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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني

 الرمحن الرحيم
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 قيماهدنا الصراط املست

 صراط الذين أنعمت عليهم 
 غري املغضوب عليهم 

 وال الضالني



 

 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

لعل اإلمام الشريازي )دام ظله( يعد من القالئل الذين تناولوا مسائل االقتصااد اإلالاالم  
 وأشبعوا فروعه بالبحث والتدقيق وتبيان الرأي السديد. 

 فقد كتب مساحته :
 ه: كتاب االقتصاد / جملدان.* الفق

 جملدات. 5* الفقه: كتاب البيع / 
 * الفقه: كتاب التجارة.

 * الفقه: كتاب املكاالب احملرمة / جملدان.
 * االقتصاد االالالم  املقارن.
 * حملات عن البنك االالالم .

 * الكسب النزيه.
 * من القانون االالالم  يف املال والعمل.

 * االقتصاد للجميع.
 قتصاد اإلالالم  يف سمسني الااال وووابا.* اال

 * حل املشكلة االقتصادية على ضوء القوانني االالالمية.
 * ماذا بعد النفط.

 …وغريها
واليوم قد رأينا طباعة باقة أخرى تضاف اىل هذه اجملموعاة الفريادةو ولتلاذ هاذا الكارا   

اب الاااارأي وامل،قفااانيو فااااان كلياااا عاااان كتاباتاااه السااااابقة الاااا كتبهااااا للفقهااااء واجملتهاااادين وأصاااح
)االقتصااااد اإلالاااالم  يف الاااتور( قاااد كتباااه اإلماااام املالاااذ قبااال حاااوا   ال اااني عاماااا باختصاااار 



شديدو ولقسم خاص من اجملتمع.. للشباب والفتاوةو وبسالالوب مبساط وشايقو يوضا  أالا  
 ومرتكزات االقتصاد اإلالالم  يف التور قالئل.

 
 لنشرمركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق وا   

 بيروت ـ لبنان    
 م 4991هـ   4141  



 
 

 المقدمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملنيو والصالة والسالم على حممد وآله التيبني التاهرين.

لقاد طلااب ماض بعااق ا صادقاء أن أووااز يفام القااول يف االقتصااد اإلالااالم و ليكاون يفاام 
مو و وال ذلاك كتبات هاذا الكارا و أماا التفاصايل صورة واضحة عن هذا اجلانب من اإلالال

 .4فمحلها الكتب املفصلة
 كربالء المقدسة                                         

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                         
 هـ.ق 4991                                        

 

                                                           
راوااع لامااام املالااذ هااذه الكتااب: )االقتصاااد اإلالااالم  املقااارن( و)حملااات عاان البنااك اإلالااالم ( و)الكسااب  - 4

انون اإلالاااالم  يف املاااال والعمااال( و)االقتصااااد كتااااب االقتصااااد( و)مااان القااا  701اااا 701النزياااه( و)موالاااوعة الفقاااه   
للجمياااااع( و)االقتصااااااد اإلالااااااالم    يف  سمساااااني الاااااااال وووابااااااا ( و)حااااال املشاااااكلة االقتصااااااادية علاااااى ضاااااوء القااااااوانني 

 اإلالالمية(و... 



 
 اإلسالمياالقتصاد 

 
ماان أهاام ا مااور الااا ينبغاا  اإلشااارة إليهااا يف االقتصاااد اإلالااالم و هااو السااع  ماان اواال 

 حتقيق ما يل :
 : أن ال يكون هناك فقراء يعانون اجلوع واملرض والفقر.4
 : أن ال تكون هناك مشاريع معتلة.2
 : أن ال تبقى طاقات إنسانيةو أو غري إنسانية عاطلة.9
 .: أن ال يبتر الغض1
 : الدولة ه  املساولة عن هذه البنود ا ربعة.5
: أماا أن ال يكاون يف اجملتماع اخاتالف يف املساتوى املعيشا  واملااديو فلاي  مهمااا و وال 6

يااتمكن أي إنسااان أو دولااة أن يقااول: إن أوكاان أن أوفاار التساااوي املتلااق. وهاال علي ااة احلاازب 
اتاااب واملاصصاااات ماااع  العامااال والفاااال  الشاايوع  يف كااال الااابالد الشااايوعيةو يتسااااوون يف الرو 

 وامل،قذ البدائ ؟!.
 واالقتصاد اإلالالم و يقوم بدور البنود ا ربعة:

فال فقراء يف الدولة اإلالالمية. وال مشاريع معتلة. وال طاقاات معتلاة. وال ياتمكن الغاض 
 من البتر.



 

 ال فقر وال فقراء
 

 لة بسد حاوات كل فقري.: أما أنه ال فقراءو فإن الدولة اإلالالمية مساو 4
 وذلك حسب الالئق بالكرامة اإلنسانيةو ال )صدقة( مبفهومها املزريو بل حقا  واوبا . 

واملاااراد باحلاواااات: املسكااالو وامللاااب و واملساااكنو واملركااابو والااازوا و والسااافر احملتاااا  إلياااهو 
 وال،قافةو والدراالة والضرورات التارئة كاملرض وما أشبه.

 

 ال مشاريع معطلة
 

: وأمااااا انااااه ال مشاااااريع معتلااااةو فاااااإن الدولااااة اإلالااااالمية مساااااولةو ال بإقامااااة املشااااااريع 2
مبفهومهااا العااام فحساابو باال بالسااري إىل ا مااام يف ييااع نااواح  احلياااةو كااالعمرانو والزراعااةو 

 … والصناعةو والتجارةو واملالو وغريها
 . 2وحديث: )من االتوى يوماه فهو مغبون(

 كاف يف الداللة على ذلك.  9يعلى عليه(و:)اإلالالم يعلو وال 
 

 ال طاقات معطلة
 

: وأمااا انااه ال طاقااات معتلااةو فااإن الدولااة اإلالااالميةو ال تعتاا  املااال ملاان يااتمكن ماان 9
العمل ويكسل ويرتهلو حا  تبقاى طاقاات بشارية عاطلاةو بال يعتا  املاال للضاعفاء والعجازةو 

يفاام الدولااة اإلالااالمية فاارص العماال وملاان ياانقس مكساابه عاان حاوياتااهو أمااا البتااالون فتهياا  
 …والتشجيع عليه

                                                           
 اجملل  اخلام  والتسعون.   661ا ما  للشيخ الصدوق ص  - 2
 .77الفصل  575ج احلق ص الفصل التاالع. وهن 226غوا  اللئا    ا ص  - 9



هذا بالنسبة إىل التاقاات البشاريةو أماا التاقاات الكونياةو فالدولاة اإلالاالمية تساعى بكال 
قاااال  1إمكانياهتاااو لالالاااتفادة مااان ال،ااروات التبيعياااة الاااا خلقهاااا اهلل الاابحانه وتعااااىل لانساااان

خلق لكم ما في األرض جميعا  تعاىل: 
5. 

 
 

 طر للغنيال ب
 
: وأما عدم بتر الغض: فالرباو واالحتكارو واالالتغاللو والفساقو كلهاا حمرماة يف شاريعة 4

 اإلالالمو فإذا أراد اإلنسان أن يعمل أيا  من  هذه ا مورو فاإلالالم يوقفه عند حده.
 .6وبعد ذلك فليكن هناك إنسان غض ميلكو الك،ري من الدنانريو أو الدور أو ما أشبه

                                                           
 مع رعاية الائر الشروطو فإن ال،روات التبيعية ال تكون جليل واحد فحسب. - 1
 .22الورة البقرة / اآلية  - 5
فإن اإلالالم ال مينع مان الغاو وال،اروة بال لاث علياهو قاال )صالى اهلل علياه وآلاه(:  نعام العاون علاى تقاوى اهلل  - 6

 . 7  1ب 755ص 14الغو  حبار ا نوار  



 

 التطبيق ضمان
 

 أما كيذ يوفر اإلالالم البنود ا ربعة؟ 
 فبما يل  :

 

 الحريات
: بإطالق ييع احلريات: حرية التجارةو وحرية الصناعةو وحرية الزراعةو وحرياة ال،قافاةو 4

إىل … وحرية العمارانو وحرياة السافرو وحرياة اإلقاماةو وحرياة االالاتفادة مان التاقاات الكونياة
 مية الك،رية.غريها من احلريات اإلالال

 

 الثروات الطبيعية
: باالااتفادة الدولااة ماان املااوارد التبيعيااةو واهتمامهااا يف اكتساااب املااال مبااا يفااا ماان قابليااة 2

 وإمكانية.
 :7لكن يشرتط يف هذين ا مرين

أن ال يكااون العماال حمرمااا و كاإلخلااار باااخلمر واخلنزياار ومااا أشاابه ماان احملرمااات املااذكورة يف 
 .1الشريعة اإلالالمية

 

 الحقوق الشرعية
: أخذ الدولة اإلالالمية )اخلم ( و )الزكاة( من ا غنياءو ومها يقاربان ال،ال ني باملائةو 9

                                                           
 ا مر ا ول )احلريات(و وا مر ال،ان )ال،روات التبيعية(. - 7
مل تكاان احملرمااات ك،ااريةو باال هاا  قليلااة واادا  بالنساابة إىل املباحااات اإلالااالمية.    راوااع موالااوعة الفقااهو كتاااب  - 1

 .2_7املكاالب احملرمة   



و والزكاااة بااني العشاارة باملائااة 9فااإن اخلماا  عشاارون باملائااة ماان أربااا  التجااارات واملعااادن وغريمهااا
 …41وبني اخلمسة باملائةو من اإلبل واحلنتة والذهب وغريها

اا 44جلزية( ا وه  ماال ياخاذ مان أهال الكتااب القااطنني يف الابالد اإلالاالمية وحيث ان )ا
شااابه بااادل عااان اخلمااا  والزكااااةو إذ مهاااا ال ياخاااذان مااان أهااال الكتااااب. و)اخلااارا ( مااان ماااوارد 

 الدولةو فهو داخل يف البند ال،انو مل نذكرمها مستقلني.
 

 األوقاف
ال بواالاااتة )ا وقااااف( فإهناااا مااان : كماااا أن الدولاااة اإلالاااالمية تاااوفر كمياااة كبااارية مااان املااا1

 …أضام املوارد االقتصاديةو إذا عرفت الدولة كيذ تكوهنا؟ وكيذ تنميها؟
 وكذلك بواالتة التربعات التعاونيةو كالصناديق اخلريية وما أشبه.

ولو قلنا: إن دولة كالعراق )احلالية( تتمكن أن توفر هباتني الواالتتنيو يف كل الانة مئاات 
 نانريو مل نكن بعيدين عن الصواب.املاليني من الد

 

 الظروف الطارئة
: وال شك أن هنااك ظروفاا  طارئاةو كفاروف احلاربو ال تفا  املاوارد الساابقة لساد يياع 5

حاوات البالدو ويف م،ل هذا الفرفو يكون الكل مساوال  عن النهضة بتكااليذ ماا طارأ مان 
جاهـدوا بـوموالكم وفنكسـكم  الفروف اخلاصةو ويكون ذلك وهادا  يشمله قوله الابحانه :


42. 
  
 

                                                           
 كتاب اخلم .  33راوع موالوعة الفقه    - 9

الواحد يف ا ربعني اىل الواحد يف املائة حسب اختالف املوارد. راواع موالاوعة الفقاه    وقد تكون الزكاة من - 41
 كتاب الزكاة.  32_22

 .41_ 41بشروط خاصة  مذكورة يف كتاب اجلهادو راوع موالوعة الفقه    - 44
 .47الورة التوبة / اآلية  - 42



 قلة نكقات الدولة
: ويبقااى أن نقااول: إن الدولااة اإلالااالمية لك،اارة مااا فيهااا ماان احلريااات وقلااة مااا فيهااا ماان 6

املووباااة بااادورها لقلاااة اجلااارائمو … القياااودو وبفضااال مناهجهاااا املووباااة لتعمااايم ا مااان والرخااااء
يذ اخلدماة العسااكرية اإلوباريااةو وبسابب عاادم  قال كاهلهااا بسنفماة السااجونو وضااامة تكااال

 …والرتكيز على اجلانب العسكري أك،ر من الالزمو وبغري هذه ا الباب
فااااإن الدولااااة اإلالااااالمية بفضاااال تلااااك املااااذكوراتو قليلااااة النفقااااة واااادا  بالنساااابة إىل الاااادوائر 

 …واملوظفني و
ني أقال ماان ولعلناا ناتمكن أن نقاول: إن تكااليذ الدولاة اإلالاالمية يف أمار الادوائر واملاوظف

 …واحد باملائةو من تكاليذ الدول احلاضرة و
وهااذا باادوره يووااب تااوفر اقتصاااد الدولااةو بااا تااتمكن بسااببه ماان  الااد احلاوياااتو وإقامااة 

 املشاريعو وتقدمي البالد إىل ا مام خبتوات كبرية.
 

 اإلشراف فقط
احليويااااة  : كمااااا أن ماااان الااااالزم أن تكتفاااا  الدولااااة اإلالااااالمية باإلشااااراف علااااى املشاااااريع7

 عوض قيامها بنفسها بتلك املشاريع. 
م،اال إوااازة التجااار بتسالااي  ستلااذ املاالسااات: كاملاادار و واملعاماالو والوالااائل املاتلفااة 
للنقلو كالقتارات واملتارات وما أشبهو وحمتات الكهربااءو وغريهااو فإهناا توواب دخاال  كباريا  

 يف توفر االقتصاد للدولة.



 

 ةسائر المناهج االقتصادي
 

 أما املآخذ الا تاخذ على الائر املناهج االقتصاديةو فيمكن إجيازها فيما يل :
 

 : االقتصاد الرفسمالي4
أ: فانااه ال يتكفاال برفااع مسااتوى الفقااريو حاا  يسااد ييااع حاوياتااهو ولااذا ناارى ك،اارة الفقاار 

 والبتالة يف البالد الرأمسالية.
لك،ارية والضارائب علاى االالات،مار : انه يكبت احلريات نوعاا  مااو بسابب وضاع القياود اب

 والتجارة وغريمها من موارد منو املال.
 : انه ال يوقذ الغض عند حدةو ولذا يك،ر البتر يف أغنياء الرأمساليني.ج
 

 : االقتصاد االشتراكي2
: فانااه باإلضااافة إىل ووااود مساااود االقتصاااد الرأمسااا و لتااوي علااى مساااود االقتصاااد ف

ذا االقتصادو بزعم خلنبه مساود االقتصادينو يع قستا  من مساود  الشيوع و كما ترى. فه
 كل منهما.

: انه لي  يفذا االقتصاد مفهوم حمدد املعاملو ولذا ك،رت أناواع االقتصااد االشارتاك  يف ب
عامل الياومو ومان املعلاوم أن تضاارب املفااهيمو دليال علاى شالل الفكارة وعادم انساجامها لواقاع 

 احلياة.  
 

 صاد الشيوعي: االقت9
فإنااه كباات لكافااة احلرياااتو حاا  حريااات احلاازبو فااإن النفااام نفااام ماان شااسنه الكباات  ف:

واإلرهااابو ولااذا يكااون احلاازب والااائر الشااعب حتاات ظاال هااذا النفااام مكبااوتني خااائفنيو وماان 
 املعلوم أن كبت احلرية يشل القوة االقتصادية.

 ظل هذا النفام أشد باالا  وفقرا  من : انه ال يرفع مستوى الغو إطالقا و بل الفقراء يفب  



 الفقراء يف ظل أي نفام آخر.
: انااااه ال يفساااا  اجملااااال أمااااام التاقااااات املبدعااااة والبناااااءةو لتااااتمكن ماااان البناااااء بالقاااادر ج 

املمكااانو فاااإن اإلنساااان ذا ملكاااات خاااريةو إن ووااادت اجملاااال تقااادمت وازدهااارتو وان مل خلاااد 
 اضمحلت واند رت.

مااااوظف  الدولااااةو حاااا  اهنااااا لتفااااوق مااااوظف   الاااادول الرأمساليااااة : انااااه يبتااااض علااااى ك،اااارة  د
واالشااارتاكيةو فاااإن أعضااااء احلااازب كلهااام موظفاااون يف الدولاااة الشااايوعيةو باااا يسااابب ا فااااض 

 االقتصاد تلقائيا .
: انه يووب حتويال القاوة املسايترة علاى العامال والفاال   والكاالاب مان أياادي ضاعيفة هـ

اجلملاااة( إىل ياااد الدولاااة  القوياااةو حياااث ال جياااد العامااال )كاملالاااك للمعمااال ولاااررضو وتااااور 
 والفال  والكاالبو ملجس يقيه من احليذ الواقع عليه.

بينمااا يف غااري الدولااة الشاايوعية جيااد املضااتهد ا ولااو بنساابة ا  ملجااس لتماا  عاان الفلاام 
واالالااتغاللو وهااذا ا ماار ماان أكاارب العواماال ال فاااض االقتصااادو إذا الضااغط الااذي ال ميكاان 

عااه وال جيااد ماان عليااه الضااغط متنفسااا  لرفااع الضااغط الواقااع عليااهو ماان أكاارب أالااباب تاادهور رف
 وضع البناء واإلنتا  والعمران والتقدم.

هااااذا جمماااال عاااان االقتصاااااد اإلالااااالم  مبقارنااااة بدائيااااة مااااع االقتصاااااد الرأمسااااا  والشاااايوع  
رقااام والشااواهد واالشاارتاك و أمااا تفصاايل هااذه ا مااور فبحاوااة إىل كتااب مفصاالةو مااع بيااان ا 

 والرباهني.



 

 73خاتمة
 

 : هل كان لاالالم اقتصاد؟س
: االقتصاااد الصااحي  احلاارو إمنااا هااو يف اإلالااالم وحاادهو أمااا االقتصاااد السااائد يف عااامل ج

 اليومو فلي  باقتصاد صحي و ملا فيه من:
: احنراف يف االقتصادو برفع كفة إىل السماء من أصاحاب املاليانيو ووضاع كفاة إىل ماا 4

 .41حتت ا رض من الفقراء الذين ميوتون ووعا  وعريا و كل يوم باآلالف
 : وكبت لالقتصادو بإلغاء امللكية الفرديةو فا فراد يعيشون يف أفقر حالة.2
 : كيذ كان االقتصاد اإلالالم ؟س
: بياااااان االقتصااااااد يف اإلالاااااالم لتاااااا  إىل جملااااادات ضاااااامة لكناااااا ناااااووزه يف اخلتاااااوط ج

ا وضعها اإلالالم لنف  الفقر واحلاوة عن اجملتمع وترفياع مساتوى املعيشاةو ا الاالية العامة ال
 واخلتوط ا الاالية ه :

تواليع احلريات يف يياع اجملااالتو فاإن الناا  حياث كاانوا يتمتعاون حبرياة واالاعة  األولى:
يف ظاال احلكاام اإلالااالم  كااانوا يعملااون بكاال وااد وإخااالصو والتريااق أمااامهم مفتااو و ويفااذا  

إذ ماان املعلااوم أن املناااهج ا صاالية لل،ااروة كاناات …ونو وقلمااا يووااد إنسااان حمتاوااا  كااانوا ي،اار 
مباحاااة عمياااع أقساااامهاو ومل يكااان عليهاااا ضااارائب واتااااواتو كماااا مل حتتاااا  إىل قياااود وشاااروطو 
فكاااان كااال إنساااان يشاااتغل ويعمااالو وعملاااه كاااان يااادر علياااه الااارزق ويفااايق عناااهو أماااا يف ظااال 

 القوانني الوضعية:
                                                           

الم؟( لامام املالذ )دام ظله( ويقع الكتاب وتتميما للفائدة ننقل هنا الفصل التاالع من كتاب )ما هو اإلال - 49
م ماالساة الفكار االالاالم  باريوت ا 7223هاا 7474صفحة من احلجم املتوالط وقد طبع مكرراو منها الانة  761يف 

 لبنان.  
م أن: الااااكان ا رض 7221بتاااااريخ يناااااير  20ص  410فقااااد ذكاااارت جملااااة )العاااارد( الكويتيااااة يف عااااددها  - 41

 271مليون متوالط  احلال. كما ورد يف جملة )اجمللة( العدد  400مليارات فقريو و 4 ريو ومليون  100يتوزعون بني 
اناه: عاربت مصااادر مان االحتااد  ا ورود عان قلقهااا مان انتشاار ظااهرة الفقاار يف أوروبااو فقاد بلغات نساابة  42الصافحة 

 % بني ا طفال.74% بني الكبار و72الفقراء يف القارة ال،رية حوا  



 ،روة حمصورةو ال لق  حد االنتفاع هبا.فمنابع ال :4
 وما جيوز االنتفاع هباو عليها ضرائب ورالوم. :2
 : مث االنتفاع ال يكون إال بقيود وشروط.9

ولااذا قلمااا يااتمكن اإلنسااان ماان االنتفاااع باملنااابع ا صااليةو ويف صااورة الااتمكنو تسخااذ منااه 
مساتوى ال،اروة مان املائاة إىل  الشروط والضارائب كال مسخاذو ولاو قلناا إن هاذه القياود خفضات

 العشرينو مل نكن مبالغني.
ومن،ال لااذلك بااالعراقو فقااد كانات يف زماان اإلالااالم عااامرة بالزراعاة والعمااارةو ويف ظاال غااري 
اإلالالمو ال جند إال اجلازء القليال منهاا عاامرةو  أماا البااق  فااراب ويباابو وبينماا كاان يعاي  

 .45مو ال يصل نفوالها اليوم إىل امانية مالينيمن خرياهتا أربعون مليونو حتت ظل اإلالال
بسااااطة وهااااز احلكوماااة يف الدولاااة اإلالاااالميةو وكااام تااارى مااان البسااااطةو يف هاااذا  الثانيـــة:

 امل،ال: 
حينمااا فتحاات العااراقو واااء إليهااا ماان املدينااة للحكومااة  ال ااة أشااااص فقااطو والساار أن 

د ماااان ا عااااداء  انيااااا و ورفااااع اجلهاااااز احلكااااوم  موضااااوع للعاااادل بااااني النااااا  أوال و وحفاااا  الاااابال
 وحيث أن احلكومة اإلالالمية :… املستويات يف ييع اجلهات  ال،ا  

 : شعبية إىل أبعد حد.4
 : ال تعرتف بالقيود الا تسبب ك،رة ا وهزة.2
 : ليست )روتينية( وإمنا الريعة يف حل القضايا.9
 : تعمم ال،قة بني النا و بوضع مناهج اإلميان والضمري.1
ال حتتا  إىل أوهزة ك،اريةو فموظفاوا الدولاة يف غاياة القلاةو ولاذا فاملاال متاوفر إىل أبعاد  لذا

 حدو وهذا با يسبب بدوره رفع املستوى االقتصادي من ناحيتني:
: إن املوظاااذ غالباااا  ال يعمااال لنفساااهو وإمناااا يكاااون كاااال  علاااى اآلخااارينو فاااإذا قااال األولـــى

همو فيتااوفر املاااال عناااد الدولاااةو فتقاااوم بساااائر ا ماااور املوظفااون تاااوفر املاااال الاااذي يلااازم صااارفه فاااي
 احليوية.

إن الذين ال يوظفونو يعملون  نفساهم ويكوناون أوهازة اإلنتاا و بينماا إذا كاانوا   الثانية:
                                                           

 م.7221و     25000000ر نفو  العراق اليوم حسب بعق اإلحصاءات ا خرية يقد - 45



مااوظفنيو أصاابحوا أوهاازة االالااتهالكو ولنسخااذ ماا،ال : إذا كااان يف بياات عشاارة أشااااصو كاال 
هاالء سمسة ا فرضا ا كان الدخل سمسة دنانري شاس يكسب كل يوم دينارا و فإذا وظفنا من 

لعشاااارة أشااااااصو بينمااااا إذا كااااان املوظااااذ ماااانهم واحاااادا و كااااان الاااادخل تسااااعة دنااااانري لعشاااارة 
 أشااص.

بيت املالو وكان جيمع املال فيهو مان ا سماا و والزكاواتو واجلزياةو واخلارا و وقاد  الثالثة:
 تقدم معو )اخلم  والزكاة واجلزية(.

( فهااو حاصاال أراضاا  الدولااة الااا يفااا باحليااازةو أو للمساالمني باحملاربااة أو مااا وأمااا )اخلاارا 
 أشبه.
 

 وظيكة بيت المال
 ووظيفة بيت املال أمران:

 : الد حاوات النا و إطالقا.األول
: القيااام مبصاال النااا  مباتلاذ أقسااام املصاال و فبياات املاال ا ما،ال  ا يعتاا  املااال  الثـاني

بيل لريوع إىل بلدهو ولرعزب ليتزو و وللماريق الاذي ال ياتمكن مان للفقري ليغوو والبن الس
نفقااة مرضااه حاا  يشاافىو وللشاااس الااذي لااي  لااه رأ  مااال وهااو يريااد الكسااب ليكتساابو 
والذي لي  له دار وهو حباوة إليهاو ليبض دارا و وملان يرياد طلاب العلام وال ياتمكن مان النفقاة 

 ن الائر احلوائج.إىل غريها وغريها م…لينفق يف البيل العلم
وباجلملااة: فكاال حمتااا  يراوااع بياات املااال وعلااى بياات املااال ووينااهو علااى الاابيل الوواااوب 

 واحلق عليهو ال على البيل التربع واإلحسان.
 …هذا من ناحية

ومااان ناحياااة أخااارى: علاااى بيااات املاااال القياااام عمياااع مصاااال املسااالمني مااان تعبياااد الشاااوارع 
وغريهاا وغريهااو فاال يبقاى معاوز … ر و وبنااء املسااودوإنارهتاو وبناء املصاحاتو وفات  املادا

 حمتا و وال مصلحة غري مكفية.
وهبذه اخلتوط ال،ال ة الا أملعنا إليها: )توالايع احلريااتو وبسااطة وهااز احلكوماةو وبيات 
املااال( وكاان اإلالااالم ماان ترفيااع مسااتوى النااا  )اقتصاااديا ( ولااذا كااان االقتصاااد اإلالااالم  ماان 



تصاااادو   ال كاالقتصااااد الرأمساااا  الاااذي فياااه اخاااتالل ال،اااروةو وال كاالقتصااااد أفضااال أناااواع االق
 الشيوع  الذي ال يقوم بسوليات حاوات الشعب.

 واحلمد هلل أوال  وآخرا و وظاهرا  وباطنا و وصلى اهلل على حممد وآله التيبني التاهرين.
 
 كربالء المقدسة
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

 هـ.ق4991كر// ص25        
 



 
 لمحة موجزة عن اإلمام الشيرازي )دام ظله(

 
ان احلديث عن اإلمام الشريازي لاي  حادي،ا  عادياا  عان شاصاية عادياةو بال هاو حاديث 
عااان املرواااع الاااديض ا علاااى والقائاااد الاااذي تقل اااده وتتب عاااه يف أحكاااام ومفااااهيم الااادين عشااارات 

اع االرضو وتساااتلهم مناااه الااارئى والبصاااائر املالياااني مااان اجلمااااهري الاااا  تنشااار يف ك،اااري مااان بقااا
 لتسري على منهج اإلالالم وتتبقه يف ستلذ جماالت احلياة.

قاااااد قاااااام اإلماااااام الشاااااريازي)دام ظلاااااه( بتسالاااااي  ورعاياااااة الك،اااااري مااااان  املراكاااااز اإلالاااااالمية 
 واملاالسات الدينية واحلوزات العلمية يف ستلذ البالد.

بسمور املسلمني والتتل ع   على أوضاعهم وما جيري  وميتاز بنفراته ال،اقبة وإحاطته الشاملة
 يف بالدهم.

 كما يتميز بفكره املعتاءو املاتمر بالتجارب واملفعم بالنضج والنفرة الواقعية إىل ا مور.
وياااااامن بضااااارورة حتكااااايم ا خاااااوة اإلالاااااالمية وإعاااااادة ا ماااااة اإلالاااااالمية وتاااااوفري احلرياااااات 

 اإلالالمية.
واحلوار والتعددياة السياالاية وشاورى املراواعو وقاد أالاهب يف  كما وانه يدعو اىل االنفتا 

 احلديث عن هذه ا فكار يف العديد من مالفاته.
وماان أباارز خصوصاايات اإلمااام الشااريازي )دام ظلااه( هااو تنااوع  مالفاتااه و وليتهااا وتلبيتهااا 

 حلاوة ستلذ املستويات العلمية واالوتماعيةو ومواكبتها ملتتلبات العصر.
 التفسااااااري واحلااااااديث والعقائااااااد والكااااااالم والفلساااااافة والسياالااااااة واالقتصاااااااد فقااااااد كتااااااب يف

 واالوتماع واإلدارة واحلقوق والتاريخ وغريها.
 وكتب حبو اُ ودراالات معمقة ومفص لة يف الفقه وا صول.

كما كتب كراالات وكتيبات مبساتة للجيال الناشا و وكتاب للتالاب احلاوزوي كماا كتاب 
 للشاب اجلامع .
 كتابا  ودراالة وكر االا .  220مالفاته يف ش  احلقول وقد خلاوزت 

ان اإلنتااا  العلماا  لامااام الشااريازي )دام ظلااه( يفصاا  عاان املكانااة العلميااة والسااامية الااا 



يتمتاااع هبااااو فتلاااك اإلحاطاااة وهاااذا  اإلباااداع السااايال املتجااادد ال يعااارب اال عااان تلاااك االعلمياااة 
 ول.املتكاملةو فهذه موالوعة الفقه شاهد على ما نق

فموالوعة الفقه املبتكرة يف ك،ري من أبواهبا وعناوينها تقع يف اك،ر من مائة وسمسة واربعني 
جملدا  وتتجاوز السبعني ألذ صفحة من القتع الكبريةو وه  تتميز بك،ارة التفريعاات واملساائل 
املساااتحد ةو مقروناااة بااااطالع كباااري علاااى ا شاااباه والنفاااائر واالاااتنباطات وديااادة مبتكااارة عااارب 

تيعاب دقياااق لردلاااة الشااارعية و)ا عرفياااة  باملااادارك والقواعاااد( و)الاااذوق العاااريف الرفياااع( اىل االااا
 ووار الدقة وعمق التحقيق والا خللت يف الك،ري من اجلوانب.

وقاااد بااارزت قدرتاااه العلمياااة وكفاءتاااه القيادياااة واإلدارياااة وهاااو يف السااانني ا وىل مااان شااابابهو 
ياااة اهلل العفماااى السااايد حمسااان احلكااايم وآياااة اهلل العفماااى ونتيجاااة يفاااذه املقااادرة والكفااااءة فاااإن آ

السيد عبد ايفادي الشريازي وآية اهلل العفمى السيد امحد اخلونساري )قد  اهلل أالارارهم( قاد 
هجرياة بعاد وفااة والاده آياة  7312-7310وكلوه إدارة احلوزة العلمية يف كربالء املقدالة عام 

 ي )قد  الره(.اهلل العفمى السيد مريزا مهدي الشرياز 
كما ان آية اهلل العفمى السيد حممد هادي امليالن)قد  الره( صر  باوتهادهو وآية اهلل 
العفماااى السااايد ماااريزا مهااادي الشاااريازي وآياااة اهلل العفماااى السااايد علاااى البهبهاااان الرامهرمااازيو 

 .ها 7322اىل  7312شهدوا للسيد الشريازي ببلوغه مرتبة الامية من االوتهاد بني ا عوام 
كمااا أشاااد بااه العديااد ماان ا عاااظم ماانهم الشاايخ آغااا باازرك التهااران  صاااحب الذريعااةو 
والعالمااة ا ميااض يف الغااديرو وقااد صاار  العديااد ماان كبااار العلماااء ومدرالاا  اخلااار  وأصااحاب 
الرالااائل العمليااة يف احلااوزات العلميااة بااا )أعلميتااه( . وذلااك نفاارا  لعبقريتااه والااعة اطالعااه ومسااو 

 ة والفقهية.مكانته العلمي
وللتفصاايل ا ك،اار راوااع كتاااب )أضااواء علااى حياااة اإلمااام الشااريازي( وكتاااب )حملااات عاان 

 حياة املروع الديض ا على آية اهلل العفمى السيد حممد احلسيض الشريازي(.
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر 
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