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 القرآن الكريم والمسألة االجتماعيّة

 *)خطوط عريضة(

 

 د. عماد الدين خليل
 

ل  ةً، وُخطوًطا عريضة يريد بها أن يَُشّكِّ إّن اإلسالم في قرآنه وسنَّة نبيِّّه، يطرح قواعدَ عامَّ
ك عليها العاَلقَات االجتماعيَّةُ؛ التي تَْمتَدُّ جذوُرها  لبة التي تتحرَّ في أعماق األرضيَّة الصُّ

 النَّفس، وبِّْنية العالَم، وفي صميم النَّظرة إلى الكون.

تفاصيَل وجزئياٍت عن قضايا يوميَّة، ومسائَل  -في الوقت نفسه-وصحيح أنَّه يَطرح 
ة إاّل أنَّ اإلطار الكبير والرْؤية الشُّمولِّيَّة التي  سها ُمالمسةً تامَّ اجتماعيٍة بالذَّات، ويالمِّ

مها اإلسالم ل موقف اإلنسان في العالَم، وطبيعة دَوره فيه، والغاية التي ُخلِّق لها، يرسِّ

م  نا ونحن نرسِّ مُّ والمصير الذي يسعى للتَّحقق به من خالل ممارساته الواقعيَّة، هي التي تُهِّ
 بعض آفاق العَدل االجتماعّيِّ؛ كما جاء بها هذا )الدّين القيّم(.

نى   الفاحش(؛ كظاهرتَين نقيضتَين لفكرة العَدل االجتماعّيِّ.وْلنَْبدأْ بمسألة )التََّرف(،و )الغِّ

 
نَى الفاحش، والتَّرف. وإذا كان القرآن  ذلك أنه إذا اختفى العدل وانعدم التواُزن؛ ظهر الغِّ

نَى الفاحش( يان أي –بطبيعة الحال -الكريم قد عالَج )التَّرف(، و)الغِّ ؛ كمسألٍة هدّاَمة في كِّ

مواقُف سالبة رجعيَّةٌ، وإجراميَّةٌ كافِّرةٌ؛ فمعنى هذا أنَّه يُريد  مجتَمع، تنبثِّق عنها دوًما
نة(. ولقد مدَّ  مجتَمعًا ُمتوازنًا؛ كبديٍل لحتميَّة ُظهور التَّرف في )حالٍة اجتماعيٍَّة غير ُمتوازِّ

يَّةً وُروح يَّةً القرآن تحليله للظَّاهرة إلى أعماقِّ النَّفس، وإمالء العاَلقات االجتماعيَّة؛ مادِّّ

وفكريّةً وأخالقيّةً، وتَقَدََّم بها ُصعُدًا صْوَب اآلفاق البعيدة، والتّحليالت الّشاملة؛ لكي ما 
يلبث أن يلقي أضواءه، ويقول كلمته في حجم الدَّور الذي يلعبه التَّرف إزاء مسيرة 

ها، وعوامل سقوطها ودَمارها.  الحضاراتِّ ونمّوِّ

 
رة(، سواء للجماعة كلِّّها التي تسكت عليها، وتغضُّ عنها  إّن )التّرف( ُمماَرسة )مدّمِّ

ب وتداهن، أو للمترفين أنفسهم الذين يعمي  الطَّْرف، أو تَْغلو في انهزاميَّتها فتتملَّق وتتقرَّ

: بصائَرهم، -وما ينبثق عنه من ُممارسٍة َمرضيَّة متضّخمٍة مبالَغٍ فيها -الثَّراء الفاحش، 
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 –كلَّ إحساٍس أخالقّيٍ أصيٍل في نفوسهم، ويَحُجب عنهم ويطمس على أرواحهم، ويسَحق 
كلَّ رْؤية حقيقيَّة لدَْور اإلنسان في الدُّنيا )َمْوقفه في الكون(،  –وهذا هو األهّم واألخَطر 

وح، والطَّبيعة وما  وطبيعة العاَلقات الُمتبادَلَة بين عالََميِّ الحضور والغياب، والمادَّة والرُّ
سَّهم من خشونٍة وثِّقل وراء الطَّبيعة،  واألرض والسَّماء. فيما أكسب التَّرف نفوسهم وحِّ

وغالظٍة، ثقلوا فهبطوا فانقطعوا عن كّلِّ رْؤية بعيدة، أو إيماٍن جادٍّ يتَجاَوز بهم عالَم 

وح، والطَّبيعةَ إلى ما وراءها، واألرَض إلى السَّماء،  الحضور إلى الغياب، والمادَّةَ إلى الرُّ
تِّ المنفعيَّةَ إلى المواقع األخالقيَّة التي يتميَّز بها بنو آدم عن عالَم النَّمل والنَّْحل والعاَلقا

والحيوان. وهذا التَّحليل القرآنّي يَقِّف في تضادٍّ كامل مع الفَْرضيَّة الماركسيَّة التي تقول: 

ين ال يَعدو أن يكون جزًءا من األخالقيَّات والُممارساتِّ البُورج  وازيَّة.إنَّ الدِّّ
َرةِّ َوأَتَْرْفنَاهُْم فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَ  يَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِّلِّقَاءِّ اآْلخِّ هِّ الَّذِّ ن قَْومِّ ا َما َهذَا }َوقَاَل اْلَمََلُ مِّ

ا تَْشَربُوَن * َولَئِّْن أََطْعتُ  مَّ ْنهُ َويَْشَرُب مِّ ا تَأُْكلُوَن مِّ مَّ ثْلُُكْم يَأُْكُل مِّ ثْلَُكْم إِّنَُّكْم إِّالَّ بََشٌر ّمِّ م بََشًرا مِّ

ُروَن{  إِّذًا لََّخاسِّ
 

ات، والقِّيَمِّ  فها هي كلمات هللا تبيُّن لنا البُعدَ المتبقَِّّي واألهمَّ لما يَُؤول إليه التَّرف: إنكار النُّبوَّ

الغَْيبيَّة، وكفٌر بها وتكذيٌب بلقاء اآلخرة، وعدم مقدرةٍ على استخدام مقاييَس دقيقٍة في وزن 
الحوادث، والدَّعوات واألشياء، غير مقاييس الطَّعام والشَّراب.. ثمَّ حكم وْقتي خاطٌئ 

ج اإلنسان عن دائرة َعالقاته المنفعيَّة  سريٌع، بعد هذا، يرى في أنَّ االلتزام بأّيِّ نداٍء؛ يُْخرِّ

ماًما َوْفق المباشرة، ويصدُّه عن االنغمار في الطَّعام والشَّراب، إنَّما هي صفقةٌ خاسرةٌ، ت
 المنطق الذي يعتمده التِّّجار!!

 
إاّل أن يَْحزنوا، ويتمنَّوا على حركة التَّاريخ  -حمايةً لمواقعهم تلك  -وما كان للُمتَرفين 

المحتََّمة أن تحزن معهم وتسكن. وهم في مواجهة أيَّة دعوةٍ جديدةٍ، تدعو اإلنسان للتَّقدُّم 

جوع( إلى الوراء؛ َخوفًا من أن ُخطواٍت إلى األمام، يرفضون شعارات  )السُّكون( و)الرُّ
ثنا القرآن عن )رجعيِّّة( هؤالء  تجرفهم الدَّعوة بعيدًا عن أماكنهم. وفي أكثَر من موضعٍ يحدِّّ

ْهتَدُوَن * َوَكذَلَِّك َما م مُّ هِّ ٍة َوإِّنَّا َعلَى آثَارِّ أَْرَسْلنَا  المترفين: }بَْل قَالُوا إِّنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

ٍة َوإِّنَّا َعلَى آثَا يٍر إِّالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِّنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعلَى أُمَّ ن نَّذِّ ن قَْبلَِّك فِّي قَْريٍَة ّمِّ م مِّ هِّ رِّ
ا َوَجدتُّْم َعلَْيهِّ آبَاَءُكْم قَالُوا إِّنَّا بَِّما أُرْ  مَّ ئْتُُكم بِّأَْهدَى مِّ ْقتَدُوَن * قَاَل أََولَْو جِّ ْلتُم بِّهِّ مُّ سِّ

ْنُهْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِّبَةُ [1]َكافُِّروَن{ . وتَُكوُن الغَلَبَةُ دَْوًما لَكلَِّمةِّ هللاِّ: }فَانتَقَْمنَا مِّ

بِّيَن{   .[2]اْلُمَكذِّّ
 

وفي آياٍت أخرى ينقُلنا القرآن الكريم بسرعٍة، كشأنه في كثيٍر من األحيان، إلى يوم 

، وليُدينَهم بالُجْرم الكبير الذي [3]الحساب؛ ليبيِّّن لنا المصيَر الذي سيؤول إليه الُمتَْرفون
يَن اْستَْكبَُروا بَْل  فُوا لِّلَّذِّ يَن اْستُْضعِّ كانوا يمارسونه دوًما في مسيرة الحياة الدّنيا: }َوقَاَل الَّذِّ

ا َرأَُوا َمْكُر اللَّْيلِّ َوالنََّهارِّ إِّْذ تَأْ  وا النَّدَاَمةَ لَمَّ ِّ َوَنْجعََل لَهُ أَندَادًا َوأََسرُّ ُمُرونَنَا أَن نَّْكفَُر بِّاَّللَّ

يَن َكفَُروا َهْل يُْجَزْوَن إِّالَّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن * َوَما  اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا اأْلَْغاَلَل فِّي أَْعنَاقِّ الَّذِّ
ن نَّ  ْلتُم بِّهِّ َكافُِّروَن * َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْرَسْلنَا فِّي قَْريٍَة ّمِّ يٍر إِّالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِّنَّا بَِّما أُْرسِّ ذِّ

نَّ  ُر َولَكِّ ْزَق لَِّمن يََشاُء َويَْقدِّ أَْكثََر أَْمَوااًل َوأَْواَلدًا َوَما نَْحُن بُِّمعَذَّبِّيَن* قُْل إِّنَّ َربِّّي يَْبُسطُ الّرِّ
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َل النَّاسِّ اَل يَْعلَ  ندَنَا ُزْلفَى إِّالَّ َمْن آَمَن َوَعمِّ بُُكْم عِّ ُموَن*. َوَما أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلدُُكم بِّالَّتِّي تُقَّرِّ

نُوَن{ لُوا َوهُْم فِّي اْلغُُرفَاتِّ آمِّ ْعفِّ بَِّما َعمِّ ًحا فَأُْولَئَِّك لَُهْم َجَزاء الّضِّ  .[4]َصالِّ

 

على ألسنتهم !! ليس هذا  –وقد أخلدوا بالتَّرف إلى األرض  –فكأنَّ كلمة الكفر معلَّقةٌ 

 –)والعاَلقة الجدليَّة قائمةٌ أبدًا  –وقد حملهم التَّرف إلى مواقع السُّلطة  –فحسب؛ بل إنَّهم 
ا أن يقودَ التَّرف إلى السُّلطة أو  –ة األصيلة عدا التَّجربة اإلسالميَّ  بين التَّرف والسُّلطة، فإمَّ

أن تقود السُّلطة إلى التَّرف(، اعتمدوا مواقعهم تلك؛ فأصدروا أوامرهم المشدَّدة إلى 

الجماهير واألتباع، ليالً ونهاًرا، أن يكفروا باهلل وأن يجعلوا له أندادًا، ولن يكون هؤالء 

رك والطُّغيان.األنداد ا  لمعبودون من دون هللا سوى أولئك الذين نقلهم التّرف إلى مواقع الّشِّ
 

راحوا يحتمون باألموال واألوالد، ُمعتقدين أنَّهم  –وقد ُجوبِّهوا بالنِّّداء الجديد  –كما أنَّهم 

( بمنأى عن العذاب، قريبًا كان أم بعيدًا. وهو إحساٌس نْفسٌي مؤكَّدٌ لمن تخدعه )الكثرة
فتسوقه إلى االعتقاد بقدرته على البقاء في موقعه بُمواجهة أيَّة دعوةٍ جديدةٍ. ولكنَّ هذه 

المقاييس النِّّسبيَّة الخاطئة، تتهافت عْبر حركة التّاريخ الشَّاملة التي يسوقها هللا بإرادة 

على  – التي هي ليست سوى امتحاٍن إلهّيٍ موقوتٍ  –اإلنسان. وتتبدَّى هذه الحماية الكاذبة 

 حقيقتها!!

 
ض علينا القرآُن ُصوًرا حيَّةً شاخصةً لهؤالءِّ وهم يتخبَّطون في العذاب  ومّرةً أخرى، يَْعرِّ

َمالِّ َما أَْصَحاُب  هِّ: }َوأَْصَحاُب الّشِّ وينالون جزاًء ال يعدو أن يكون من جنس عملهم نفسِّ

َمالِّ  يٍم * إِّنَُّهْم َكانُوا قَْبَل  [5]الّشِّ ٍد َواَل َكرِّ ن يَْحُموٍم * الَّ بَارِّ ّلٍ ّمِّ يٍم * َوظِّ * فِّي َسُموٍم َوَحمِّ
يمِّ * َوَكانُوا يَقُولُوَن أَئِّذَا ْنثِّ اْلعَظِّ وَن َعلَى اْلحِّ رُّ تْنَا َوُكنَّا تَُرابًا  ذَلَِّك ُمتَْرفِّيَن * َوَكانُوا يُصِّ مِّ

يَن * لََمْجُموُعوَن إِّ  رِّ لِّيَن َواآْلخِّ لُوَن * قُْل إِّنَّ اأْلَوَّ َظاًما أَئِّنَّا لََمْبعُوثُوَن * أََو آبَاُؤنَا اأْلَوَّ لَى َوعِّ

ْعلُوٍم *  يقَاتِّ يَْوٍم مَّ لُوَن مِّ  مِّ بُوَن * آَلكِّ الُّوَن اْلُمَكذِّّ ن َزقُّوٍم * ثُمَّ إِّنَُّكْم أَيَُّها الضَّ ن َشَجٍر ّمِّ

} يمِّ بُوَن ُشْرَب اْلهِّ يمِّ * فََشارِّ َن اْلَحمِّ بُوَن َعلَْيهِّ مِّ ْنَها اْلبُُطوَن * فََشارِّ  .[6]فََمالُِّؤوَن مِّ

 

الذين كانوا يتنعَّمون في حياتهم الدُّنيا بألوان  [7]! إنَّ المتَرفِّينوما أعدَل الجزاَء اإللهيَّ 
رون ُجوًعا وعطًشا، والذين كانوا يقضون ساعات الَحّرِّ  الطَّعام والشَّراب، والناس يتضوَّ

ون َعرقًا. ها هم أوالء اآلن ينزلون ال يِّّبة، والمعدمون يَُسحُّ الل الباردة الطَّ هب في الّظِّ الَّ

رة بجّوِّ الحّرِّ  دّ لهم سلفًا، والذي توحي كلُّ كلمٍة من كلماته البارعة المصوَّ المكان الذي أُعِّ
ٍد  ن يَْحُموٍم* الَّ بَارِّ ّلٍ ّمِّ يٍم* َوظِّ يم{.. ويأكلون كما تأكل واالختناق: }فِّي َسُموٍم َوَحمِّ َواَل َكرِّ

األنعام، ألنَّهم في حياتِّهم الدُّنيا ما كانوا ليغايروا األنعام في تَهافُتهم على الطَّعام والشَّراب. 

ولكنَّهم إذا كانوا هناك )يلتهمون( أطيب ما تمنحه األرض، فإنَّهم يملَؤون بطونهم بأسوأ ما 
قُّوم( أو )شر عة حديثها عن تطلعه الجحيم )شجر الزَّ يم(. وتُختم هذه اآليات المرّوِّ اب الَحمِّ

} ينِّ  .[8]مصير هؤالء، وهي تشير بكلتا يديها: }َهذَا نُُزلُُهْم يَْوَم الدِّّ

 
ء على جريمة التَّرف إلى يوم الحساب، وتجميدَ اإلرادة وهذا ال يَعني أبدًا )تعليق الجزا

البشريَّة عن العمل؛ لوْقف الجريمة وإعادة حالة التَّوازن( وما جاء القرآن الكريم لينفُخ 
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د  ُروح القُعود والكسل في نفوس الناس، ومن السَّذاَجة البالغة أن يمرَّ هذا في البال كمجرَّ

لت آياته  د مسؤوليَّة اإلنسان الكاملة عن كّلِّ )فعٍل( يمارسه خاطٍر، وهو الذي تنزَّ تِّباًعا لتؤّكِّ

هو، أو تمارسه )الجماعة( التي ينتمي إليها ويندمج فيها، وتشتبك مصائره بمصائرها.. 
على العكس تماًما؛ إنَّ القرآن ال يكتفي بعرض المسألة من جانٍب واحٍد، ويبيِّّن ما في 

بة )التَّرف( من قُبحٍ وكف ٍر وظلٍم وإنكاٍر.. وما سيؤول إليه أصحابها من مصيٍر يوازيه تَْجرِّ

د بالجماعة التي  بشاعة ممارساتهم تلك، يوم الحساب، وإنَّما ينتقل إلى الجانب اآلخر، ويندِّّ
س  ها، وبالجماهير التي تنظر إلى قلٍَّة من ُطغاتها؛ تُمارِّ ك( لوقف الجريمة عند حدِّّ ال )تتحرَّ

الدَّمار الذي  -رأي العين-وال تنطق بكلمٍة. وبالنَّاس الذين يََرون  المنكر فال ترفع يدًا،

عون  يقودهم صوب النِّّهاية المحتومة، بسبب ما يُمارس بين ظهرانَْيهم من فساٍد، فال يتجمَّ
ن قَْبلُِّكْم أُْولُواْ بَقِّيَّةٍ  َن اْلقُُرونِّ مِّ يَْنَهْوَن  للُمجابَهة واإلصالح قبل فوات األوان: }فَلَْوالَ َكاَن مِّ

فُواْ فِّيهِّ  يَن َظلَُمواْ َما أُتْرِّ ْنُهْم َواتَّبََع الَّذِّ ْن أَنَجْينَا مِّ مَّ  َوَكانُواْ َعنِّ اْلفََسادِّ فِّي األَْرضِّ إِّالَّ قَلِّياًل ّمِّ

يَن * َوَما َكاَن َربَُّك لِّيُْهلَِّك اْلقَُرى بُِّظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصلُِّحوَن{ مِّ  .[9]ُمْجرِّ
، والتَّبعيَّة  وبلهجة السُّخرية يتحدَّث عن أولئك )الخاضعين(؛ الذين يرتَضون موقف الذُّّلِّ

َن لطغاتهم: }َوقَالُوا َربَّنَا إِّنَّا أََطْعنَا َسادَتَنَا َوُكبََراءنَا فَأََضلُّونَ  ْعفَْينِّ مِّ ْم ضِّ ا السَّبِّياَل * َربَّنَا آتِّهِّ

 .[10]اْلعَذَابِّ َواْلعَْنُهْم لَْعناً َكبِّيراً{
 

ف، لكي يبيِّّن لنا على مستوى ويخطو القرآن الكريم ُخطوةً أخيرةً في تحليله لمسألة التَّر

المسؤوليَّة الثُّنائيَّة المشتركة التي  –حركة التَّاريخ، وقيام الدَّولة والحضارات وسقوطها 

ة أو الدَّولة أو  يمارسها َطَرفا المسألة: المترفُون والمعدَمون، في السَّير بالجماعة أو األُمَّ

نحو الدَّمار...المترفون  –ةٍ اجتماعيٍَّة معيَّنٍة التي تَرد دائًما؛ كَوحد –الحضارة، أو القبيلة 

الذين يزدادون ترفًا وظلًما وطغيانًا وفُسوقًا، والمعدمون الذين يقف بعضهم )ساكنًا( إزاء 

الجريمة؛ بينما يسعى بعضهم اآلخر إلى اإلسهام في الجرم، وتعزيزه بتملُّقهم، وتذلُّلِّهم، 

ّرِّ في شتَّى مسا حاته: النَّفسيَّة، واألخالقيَّة، واالجتماعيَّة. ولن يكون بعد ومعاونتهم على الشَّ

طبقةَ  –َوْفق سننها الثَّابتة التي ال تتغيَّر وال تتبدَّل  –ذلك إالَّ أن تتَّخذ اإلرادة اإللهيَّة 

ٍة أو جماعٍة؛ فقدت كلَّ  ة السُّلطة، وسيلةً إلحالل الدَّمار بأمَّ المؤمنين أنفسهم، وهم في قمَّ

رات وجودها واستمرارها}َوإِّذَا أََرْدنَا أَن نُّْهلَِّك قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِّيَها فَفََسقُواْ فِّيَها فََحقَّ مبّرِّ 
ن بَْعدِّ نُوحٍ َوَكفَى بَِّربَِّّك بِّذُنُ  َن اْلقُُرونِّ مِّ يراً * َوَكْم أَْهلَْكنَا مِّ ْرنَاَها تَْدمِّ وبِّ َعلَْيَها اْلقَْوُل فَدَمَّ

هِّ َخبِّ  بَادِّ يًرا{ عِّ  .[11]يَراً بَصِّ

 
ثُمَّ ما يَْلبث القرآن أن يبيِّّن أنَّ )عطاء هللا( مفتوٌح للجميع، وأنَّه ليس مقصوًرا على فئٍة دون 

ةً ُمقفلةً؛ ليتنعَّم بها ناٌس، ويُحرم آخرون. ثمَّ إنَّ المسألة فئٍة، وليست الملكيَّة أو عدمها حتميَّ 

ارم لتقسيم النّاس إلى  ية أو العطاء، ليس في نهاية األمر المقياس الموضوعّي الصَّ المادِّّ
درجاٍت؛ إنَّما هو اإليمان الذي يُناط به التَّفضيل الحقيقّي، وتُنال بواسطته الدَّرجات 

هللا. وتبقى األرزاق واألموال، يبقى عطاء هللا، متاَح األسباب للناس  الحقيقيَّة الكبيرة عند

يدُ ثُمَّ  ْلنَا لَهُ فِّيَها َما نََشاء لَِّمن نُّرِّ لَةَ َعجَّ يدُ اْلعَاجِّ جميعًا، مؤمنين وغير مؤمنين: }َمن َكاَن يُرِّ
دُْحوراً*َوَمْن أََرادَ ا ً مَّ ٌن َجعَْلنَا لَهُ َجَهنََّم يَْصالَها َمْذُموما َرةَ َوَسعَى لََها َسْعيََها َوهَُو ُمْؤمِّ آلخِّ

ْن َعَطاء َربَِّّك َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّّك  دُّ َهـُؤالء َوهَـُؤالء مِّ ْشُكوراً* ُكالًّ نُّمِّ فَأُولَئَِّك َكاَن َسْعيُُهم مَّ
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ُ أَْكبَُر  َرة ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولآَلخِّ دََرَجاٍت َوأَْكبَُر َمْحُظوراً* انُظْر َكْيَف فَضَّ

يالً{  .[12]تَْفضِّ

ض علينا القرآن صورةً لمجُموعتينِّ من الناس تقف موقفًا متناقًضا  وفي مكاٍن آَخَر يَْعرِّ
حقَّ  -تَْقدُر هذا العطاَء المتقلِّّب المتغيِّّر الذي ال يدوم، إزاء )عطاء هللا(؛ المجموعة األولى:

ه فتأخذ بدَْورها مراكز العطاء بالمقابل، وتمنح بعض أو ُجلَّ ما وهبها هللا إيَّاه قبل أن  -قَْدرِّ

يزول هو، أو تزول هي. وتتَّخذ من هذا العطاء سُلًَّما تسارع في الصُّعود على درجاته إلى 
 لعدل.الخير والحّقِّ وا

 

والمجموعة الثّانية: تتنكَّر لصاحب هذا العطاء، وتستأثر، وتعطي، وتتَّخذه ُسلًَّما إلى مراكز 
ن ال يَجدون رزقهم في مواطن الظُّلم  ة والفجور، وحرمان األلوف ممَّ السُّلطة والقوَّ

فعة عاجاًل أم واإلثراء، والتَّرف، والطُّغيان.. لكنَّ هذه الفئة المترفة ما تَْلبث أن تتلقَّى ا لصَّ

ُعونَ  عُوَن* أُْولَئَِّك يَُسارِّ ْم َراجِّ لَةٌ أَنَُّهْم إِّلَى َربِّّهِّ قُلُوبُُهْم َوجِّ يَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ فِّي  آجاًل: }َوالَّذِّ
م بِّاْلعَذَابِّ إِّذَا هُْم يَ  ْجأَُروَن* اَل اْلَخْيَراتِّ َوهُْم لََها َسابِّقُوَن*........*َحتَّى إِّذَا أََخذْنَا ُمتَْرفِّيهِّ

نَّا اَل تُنَصُروَن* قَدْ َكانَْت آيَاتِّي تُتْلَى َعلَْيُكْم فَُكنتُْم َعلَى أَْعقَابُِّكْم  تَْجأَُروا اْليَْوَم إِّنَُّكم ّمِّ

راً تَْهُجُروَن{ يَن بِّهِّ َسامِّ ُصوَن* ُمْستَْكبِّرِّ  .[13]تَنكِّ
وتبقى سنَّة هللا التي ال تتبدَّل وال تتغيَّر، تعمل عملها في حركة التَّاريخ، وتتَّخذ من 

المؤمنين أداةً تسوق بها القرى، والدَُّول، والجماعات، واألمم نحو مصائرها المفجعة: 

ن قَْريٍَة َكانَْت َظالِّمَ  ا أََحسُّوا بَأَْسنَا إِّذَا هُم }َوَكْم قََصْمنَا مِّ يَن* فَلَمَّ ً آَخرِّ ةً َوأَنَشأْنَا بَْعدََها قَْوما
نُِّكْم لَعَلَُّكْم تُْسأَلُوَن َ* قَالُ  ْفتُْم فِّيهِّ َوَمَساكِّ عُوا إِّلَى َما أُتْرِّ ْنَها يَْرُكُضوَن* اَل تَْرُكُضوا َواْرجِّ وا يَا ّمِّ

يَن{  . [14]َوْيلَنَا إِّنَّا ُكنَّا َظالِّمِّ

ض هو اآلخر لحمالت  -و)الغنى الفاحش( الذي يقترب من التَّرف بدرجٍة أو بأخرى  يتعرَّ
ارمة في أكثر من موضعٍ، ويتلقَّى ضرباتها في أكثر من زاويٍة؛ إنّ   القرآن القرآن الصَّ

ثنا في إحدى آياته عن العاَلقة المتبادلة بين الغنى والطُّغيان، وكيف أنَّه ال مفرَّ من هذا  يُحدِّّ

جر  ثنا بلهجة الزَّ المصير السيئ الذي يؤول إليه أصحاب األلوف والماليين؟!، يحدِّّ
آهُ اْستَْغنَى{  نَساَن لَيَْطَغى* أَن رَّ د [15]والتّعنيف: }َكالَّ إِّنَّ اإْلِّ . وفي آيٍة أخرى يندِّّ

بأصحاب الغنى والجاه، وكيف أنَّ هللا سيسوقهم بممارساتهم الخاطئة الظَّالمة األنانيَّة 
، إلى الطَّريق المسدود؟! حيث السُّقوط الطَّاغية التي تنبَثِّق بالضَّرورة عن الغنى الفاحش

َل َواْستَْغنَى*َوَكذََّب  ا َمن بَخِّ الذي لن تجدي أموال صاحبه وأكداُسه في إنقاذه منه: }َوأَمَّ

ُرهُ لِّْلعُْسَرى*َوَما يُْغنِّي َعْنهُ َمالُهُ إِّذَا تََردَّى{   .[16]بِّاْلُحْسنَى فََسنُيَّسِّ
 

وفي آيٍة ثالثٍة ينقُلنا نَْقلته السَّريعة المعهودة إلى يوم الحساب؛ لنلتقَي بأصحاب الماليين 

ي السُّلطان الذين كان الناس  كوا  –يومها  –وذَوِّ رون جوًعا وهم ُمتَْخُموَن، فلم يتحرَّ يتضوَّ

َجْوعتهم. نلتقي بهم لكي نرى ما الذي حلَّ بهم؟، وما هو الطَّعام الذي سيملؤون به إلشباع 

تَابِّيْه * َولَْم  َمالِّهِّ فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِّي لَْم أُوَت كِّ تَابَهُ بِّشِّ ا َمْن أُوتَِّي كِّ بطونهم الفارهة هناك؟: }َوأَمَّ

يَ  َسابِّيْه* يَا لَْيتََها َكانَتِّ اْلقَاضِّ ةَ* َما أَْغنَى َعنِّّي َمالِّيْه* َهلََك َعنِّّي سُْلَطانِّيْه* ُخذُوهُ أَْدرِّ َما حِّ
ً فَاْسلُُكوهُ* إِّنَّهُ َكاَن اَل يُؤْ  َراعا لٍَة ذَْرُعَها َسْبعُوَن ذِّ ْلسِّ يَم َصلُّوهُ* ثُمَّ فِّي سِّ ُن فَغُلُّوهُ* ثُمَّ اْلَجحِّ مِّ

سْ  * َواَل يَُحضُّ َعلَى َطعَامِّ اْلمِّ يمِّ ِّ اْلعَظِّ ْن بِّاَّللَّ يٌم* َواَل َطعَاٌم إِّالَّ مِّ * فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم َهاهُنَا َحمِّ ينِّ كِّ

ُؤوَن{ ْسلِّيٍن* اَل يَأُْكلُهُ إِّالَّ اْلَخاطِّ  .[17]غِّ
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لنا لعصر الرَّ  وهو يتلقَّى عتاب هللا سبحانه؛  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -سول وآيةٌ أخرى تحمِّ

إذ تصدَّى ألحد أغنياء مكَّة، وطمح أن يجلبه إلى حظيرة اإليمان، وأعرض عن فقيٍر 

كرى( أجدى مع هؤالءِّ منها  َع إليه؛ لكي ينتمي إلى ندائه، ويبيِّّن له كيف أنَّ )الذِّّ أعمى هُرِّ
كَّى* مع أولئك في أغلب األحيان: } يَك لَعَلَّهُ يَزَّ َعبََس َوتََولَّى* أَن َجاَءهُ اأْلَْعَمى* َوَما يُْدرِّ

كَّى{ ا َمنِّ اْستَْغنَى* فَأَنَت لَهُ تََصدَّى* َوَما َعلَْيَك أاَلَّ يَزَّ ْكَرى* أَمَّ  .[18]أَْو يَذَّكَُّر فَتَنفَعَهُ الذِّّ

 
وخامسةٌ تجتاز بنا المسافات إلى أواخر العصر المدنّيِّ؛ حيث النَّفير العامُّ الذي أعلنه 

وم )عام  –صلَّى هللا عليه وسلَّم  –الّرسول  هـ( في المعركة المعروفة بتبوك، 9لقتال الرُّ

ألغنياء( الذين رفضوا أن يستجيبوا للنّداء: }إِّنََّما السَّبِّيُل فتُْلقى مسؤوليَّة التَّخلُّف على )ا
نُونََك َوهُْم أَْغنِّيَاء َرُضواْ بِّأَن يَُكونُواْ َمَع اْلَخَوالِّفِّ َوَطبََع ّللّاُ َعلَى قُلُوبِّهِّ  يَن يَْستَأْذِّ ْم َعلَى الَّذِّ

 .. [19]فَُهْم الَ يَْعلَُموَن{

يَّة، أرباب  –بسخريٍة واستهجاٍن  –وآيةٌ سادسةٌ تعرض علينا  إحدى مقوالت اليهود المادِّّ

ة، ، لكنَّ بريق الذَّهب، ورنين الفِّضَّة يُعميان -وهي مقولةٌ مضحكةٌ حقًا -الذَّهب والفضَّ

ان: }لَّقَدْ  يَن قَالُواْ إِّنَّ ّللّاَ فَقِّيٌر َونَْحُن أَْغنِّيَاء َسنَْكتُُب َما قَالُواْ َوقَتْلَُهُم  ويصمَّ َع ّللّاُ قَْوَل الَّذِّ َسمِّ

} يقِّ  .[20]األَنبِّيَاَء بِّغَْيرِّ َحّقٍ َونَقُوُل ذُوقُواْ َعذَاَب اْلَحرِّ
 

ة عن أرباب  ثـةً هذه المرَّ دةٍ من كتاب هللا، تتدفَّق اآليات متحدِّّ وفي مواضع أخرى متعدِّّ

جعيَّة  دةً بهم، ُملقية قَوارعها على مواقفهم الرَّ المال، ُمترفين وأغنياء، فاضحةً إيَّاهم، مندِّّ
ةً صلفهم وغرورهم، ممزقة األستار عن حماية والمنفعيَّة إزاء الدَّعوات الجديدة، صافع

المال والبنين التي يحتمون بها دائًما، ويتوهَّمون أنَّها تخلِّّصهم من عقاب هللا، واضعةً إيَّاهم 

وجًها لوجٍه أمام مصائرهم، مبيِّّنةً لهم أنَّ استدامة المال عليهم ليس من  –هذه اآليات  –

عُ لَُهْم فِّي مصلحتهم في معظم األحيان:}أَيَْحَسبُ  اٍل َوبَنِّيَن* نَُسارِّ ن مَّ دُّهُم بِّهِّ مِّ وَن أَنََّما نُمِّ

ي َجَمَع َماالً َوَعدَّدَهُ}{ الَّ 1، }َوْيٌل لُِّّكّلِّ هَُمَزةٍ لَُّمَزةٍ}[21]اْلَخْيَراتِّ بَل الَّ يَْشعُُروَن{  { 2ذِّ
} [22]{ َكالَّ لَيُنبَذَنَّ فِّي اْلُحَطَمةِّ{ 3يَْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلَدَهُ} { َما 1،}تَبَّْت يَدَا أَبِّي لََهٍب َوتَبَّ

ْبَك أَْمَوالُُهْم َوالَ  [23]{ َسيَْصلَى نَاراً ذَاَت لََهٍب{ 2أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب} ،}الَ تُْعجِّ

يدُ ّللّاُ لِّيُعَ  بَُهم بَِّها فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا َوتَْزَهَق أَنفُُسُهْم َوهُْم َكافُِّروَن{أَْوالَدُهُْم إِّنََّما يُرِّ  .[24]ذِّّ
ّبِّ إِّنَُّهْم َعَصْونِّي َواتَّبَعُ  ْحنة: }رَّ دْهُ َمالُهُ َوَولَدُهُ إِّالَّ ويَْدُعو نُوح في قلب المِّ وا َمن لَّْم يَزِّ

 .[25]َخَساراً{

ينَةً  بعد قُروٍن طويلٍة: }َربَّنَا إِّنََّك آتَْيَت فِّْرَعْوَن َوَمَلهُ  -عليه السَّالمُ -ويدعو موسى  زِّ
ْم َواْشدُْد َعلَ  ْس َعلَى أَْمَوالِّهِّ لُّواْ َعن َسبِّيلَِّك َربَّنَا اْطمِّ ى َوأَْمَواالً فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا َربَّنَا لِّيُضِّ

نُواْ َحتَّى يََرُواْ اْلعَذَاَب األَلِّيَم{. ]يونس  ْم فاَلَ يُْؤمِّ  [.88قُلُوبِّهِّ

 
اُعهم من األبناء والمواشي، إذا دمدم عليهم في ولن تُغني عنهم أكداُسهم من المال، وأتب

يَن َكفَُرواْ لَن تُْغنَِّي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَدُهُم  الدُّنيا، أو جاء دَْورهم يوم الحساب: }إِّنَّ الَّذِّ

َن ّللّاِّ َشْيئا{ ]آل عمران  ا نَْحُن بُِّمعَذَّبِّيَن * [ ، }َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواالً َوأَْواَلداً َومَ 116ّمِّ
نَّ أَْكثََر النَّاسِّ اَل يَْعلَُموَن * َوَما أَْمَوالُكُ  ُر َولَكِّ ْزَق لَِّمن يََشاُء َويَْقدِّ ْم َواَل قُْل إِّنَّ َربِّّي يَْبُسطُ الّرِّ

ندَنَا ُزْلفَى{ ]سبأ بُُكْم عِّ بِّآيَاتِّنَا َوقَاَل أَلُوتَيَنَّ  [، }أَفََرأَْيَت الَّذِّي َكفَرَ 37-35أَْواَلدُُكم بِّالَّتِّي تُقَّرِّ

ْحَمنِّ َعْهداً * َكالَّ َسنَْكتُُب َما يَقُوُل َونَُمدُّ لَهُ  ندَ الرَّ لََع اْلغَْيَب أَمِّ اتََّخذَ عِّ َن  َماالً َوَولَداً* أَاطَّ مِّ
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ثُهُ َما يَقُوُل َويَأْتِّينَا فَْرداً{ ]مريم يداً. }ذَْرنِّي َوَمنْ   [80-78اْلعَذَابِّ َمدّاً* َونَرِّ  َخلَْقُت َوحِّ

يدَ* َكالَّ إِّنَّ  يداً* ثُمَّ يَْطَمُع أَْن أَزِّ ْمدُوداً* َوبَنِّيَن ُشُهوداً* َوَمهَّدتُّ لَهُ تَْمهِّ هُ َكاَن َوَجعَْلُت لَهُ َماالً مَّ

قُهُ َصعُودا ا{ ]المدثر  يَاتَِّنا َعنِّيداً* َسأُْرهِّ ن قَْبلُِّكْم َكانُواْ أَ 16-12آلِّ يَن مِّ ةً [، }َكالَّذِّ نُكْم قُوَّ َشدَّ مِّ
يَن مِّ  ْم فَاْستَْمتَْعتُم بَِّخالَقِّكُْم َكَما اْستَْمتََع الَّذِّ ن قَْبلُِّكْم َوأَْكثََر أَْمَواالً َوأَْوالَداً فَاْستَْمتَعُواْ بَِّخالقِّهِّ

ْم َوُخْضتُْم َكالَّذِّي َخاُضواْ أُْولَـئَِّك َحبَِّطْت أَْعَمالُُهْم فِّي الُّدْنيَا  َرةِّ َوأُْولَئَِّك هُُم بَِّخالَقِّهِّ َواآلخِّ

ُروَن{ ]التوبة  [.69اْلَخاسِّ
 

هنالك الحوار الشَّائق الذي ورد في سورة الكهف بين صاحب المزارع الواسعة، وبين 

لهما إلى البوار. فليس الغنى والثَّروة في  صديٍق له ال يكاد يملك شيئًا، ولقد انتهى األمر بأوَّ
أسماليين، وال بالحتميَّة التي  منطق اإلسالم بالشَّيء األبدّيِّ  ر كثيٌر من الرَّ الدّائم كما يتصوَّ

ضةٌ  يين؛ إنَّما هي مسألةٌ وقتيَّةٌ معرَّ ر كثيٌر من المادِّّ تفرضها )ظروف اإلنتاج( كما يتصوَّ

ف، ويُمارس الطُّغيان إزاء جماهير النّاس،  وال في أيَّة لحظٍة قد يُساء فيها التّصرُّ للزَّ
 ور إزاء إرادة هللا السَّريعة الحاسمة التي ال تبقي وال تذر.والصَّلف والغر

 

قصَّة )قارون( اليهودّي الثَّرّي الذي كاد الذَّهب يخرج من أنفه  –كذلك  –ومن منَّا لم يقرأ 

َن اْلُكنُوزِّ َما إِّنَّ  ْم َوآتَْينَاهُ مِّ ن قَْومِّ ُموَسى فَبَغَى َعلَْيهِّ  َمفَاتَِّحهُ وأُذُنيه!!: }إِّنَّ قَاُروَن َكاَن مِّ

يَن *َوابْ  حِّ بُّ اْلفَرِّ َ اَل يُحِّ ةِّ إِّْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ اَل تَْفَرْح إِّنَّ ّللاَّ تَغِّ فِّيَما آتَاَك لَتَنُوُء بِّاْلعُْصبَةِّ أُولِّي اْلقُوَّ

 ُ ن َكَما أَْحَسَن ّللاَّ َن الدُّْنيَا َوأَْحسِّ يبََك مِّ َرةَ َواَل تَنَس نَصِّ ُ الدَّاَر اآْلخِّ  إِّلَْيَك َواَل تَْبغِّ اْلفََسادَ فِّي ّللاَّ
 َ ندِّي أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ ّللاَّ ْلٍم عِّ يَن* قَاَل إِّنََّما أُوتِّيتُهُ َعلَى عِّ دِّ بُّ اْلُمْفسِّ َ اَل يُحِّ  قَْد أَْهلََك اأْلَْرضِّ إِّنَّ ّللاَّ

ةً َوأَْكثَُر جَ  ْنهُ قُوَّ َن القُُرونِّ َمْن هَُو أََشدُّ مِّ ن قَْبلِّهِّ مِّ ُموَن* مِّ ُم اْلُمْجرِّ ً َواَل يُْسأَُل َعن ذُنُوبِّهِّ ْمعا
ثَْل َما أُوتَِّي قَا يدُوَن اْلَحيَاةَ الدُّنيَا يَا لَْيَت لَنَا مِّ يَن يُرِّ ينَتِّهِّ قَاَل الَّذِّ هِّ فِّي زِّ ُروُن فََخَرَج َعلَى قَْومِّ

ْلَم َوْيلَكُ  يَن أُوتُوا اْلعِّ يٍم*َوقَاَل الَّذِّ َل َصالِّحاً َواَل إِّنَّهُ لَذُو َحّظٍ َعظِّ ِّ َخْيٌر لَِّّمْن آَمَن َوَعمِّ ْم ثََواُب ّللاَّ

 ِّ ن دُونِّ ّللاَّ ن فِّئٍَة يَنُصُرونَهُ مِّ هِّ اأْلَْرَض فََما َكاَن لَهُ مِّ ابُِّروَن*فََخَسْفنَا بِّهِّ َوبِّدَارِّ  يُلَقَّاَها إِّالَّ الصَّ
يَن{ ]القصص رِّ َن الُمنتَصِّ  [.81-76َوَما َكاَن مِّ

 

يَن هو الذي قاد اإلخوة وسوء التَّصرُّ  ف هذا، والطُّغيان إزاء )حقوق( الفقراء والُمْعدَمِّ

وا  بأصحاب  –التِّّساعها وامتدادها واكتظاظها  –الثَّالثة أصحاب المزرعة الذين ُسمُّ

يَن*َواَل يَْستَثْنُوَن* فََطاَف َعلَيْ  ُمنََّها ُمْصبِّحِّ َها َطائٌِّف الجنَّة!! إلى البوار: }إِّذْ أَْقَسُموا لَيَْصرِّ

يَن* أَنِّ اْغدُوا َعلَى َحْرثُِّكْم إِّن  * فَتَنَادَوا ُمْصبِّحِّ يمِّ رِّ بَِّّك َوهُْم نَائُِّموَن*فَأَْصبََحْت َكالصَّ ن رَّ ّمِّ
يٌن{ ]القلم:  ْسكِّ يَن* فَانَطلَقُوا َوهُْم يَتََخافَتُوَن* أَن الَّ يَْدُخلَنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكم ّمِّ مِّ -17ُكنتُْم َصارِّ

 [ لكنَّ إرادة هللا سبقتْهم فحصدتها قبل أن تحصدها األثرة، والجشع، والطُّغيان.24

يَن في المجتمعات؛ التي  يَّئة على الفقراء والُمْعدَمِّ وبينما تنصبُّ األوصاف القاسية الّسِّ
ون، باألوباش، واألراذل، والسُّوقة، واألدنياء، والمتطفِّّلين  يسودها التَّرف والطُّغيان فيسمَّ

ه أخسُّ الكلمات إلى )أصحاب إ ه، ينعكس الموقف في القرآن الكريم حيث تَُوجَّ رِّ لى آخِّ

 المال( المارقين، ويُْرَمون بأقسى النُّعوت.
 

سول  بةً الرَّ }َواَل :  –صلَّى هللا عليه وسلَّم  –ها هي إحدى اآليات تتحدَّث عن أحدهم ُمخاطِّ

اٍز مَّ  يٍن* َهمَّ هِّ ٍف مَّ ْع ُكلَّ َحالَّ ْلَخْيرِّ ُمْعتٍَد أَثِّيٍم* ُعتُّلٍ بَْعدَ ذَلَِّك َزنِّيٍم* أَن تُطِّ يٍم* َمنَّاعٍ لِّّ شَّاء بِّنَمِّ
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} ُمهُ َعلَى اْلُخْرُطومِّ لِّيَن*َسنَسِّ يُر اأْلَوَّ  [26]َكاَن ذَا َماٍل َوبَنِّيَن* إِّذَا تُتْلَى َعلَْيهِّ آيَاتُنَا قَاَل أََساطِّ

وال نجد في القرآن في مقابل هذا أيَّ نعٍت، أو صفٍة قاسيٍة تْلحق بالفقراء والمعدمين، وكلُّ 

ما ورد عنهم إنَّما جاء على لسان الكفَّار والمترفين أنفسهم من تسمية هؤالء بأراذل القوم، 
ُن لََك َواتَّبََعَك وأنَّهم طليعة من ي تَّبع األنبياء وهم يدعون أقوامهم إلى اإليمان: }قَالُوا أَنُْؤمِّ

يَن هُْم أَرَ [27]اأْلَْرذَلُوَن{ أْيِّ{ ، }َوَما نََراَك اتَّبَعََك إِّالَّ الَّذِّ َي الرَّ لُنَا بَادِّ د ما [28]اذِّ ، وهذا يؤّكِّ

 ذهبنا إليه.
وكأنَّ أرباب المال هؤالء كانوا يُْدركون ما وراء الدَّعوات الجديدة التي يُنادي األنبياء 

ء إليها من تغييٍر في العاَلقات االجتماعيَّة، وأسلوٍب جديٍد في التَّعامل مع )المال( لالنتما

سؤالهم االستنكارّي هذا: }أََصالَتَُك تَأُْمُرَك أَن نَّتُْرَك َما يَْعبُدُ آبَاُؤنَا  –فكانوا يطرحون دوًما 

 .[29]أَْو أَن نَّْفعََل فِّي أَْمَوالِّنَا َما نََشاء{

ونجيء أخيًرا، إلى اآلية التي يحسم القرآن فيها الموقف إزاء المترفين، واألغنياء، 

وأرباب المال الذين يقفون بمواجهة )العدل( الذي جاءت األديان لتحقِّّقه في هذا العالم، 
يَن آَمنُواْ إِّنَّ اآلية ا ةً أخرى والتي تقودنا إلى أكثر من أُفٍق: }يَا أَيَُّها الَّذِّ لتي سنعود إليها مرَّ

لِّ َويَُصدُّوَن َعن َسبِّيلِّ ّللّاِّ َوالَّ  ْهبَانِّ لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاسِّ بِّاْلبَاطِّ َن األَْحبَارِّ َوالرُّ يَن َكثِّيراً ّمِّ ذِّ

ْرهُم بِّعَذَاٍب أَلِّيٍم* يَْوَم يُْحَمى َعلَْيَها يَْكنُِّزوَن الذَّهََب َوا ةَ َوالَ يُنفِّقُونََها فِّي َسبِّيلِّ ّللّاِّ فَبَّشِّ ْلفِّضَّ
ُكْم فَذُوقُواْ َما  بَاهُُهْم َوُجنوبُُهْم َوُظُهوُرهُْم َهـذَا َما َكنَْزتُْم ألَنفُسِّ ُكنتُْم فِّي نَارِّ َجَهنََّم فَتُْكَوى بَِّها جِّ

 .[30]تَْكنُِّزوَن{

 
هيبة على ظاهرتي )التَّرف(، )والغنى الفاحش(  وفي مقابل هذه الحملة الشَّاملة الحاسمة الرَّ

مه القرآن الكريم عن الفقر، والفقراء، والمساكين،  في التَّجربة االجتماعيَّة، فما الذي يقدِّّ

ع لهم واإلحسان إليهم فحسب؟ فأين إذن السُّلطة اإلسالميَّة؟  والمعدمين؟ هل هي دعوةٌ للتَّبرُّ
َم طبقة -دونما ضماناٍت تشريعيَّةٍ -وهل يمنع هذا األسلوب )األدبّي(  ، ظهوَر وتضخُّ

َل المال إلى دولٍة لَلغنياء؟ ما الذي دفع القرآن ا لكريم إلى أن يعرض في المترفين، وتحوُّ
نه  ( على إطعامهم بكّلِّ ما يتضمَّ عشرات المواضع مسألة )اإلنفاق( على الفقراء، و)الحّضِّ

ةٍ وفاعليٍَّة لتحقيق هذا الهدف، وهو إشباع الجائعين، وسدِّّ حاجاتهم  ( من قوَّ فعل )الحّضِّ

عة والمنفِّّذة بالتَّخطيط ل ِّ األساسيَّة، ومن أولى من السُّلطة المشّرِّ هذا المطلب الحيوّي
ةٍ وفاعليٍَّة؟!!  الخطير وتنفيذه في عالم الواقع بما تمتلكه من قوَّ

 

، وغيرها من  دقة( االختياريَّة، و)التَّكافل( االجتماعيَّ ، و)الصَّ صحيٌح أّن )اإلنفاق( الفرديَّ
نامج العدل فاعليَّات العطاء التي يُمارسها المسلِّم إزاء إخوانه تمثِّّل جزًءا أساسيٍّا من بر

ساحٍة واسعٍة من نداءات القرآن في هذا المجال، وتلعب  االجتماعّيِّ في اإلسالم، وتغطية مِّ

دوًرا كبيًرا في إحداث التَّوازن، واالنسجام، والتَّعاون، والتَّرابط، بين أفراد المجتمع المسلم 
؛ لكي تزرع بداًل منها عالئق التَّكافل،  وفئاته، وتجتثُّ أدران الحقد والكراهية والشَّّرِّ

ض الفقراء،  والمحبَّة، والخير، السيَّما في المراحل التي تغيب فيها السُّلطة فيتعرَّ

(؛ ولكن تعطي،  ع(، و)تمنُّ والَمْعدمون للموت ُجوًعا؛ فتمتدُّ إليهم اليد التي ال )تتبرَّ
يمارس  وتواسي، وتندمج، وتتعاون؛ لكي تنقذهم من هذا المصير المفجع. وأيٌّ منَّا لم

بنفسه، أو يشاهد إخوانه ورفاقه المؤمنين يحصون أموالهم َسنةً بسنٍة؛ لكي يقتطعوا منها 

موها وزيادةً دونما جلبٍة وال ضوضاء.  حقَّ السائل والمحروم، ويقدِّّ
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يَّته مساحةً محدودةً فحسب من  ومع ذلك، فال يعدو أن يكون هذا )العطاء( على أهّمِّ

مج العدل االجتماعّيِّ الذي رسم القرآن والسُّنَّة خطوطه المساحات الشَّاسعة لبرنا

سول  اشدون -صلَّى هللا عليه وسلَّم  –العريضة، ونفَّذ الرَّ  -رضوان هللا عليهم-، والرَّ

مخطَّطاته الفذَّة، وبنى الفقهاء والمجتهدون على هذا وذاك مقوالتهم، ونظريَّاتهم العجيبة 

 المنفردة.
د الدَّعوةُ إلطعام الفُقراء والمساكين، وسدِّّ في أكثر من ثالثين َموْ  ضعًا من القرآن الكريم تَرِّ

كاة  حاجاتهم األساسيَّة، وفي أكثر من أربعين َموضعًا يرد التَّأكيد على فريضة الزَّ

دقات، وتقييم دافعيها والتَّنديد بمانعيها. وفي أكثر من سبعين موضعًا يتردَّد ذكر  والصَّ
يه األضواء من زواياه كافَّةً ، وفي أكثر من موضعٍ يجيء التَّأكيد على اإلنفاق، وتُسلَّط عل

نَّةً ولكنَّه حقٌّ للسَّائلين والمحرومين: }َوآتِّ ذَا اْلقُْربَى َحقَّهُ  ًعا، وال مِّ أنَّ هذا العطاء ليس تبرُّ

 } يَن َواْبَن السَّبِّيلِّ ْسكِّ {[31]َواْلمِّ ْعلُوٌم * لِّّلسَّائِّلِّ َواْلَمْحُرومِّ ْم َحقٌّ مَّ يَن فِّي أَْمَوالِّهِّ  [32]، }َوالَّذِّ
{، }َوفِّي أَمْ  ْم َحقٌّ لِّّلسَّائِّلِّ َواْلَمْحُرومِّ هِّ إِّذَا أَثَْمَر َوآتُواْ َحقَّهُ يَْوَم [33]َوالِّهِّ ن ثََمرِّ ، }ُكلُواْ مِّ

هِّ{  .[34]َحَصادِّ

 
د الحضُّ على إشباع الجائعين، وسدِّّ حاجاتهم األساسيَّة كجزٍء أصيٍل  وفي آياٍت أخرى يَرِّ

 ) من متطلَّبات اإليمان؛ كُممارسة الصَّالة سواًء بسواٍء، وأنَّ التَّوقُّف عن هذا )الحّضِّ

* فَذَلَِّك يُخرج أصحاب ينِّ ُب بِّالدِّّ ي يَُكذِّّ ين، ويدمغهم بالكذب: }أََرأَْيَت الَّذِّ ه من حظيرة الدِّّ
مْ  يَن هُْم َعن َصاَلتِّهِّ ْلُمَصلِّّيَن* الَّذِّ * فََوْيٌل لِّّ ينِّ ْسكِّ ي يَدُعُّ اْليَتِّيَم* َواَل يَُحضُّ َعلَى َطعَامِّ اْلمِّ  الَّذِّ

يَن هُْم يَُراُؤوَن* َويَمْ  * [35]نَعُوَن اْلَماُعوَن{َساهُوَن* الَّذِّ يمِّ ِّ اْلعَظِّ ُن بِّاَّللَّ ، }إِّنَّهُ َكاَن اَل يُْؤمِّ

* فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم هَاهُنَا َحمِّ  ينِّ ْسكِّ ْسلِّيٍن* اَل َواَل يَُحضُّ َعلَى َطعَامِّ اْلمِّ ْن غِّ يٌم* َواَل َطعَاٌم إِّالَّ مِّ
ُؤوَن{ ُموَن اْليَتِّيَم*َواَل تََحاضُّوَن َعلَى َطعَامِّ [36]يَأُْكلُهُ إِّالَّ اْلَخاطِّ ، }َكالَّ بَل الَّ تُْكرِّ

} ينِّ ْسكِّ  .[37]اْلمِّ
 

ين نفسه، لن  ( مادام قدِّ اقترن باإليمان، وأصبح وقفه وقفًا لحركة الدِّّ ولن يكون )الحضُّ

ى المساكين الذين يقفون وراء األبواب يكون بكلماٍت متثائبٍة تقال، وبين دفع بقايا الطعام إل

ة وبالثَّورة  لين. إنَّما بالفعل الدَّائم والحركة المستمرَّ  –إذا اقتضى األمر  –خائفين متوّسِّ
ةٌ، وأنَّها  لتحقيق هذا المطلب األساسّيِّ. تماًما كما أنَّ الصَّالة فعٌل دائٌم وحركةٌ مستمرَّ

، وإلى أن ّلِّ لها إلى الّظِّ د تحوُّ تعدَّ ُممارسةً جانبيَّةً تدمغ صاحبها بالنِّّفاق.. وهذا هو  بمجرَّ
يق  دِّّ كاة،  -رضي هللا عنه-الذي دفع أبا بكٍر الّصِّ إلى أن يُْشهر السَّيف بوجه مانعي الزَّ

رنَّ أحدٌ أنَّ كثرة ورود  كاةِّ". وال يتصوَّ َق بَْيَن الصَّالةِّ والزَّ ويعلن: "وهللاِّ ألُقاتِّلَنَّ َمْن فَرَّ

اء، والمساكين، وأبناءِّ السَّبيل في القرآن الكريم يجيء بمثابة تأكيٍد ألبديَّة ظاهرة الفقر

مسألةٌ )نسبيَّةٌ(؛ ألنَّ كثرة ورود  –هي كما هو معروٌف اجتماعيًّا -)الفقر والحرمان( التي 

ى، ووأْد البنات، وأكل مال اليتيم، وممارسة  رك، والالَّت، وهُبَل، والعُزَّ با الكفر، والّشِّ الّرِّ

أضعافًا مضاعفةً، وشرب الخمر، ولعب الميسر، وعبادة الناس، ال تحمل أيَّة داَللٍة على 
أبديَّتها!! ثم إنَّ القرآن الكريم ال يمكن أن يناقض نفسه فيدعو إلى )تأييد( ظاهرة يُشنُّ هو 

ر به، نفُسه الحملة عليها، ويصل بها في إحدى آياته إلى أن يربطها بالشَّيطان وبما يأم

دُُكُم اْلفَْقَر َويَأُْمُرُكم بِّاْلفَْحَشاء{  .[38]ويدعو إليه من الفحشاء: }الشَّْيَطاُن يَعِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn32#_ftn32
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn33#_ftn33
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn34#_ftn34
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn35#_ftn35
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn36#_ftn36
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn37#_ftn37
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn38#_ftn38
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftn39#_ftn39


 

ة آياٌت أخرى تصل بنا إلى آفاق أبعد في مسألة التَّواز ن االجتماعّيِّ: اآلية التي تطلب وثمَّ

كوا( مقاتلين مجاهدين؛ إلنقاذ المستضعفين من  -دولةً وجماعةً  -من المسلمين أن )يتحرَّ
ز  أيدي الظالمين والجالَّدين، وتعطي اإلشارة إلى أنَّ )السَّيف( هو الحَكم األخير عندما تَعجِّ

تلك الثَّورة  –أنَّ الجهاد كلُّ األساليب األخرى عن وقف الظُّلم وتخليص البائسين. و

هي الحركة التي تنقل المقاتل المسلم إلى كّلِّ َميداٍن يُمارس فيه الظُّلم ضدَّ  –المسلَّحة 

اإلنسان أيًّا كان شكل هذا الظُّلم، وأيًّا كانت دوافعه: : }َوَما لَُكْم الَ تُقَاتِّلُوَن فِّي َسبِّيلِّ ّللّاِّ 

َجا َن الّرِّ هِّ اْلقَْريَةِّ َواْلُمْستَْضعَفِّيَن مِّ ْن هَـذِّ ْجنَا مِّ يَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخرِّ ْلدَانِّ الَّذِّ لِّ َوالنَِّّساء َواْلوِّ

يراً{ ن لَّدُنَك نَصِّ ن لَّدُنَك َولِّيّاً َواْجعَل لَّنَا مِّ مِّ أَْهلَُها َواْجعَل لَّنَا مِّ  .[39]الظَّالِّ
 

ك المسلمون على َضْوئها على المستوى الجماعّيِّ،  وهذه اآلية التي يْطرحها القرآن؛ ليتحرَّ

ِّ كذلك، وأن يقتحموا  كوا على المستوى الفردّي تقابلها آيةٌ أخرى تدعوهم إلى أن يتحرَّ
نه )فعل( االقتحام ةٍ، وعنف، وإرادةٍ البدَّ منها جميعًا؛  العقبة هكذا، بكّلِّ ما يتضمَّ من قوَّ

الجتياز الحاجز: }َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ* فَكُّ َرقَبٍَة*أَْو إِّْطعَاٌم فِّي يَْوٍم ذِّي َمْسغَبٍَة* يَتِّيماً ذَا 

يناً ذَا َمتَْربٍَة{ ْسكِّ . فتحريُر المستعبدين، وإطعام الجائعين؛ ذلك هو الهدف [40]َمْقَربٍَة* أَْو مِّ
ةٍ ،وعنف ،وحْزٍم، وإرادة!! ز بقوَّ  الذي يَْقتَحم المؤمن من أجله الحواجِّ

 

سول  ِّ  –صلَّى هللا عليه وسلَّم  –واآلية التي تطرح نفسها؛ كسؤال خطير أمام الرَّ وأمام أّي

سول  عٍ مسلٍم يجيء بعد الرَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: }َويَْسأَلُونََك َماذَا يُنفِّقُوَن{  –ُمشّرِّ

[، ويجيء الجواب الدَّائم غير الموقوت بيِّّنًا صريًحا: }قلِّ العَْفو{، والعفُو؛ هنا 219]البقرة
سوية االجتماعيَّة؛ عندما هو كلُّ ما زاد عن الحاجة، ونتذكَّر هذا المبدأ الخطير في التَّ 

سول  وال بأس من أن نوردها هنا:  –صلَّى هللا عليه وسلَّم  –نستمع إلى إحدى كلمات الرَّ

))َمْن َكاَن َمعَهُ فَْضُل َظْهٍر فَْليَعُدْ بِّهِّ َعلَى َمْن اَل َظْهَر لَهُ َوَمْن َكاَن لَهُ فَْضُل َزاٍد فَْليَعُدْ بِّهِّ 

ُسوَل َعلَى َمْن اَل َزادَ لَ  : إنَّ الرَّ ْن  –صلَّى هللاُ علَْيه وَسلَّم  –هُ(( ويَقُوُل ُشُهودُ العَيَانِّ ذََكَر مِّ

نَّا فِّي فَْضٍل. ََحٍد مِّ  أْصنَافِّ اْلَمالِّ َما ذََكَر َحتَّى َرأَْينَا أَنَّهُ اَل َحقَّ ألِّ

ًعا، وجماعةً –وهنالك اآلية التي تأمر المسلمين  وا ألموالهم؛ التي أالَّ يسمح -دولةً، وُمشّرِّ

لكّلِّ فئٍة منهم حقٌّ معلوٌم فيها؛ والتي جعلها هللا لهم سببًا من أسباب البقاء والنَّماء أن تذهب 

إلى )السُّفهاء( بهذا التَّعبير الصَّريح في تنديده: }َوالَ تُْؤتُواْ السُّفََهاء أَْمَوالَُكُم الَّتِّي َجعََل ّللّاُ 

واآليات التي تقطع الطَّريق على أيَّة ُمحاولة؛ لطمس حقوق الناس  [،5لَُكْم قِّيَاماً{ ]النساء
نًى، والفقراء والمعدمون فقًرا؛  في أموالهم؛ لكي يزداد أصحاب السُّلطة والواجدون غِّ

ى هذه المحاولة التي يمكن أن تتمَّ بألف أُسلوب  باإلثم، والعُدوان، والظُّلم،  –وتسمَّ

يه -واإلجرام، أكثر من ذلك ْعَوالً ينزل نسّمِّ ا بقتل النَّفس. وليس كفقدان العدل االجتماعّيِّ مِّ
لِّ  رها، ويمحوها: }َوالَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكم بَْينَُكم بِّاْلبَاطِّ على بنية المجتمعات فيفتِّّتها، ويدّمِّ

ْن أَْمَوالِّ النَّاسِّ بِّاإلِّ  يقاً ّمِّ  [.188ثْمِّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن{ ]البقرة َوتُْدلُواْ بَِّها إِّلَى اْلُحكَّامِّ لِّتَأُْكلُواْ فَرِّ

الُِّكْم إِّنَّهُ َكاَن }َوآتُواْ اْليَتَاَمى أَْمَوالَُهْم َوالَ تَتَبَدَّلُواْ اْلَخبِّيَث بِّالطَّيِّّبِّ َوالَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُهْم إِّلَى أَْموَ 
يَن آَمنُواْ الَ تَ 2ُحوباً َكبِّيراً{ ]النساء  لِّ إِّالَّ أَن تَُكوَن [، }يَا أَيَُّها الَّذِّ أُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِّاْلبَاطِّ
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يماً* َوَمن يَْفعَْل ذَلَِّك ُعْدوَ  نُكْم َوالَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم إِّنَّ ّللّاَ َكاَن بُِّكْم َرحِّ اناً تَِّجاَرةً َعن تََراٍض ّمِّ

يراً{ ] النساءَوُظْلماً فََسْوَف نُْصلِّيهِّ نَاراً َوَكاَن ذَلَِّك َعلَى ّللّاِّ   [.29 يَسِّ

 
هبان(، الذين  ين( من )األحبار والرُّ واآلية التي تتصبَّب حمًما من ناٍر على طبقة )رجال الدِّّ

ين؛ ليأكلوا بأموالهم،  لون على النّاس باسم الدِّّ اشتَروا بعقيدتهم ثمنًا قلياًل، وراحوا يدّجِّ

ة، و موا بها حجم كنوزهم من الذَّهب والفضَّ كأنَّ القرآن الكريم يفتح أعين المسلمين ويضّخِّ
جيِّّدًا، ويستفزُّ وعيهم الدَّائم؛ كي ال يتيحوا لظاهرة هدَّامٍة؛ كهذه أن تبرز في مجتمعهم، 

ثه نفسه  د بكّلِّ من تحدِّّ آلة والخفاء، ويندِّّ وبين ظهرانَْيهم مهما كانت على درجٍة من الضَّ

 –وهذا وغيره من األسباب -هبان طويالً،بممارسة األسلوب، الذي مارسه األحبار والرُّ 
ين في تاريخنا، وظهور نقيض هذا تماًما: رجال الفكر  ر لنا انعدام ظهور المرتزقة بالدِّّ يفّسِّ

اإلسالمّي، وهم أشدُّ الناس فقًرا، وتواُضعًا، واندماًجا في حياة الناس العاديين، ورفًضا 

ه لمواقع السُّلطة، وإنكاًرا إلغراء الذَّهب والفِّ  ة، ليس هذا فحسب؛ بل إنَّ القرآن يوّجِّ ضَّ
ة، وأن ينفقوها في سبيل  هيب إلى المسلمين أنفسهم أالَّ يكتنزوا الذَّهب والفِّضَّ تحذيره الرَّ

 هللا، وأنَّه بدون هذا وذاك فسوف تنقلب عليهم وبااًل يوم الحساب.

 
رون ُجوًعا دون أن وأيُّ مترف أو غنيٍ تستحيل حياته إلى تكديٍس للمال، والناس يتض وَّ

هٌ  ر أنَّ هذا الخطاب موجَّ ك بأمواله لوقف ظاهرة الجوع والحرمان؛ فإنَّ له أن يتصوَّ يتحرَّ

إليه، وأنَّه غريٌب عن المجتمع اإلسالمّيِّ الذي ينتمي إليه؛ بل إنَّه مارٌق عن حكمه وأهدافه: 
َن األَ  يَن آَمنُواْ إِّنَّ َكثِّيراً ّمِّ لِّ َويَُصدُّوَن }يَا أَيَُّها الَّذِّ ْهبَانِّ لَيَأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاسِّ بِّاْلبَاطِّ ْحبَارِّ َوالرُّ

ْرهُم بِّعَذَا ةَ َوالَ يُنفِّقُونََها فِّي َسبِّيلِّ ّللّاِّ فَبَّشِّ يَن يَْكنُِّزوَن الذََّهَب َواْلفِّضَّ ٍب َعن َسبِّيلِّ ّللّاِّ َوالَّذِّ

بَاهُُهْم َوُجنوبُُهْم َوُظُهوُرهُْم َهـذَا َما َكنَْزتُْم أَلِّيٍم* يَْوَم يُْحَمى َعلَْيَها فِّي نَارِّ جَ  َهنََّم فَتُْكَوى بَِّها جِّ
ُكْم فَذُوقُواْ َما ُكنتُْم تَْكنُِّزوَن{ ُعوَن فِّي  ، }َوتََرى َكثِّيراً [41]ألَنفُسِّ ْنُهْم...{ أي: اليهود }يَُسارِّ ّمِّ

بَّانِّيُّوَن َواألَ  ُم السُّْحَت لَبِّئَْس َما َكانُواْ يَْعَملُوَن* لَْوالَ يَْنَهاهُُم الرَّ ثْمِّ َواْلعُْدَوانِّ َوأَْكلِّهِّ ْحبَاُر َعن اإلِّ
ُم السُّْحَت لَبِّئَْس َما َكانُواْ يَْصنَعُو ثَْم َوأَْكلِّهِّ ُم اإلِّ  .[42]َن{قَْولِّهِّ

ر هذا التَّنديد بجمع المال، وأكل التراث، ويرتبط  وفي آياٍت أخرى من سورة الفجر يتكرَّ

جر القرآنيَّة العنيفة عفويًا بعدم إكرام اليتامى، والحّضِّ على إطعام الفقراء، ُمبتدئًا ب كلمة الزَّ
* َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث  ينِّ ْسكِّ وَن َعلَى َطعَامِّ اْلمِّ ُموَن اْليَتِّيَم* َواَل تََحاضُّ )كاّل(: }َكالَّ بَل الَّ تُْكرِّ

ا{ ً َجمًّ بُّوَن اْلَماَل ُحبّا مة الجماعيَّة [43]أَْكالً لَّّماً* َوتُحِّ . ونحن ال نستطيع إالَّ أن نلحظ الّسِّ

وَن(، والمفهوَم الحركيَّ الكامل في صيغته المبالِّغة.  المشتركة في الفعل )تََحاضُّ
 

اإليجابّي واآليات الكثيرة التي تأمر بربط )اإلشباع(، و)االعتدال(، والتَّقوى، والعمل 

الح، وتنهى عن اإلسراف، والطُّغيان، والفساد في األرض، واتِّّباع ُخطوات الشَّيطان   -الصَّ
ع  من حتميَّة هذه  -وتحذرهما في الوقت نفسه  -تعمق في أذهان المسلم العارف والمشّرِّ

( يتمثَّل العاَلقة المتقابلة بين عدم تنظيم اإلشباع، وبين كّلِّ ما يتمخَّض عنه ظلٌم )اجتماعيٌّ 

ة مجتمٌع  تتحكَّم فيه قلَّةٌ من الذين  –باإلسراف، والطُّغيان، والفساد في األرض. وليس ثَمَّ

ر الماليين يخلو من  -يملكون بكثرةٍ من الذين ال يملكون، وتتخم فيه بُطوٌن معدودةٌ، وتتضوَّ

س وسط هذا سمات اإلسراف، والطُّغيان، والفساد في األرض، ذلك )اإلفساد(؛ الذي يتلبَّ 

 [44]ألف وسيلٍة لتقويض –وقد اختفى التَّوازن  –التناقض االجتماعّي الغريب ويتَّخذ 
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أَيَُّها النَّاُس ُكلُواْ  المجتمع، وعرقلة الحركة الحضاريَّة، ووضع العراقيل في طريقها: }يَا

بِّيٌن{ ا فِّي األَْرضِّ َحالاَلً َطيِّّباً َوالَ تَتَّبِّعُواْ ُخطَُواتِّ الشَّْيَطانِّ إِّنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ مُّ مَّ ، }ُكلُواْ [45] مِّ

يَن{ وَ  دِّ ِّ َوالَ تَْعثَْواْ فِّي األَْرضِّ ُمْفسِّ ْزقِّ ّللاَّ ن ّرِّ ا َرَزقَُكُم ّللّاُ َوالَ [46]اْشَربُواْ مِّ مَّ ، }ُكلُواْ مِّ
ا َغنِّْمتُْم َحالاَلً َطيِّّباً َواتَّقُواْ ّللّاَ{  [47]{ تَتَّبِّعُواْ ُخُطَواتِّ الشَّْيَطانِّ  مَّ ، و: }يَا [48]}}فَُكلُواْ مِّ

يِّّبَاتِّ َواْعَملُوا َصالِّحاً{  َن الطَّ ُسُل ُكلُوا مِّ ن َطيِّّبَاتِّ َما َرَزْقنَاُكْم َواَل [49]أَيَُّها الرُّ ، و: }ُكلُوا مِّ

لَّ َعلَْيُكْم َغَضبِّي َوَمن يَْحلِّْل َعلَْيهِّ َغَضبِّي فَقَْد َهَوى{   .[50]تَْطغَْوا فِّيهِّ فَيَحِّ
 

وتدعوهم إلى  -سبحانه-بإرادة هللا واآلية التي تبيِّّن للناس جميعًا أنَّ األرض قد ذُلِّّلت لهم 

كوا في أمدائها، )ويأكلوا( من رزقها، وال عذر بعدها لجائعٍ قاعٍد ال يجهد،  أن يتحرَّ
ن  بَِّها َوُكلُوا مِّ ي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُوالً فَاْمُشوا فِّي َمنَاكِّ ك: }هَُو الَّذِّ ومسحوٍق ال يتحرَّ

ْزقِّهِّ{  ُن مأساة الُجوع بكارثة الَخْوف، وتبيِّّن لهم كم هي عظيمة [51]ّرِّ . واآلية التي تَْقرِّ

بع، واألمن: }فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَ  ر لهم سبل الّشِّ ا المنَّة التي يمنُّها هللا على الناس؛ عندما ييّسِّ
ْن َخْوٍف{  ن ُجوعٍ َوآَمنَُهم ّمِّ * الَّذِّي أَْطعََمُهم ّمِّ  .[52]اْلبَْيتِّ

 

 واآليات التي تأمر المسلمين بأن يتجاوزوا أخطاءهم، ويكفِّّروا عنها باعتبارها أعماالً 
سالبةً؛ وذلك بتقديم ما يقابلها، ويعّوِّض عنها من عطاٍء؛ باعتباره عمالً إيجابيًّا يمنح 

المجتمع ما خسره بممارسة األخطاء. وأيُّ فعٍل أولى بهذا العطاء من إطعام الجائعين، 

ن يُؤَ  ذُُكُم ّللّاُ بِّاللَّْغوِّ فِّي أَْيَمانُِّكْم َولَـكِّ ذُكُم بَِّما َعقَّدتُُّم األَْيَماَن وتحرير المستعبدين: }الَ يَُؤاخِّ اخِّ
يُر َرقَبَ  ْسَوتُُهْم أَْو تَْحرِّ ُموَن أَْهلِّيُكْم أَْو كِّ ْن أَْوَسطِّ َما تُْطعِّ يَن مِّ ٍة فََكفَّاَرتُهُ إِّْطعَاُم َعَشَرةِّ َمَساكِّ

يَاُم ثاَلَثَةِّ أَيَّاٍم{  ْد فَصِّ يَاماً{ [53]فََمن لَّْم يَجِّ يَن أَو َعْدُل ذَلَِّك صِّ ، }أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَساكِّ

[54]. 
 

نيا، وفلسفتها العمليَّة تقوم على )التَّفاضل( بين الناس  واآلية التي تبيِّّن ُُ أنَّ طبيعة الحياة الدُّ

زق، وأنَّ حكمة هللا  هي التي قادت إلى هذا انسجاًما مع طاقات الناس،  -سبحانه–في الّرِّ

لهم للمسؤوليَّة، ومقدار يقظة ضميرهم،  وقدراتهم، واهتماماتهم، وحرصهم، ومدى تحمُّ

يًا مع مت ع، والتَّغاير في مسيرة الحضارات البشريَّة في كّلِّ وتمّشِّ طلَّبات التَّطوير، والتَّنوُّ
زماٍن ومكاٍن، ورفًضا للمنطق المثالّيِّ الذي يتخيَّل الناس، وقد تساووا في أرزاقهم 

ريح  يَّة ارتطامه الصَّ بة المادِّّ )مطلق( التَّساوي، ذلك المنطق الالواقعي الذي قدَّمت لنا التَّجرِّ

 َميدان التَّنفيذ، وفي مدى العاَلقات الفعليَّة في المجتمع. في
إالَّ أنَّ آيةً كهذه وهي لبنةٌ من لبنات كتاب هللا المعجز، ال تقف عند حدِّّ تسليط الضَّوء، على 

هذا الجانب الواقعّيِّ من الصُّورة االجتماعيَّة؛ فهي في شقِّّها القريب الثَّاقب، سرعان ما 

ٍر قد يدور في أذهان تبيِّّن أنَّ المال ْلٌك للناس جميعًا يلغي أيَّ تصوُّ ؛ الذي هو في أساسه مِّ
الذين يملكون كثيًرا، من أنَّهم وحدهم أصحاب الحّقِّ في هذا المال؛ ألنَّ الطرفين فيه سواٌء، 

راحة القرآنيَّة المعهودة، وأنَّ أيَّ غبٍن قد يعتري هذه الحقيقة؛ إنَّما هو جحودٌ   هكذا بهذه الصَّ

ْم َعلَى  ْزقِّهِّ لُواْ بَِّرآدِّّي رِّ يَن فُّضِّ ْزقِّ فََما الَّذِّ َل بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض فِّي اْلّرِّ بنعمة هللا: }َوّللّاُ فَضَّ
 .[55]َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَُهْم فِّيهِّ َسَواء أَفَبِّنِّْعَمةِّ ّللّاِّ يَْجَحدُوَن{ 

 

وهو يتكلَّم عن تهيئة األرض؛ الستقبال الحياة  -ويعود القرآن الكريم ليطرح مرةً أخرى
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مسألة التَّساوي بين الناس في )القُوت( الذي  -البشريَّة في فجر التَّاريخ الُجيولوجّيِّ البعيد

ن فَْوقَِّها َوبَاَرَك فِّيَها َوقَدََّر فِّيَها أَْقَواتََها فِّي أَْربَعَةِّ منحه هللا لهم جميعًا}َوَجعَ  َي مِّ َل فِّيَها َرَواسِّ

 .[56]أَيَّاٍم َسَواء لِّّلسَّائِّلِّيَن{
 

رهم السَّاذَج، أنَّ هللا ليس هذا فحسب؛ بل إنَّ  – القرآن الكريم ينعي على الكفَّار تصوُّ
ما دام قد كتب )الجوع( على طائفٍة من النَّاس؛ فإنَّه ليس بمقدور واحٍد من خلقه  -سبحانه

اهدين، وتمنح في  أن يطعمها!! بهذه السَّذَاجة التي كثيًرا ما دارت في أذهان القانعين والزَّ

ًرا م ٍة للمالكين الذين ال يبذلون أيَّ ُجْهد في إنقاذ المقابل مبّرِّ ضحًكا، ولكن ذو فوائدَ جمَّ

الذين ال يملكون، فما دام هللا هو الذي أجاعهم فليس بمقدور واحد من خلقه أن يشبعهم: 
يَن آَمنُوا لَّذِّ يَن َكفَُروا لِّ ُ قَاَل الَّذِّ ا َرَزقَُكْم ّللاَّ مَّ ُ  }َوإِّذَا قِّيَل لَُهْم أَنفِّقُوا مِّ ُم َمن لَّْو يََشاُء ّللاَّ أَنُْطعِّ

بِّيٍن{   .[57]أَْطعََمهُ إِّْن أَنتُْم إِّالَّ فِّي َضاَلٍل مُّ

 
جتماعّيِّ(، إن لم تكن محورها وهذا ينقلنا إلى مسألة ذات أهمية بالغة في قضيَّة )العْدل اال

، تلك هي قضيَّة إشباع حاجة اإلنسان األساسيَّة؛ أال وهي  األساسي، وعمودها الفِّقَريَّ

)الطَّعام(، ونحن نستطيع أن نميِّّز بين المذاهب، التي أعارت هذا الجانب الَحيَويَّ اهتماًما 
علَّقةً في سماواتها، وأخيلتها، بدرجة أو بأخرى، وتلك التي لم تكترث له ألبتَّةَ، وظلَّت م

ات التي وردت فيها المفردات ذات  د أن تلقي نظرةً سريعةً على عدد المرَّ ومثاليَّاتها بمجرَّ

العاَلقة المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع من أكٍل، ورزٍق، وطعاٍم، وشراٍب، والمناخ 
رين؛ كجمهوريِّّة الذي وردت فيه، وليس لباحث جادٍّ يقرأ كتب عدد من الفالسف ة، والمفّكِّ

ينَةِّ الفَاَرابِّّيِّ الفاضلة،  يَن الُمقَدََّسةِّ، َوَمدِّ أفالطون، َويُوتُوْبيَا تُوَماْس ُمور، ومدينة أُوَغْسطِّ

زق، والشَّراب، ثمَّ ال يحكم  وال يرى فيها إالَّ اهتماًما عابًرا بمسألة األكل، والطَّعام، والّرِّ
ماًما مصيريًّا حاسًما؛ إلشباع إحدى أهّمِّ حاجات اإلنسان األساسيَّة. عليها بأنَّها ال تولِّّي اهت

وليس لباحث جاد ؛كذلك أن يقرأ كتاب هللا، ويلتقي بعشراٍت؛ بل مئات المواضع التي 
وردت فيها مفردات هذه المسألة، إالَّ أن يستنتج أنَّ اإلسالم جاء؛ لكي يضع هذه المسألة 

مة برامجه   التَّغييريَّة، ويوليها اهتماًما مصيريًّا حاسًما.!!الحيويَّة في مقدِّّ

 
د كلمة )األكل( بتصريفاتها المختلفة، وفي حوالي  في حوالَي مئة موضع في القرآن تَرِّ

خمسين موضعًا ترد كلمة )طعاٍم( بتصريفاتها المختلفة، وفي حوالي ثالثين موضعًا ترد 

ئٍة وعشرين موضعًا ترد كلمة كلمة )شراٍب(؛ بتصريفاتها المختلفة، وفي حوالي م
زق( بتصريفاتها المختلفة، ليس هذا فحسب؛ بل إنَّ )المناخ( الذي كانت هذه الكلمات  )الّرِّ

كت عليها عْبر اآليات والسُّور؛ تبيِّّن لنا  ترد فيه في كثيٍر من األحيان، واألرضيَّة التي تحرَّ

ية الُموالَة لهذه المسألة  -يَّةوَوْفق أساليب القرآن اللُّغويَّة والبالغ-بوضوح كامٍل  مدى األهّمِّ
يةً في تاريخ اإلنسان. هذا في الوقت الذي نجد فيه  الحيويَّة التي هي من أشدِّّ المسائل أهّمِّ

عام، والشَّراب، واألكل في عدٍد من المذاهب، واألديان  )مناخات(، و)أرضيَّات( كلمات الّطِّ

فة؛ تَفيح بروائح االحتقار، فض، والدَّنس، واالشمئزاز. ولكْن أنَّى  األخرى المحرَّ والرَّ
 لهؤالء أن يهربوا من صيحات أجوافهم الجائعة التي لو أُْلقَِّمْت حًصى، وأحجاًرا لطحنتها!!

 

ومن ثَمَّ؛ كان التَّناقض المحزن الذي عرفه التاريخ مراًرا: أن يأكل هؤالء، ويشبعوا، 
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بَع إلى التَُّخَمة، ويتجاوز وا التَُّخَمة إلى التَّكديس؛ بينما أتباعهم، وعبدتهم ويتجاوزوا الّشِّ

رة(،  رون ُجوًعا، وهذه الفرضيَّة المحزنة بالنِّّسبة ألصحاب المذاهب )المتطّهِّ يتضوَّ

فة؛ والتي استهجنت  وفيَّة المتطّرِّ فة(، وبعض الحركات الصُّ وحيَّة، )والمحرَّ واألديان الرُّ

تماًما في القرنين األخيرين وبشكٍل أشد إيالًما، في  والشَّراب، انعكست الحديث عن الطَّعام 

دة بدء حياة بني آدم ومنتهاها، ورفعت مسألة الطَّعام  يَّة التي رأت في الَمعِّ المذاهب المادِّّ

والشَّراب إلى مصاف القداسة؛ فإذا بعدٍد من النّاس يأكلون، فيَْشبعون، فيَتَْخمون، فيَتْرفون، 
السَّاحقة من الناس تكدح وتتصبَّب عرقًا، وتموت َمْسغَبةً  فيََكدسون؛ وإذا بالجماهير

يَات والقرابين!! م لَسدَنَةِّ )الحرم المقدَّس( الجدد األُضحِّ  وُجوًعا؛ لكي تقدِّّ

ين )الوسط(-المهم أنَّ اإلسالم  أَْولى هذه الحاجة الحيويَّة؛ كما أَْولى الحاجة  -هذا الدِّّ
سبحانه الذي خلق  -الكبير، وهذا أمٌر طبيعيٌّ تماًما؛ ألنَّ هللاالجنسيَّة تماًما، اهتمامه الجادَّ 

أدرى بمتطلَّبات هذه الحاجات  -اإلنسان، وصاغ وظائفه العضويَّة، وقدَّر حاجاته األساسيَّة

ة، وأعلُم بطبائع اإلنسان التي إن لم تنسَّق،  ؛وضرورة تلبيَة نداءاتها األبديَّة المستمرَّ
ر نفسها باألَثََرةِّ واإلسراف؛ بينما يموت وتنظَّم، وترتَّب ضمان اتها؛ فإنَّها سوف تُدّمِّ

ذُّ بهذا عن منطق التَّكوين  اآلخرون ُجوًعا، أو تقتلها بالحْجب، والكْبت، والحرمان، فتشِّ

 البَيُولوجّيِّ لإلنسان.

ل ما يبتدئ  هذا  في –كما قلنا  –واهتمام القرآن الكريم بالمسألة التي تحت أيدينا يبتدئ أوَّ

العدد الكبير من المواضع التي وردت فيها مفردات المسألة وعباراتها، وفي المناخ 

كت عليها هذه العبارات والمفردات وتنفَّست!! وإليكم   –بعد ذلك  –واألرضيَّة التي تحرَّ
 نماذج محدودةٌ فحسب من هذا العرض القرآنّيِّ لمسألة األكل، والطَّعام، والشَّراب.

 
 األكل:

* وَ }َولَوْ  يمِّ ْم َوألْدَخْلنَاهُْم َجنَّاتِّ النَّعِّ تَابِّ آَمنُواْ َواتَّقَْواْ لََكفَّْرنَا َعْنُهْم َسيِّّئَاتِّهِّ لَْو أَنَُّهْم  أَنَّ أَْهَل اْلكِّ

ن تَْحتِّ أَ  ْم َومِّ ن فَْوقِّهِّ ْم ألَكلُواْ مِّ بِّّهِّ ن رَّ م ّمِّ َل إِّلَيهِّ يَل َوَما أُنزِّ نجِّ ْنُهْم أَقَاُمواْ التَّْوَراةَ َواإلِّ م ّمِّ ْرُجلِّهِّ
ْنُهْم َساء َما يَْعَملُوَن{  دَةٌ َوَكثِّيٌر ّمِّ ْقتَصِّ ةٌ مُّ  [58]أُمَّ

ْنهُ أَْنعَاُمُهْم َوأَنفُُسُهْم }َولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسوُق اْلَماء إِّلَى اأْلَْرضِّ اْلُجُرزِّ فَ  ُج بِّهِّ َزْرعاً تَأُْكُل مِّ نُْخرِّ

ُروَن{   .[59]أَفاََل يُْبصِّ
ُكْم  }لَْيَس َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرجِّ َحَرجٌ  يضِّ َحَرٌج َواَل َعلَى أَنفُسِّ َواَل َعلَى اْلَمرِّ

َهاتُِّكْم أَْو بُيُوتِّ إِّْخَوانُِّكْم أَْو بُيُوتِّ أَ  ن بُيُوتُِّكْم أَْو بُيُوتِّ آبَائُِّكْم أَْو بُيُوتِّ أُمَّ َخَواتُِّكْم أَن تَأُْكلُوا مِّ

اتُِّكْم أَْو بُيُوتِّ  ُكْم أَْو بُيُوتِّ َعمَّ فَاتَِّحهُ أَْو بُيُوتِّ أَْعَمامِّ  أَْخَوالُِّكْم أَْو بُيُوتِّ َخااَلتُِّكْم أَْو َما َملَْكتُم مَّ
يعاً أَْو أَْشتَاتاً{ يقُِّكْم لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَن تَأُْكلُوا َجمِّ  [60]أَْو َصدِّ

ْنَها تَأُْكلُوَن{  ْفٌء َوَمنَافُِّع َومِّ  [61]}َواألَْنعَاَم َخلَقََها لَكُْم فِّيَها دِّ

ْنَها تَأُْكلُوَن{  هُ َكثِّيَرةٌ َومِّ  [62]}لَُكْم فِّيَها فََواكِّ
ْنَها تَأُْكلُوَن{   [63]}َولَُكْم فِّيَها َمنَافُِّع َكثِّيَرةٌ َومِّ

ْليَةً تَْلبَُسونََها{  ُجوَن حِّ يّاً َوتَْستَْخرِّ ن ُكّلٍ تَأُْكلُوَن لَْحماً َطرِّ  [64]}َومِّ

ُ الَّذِّي َجعََل لَكُُم اأْلَْنعَاَم لِّتَْرَكبُوا مِّ  ْنَها تَأُْكلُوَن{ }ّللاَّ  [65]ْنَها َومِّ
ْم أَفاََل يَْشكُُروَن{  يهِّ لَتْهُ أَْيدِّ هِّ َوَما َعمِّ ن ثََمرِّ  [66]}لِّيَأُْكلُوا مِّ

ْنهُ يَأُْكلُوَن{  ْنَها َحبّاً فَمِّ   [67]}َوآيَةٌ لَُّهُم اأْلَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاَها َوأَْخَرْجنَا مِّ
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ً فَُهْم لََها َمالُِّكوَن* َوذَلَّْلنَاَها لَهُ  ينَا أَْنعَاما لَْت أَْيدِّ ا َعمِّ مَّ ْنَها }أََولَْم يََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا لَُهْم مِّ ْم فَمِّ

ُب أَفاََل يَْشُكُروَن{  ْنَها يَأُْكلُوَن*َولَُهْم فِّيَها َمنَافُِّع َوَمَشارِّ  [68]َرُكوبُُهْم َومِّ

ْنَها َرَغداً{   [69]}اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكالَ مِّ
ن َطيِّّبَاتِّ َما َرَزْقنَاُكْم{  هِّ  [70]}َوأَنَزْلنَا َعلَْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكلُواْ مِّ }َوإِّذْ قُْلنَا ادُْخلُواْ َهـذِّ

ئْتُْم{ اْلقَْريَةَ فَُكلُواْ  ْنَها َحْيُث شِّ  [71] مِّ

 } ِّ َوالَ تَْعثَْواْ فِّي األَْرضِّ ْزقِّ ّللاَّ ن ّرِّ  [72]}ُكلُواْ َواْشَربُواْ مِّ
ا فِّي األَْرضِّ َحالاَلً َطيِّّباً َوالَ تَتَّبِّعُواْ ُخُطَواتِّ الشَّْيَطانِّ إِّنَّهُ لَُكمْ  مَّ َعدُوٌّ  }يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُواْ مِّ

بِّيٌن{   [73]مُّ

ِّ إِّن ُكنتُْم إِّيَّاهُ تَْعبُدُونَ  ّ ن َطيِّّبَاتِّ َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُرواْ َّللِّ يَن آَمنُواْ ُكلُواْ مِّ  [74]{ }يَا أَيَُّها الَّذِّ
بُّ  فُواْ إِّنَّهُ الَ يُحِّ ٍد وُكلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسرِّ ندَ ُكّلِّ َمْسجِّ ينَتَُكْم عِّ }يَا بَنِّي آدََم ُخذُواْ زِّ

ْزقِّ قُلْ  َن الّرِّ يِّّبَاتِّ مِّ هِّ َواْلطَّ بَادِّ ينَةَ ّللّاِّ الَّتَِّي أَْخَرَج لِّعِّ َم زِّ فِّيَن* قُْل َمْن َحرَّ يَن اْلُمْسرِّ  هِّي لِّلَّذِّ

 [75]آَمنُواْ فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا َخالَِّصةً يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ{ 
ُْولِّ   [76]ي النَُّهى{ }ُكلُوا َواْرَعْوا أَْنعَاَمُكْم إِّنَّ فِّي ذَلَِّك آَليَاٍت أّلِّ

ُموا اْلبَائَِّس اْلفَقِّيَر{  ْنَها َوأَْطعِّ  [77]}فَُكلُوا مِّ

ْزقِّهِّ{  ن ّرِّ بَِّها َوُكلُوا مِّ  . [78]}هَُو الَّذِّي َجعََل لَكُُم اأْلَْرَض ذَلُوالً فَاْمُشوا فِّي َمنَاكِّ
 

 الطَّعام:

لُواْ }لَْيَس َعلَى الَّذِّ  آَمنُواْ َوَعمِّ ُمواْ إِّذَا َما اتَّقَواْ وَّ الَِّحاتِّ ُجنَاٌح فِّيَما َطعِّ لُواْ الصَّ يَن آَمنُواْ َوَعمِّ
 } الَِّحاتِّ  [79]الصَّ

دُ فِّي َما أُوْ  ٍم يَْطعَُمهُ إِّالَّ أَن يَُكوَن...{ }قُل الَّ أَجِّ ماً َعلَى َطاعِّ َي إِّلَيَّ ُمَحرَّ  [80]حِّ

ْجٌر الَّ يَْطعَُمَها إِّالَّ َمن نّشَ  هِّ أَْنعَاٌم َوَحْرٌث حِّ  [81]اء...{ }َوقَالُواْ َهـذِّ
ُم َمن لَّْو يَ  يَن آَمنُوا أَنُْطعِّ لَّذِّ يَن َكفَُروا لِّ ُ قَاَل الَّذِّ ا َرَزقَُكْم ّللاَّ مَّ ُ }َوإِّذَا قِّيَل لَُهْم أَنفِّقُوا مِّ َشاُء ّللاَّ

بِّيٍن{ أَْطعَ   .[82]َمهُ إِّْن أَنتُْم إِّالَّ فِّي َضاَلٍل مُّ

ُمُكْم لَِّوجْ  يًرا* إِّنََّما نُْطعِّ ً َوأَسِّ ً َويَتِّيما ينا ْسكِّ ُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِّّهِّ مِّ نُكْم }َويُْطعِّ يدُ مِّ ِّ اَل نُرِّ هِّ ّللاَّ
 [83]َجَزاء َواَل ُشُكوًرا{ 

ْن َخْوٍف{  ن ُجوعٍ َوآَمنَُهم ّمِّ * الَّذِّي أَْطعََمُهم ّمِّ  .[84]}فَْليَْعبُدُوا َربَّ هَذَا اْلبَْيتِّ
 } ُمنِّي َويَْسقِّينِّ * َوالَّذِّي هَُو يُْطعِّ ينِّ  [85]}الَّذِّي َخلَقَنِّي فَُهَو يَْهدِّ

هِّ{  َم إِّْسَرائِّيُل َعلَى نَْفسِّ ـالًّ لِّّبَنِّي إِّْسَرائِّيَل إِّالَّ َما َحرَّ  [86]}ُكلُّ الطَّعَامِّ َكاَن حِّ

ينَ  لُّ لَُّهْم{ }َوَطعَاُم الَّذِّ لٌّ لَُّكْم َوَطعَاُمُكْم حِّ تَاَب حِّ  [87] أُوتُواْ اْلكِّ
َن اْلُمْرَسلِّيَن إِّالَّ إِّنَُّهْم لَيَأُْكلُوَن الطَّعَا  [88]َم{ }َوما أَْرَسْلنَا قَْبلََك مِّ

لَّ لَُكْم َصْيدُ اْلبَْحرِّ َوَطعَاُمهُ َمتَاعاً لَُّكْم َولِّلسَّيَّاَرةِّ{   [89]}أُحِّ

هِّ  نَساُن إِّلَى َطعَامِّ * أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماء َصبّاً* ثُمَّ َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشقّاً*فَأَنبَتْنَا فِّيَها  }فَْليَنُظرِّ اإْلِّ

َهةً َوأَ  ً َونَْخالً* َوَحدَائَِّق ُغْلباً* َوفَاكِّ ً َوقَْضباً* َوَزْيتُونا نَبا ُكْم{ َحبّاً* َوعِّ َْنعَامِّ ً لَُّكْم َوألِّ تَاعا بّاً* مَّ

[90] . 

 
  الشَّراب:

َن اْلُمْزنِّ أَْم نَحْ  لُوَن* لَْو نََشاء َجعَْلنَاهُ }أَفََرأَْيتُُم اْلَماء الَّذِّي تَْشَربُوَن* أَأَنتُْم أَنَزْلتُُموهُ مِّ ُن اْلُمنزِّ

 [91]أَُجاجاً فَلَْواَل تَْشُكُروَن{ 
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َن  { }َوُكلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ األَْبيَُض مِّ َن اْلفَْجرِّ  [92]اْلَخْيطِّ األَْسَودِّ مِّ

ي َعْيناً{   [93]}فَُكلِّي َواْشَربِّي َوقَّرِّ

بِّيَن{  ن بَْينِّ فَْرٍث َودٍَم لَّبَناً َخالِّصاً َسآئِّغاً لِّلشَّارِّ ا فِّي بُُطونِّهِّ مِّ مَّ  [94]}نُّْسقِّيُكم ّمِّ
يُموَن{ }هَُو الَّذِّي أَنزَ  ْنهُ َشَجٌر فِّيهِّ تُسِّ ْنهُ َشَراٌب َومِّ َن السََّماءِّ َماًء لَُّكم ّمِّ  .[95]َل مِّ

فَا ْختَلٌِّف أَْلَوانُهُ فِّيهِّ شِّ ن بُُطونَِّها َشَراٌب مُّ لنَّاسِّ إِّنَّ فِّي ذَلَِّك آليَةً لِّّقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن{ }يَْخُرُج مِّ ء لِّ

[96] 
دٌ َوَشَراٌب{  ْجلَِّك َهذَا ُمْغتََسٌل بَارِّ  [97]}اْرُكْض بِّرِّ

ْلٌح أَُجاٌج{  ي اْلبَْحَرانِّ َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َسائٌِّغ َشَرابُهُ َوَهذَا مِّ  [98]}َوَما يَْستَوِّ

ُب أَفاََل يَْشُكُروَن{   .[99]}َولَُهْم فِّيَها َمنَافُِّع َوَمَشارِّ
في -( واضعًا يتقدَّم بنا القرآن الكريم ُخطواٍت واسعةً أخرى؛ في َميدان )العدل االجتماعّيِّ 

َمْعلًما من معالم هذا الميدان، وَمبدًءا من مبادئه  -كّلِّ ُخطوةٍ يخطوها، وآيٍة يطرحها

لة إالَّ أنَّ القاعدة تبقى  -األساسيَّة التي تقوم عليها جزئيَّات التَّنفيذ، ويوميَّاته المتغيِّّرة المتحّوِّ
تقلُّ عن سابقاتها إن لم تَفُْقها على .. يتقدَّم بنا َصْوب حقيقٍة أخرى ال -دوًما هي القاعدة

اإلطالق تلك هي: أّن الناس خلفاء هللا في أرضه، وأنَّ أموالهم ليست في )ملكيَّتهم( ابتداًء؛ 

رون  إنَّما هي )مال هللا( استخلفهم فيه؛ لينظر ماذا يصنعون به؟، وفي أّيِّ الوجوه يَُسّخِّ
ة،  يَّتهم التي منحهم هللا إياها تمييًزا لهم قيمته؟، ويعتمدون )منفعته( بإرادتهم الخاصَّ وحّرِّ

عن كثيٍر من خالئقه، ومعنى هذا أنَّ بني آدم جميعًا يملكون حقَّهم المشروع في هذا المال، 

( الموقَّت ليس أبديًّا؛ أليَّة فئٍة من الناس ال تمسُّ  وأنَّ )َوَكالته(، أو )تفويضه االجتماعيَّ
ِّ َوَرُسولِّهِّ َوأَنفِّقُوا  شروط توظيفها عليه، وال تعدل في نُوا بِّاَّللَّ تصريف قيمه ومنافعه: }آمِّ

ْستَْخلَفِّيَن فِّيهِّ{ ا َجعَلَُكم مُّ مَّ ِّ الَّذِّي آتَاكُ  [100]مِّ الِّ ّللاَّ ن مَّ  .[101]ْم{}َوآتُوهُم ّمِّ

والقرآن الكريم يربط هذا )الموقف( االجتماعيَّ بنظريَّته الشَّاملة عن دَْور اإلنسان في 
ي هذا العالم}َوإِّْذ قَاَل األرض، ذلك الدور الذي يقوم في أساسه على )خالفته( عن هللا ف

ٌل فِّي األَْرضِّ َخلِّيفَةً قَالُواْ أَتَْجعَُل فِّيَها..{  ْلَمالَئَِّكةِّ إِّنِّّي َجاعِّ ، }َوهَُو الَّذِّي [102]َربَُّك لِّ

{ َجعَلَُكْم خَ  هِّم لِّنَنُظَر َكْيَف [103]الَئَِّف األَْرضِّ ن بَْعدِّ ، }ثُمَّ َجعَْلنَاُكْم َخالَئَِّف فِّي األَْرضِّ مِّ
ي َجعَلَُكْم َخاَلئَِّف فِّي اأْلَْرضِّ فََمن َكفََر فَعَلَْيهِّ ُكْفُرهُ{ [104]تَْعَملُوَن{  .[105]، }هَُو الَّذِّ

 
ومسألة استخالف النَّاس في األموال، وفي ملكيَّتهم له ابتداًء، تزداد ُوضوًحا وتأكيدًا؛ 

د أن نلقي نظرةً سريعةً على المواضع التي وردت فيها كلمة )رزٍق( في القرآن  بمجرَّ

د  بتصريفاتها المختلفة، ففي ُجّلِّ تلك المواضع البالغة حوالي المئة والعشرين موضعًا؛ يَرِّ
ل واألخير فصل زق( مرتبًطا بمصدره الحقيقّيِّ، ومالكه األوَّ ، وفي -هللا سبحانه -)الّرِّ

جهة لإلنسان بأن ينفق ويعطي من رزق هللا هذا، وأنَّ عليه أن  د الدَّعوة الموَّ معظمها تَرِّ

ه يتذكَّر دوًما أنَّ هذا المال ليس ماله؛ وإنَّما هو مال هللا وبدون هذا اإلنفاق والعناء، فإنَّ 

م اإلشارة على أنَّه  غير مستحٍق لهذا المال: }َوإِّذَا قِّيَل لَُهْم  –فردًا أم جماعةً  –سوف يقدِّّ

ُ أَْطعَمَ  ُم َمن لَّْو يََشاُء ّللاَّ يَن آَمنُوا أَنُْطعِّ لَّذِّ يَن َكفَُروا لِّ ُ قَاَل الَّذِّ ا َرَزقَُكْم ّللاَّ مَّ ،  [106]هُ{ أَنفِّقُوا مِّ

ن قَْبلِّ أَن يَأْتَِّي يَْوٌم الَّ بَْيٌع فِّيهِّ{  ا َرَزْقنَاُكم ّمِّ مَّ قُواْ مِّ ا َرَزْقنَاُكم  ، [107]}أَنفِّ ن مَّ }َوأَنفِّقُوا مِّ

ن قَْبلِّ أَن يَأْتَِّي أََحدَُكُم اْلَمْوُت{  نُوَن بِّاْلغَْيبِّ َويُقِّيُموَن  ، [108]ّمِّ يَن يُْؤمِّ ا }الَّذِّ مَّ الصَّالةَ َومِّ

ا َرَزْقنَاهُْم  ، [109]َرَزْقنَاهُْم يُنفِّقُوَن{  مَّ الَةَ َويُنفِّقُواْ مِّ يَن آَمنُواْ يُقِّيُمواْ الصَّ َي الَّذِّ بَادِّ }قُل لِّّعِّ
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ّراً وَ  ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِّقُوَن{  ، [110]َعالنِّيَةً{ سِّ مَّ ، }َوالَ [111]}َوأَْمُرهُْم ُشوَرى بَْينَُهْم َومِّ

ْن إْمالٍَق نَّْحُن نَْرُزقُكُْم َوإِّيَّاهُْم{  ُ اْلخَ [112]تَْقتُلُواْ أَْوالَدَُكم ّمِّ ن يَْبدَأ يدُهُ َوَمن ، }أَمَّ ْلَق ثُمَّ يُعِّ

} َن السََّماءِّ َواأْلَْرضِّ ْزقَهُ{ [113]يَْرُزقُُكم ّمِّ ْن َهذَا الَّذِّي يَْرُزقُُكْم إِّْن أَْمَسَك رِّ ، [114]، }أَمَّ

  } هِّ لَبَغَْوا فِّي اأْلَْرضِّ بَادِّ ْزَق لِّعِّ ُ الّرِّ }لَهُ َمقَالِّيدُ السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ  ، [115]}َولَْو بََسَط ّللاَّ

ُر{  ْزَق لَِّمن يََشاُء َويَْقدِّ ِّ  ، [116]يَْبُسُط الّرِّ ن دُونِّ ّللاَّ يَن تَْعبُدُوَن مِّ  اَل يَْملُِّكوَن لَُكْم }إِّنَّ الَّذِّ

ْزقاً{  ْزقُكُْم َوَما تُوَعدُوَن{ [117]رِّ ن [118]، }َوفِّي السََّماءِّ رِّ ْزقُنَا َما لَهُ مِّ ، }إِّنَّ َهذَا لَرِّ
ُ [119]نَّفَاٍد{  ْزقََها ّللاَّ ُل رِّ ن دَابٍَّة اَل تَْحمِّ  .[120] يَْرُزقَُها َوإِّيَّاُكْم{ ، }َوَكأَيِّّن مِّ

•   •   •   • 

وما كان لنا أن نغادر كتاب هللا قبل أن نقف قليالً عند آيات )الحشر( الحاسمة في هذا 

 –صلَّى هللا عليه وسلَّم  –دعوة هللا الصَّريحةَ إلى رسول هللا  المجال، اآليات التي تحمل
موا( مسألة )توزيع المال( بشكٍل، ال يقود إلى حصره في يد القلَّة،  والمؤمنين أن )ينّظِّ

 –كما رأينا  –وحجبه عن الكثرة السَّاحقة، وهذا أمٌر طبيعيٌّ تماًما ما دام القرآن قد حدَّثنا 
ا  عن الصُّورة الكالحة القاتمة للمجتمع الذي تكون كلمته األولى، واألخيرة للمترفين: }مَّ

ينِّ  ي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِّ ُسولِّ َولِّذِّ ِّ َولِّلرَّ َّ ْن أَْهلِّ اْلقَُرى لِلََفِّ ُ َعلَى َرُسولِّهِّ مِّ َواْبنِّ أَفَاء ّللاَّ
ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ السَّبِّيلِّ َكْي اَل يَُكوَن دُولَةً بَْيَن اأْلَْغنِّيَاء  نُكْم َوَما آتَاُكُم الرَّ مِّ

هِّ  يارِّ ن دِّ ُجوا مِّ يَن أُْخرِّ يَن الَّذِّ رِّ قَابِّ* لِّْلفُقََراء اْلُمَهاجِّ يدُ اْلعِّ َ َشدِّ َ إِّنَّ ّللاَّ ْم فَانتَُهوا َواتَّقُوا ّللاَّ

ْضَوان ِّ َورِّ َن ّللاَّ ْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ّمِّ قُوَن* َوأَْمَوالِّهِّ ادِّ َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِّك هُُم الصَّ ً َويَنُصُروَن ّللاَّ ا
هِّ  دُوَن فِّي ُصدُورِّ ْم َواَل يَجِّ بُّوَن َمْن َهاَجَر إِّلَْيهِّ ْم يُحِّ ن قَْبلِّهِّ يَماَن مِّ ُؤوا الدَّاَر َواإْلِّ يَن تَبَوَّ ْم َوالَّذِّ

ْم َولَ  هِّ ا أُوتُوا َويُْؤثُِّروَن َعلَى أَنفُسِّ مَّ هِّ فَأُْولَئَِّك َحاَجةً ّمِّ ْم َخَصاَصةٌ َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفسِّ ْو َكاَن بِّهِّ

يَن َسبَقُونَ  ْخَوانِّنَا الَّذِّ ِّ ْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغفِّْر لَنَا َوإلِّ هِّ ن بَْعدِّ يَن َجاُؤوا مِّ ا هُُم اْلُمْفلُِّحوَن* َوالَّذِّ
ينَ  اّلً لِّّلَّذِّ يَمانِّ َواَل تَْجعَْل فِّي قُلُوبِّنَا غِّ يٌم{  بِّاإْلِّ حِّ  .[121]آَمنُوا َربَّنَا إِّنََّك َرُؤوٌف رَّ

 

في هذه اآليات في سورة الحْشر، وهي تأمر بتوزيع الفَيء على  -سبحانه–إّن كلمات هللا 

م برنامج )عدل اجتماعي( سار  -ةً في المجتمع اإلسالمّيِّ الوليد الفئات )المحتاجة( كافَّ  تقدِّّ

سول  اشدون  –صلَّى هللا عليه وسلَّم  –على هديه الرَّ وإنَّ  -رضواُن هللا عليهم-وخلفاؤه الرَّ

نُكْم{ هي غاية ما يمكن أن يطرح  في مجاٍل  –عبارة }َكْي اَل يَُكوَن دُولَةً بَْيَن اأْلَْغنِّيَاء مِّ

ع اإلسالمّيِّ. –هذا ك  أمام الُمشّرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

مجلّة المسلم  –صلّى هللا عليه وسلّم  –انظر بحث )البعد االجتماعّي في مواقف الّرسول  *

وبحث )مفهوم العدل بين الماركسيّة واإلسالم(، مجلّة المسلم  1975العدد الّرابع المعاصر 

  . 1976المعاصر العدد الّسابع 

ْخرف    [1]  .24 – 22الزُّ

ْخرف    [2]  .25الزُّ

 )المترفون(في األصل )المؤمنون(، والصواب يقتضي أن تكون    [3]
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 .37 – 33َسبَأ    [4]

ْظ أَنَّ    [5] َمال الحِّ يء  –هُنا، وفي َمَواقَِّع أُْخَرى  –أيِّ اليََسار  – الّشِّ نًا  –يَجِّ كَرْمز ُمْقتَرِّ

فَاَظ على أصالتِّنَا أْن  بالتََّرف، ال العَْكس، كما هُو َمْعُروف!! وهكذا فإنَّ لنا، إذا أَرْدنا الحِّ
يَّة كهذه ما دَاَم القُرْ   آن نَْفُسه ال يَْبَخل علينا بها.تَتََميَّز، حتى على ُمستَوى تَْقسيماٍت َعَرضِّ

 .55 – 41الَواقِّعَة    [6]

 في األصل )المؤمنين(، والصواب يقتضي أن تكون )المترفين(   [7]

 .56الواقعة    [8]

 .117 – 116هُود    [9]

 .68 – 67األْحَزاب    [10]

 .17 – 16اإلْسَراء    [11]

 .21 – 18اإلْسَراء    [12]

نُون    [13]  .67 – 60الُمْؤمِّ

 .14 – 11األْنبِّيَاء    [14]

 .7 – 6العلق    [15]

 .11 – 8اللَّْيل    [16]

 .37 – 25الَحافَّة    [17]

 .7 – 1َعبََس    [18]

 .93التَّْوبَة    [19]

ْمَران    [20]  .181آل عِّ

نُون    [21]  .55المْؤمِّ

 .4 – 1الُهَمَزة    [22]

 .3 – 1الَمَسد    [23]

 .55التَّْوبَة    [24]

 .21نُوح    [25]

 .16 – 10القَلَم    [26]

 .111الشُّعََراء    [27]

 .27هُود    [28]

 .87هُود    [29]

 .35 – 34التَّْوبَة    [30]

 .26اإلْسَراء    [31]

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref5#_ftnref5
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref6#_ftnref6
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref7#_ftnref7
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref8#_ftnref8
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref9#_ftnref9
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref10#_ftnref10
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref11#_ftnref11
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref12#_ftnref12
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref13#_ftnref13
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref14#_ftnref14
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref15#_ftnref15
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref16#_ftnref16
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref17#_ftnref17
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref18#_ftnref18
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref19#_ftnref19
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref20#_ftnref20
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref21#_ftnref21
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref22#_ftnref22
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref23#_ftnref23
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref24#_ftnref24
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref25#_ftnref25
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref26#_ftnref26
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref27#_ftnref27
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref28#_ftnref28
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref29#_ftnref29
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref30#_ftnref30
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref31#_ftnref31
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=1063#_ftnref32#_ftnref32


ج    [32]  .25 – 24المعَارِّ

يات    [33]  .19الذَّارِّ

 .141األْنعَام    [34]

 .7 – 1الماُعون    [35]

 .37 – 33الَحاقَّة    [36]

 .18 – 17الفَْجر    [37]

 .268البَقََرة    [38]

 .75النَِّّساء    [39]

 .16 – 12البَلَد:    [40]

 .35 – 34التَّْوبَة    [41]

 .63 – 62المائِّدَة    [42]

 .20 – 17الفَْجر    [43]

 أن يكون الصواب )تقويض(.في األصل)لدعم( والسياق يقتضي    [44]

 .168البَقََرة    [45]

 .60البَقََرة    [46]

 .142األْنعَام    [47]

 .69األْنفَال    [48]

نُون    [49]  .51المْؤمِّ

 .81َطه    [50]

 .15الُمْلك    [51]

 .4َرْيش قُ    [52]

 .89المائِّدَة    [53]

 .95ة المائِّدَ    [54]

 .71النَّْحل    [55]

لَت    [56]  .10فُّصِّ

 .47يَس    [57]

 .66 – 65[المائِّدَة 58] 

 .27السَّْجدَة    [59]
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 .5النَّْحل    [61]
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