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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيـب قلوبنـا أيب   
ـ  ة القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً، واللعن

      .الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
  ٣ـــ العودة اىل منهج الرسول واهل بيته يف احلياة

زكَاةَ والَّذين هم بِآياتنـا  ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ ال :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي
لِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة واِإلجني ) ١٥٦(يؤمنونَ 

لُّ لَهحينكَرِ والْم نفَاع هِملَيع تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي م وهرزعو وا بِهنآم ينلَّذ
   ١ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ

 نعود اىل منهجهوذلك بان ، واهل بيته االطهار يف احلياة يث باذن اهللا تعاىل يدور حول العودة اىل منهج رسول اهللا احلد
وقـد جـرى   ، واالخالقيات واملعارف وغري ذلك،ويف العبادات واملعامالت، ويف السياسة ويف احلقوق ويف االجتماع يف االقتصاد

ويضع عنهم إِصرهم  : حيث قال تعاىل إِصرهمية الكرمية وهي مفردة  هذه االحول مفردة وردت يففيما سبقبعض احلديث 
هِملَيع تي كَاناَألغْاللَ الَّتو  واليت تدل على ان من العلل الغائية لبعث رسول اهللا هذه االثقال واالصار ان حيرر العباد من.  

  سؤاالن مهمان 
ـذه  ذه الكلمـة  هلبعض املفسرين واللغويني حسب تفسري  على ما، الثقل والضيق واحلبس :يعين ) االصر(وقد ذكرنا ان 

  : لكن هنا سؤاالن، املفردات الثالثة
  إىل اجلمع؟ –وهو مفرد  –كيف تصح إضافة اإلصر  -١

واَألغْاللَ الَّتـي  : الكما ق ) أصارهم(ومل يقل  إِصرهم :قال تعاىلكيف اضيف املفرد إىل اجلمع إذ : السؤال األول
هِملَيع تكَانـا ، وذلك ) أصارهم( يقالان لزوم اذ قد يتوهم ؟ املفرد اىل اجلمع ؟ فكيف اضيفلو كانت هناك بيوت قد زر ،

لكنه  على انك زرت بيتا واحدا فقطذلك لدل ، زرم يف بيتهم: والتقول زرم يف بيتهم اذ لو قلت، زرم يف بيوم: تقولفانك 
م قال فل، زرم يف بيوم: تقولان  فينبغي ،عديدين الشخاصاما لو زرت بيوتا عديدة ، )بيتهم(ولذا قلت مملوك هلم او متعلق م 

 يضع عنهم اصرهم؟ :تعاىل
تقع على الكثرة كما تقـع علـى   ، مصدر وبعض املصادر يف اللغة العربية ) اصر(وهي ان، ادبيااالجابة على ذلك واضحة و

ولَو شاَء اللَّـه لَـذَهب   : مثل قوله تعاىل، السمع :واالمثلة على ذلك كثرية منها، كما تقع على اجلمع، تقع على املفرد، القلة
مارِهصأَبو هِمعمبِسفيصـح ان يقـال   ، تقع على املفرد واجلمعإذ من هذا القبيل  ونظائرها ) مسع(مثل كلمة  ) اصر(فكلمة  ٢

  ) أصارهم(كما يصح ان يقال  ) اصرهم(
  : ولكن يبقى السؤال الثاين وهو، مبا ذكرنا لكم املفسرونوهو ما اجاب عنه  ،صحيحاذن من الناحية االدبية ذلك 

  ما هو وجه احلكمة يف إفراد األصر؟ -٢
هذا السؤال مل اجد مـن  و؟ صحيحاً، فرادمن اجلمع واإلكلٌّ اذا كان ، فرادهو وجه احلكمة يف ترجيح اإلما : السؤال الثاين

                                                             
  .١٥٧ – ١٥٦: األعراف - ١
  .٢٠آية : البقرة - ٢
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   :من غري مانعة مجع بينهما، حد وجهنيل أوالذي خيطر يف البا. فضال عن االجابة عليه، طرحه

  نوعيةاآلصار واألثقال شخصية و –أ 
، ...أي تتعلق بعمرو او ببكـر او خبالـد  ، تارة تكون اثقاال واصارا شخصية ،االصار واالثقال املوجودة يف اتمع ان :اوال

، وحالتها، وهيئتها، ولكل شجرة حكمها، فهي مركبة من اشجار، الغابة :ومثاله الواضح، ة تتعلق باموع من حيث اموعوتار
ولـذا  ، وبنحو الضميمة ،أي بشرط شئ، بل هي عبارة عن اهليئة اموعية لتلك االشجار، اال ان الغابة ليست جمرد احاد االشجار

 رت اليها مـن بينما الغابة اذا نظ، ةها خمضردر اليها جتعندما تنظمثالً فالشجرة ، ل شجرة شجرةكأحكام ختتلف احكام الغابة عن 
اشـبه  من بعيـد  الشجر البعيد امللتف يرى  ألن، تسمى ارض العراق بارض السوادكانت ولذا ، جتدها متيل اىل السوادفانك بعيد 

  . بالسواد
اال ان ، تصنع ذلك املنظر اجلذاب اخلالب ال، و مل جتتمع يف هيئة اجتماعيةوالورود ل، كذلك الوردة الواحدة ال تصنع ربيعا

  . اجتماعها له حالة ونتيجة وفائدة ومثرة اخرى
، ـ بني احلقـني   الشريفة ـ بناءا على هذا االحتمال االول يف التوجيه اآلية اهللا تعاىل مجع يف وعلى ذلك فان من احملتمل ان 

 فأشار، يضع عنهم إِصرهم واَألغْاللَ الَّتي كَانت علَيهِم: كآحاد، فقال لإلفرادع كما اشار فأشار للمجموع من حيث امو
هذا هو ، اىل مايكبل حركة كل واحد واحد من افراد اتمع باألغاللواشار ، اىل ما يكبل حركة اتمع من حيث اموع باألصر

  . صحة مجعه ايضاً ووجه ترجيحه على اإلفراد رغمراد اصر الوجه االول احملتمل يف وجه اف
  أقوىنفي الكلي الطبيعي  -ب 

 ابلغ يف الداللة على وضـعه   ) اصر(كلمة  استخدامان : وهو ينسجم حىت مع قسيم الوجه االول وهذا اجلواب :ثانيا
 سوف المتتلكفاا ) اصار(كلمة استخدمت نه لو ا اال، صحيحاًوان كانا كالمها فانه ، )االصار(كلمة  استخدام من، عنهم االصر

  : املثالبويتضح ذلك اكثر ، تلك البالغة والدقة ومزيد الفائدة املوجودة يف استخدام مفردة اصر
ليسـت لزيـد   (كبري، فان النفي يف  الفرق بينهماو .ةليست لزيد حسن :وتارة نقول، ليست لزيد حسنات :فانه تارة نقول

فان النفي ليس بتلك املثابة ولذا جنـد ان   ) ليست لزيد حسنات( :اما قولنا. .يث ان االستثناء قد يعد قبيحاقوي جدا حب، )حسنه
 فاالستثناء مناجلمع، يف يوم من االياممثال عاملا  مكرأحسنة واحدة وهي انه  ليست لزيد حسنات اال: فنقول، جمال االستثناء مفتوح
ويضـع   : اهللا تعاىل يف قولهفلعل ولذا ، ركيك اال انه ،وان كان معناه مجعا ،من املفرد فانهتثناء اما االس، على مقتضى القاعدة

مهرإِص مهنع وان رسول اهللا  ..يريد ان يؤكد هذا املعىن ٍمن دون استثناء يضع عنهم اصرهم بقولٍ مطلق .  
فان االوىل اقوى يف الشمول والتعمييم من سددت  .) ديونهسددت عنه ( :او قلت، ) سددت عنه دينه(اذا قلت  :مثال اخر

  .ايضا باالستثناءذلك ويتضح ، عنه ديونه
حقيقة واحدة ومرآة والذي هو  ،فقد نفى الكلي الطبيعي، ويضع عنهم إِصرهم :يقول تعاىل ماعند: وبتعبري اكثر علمية

أي نفـى  ، هو مشري اىل االفراد ما فقد نفى، صارهمآويضع عنهم  :اما اذا قال .التبعب فاذا نفي فقد نفيت بامجعها، لألفراد كافة
  .من غري تصادمنفى العام مث يستثىن منه خاص وميكن ان يأفراداً كثرية 

  . طويل نكتفي ذا املقدارواألخذ والرد فيها واحلديث حول هذه املفردة 
  صار العصر آ
بدأنا احلديث عن سبق ان و، ان يضع عن الناس وعن البشرية اصرهمن غايات بعثته وم الرسول  مسؤولياتمن ان : إذن
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املـوات   لألراضيالدولة  كمتلُّ :ومن االصار ايضا، الضرائب :ا العامل كلهاليت ابتلي ومن االصار االقتصادية ، االصر االقتصادي

إذ يقـول   االرض مجيعا للناس كافـة  يف انه وتعاىل خلق ماوالشك ان هذا اصر ؛ الن اهللا سبح، وملكيتها ايضا للثروات، وغريها
ًيعامضِ جي اَألرا فم لَكُم لَقخ ، ومن االصر ان تكبل ايادي الناس عن احياء االراضي املوات وعن استثمار الثروات بدعوى

، اما بنحو العلة احملدثة او بنحو العلة املبقية صرهمويضع عنهم إِ : تعاىل يقولواهللا، او بدعوى اا احق بذلك، اا ملك للدولة
  . كما سنوضح هذه املعادلة يف حبث قادم انشاء اهللا تعاىل

اختالل رهيب ولعله ال وهو ، ان هنالك اختالال يف التوازن املايل واالقتصادي عاملياد جنالعامل احلايل، عندما نستعرض وضع و
مـا  : ) عليه افضل الصالة والسالم(ي ان منثل لكم مثاال واضحا يوضح اكثر قول امري املؤمنيني ويكف، نظري له يف تاريخ البشرية

   رايت نعمة موفورة اال واىل جانبها حق مضيع
  ثروات االغنياء أرقام مذهلة عن 

يف  ، نظمـة هـذه امل  ، وتعتمد، ) اوكسفام(اصدرا منظمة دولية معروفة باسم  ) كلفة غياب العدل(سم سب دراسة بأحب
وقد ، ووضع االغنياء يف العامل، الفقراء، قام فيها اخلرباء باستقراء وضع على دراسات ومسوح يقوم ا جمموعة من اخلرباءتقاريرها 

ما تبلغقيمتـه  وهم ميتلكون من الثروات ، شخص يعدون من اغىن اغنياء العامل ) ١٠٠(ان هنالك  :منها، توصلوا اىل نتائج كثرية
هلـذه  املعدودين عن سبب امتالك هؤالء االغنياء  تسائلناواذا ما ، وهو رقم هائل يعدل ميزانيات عدة دول، مليار دوالر ) ٢٤٠(

والال كمارك غـري   الكماركالضرائب وو، فان االحتكار والغش والتدليس واملناقصات واملزايدات غري املشروعة، الثروات الطائلة
تايت يف مقدمة اسباب ، ) الفقراء فقرا ويزدادون هم غىنلوضع الكمركي العاملي لصاحلهم فيزداد واالخرية هي استغالل ا(املشروعة 

  . امتالك هؤالء االغنياء هلذه الثروات الضخمة
كفيل بالقضاء على ، مليار دوالر) ٢٤٠(وحسب حتليل هؤالء اخلرباء فان هذا املبلغ الذي ميتلكه هؤالء االشخاص املئة وهو  

يف  استثمارهبل االعم من على الفقراء مقصودهم االنفاق املباشر للمبلغ وليس  .بشكل مطلق اربع مراتوكرة االرضية الفقر يف ال
  . الفقراء يف العامل بوضعألجل النهوض مشاريع بنيوية 
   ما رايت نعمة موفورة اال واىل جانبها حق مضيع :ا ندرك امهية قول امري املؤمنني ومن هن
 ) االرض هللا وملن عمرها(معادلة : هو غياب احدى هاتني املعادلتنيسباب الفقر يف العامل أان من اهم ما يعين فيذلك ويعين 

  .االقتصاد ألباطرة ليستكما ،ليست للشركات العابرة للقاراتكما  ،وليست للدول) الثروات الطبيعية للناس كافة(وان 
وابـاطرة  ،والشـركات ،الـدول (يدور على اكتاف هذه الفئات الثالث ه فسنجد يملاالقتصاد العاوحماور واذا تتبعنا مراكز 

  .فقط ال لعامة الناس هلؤالء مقننة أو ممنهجة كي تكونوان الثروات الطبيعية ، )االقتصاد
بل قد توضـع   الفقراءتثقل كاهل الضرائب  فان، وما يفعله يف الناس والفقراء )وباء الضرائب(ومن جهة ثانية ، هذا منجهة

قانونية وغري قانونية للتهرب من ، وطريقةة الف طريق هلمفقد ال توضع عليهم الضرائب باملرة مث ان اما االغنياء ، هم يف األساسعلي
  . الضرائب

  التنظري الغريب اللزام الفقراء بدفع الضرائب
صحة اخذ الضـريبة  ليفلسفون لضرورة وضع الضرائب، بل ان الكثريين منهم رون ومن الغريب ان املنظرين االقتصاديني ينظّ

وهذه الفلسفة وهذا الكالم مأل العشرات من !! اما الغين فينبغي ان التؤخذ منه الضريبة، وتعطى الشرعية لذلك، !بالذات من الفقري
لغين فـال  اما ا، ان الفقري ينبغي ان يدفع الضريبة الن االقتصاد العاملي سينتعش عندئذ :يقولونإذ الكتب والعشرات من الدراسات 
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والكثري منا ! فيهاوهذه النظرية تطرح فياجلامعات وتدرس !! يصح والجيوز عقال ان يدفع الضرائب الن االقتصاد سينكمش عندئذ

  . !يقتنع ا ايضاقد 
وهي ضريبة توضع على االشخاص مبا هم اشخاص يف العديد من ، ضريبة الرؤوس :ومن النماذج املضحكة املبكية يف ذلك

ضريبة تفرض بالتساوي علـى كـل   وهي ، ثريا ام فقريا، ام شاغالالعمل عاطال عن ، رجال ام امراة، فال كان او كبرياط، الدول
 من الناس يعترض على ضـريبة  ريوكث ،الفقري هي نفسها اليت تفرض على الغينوقيمة الضريبة اليت تفرض على ، يف اتمع املواطنني

فينبغي ان التؤخذ ، والفقري ليس له دخل، واملمتلكات، ان تفرض فقط على فائض الدخل الرؤوس الم يشعرون ان الضرائب جيب
من االقتصاديني يفضلون ضريبة الرؤوس ؛ الم يعتقدون ان مثل كثرياً فان (ومع ذلك ـ الحظوا املسخ الفكري ـ    ،منه الضريبة

   !! ١)ال تقلل من احلافز الفردي لكسب مزيد من املال، هذه الضرائب
ـ ومن ورائهم أولئك  كبار االقتصادينييتبناه عدد من وهذا تعليل مضحك مبكي   ٢)حمركـي الـدمى  (الذين يعرب عنهم بـ

  . اجلامعاتواملعاهد يف نظريتهم هذه وتدرس 
نقلنا يف حبث  وقد -، وما اكثرمن ميوت من اجلوع يف العامل، والذي قد ميوت من اجلوع، فالفقري الذي ال ميتلك قوت يومه

ـ   - ماليني انسان ميوتون من الفقر سنويا ) ١٠(ان هناك  :بقسا  ينبغي ان تؤخذ منهم ضرائب الرؤوس؛ وهؤالء ـ بزعم اولئك 
  !!قلل من احلافز الفردي لكسب مزيد من املال تالن الضرائب ال

علـى  حيصلوا ان جمال  مهل وليس، مال مليس هلوهم بعشرات املاليني يف العامل، بل وأكثر، عن العمل  العاطلنيان  :نقولمث 
أليس ذلك من قبيل السالبة بانتفاء  !!؟يقلل من احلافز الفردي لكسب مزيد من املال الان فرض ضريبة الرؤوس  :فكيف يقال، املال

  !املوضوع
لقمة من أدىن مستوى وسبل الوصول اىل آليات التعليل يطبق على فقري ال ميتك  لكن، ميكن ان يقال ذلك حبقهلعله نعم الغين 

  . ألن ذلك ال يقلل من احلافز الفردي لكسب مزيد من املال منهالعيش ومع ذلك يقال البد من اخذ الضريبة 
اجتماعيـا   ،سياسـيا  ،ان العامل يدار اقتصادياعن ، نطرح مستقبال حبثا مفصال غريبا اىل ابعد احلدوداهللا تعاىل سوف وبإذن 

!! لتسويقها ،االلفاظ بأمجلاقبح املعاين طرح  :يف مجلة واحدة وهيتتلخص الفلسفة  وهذه، فلسفة رهيبة عربوحقوقيا وغري ذلك 
  !!ق عامليا وبكل شجاعةيوضع يف اطار مجيل وديكور حمبب وحمبذ ويسو، اقبح املعاين واقبح القرارات واقبح انواع الظلمان أي 

ومنها ضرورة إلغاء  !اال اننا خنجل من ان نطرحهاقوانني والقيم والاملعاين وأفضل اما حنن ـ املسلمني ـ فعندنا امجل واروع 
  . الضرائب كافة

  لعنة اهللا واملالئكة - جباة الضرائب عليهم -العشارون : الروايات
معادلـة   ضمنيف غري الفقري اال اليت توضع على من افدح اخطاء البشرية واليت توضع على الفقري بل وحىت تعد الضرائب ان 

وليس كل شخص سواء كان له فائض  فقط ) %٢٠(السنة  رأسيدفع منه يف فانه وهي ان من له فائض من املال الشارع االقدس 
  ...وهلذا تفصيل يترك حملله، أم ال، إضافة إىل فروق أخرى أشرنا إليها يف بعض حبوثنا

اليدخل اجلنة مدمن  :قال لنيب اان  ٣فقد ورد يف اخلصال، ويف اخلتام ننقل لكم بعض الروايات اليت اتفق عليها الفريقان
                                                             

 .مادة ضريبة ٣١٤ص ١٥املوسوعة العربية العاملية ج - ١
ـ   - ٢ لقاء مبالغ ) اخلرباء(احلكومات يف العامل ـ حسب حبث مفصل ـ الكثري منها كالدمى، وهناك جهات خفية دولية حتركهم من وراء الكواليس، وتستعني هذه اجلهات ب

  !! بلباس من العقالنية واملوضوعية والعلمية والتحضرضخمة، كي يلبسوا سياسام الظاملة وخمططام الشيطانية 
  .٣٢من أبواب كتاب العشرة حديث  ٨١الباب  ٣٤٣ص) ط أخرى ٧٥( ٧٢حبار األنوار ج: عنه) اخلصال( - ٣



 هـ١٤٣٤ربيع اآلخر  ٢األربعاء .........................................................................)..١٥٠(التفسري 
  والقدري، وال قاطع رحم ١وال عشار، مخرٍ

حيث يعتربوا حقا طبيعا ، اىل عامة الناسووصوالً املوظفني ومروراً ب من احلكومةبدءاً اال ان بالدنا االن بنيت على العشارين 
  . للدولة

ومن يلعن اهللا فلن  ،والناس امجعنيواملالئكة ة لعنة اهللا على العشار كل يوم وليل: عن رسول اهللا  ٢ك رواية اخرىاوهن
   صريانجتد له 

   اذا لقيتم عشارا فاقتلوه عن رسول اهللا  ٣وننقل بعض روايات عن اهل العامة فقد ورد يف مسند امحد بن حنبل
   ٥صاحب مكس اليدخل اجلنة، ويف رواية اخرى ٤من لقي صاحب عشور فليضرب عنقه: ويف رواية اخرى عندهم

قال عنـهم  الذين يتبعون الرسول ويطيعون أمره؟ وقد اليس ، ؟ان يدافع عن حقوق الناس كافةالذي جيب عليه من  :ختاماً
  :تعاىل
ياِإلجنو اةروي التف مهدنوباً عكْتم هونجِدي يالَّذ ياُألم بِيولَ النسونَ الربِعتي يننكَرِ لِ الَّذالْم نع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمي

 تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع
  ٦النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ واتبعوا

وهي وضع االصار واالغالل عن اكتاف الناس  ان حنيي العلة الغائية اليت بعث الجلها رسول اهللا  :مسؤليتنا الشرعيةان 
  . بشىت أشكاهلا الضرائب: وحتطيم القيود ومنها

نسال اهللا تعاىل ان يوفقنا واياكم . ض جوانبه يف البحوث القادمة بإذن اهللا تعاىلوسنكمل بع واحلديث حول هذا االمر طويل
  . االصار واالثقال عن الناسومنها وضع  " رسول اهللا بعثة اهداف  لكي حنيي

  .واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين

                                                             
االشارة اىل مطلق من ياخـذ الضـريبة، عشـرا     بل يراد به. وهو الذي ياخذ العشر، وبعض الفقهاء هلم كالم حول العشار وانه اليراد به النسبة احلدية يف الروايات هذه - ١

  .كانت ام نصف العشر او غري ذلك
  .٣٠من كتاب اآلداب والسنن حديث  ٦٧باب  ٣٦٩ص ٧٣البحار ج: عنه) ثواب األعمال( - ٢
  .٢٣٤ص ٤مسند أمحد ج - ٣
  .٦٣٤ص ) األموال( - ٤
  .الضرائب: املكوس.٣٤٩ص ٤النهاية البن االثري ج - ٥
  ١٥٧: األعراف - ٦


