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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
() 3
األرض للناس ال للحكومات
()1
ق ااال هللا العظ اايم يف اتاب ااو ال اار ( ُى و لوو ال ووَق ل لو و ل ل ُك و روَ م ووا ايف راأل رلر ا
ض و لوع ا
ض لو ل
ض ل يع ووا) وق ااال ا اال ا ااو ( لو راأل رلر ل
لا رْل ا
لانم)(.)2
عوامل اإلنتاج الثالثة
البحاث يف ىاااه السلسالة ياادور حاول (األرض) ابعتبارىااا أحاد أىاام عوا ال ا نتاااج ،و ان ادلعاارون ان عوا ال ا نتاااج ةالةااة
وىي األرض والعمالة ورأس ادلال ،وقد أضان السيد الوالد عا لني آخارين ،وأضافنا ذلاا ةالةاة أخار فصاارت مثانياة ،وسانبحهها
إبذن هللا تباعا ،ومتهيدا للدخول يف البحث نقول
الرابعي املشؤوم :الفقر واملرض والبطالة والتضخَ
ان البشرية اانت وال زالت تعاا ان (الرابعاي ادلشاووم) الفقار وادلارض والبطالاة والتخا م( ،)3والغرياب ان أقاو الادول يف
العاا الياوم وأاهرىااا أ اواال وةااروات (وىاي الاادول الغربياة) ال تا ال تعاا شارائو واساعة ااادا ان شااعو ا ان الفقاار( )4و ان نساابة
بطالة رتفعة ،و ن تخ م تواصل ،اما سيأيت تفصيلو ،وسيرتا البحث على ان ا سالم وضع أفخال احللاول وأصلاع البالسام
حلاال تل ا ادلعخااالت األربااع ،وان احللااول ترت ا علااى ادلاانها الصااحيو يف التعااااي ااع عوا اال ا نتاااج الهالةااة ادلعروفااة (و ااع
األربعة األخر أيخا).
( ل ل ل ل ُك رَ ما ايف راأل رلر ا
ض) ال للحكومات!
ض لع ا لا رْل ا
أ ا األرض فقد قال تعاىل ( ُى لو الَق ل ل ل ل ُك رَ ما ايف راأل رلر ا
لانم)(.)5
ض لو ل
ض ل يعا) وقال ال ا و ( لو راأل رلر ل
فاألرض بصريو ىاه اآلايت ال ردية خلقها هللا تعااىل للنااس اافاة (ل ُك روَ) (لا روْل ا
لانم) ال للح و اات! إال ان الغرياب ان اافاة
احل و ااات ح ا الااإل تاادعي ا سااالم وترفااع رايتااو تعااارض ص اريو اآلايت ال رديااة وتبااك اافااة قوانينهااا علااى ان األراضااي الهااا
للح و ة! وإن اانت تتنوع بني ن تر ان األراضي ل للح و ات ،و ن تر اهنا حاق ذلاا (األولوياة أو حاق االختصااص)
و اان تاار ان أ متل ا أو تصاارن يف األراضااي حيتاااج إىل (إذن) اان الساالطات احلاامااة وال بااد ان ي ااون عااني ق اوانني ول اوائو
( )1سورة البقرة آية .29
( )2سورة الرمحن آية .11
( )3وخا سها اجلهل ،و نطرحو ىهنا ألن احللول ادلطروحة يف ىاا البحث تت فل ابألربعة.
( )4فمهال صدر يف تقريار ر اي عان الاوالايت ادلتحادة قبال سانني ان الااين يعيشاون قات خام الفقار يف أ ري اا ىام  41لياون إنساان! فأياة حخاارة
فاشلة ىاه الإل تعج عن انتشال ادلاليني ن شعبها ن الفقر ،رغم ةرواهتا اذلائلة الإل تسمع البشرية اوال اترخيها ذلا نظريا!
( )5سورة الرمحن آية .11
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عني.
ح و ية وعني شروط ورسوم وروتني ن
كافة اآلايت تفيد ح الناس يف األرض ،دون احلكومات
والغريب ان القرآن ال ر ذار يف ال هري ادا ن اآلايت (األرض) واعتنيىا و نافعها اافة للناس ،و ترد آياة واحادة تقاول
ان للح و ااة حقااا يف األراضااي! ولااو وردت آيااة واحاادة بااال لتساالحت ااا احل و ااات ضااد الناااس واعتنيهتااا سااند شاارعيتها!
ل نها ،واي للعجب ،جتد العشرات ن اآلايت تفيد ان احلق يف األرض ىو للناس ل ن احل و اات تتجاىلهاا متا اا واأهناا تار
تل اآلايت ال ردية يف القرآن ال ر أصال!
وي في ان نلقي نظرة سريعة على اآلايت التالية
()1
ض قلرارا)
(اَّللُ الَق لج لع لل ل ُك َُ راأل رلر ل
()2
ض باساطا)
( لواَّللُ لج لع لل ل ُك َُ راأل رلر ل
()3
ض لم ر دا)
(الَق لج لع لل ل ُك َُ راأل رلر ل
()4
ض فاراشا)
(الَق لج لع لل ل ُك َُ راأل رلر ل
ور)(.)5
شوا يف لمناكابا ا لو ُكلُوا ام رن اررزقا او لو إالري او النُّ ُ
ض ذللُوال فل رام ُ
( ُى لو الَق لج لع لل ل ُك َُ راأل رلر ل
ش ُ
و يرد ح يف آية واحدة هللا الا اعل األرض للح و ِ
ات قرارا  /هدا  /فراشا  /بسااا  /ذلوال..
ا ا ()6
وقال تعاىل (أل لَلر تلو لر ألن اَّللل لسخ لر ل ُك رَ ما ايف راأل رلر ا
رك لَتررق ايف الربل رح ار ِب رلم اره)
ض لوالر ُفل ل
ا ()7
ض وألسب لغ علي ُكَ ناعمو ا
(أل لَل تلوروا ألن اَّلل سخر ل ُكَ ما ايف الس ا
ظاى لرة لوابطنلة)
ماوات لوما ايف راأل رلر ا ل ر ل ل ر ر ل ل ُ
ر لر
ل ل ل ر
و يرد ح يف آية واحدة ان هللا س َّ ر للح و ات ا يف األرض أو ا يف السموات واألرض!
()8
ف ايف راأل رلر ا
ض فل لم رن لك لف لر فلو لع لري او ُك رف ُرهُ)
وقال تعاىل ( ُى لو الَق لج لع ل ُك رَ ل الئا ل
()9
ف راأل رلر ا
ض)
( لو ُى لو الَق لج لع ل ُك رَ ل الئا ل
و يرد يف آية واحدة هللا اعل احل و ات خالئف األرض أو خالئف يف األرض!
ا ا ()11
ض لع ا ل رْللانم)
ض لو ل
وأوضو ن ذل قولو تعاىل ( لو راأل رلر ل
( )1سورة غافر آية .64
( )2سورة نوح آية .19
( )3سورة او آية .53
( )4سورة البقرة آية .22
( )5سورة ادلل آية .15
( )6سورة احلا آية .65
( )7سورة لقمان آية .21
( )8سورة فاار آية .39
( )9سورة األنعام آية .165
( )11سورة الرمحن آية .11
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( ُى لو الَق ل ل ل ل ُك رَ ما ايف راأل رلر ا
ض ل يعا)
و يقل بتاات (واألرض وضعها للح و ات)! أو ىو الا خلق للح و ات ا يف األرض مجيعا!
احلكومة ىي املتجاوزة املعتدية ،ال الناس ساكين (التجاوز)!
و ااع ذل ا تاار احل و ااات ،بفعاذلااا وبقوانينهااا ،ان األرض ذلااا ق ارار وف اراش وذلااول وبساااط و هااد ...وان األرض ااا فيهااا
س َّ رة ذلا ..وتر اهنا خليفة هللا يف األرض! لال تعتني الناس الفقراء الاين يبنون بيوات تواضعة على األراضي ادلاوات خاارج
ادلدينااة أو يف أارافهااا أو يف الصااحراء ،تجاااوزين وتعتااني البيااوت بيااوت جتاااوز! ااع ان احل و ااة ىااي ادلتجاااوزة والظادلااة واجلااائرة
نعها خلق هللا ن بناء أرض هللا وإحيائها أو حيازهتا.
جرمية ىدم بيوت (التجاوز) ابلنجف وكربالء
عمااال احل و ااة ،وبقسااوة قلااب غريبااة ،باادأوا يف النجااف وا اربالء وغري ااا اادم العش ارات اان بيااوت
وقااد شااهدان مجيعااا ان ن
الفقاراء واأليتااام واألرا اال ،باريعااة اهنااا بيااوت جتاااوز! واي عجبااا شلاان يغصااب حقااو الناااس مث ديا الاادنيا ص اراخا وضااجيجا ابن
الناااس تجاااوزون غاصاابون! وشلاان يصااادر حقااو الشااعب يف وضااو النهااار مث ياادعي ابنااو ادلاادافع عاان ادلظلااو ني والاااف علااى
حقو الشعب والناس أمجعني!
والظاااىر ان غخااب الناااس علااى ىاااه احل و ااة اجلااائرة يع ا ند ظه ارا اان ظاااىر نقمااة هللا تعاااىل وغخاابو علااى ىااوالء الظلمااة
الااين أرسالوا (شاافالهتم) لتهادم بياوت األرا اال واأليتاام علاى رؤوسااهم ..ولقاد شااىد ال هااريون تلا ادلارأة العجااوز الاإل الساات
علاى بقاااي اادران دارىاا ادلهد اة وىاي تب اي وقاث الارتاب علاى رأساها بعاد ان ىاد ها عماال احل و اة (ا ساال ية ا الوانياة!)
زلتجاني ججاة اناو بيات جتااوز! وااأ نن احل و اة حلنات اافااة شااال الاوان والشاعب وحلنات شااال سارقات ادلساوولني أل اوال
الشااعب ابدلليااارات والااإل زاماات روائحهااا أنااون العااا  ،وحلنات شاااال ال هارابء وادلاااء والنظافااة وغريىااا ..و يبااق إال ان هتاادم
بيوت الفقراء على رؤوسهم!
ان ذل ا ىااو الطغيااان بعينااو والااا ىااو االطبيعااة الهانويااة للح ااام ،ساالمني اااانوا أم افااارا ،شاايعة أو ساانة ،ايااف ال؟ وقااد ق اال
تعاىل ( لكال إان را
استلو رغىن)( )2واالستغناء اترة ابدلال وأخر ابلسلطة والسالح واثلهة اب عالم وى اا.
اإلنرسا لن ليلطرغى * أل رن لرآهُ ر
و اان ىن ااا ف ااان عل ااى الن اااس ان ال ين اادعوا ابحلج ااا ادلنمق ااة ال ااإل تس ااوقها أق ااالم رت ق ااة احل و ااات اان أش ااباه ادلهقف ااني
ىم ذلم إال خ ائنهم ب وال الشعوب ادلغصوبة وادلنهوبة.
والسياسيني شلن ال ن
حوار بٌن الوالد وعبد الكرمي قاسَ حول توزيع األراضي للفقراء
وي شاف لناا احلاوار الرائاع التااا باني السايد الوالاد قادس سااره وباني عباد ال ار قاسام ،عان ااناب ان النظارة ا سااال ية -
ا نسانية ،ل راضي قال قدس سره (وقمت بدعوة السيد سعيد ال يك وصهران السيد عبد احلسني الق ويك وسافران إىل بغداد،
والتقينا بعباد ال ار قاسم ،وذاران لو وقف ا سالم ان قانون(األحاوال الش صية) .والبنا نو إيقان العمل اا القانون.
ولست اآلن بصدد ذار تفاصيال ىاا األ ر وأوالو إىل ان آخر...
()1

( )1سورة البقرة آية .29
( )2سورة العلق آية .7-6
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الشيء ادلهم الا دار بيننا وبني قاسم ىاو طالبتنا إبعطاء الناس احلرية.
قااال عبااد ال اار قاساام ضلاان أعطينااا ىاااه احلريااة للناااس ،فقااد اااان الشااعب يعااي ف ااي العه ااد ادلل ااي حالااة اان ال باات
وا رىاب.
مث أضان ضلن نحنا ال احلرايت.
مث سألك أية حرية مننحها برأي م؟
قلت ال واود حلرياة البنااء واألعماار ،غاري ساموح للماواان بنااء دار يف األرض ادلرتوااة أو حا تار يم الادار الاإل يسا نها
بشق األنفس.
إالن ن
مث أردفاات اانو ا سااالم للفاارد احلااق يف إحياااء األرض ساواء يف ا عمااار أم ال راعااة أم ااا أشاابو ذلا  ،وقااد أسااس ا سااالم
قاعادة ىا ة وىي ((إان راأللرض ا ا
َّلل لولا لم رون لع لم لرلىوا))( ،)1وااان ىاااا القاانون طبَّقاا ان عهاد الرساول صالى هللا علياو والاو وسالم
ر ل
وح قبل مخسني عا ا).
مث استشاهد الساايد الوالااد باابعت التااري القريااب إذ قااال (وإ أتاااار ا ااهال ا انااو ااناات ىناا زللتااان أنشا تا يف النجااف
األشرن على ىاا القانون
اللة األوىل زللة (اجلديدة) يف انوب النجف.
اللة الهانية زللة (اجلبل) يف مشاذلا.
واان أىاا النجف وغريىم يدفنون واتىم يف قنية (دار السالم) وبقية ادلقابر دون قابل ودون ضرائب.
وق ااد أت ااى ا س ااالم بقانون(حيااازة ادلباح ااات) وإ ألت اااار أن الن اااس اااانوا ي اااىبون إىل ن اااام ادللااو ليجمع اوا ى اااه ادل ااادة
ويبيعوهنا ،اال بقياة ادلعاادن االنحاس و ا أشبو ذل .
وانتم وقفتم قبال ذل  ،و نعتم الناس ن حيازهتا ،مث قلتم بعد ذل ىنا أز ة س ن وىنا بطالة و!!...
ليساات ىنااا أز ااة يف السا ن إذا ابقااتم قااانون السااماء ،فاااألرض الااإل حباىااا هللا لننسااان واسااعة ،و قاادور ااال إنسااان أن
يوِن ن لنفسو س نا وفق قاعدة (إحياء األرض).
ويااتم ذل ا وفااق شااروط أ هااا أن ال تساابب حيازتااو ل ا رض ضااررا لاخ ارين ،فقااانون ا حياااء زل ااوم بقااانون(ال ضاارر وال ض ارار)،
وفصلوه يف اتبهم ،فعلي م أن متنحوا ىاا النمم ن احلرية للناس ح يوِننوا س نا ذلم).
وقد جث الفقهاء ىاا ادلوضوع َّ
مث اشف السيد الوالد عن بقية حواره ع عبد ال ر وأاوبتو لو فقال (أااب قائال ضلن نعمال وفاق اا قلاتم ،فقاد وزعناا
علااى الفقاراء وادلسااااني األراضااي ادلرتواااة وبمثااان زىياادة ليبناوا عليهااا ساااان ذل ام ،وأنشااأان بن ااا ابساام (البنا العقااار ) ليااوَّ ن
يقسام الادفع إىل
السيولة الالز ة لعملياات البنااء ىااه ،عاني قاروض وبفائادة ر ياة ال ت ياد عاان واحاد ونصاف ابدلائاة ،وأ اران أن َّ
عشرين عا ا.
سبع اعرتاضات على طريقة توزيع األراضي للفقراء
قلت لو إن عمل م ىاا سلالف للشريعة ا سال ية ،وذل أل ور
( )1ةقة ا سالم ال ليك ،ال ايف ،دار ال تب ا سال ية ا اهران ج 5ص.279
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لحول اَّللُ
أوال إن م أتخاون واحدا ونصفا ابدلائة ،وىاا ىو الاراب بعيناو ،وىااو زلا َّارم جساب القارآن ال ار  ،حياث يقاول ( لوأ ل
()2( )1
الربلوري لع لو لحرلم ا
الراب) .
اثنيااا أنااتم تعطااون ادلااال بعن اوان الق اارض ،وىاااا سلااالف للش اريعة ،أل نن ادلااال ىااو اااذلم ،وإن وةيفااة بياات ادلااال ىااو إعان ااة
التااااني حا لااو اااان اان أصااحاب التجااارة وأصااحاب العماال( ،)3و طلااق اان حيتاااج إىل ادلااال ساواء يف البناااء وا عمااار أم يف
ال سب.
اثلهاا دلااذا حا نددمت ساااحة األراضاي ادلمنوحاة قادار ( 511م) فقااد ت اون عائلاة ابارية ،وإن ىاااه ادلسااحة غاري اافياة ذلاام،
ف ان الباد ان أن ت ون ادلساحة ادلمنوحة وازاة حجم العائلة.
رابعااا إن اام أتخاااون يف قاباال األرض ادلمنوحااة بلااا عشاارة داننااري ،فلماااذا أتخاااون ى اااا ادلبلااا ااع أن اام قلااتم ان ىاااه
األراضي ستوزع على الفقراء ،والفقراء ال ديل ون ح الدينار الواحد؟.
خا سااا دل ااذا خصصااتم ىاااه األراضااي للعاارب فقاام؟ ،فااادلعرون اترخييااا أن الع ارا س ا نتو أق اوام سلتلفااة اان اذلنااد وإي اران
والبااساتان و… ،ىاوالء الهام سالمون وشااراوا يف بنااء ىااا البلااد ودافعاوا عناو دفاعاا ساتميتا يف اارد ادلساتعمر ناو يف ةااورة
العشرين وغريىا ن الهورات واالنتفاضات .اان ن ادلفرتض أن تنظروا إىل ال ن يسا ن ىاااا البلاد نظارة تسااوية ،وا ساالم
ير مجيع ادلو نني أخوة ،وقد نقرر ىااه القاعدة (إاَّنلا ال ُرم رؤامنُو لن إا ر لوة)( ،)4وليس إمنا ادلو نون العرب أخوة!
سادسا إن م حصرمت العطاء ابلعرب العراقيني فقم ،واستهنيتم العرب يف ال ويت واحلجاز وسوراي و ا اشبو ،وىااا خاالن
للشرع ودلبادئ االخوة.
نص ا سالم على أن التفاضل قائم على التقو دون غريه ان ادلبادئ ،يقااول هللا سابحانو وتعااىل (إان أل رك لورلم ُك رَ اعرنو لد
وقد ن
ا
اَّلل ألترقا ُك رَ…)(.)5
سااابعا ااا الااداعي ذل اااا الااروتني ف ااي احلصااول علااى إاااازة وعل ااى (الطااابو) الااا ي لااف احل و ااة والشااعب وقتااا و اااال،
تستطيعون اختا ال ىاه ا اراءات وإلغاء الروتني ح ال يتعب صاحب األرض بني ىااه الدائرة وتل ).
مث قااال الساايد الوالااد (ارحنااا ى اااه ا ش ا االت وإش ا االت أخ اار علااى شااروع توزيااع األراضااي ،فلاام ِحياار قاساام ا اوااب
لعمتنا االضطراابت والفوضى واذلرج وادلرج.
وااتفى قائاال إذا أردناا أن نسري وفق ا تقول َّ
قلت لو ال رلال للفوضى!!
( )1سورة البقرة آية .275
( )2قال تعاىل (فلأرذلنُوا اِبر ٍ ا ا
اا
َين لَير ُكلُو لن ا
وم الَق يلوتل لخبطُوُ الش ريطا ُن ام لن
ومو لن إاال لكما يلو ُق ُ
الراب ال يلو ُق ُ
لر
ب م لن اَّلل لولر ُسولو) سورة البقرة  ،279وقال (ال ل
ف وألموره إا لَّلل ا
ا ا
ك اِبلنو ُ رَ قالُوا إاَّنلا الربلو ري ُع امثر ُل ا
ال لرم ا
اَّلل لولم رون
س ذلا ل
واءهُ لم روعظلوة م رون لربا اوو فلوانروتل ى فلو لووُ موا لسو ل ل ل ر ُ ُ
الراب لوأ ل
لحل اَّللُ الربلو ري لوع لو لحورلم ال اوراب فل لم رون ج ل
حاب النا ار ُى رَ في ا الا ُدو لن) سورة البقرة آية .275
عاد فلأُولئا ل
ل
كأ ر
لص ُ
( )3أ ع حااتهم.
( )4سورة احلجرات آية .11
( )5سورة احلجرات آية .13
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قال ايف ذل ؟
قلاات أضاارب ل ا هاااال للتوضاايو والتقا اريب دينااة ا اربالء ادلقدسااة فلااو قساامنا ا اربالء إل ااى أربعااة اهااات اهااة احلاار
الرايحااي واهااة العباااس (عليااو السااالم) واهااة بغااداد واه ااة اااويريا( )1حلصاال لاادينا ساااحة فرس ا أو فرس ااني ف ااي الطااول
والعرض ل ل اانب .مث عيَّنا األ ااا اان العا اة اادلس اااااد وادلدارس وادلستشفيات واحلدائق وادلتا انا ىات ودوائر الدولااة و اا أشابو
ذل  ،وخططنا الشوارع ،مث قسمنا بقية األراضي إلاى (211م) و(311م) و(511م) و(1111م) و ا أشبو ذل .
وبعد تعيني ىاه األ اان يتم استدعااء الناس الختيار األ اان.
ااهال خيتااار الاابعت ا اارن بغ ااداد ويطل ااب أن ت ااون ساااحة البياات الااا يريااده ( 1111م) ،وىنااا اان خيتااار البياات األصااغر،
وإذا حدث ت احم ون اع فيم ن ان جتر القرعة بني األفراد حول البيوت الإل ت داد الرغبة فيها( ،)2فابتسم و ينطق جرن.
وىاااا ىااو دأب ادلسااتبدين ،فهاام يفعلااون ااا متلااي عليااو أىاواؤىم أو ااا يشااري بااو رفاااقهم وحواشاايهم باادون أن يعااريوا اىتما ااا
آلراء اآلخرياان وآراء الشااعب ،ةاام ينفااون ااا يرياادون ابلقاوة واحلااديد والنااار ،مث بعااد ذلا إذا او اوا ابحلقيقاة والواقااع أو عهااروا
على ف رة واريقة افخل شلا عملوا بو سابقا ال ياعناون إليها ،ألن إذعاهنم ىو هابة انت اسة ذلم.
وقااد قلاات شاابيو ىاااا ال ااالم بعااد ساانوات إلااى ول ااي عهااد ال وياات بواسااطة ت وال وياات ل ااتلف عاان العارا  ،ففيهااا ق اوانني
خاصة ،و نها آخر اما ىو واضو) .انتهى(.)3
وسااناار يف جااث قااادم إبذن هللا تعاااىل ان ادلساالمني ،ساااروا ا اوال ألااف ساانة ،علااى قااانون األرض هلل ودلاان عمرىااا( ،ولااو
باابعت القيااود أحياااان إال اهنااا ااناات أخااف اان قيااود احل و ااات احلاليااة) و ي وناوا يسااتأذنون احل و ااة وعماذلااا يف بناااء دار أو
أتس اايس عم اال أو ص اانع أو ق اار ش ااراة أو تش ااييد رع ااة أو رت ااع أو غ ااري ذلا ا  ،وال احت ااااوا إىل (ا ااابو) وإىل ب ااال رس ااوم
للح و ااة و ...وال  ...وال ...واااانوا بااال أحساان ح اااال ،ااا ال قياااس اان الناااس يف ة اال ىاااه احل و ااات الااإل ت اادعي ان
قوانينها إمنا وضعت لصالح العباد والبالد ،ع اهنا ت د البالد إال تبااب و ت د الناس إال فقرا واألوضاع إال فسادا وخباال.
ولننتقل بعد ىاه ا شارة ادلوا ة إىل بعت البصائر القرآنية على ضوء اآليتني ال رديتني
بصائر قرآنية
يف ىاتني اآليتني ال رديتني بصائر اهرية ،نشري إىل واحدة نها يف ىاا اليوم
معىن الالم يف (ل ُك رَ)
ض لع ا لا رْل ا
لانم)( )4حيتمل فيها بدوا الواوه التالية
ض لو ل
ان الالم يف قولو ( ل ل ل ل ُك رَ )و( لو راأل رلر ل
الم االستحقاق
أوال ان ت ون الالم الم االستحقا والم االستحقا ىاي الاإل أتيت باني ذات و عا ،،وذلا نظاري (ا رحلمو ُد ا ا
َّلل) أ احلماد
لر
( )1وىاا الفرض والتقسيم ن ابب ادلهال.
ا
ل لم ررلميل) سورة آل عمران
( )2قال تعاىل (فل ل
ساى لَ فلكا لن م لن ال ُرم رد لح ل
ضٌن) سورة الصافات آية  ،141وقال (إا رذ يُولر ُقو لن ألق ل
رالم ُ رَ أليوُّ ُ رَ يل رك ُف ُ
( )3السيد دمحم احلسيك الشرياز  ،تل األايم ،وسسة الوعي ا سال ي ا بريوت ج 1ص.88-84
( )4سورة الرمحن آية .11
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()1
ا
حق هلل أو احلمد يساتحقو هللا ،واقولاو تعااىل ( لَلُ روَ ايف ال ُّودنريا و رق) أ يساتحقونو ،فهال عا ( ،ل لو ل
ستحق هلل أو احلمد ن
ضو لوع ا لاو روْل ا
لانم) واألرض
ض لو ل
ل ُكو روَ) أ خلااق األرض لتسااتحقون ااا فيهااا أو خلااق السااتحقاق م ااا يف األرض؟ و عاا ( ،لو راأل رلر ل

وضعها الستحقا األانم؟ الظاىر بعده.
الم اال تصاص
اثنيا ان ت ون الم االختصاص وىي الإل أتيت بني أ ني ال نهماا يادل علاى ذات ،اع عادم ل ياة ان (أو اا) دخلات
عليو الالم ،اآلخر ،وذل هل (فلاإ رن كا لن لوُ إا ر لوة)( )2و(إان لوُ ألاب)( )3فان األخ سلتص ابألخ ال الا وال ساتحق ،واقولا
(ادوم ل ا ااا تاادوم ا) أ أدوم سلتص اا ب ا أو خاصااا ل ا اد اات سلتصااا يب أو خاصااا ا ،واقول ا (احلصااري للمس ااجد)
و(السااتارة لل عبااة) ،بناااء علااى عاادم ل يااة غااري ا نسااان امااا ىااو ادلشااهور وان ارأت الساايد الوالااد صااناعيا ل يتااو يف اجلملااة
اجلل للفرس وادلنني لل طيب.
(امل ية ادلسجد دلا يوقف عليو هال) ،وااا ن
ويف اآلي ااة الش ا اريفة حيتم اال ان ي ا ااون ( ل ل و و ل ل ُكو ووَ) أ خلقا ااو سلتص ااا ب ا اام ف اال ا ااا يف األرض سل ااتص ابلنا اااس ،ولا اايس
ض لوع ا لا روْل ا
لانم) أ سلتصاة ام ،وا اا (األانم) فقاد ف ِنسارت بتفساريات
ض لو ل
للح و ات حق االختصاص بو أبدا ،واال ( لو راأل رلر ل
ينم ويدب ،وعليو فقد يقال جق اختصاص احلياوان اا حاازه قبال
عديدة ،نها اجلن وا نس ،و نها ال ذ روح أ ال ا ن
غريه فال جيوز أخاه نو ،عبها ،وفيو أت ل ،وسيأيت الحقا إبذن هللا تعاىل.
الم امللك
اثلها الم ادلل اقولو تعاىل (وا رع لموا ألَّنوا َلناموتَ امون لشوي ٍء فلوألن ا ا
َّلل ُمُسووُ ولالر ُس ا
وول لولا اوَق الر ُق رورى لوالريلتوامى لوال لرمسواك ا
ٌن
ل ل
ل ُ
رُر ر ر
َّلل)( )4فاخلمس ل ل صانان الساتة علاى رأ شاهور ،واقولاو تعااىل ( ا ا
بيل إا رن ُكرنوتَ آمرنوتَ ااب ا
َّلل موا ايف الس ا
لوابر ان الس ا
وماوات
ُر ل ُر
()5
لومووا ايف راأل رلر ا
س أ رلموووالا ُك رَ)( )6فيحتماال يف اآليتااني ال ارديتني ان الااالم للملا ( ل لو ل ل ُكووَ) أ خلقهااا ل ااا
ؤ
ر
وَ
و
ك
و
ف
(
و
ض)
ل
ُ
ل
ُ
ر
ُ
ُ
ض لع ا لا رْل ا
لانم) أ ل ا ذلم ،وادلل ية ا ا فعلية وا ا شأنية .فتأ ل
ض لو ل
ل م ( لو راأل رلر ل
الم التمليك
رابعا التملي اقولا (وىبات ل ياد ديناارا) أ شلل اا إايه ،ويف اآلياة أ خلاق اا يف األرض شللن اا إايه ل ام ،وىااا ادلعا،
أقرب ن سابقو وأوفق بسيا ال الم ،لو دار األ ر بينهما.
الم الصًنورة
آل فا رر لع و روو لن لايل ُك ووو لن لَلُو روَ لعو و ُدوا
خا س ااا الم الص ااريورة وتس اامى الم العاقب ااة والم ادلا ا ل ،وذلا ا اقول ااو تع اااىل (فلالرتلو لقطل وووُ ُ
( )1سورة البقرة آية .114
( )2سورة النساء آية .11
( )3سورة يوسف آية .78
( )4سورة األنفال آية .41
( )5سورة البقرة آية .284
( )6سورة البقرة آية .279
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()1
ا
ك آتلوي ل ا
الدنريا ربنا لاي ا
ك)( )2و ان البعياد اادا
ضولُّوا لع رون لسوبيلا ل
لو لح لان) واقولو ( لربنا إان ل ر
ت ف رر لع رو لن لولم لْللهُ زينلة لوأ رلمواال ايف ا رحللياة ُّ ل ُ

اوهنا الم التعليل.
واقول الشاعر
(فلِْلمو ِ
ت تا ْغاو الْوالِدات ِس اذلا * * * اما ِخلر ِ
َّى ِر تاْبا ،الْمسااِن)
اب الد ْ
ْ
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ادلوت أفْناىم * * * فلْلم ْوت ا تلد الوالد ْه)
و(فإ ْن ي ِن ْ

ويف اآلية ال ردية حيتمل ان ادلراد ن ( ل ل ل ل ُك رَ) أ ليصري ل م ،ووضعها لتصري ل انم.
سلتصاة ام ال ابحل و اات ،أو لا ذلام
وعلى ال االحتماالت فان االرض ا فيها ستح نقة للناس ال للح و اات ،وىاي ن
أو شللَّ ة ذلم ال للح و ات ،أو خلقت لتصري إليهم ال للح و ات .إذا عرفت ذل نقول
موج األدلة على ان للناس ح متلك األراضي واملعادن
وصاافوة القااول انااو تاادل علااى حااق متل ا الناااس ل راضااي ول افااة ادلعااادن الااإل فيهااا ،باادون قيااد أو شاارط وباادون ساالطنة
للح و ات عليهم ،األدلة التالية الفطرة ،العقل ،النقل ،والتجربة ،إضافة إىل ان ذل ىو األصل األوا ( قابل حاق احل و اة
يف فرض قراراهتا).
ا ااا النقاال فاااآلايت ال رديااة السااابقة ونظائرىااا والاارواايت الش اريفة وىااي اهاارية ااادا اقولااو صاالى هللا عليااو والااو وساالم ((إان
َّلل ولارسووولا او َُّ اىووي ل ُكووَ ا
ض اا
راأللر ا ا
َّلل ولاموون لعمرىووا))( )4واحلااديث تفااق عليااو بااني الفاريقني و(( لعو ا
ا
ا
لحيلووا
أ
ن
و
م
ف
وين
و
م
لر
األ
ق
واد
ر
ل
ض ل ل ر للل
لر ر
ر ل
ر
للُ
ل ر
()5
لمو لووا فل ا و لوي لوووُ)) والظاااىر ان ادل اراد ابلعاااد ن ااا يقاباال العااا ر ف ارياد طلااق ادل اوات ،والظاااىر ان واااو التساامية انااو قااد تعااداه
العمران وجتاوزه ،وليس العاد ن سلتصا بقد األرض حيث ف نسر العاد ابلقد واأنو نسبو إىل قوم عاد.
وأ ا العقل فانو ستقل بو اما سيأيت.
وأ ا الفطرة فدون الراوع إليها ،ويدلن على ذلا انا لاو ولادت يف ا يارة نع لاة و متا اذنا فلسافة احل و اات يف
نع الناس ن حيازة ادلباحات ومتلا األراضاي وادلعاادن فيهاا بقادر حااتا  ،فانا تار واادان يشاهد ابن لا احلاق يف ان
ت رع فيها ا تشاء وان أتال ن مثراهتا اما تشاء وان تست رج ن ابانها حيث تشاء .وللبحث صلة إبذن هللا تعاىل.
وآ ر دعواان ان احلمد هلل رب العاملٌن وصلى هللا على دمحم والو الطيبٌن الطاىرين

( )1سورة القصص آية .8
( )2سورة يونس آية .88
( )3وصولة.
( )4ةقة ا سالم ال ليك ،ال ايف ،دار ال تب ا سال ية ا اهران ج 5ص.279
( )5ابن أيب مجهور االحسائي ،عواا الالئ ،دار سيد الشهداء عليو السالم ا قم ج 1ص.44
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