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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
ـ (: كتابه الكرمي يقول اهللا تعاىل يف م لِ يـأْمره الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة واِإلجني

نع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ والْم نع ماههنيو وفرعبِالْم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مه
 وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنونَآمحفْلالْم مه كلَئأُو هعي أُنزِلَ مالَّذ(   

  )عليهم السالم(وأهل بيته  )صلى اهللا عليه واله وسلم(العودة إىل منهج رسول اهللا 
سـوف  ، )عليهماصلوات اهللا وسالمه (ومولد االمام الصادق ، مبناسبة املولد النبوي الشريف يف السابع عشر من شهر ربيع االول

يف احلياة يف خمتلف ) صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعا( األطهاربيته  وأهليث باذن اهللا تعاىل عن العودة اىل منهج رسول اهللا احلد يدور
ويف احليـاة  . . والشـعوب  لألمـم يف احلياة االقتصـادية   )صلى اهللا عليه واله وسلم(ل العودة اىل منهج الرسو.. ومناحيها أبعادها

  .وغري ذلك ..وحىت العلمية والفكرية والثقافية. . اة السياسيةويف احلي. . االجتماعية
، اذا ارادت السعادة االقتصـادية ف. غريهاأم كانت  إسالميةوالشعوب  لألممحول احلياة االقتصادية  أكثراال اننا سنركز احلديث 

العودة من ال إفال مناص هلا .. والتحتية لالقتصاد وسالمة البىن الفوقية، واالزدهار االقتصادي، والتنمية االقتصادية، والنمو االقتصادي
  . يف احلياة االقتصادية )صلى اهللا عليه واله وسلم(ىل منهج رسول اهللا إ

بـل  ، وحيتاج اىل دراسات وحماضرات ورسائل وكتب ؛الن البحث ميتد بامتداد البسيطة.. األطرافترامي ذلك م حولوالبحث 
  . مةأكل بيت وحي ومدينة ودولة وويتوغل يف اعماق ، بامتداد التاريخ

  :شديد بإجيازفنقول 
  األركان العشرة لسالمة االقتصاد وازدهاره

، بإجيـاز هي هذه العوامل اليت سنشري اىل عناوينـها  ، ان عناصر سالمة االقتصاد ومقومات التنمية االقتصادية واالزدهار االقتصادي
 والتكنولوجيـا الغربية عاجزة متاما مهما بلغت من التقدم يف العلوم االقتصادية وعندما نستعرض هذه العوامل سيتضح لنا ان احلضارة 

كما ان ، )صلى اهللا عليه واله وسلم(منهج الرسول  إىلاال اذا عادوا ، دون شك او ريب )مشكلة الفقر(حل عن ، والكفاءة االدارية
فان من املستحيل ان تقضـي علـى   ، األخرىثري من املناهج سالمية يف منهجها االقتصادي ككإ الا ليست دوالً، اإلسالميةالدول 

  .األخالقيةوغري  األخالقيةاسد مشكلة الفقر والبطالة والتضخم والركود وما ينجم عن ذلك من االضرار واملف
  :وهذه العناصر والعوامل هي

  اإلنتاجوسائل  -٥    الثروات الطبيعية -٤    األرض -٣  املال رأس -٢  اإلنسان -١
  م العل -٦  

 . احلكومة الصاحلة - ١٠    االقتصاد أخالقيات -٩    اإلميان -٨     اإلداريةالكفاءة   -٧
ان متشي على طبق تلك املصـاحل  ان تقوم بتوفريها يف العامل  أخرىحضارة  ةوجمموع هذه العناصر يستحيل للحضارة الغربية واي

ىل ملن مشى على ضوء هذه العناصر لكي يصل اىل تلك النتيجـة وهـي   الواقعية والثبوتية وتلك القوانني اليت قررها اهللا سبحانه وتعا
  . وما اشبهمضار اخالقية وتفكك اسري وذلك من مفاسد  ينجم عنالقضاء على الفقر والركود والتضخم وما 

وم من قبل اهللا سالمي على ضوء املنهج املرسإـ ال تتمتع باقتصاد   ولألسفـ   االليست مبنأى عن ذلك؛  اإلسالميةالدول كما ان 
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  .)صلى اهللا عليه واله وسلم(تعاىل ورسوله 

  :مث نتناول بعض تلك العناصر االنفة يف هذه احملاضرة واحملاضرات القادمة ان شاء اهللا تعاىل ، اتنذكر لكم بعض االحصاءوسوف 
  ثواين ميوت طفل يف العامل  ٣يف كل 

ثواين ميوت  )٣(ـ يف كل  هذا االقتصاد املهيمن الذي تسريه الدول الكربى فانه ـ يف ظل  )برنامج االمم املتحدة االمنائي(فبحسب 
   !من الفقر يف العامل طفل واحد

فكيف لو  أطفالهعندما يتمرض احد وقد يتأمل بشدة يف عائلته يتأثر كثريا  اإلنسانمؤمل جدا، ويكفي ان نالحظ ان  أمروموت الطفل 
  . ؟عينيه أمامابنه مات 

أحنـاء  يف الساعة الواحدة يف ميوتون طفل ) ١,٢٠٠(وذلك يعين ان ، طفال ميوتون يف الدقيقة الواحدة) ٢٠( اناء اإلحصومعىن ذلك 
طفل ميوتـون يف السـنة    ١)عشرة ماليني(وذلك يعين ان اكثر من ، يف اليوم الواحدميوتون طفل  )٢٨,٨٠٠(وذلك يعين ان ، العامل

  . والثروات، اخلرياتيف هذه الكرة االرضية الزاخرة ب، الواحدة 
  حجم واردات دول جملس التعاون 

فان وارد دول جملـس  : وهي منظمة رمسية معروفة) جويك(قامت به منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية ، وحسب احصاء اخر
فقد قفز هذا ) م٢٠١١(واما يف عام ، مليار دوالر وهو رقم هائل يف عامل االقتصاد )٦٦٣(كان  ) م٢٠١٠(التعاون اخلليجي يف عام 

مليـون  ) ٤٠(تعداد سـكام اىل   يصل ال قد وهو رقم ضخم وكبري مع ان كل دول جملس التعاون.. مليار دوالر) ٩٢٨(الرقم اىل 
  . واهللا اعلم ٢نسمة

يزال هـو  ورغم ان هناك طرقاً مساوية حلل مشكلة الفقر إال انه ال ، اودعها اهللا يف هذا الكونهائلة ومعىن ذلك ان هناك ثروات 
  . املنهج الغريب والعلماين هو السائد يف ارجاء املعمورة، وألن املنهج االسالمي الصحيح غري مطبق املخيم على األرض ألن

مث انـه    ع به غينتال مبا مإما جاع فقري : يقول )صلوات اهللا تعاىل عليه(مري املؤمنني أان  وكمدخل للبحث يكفي ان نشري إىل
طمع له يف القرص وال عهد له  ولعل يف احلجاز او اليمامة من ال :االقتصادي اإلسالمي جند من نتائج ذلك انه قالحيث طبق النهج 

وذلك رغم قصـر فتـرة حكومتـه    .. كال.. ، ولكن ان ميوت؟ال عهد له بالشبع ٣أي حيتمل ان يكون هناك فقري واحد ..الشبعب
  .ثة اليت أثريت ضدهاإلصالحية ورغم انشغاله الشديد باحلروب الثال

  املنهج االسالمي لالقتصاد معامل 
  :وإجيازباختصار  من املمكن أن نشري إليها ههناان بعض معامله : صيل ؟ نقولهلي األفما هو هذا املنهج اإل

  اإلنسان يف منظومة حدود اهللا -١
، اإلنسـان احلضارة الغربية رغم تشدقها حبقوق  هأمهلتما هو وهذا ، الركن االول يف االقتصاد السليم املزدهروهو : )اإلنسان( -١

بينمـا عمـدت   ، ان اهللا تعاىل حرم اخلمر وكذلك الزنا واللواط والربا وغري ذلك من احملرماتويظهر ذلك بوضوح عندما نالحظ 
يف كـل  ، مباشرة تستهدف االنسان هذه احملرمات كانتوذلك مع ان ، والترويج له بكل الوسائل، احلضارة الغربية اىل اباحة ذلك 
، ع وكأن اهللا تعاىل غري موجودتشر، منها واإلسالميةبل حىت الشرقية ، الربملانات الغربيةواملأساة ان ، نواحيه ومنها الناحية االقتصادية

) اخلمـرة (د جنلذا ، يف التقننيتعاىل نفسها ـ عملياـ شريكا هللا  السياسة واالقتصاد وغريها، فكأا ترى سالم يف وكأنه ال قانون لإل

                                                             
  .١٠.٥١٢.٠٠٠وبالضبط  - ١
  .مليون وستمائة ألف ٣٧سكان دول جملس التعاون اخلليجي يبلغ عدد  ٢٠٠٨حسب إحصاء عام  - ٢
  !وليس ألوف الفقراء أو حىت مئات الفقراء - ٣
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ولكن إذا كان الناتج من ذلك؟ هذا ما تفصح  ..املعروفة األخرىوهكذا احملرمات ، حمللة يف كثري من الدول ومسموح ا عمال مثالً
  :واليت نقتصر منها على اإلحصاء التايل فقط) لغة األرقام(عنه 

   !جراء احتساء اخلمرة يف العامل مليون ونصف ميوتون ٢
الذين ميوتون سنويا جراء شرب اخلمرة واحتساء الكحول من الشباب يف الفئـة  فان ) نظمة الصحة العامليةم(لـحصاء إ فحسب

  . !لف شابأ )٣٢٠(يصل اىل ) سنة٢٩ـ ١٥(العمرية 
الذي جاء من يف حترمي اخلبائث ويرفضون منهج اهللا تعاىل ، الكثري من احلكومات والدول والكثري من الناسومع ذلك جند .. لكن

  . !نفسه نسانل سعادة اإلاج
) ٢,٥٠٠,٠٠٠(ان من ميوتون من كل الفئات العمرية جراء احتساء اخلمـرة هـم   ف: حصاء اخر هلذه املنظمةإوكذلك حسب 

  . )سوء استخدام الكحول(وحسب تعبري املنظمة ام ميوتون من ، نسان سنوياإ ومخسمائة ألفمليونان 
اخلمـرة  فان الضرر الذي يلحق االقتصاد من خالل احتسـاء  ، ية والروحية واملعنويةوبقطع النظر عن اجلوانب الصحية واالخالق

؟ أو مؤسسة مالية أو صناعيةشركة بكفاءة وحكمة لرجل سكري مثال ان يدير ميكن اذ كيف ، كبري جدا، رواح والعقولاألوفتكها ب
وحنن نرى ونسمع الكثري من  !ن يقود سيارة يف الطريق؟له اميكن بل كيف  !وكيف لرجل سكري ان يريب جيال يف اجلامعة او املدرسة؟

 .يضاأيتناولون اخلمرة  الذين ال أولئك رواحأب وهي تفتك حىت، الكحولاحلوادث املرورية اليت حتدث يف العامل جراء السكر وتناول 
 عاجلة ما ينجم عن السكر من حوادثو ملا ملعاجلة املدمنني على الكحول، وكم من االموال تتكبدها املستشفيات يف العامل جراء ذلك

ـرد نشـوة    يتكبدها اتمع طاقات واالمكانياتمن هدر الوكم من اخلسائر األخرى كالسرقة والتعدي واالغتصاب وغري ذلك 
املشرعون  يأيت مث، جهارا اراواإلنسان القران واالسالم على اليت تعلن احلرب يف احلانات والنوادي تسكع واملترنح شيها السكري املتني

  .!احلصانة –من بائعني ومروجني وشاربني  –اليت متنح أولئك لذلك القوانيني فيقننون من السياسيني يف الغرب والشرق 
اقـل  قد تكون لكن العناوين االخرى ، وهذا البحث معهود عادة عند املتدينني، ان االنسان هو الركن االول يف االقتصاد السليم

  .فينبغي التوقف عندها والتأمل فيها طويال، نسا اأ
  ثروات األرض للناس كافة ال للحكومات -٢

خلَق لَكُم ما فـي اَألرضِ  (تعاىل  وقوانني ودساتري ومنها قولهيف الثروات الطبيعية يف االرض  اًهللا تعاىل منهجان : )الثروات( - ٢
 . تللحكوما تللناس وليس فالثروات إذن كلها، ١)جميعاً

علما ان نفوس العراق حسب ، ٢)م٢٠١٢(مليار دوالر يف هذه السنه املنصرمة ) ١٠٠(قارب وقد مسعتم ان وارد العراق من النفط 
  . تقريبا) ٣٢,٦٠٠,٠٠٠(يبلغ ) م٢٠١١(احصاء 

ا الفقراء واالرامل موال الطائلة على الناس السيمما الضري يف توزيع جزء من هذه األ: غريها من احلكوماتووحنن نقول للحكومة 
 يبقي درمها واحدا يف بيت املـال ليلـةً   حيث كان ال )صلى اهللا عليه واله وسلم( حسب منهج رسول اهللاوذلك والعاجزين منهم ؟ 

  واحدة
  توزيع ما يف بيت مال املدينة والبصرة زمن أمري املؤمنني

فوصل لكل منـهم  ، على الناس) املدينة(انه وزع بيت مال  والذي عرف عنه) صلوات اهللا وسالمه عليه(وحسب منهج امري املؤمنني 

                                                             
  .٢٩: سورة البقرة - ١
وهذا طبعاً ) رمليون دوال ٢٥مليار و ٩٤ألف برميل وان اإليرادات املتحققة بلغت  ٨٠مليون برميل و ٨٨٦بلغت  ٢٠١٢ان صادرات النفط اخلام لعام (أعلنت وزارة النفط  - ٢

 !غري ما حتصل عليه الدولة من سائر الثروات ومن الضرائب



 هـ١٤٣٤ربيع األول  ١١األربعاء ...........................................................................)١٤٨(التفسري 
، واملـرأة ، والطفـل ، أي الرجـل ، - وليس لكل رب اسرة -فرد فرد وزع كل ما يف بيت مال املدينة على كل أي  ،ثالث دنانري

  .وهذا معروف ومشهور ،والوضيع، شريفوال
) ٥٠٠(فكان لكـل منـهم   ، أهاليهاعلى  )البصرة(بيت مال  وزع، )صلوات اهللا وسالمه عليه(األمريمن غري املعروف ان لكن و
  . !درهم

صلى اهللا (الرسول  واال يعلم اجلميع بان، ؟العراق او غريه من الدول االسالمية فضال عن الدول الغربيةيف فهل هذا املنهج مطبق االن 
  املال شيئا؟  بيتيف ال يبقي كان ، تسع دول جبغرافية اليومعلى وهو احلاكم  )عليه واله وسلم

كمـا  إن رفضتم ان توزعوها كلها  –قسم منها على الناس  ليوزعبل ، مجيع الواردات على الشعبوزعوا  –ترتُّال  –نقول  وال
فان العائلة املكونة مـن   دوالر يف السنة) ١٠٠٠(حصل على الواحد ولو ان الفرد ، - )صلوات اهللا وسالمه عليه(كان يصنع االمري 

اجات العائلة الكبرية من الـزواج او  احتي جيد نسبياً ويسد بعضاً منوهو مبلغ ، دوالر) ١٠,٠٠٠(حصل على تس أشخاص،) ١٠(
، وهذا كله لو وزعت الدولة فقط اثنني وثالثني ملياراً وستمائة مليون دوالر، على النـاس  السكن او العمليات اجلراحية او غري ذلك

  . !لنفسها – مليار دوالر وهو أكثر من ستني –وأبقت بقية املبلغ 
الغريب  العلمايناملنهج احلاكم اليوم هو املنهج فان ، وكالمنا عن النظام احلاكم على وجه البسيطة وليس عن حكومة خاصة او فئة معينة

  ..).االسالم دين الدولة الرمسي( :مع شديد االسف حىت وان كتبت احلكومات يف دساتريها
على نفس منهجها السابق من عدم توزيع الفـائض  سائرةً د ثراء ـ من اموال الناس ـ تبقى   اكلما تزدالغريب ان هذه الدول مث ان 
  . رعاياهاعلى 

ان ، غري البعيدلكن من املخطط له يف املستقبل ، ١مليون برميل يوميا )٣(انتاج العراق من النفط يف الوقت احلاضر يصل اىل :مثال 
وقد يبلغ التريليون دوالر، اىل مئات املليارات من الدوالرات وعندها سيصل وارد العراق ، يوميا ماليني برميل )١٠(اىل االنتاج يصل 

لكن هل سيصل اىل الفقراء واملعوزين ما يسد حاجام واحتياجهم ؟ وهل ستعود احلكومة املوجودة ، حسب تقلبات السوق النفطية
صلى ( ومنهج الرسول االكرم )...خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً(ران وكل احلكومات االخرى يف شرق االرض وغرا اىل منهج الق

  .فتعطي للناس أمواهلم؟ )اهللا عليه واله وسلم
وأليس من الواجب الشرعي واإلنساين  ؟ايها احلكام للناس، فصارت بأيديكماالموال الطائلة اليت اعطاها اهللا تعاىل تذهب هذه اين 

  والضعفاء واملستضعفني من الناس؟ لفقراء واالرامل وااليتامها لعلى احلكومات أن تعطي
  ؟او ابيت مبطانا وحويل بطون غرثى واكباد حرى: يقولإذ  )صلوات اهللا وسالمه عليه( املؤمننيواال نستمع ألمري 
  !يأمر بالل ان يرحيه من الدينارين )صلى اهللا عليه واله وسلم(الرسول 

أصحاب الرسول بعض  وهدد الدائن، تراكمت عليه ديون يف يوم ما )صلى اهللا عليه واله وسلم(االكرم  ويف رواية مطولة ان النيب
وهي اربع مجال حمملة بالثروات  )صلى اهللا عليه واله وسلم( مث بعد ذلك وصلت بعض اهلدايا اىل الرسول ...الدينيف حال عدم سداد 

ك بقية وهي عبارة اوبقيت هن، فقام بالل بذلك، اىل بالل ليقضي منها ديونه )ه وسلمصلى اهللا عليه وال( فدفعها النيب.. فدك عظيممن 
وبقيت مـن  ، رسول اهللا لقد قضيت ديونك يا: وقال، )صلى اهللا عليه واله وسلم( األكرمفجاء ما بالل اىل النيب ، عن دينارين فقط

انظر ان ترحيين منهما، فلست بداخل على أحد مـن  (: )واله وسلمصلى اهللا عليه ( وهي ديناران فماذا افعل ما ؟ فقال، ذلك بقية
  )!أهلي حىت ترحيين منهما

                                                             
  علما ان كمية االنتاج اكثر عادة من النفط املصدر ؛ وذلك الحتياج البلد لالستخدام احمللي ـ املُقررـ  - ١



 هـ١٤٣٤ربيع األول  ١١األربعاء ...........................................................................)١٤٨(التفسري 
كما حتتجز والدوالرات مبليارات اما االن فتجد البنوك وخزائن الدولة مليئة ، )صلى اهللا عليه واله وسلم(هو منهج رسول اهللا  هذا
   ..ويكابدون األمرين الناس يتضورون جوعاها ملكاً هلا، ووتعتربالثروات الطبيعية والزراعية والصناعية  أنواع الدولة
انظر ان ترحيين منهما ا العامل لتغري احلال على وجه البسيطة الكـثري مـن   و -بينما احلكومات ، هذه العبارة العظيمة لو عمل

  ! فلنمأل جيوبنا وارصدتنا: تقول -السياسيني 
  ائط الزمان واملكاناملنهج االقتصادي اإلسالمي غري حمكوم بشر

فال ميكن توزيع الثروات  )صلى اهللا عليه واله وسلم(ان احلال االن خيتلف عنه يف السابق أي يف عهد رسول اهللا : وقد يقول قائل
  ! ذه الطريقة

  : قلنا
مسلمة وتدل عليهـا   امة وحرامه حرام اىل يوم القيامة، هي قاعدةحالل اىل يوم القي )صلى اهللا عليه واله وسلم( حالل حممد -١

  .–ومنها اآلية اليت افتتحنا ا البحث والروايات  –اآليات 
فهو غري حمكوم بظـروف   -وهو كذلك قطعاً  – مرتبطا بالوحي والسماء )صلى اهللا عليه واله وسلم( األكرماذا كان النيب  -٢

 أرسلالنه مبقتضيات الزمان واملكان إىل يوم القيامة بل هو احمليط خبصائص البشر وحاالم وما يصلحهم ويفسدهم والزمان واملكان 
لَقَد كَانَ لَكُم (وهذا ما بينته اآليات والروايات الكثرية ومنها  ،اآلخرةاملنهج الصحيح يف احلياة الدنيا ويف  إىلليهديهم  ؛الناس كافة إىل

فما جاء به  .واالقتصاد والسياسة وغري ذلك واألخالقلوك والعقيدة وهي عامة ومطلقة يف املنهج والس )في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ
واال كان ذلك مساوقاً لعدم خامتية الدين اإلسالمي  ..وأحواهلايصلح جلميع البشرية يف خمتلف تقلباا  )صلى اهللا عليه واله وسلم( النيب

 .وعدم صالحيته لكل زمان ومكان
وصاحلة لكل زمـان  كاالقتصادية واالجتماعية عامة شاملة  اإلسالميةىل كيف ان املناهج وسوف نبني يف املستقبل ان شاء اهللا تعا

  .ومكان
يف جيوب احلكومـات املسـيطرة   بالدرجة األوىل تصب  ،كل الثروات اليت اودعها اهللا تعاىل يف العاملان املشكلة الكربى هي ان 

منمـق مـن   والعنجهية وتكريس الدكتاتورية ولـو بقالـب   ترياداً، تصديراً أو اس األسلحةصناعة  إىليذهب  ،واالعم االغلب منها
 ...الدميقراطية

، ال مناهج الغرب أو الشرق يف )صلى اهللا عليه واله وسلم(فهم يتبعون الرسول   )الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي(: يقول تعاىل
ذو داللةً بالغة، فانه رسول اهللا، فمن خيالف أوامره  )الرسولَ(ية وغريها وقوله تعاىل االقتصاد والسياسة واالجتماع واألحوال الشخص

لَهم كَرِ ويحلُّ الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة واِإلجنيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عن الْمن( .  ومناهجه فقد عصى اهللا تعاىل
مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتب١الطَّي وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَاناَألغْاللَ الَّت٢و وروا النعباتو وهرصن٣و 

  .)الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
   .يف احلياة )صلى اهللا عليه واله وسلم(نسال اهللا تعاىل التوفيق لنا ولكم لكي نكون ممن حيمل راية العودة اىل منهج رسول اهللا 

 على حممد واله الطيبني الطاهرين رب العاملني وصلى اهللا خر دعوانا ان احلمد هللاآو

                                                             
  .اإلصر هو احلمل الثقيل - ١
  .عزروه أو عظّموه - ٢
  .وال مانعة مجع بني التأويل والترتيل الن احدمها بطن واآلخر ظاهر) صلوات اهللا تعاىل وسالمه عليه(ويف التأويل هو اإلمام علي النور يف الترتيل هو القران الكرمي  - ٣

-m: ن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل ميك


