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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.األبد
(5) 

 معجزة األسعار يف إدارة األسواق
يعوووا  )قاااال هللا العظااايم يف اتاباااه ال ااار    لرر ا  ل َلووو ل للُيووومر موووا يفا األر لرر ل ولضلوووعل ا )وقاااال اااال ا اااه   (1)(ُهوووول ال وووَق خل ولاألر

لانما   .(2)(لاْلر
 ر إبذن هللا تعاىل حول حمورين والبحث سيدو 

 احملور األول  بعض البصائر القرآنية.
وتقناني  وإحيائهاا ألراضاي املاواتالساتثمار ااحملور الثاين  مراعية مؤسسات اجملتمع املادين والراراات األهلياة يف التططاي  

 ألسعار يف إدارة األسواق.توزيعها، دون احل ومات حسب معادلة اليد الغيبية أو اخلفية ومعجزة العرض والطلب وا
 من البصائر القرآنية

يعا  ) لرر ا  ل  يشمل الثروات عَى سطح األر  وابطن ا (ما يفا األر
يعوا  )ان قوله تعااىل  البصرية األوىل:  لرر ا  ل َلو ل للُيومر موا يفا األر يادل علاى ان اا اة ماا يف ابألان األرض مان  (ُهوول ال وَق خل

يراامل الاانف  والغاااز ومعااادن الاا هب والف ااة  (مااا يف األرض)اخلااتات، للناااع مجيعااا ، و مااا علااى األرض ماان ومجيااعالثااروات 
وأليااور وأمثااار ه ماان أاااجار وأخراااب وأعراااب (  يراامل الغاااابت ضااا ت اام  مااا علااى األرض)واألحجااار ال ر ااة و،تهااا، وامااا 

والصااحارو وا بااال و،تهااا،  ،واحمليطاااتواألهنااار والبحااار  والغاادرانوااا لا السااهول والااوددن وا ااداول  ،وحيااواانت و،تهااا
  هي الها مجيعا  للناع.

لرر ا )ال يقال:   يراد به ما يف ابألن األرض وال يرمل ما على سطح األرض؟ (ما يفا األر
لرر ا )ن إإذ يقال   لانما )تتمة اآلية الثانية  يطلق على ما على سطحها أي ا  والدليل (ما يفا األر لرر ل ولضلعل ا لاوْلر * في وا  ولاألر

َ اابِّا  وووو وووواُِّ * فلباووووابلق ا آالءا رلب اُيمووووا ُ يل ِا ولالر ءر وووو َُو الرعلصر ْرلوووو و  موووواما * ولا لكر ووووُل َاُت األر ووووةا ولالن  ر في ووووا ) ااااااء  يهاااااإذ  (3)(فاكا ل
و)قولاه تعااىل و ( ...فاكا لوةا  يولا  ا ٌلررَنا ول ل لرر ا قاطلوعا ُمتلجواواراتا ولنلن واتا ماونر نلعرنواَز ول وقىوليفا األر ونرواَِّ ُيسر وُر  ا واَء   نرواِّا ولغليور ِبا

ُل بولعرضل ا علَى َد ولنُوفلض ا ُُكلا إاِّ  يف  واحا َم يولعرقاَُووِّل   بولعرَض يفا األر ايَت لاقلور  ؛ماع اهناا علاى األرض وليسااب يف ابألنهاا (4)(َلاكل آلل
                                                             

 .29سورة البقرة  آية  (1)

 .10سورة الرمحن  آية  (2)
 .13-10سورة الرمحن  آية  (3)
 .4سورة الرعد  آية  (4)
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 ما عليها وليس ما هو يف ابألنها. املرادن مع ا ير ل ثروة ابتة(ما يف الصحارو من احليواانت الربية مثال  )وأال ترى قولا 
 و)علااى( عليااه بلحااا    ( علااى مااا عليهااا بلحااا   يفوالساار  ان األرض ألبقااات، امااا ان السااماء ألبقااات،  يصااح إألااالق )

قااد يااراد ابألرض سااطح األرض وقااد يااراد ألااا ال اارة األرضااية   اال مااا علااى سااطح األرض  هااو يف ال اارة   آخاار، بعبااارة أخاارى
 راألرضية.  تدب

 َلَ  ا لَناس، ال لَحيومات (ولضلعل ا)
لانما )يف  (ولضلووعل ا)ان هنااان ن ااات دقيقااة يف انتطاااب المااة البصوورية الثانيووة:  لرر ل ولضلووعل ا لاووْلر وذلااا باادل ان يقااال  (ولاألر

 أو ابه ذلا. (خص صها)مثال  )اعلها( أو 
،  ااان الوضااع  ل ااياادل علااى اخلفااض وال    (الوضااع)وماان الن ااات  ان  الراايء وحط ااه، والوضاايع هااو الاادينء،  خفااض   ة واحلاا  

ووةل للتلضلووُع ))ويقااال للمتواضااع متواضااع ألنااه تاا لل للناااع ووضااع نفسااه وحاا  ماان ااا هنا و  يت اارب، ويف احلااديث  ئايل ولإاِّ  الرملَلل
َرما راض ا باها  ناحلتول لا لاطلالا ا الرعا ألالب العلام هلل ويف هللا  املقصودو )عليها له إلذعاهنا برر ه وتتواضع أانحتها  وإمنا ت ع (1)((نلنر

يف ان وضااعها أانحتهااا لااه هاال هااو يف الاادنيا أم يف اآلخاارة أم يف اليهمااا؟  ، علااى خااال   ، للقرينااة احلا  ااة(أو الطالااب املتقااي
 واألخت أراح مل ان اإلألالق ال و يؤيده أي ا  االعتبار.

لانما ) قولااه تعاااىل   لرر ل ولضلووعل ا لاووْلر ة ميذل لهااا لااأانم أو ملصاااحلهم ومنااا عهم ولسااد  حااااا م ا ساا تعاااىل يااراد بااه انااه (ولاألر
ليَل  ) قوله والنفسية و،تها نظت َر َُل اَلتر ُقُطوفُ ا  ل  انااو  ي ل لها تعااىل للح وماات بال للنااع، ومان الغرياب بعاد ذلاا  (2)(ول

باادل ان  التمتااع بثروا ااا ومعادهنااا علااى الناااعاسااتثمار األرض وحياز ااا واالسااتفادة منهااا و  (تصااع ب)تاارى احل ومااات الظاملااة 
 .!مع ان هللا تعاىل ذل لها، بصريح اآلدت والروادت، للناع ل ذلا هلم،تسه  

 عَى الفوضى؟قانوِّ األر  لَناس، هل يبعث 
لرر ل ّلِلا ا وللاملونر علملرلهلوا))وقد يعرتض على قانون  م احل وماات   ات  لا ان ذلاا يساتلزم الفوضاى واهلارمل واملارمل ولا  (3)((األر

؛ أال تارى ماثال  ان احل وماة لاو ر عااب يادها عان األراضاي االمتياة حياد  ذلاا الاهقب تها على األراضي وتتوىل أمرها اي ال 
مان األراضاي احمليطاة ابلنجا  أو ااربالء أو احللاة ما اااء وأراضي وزارة املالية و،تها، وأعلناب مثال   ان ال ل حر  يف ان حيوز 

بصاارة وأربياال واراااون، وقاام ومرااهد وألهااران، والقاااهرة ودمرااق وارااااي وألاارابلس واخلرألااوم و،تهااا،  ااان الناااع والسااماوة وال
 من اهات  أو ال مساواة وإاحا سيهجمون حينئ   على األراضي املوات وستحد   وضى 

أو حا  ملياوان  أو أقال   يحاوز ماثال  عرارة مالياني مارت ب ثات اادا ،  قد حياول أحدهم ان حيوز أاثر من حقه الطبيعي -أ
 مما يولد اضطرااب  ااتماعيا . أو أاثر مما حيرم سائر الناع من حيازة ح  أل  أو مخسمائة أو مائة مرت

                                                             

 .34ص 1ألهران  مل –ثقة اإلسالم ال ليين، ال ايف، دار ال تب اإلسالمية  (1)

 .14سورة اإلنسان  آية  (2)

 .279ص 5ألهران  ملثقة اإلسالم ال ليين، ال ايف، دار ال تب اإلسالمية ا  (3)
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حياوز مان لاه ولادان قاد عاماة النااع إذ  بانيمسااواة الاال  حااالت مان تاد وحيصال اإلاحاا  و فتقد العدالة ت  وقد  –ب 
 د م  ي مرت.مثال  أل  مرت وحيوز من له عررة أوال

يف    خت اااع ملرازياااة التططاااي  احل اااومياماااا تاااد   وضاااى يف هندساااة املنااااألق احمليااااة ألااا ه الطريقاااة؛ إذ حياااث اهناااا   -مل
 أو معوااة ضايقةالراوار  إذا واادان حينئا    ويف أو م اان اااء، وال نفااا ين داره ايا  اااء يبهندسة املدن  ان ال أحد س

ال هرابء واب ات الصر  الصحي وأانبيب املياه وحمطا ا، والسدود وا سور واألنفااق  ، اما ستفتقد ه ه املناألقومتعراة!
حياث اهناا ت لا  ال ثات اادا   اان مان يرياد بنااء بيااب بال حا  القاادر مانهم  و،تها إذ ليس ضقدور آحاد الناع عاادة ذلاا 

 .أل  ضع  سعر منزلهمثال  قد ي لفه ألنه يبين اسرا  يف املنطقة  سو  ال
احل ومااات الااا إذا اسااتلماب امللاا  وزمااام األماار  اهنااا ستسااتدعي اخلاارباء يف اهلندسااة املدنيااة ماان ع ااس ذلااا الااه علااى الو 

الطاارق العلميااة يف   حسااب احادىمدينااة مساتو ية ل ا ااة املواااافات ال ارورية للعااي  ال ار   ااي طططااوا لبنااءبرا   روعا ااا  
ت ني يااة ودراسااة اخلااواص ال يماويااة والفيزدويااة واملي اني يااة للصااطور و دسااة اياا ااة االبعاااد   مااثال   يقااوم  ريااق  عمااال اهلن

 .وايفيتهااالبتها واثا تها و... تقرر مواقع بناء األنفاق والسدود وا سور  حسبومواد الرتبة والا على 
املوااافات العاملياة  حساب ويقوم  ريق آخر بعمليات هندسة املوااالت عرب تصميم وإنراء الطرق وهندساة النقال واملارور

 .الصحيحة
 ة املتطصصة بتصميم أنظمة الصر  الصحي وحمطات املياه.الصحيويقوم  ريق آخر بعمليات اهلندسة 

خصائص السوائل على العمارات واملنر ت وا سور نظت أثار  والا تقوم بدراسةويقوم  ريق آخر بعمليات هندسة املوائع 
 ح على املباين وه  ا.ضغ  املياه على السدود وأثر الرد

 ويقوم  ريق آخر ألندسة وتصميم الرب ة ال هرابئية.. وه  ا وهلم ارا.
وه  ا جند ان إارا  احل ومة على توزيع األراضي بل وتصميمها وإدار ا وتنفي ها للعملية هو األالح للنااع، بادل ان 

لرر ل ّلِلا ا وللاملنر علملرلهلا))ت ون   ازية قوية.بدون إدارة ح ومة مر  ((األر
 اقتصاد السوقيف اليد اخلفية الغيبية 

 وا واب عن ذلا 
اال، وأل  اال!! بل ان اخلت ال اخلت يف ان تتنحى احل ومة اانبا ، وان يوال األمر يف حيازة األراضي املوات وإحيائهاا 

إاحاا   وضاى وال هارمل ومارمل وال ، وال تلازم مان ذلاا وإىل مؤسسات اجملتماع املادين والراراات األهلياة لناع ال الناعإىل ا
 .ذلا وال ابه

قاااانون ماان أهااام القااوانني االقتصاااادية الااا ت ااام العااا  منااا  ألااو  السااانني  يتوقاا  علاااى اسااتنطاقوتوضاايح ذلااا وبرهنتاااه 
ديث وستبقى حاامة مادام اإلنسان إنساان  والبرر بررا ، وذلا القانون هو قانون )اليد الغيبية( ال و أ اه أباو االقتصااد احلا

)الست الساالس لالقتصاااد ( بااا)اليد اخلفيااة( وأ اااه الاابعض بااا)نظام السااوق( وعاارب عنااه بع ااهم بااا1776يف اتابااه ثااروة األماام )
( والااا و يع اااس حقيقاااة ان االقتصااااد يتجاااه للتحااارن ألوعاااا  واااو التاااوازن ألويااال املااادى وان األساااواق تقاااوم بعملياااة الالمراااازو
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 .قوانني العرض والطلب ونظام األسعارعرب  تصحيح ذا ي إذ تصحح نفسها بنفسها
عامل خاراي ألارئ، وإال  ان نظام ه ا الساوق والياد اخلفياة تعمال ضاا بسبب ون ي   ان اخللل إذا حد   إمنا حيد  

بتاادمت العمليااة االقتصااادية السلساالة املرنااة،  ابلترااوي  علااى   أو هاي هااي براا ل مثااا  مااادام   يتاادخل عاماال خاااراي يقاوم
مسااتبد طاال  بتدخالتااه ابلعمليااة االقتصااادية، أو حاارب مفاائااة أو ،ااات  أو ملااا أو حاااام لعاماال اخلاااراي  ساالطانواملااراد اب
زوال  ضجارداألسواق متيل ألن تسرتاع عا يتها وتوازهنا ابلتدريج وبر ل م هل  ورا  ان أو زلزال أو ابه ذلا، على  ،مفاائة
 اخلاراي. العاملذلا 

الرااريعة اإلسااالمية، هندساااب األسااواق وتبنتهااا مهيااة وألهنااا أحااد أهاام قااوانني علاام االقتصاااد وألن وألن املساا لة يف ،ايااة األ
 –برا ل أو آخار  –الا و تبنااه اإلسالمي ، مع بعض التطوير ضئات السنني ، قبل االقتصاد ال السي ي احلديثعلى ذلا

ح لناا ايا  تال الياد اإلهلياة أو الياد اخلفياة مع الة  ال بد من ان مننحها بعاض الرارح والبسا  ليت ا ،االقتصاديون الليرباليون
عااان  اياا  يغنيناااا نظاااام الساااوق الالمراااازو، و بعااادل وإنصاااا  ومرااا لة  وضااى املااادن املبنياااة و اااق هااا ا النظاااام راضاااياألتوزيااع 

 عنه يف )األسواق(  أ،نااناما   (األراضي)التططي  املرازو احل ومي يف 
 !!معجزة األسعار واألسواق

جيرو ال يوم يف اا ة أسواق العا  ذلاا  ذلا ال و يفصح عنه مايف عا  اخللقة،  هوعجائبهللا  رار انعأسان من أ،رب 
التف اااات يف    اقتصااااروا علااااى –عااااادة  –ان عجائااااب هللا تعاااااىل يف عااااا  اخللقااااة  ااااوق ان تعااااد  أو ان تصااااى ول اااان العلماااااء 

ود و،فلاوا،  ،وات أو البحاار أو أعمااق األرض وعاا  الطبيعاةالساما واألسرار والغرائب الا مأت أرااء العجائب واستعراض
 عن بعض أ،رب ،رائب انع هللا الا أبد  هندستها يف )عا  األسواق واألسعار(! ،رابة ذلال غ

عليااه  ان ال ثاات ماان الناااع قااد يتساااءل قااائال   ان عهااد املعجاازات قااد انتهااى!  لقااد أااارى هللا اإلعجاااز علااى يااد موسااى
 ،ابلسافينة والطو اان علياه الساالموعلاى ياد ناوح  ،و،تهااو لاق البحار والياد البي ااء  ن والدم وال افاد والثعبا ابلعصى السالم

األامااه واألباارص  إببااراء عليااه السااالموعلااى عيسااى  ،ابلنااار الااا اعلهااا إبعجاااز ماا هل بااردا  وسااالما   عليااه السااالموإلبااراهيم 
و،ات براق القمار وت لام احلجار ومراي الراجر  االى هللا علياه والاه وسالم وإحياء املوتى إبذن هللا وعلاى ياد الرساول املصاطفى

 ذلا! ول ننا ال نرى معجزة هلل تعاىل يف ه ه العصور أاال !
 ول ن املف  ر املتدبر يرى إعجاز هللا تعاىل متجليا  يف ال ايء

 ء لووووووووووووووووووووووووووووووووه آيووووووووووووووووووووووووووووووووة ويف كوووووووووووووووووووووووووووووووول  وووووووووووووووووووووووووووووووو 
 

  ووووووووووووووووووووووووووووووووودل عَوووووووووووووووووووووووووووووووووى ننوووووووووووووووووووووووووووووووووه واحووووووووووووووووووووووووووووووووود 
 

لقلا))  عليه السالموقال  َُوُز ِبا لبرصلارا وللليانر رلنل رُه الرُق ةا األر ميلاِّا َللر  ولرلُه الرُعُيوُِّ ِباُشلاهلدل  .(1)((ئا ا اْلرا
يف اا ااة  الرااواهد علااى إعجاااز هللا تعاااىل اإلعجاااز الاا و يناادر ان يلتفاااب إليااه اإلنسااان ر،اام انااه يااراه ااال يااوم أعظااموماان 

الا تو ق بتناسق م هل بني  ،احلراة السلسلة املرنة املتوازنة لأسواق يف خمتل  دول العا ) وذلا اإلعجاز هو  أسواق العا ،
ماان دون أو مئااات األلااو  ماان الوسااطاء واملااوزعني، بواسااطة ماان املنتجااني وعراارات املاليااني ماان املسااتهل ني  و مئااات األلاا

                                                             

 .97ص 1ألهران  مل –ثقة اإلسالم ال ليين، ال ايف، دار ال تب اإلسالمية  (1)
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ااا عااارب نظاااام العااارض والطلاااب الااا و يعمااال د باااني تلاااا األألااارا  الثالثاااة املطتلفاااة أااااال ، وذلاااا الاااه اتفااااق أو تنسااايق متقص 
 .يعمل بر ل ألوعي تلقائي وبدون إاراه اما انه -بانه يعمل بدون ختطي  مرازو  -أخبصيصتني عجيبتني  

واأل،اارب ان تقااوم )األسااعار( بتنظاايم ماا هل لعمليااة العاارض والطلااب  ااتطفض العاارض حينااا  وتزيااده حينااا  وختفااض الطلااب 
 .مالئمة العرض والطلب وتطابقهما،اية معينة مرسومة وهي يف تنا،م م هل يست وو  ،حينا  وتر عه حينا  

ناسق العرض والطلب الماا حاد  تاألرابح بوظيفة الثواب والعقاب لتعيد إىل األسواق توازهنا ولي مث الغريب أي ا  ان تقوم
 ا(.ما حبيث طل ابلتوازن بينهاخنفاض أو ارتفا  يف احدمه

 املثال املبس  التا  سيت ح ايدا  عرب عرض وه ا ما 
ٌيع واالست َلك ملَلينيلالعامل اخلف    !الناس تنسي  اْلنتاج والتو

لنفاارتض ان ااال اااطص يسااتهلا ساانود   مث  ،ن خاا  العااراق منوذاااا  ولنفاارتض ان عاادد ساا انه هااو أربعااون مليااون نساامةل
علماا  ابن الابعض قاد ، امعدل ستمائة ر،يا  خباز )أو ضعادل مخساني قرااة خباز ااهرد  وضعادل ر،يا  وثلثاي ر،يا  يومياا  

أو ال يساااتهلا اااايئا  أبااادا  االرضااايع،  املعااادل اجملماااوعي  يسااتهلا أربعاااة أو مخساااة أقاااراص يومياااا  وقاااد يساااتهلا الاابعض قرااااا  
 مليار ر،ي  خبز سنود  يف العراق  ق ! 24ما ذارانه(   لا يعين استهالن  لنفرتضه

مثاال آخاار  لنفاارتض ان ااال اااطص يسااتهلا داااااة واحاادة ااال اااهر )مااع ان الاابعض قااد يسااتهلا ابلرااهر ثالثااني أو 
دااااة  12ح  داااة واحدة، ل ا نفرتض املعدل داااة ال ااهر(  ها ا يعاين  عررين أو عررة وقد ال يستهلا البعض

 ان األربعني مليوان  يستهل ون أربعمائة ومثانني مليون داااة سنود !ابلنتيجة ابلسنة، ويعين 
ااادا ،  ابااتمليااون داااااة رقاام   480واآلن لنتوقاا  قلاايال  لناادرع اإلعجاااز املاا هل لااا)اليد اخلفيااة( و)نظااام السااوق(  ااان 

أرااااء نترارة يف اا  املها ه الاداااات تارت  يف عرارات األلااو  مان احلظاائر )حظاائر الاداامل( واملهام الغرياب يف األمار ان 
الااا ألااو  املاازار  أو احلظااائر أو  تنتجااهوالاا و  اات الهاااالاابالد وهااي باادورها تعتمااد علااى الطعااام الاا و جيااب تااو ته للااداا

 ..اامال  ذلا  الا تو ر تستورد من هنا وهنان و 
عملياااة تتطلاااب  (الدااااااة امل تملااة والتفااريو وااااوال  إىل مرحلااةالفقاااس  ،مرحلاااة الباايض) وإدارة الااداامل ضراحلاااه املطتلفااة

ول ان وماع  من األمراض واألوبئاة، وقاد  اوت ال ثات ال ثات اادا  منهاا يف احلظاائر ألاوال السانة. فظاحلرعاية و ونظاما  للاهدا  
مث بعاد  ،إىل اا اة املساتهل ني يف أراااء الابالد ويف الوقااب املطلاوب (مليون يف املثاال 480وبة )وهي ذلا تصل األعداد املطل

ذلا أت ي ألو  السيارات والراحنات الا تنقال الاداامل احلاي أو املا بوح إىل عرارات األلاو  مان احملاالت املنترارة يف اا  
 البالد، مث توالها بدورها إىل املاليني من املستهل ني!

 اال يوااد حااام ظاا    الغريب هنا انه ال يواد ختطاي  مراازو عاام يوااه ها ه العملياات املتنوعاة الطويلاة املترااب ة أبادا  و 
بدراسااة ااام مليااون داااااة حيتااهااا الرااعب العراقااي  أو ح ومااة مل يااة أو مجهوريااة، اسااتبدادية أو د قراأليااة قامااابأو عااادل 

مليون أو أقل أو أاثار؟ وال وااد حااام أو ختطاي  مراازو حيادد اام عادد  430مليون أو  460مليون أو  480ابلسنة واهنا 
مليااون  وال أربعمائااة زائاادة  مليااون  500مليااون داااااة ال  480يف أواااء العااراق لتت فاال ابنتااامل  احلظااائر الااا ينبغااي ان ترااي د
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مااع بع ااها إىل بعااض  وااادها انقصااة وال قااام جدد حاااام مواقااع هاا ه احلظااائر واميااة إنتااامل ااال منهااا امااا انااه   حياا! انقصااة  
 ا لغى بع اها! وال قاام حااام بتحديااد عادد حماالت بياع الاداامل الااا  أو أمار با لا، أو وااادها زائادةحظاائر اديادة   صانع
 إىل أيدو املستهل ني بسهولة! مليون داااة 480تلا الا توال

ت األلو  من املنتجني، من ،ات تاراب  بيانهم   حيد  أو ايء من ذلا أبدا .. بل ان )اليد اخلفية( هي الا د عاب مئا
 مليون( ابل ب ! 40مليون( الا حيتااها ماليني املستهل ني ) 480امل هلة )املطلوبة أاال ، إىل إنتامل ال مية 

داامل  انااه ساارعان مااا يراااع إىل نقطااة التااوازن ماارة أخاارى، براا ل آ  أتوماااتي ي وماان دون وإذا حااد  ان زاد عاارض الاا
ختطي  مرازو، بل يبادو ان هناان توا قاا  ال مرئياا  باني مئاات األلاو  مان املنتجاني خلفاض اإلنتاامل إذا ازداد عان أللاب مالياني 

 !!املستهل ني لزددة اإلنتامل إذا زاد أللب، وتوا قا  آخر ال مرئيا  ا لا املستهل ني
 واي  حد  ذلا التناسق امل هل باني املراحال الاثال   اإلنتاامل  لا اله؟ من ال و أدار العملية الها؟قام ب من ال و 

 االستهالن؟مث  التوزيعمث 
 )األسعار( ه  اْيم العادل!

إذا ارتفاع الساعر ؛  اناه لياةهاو )احل ام العاادل( يف اا اة مراحال العم ر،م انه أعجم أب ام ال يفهام! اي  اان )السعر(مث    
نظاارا  لااأرابح ال بااتة  لاازددة اإلنتااامل وإىل ،ااتهم ابالسااتثمار يف هاا ا احلقاالاحلاااليني  انااه يرساال باا لا إاااارة إىل املسااتثمرين 

ة تباادأ مساات  (االسااعار)اإلنتااامل، وعناادما ياازداد مث ياازداد يصاال إىل نقطااة التعااادل  ااإذا ازداد أاثاار  ااان باا لا ،  ياازداد املتوقعااة
ألن العااارض زاد علاااى الطلاااب  اااإذا اخنف ااااب األساااعار أرسااالاب إااااارة للمنتجاااني لتقليااال حينئااا   تااادرجيا  تااانطفض معااساااة إذ 

 .!اإلنتامل  يقل إىل ان يعود إىل نقطة التوازن من اديد
عاادالت وا ازر يف البحار ت ماه م وه  ا جتاد )الساعر( ياتح م برا ل ما هل يف تنظايم حرااة العارض والطلاب، واماا ان املاد  

 ياازداد حباادود وينحساار حباادود، إال إذا حااد  ألااارئ خاااراي،   اا لا حراااة ، مااثال  اجاذبيااة القماار   اونيااة حمااددة   –ايولوايااة 
 وهو )السعر( اما أسلفناه. على مدار األدم واألاهر والسنني يتح م ألا هلا عامال   ان وا زر يف العرض والطلب  املد  

عرُر إا ))  َى هللا عَيه واله وسَمالرسول   ((ىلل اّلِل ا علز  ولنلل  إاَّن لا الس ا
وعرُر إاىلل اّلِل ا علوز  ))يرت إىل ها ه احلقيقاة امل هلاة بقولاه   الى هللا عليه واله وسلمول لا اله جند الرسول األعظم  إاَّن لوا الس ا

 نادع عاا  الطبيعاة أو عاا  احلياوان أو اإلنساان،   ماا ان  والاا اسائر قوانينه الا وضعها يف ال ون  )السعر(  ان (1)((ولنلل  
،   اا لا قااانون املطتلفااة األرض وال ااراتوي ااب  حراااة يهناادع عااا  الطبيعااة وهااو قااانون وضااعه هللا تعاااىل، ن ا اذبيااة قااانو 
إرااعهماا يف مادى  يهاا حا   وا ازر  ينظم حراة العرض والطلب وياتح م يف درااة املاد  الها السعر( يهندع عا  األسواق  )

 زمين معني إىل حالتهما الطبيعية.
وواءل ))ل  قااا ااالى هللا عليااه والااه وساالممث انااه  َلا  ل ِلرفاُضووُه إا وواءل ول َلا  ل وإمنااا ير عااه وطف ااه حبسااب القااوانني الااا  ((يولررفولُعووُه إا

                                                             

 .265ص 3قم  مل –الريو الصدوق، من ال حي ره الفقيه، مؤسسة النرر اإلسالمي  (1)
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وقاال   (2)(ُثُ  نل وربلوعل سلوبلبا  )وقاال   (1)((اعرقاولر و ولولك ولر ))وضعها، اقانون السعر، إذ )ا  هللا ان جيارو األماور إال  ساباألا( وورد 
ةَ )وقاال   (3)(ُكمر إاِّر  ولنرُصوُروا اّلِل ل يولنرُصورر ) وتلطلعرُتمر ماوونر قُووو  ُوومر ملوا اسر ووُر إاال  ماونر عانرودا اّلِل ا الرعلزيووزا )اماا قاال    (4)(ولنلعاودووا هل ولملوا الن صر

ْرليويما  َر )  ال اايء تصاح نساابته إلياه ولا ا قاال   مجعهاا ب األساباب وبياده مقاليااد األماور  أناه مساب    -أ (5)(ا ولموا رلمليرووتل إا
وألنااه  سااح لنااا تااال التحاارن يف دائاارة االختيااار  تصااح  -ب (7)(ولمووا  لشوواُ ِّل إاال  نلِّر يلشوواءل اّلِل ُ )و (6)( يرووتل وللياوون  اّلِل ل رلمووىرلمل 

 .أي ا  ا لا نسبة أ عالنا إلينا
ووعرُر إاىلل اّلِل ا علووز  ول نلوول   ))  ااالى هللا عليااه والااه وساالموقااد قااال الرسااول  ر ه ان يسااع   اااوااب  علااى الاا ين أللبااوا مناا ((إاَّن لووا الس ا

الحاألتاااه وعلماااه إىل األساااواق، و  يساااع ر علااايهم، وذلاااا  (8) ااار مرااااوا ح  علاااى احملت ااارين  ااار ض، وااتفاااى ابن أمااارهم ابن ط  
ان العرض إذا ازداد )إبخارامل احملت ارين ب اائعهم وعرضاها يف الاداااني اإلهلي احلاام على األسواق وهو قانون االقتصادو ابل

 إىل التسعتة أبدا .مع ذلا ه ألبيعيا  وال حااة واألسواق( اخنف اب أسعار 
ووولاقا   ووَى هللا عَيووه والووه وسووَمملوور  رلُسوووُل اّلِل ا ))ونااص الروايااة   لسر َُروورلجل إاىلل بُطُوووِّا األر وورلأاامر نلِّر  ُير تلياووراينل فلووابلملرل ِبا لرُمحر ابا

َلوير وسوَم  وَى هللا عَيوه والوهولحليرُث يولنرظُُر الن واُس إالليور لوا، فلقايولل لارلُسوولا اّلِل ا  و ل : للوور قولو مروتل عل  وَى هللا عَيوه والوه  امر فولغلضا
ووعرُر إاىلل اّلِل ا علووز  ولنلوول  يولرر  وسووَم َلووير امر إاَّن لووا الس ا : نلانل نُقولووو اُم عل ووها، ولقلووالل َلا حلوو   ُعوورالل الرغلضلووُ  يفا ولنر ا ِلرفاُضووُه إا وواءل ول َلا  ل فولُعووُه إا
  (9)(( لاءل 

ُ بولعرضلوُ مر ماوونر  دلُعووا الن وواسل ))اارح بر  اه التططاي  املرااازو لأساواق بقولاه  االى هللا علياه والااه وسالماماا اناه  ٌُُق اّلِل  يولورر
 .(10)((بولعرضَ 

 فشل الشيوعية العاملية يف الت طيط املركزق لْلسواق
اما ومن ذلا نعر  سر الفرل امل هل ال و منياب به الريوعية العاملية،  قد ر عاب اعار )التططي  املرازو( لالقتصاد  

الثمانينات ابلرتااع عن ه ا النظام تدرجييا  واالجتاه أواخر من   ، ول نهم يف )الصني( بدأواللسياسة أي ا   الرعار نفسه ر عاب
 وو نظام السوق ايئا   ريئا  واان ذلا من أسرار تقدم الصني اقتصادد  بر ل سريع خالل العقود األختة.

                                                             

 .75ص 1قم  مل - عليه السالمابن أيب ا مهور االحسائي، عوا  الآللئ، دار سيد الرهداء  (1)

 .89سورة ال ه   آية  (2)

 .7سورة حممد  آية  (3)
 .60سورة األنفال  آية  (4)

 .126سورة آل عمران  آية  (5)
 .17سورة األنفال  آية  (6)

 .30سورة اإلنسان  آية  (7)
 ما احت روه. (8)
 .265ص 3قم  مل –الريو الصدوق، من ال حي ره الفقيه، مؤسسة النرر اإلسالمي  (9)
 .396األما  )الطوسي(   (10)
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التااريو  أعجاب م ذلاا أم   يعجاب م  اانسواء  باا) 1956واما االتاد السو يا ي  بعد ان ااناب خرواو  قاد اارح عاام 
متاماااا  إذ ااااان التااااريو هاااو الااا و ت فااال باااد ن االتااااد مااان ذلاااا لع اااس قاااام اب(، ل ااان التااااريو !وساااو  ناااد ن م !يف اااافنا

 السو يا ي ومرازيته املطلقة يف السياسة واالقتصاد وإىل األبد!
املراااازو، األاثااار ح ماااة  واللطيااا  ان قاااادة االتااااد الساااو يا ي قااارروا يف البااادادت إدارة االقتصااااد ضجملاااه عااارب التططاااي 

ية السوق!  جمعوا ختة علماء االقتصاد، ليقرروا هم بدل اليد الغيبية أو اخلفية اإلاابة على األسائلة التالياة و من  وض بنظرهم
يف  تناتجفي مثالناا الساابق، اام دااااة جياب ان   ،يف مراحل اإلنتامل والتوزيع واالستهالن( ؟)ام واي  وم  وأين وم ن وملن

د اام حظاتة أو يف أية منطقاة تراي  ) د تلا احلظائر وأينوم  تري   ؟نوعية وامية من احلظائر واألاهزة ةد؟ واي  وعرب أيالبال
عطااى منهااا للمسااتهلا حسااب نظااام وااام ي   ؟ن تااوز وعاارب م اا ؟وملاان ترساال ؟وم اان يقااوم إبدارة احلظااائر ؟(د ااايء منهاااال يرااي  

ماااان اخلبااااز وا اااا   إىل التططااااي  املرااااازو  ااااال ااااايء يف االقتصاااااد   احلاااازب الراااايوعي إخ ااااا وه اااا ا حاااااول  ..ال وبنااااات
األااااباا واألقاااالم والااااد اتر وإىل األقمراااة واملالبااااس، إىل و ، وإىل البااا ور واأل ااادة، واخل اااروات  نواعهاااا والفواااااه  ااااا اهلا

 األاهزة املنزلية وال هرابئية وأل  ايء وايء!!وإىل وال تب، 
ملطططااون ابلفراال الاا ريع وان ي تراافوا عاادم تطااابق حساااابت احلقاال والبياادر وان يرتااعااوا واااان ماان الطبيعااي ان يوااااه ا

هااو النظااام األ  ال األاثاار تطاورا  ومطابقااة لتلبيااة  تادرجييا  )حاا  الساقوع( بعااد ان ااترافوا متاا خرا  ااادا  ان نظاام السااوق احلار  
علاى نظاام العارض والطلاب  معتمادا  تواياه مراازو هاو الا و يعمال دون إااراه وبادون بر ل سلس متاماا  واناه حااات البرر 

وعلاى )األرابح( انظاام للمثوباة  برا ل متاوازن الطبيعي وعلى ميزان )األسعار( امقياع مراعي لتنظيم حراة العرض والطلب
 طلب الناع أاثر وتثبي  إنتامل ما ال يريده الناع.ما يوالعقوبة، ومن مث ترجيع إنتامل 

 يع األراض م حركة  وٌ اليد اخلفية  نظ  
إذا ااناااب )اليااد الغيبيااة( أو )اليااد  اهنااا ليساااب ضع االة أاااال ،  انااه   نعااود إىل مع االة االراضااي  نقااول ،إذا توضااح ذلااا

اخلفياة( هااي الاا تاانظم حراااة األساواق حسااب قااانون العارض والطلااب وحسااب مؤاارات االسااعار،  اهنااا بنفساها تقااوم بتنظاايم 
 وال متاما  ح و الق ة ابلق ة!حراة األراضي على نفس الصورة والام ن

 وبعبارة أخرى   ان )األراضي( هي اغرى من اغردت تلا ال ربى ال لية!
، هاااي و... السااايارات وامل يفاااات والثالاااااتو االعقاااارات واااااألاهزة ال باااتة والصاااغتة   هاااي وبعباااارة ةلثاااة  ان االراضاااي

 أاثر مما تصلح. ب اعة من الب ائع الا إن ت ماب  يها احل ومة اان ما تفسد  
 مخس ح، جل اتَ صَا د نكثر مما يُ فسا التدخل اْيوم  يُ 

 املزيد من االستئثار واالستبداد  يحت ر املسؤولون، اايئا   رايئا ، األراضايوإىل أوال   ألن احل ومة متيل بطبعها إىل التمراز 
 ا يدة هلم وألقرابئهم وأحزاألم ومجاعا م. ال ثتة

 أللب يطلب منها، إال اببتزاز وراوة و...بعها متيل إىل قول )ال( ألو ةنيا   ألن احل ومة بط
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 ةلثا   ألن احل ومة بطبعها متيل إىل املزيد من البتوقراألية والروتني والتعقيدات والتقييدات اإلدارية.
لاااتح م يف عااارب ا اااي  و،اااته واسااالطة ا م هلاااة  اقاااوة الساااالح،وقاااوى رابعاااا   ألن احل وماااة ترتااااز يف أياااديها سااالطات 

هلا إدها وزارات الزراعة والتجارة والصاناعة و،تهاا، سائر دول العا  عرب وزارة اخلاراية، واالقوى امل هلة الا ختو   العالقات مع
  لما أضيفاب هلا االحية اديدة وقدرة اديادة )اقادرة ضاب  األراضاي والاتح م  يهاا( الماا ااان خطار انقالألاا إىل سابع 

َلُ وم)) عليه السالماألمت  قال ضار يغتنم أالهم اما وُبعا  ضلوارااي   ولغرتلوناُم نلكر َلوير امر سل لنا وقاد  ص ا ،أاارب  ا ارب (1)(( ولالل  لُيونلن  عل
 والربملاانت املتوازية(  رااع. بر ل أاثر تطورا  يف اتاب )السلطات العررألريقة تقسيم السلطات 

جملتمااع املادين والرااراات األهليااة والنظااام الالمرازيااة وخامساا   ألن احل ومااة هااي أقاال افاااءة، بادون قياااع، ماان مؤسسااات ا
 للسوق.

 ولين كيِ  دير اليد اخلفية استصَلح األراض ؟
 بر ل عادل؟ الالمرازية، عملية توزيع األراضي األسواقول ن هنا يربز السؤال األول وهو  اي  تدير اليد اخلفية ونظام 

 واي  تتم هندسة املدن؟
 األهَيةهندسة املدِّ عرب الشركات 

ما هندسة املدن  تاتم عارب الراراات األهلياة املتطصصاة واملتنا ساة   ال ااراة أ  يف ضمن اآل ي رقنيعلى اال الوا واب 
تعااارض تصاااميمات أ  ااال وخااادمات أاثااار وامتياااازات أو ااار،  اااان النااااع سااايقبلون عليهاااا أاثااار.. واماااا تاااتم اا اااة عملياااات 

وامااا تاااتم عمليااة عااارض العقااارات واملسااااان واحملااالت التجارياااة املبنيااة ابلفعااال )املناقصااة(   ااان ان تااتم هااا ه العمليااة أي اااا .. 
 تتم ه ه العملية.. ،واالراضي اململواة ابلفعل

تفااتح اجملااال )أو ال تغلقااه إذ لاايس هلااا حااق أاااال  يف ساالب حااردت الناااع يف احليااازة ان احل ومااة علااى وذلااا يعااين، ان 
ات املسااج لة )وال ناارى واهااا  الااارتاع تسااجيلها أباادا   انااه خااال  حااردت الناااع والزراعااة والصااناعة و،اات ذلااا( امااام الراارا

ولعله أي ي بيانه، ول ان نقاول تنازال   الراراات املساجلة( ل اي تتناا س ماا بينهاا يف تقاد  أ  ال االألروحاات إلحيااء األراضاي 
ها ه الراراة وتلاا  تعارضبعاة ضائاة ألا ، مث بعرارة مالياني ورا ةاملوات  قد تت فل اراة ضليون مارت وأخارى ضلياون آخار وةلثا

و.. خمططا ا لبناء األراضي على اا ل بياوت مان مائاة مارت وما  ي مارت وثالمثائاة مارت و... وألا  مارت وه ا ا.. وعلاى  ةوالثالث
ااا ل مااازار  خمتلفاااة األحجاااام واملوااااافات، وعلاااى اااا ل أسااواق وحماااالت، وعلاااى اااا ل اااااطبالت وحظاااائر.. ا  وي اااون 

هلاام اخليااار يف ان يؤسسااوا اااراات ادياادة ان امااا   و...يااار واالختيااار يف الرااراء ماان أراضااي هاا ه الرااراة أو تلااا للناااع اخل
 يستثمرون ألا األراضي  نفسهم.

ابإلاارا  علاى ذلاا الاه  تاتم املناقصاات تااب إاارا ها  ،تان  األوىل  ان تقوم مؤسسات اجملتمع املدين املعنيةغوههنا اي
، وقاااد  ص ااالنا ألريقاااة ذلاااا يف اتااااب وهاااي الاااا تت فااال أي اااا  إبحاااراز عدالاااة التوزياااع  املهااااالعملياااة سااات يف تمااال وه ااا ا 

                                                             

 .126قم  ص –سن بن اعبة احلراين، ت  العقول، مؤسسة النرر اإلسالمي احل (1)
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)السااالطات العرااار والربملااااانت املتوازياااة(  رااعاااه حتماااا  ألن الف ااارة ستت اااح برااا ل الاااي ال يقبااال اللااابس حينااا ان إبذن هللا 
 تعاىل.

، والفرق بني ه ه األألروحة وبني االألروحات املتداولة لى العمليةوم احل ومة ابإلارا  علية  ان تقالثانية  وهي ايغة تنز  
 يف عا  اليوم من اهات 

 اْيومة حارس فقط، ال منتج وال قا !
التططاي  والبنااء و.. أو ال تتحاول هاي بنفساها إىل )ااراة( تقابض زماام  ه ه،   وال   الدولة ال متارع، حسب أألروحتنا

أو عادم الساماح  ، حبيال خفياة أو بطريقاة الياة،راز القوى وإقصاء الرراات املنا سة األهلياةاألمور ليعود حم ور االستبداد ومت
 هلا ابملرة ابلواود أاال .

ةنيااا   ان احل ومااة تقتصاار علااى اإلااارا  ال لااي اااي ال تنتهااا القااوانني، ال أاثاار، أو اهنااا تقااوم باادور احلااارع لل ااواب  
أو سااارقات، تااادخلاب  أو ،ااا   أو تالعاااب   لعاماااة، اماااا لاااو قامااااب ابحت اااار  القواعاااد ا احااادى الراااراات قااا ،  اااإذا جتااااوزت 

احل ومة، واملقصود اهاز الق اء حصرا  وال ،ت وهو السلطة الثالثة، ارع ان ي ون ال ايء علنيا  ويتميز ابلرفا ية ااي ال 
تارد ر اع تقريار للسالطات  )براااوى أو حمساوبيات واابهما(  مهماة احل وماة اساتطدام سالطاته يسيء ا هاز الق اائي أي اا  

 الق ائية وال ،ت.
 جمَس الشورىبيد   قنني األطر العامة

مارت إذا أض ار حبقاوق اآلخارين،  ماثال  ملياونةلثا   ان ال و ي ع القوانني العامة، مثل انه ال حيق للرطص الواحد ان حيوز 
ماان مائااة ماارت إىل ألفااي ماارت وأاثاار أو أقاال )حسااب   ابملقاادار الاا و ال جيحاا  حبقااوق اآلخاارين،  فااي املنااازل احلااق   باال ل اال   

اال ويف الراراات واملازار  واحلظاائر و،تهاا،   (ااتظا  املدينة ابلس ان ومساحة األراضي املتو رة وحسب احلاااات والر،باات
علاى رأو  ،اعأقول  ان ال و ي ع القوانني العامة هو تلس الرورى )الربملان( املنتطب انتطاااب  واقعياا  مان النا حبسب حاله.

مان اجملتهادين يف  عادد   وااود   آخار  برارع   من يرى ان األمر مفوض إليهم يف أمثال ذلا اما هاو الارأو املنصاور، وعلاى رأو  
  ةلاااث ، وعلاااى رأو  ثقاااات اجمللااس أو عااادوهلم بعضلااايعطاااي بعاااض املرااااع واالاااة ان أو  ،عوا مااا حااار م هللااجمللااس ااااي ال يرااار  

 مثال  من ال واب  الاا يراهاا العدياد  ،املراع ال و تقلده األاثرية  وعلى رأو رابع ،املرااعاورى هو  ال و ي ع ال واب  
ان ماان حاااز أرضااا  ألااال بناااء أو زراعااة أو ،اات ذلااا،  انااه  هاال ثااال  ساانني،  ااإن  اسااتنادا  إىل بعااض الااروادت ماان الفقهاااء

 إعمارها.أمهلها ال بع ر مواه، سق  حقه واان لآلخرين حيازة تلا األرض و 
ر ااا و... ا  إذ ي ااون إنراااء الرااراات وإداألخاارى  باا لا حيصاال التااوازن التااام بااني الرااعب واحل ومااة والقااوى ،وعلااى أو

بيااد الناااع اا ااة، وي ااون التقنااني بيااد الربملااان الاا و انتطبااه الناااع )خااااة بصاايغة الساالطات العراار املتطااورة ااادا   الحااظ( 
التنفي يااة( وي ااون املراااع يف  صاال األمااور والنزاعااات هااو الق اااء واحملاااام املدنيااة مث وي ااون اإلااارا  العااام للح ومااة )القااوة 

 الدستورية )رااع أي ا  ملزيد التدقيق والتفصيل وال واب  اتاب السلطات العرر(. وللبحث الة إبذن هللا تعاىل.



 ه1441ربيع اآلخر /  21األربعاء  ...............................................................( 317)والتدبر  التفسريدروس يف 

11 

 

 رينوآخر دعواان اِّ اْمد هلل رز العاملني و َى هللا عَى حممد واله الطيبني الطاه


