذكــورة .فذكــر أعظمهــا وأ ّ
فإنــا أعظــم األســباب املوجبــة لصــاح احلــال يف
النــاس وهــو املــال والبنــونّ .
احليــاة الدنيــا وأرشف القينــات احلــارضة .
كام قال اهلل تعاىل:

﴿الْ ُ
مال والْبَنُونَ ِزين َُة الْحَياةِ الدُّنْيا﴾.

ون ّبــه عــى حتقريمهــا بالنســبة إىل العمــل بكوهنــا مــن حــرث الدنيــا والعمــل

الصالــح حــرث اآلخــرة .واملقدّ مــة األوىل مــن هــذا االحتجــاج صغــرى كــراه

ضمــر تقديرهــا وحــرث الدنيــا حقــر عنــد حــرث اآلخــرة .فينتــج ّ
أن املــال والبنني
حقــران بالنســبة إىل حــرث اآلخــرة .وقــد ثبــت يف املقدّ مــة الثانية ّ
أن حــرث اآلخرة

هــو العمــل الصالــح .فــإذن املــال والبنــون حقــران بالنســبة إىل العمــل الصالــح.
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أ ّما املقدّ مة األوىل فظاهرة إذ ال حصول للامل والبنني يف غري الدنيا .

وأ ّما بيان الثانية فمن وجهني :أحدمها :قوله تعاىل:
﴿فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي اآلخِرَةِ إَِّل َقل ٌ
ِيل﴾.

وظاهــر أ ّنــه ال يريــد ق َّلــة الكم ّيــة ،بــل املــراد حقارتــه بالنســبة إىل متــاع اآلخــرة

ّ
ولذ هتا.
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الثــاينّ :
أن حــرث الدنيــا مــن األمــور الفانيــة ،وحــرث اآلخــرة مــن األمــور

الباقيــة املوجبــة للســعادة األبد ّيــة ،والفانيــات الصاحلــات ظاهــرة احلقــارة بالنســبة

إىل الباقيــات الصاحلــات كــا قــال تعــاىل:

﴿وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواب ًا وخَيْرٌ َأمَلً﴾.

ـم ن ّبــه الســامعني بقولــه :وقــد جيمعهــا اهلل ألقــوام .عــى وجــوب االلتفــات
ثـ ّ

إىل اهلل تعــاىل والتــوكَّل عليــه .وذلــك ّ
أن اجلمــع بــن حــرث الدنيــا واآلخــرة ّملــا

كان يف طبــاع ّ
كل عاقــل طلــب حتصيلــه ،وكان حصولــه إ ّنــا هــو مــن اهلل دون غــره
الســام ذلــك ليفــرغ الطالبــون للســعادة إىل جهــة
ملــن يشــاء مــن عبــاده .ذكــر عليــه ّ
حتصيلهــا وهــو التقـ ّـرب إىل اهلل بوجــوه الوســائل ،واإلعــراض عـ ّـا ال جيــدي طائــا
ـم أ َّكــد ذلــك اجلــذب بالتحذيــر ممّــا حـ ّـذره اهلل مــن نفســه،
مــن احلســد ونحــوه ،ثـ ّ
واألمــر باخلشــية الصادقــة الربيئــة مــن التعذيــر املســتلزمة لــرك حمارمــه ،ولــزوم

ـم أردف ذلــك باألمــر بالعمــل هلل الــريء
حــدوده اجلاذبــة إىل الزهــد احلقيقــي ،ثـ ّ
مــن الريــاء والســمعة وهــو إشــارة إىل العبــادة اخلالصــة هلل ،واملســتلزم لتطويــع

النفــس األ ّمــارة بالســوء للنفــس املطمئنّــة ،وقــد ثبــت يف علــم الســلوك إىل اهلل تعــاىل

ّ
أن الزهــد والعبــادة كيــف يوصــان إىل الســعادة التا ّمــة األبد ّيــة.
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وقوله :فإنّه من يعمل لغري اهلل يكله اهلل ملن عمل له.

تعليــل لوجــوب تــرك الريــاء والســمعة يف العمل .فـ ّ
ـإن العامل للرياء والســمعة

يتوقعــه مــن مــال أو
قاصــد أن يــراه النــاس ويســمعوا بحالــه ليعــود إليــه منهــم مــا ّ
جــاه ونحــوه مــن األغــراض الباطلــة واألعــراض الزائلــة .وقــد علمــت ّ
أن التفــات

النفــس إىل يشء مــن ذلــك شــاغل هلــا عــن تل ّقــى رمحــة اهلل واالســتعداد هلــا ،حمجوبة

بــه عــن قبــول فضلــه .و ّملــا كان هــو مسـ ّبب األســباب ومنتهــى سلســلة املمكنــات
ال جــرم كانــت املطالــب منــه ال مــن غــره فجــرى منــه التحديــد بالوكــول إىل مــن

ســواه ممّــن عمــل لــه العاملــون الســتلزامه اخليبــة واحلرمــان.

وخــر العاملــون َّإل لــه ،وخــاب املتوكَّلــون َّإل عليــه .وقــد ســبق منّــا بيــان

معنــى كــون العامــل لغــر اهلل موكــوال إىل نفســه وإىل مــن عمــل لــه يف الفصــل

الســام مــن يتصــدّ ى للحكــم بــن األ ّمــة وليــس مــن أهلــه.
ا َّلــذي ذ ّم فيــه عليــه ّ
قوله :نسأل اهلل منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة األنبياء .

الســام مقصــورة عــى طلــب الســعادة األخرو ّيــة طلــب
مهتــه عليــه ّ
ّملــا كانــت ّ

هــذه املراتــب الثــاث .ويف ذلــك جــذب للســامعني إىل االقتــداء بــه يف طلبهــا
الســام) بطلــب أســهل املراتــب الثــاث لإلنســان،
والعمــل هبــا .وبــدء (عليــه ّ

وختــم بأعظمهــا .فـ ّ
ـإن مــن حكــم لــه بالشــهادة غايتــه أن يكــون ســعيدا ،والســعيد

غايتــه أن يكــون يف زمــرة األنبيــاء رفيقــا هلــم  .وهــذا هــو الرتتيــب الاليــق مــن
املــؤ ّدب احلــاذق .فـ ّ
ـإن املرتبــة العاليــة ال تنــال دفعــة دون نيــل ما هــو أدون منهــا)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج ،2ص. 9 - 4
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احلديث الثاين :

قال عليه الصالة والسالم يف وصيته لولده حممد بن احلنفية:
ـال َأ ْذهــب لِ ْل َفا َقـ ِـة ِمــن الــر َض بِا ْل ُقـ ِ
ِ
ـن ا ْل َقنَا َعـ ِـةَ ،
َ
ـوت،
ول َمـ َ َ ُ
«ول َكنْ ـ َز َأ ْغنَــى مـ َ
َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ومـ ِ
اح ـ َة و َت َبـ َّـو َأ َخ ْفـ َ
ـض الدَّ َعـ ِـة»(((.
الر َ
ـم َّ
ـر َعـ َـى ُب ْل َغــة ا ْل َك َفــاف َف َقــد ا ْن َت َظـ َ
َ
ـن ا ْق َتـ َ َ
واحلديــث اقتــر البيــان فيــه عــى بيــان أثــر القناعــة والرضــا واالمجــال يف
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الطلــب باالكتفــاء بالكفــاف فقــد أدرك الراحــة واالســتقرار النفــي ،فض ـ ً
ا عــن

أثــر ذلــك بتهذيــب النفــس.
وهي كااليت:

 -1ابن أيب احلديد املعتزيل (ت 656هـ):

كل هــذه املعــاين قــد ســبق القــول فيهــا مــرارا شــتى ،نــأيت كل مــرة بــا مل نــأت بــه

فيــا تقــدم ،وإنــا يكررهــا أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إلقامــة احلجــة عــى املكلفني،
كــا يكــرر اهلل ســبحانه يف القــرآن املواعــظ والزواجــر ،لذلــك كان أبــو ذر -ريض اهلل

عنــه -جالســا بــن النــاس فأتتــه امرأتــه فقالــت :أنــت جالــس بــن هــؤالء ،وال واهلل ما
عندنــا يف البيــت هفــة وال ســفه ،فقــال :يــا هــذه ،إن بــن أيدينــا عقبــه كــؤودا ،ال ينجــو

منهــا إال كل خمــف ،فرجعــت وهــي راضيــة .وقيــل لبعــض احلكــاء :مــا مالــك؟
قــال :التجمــل يف الظاهــر ،والقصــد يف الباطــن ،والغنــى عــا يف أيــدي النــاس.

وقــال أبــو ســليامن الــداراين :تنفــس فقــر دون شــهوة ال يقــدر عليهــا أفضــل

مــن عبــادة غنــى ألــف عــام  .وقــال رجــل لبــر بــن احلــارث :ادع يل فقــد أرض الفقــر
يب وبعيــايل فقــال :إذا قــال :لــك عيالــك :ليــس عندنــا دقيــق وال خبــز فــادع لبــر

((( هنج البالغة اخلطبة371 :؛ من ال حيرضه الفقيه للصدوق :ج  ،4ص.385
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بــن احلــارث يف ذلــك الوقــت ،فــان دعــاءك أفضــل مــن دعائــه .ومــن دعــاء بعــض
الصاحلــن :اللهــم إين أســألك ذل نفــي ،والزهــد فيــا جــاوز الكفــاف)(((.
 -2ابن ميثم البحراين :

ِ ِ
ـال َأ ْذهـ ِ
ِ
ـن ا ْل َقنَا َعـ ِـةَ ،
(اخلامســةَ :
ـن َا ِّلر َضــا
ـب ل ْل َفا َقــة مـ َ
ول َمـ َ َ ُ
«ول َكنْ ـ َز َأ ْغنَــى مـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ِ
َــر َع َ
ــو َأ َخ ْف َ
ــض
احــ َة و َت َب َّ
الر َ
ــم َّ
ــى ُب ْلغَــة ا ْل َك َفــاف َف َقــد ا ْن َت َظ َ
بِا ْل ُقــوتَ ،
ــن ا ْقت َ َ
ِ
ـبِْ ،
ِ
ِ
ومطِ َّيـ ُة ال َّت َعـ ِ
ـاح الن ََّصـ ِ
ـر َْ
وال َســدُ َد َوا ٍع
والر ْغ َبـ ُة م ْف َتـ ُ
ـب َ
الدَّ َعــةَّ ،
والـ ْـر ُص وا ْلكـ ْ ُ
ـوب ،والـ َّـر َج ِامـ ُـع َم َسـ ِ
ـاو ِئ ا ْل ُع ُيـ ِ
الذ ُنـ ِ
إِ َل ال َّت َق ُّح ـ ِم ِف ُّ
ـوب».
ُّ
إحداها ألرشف أعىل من اإلسالم).
الستلزامه رشف الدنيا واآلخرة .

الثانيــة :وال عـ ّـز أعـ ّـز مــن التقــوى ّ
ألن التقــوى تســتلزم مجيــع مــكارم األخــاق

عزهــا أكــر عـ ّـزا مــن غريهــا .
اجلامعــة لعـ ّـز الدنيــا واآلخــرة فــكان ّ

الثالثــة :وال معقــل أحصــن مــن الــورع  .واســتعار لــه لفــظ املعقــل باعتبــار

حتصــن اإلنســان بــه مــن عــذاب اهلل ،و ّملــا كان عبــارة عــن لــزوم األعــال اجلميلــة
ّ
فــا معقــل أحصــن منــه.

الرابعــة :وال شــفيع أنجــح مــن التوبــة  .وذلــك الســتلزامها العفــو عــن جريمــة

التائــب قطعــا دون ســائر الشــفعاء بشــفاعتهم  .ولفــظ الشــفيع مســتعار هلا.

اخلامســة :وال كنــز أعنــي مــن القناعــة .وذلــك لكوهنــا فضيلــة مســتلزمة

قســم لــه ،وغنــاه عـ ّـا وراءه .وال يشء مــن
لســكون نفــس اإلنســان ،ورضــاه بــا ّ

ســائر الكنــوز ألبنــاء الدنيــا كذلــك .ولفــظ الكنــز مســتعار هلــا.
((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ،19ص.302 - 301
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السادسة :وال مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت .وهو قريب ممّا قبله.

الســابعة :ومــن اقتــر عــى بلغــة الكفــاف فقــد انتظــم الراحــة أي يف ســلك

ـم بطلــب الدنيــا وجماذبــة أهلهــا وتبـ ّـوأ خفــض الدعــة :أي ّاتــذ لــن
الراحــة مــن اهلـ ّ

الســكون مبــاءة ومرجعــا.

الثامنــة :والرغبــة مفتــاح النصــب ومط ّيــة التعــب .اســتعار للرغبــة يف الدنيــا
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لفــظ املفتــاح باعتبــار فتحــه لبــاب التعــب عــى الراغــب ،وكذلــك لفــظ املط ّيــة
باعتبــار اســتلزامها لــه كاملط ّيــة املتعــب ركوهبــا)(((.
احلديث الثالث:

قال عليه الصالة والسالم يف خطبة حيث فيها عىل التقوى ،جاء فيها:
اآلخــر ِة َخــر ِمَّــا َن َقــص ِمــن ِ
«واع َلمــوا َأ َّن مــا َن َقــص ِمــن الدُّ ْنيــا وزَاد ِف ِ
اآلخـ َـر ِة
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ
ٌْ
وزَاد ِف الدُّ ْنيــاَ ،ف َكـ ِ
ِ ِ
وم ِزيـ ٍـد َخـ ِ ٍ
ـن َمنْ ُقـ ٍ
ـم بِــه َأ ْو َسـ ُـع
ـم مـ ْ
َ
ـوص َرابِــحٍ َ
ْ
َ
ـاس ،إِ َّن ا َّلــذي ُأم ْر ُتـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـمَ ،فـ َـذ ُروا َمــا َقـ َّـل َل ِــا
مـ َ
ـم َأ ْك َثـ ُـر مَّــا ُحـ ِّـر َم َع َل ْي ُكـ ْ
ومــا ُأحـ َّـل َل ُكـ ْ
ـم َع ْنــهَ ،
ـن ا َّلــذي ُ ِني ُتـ ْ
ـاق َل ِــا اتَّســعَ ،قــدْ َت َك َّفـ َـل َل ُكــم بِالــرز ِْقِ ُ ،
ـم بِا ْل َع َمـ ِ
ومــا َضـ َ
ـن
ـل َفـ َـا َيكُو َنـ َّ
َ َ
َك ُثـ َـر َ
وأم ْر ُتـ ْ
ْ ِّ
ـون َل ُكــم َط َلبــهَ ،أو َل بِ ُكـ ِ
ـن ا َْل ْفـ ُـر ِ
ـم َع َم ُلــه َمـ َـع َأ َّنــه واهلل َل َقـ ِـد
ا َْل ْض ُمـ ُ
ـم مـ َ
ْ
ْ ُ
وض َع َل ْي ُكـ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشـ ُّ
ـر َض َّ
ـم،
ـك ،و َدخـ َـل ا ْل َيقـ ُ
ـن َح َّتــى ك ََأ َّن ا َّلــذي ُضمـ َ
ـم َقــدْ ُفـ ِـر َض َع َل ْي ُكـ ْ
ـن َل ُكـ ْ
ا ْعـ َ َ
ــر َض ع َليكُــم َقــدْ و ِضــع ع ْنكُــمَ ،فب ِ
وك ََأ َّن ا َّل ِ
ــذي ُف ِ
ــاد ُروا ا ْل َع َم َ
وخا ُفــوا َب ْغتَــ َة
ــل َ
َ َ ْ َ
ُ
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
األَ َجـ ِ
ـات
ـن َر ْج َعـ ِـة الـ ِّـرز ِْق َمــا َفـ َ
ـن َر ْج َعــة ا ْل ُع ُمـ ِـر َمــا ُي ْر َجــى مـ ْ
ـل َفإِ َّنــه َل ُي ْر َجــى مـ ْ
ـات َأمـ ِ ِ
ِ
ـن ا ْل ُع ُمـ ِـر َل ْ ُيـ ْـر َج ا ْل َيـ ْـو َم
ـس مـ َ
ا ْل َيـ ْـو َم مـ َ
ومــا َفـ َ ْ
ـي َغــد ًا ِز َيا َد ُتــهَ ،
ـن الـ ِّـرز ِْق ُر ِجـ َ
الائِــي وا ْليـ ْـأس مــع ا َْلـ ِ
ـاء َمـ َـع َْ
ف ﴿ا َّت ُقــوا اهلل َحـ َّـق تُقاتِــه وال
ـاضَ ،
َ ُ َ َ
َر ْج َع ُتــه َّ
الر َجـ ُ
((( رشح هنج البالغة البن ميثم  :ج ،5ص.426 - 425
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ـن إِ َّل َ
ون﴾»(((.
ـم ُم ْســلِ ُم َ
َتُو ُتـ َّ
وأ ْن ُتـ ْ

أقــول :نقتــر يف بيــان معــان احلديــث ودالالتــه عــى مــا ورد يف منهــاج

الرباعــة للســيد حبيــب اهلل اخلوئــي اهلاشــمي (رمحــه اهلل) (ت 1324هـــ) ،فيقول يف

بيــان اجلــزء مــن اخلطبــة الرشيفــة:
اآلخــر ِة َخــر ِمَّــا َن َقــص ِمــن ِ
«واع َلمــوا َأ َّن مــا َن َقــص ِمــن الدُّ ْنيــا وزَاد ِف ِ
اآلخـ َـر ِة
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ
ٌْ
وزَا َد ِف الدُّ ْن َيــا»:
ّ
ألن مــا يــزاد لآلخــرة فهــو بــاق دائــم ومــا يــزاد للدّ نيــا فهــو فــان زائــل وأيضــا

يف زيــادة الدّ نيــا طــول احلســاب والعقــاب ،ويف زيــادة العقبــى مزيد الفــوز والثواب
(فكــم مــن منقــوص رابــح) كــا قــال ســبحانه:

﴿إِنَّ ا َ
هلل اشْ َـترى مِـنَ الْمُؤْمِنِينَ َأنْ ُفسَـهُمْ وَ َأمْوا َلهُـمْ بِ َـأنَّ َلهُـمُ الْجَنَّـ َة يُقاتِ ُلـونَ فِـي
ْآن وَمَنْ َأوْفى
هلل َفيَ ْق ُت ُلـونَ وَيُ ْق َت ُلـونَ وَعْـد ًا عَ َليْـه حَقًّـا فِي َّ
يل ا ِ
سَـ ِب ِ
التوْراةِ وَا ِإلن ِْجي ِـل وَالْ ُقر ِ
ِكـمُ َّالـذِي بايَعْ ُتـمْ بِـه وَذلِكَ هُوَ الْفَـو ُْز الْعَظِيمُ﴾.
هلل فَاسْ َتبْشِـرُوا بِبَيْع ُ
بِعَهْـدِه مِـنَ ا ِ
وقال:

كمَ َثـ ِـل حَبَّـةٍ َأنْبَ َتـتْ سَـبْعَ سَــنابِلَ فِــي
هلل َ
يل ا ِ
﴿مَ َثـ ُـل َّالذِيـنَ يُنْفِ ُقــونَ َأمْوا َلهُـمْ فِــي سَـ ِب ِ
هلل يُضاعِـفُ لِمَـنْ يَشــاءُ وَا ُ
ك ِّل سُـنْبُ َلةٍ مِا َئـ ُـة حَبَّـةٍ وَا ُ
ُ
هلل واسِـعٌ عَلِيـمٌ﴾ .
وكم من (مزيد خارس) لقوله سبحانه:

َكنِزُونَ َّ
﴿و ََّالذِينَ ي ْ
َذاب
يل ا ِ
الذهَبَ وَالْف َِّض َة وَال يُنْفِ ُقونَها فِي سَ ِــب ِ
هلل َفبَشِّـرْهُمْ بِع ٍ
َألِيـ ٍم يَـوْمَ يُحْمــى عَ َليْهــا فِــي نــا ِر جَهَنَّـمَ َف ُت ْ
كــوى بِهــا ِجباهُهُـمْ وَجُنُوبُهُـمْ و َُظهُورُهُـمْ هــذا
كنْ ُتـمْ تَ ْ
ـكمْ ف َُذو ُقــوا مــا ُ
كنِـزُونَ﴾.
كنَزْ ُتـمْ َألنْ ُفسِـ ُ
مــا َ
((( رشح هنج البالغة؛ اخلطبة (.)114
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وقوله تعاىل:

﴿وَال يَحْسَ ـبَنَّ َّالذِي ـنَ يَب َْخ ُلــونَ بِمــا آتاهُ ـمُ ا ُ
هلل مِ ـنْ ف َْضلِــه هُ ـوَ خَيْــر ًا َلهُ ـمْ بَـ ْـل هُ ـوَ
شَـرٌّ َلهُـمْ سَـي َُطوَّ ُقونَ مــا بَخِ ُلــوا بِــه يَـوْمَ الْقِيامَـةِ﴾ اآليــة.

(إن ا َّلــذى أمرتــم بــه أوســع ممّــا هنيتــم عنــه ومــا احـ ّـل لكــم أكثــر ممــا
ـم قــال ّ :
ثـ ّ

حـ ّـرم عليكــم):
184

األظهــر ّ
أن اجلملــة الثانيــة توكيــد لــأوىل فيكــون املــراد باملأمــور بــه يف األوىل

مطلــق مــا ّ
فيعــم الواجــب واملنــدوب واملكــروه واملبــاح
رخــص يف ارتكابــه
ّ

باملتســاوى ال َّطرفــن وبالنّهــى عنــه فيهــا مــا هنــى عنــه هنــى حتريــم ،وأوســع ّية الثــاين

األول عــى ذلــك واضحــة ّ
ـى عنــه قســم واحــد واملأمــور بــه
بالنســبة إىل ّ
ألن املنهـ ّ
أقســام أربعــة ال يقــال  :األمــر حقيقــة يف الوجــوب عــى مــا ح ّقــق يف األصــول
يعــم األقســام ألنّــا نقــول  :ســ َّلمنا َّإل أنّــه إذا قامــت قرينــة عــى املجــاز
فكيــف ّ

ال يكــون بــأس بحمــل اللفــظ عليــه والقرينــة يف املقــام موجــودة وهــي األوســع ّية

والعالقــة هــي اشــراك ســاير األقســام مــع الواجــب يف ّ
أن كال منهــا مــأذون فيهــا

مرخــص يف فعلهــا وتناوهلــا  ،ويـ ّ
ّ
ـدل عــى كثــرة احلــال بالنســبة إىل احلــرام رصحيــا
قولــه ســبحانه﴿ :خَ َل ـقَ ل ُ
ْض جَمِيع ـ ًا﴾.
َك ـمْ مــا فِــي ا َألر ِ
َّ
ّ
والــام لالنتفــاع
فــان كلمــة مــا مفيــدة للعمــوم ولفــظ اجلميــع تأكيــد هلــا،

ّ
فيــدل عــى جــواز االنتفــاع بجميــع مــا يف األرض .

إن اآليــة ال تفيــد العمــوم ّ
فــان قلــتّ :
ألن رشط محــل املطلقــات عــى العمــوم

أن ال يكــون املقــام مقــام االمجــال بــل يكــون مقــام البيــان  ،وههنــا ليــس كذلــك
أن يف خلــق األشــياء منفعــة لكــم لإليــان «لاليــاء ظ» ّ
إذا املقصــود بيــان ّ
أن مجيــع

األشــياء ممــا ينتفــع هبــا .
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قلــت :فيــه بعــد مــا عرفــت ّ
أن املوصــول مفيــد للعمــوم ال س ـ ّيام مــع التوكيــد

بلفــظ اجلميــع ّ
إن اآليــة واردة يف مقــام االمتنــان املقتــى للتعميــم كــا ال خيفــى،

فيـ ّ
األوىل يف
ـدل عــى إباحــة االنتفــاع وحلــه بجميــع مــا يف األرض فيكــون األصــل ّ
اجلميــع هــو احلـ ّـل واإلباحــة إىل أن يقــوم دليــل عــى احلظــر واحلرمــة ،فيحتــاج إىل

ختصيــص مــا ثبتــت حرمتــه مــن عمــوم اآليــة ،ويـ ّ
ـدل عليــه أيضــا قولــه ســبحانه:

َكــونَ مَيْ َتـ ًة
﴿ ُقـ ْـل ال َأ ِجـدُ فِــي مــا ُأوحِـيَ إِ َلـيَّ مُحَرَّمـ ًا عَلــى طاعِـ ٍم ي َْطعَمُــه إَِّل َأنْ ي ُ
ـن ْ
اض ُطـرَّ َغيْـرَ
َأوْ دَمـ ًا مَسْـ ُفوح ًا َأوْ َلحْـمَ خِن ِزيـ ٍر َف ِإَّنــه ِرجْـسٌ َأوْ فِسْــق ًا ُأهِـ َّـل لِ َغيْـ ِر ا ِ
هلل بِــه َفمَـ ِ

ـاغ وَال عــادٍ َفـ ِإنَّ رَبَّـكَ َغ ُفــورٌ رَحِيـمٌ﴾.
بـ ٍ

املحرمــات بــا بعــد َّإل دليــل عــى ّ
فـ ّ
أن غري املســتثنى ليــس حراما،
ـان ختصيــص ّ

ـي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم) دليــل عــى عــدم وجــود احلرمة
وعــدم وجــدان النّبـ ّ
واقعــا ،ويـ ّ
ـدل عليــه أيضــا قوله ســبحانه:
ُ
َكمُ َّ
الطيِّباتُ﴾ .
﴿أح َِّل ل ُ

ّ
فــان الط ّيــب هــو ضــدّ اخلبيــث الــذي يتن ّفــر عنــه ال َّطبــع فيكــون ،املــراد
ـتلذها الطبــاع فيـ ّ
ـدل عــى ح َّليــة مجيــع املسـ ّ
بال َّطيبــات مــا تسـ ّ
وخيصــص بــا
ـتلذات
ّ
دل عــى حرمــة بعضهــا باخلصــوص ،وهــذه اآليــات تـ ّ
ّ
ـدل عــى إباحــة مجيــع مــا مل
يقــم دليــل عــى حرمتــه ،ولــذا اسـ ّ
ـتدل هبــا االصول ّيــون يف مســألة احلظــر واإلباحــة

عــى ّ
األوىل يف األشــياء هــو اإلباحــة .
أن األصــل ّ

ومثلهــا يف الدّ اللــة عليهــا قولــه (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم)ّ :
«كل يشء مطلــق

أن ذلــك يـ ّ
ح ّتــى يــرد فيــه هنــى»َّ ،إل ّ
ـدل عــى اإلباحــة الظاهر ّيــة فيــا شـ ّ
ـك يف إباحتــه

أن ّ
وحرمتــه ،وهــذه عــى اإلباحــة الواقعيــة ،فمعنــاه ّ
كل يشء ّ
مرخــص فيــه مــن قبــل
الشــارع ح ّتــى يــرد فيــه هنــى ،فالنــاس يف ســعة ممــا مل يعلــم بــورود هنــى فيــه.

185

الفصـ��ل الثال��ث :اس��تحباب طل��ب ال��رزق واإلمج��ال يف الطل��ب

ـم ّ
ان اصالــة اإلباحــة كــا جتــرى يف األعيــان مثــل التفــاح ونحــوه بقولــه :خلق
ثـ ّ

لكــم مــا يف األرض مجيعــا ،فيبــاح األفعــال املتع َّلقــة هبــا كذلــك جتــرى يف األفعــال
كالغنــا مثــا ان فــرض عــدم قيــام دليــل عــى حرمتــه لقولــه :احـ ّـل لكــم الطيبــات،

فاألصــل املذكــور جيــرى يف القســمني املذكوريــن مــن دون تأ ّمــل.

ور ّبــا يقــال :باختصــاص اصالــة اإلباحــة باألعيــان ّ
وأن األصــل الــدّ ال عــى
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يســمى باصالــة ّ
احلــل فهــا أصــان ناظــران إىل مورديــن ونحــن
ح َّليــة األفعــال
ّ
نقــول ّ
ـص أحدمهــا
إن ذلــك ال بــأس بــه إذ ال مشــاحة يف االصطــاح لكــن ال خيتـ ّ

باحلجيــة دون اآلخــر رضورة ّ
بحجيتهــا معــا وان كانــا خمتلفــي
أن األدلــة وافيــة ّ
ّ
املــورد.

الســام تفســر ّيا بــأن
وعــى ذلــك فيمكــن أن ال جيعــل العطــف يف كالمــه عليــه ّ

يكــون املــراد بــا أمرتــم بــه ومــا هنيتــم عنــه األعيــان املباحــة واملنه ّيــة  ،وبــا حـ ّـل ومــا

واملحرمة.
حـ ّـرم األفعــال املح َّللــة
ّ

ـى واحلــال أكثــر
وكيــف كان فلـ ّـا أفصــح عــن كــون املبــاح أوســع مــن املنهـ ّ

املحرمــات واملنه ّيــات فقــال (فــذروا) أي اتركــوا (مــا قـ ّـل
مــن احلــرام أمــر بــرك ّ
ملــا كثــر ومــا ضــاق ملــا اتّســع) يعنــي أ ّنــه بعــد مــا كان احلــرام قليــا واحلــال كثــرا
األول وأخــذ الثــاين ،وال عــر يف ذلــك وكذلــك املبــاح
فــا حــرج عليكــم يف تــرك ّ
واملحظــور نعــم لــو كان األمــر بالعكــس لــكان التكليــف أصعــب ،ولكنّــه ســبحانه

الســاء واألرض ،وجعــل امل َّلــة ســمحة ســهلة ،ومــا جعل يف
مـ ّن عــى عبــاده بــا بــن ّ
الدّ يــن مــن حــرج علــا منــه بضعــف النفــوس عــن القيــام بمراســم عبود ّيتــه بمقتىض

اجلب َّلــة البرش ّيــة  ،فســبحان اهلل مــا أعظــم مننــه وأســبغ نعمــه وأوســع كرمــه.
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ـم هنــى عــن تقديــم طلــب الـ ّـرزق عــى االشــتغال بالعبــادة وترجيحــه عليــه
ثـ ّ

فقــال (قــد تك ّفــل لكــم بالـ ّـرزق وأمرتــم بالعمــل) أمــا األمــر بالعمــل فواضــح،

وأ ّمــا التك ّفــل بالـ ّـرزق فقــد تقــدّ م الــكالم فيــه ويف معنــى الـ ّـرزق بــا ال يزيــد عليــه

األول مــن فصــول اخلطبــة التســعني (فــا يكــون املضمــون لكــم
يف رشح الفصــل ّ
طلبــه أوىل بكــم مــن املفــروض عليكــم عملــه) وهــذا يـ ّ
ـدل رصحيــا عــى املنــع مــن

ترجيــح ال َّطلــب عــى العمــل حســب مــا أرشنــا إليــه  ،وال داللــة فيــه عــى تــرك

الروايــات الكثــرة كراهــة ذلــك مثــل األول .
ال َّطلــب بالكل ّيــة ،بــل املســتفاد مــن ّ
منهــا مــا رواه يف الــكايف باســناده عــن عمــر بــن يزيــد قــال :قلــت أليب عبــد اهلل

ـن وألصوم ـ ّن وألعبـ ّ
الســام رجــل قــال ألقعـ ّ
رب
ـدن يف بيتــي والص َّلـ ّ
ـدن ّ
عليــه ّ
الســام  :هــذا أحــد الثالثــة ا َّلذيــن
فأمــا رزقــي فســيأتيني فقــال أبــو عبــد اهلل عليــه ّ

ال يســتجاب هلــم .

الســام) عــن رجــل
وفيــه عــن معـ َّـى بــن خنيــس قــال ســأل أبــو عبــد اهلل (عليــه ّ

وأنــا عنــده فقيــل أصابتــه احلاجــة ،فقــال( :مــا يصنــع اليــوم)؟
قيل :يف البيت يعبد ر ّبه ،قال ( :فمن أين قوته)؟

السالم):
قال :من عند بعض اخوانه ،فقال أبو عبد اهلل (عليه ّ

(واهلل ل َّلذي يقوته أشدّ عبادة منه).

ثم و ّبخهم بقوله( :مع أنّه واهلل لقد اعرتض ّ
الشك ودخل اليقني):
ّ

أي اعــرض ّ
الشــك يف املضمــون واملفــروض وتزلــزل اليقني بضــان املضمون

وبفــرض املفــروض (ح ّتــى ّ
كأن ا َّلــذي ضمــن لكــم قــد فــرض عليكــم) فبالغتــم يف

(وكأن ا َّلــذى فــرض عليكــم قــد وضــع عنكــم) فتوانيتــم
حتصيلــه وطلبــه واجلــدّ لــه
ّ
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فيــه ومل تبالــوا بــه (فبــادروا العمــل) املأمــور بــه قبــل حلــول املــوت (وخافــوا بغتــة

األجــل) وفجــأة الفــوت ( فإنــه ال يرجــى مــن رجعــة العمــر) وعــوده (مــا يرجــى

الــرزق) هــذا يف مقــام التعليــل للمبــادرة إىل العمــل وترجيحــه عــى
مــن رجعــة ّ
طلــب الــرزق بيانــه ّ :
أن العمــر ظــرف للعمــل ومــا فــات ومــى منــه فــا يعــود
الزمان ّيــات املتع َّلقــة بــه بفواتــه ال حمالــة
وال يرجــى عــوده ويفــوت العمــل كســاير ّ
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وال يمكــن اســتدراكه بعينــه فــإذا وجــب املبــادرة إليــه واالتيــان بــه وإليــه أشــر يف

الســام):
قولــه (عليــه ّ

مــا فــات مضــى ومــا ســيأتيك فأيــن

قــم فاغتنــم الفرصــة بــن العدمــن

وقال آخر:
إ ّنـ ـ ـ ـم ــا ه ـ ــذه الــحيـ ـ ــاة مـت ـ ـ ـ ــاع

والسّــفيه الغــوىّ مــن يصطفيهــا

مــا مضــى فــات واملؤمّــل غيــب

ذلــك السّــاعة َّالــي أنــت فيهــا

وأ ّمــا الــرزق فهــو مقســوم ومــا نقــص منــه يف املــايض أمكــن جربانــه يف الغابــر،

وإليــه أشــار بقولــه:

(مــا فــات اليــوم مــن الــرزق رجــى غــدا زيادتــه ومــا فــات أمــس مــن العمــر مل

يــرج اليــوم رجعتــه)

ّ
قــار
ألن العمــر عبــارة عــن زمــان احليــاة ومدّ تــه ّ
كــم متّصــل غــر ّ
والزمــان ّ
األول ،واجلــزء ال ّثالــث عــادم للجــزء
الــذات ،واجلــزء ال ّثــاين منــه عــادم للجــزء ّ

األول بعــد مض ّيــه أبــدا ،وهــذا بخــاف
الثــاين وهكــذا فــا يمكــن رجــوع اجلــزء ّ
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الـ ّـرزق كاملــآكل واملشــارب واألمــوال ،فـ ّ
ـان االنســان إذا فاتــه يشء منهــا قــدر عــى
ارجتاعــه بعينــه إن كان عينــه باقيــة ،ومــا ال يبقــى عينــه يقــدر عــى اكتســاب مثلــه،
نعــم يشــكل ذلــك لــو عممنــا الــرزق بالنّســبة إىل التّنفــس يف اهلــواء ،فإنــه كالعمــل
الزمانيــات ال يمكــن اســتدراكه ،اللهــم َّإل أن يقــال إ ّنــه فــرد نــادر ،ونظر
أيضــا مــن ّ
ـم األغلــب ،فـ ّ
ـان ســاير
الســام يف كالمــه إىل األفــراد الشــائعة واألعـ ّ
االمــام عليــه ّ

أفــراد الـ ّـرزق عمومــا قابــل لالســتدراك.

«الرجــاء مــع اجلائــي واليــأس مــع املــايض» مؤ َّكــد ملــا
الســام) ّ
وقولــه (عليــه ّ

ســبق وأراد باجلائــي الـ ّـرزق وباملــاىض العمــر.

وملــا أمرهــم باملبــادرة إىل العمــل خمافــة بغتــة األجــل أ َّكــد ذلــك باألمــر بمالزمة

التقــوى فقال:

«فاتّقــوا اهلل حـ ّـق تقاتــه» أي حـ ّـق تقــواه ومــا جيــب منهــا وهــو اســتفراغ الوســع
ـن َّإل وأنتــم مســلمون»
املحرمــات «وال متوتـ ّ
يف القيــام بالواجبــات واالجتنــاب عــن ّ
وهــو اقتبــاس مــن اآليــة يف ســورة آل عمــران قــال تعــاىل :

﴿يا َأيُّهَا َّالذِينَ آمَنُوا َّات ُقوا ا َ
هلل حَقَّ ُتقاتِه وَال تَمُو ُتنَّ﴾ اآلية .

قــال يف جممــع البيــان معنــاه واتّقــوا عــذاب اهلل أي احرتســوا وامتنعــوا بالطاعــة

مــن عــذاب اهلل كــا حيـ ّـق ،فكــا جيــب أن يتّقــى ينبغــي أن حيــرس منــه ،وذكــر يف
قولــه حـ ّـق تقاتــه وجــوه أحدهــا أن يطــاع فــا يعــى ويشــكر فــا يكفــر ويذكــر
الســام وثانيهــا أنــه اتّقــاء مجيــع
فــا ينســى ،وهــو املـ ّ
ـروي عــن أيب عبــد اهلل عليــه ّ

معاصيــه وثالثهــا أ ّنــه املجاهــدة يف اهلل وأن ال تأخــذه فيــه لومــة الئــم وأن يقــام لــه
بالقســط يف اخلــوف واألمــن وقولــه:
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﴿وَال تَمُو ُتنَّ إَِّل وَ َأنْ ُتمْ مُسْلِمُونَ﴾.

معنــاه ال ترتكــوا االســام وكونــوا عليــه ح ّتــى إذا ورد عليكــم املــوت صادفكم

عليــه ،وانــا قــال بلفظــة النّهــى عــن املــوت مــن حيــث ّ
إن املــوت ال بــدّ منــه وإنــا
النّهــي يف احلقيقــة عــن تــرك االســام ألن ال هيلكــوا باالنقطــاع عــن التّمكَّــن

ّــرف واالبــدال
منــه باملــوت َّإل أنــه وضــع كالم موضــع كالم عــى جهــة الت ّ
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الســام) :وأنتــم
بحســن االســتعارة وزوال ال َّلبــس وروى عــن أيب عبــد اهلل (عليــه ّ

ـي (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه
مسـ َّلمون ،بالتشــديد ومعنــاه مستســلمون ملــا أتــى بــه النبـ ّ

وس ـ َّلم) منقــادون لــه ،واهلل املو ّفــق)(((.
احلديث الرابع:

قال (عليه الصالة والسالم):
ُ ِ
ـن الدُّ ْن َيــا َمــا َأ َتـ َ
ـاك ،و َتـ َـو َّل َعـ َّـا َتـ َـو َّل َعنْـ َ
ـت َل ْ َت ْف َعـ ْـل َف َأ ْجِـ ْـل ِف
ـكَ ،فـإِ ْن َأ ْنـ َ
«خـ ْـذ مـ َ
ال َّط َل ِ
ب »(((.
قال الشارح املعتزيل يف بيان معنى النص الرشيف:

(كان يقــال أجعــل الدنيــا كغريــم الســوء ،حصــل منــه مــا يرضــخ لــك بــه ،وال

تــأس عــى مــا دفعــك عنــه.

ثم قال (عليه السالم):
ْت َل ْ َت ْف َع ْل َف َأ ْجِ ْل ِف ال َّط َل ِ
ب».
« َفإِ ْن َأن َ
وهي من األلفاظ النبوية:

((( منهاج الرباعة :ج ،8ص.69 - 63
((( هنج البالغة ،اخلطبة رقم (.)393

املبحـ��ث الثاني :اس��تحباب اإلمجال يف طلب الدنيا

«لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها ،فأمجلوا يف الطلب».

قيل لبعض الكامء :ما الغني؟ فقال:
قلة متنيك ،ورضاك بام يكفيك)(((.

احلديث اخلامس:

قال (عليه الصالة والسالم):

ِ
«الـ ِّـرز ُْق ِر ْز َقـ ِ
ـان ِرز ٌْق َت ْط ُل ُبــهِ ،
ـك َفـإِ ْن َل ْ ت َْأتِــه َأ َتـ َ
ورز ٌْق َي ْط ُل ُبـ َ
ـم
ـاكَ ،فـ َـا َ ْتمـ ْـل َهـ َّ
ِ
ـاك ك ُُّل َيـ ْـو ٍم َعـ َـى َمــا فِيــهَ ،فـإِ ْن َت ُكـ ِ
ـكَ ،ك َفـ َ
ـم َي ْو ِمـ َ
َسـنَتِ َ
ـن ُع ُمـ ِـر َك،
السـنَ ُة مـ ْ
ـن َّ
ك َعـ َـى َهـ ِّ
ِ
ٍ ِ ٍ
ـك ،وإِ ْن َل ْ َت ُكـ ِ
َف ـإِ َّن اهلل َت َعـ َ
ـم َلـ َ
ـال َس ـ ُي ْؤتِ َ
ـن
الس ـ َن ُة مـ ْ
ـن َّ
يك ِف ك ُِّل َغــد َجديــد َمــا َق َسـ َ
ك إِ َل ِرز ِْقـ َ ِ
الـ ِ
ـن َي ْس ـبِ َق َ
ـس َلـ َ
ـن
ـب ،و َلـ ْ
ـك َطالـ ٌ
ـك ،و َلـ ْ
ـم فيـ َـا َل ْيـ َ
ُع ُمـ ِـر َك َفـ َـا ت َْصنَـ ُـع بِ َْ ِّ
ِ
ِ
ـك َمــا َقــدْ ُقــدِّ َر َلـ َ
ـئ َع ْنـ َ
َيغْلِ َبـ َ
ـك»(((.
ـب؛ و َلـ ْ
ـك َع َل ْيــه َغالـ ٌ
ـن ُي ْبطـ َ
مل يــرد عــن رشاح هنــج البالغــة الكثــر يف رشحهــم هلــذا النــص الرشيــف وبيان

داللتــه وذلــك ملــروره يف وصيتــه (عليــه الصــاة والســام) لولــده اإلمــام احلســن
(عليــه الســام).
ولذا:

يقول ابن أيب احلديد:

(قــد تقــدم القــول يف معــاين هــذا الفصــل؛ وروي أن مجاعــة دخلــوا عــى

اجلنيــد((( ،فاســتأذنوه يف طلــب الــرزق ،فقــال:

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ،19ص.358
((( هنج البالغة ،اخلطبة (379؛ من ال حيرضه الفقيه للصدوق  :ج ،4ص.386
((( اجلند.
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إن علمتــم يف أي موضــوع هــو فاطلبــوه؛ قالــوا :فنســأل اهلل تعــاىل ذلــك؟ قــال:

إن علمتــم أنــه نســاكم فذكــروه؛ قالــوا :فندخــل البيــت ونتــوكل وننتظــر مــا يكــون؛
التــوكل عــى التجربــة شــك؛ قالــوا :فــا احليلــة؟ قــال :تــرك احليلــة)(((.
أقول :وهذا الكالم من السفسطة ،فقد قال اهلل عز وجل:

َكـمُ ْ َ
الرْضَ َذ ُلـ ً
ـول فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا و ُ
َك ُلــوا مِـنْ ِر ْزقِـهِ
﴿هُـوَ َّالـذِي جَعَــلَ ل ُ
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وَإِ َليْهِ النُّشُــورُ﴾(((.

((( رشح هنج البالغة للمعتزيل :ج ،19ص.319
((( امللك.15 :

الفصل الرابع

«الشـــركة»

املبحث األول
معنى الشركة يف اللغة والشرع
مل يــرد يف هنــج البالغــة الكثــر مــن األحاديــث يف عنــوان الرشكــة – بــا متكنــت

مــن القــراءة يف نصــوص وفهمتــه منهــا – وفــوق كل ذي علــم عليــم ،مقــدار

توفيقــي ورزقــي.
وعليه:

ســنتناول يف هــذا الفصــل ،التعريــف بـــ ( الرشكــة) ومســتحباهتا التــي ينفــرد يف

بياهنــا اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ممــا فــرض علينــا أن نــورد يف املطلــب
املكروهــات كــي يســتقيم ويتضــح املطلــب خدمــة للعلــم وطالبــه .واهلل املوفــق

لــكل واملســدد للصــواب.

املسألة األوىل :معنى الشركة ً
لغة .
ُيرجع أهل اللغة معنى (الرشكة) إىل املخالطة.

قال الفراهيدي ،وابن سيدة ،وابن منظور ،واللغظ له:

الش َك ُة َّ ِ
والشكة ،اي :بالكرس والفتح ،سواء :خمالطة الرشيكني.
(رشكْ ّ :

ـارك
ـاركا وشـ َ
ـاركنا ،وقــد اشــرك الرجــان وتَشـ َ
ركنا بمعنــى تَشـ َ
يقــال :اش ـ َ
َأحدُ مهــا اآلخــر؛ َفأمــا قولــه:
وجَـرْداءَ ي َْأبــى رَبُّهــا َأن يُشــارَكا

عَلــى ُ
ـن مُقَِّلـصٌ
ك ِّل نَهْـدِ العَصْرَيَيْـ ِ
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ـارك يعنــي يشــاركه
فمعنــاه َأنــه يغــزو عــى فرســه وال يدفعــه إىل غــره  ،و ُيشـ َ

يف الغنيمــة.

يك :ا ُمل ِ
والش ُ
شارك.
َّ

كالشيك ؛ قال ا ُمل َس ِّيب َأو غريه :
والش ُكَّ :
ِّ ْ
شِرْك ًا مباء َّ
الذو ِْب يَجْمَعه
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يف َطوْد َأيْمَنَ  ،يف ُقرى َقسْ ِر

وشكاء ؛ قال لبيد :
واجلمع َأ ْشاك ُ َ
تَطريُ عَدائدُ ا َألشراكِ شَ ْفع ًا

الم
و ِوتْر ًا  ،والزَّعام َُة للغُ ِ

قــال األَزهــري  :يقــال َشيــك و َأ ْشاك كــا يقــال يتيــم و َأيتــام ونصــر و َأنصار،
وشفــاء)((( .
وهــو مثل رشيــف و َأرشاف ُ
املسألة الثانية :معنى الشركة عند الفقهاء.
 -1تعريفها يف املذهب اإلمامي.

تن ــاول فقه ــاء اإلمامي ــة (أع ــى اهلل ش ــأهنم) تعري ــف الرشك ــة يف مصنفاهت ــم

الفقهي ــة ب ــن االجي ــاز والس ــعة ،ويمك ــن لن ــا أن نس ــتخلص معن ــى الرشك ــة م ــن

إفاداهتــم بـــ(( :اجتــاع حقــوق املــاك)) وهــو مــا جــاء يف رشائــع املحقــق احلــي(((؛

((( لسان العرب :ج 10ص .448
((( رشائع اإلسالم :ج 2ص .374

املبح��ث األول :معن��ى الش��ركة يف اللغ��ة والش��رع

وتذك ــرة العالمة(((؛وقواع ــده(((؛ وإيض ــاح اب ــن العالم ــة((( ومه ــذب اب ــن فه ــد
احلـــي(((؛ وجامـــع املحقـــق الكركي(((ومســـالك الشـــهيد الثـــاين(((؛ وجممـــع
املحق ــق األردبي ــي(((؛ وكفاي ــة املحق ــق الس ــبزواري(((؛ ومس ــالك الكاظم ــي(((؛
وحدائ ــق البح ــراين(((1؛ وجواه ــر اجلواه ــري(((1؛ ومستمســـك احليك ــم(.((1

وقــد ناقــش الشــيخ اجلواهــري التعريــف بعــد اســتقصائه ألقــوال فقهــاء

الطائفــة (عليهــم الرمحــة والرضــوان) ،وكــذا فعــل الســيد حمســن احلكيــم (عليهــا

الرمحــة والرضــوان) يف تعليقــه عــى العــروة الوثقــى للســيد كاظــم اليــزدي (قــدس

رسه) ،فقــال يف تعريــف الرشكــة:

(وهــي عبــارة عــن كــون يشء واحــد الثنــن أو أزيــد ملــكا أو حقــا( .((1وهــي

((( تذكرة الفقهاء للعالمة احليل :ج  2ص .219
((( قواعد األحكام للعالمة احليل :ج 2ص .325
((( إيضاح الفوائد البن العالمة :ج 2ص .374
((( املهذب البارع البن فهد احليل :ج 2ص .543
((( جامع املقاصد للمحقق الكركي :ج 8ص .7
((( مسالك االفهام للشهيد الثاين :ج 4ص .301
((( جممع الفائدة للمحقق األردبييل :ج 10ص .198
((( كفاية األحكام :ج 1ص .618
((( مسالك االفهام جلواد الكاظمي :ج 3ص .93
( ((1احلدائق الناظرة :ج 21ص .147
( ((1جواهر الكالم للشيخ اجلواهري :ج 2ص .284
( ((1مستمسك العروة الوثقى للسيد حمسن احلكيم :ج 13ص .3
( ((1قــال يف الرشايــع« :الرشكــة اجتــاع حقــوق املــاك يف الشــئ الواحــد عــى ســبيل الشــياع «ونحــوه
يف القواعــد وغريهــا ،بــل هــو املشــهور .ويف جامــع املقاصــد» .يف التعريــف نظــر ،النتقاضــه
بالرشكــة يف القصــاص ،وحــد القــذف ،واخليــار ،والرهــن ،والشــفعة ،ونحــو ذلــك ،فإنــه ليــس
هنــاك ملــك حقيقــي ،فــا مالــك حقيقــة .وقــد رصحــوا بــأن هــذا أحــد أقســام الرشكــة الثالثــة.
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(إمــا واقعيــة قهريــة) كــا يف املــال أو احلــق املــوروث (وإمــا واقعيــة اختياريــة) مــن
غــر اســتناد إىل عقــد كــا إذا أحيــي شــخصان أرضــا مواتــا باالشــراك ،أو حفــرا

بئــرا ،أو اغرتفــا مــاء ،أو اقتلعــا شــجرا (وإمــا ظاهريــة قهريــة)((( كــا إذا امتــزج

ماهلــا مــن دون اختيارمهــا  -ولــو بفعــل أجنبــي – بحيــث ال يتميــز أحدمهــا مــن
اآلخــر  ،ســواء كانــا مــن جنــس واحــد ،كمــزج حنطــة بحنطــة ،أو جنســن كمــزج
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دقيــق احلنطــة بدقيــق الشــعري((( ،أو دهــن اللــوز بدهــن اجلــوز ،أو اخلــل بالدبــس

(وإمــا ظاهريــة اختياريــة) كــا إذا مزجــا باختيارمهــا ال بقصــد الرشكــة فــإن مــال

كل منهــا يف الواقــع ممتــاز عــن اآلخــر ،ولــذا لــو فــرض متييزمهــا اختــص كل منهــا
وفيــه :أن املــراد مــن املــاك مــا يشــمل ذوي احلقــوق التــي منهــا مــا ذكــره ،إذ احلقــوق نــوع مــن
األمــاك ،واحلــق نــوع مــن امللــك واالختــاف بينهــا بحســب املــورد ال غــر ،كــا أوضحنــاه يف
بعــض مباحــث هــذا الكتــاب.

البيــت لشــخص وســائر آالتــه آلخــر وأرضــه لثالــث ،لصــدق كــون الشــئ الواحــد ألكثــر مــن واحــد،
مــع أنــه ال رشكــة هنــا  ،كــا رصحــوا بذلــك .ومحــل الواحــد عــى البســيط الــذي ال يتجــزأ كــا
تــرى .وكأن عــذره أن الرشكــة التــي يقصــد تعريفهــا غــر الرشكــة باملعنــى الرشعــي ،كــا ســيأيت
يف كالمــه قريبــا .
((( قــال يف الرشائــع :وكل مالــن مــزج أحدمهــا باآلخــر بحيــث ال يتميــزان حتققــت فيهــا الرشكــة،
اختيــارا كان املــزج أو اتفاقــا وأحلقــه يف اجلواهــر بقولــه :مقصــودا بــه الرشكــة أوال ،بــا خــاف
أجــده فيــه ،بــل االمجــاع بقســميه عليــه ويف القواعــد :وحتصــل الرشكــة باملــزج ،ســواء كان
اختيــارا أو اتفاقــا ونحومهــا عبــارات غريمهــا .والظاهــر منهــا كــون الرشكــة واقعيــة تتبــدل ملكيــة
كل منهــا للجــزء املعــن يف نفــس األمــر باجلــزء املشــاع .
((( قــال يف الرشائــع بعــد العبــارة املحكيــة ســابقا :ويثبــت ذلــك يف املالــن املتامثلــن يف اجلنــس
والصفــة .وظاهــره اختصــاص الرشكــة بذلــك فيكــون امتــزاج اجلنســن أو الفرديــن مــن جنــس
واحــد مــع اختــاف الصفــة خارجــا عــن مــورد الرشكــة احلقيقيــة وإن كان داخــا يف مــورد
الرشكــة احلكميــة.
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باملــه((( .وأمــا االختــاط مــع التميــز فــا يوجــب الرشكــة ولــو ظاهــرا((( ،إذا مــع
االشــتباه((( مرجعــه الصلــح القهــري((( أو القرعــة (وإمــا واقعيــة) مســتندة إىل عقــد

غــر عقــد الرشكــة  ،كــا إذا ملــكا شــيئا واحــدا بالــراء أو الصلــح أو اهلبــة أو

نحوهــا(((( وأمــا واقعيــة ) منشــأه بترشيــك أحدمهــا اآلخــر يف مالــه كــا إذا اشــرى
شــيئا فطلــب منــه شــخص أن يرشكــه فيــه .ويســمى عندهــم بالترشيــك  .وهــو
صحيــح جلملــة مــن األخبار(وإمــا واقعيــة ) منشــأه بترشيــك كل منهــا اآلخــر يف
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((( هــذا ال يــدل عــى انتفــاء الرشكــة قبــل التميــز احلــادث مــن بــاب االتفــاق ،المــكان انفســاخ
الرشكــة هبــذا التميــز  .نظــر مــا إذا وقــع مقــدار مــن البــول يف كــر مــن مــاء ،فإنــه ملــا صار مســتهلكا
باالمتــزاج صــار طاهــرا ،فــإذا أخــذ كــف منــه فذلــك املقــدار طاهــر جيــوز رشبــه والوضــوء بــه،
فــإذا اتفــق عــروض بعــض الطــوارئ املوجــب لتميــز البــول صــار البــول نجســا بعــد أن خــرج
عــن حــال االســتهالك إىل حــال الوجــود العــريف.
((( إذا كان االختــاط باملــزج مثــل اختــاط احلنطــة البيضــاء بالصفــراء فقــد عرفــت أنــه مــع تعــذر
التخليــص والعــزل فهــو أيضــا يوجــب الرشكــة احلكميــة ولــو فــرض إمــكان العــزل والتخليــص
بقــي كل مــال ملالكــه مــن دون تبــدل األحــكام  .وإذا كان االختــاط بــدون مــزج  -كــا إذا وضــع
ثوبــا يف ثيــاب زيــد  ،أو قوســا يف أقــواس عمــرو ونحــو ذلــك مــا ال مــزج فيــه  -فــإن كان متيــز فــا
إشــكال يف أن كال مــن العينــن ملالكــه كــا قبــل االختــاط  ،وإذا مل يكــن متيــز فهــذا مــن اشــتباه
املــال باملــال ،فــكل مــن املالــن مــردد بــن املالكــن ،فريجــع إىل القرعــة يف تعيــن مالكــه .نعــم لــو
فــرض تعــذر العمــل بالقرعــة لكثــرة الثيــاب  -كــا إذا خلــط مائــة ألــف ثــوب لزيــد يف مائــة ألــف
ثــوب لعمــرو ومل يكــن متيــز بــن الثيــاب  -يرجــع إىل الرشكــة احلكميــة  .ومــن ذلــك تعــرف أن
بــاب اشــتباه أحــد املالــن باآلخــر أجنبــي عــن بــاب املــزج بــا متيــز .
((( كأنــه يريــد أنــه مــع عــدم االشــتباه يبقــى كل مــال ملالكــه مــن دون تبــدل يف األحــكام ،ولوضــوح
ذلــك مل يتعــرض حلكمــه ،وقــد عرفــت أنــه مــع عــدم االشــتباه تكــون الرشكــة حكميــة إذا كان
مــن قبيــل مــزج احلنطــة الصفــراء بالبيضــاء.
((( الظاهــر أن املــراد مــن الصلــح القهــري الرشكــة احلكميــة ،فالصلــح يكــون يف مقــام متييــز احلقــوق
والقســمة ،ال قبــل ذلــك ،وإال كان هــو الرشكــة احلقيقيــة .
((( هذا من الواضحات ومرصح به يف كالمهم .

الفص��ل الراب��ع :الش��ركة

مالــه  .ويســمى هــذا بالرشكــة العقديــة ومعــدود مــن العقــود((( .ثــم إن الرشكــة قــد

تكــون يف عــن وقــد تكــون يف منفعــة وقــد تكــون يف حــق  ،وبحســب الكيفيــة إمــا
بنحــو اإلشــاعة وإمــا بنحــو الــكيل يف املعــن((( ،وقــد تكــون عــى وجــه يكــون كل

مــن الرشيكــن أو الــركاء مســتقال يف التــرف  ،كام يف رشكــة الفقــراء يف الزكاة

(((
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((( قــال يف املســالك :وهــي يعنــي  :الرشكــة تطلــق عــى معنيــن أحدمهــا  :مــا ذكــره املصنــف يف
تعريفــه مــن اجتــاع احلقــوق عــى الوجــه املذكــور وهــذا هــو املتبــادر مــن معنــى الرشكــة لغــة
وعرفــا  ( . . .إىل أن قــال ) :
وثانيهــا :عقــد ثمرتــه جــواز تــرف املــاك للشــئ الواحــد عــى ســبيل الشــياع .وهــذا هــو
املعنــى الــذي بــه تنــدرج الرشكــة يف مجلــة العقــود ،ويلحقهــا احلكــم بالصحــة و البطــان .وإليــه
يشــر املصنــف ( ره ) فيــا بعــد بقولــه  :قيــل :تبطــل الرشكــة .أعنــي :الــرط والتــرف .وقيــل:
تصــح .ولقــد كان عــى املصنــف أن يقــدم تعريفهــا عــى مــا ذكــره ،ألهنــا املقصــود بالــذات هنــا ،أو
ينبــه عليهــا معــا عــى وجــه يزيــل االلتبــاس عــن حقيقتهــا وأحكامهــا ولكنــه اقتــر عــى تعريفهــا
باملعنــى األول .
((( يف اجلواهــر « :ال إشــكال يف صــدق الرشكــة معــه وال إشــاعة  .اللهــم إال أن يــراد منهــا عــدم
التعيــن  ،ال خصــوص الثلــث والربــع ونحومهــا « ومــا ذكــره غــر ظاهــر  ،فــإن معنــى الرشكــة
يف اململــوك كــون امللــك عــى نحــو اجلــزء املشــاع  ،كــا ذكــره األصحــاب  ،ومحــل اإلشــاعة عــى
معنــى عــدم التعيــن خــاف املقطــوع بــه مــن كالمهــم  ،فحملهــا عــى ذلــك ال مقتــي لــه  .وعليه
فــا رشكــة يف املقــام  ،وال وجــه لنفــي االشــكال يف صدقهــا  .إال أن يــراد هبــا االشــراك يف عنــوان
مــن العناويــن واملامثلــة فيــه  ،كــا يف البيــت الواحــد الــذي يملــك حجارتــه شــخص وخشــبه آخــر
وطينــه ثالــث  ،فــإن هــؤالء اشــركوا يف وصــف مــن األوصــاف  ،وهــو متلــك يشء مــن هــذا
البيــت ،والرشكــة يف ملــك الصــاع مــن الصــرة مــن هــذا القبيــل  ،الشــراك املالكــن يف صفــة
املالكيــة يف الصــرة وإن اختلــف اململــوك  ،وهــذا خــاف معنــى الرشكــة يف اململــوك التــي هــي
حمــل الــكالم .
((( عــن الشــهيد يف بعــض حواشــيه  :أن ملــك الفقــراء للــزكاة عــى البــدل ال اجلميــع يف عــرض
واحــد  ،فــا اشــراك  .ويف اجلواهــر  :أن املالــك للــزكاة اجلنــس ال الفــرد  ،وذكــر أنــه ال ريــب
يف ملــك الفقــراء للــزكاة يف اجلملــة  .وفيــه  :أن امللكيــة إن كانــت مســتفادة مــن الــام يف قولــه
تعــاىل ( :إنــا الصدقــات للفقــراء  ) . . .فالــام فيــه ليســت للملــك  ،وإنــا هــي للمــرف بقرينــة
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والســادة يف اخلمــس

(((

واملوقــوف عليهــم يف األوقــاف العامــة((( ونحوهــا)((( .

 -2تعريفها يف املذهب الزيدي.

عرفها إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840 :هـ) ،فقال:
ّ

(الرشكــة بكــر الشــن ،أســم لالشــراك للــيء املشــرك ،يقــال لــه فيــه رشكة،

اي نصيب)(((.

بقيــة األصنــاف  ،مثــل يف الرقــاب ويف ســبيل اهلل تعــاىل الــذي ال يظــن مــن أحــد االلتــزام بامللــك
فيــه ،والتفكيــك بــن األصنــاف بعيــد جــدا  .وإن كانــت مســتفادة مــن غــره فغــر ظاهــر  .وأمــا
مــا ذكــره املصنــف مــن كــون كل مــن الفقــراء مســتقال بالتــرف بالــزكاة فغريــب  ،فإنــه ال جيــوز
للفقــر التــرف يف الــزكاة بــدون إذن الــويل  ،وهــو املالــك أو احلاكــم الرشعــي فضــا عــن أن
يكــون مســتقال بالتــرف .
((( ظاهــر اآليــة الرشيفــة  ( :واعلمــوا أنــا غنمتــم مــن يشء فــأن اهلل مخســه  ) 2 * ( « . . .وهــو
امللكيــة  ،وال مانــع مــن ثبــوت هــذه امللكيــة بالنســبة إليــه تعــاىل  ،كثبوهتــا يف النــذر مثــل  :هلل عــي
أن أتصــدق  ،فــإن الصدقــة تكــون مملوكــة لــه تعــاىل  ،عــى نحــو ملكيــة زيــد للدينــار يف قــول
املقــر لزيــد عــي دينــار  .نعــم ال يمكــن محلهــا عــى ملكيــة األفــراد « وإال لــزم البســط  ،وال يقــول
املشــهور بــه  ،وللــزم انتقــال املــال إىل وارثــه ولــو مل يكــن هاشــميا .
فاملتعــن أن يكــون املالــك اجلنــس العــاري عــن اخلصوصيــات الفرديــة ،وبتعيــن املالــك يصــر
الفــرد مالــكا ،وحينئــذ ال معنــى لالشــراك بــن األفــراد عــى نحــو االســتقالل يف التــرف .
((( األوقــاف العامــة إنــا كان الوقــف فيهــا عــى نحــو البــذل مــن دون ملــك للموقــوف عليهــم
وال رائحــة امللــك ،فــإن كتــب العلــم موقوفــة عــى أن تبــذل الطلبــة ،واملــدارس موقوفــة عــى
أن تبــذل للطلبــة  ،ومنــازل املســافرين موقوفــة عــى أن تبــذل للمســافرين مــن دون ملــك وال
مالــك .ولذلــك إذا غصبــت فــرق الكتــاب غــر الطلبــة ال يضمــن منافعــه باالســتيفاء  ،وكذلــك
املدرســة إذا اغتصبهــا غــر الطلبــة فســكنوها ال يكــون ضامنــا ملنافعهــا عليهــم  ،بــل ليــس إال
الغصــب وفعــل احلــرام  .ولــو فــرض إن كان للســاكن مــن غــر الطلبــة عــذر رشعــي مــن غفلــة
أو رضورة أو نحــو ذلــك فــا أثــم وال ضــان عليــه .
((( مستمسك العروة ::ج 13ص  3ـ .15
((( رشح األزهار :ج 3ص .354
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 -3تعريفها يف املذهب الشافعي.

عرفــه الــزكاة باهنــا( :ثبــوت احلــق يف يشء الثنــن فاكثــر
ويف املذهــب الشــافعي ّ

عــى جهــة الشــيوع ،وهــذا واألوىل أن يقــال :هــي عقــد يقتــي ثبــوت ذلــك)(((.
 -4تعرفيها يف املذهب املالكي.

عرفها احلطاب الرعيني (ت 954هـ) فقال:
ّ
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(مــا حيــدث باالختيــار بــن أثنــن فصاعــد ًا مــن االختــاط لتحصيــل الربــح

وقــد حيصــل بغــر قصــد كاإلرث)(((.
 -5تعرفها من املذهب احلنبيل.

عرفها ابن قدامة املقديس (ت 620هـ) ،فقال:
ّ

(هي االجتامع يف استحقاق أو ترصف)(((.
 -6أما املذهب احلنفي:

فقــد أقــرن تعريفهــا يف اللغــة بتعريفهــا يف الــرع قــال ابــن نجــم املــري (ت:

970هـ):

(والرشكـة لغـ َّة :خلـط النصيبني بحيـث ال يتميز أحدمها ،وما قيـل إنه اختالط

النصيبين تسـاهل فـإن الرشكـة اسـم املصـدر واملصـدر الشرك مصـدر رشكـت

الرجـل أرشكـه رشكا فظهـر أهنا فعل االنسـان وفعله اخللط ،وأمـا االختالط فصفة

للمال تثبـت عـن فعلهما ليـس هلا اسـم مـن املـادة وال يظن أن اسـمه االشتراك ألن
((( فتح الوهاب لزكريا االنصاري :ج 1ص .369
((( مواهب اجلليل :ج 7ص .64
((( املغني :ج 5ص .109

املبح��ث األول :معن��ى الش��ركة يف اللغ��ة والش��رع

االشتراك فعلهما أيضـا مصـدر اشترك الرجلان افتعـال مـن الرشكـة ،كـذا يف فتح

القديـر .وذكـر أهنـا بإسـكان الـراء يف املعروف وسـكت عـن األول .ويف القاموس:

الشرك والرشكـة بكرسمهـا وضـم الثـاين بمعنـى .وقـد اشتركا وشـارك أحدمهـا
اآلخـر .والشرك بالكسر وكأمير املشـارك واجلمـع أرشاك ورشكاء اهـ .

ويف التبيين :إطلاق الرشكـة على العقـد جماز لكونه سـببا له  .ويف فتـح القدير:

وركنهـا يف رشكـة العين اختالطهما  ،ويف رشكـة العقـد اللفـظ املفيـد لـه ويقـال

الرشكـة على العقـد نفسـه  ،فإذا قيل رشكـة العقب اإلضافـة فهي إضافـة بيانية)(((.
عرفهــا فقهــاء املذهــب األباظــي بحســب أقســامها ،كرشكــة:
 -7يف حــن ّ

العنــان ،ورشكــة املفاوضــة ،ورشكــة األبــدان ،والرشكــة بــا عقــد؛ ويف حكمهــا،
قالــوا :جــاز امجاعـ ًا رشكــة متعــددة كأثنــن وثالثــة وأربعــة فصاعــد ًا يف مــال خــاص
متســاو يف العــدد أو الكميــة واجلنــس ،مــن جنــس واحــد كدنانــر ودرهــم)(((.

وال يمكـن اخلـروج بتعريـف جامـع مانع هلـذه التعاريـف ،وكذ يتعـذر التعليق

ومناقشـة هـذه التعاريـف ملخالفتـه منهـج الكتاب ،ولـذا :ترك األمـر لطالبه.

((( البحر الرائق :ج 5ص .279
((( رشح كتاب النيل وشفاء الغليل ملحمد أطفيش :ج 10ص  388ـ .434
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املبحث الثاني
مستحباتها وما ورد يف احلـديث من شروح
املسألة األوىل :مستحبات الشركة عند اإلمام علي (. )
قال (عليه الصالة والسالم):
وأ ْجــدَ ر بِإِ ْق َبـ ِ
«شـ ِ
ـاركُوا ا َّلـ ِـذي َقــدْ َأ ْق َبـ َـل َع َل ْيــه الـ ِّـرز ُْقَ ،فإِ َّنــه َأ ْخ َلـ ُـق لِ ْل ِغنَــى َ
َ
ـال
ُ
َْ
الـ ِّ
ـظ َع َل ْيــه»(((.
مل يتعــرف فقهــاء املذهــب الســبعة – بــا توفــر لــدي مــن مصــادر فقهيــة –

ملســتحبات الرشاكــة ،ولــذاُ :يعــدُ هــذا احلديــث الرشيــف املؤســس األول هلــذا

العنــوان( :مســتحبات الرشاكــة).

ويظهــر احلديــث الرشيــف العلــة يف حثــه (عليــه الســام) عــى مشــاركة هــذا

الصنــف مــن النــاس وبيــان املنفعــة مــن هــذه املشــاركة ،وهــي:

1ـ أخلــق ،أي أوىل يف حصــول الغنــى وذلــك إلدرار الــرزق عليــه فينالــه مــا

نــال صاحبــه.

2ـ أجدر ،أي :أضمن يف شمول احلظ وتبدل االحوال اىل الدعة والرفاهية.

وقــد أورد بعــض فقهــاء اإلماميــة وحمدثيهــم هــذا احلديــث ضمــن االســتدالل

((( هنج البالغة ،احلكمة )230( :بتحقيق صبحي الصالح.
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بــه عــى مكروهــات البيــع وآداب التجــارة؛((( يف حــن اورد احلــر العامــي (رمحــه
اهلل) يف مســتحبات التجــارة ،وهــو ينفــرد بــذاك (((.

املسألة الثانية :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .
مل يتنــاول الشــارح املعتــزيل والراونــدي وكثــر مــن الــراح هــذا احلديــث يف

رشوحهــم عــى هنــج البالغــة؛ ولــذا ســنورد مــا جــاء عــن ابــن ميثــم البحــراين فقط.
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قال (عليه الرمحة والرضوان):
(أخلق واجدر :أي أوىل.

(و ّملــا كان إقبــال الــرزق بتوافــق أســبابه يف حـ ّـق مــن أقبــل عليــه كانت مشــاركته

مظنّــة إقبــال حـ َّ
ـظ الرشيــك وإقبــال الــرزق عليــه بمشــاركته .ور َّغــب فيهــا بضمــر

صغــراه قولــه :فإنّــه .إىل آخــره والضمــر يف قولــه :فإنّــه .يعــود إىل مــا ّ
دل عليــه

شــاركوا مــن املصــدر .وتقديــر كــراه :وك َّلــا كان كذلــك ففعلــه مصلحــة)((( .

تــم الفصــل بحمــد اهلل وســابق لطفــه وســابغ نعمــه وفضلــه وفضــل رســوله

املعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ويليــه فصــل الوقــف.

((( احلدائــق الناظــرة للبحــراين :ج 18ص 40؛ ســداد العبــاد للشــيح حســن أل عصفــور؛ النجعــة يف
رشح اللمعــة للتســري ج  7ص .130
((( وســائل الشــيعة :ج 19ص  13برقــم ()24047؛ هدايــة األمــة اىل أحــكام األئمــة للحــر
العامــي :ج 6ص .118
((( رشح هنج البالغة :ح 5ص .358
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