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نسخۀ شرعی برای ردمظالم
خوانندۀ محترم ! شخصی که از راه حرام  ،راه ظالمانه و راه غير شرعی مال دنيوی به دست آورده اوالً شامل حکم
شعر معروف نمی گردد که می گويند :
با خدا دادگان ستيزه مکن – که خدا داده را خدا داده.
به اساس اين شعر بخشی از غلط فھمی ھا نزد عوام الناس و حتی بعضی از خبرگان نا خبره وجود دارد و غلط فھمی
ُرخ می دھد که گويا مطابق فھم شعر باال ،دين اسالم در حمايت از ظالم برآمده و دين وسيلۀ حفظ حاکميت ظالم و نظام
جبر و ظلم ساالر می شود .درحالی که اين فھم غلط از شعر مذکور است و دين مقدس اسالم و ﷲ تعالی به شخص
غاصب ،ظالم و حرام خور اين مال را نداده ،بلکی ظالم و حرام خور اين مال و متاع ديگران را در فرصت کوتاه
ابتالء و امتحان به اساس ظلم ،تعدی و تجاوز تصاحب و غصب کرده وﷲ تعالی اين مال را برای غاصب و جابر و
حرام خور نداده است.
کسی که درين مدت کوتاه ابتالء و امتحان ودر زندگی مختصر اين دينا ،با وجود روشنی احکام شرع و عقل سليم،
جوابگو از عمل خويش به جمع آوری مال حرام ،به غصب ،تعدی و تجاوز پرداخته و مال حرام کسب کرده ،روزی
آمدنی است که ﷲ تعالی وی را مورد مؤاخذۀ الھی قرار خواھد داد و از ذره ذره مال حرام جوابگو خواھد بود و است
انشاء ﷲ تعالی .طوری که قرآن عظيم الشأن در آيات  ٣۴و  ٣۵سورۀ توبه عاقبت آنھائی را که به زراندوزی از راه
حرام در اين دنيا مشغولند ،ھوشدار داده می فرمايد :
» ...و كسانى را كه زر و سيم مىاندوزند و در راه ﷲ انفاقش نمىكنند ،به عذابى درناکی بشارت ده ) (٣۴روزى
آمدنی است که در آتش جھنم گداخته شود و پيشانى و پھلو و پشتشان را با آن داغ كنند .اين است آن چيزى كه براى خود
اندوخته بوديد .حال طعم اندوختۀ خويش را بچشيد!« )( ٣۵
حق العبد از جملۀ حقوقی است که اگر در مورد آن توجه الزم واساسی به عمل نيايد وآن دقيا ً مراعات نگردد به موجب
آن انسان به عذاب دردناک دنيوی و اخروی مبتال می گردد.
اما کسی که در اين دنيا مورد رحمت الھی قرار گرفت و راه راست و درست را انتخاب کرد و از ِکرده واعمال زشت،
غصب و حرام خوری نادم و پيشمان شد و توبه نصوح به عمل آورد ،با عظمت دين مقدس اسالم فرصت توبه،
اصالح و تصحيح دارد که در نتيجه اگر ﷲ تعالی خواسته باشد برای متخلف عفوه صورت خواھد گرفت .قرآن عظيم
الشأن دراين باره با زيبائی خاصی می فرمايد » :قل ياعبادی الذين اسرفوا علی انفسھم التقنطوا من رحمة ﷲ ان ﷲ يغفر
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الذنوب جميعا« )سورۀ زمر آيت ) (٥٣بگو ای بندگان گناھكارم!از رحمت الھی مأيوس نشويد كه خدا ھمۀ گناھان را)در
صورت توبه(میآمرزد( .
برای اين کار نسخۀ فتوای شرعی و ُ
طرق احکام الھی بيان گرديده که درين نوشته می خواھم خدمت شما ارايه و تقديم
بدارم.
خوانندۀ محترم ! تطبيق اين نسخه ،اصالح و پيشيمانی بی نھايت ساده وآسان است وضرورت به تدابير خاص
استثنائی ھم ندارد.
اول:
 اگر در اين اموال حرام حق الغير باشد ،مثالً اموال دزدی و غصب و از اين قبيل مسايل باشند ،بايد اموال متذکره راحتی المقدور به مالکين واصحاب اصلی اش دوباره مسترد گرداند .اگر احياناً مالکين واصحاب مال موجود نباشند و
ياھم شناسائی مالک مال برايش نامعلوم ومشکل باشد ،بايد اموال متذکره را در راه خير وعام المنفعه و به اصطالح
در راه خير عموم مسلمانان به مصرف برساند .از آنجمله می توان مساعدت دار االيتام  ،ساختن شفاخانه ھا ،راه ھا
سرک ھا مکاتب ،مدارس  ،مساجد وغيره  ...نام برد.
دوم:
 اگر اين اموال از راھھای حرام به دست آمده باشد ،مانند ربا ،شراب  ،رشوت ،موسيقی و از اين قبيل راھھا  ،در قدمنخست بايد تمام اين اموال در راه خير که مفاد آن برای عموم مسلمانان برسد به مصرف برسد که از جمله می توان
ساختن دار االيتام  ،وساختن راه ھا وسرک ھا وغيره نام برد.
ناگفته نبايد گذاشت اگر  :حرام خور خودش نيز فقير و محتاج باشد ،می تواند به اندازۀ ضرورت ابتدائی ومايحتاجش
از آن مال برای خود نگاھداری نموده ومتباقی اموال حرام را در راه خير صدقه دھد.
سوم:
 اگر شخص حرام خور از اموال حرام استفاده به عمل آورده باشد ،و آن را قبل از توبه وندامت  ،به مصرف رسانيدهباشد ،و سپس توبۀ راستين کند ،انسان مکلف به چيزی باالتراز توانش نيست و چيزی بر او درحالت ناتوانی نيست.
كلف ّ
ﷲُ َ ْ
وعلَي َھا َما ْ َ َ َ ْ
لھا َما َ َ َ ْ
طوری که پروردگار با عظمت ما می فرمايد  » :الَ ي َ ﱢ ُ
اكتسبت « ﷲ تعالی
كسبت َ َ
وسعھا َ َ
نفسا ً ِإال ﱠ ُ ْ َ َ
غفور ورحيم ،انشاء ﷲ تعالی برايش عفو خواھد شد و اما در مورد مال غير ،چنانچه گفته شد بايد حتی المقدور به
صاحبش برگردانيده شود مگراين که ﷲ تعالی رحم کند و مظلوم مال خويش را برای اين ظالم عفو و بخشش نمايد.
ابن قيم جوزيه رحمة ﷲ عليه در مورد کسانی که مال را از راه حرام کسب نموده وبعداً توبه می کنند و می خواھند از
اين مال حرام خود را خالص نمايند می فرمايد:
»بالتصدق به  ،فإن کان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته  ،ويتصدق بالباقی « )زاد المعاد  ) ،(٧٧٨/٥آن اموال را
صدقه می دھد ،و اگر محتاج بود می تواند به اندازۀ حاجتش از آن مال بردارد و بقيه را صدقه بدھد(.
اما شيخ االسالم ابن تيميه رحمة ﷲ عليه در اينموردمی فرمايد:
الخمار  ،وکانوا فقراء جاز أن يصرف إليھم من ھذا المال قدر حاجتھم  ،فإن کان يقدر يتجر أو
»فإن تابت ھذه البغی وھذا َ ﱠ
يعمل صنعة کالنسج والغزل  ،أعطی ما يکون له رأس مال « )مجموع الفتاوی  ) ،(٣٠٨/٢٩اگر اين زناکار و اين
شرابخوار توبه کردند ،و فقير بودند برای آنھا جائز است که به اندازۀ مايحتاش از آن مال بردارد و اگر بتوانند با آن
مال تجارت کنند و يا در صناعت بافت و نسيج استفاده کنند ،به اندازه رأس المال راه اندازی آن عمل به آنھا داده می
شود (.
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استنتاج نھائی:
شخصی که اموال را به حرام به دست آورده و بعداً از اعمال خود پيشمان بوده و توبه می نمايد ،بايد اين اموال حرام را
به صاحب اصلی اش برگرداند و اگر مالک اصلی را نيافت بايد آن را در راھھای خير صدقه نمايد ولی اگر خودش
فقير بود به اندازۀ محتاج و ضروتش می تواند از آن مال بردارد و سپس بقيۀ مال متذکره را صدقه دھد  .وﷲ اعلم
بالصواب
خوانندۀ محترم !
طوری که می دانيد  :زندگی انسان  ،به ظلمت  ،غفلت  ،لغزش سھو وخطاء آميخته است و تنھا چاره وراه نجات از آن
چنگ زدن به توبه و بازگشت به ﷲ تعالی است ،بدين اساس ھيچ سرمايهاى در زندگى چون توبه ،کارسازتر نيست.
کار بدی است و پشيمانى بر آنچه در گذشته واقع شدهاست و تصميم بر ترک گناه
توبه يعنی ترک گناه به خاطر اين که ِ
و جبران اعمال .
طوری که در آيات متعددی از قرآن عظيم الشأن ھمين که به توبه امر شده ،قيد اصالح نيز در جنب آن ذکر گرديده
أصلحوا « واضح وآشکارا است که خداوندمتعال از روى مھربانى و لطف ،توبۀ
تابوا َو َ ْ َ ُ
الذين ُ
است از جمله ِ »:االﱠ ﱠ ِ َ
بندگان خويش را قبول مىکند.
ودر اين ھم ھيچ جای شکی نيست که اگر توبۀ واقعى توسط مؤمن مسلمان صورت گيرد ،قبولى آن از جانب خداوند
عباده َو َ ْ ُ
التوب َ ْ
السيئات؛ او است
الذى َ ْيقبَ ُل ﱠ ْ َ
عن ﱠ ﱢ ِ
عن ِ ِ ِ
ھو ﱠ ِ
متعال قطعى وحتمی است ،چون خداوند پاک فرمودهَ » :و ُ َ
يعفوا َ ِ
که توبه را ازبندگانش پذيرا مىشود و گناھان را مىبخشد« .
از آنجا که وعدۀ خدا تخلف ناپذيراست ،قبل از اين که فرصت ووقت توبه رااز دست دھيم با تمام صداقت و قوت بايد
فسنا َو ًّ ْ
ترحمنا َ َ ُ َ ﱠ
ظلمنا َ ْأن ُ َ َ
گفت ّ َ »:
ان َ ْلم َ ْ ِ ْ
الخاسرين؛ خدايا ،به خود ظلم کرديم و اگر ما را
من ْ ِ ِ َ
لنکونن ِ َ
ربنا َ َ ْ
تغفر َلنا َو َ ْ َ ْ
نيامرزى و رحم نکنى ،از زيانکاران خواھيم بود« )سورۀ اعراف آيت (٢٣
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