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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 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
(6) 

 سّر النهضة االقتصادية (للناس )األرض
يعوا  )قال هللا العظييم يف تتابيه الميير    وم  يوا يف األ  ر َض    ُْ َ  الذو خ خ ل ول  ل  و األ  ر ض  و ض وع ها )وقيال ليل ا:يه   (1)(ُهو

 .(2)(َلْل  انمَ 
 ني اآليتني الميرميتني بصائر تثرية وفيهما مباحث عديدة أيضاً، ولنبدأ ببعض البصائر يف هات

َية  َين عامل)األرض للناس( حلقة يف ينظ  التشريع والتْ
يعوا  )ان هياا القيانون اي يي البصوري  األو:   ووم  يوا يف األ  ر َض    ُْ ل حلقية يف سلسيلة متمياملية ولةبنية يف بنيياء يشييمي   (ل 

ر بعيييض ويعضيييد بعضيييه بعضييياً بيييل ويتوقيييع بعضيييه عليييى بعيييض.. وعلييييه  فيييان ز  أمييييويا ليييامل يشيييد بعضيييه ت –تشيييريعي 
التميوينييية اي ييية هتملهييا.. وبييالجل تميييون ا رمييية يف  –إخييالاًل ابملنظوميية التشييريعية  –ال حماليية  –ايخييالل بييه يشييمي ل 

مين لهية إعراضياً عين قيانون إ يي، وهيو يشيميل مين  إمهال هاا القانون العظيم أو استبداله بغريه، لرمية مزدولة فهو يعد
 لهة إخالاًل ابملنظومة تلها.

وذلييييجل يعييييا ان هيييياا القييييانون يشييييميل ميييي  سييييائر القييييوانني االقتصييييادية وااللتماعييييية واحلقوقييييية ايسييييالمية، مييييا يشييييبه 
 .(احلقائق االرتباطية)

َ  )عياىل  ولعل لالجل، أللل ان حقائق عامل التشري ، حقائق ارتباطيية ورد قوليه ت ُفوُرو  ْ  ْ َْتواَو و  َ  بَوبو ع َ  ال  َينُوَ أ فو تُوؤ 
: َ  َ م  ال َقياي ووَة يُووور ِدو  َ َ خد يف ا   يوواَ  الووِدي يا و يو وو ُْم  َ الذ َخوو ُِ كلَووإ  َيوون  ع وو َاُء ي وون  يو ف  وو ُ   بَووبو ع  ف ف  ووا ء  وودَّ ال ع وو اَو و ي ووا ا ذ أ ش 

  َ لُووَ ووا ْو ع    ِف ع  ذ وو)ويقييول   (3)(َبغاَفوو َ  ي  ُ ف ُكولَُووإ  ُهووُم ال ْوواَفُرو ُ  ا ذ  َ وو ووم  َاووا أ يو  ُْ ُ )و (4)(ن  مل   َي   ُ  ا ذ  َ وو ووم  َاووا أ يو  ُْ و ي وون  مل   َي  
  َ َ  )و (5)(ف ُكولَُووإ  ُهووُم الظذوواَلُ َ ُ ف ُكولَُووإ  ُهووُم ال فاَسووُقَ ُ  ا ذ  َ وو ووم  َاووا أ يو  ُْ ميين فانييه إذا مل مميييم حييد بواحييد  (6)(و ي وون  مل   َي  

                                                             

 .29سورة البقرة  آية  (1)

 .10لرمحن  آية سورة ا (2)
 .85سورة البقرة  آية  (3)

 .44سورة املائدة  آية  (4)
 .45سورة املائدة  آية  (5)
 .47سورة املائدة  آية  (6)
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، وهييو بييالجل نظييري أيضيياً لسميييان ابلرسييل فانييه حقيقيية أحميييام هللا تعيياىل فهييو تييافر ابملنظوميية تلهييا ال بيياه اآلييية ف سييب
 .(1)(ال يُوف رَُّق بو ْي   أ ح دف َين  ُرُسَلهَ )ترابطية إذ يقول تعاىل 

 اهلندسة اإلهلية العاية  يا  البشرية
يعوا  )ت احيدامها هياا املقطي  والنظير إىل اآليتيني المييرميتني اللتيني تضيمن وم  يوا يف األ  ر َض    ُْ َ  الذو خ خ ل ول  ل  يييدلنا  (ُهو

ُْم  )بوضوح على املشهد تله وان قانون  لعياملي  ،البالغة احلةميمية وايتقيان  و لزء ال يتجزأ من هندسة هللا تعاىل (خ ل ل  ل 
يووواُكم   ُذ )قيييرة ، فالحيييم عميييوني اآليتيييني المييييرميتني يف سيييورة البالتشيييري  والتمييييوين ُ  ف ك ح  َا ووو وووُتم  أ ي  َ  َو َذ و ُكنو  ُفوووُرو  ْ ي وووت  ْ  ك 

وت َ  يعوا   ُذ اس  وم  يوا يف األ  ر َض    ُْ َ  الذو خ خ ل ول  ل  َ  ه ُهو ُعوَ ُْم   ُذ َ ل ي وَه ُْور ء  ُْم   ُذ َُي يي وب ع    ُُييُت َذاُهنذ س  و َ :  السذو اَء ف س 
 َِّ وو ُْ َ  َب ُهوو وواوا ف و  وو    َس  واالسييتفهام االسييتنميارا يف اآلييية الميرمييية منصييب  علييى إستبشيياني الميفيير ابهلل تعيياىل  (2)(ءف ع لوويمد  ش 

يوواُكم  )مبييدأتم بيييد هللا تعيياىل  -أاًل ذلييجل ابن معل يي ُ  ف ك ح  َا وو ووُتم  أ ي  ان تمييا   -، بفلييه عليييميم فضييل احلييياة بعييد املييو  (و ُكنو 
ُْم  )منتهاتم بيد هللا تعاىل  َ   ُذ ُُييُت ُْم   ُذ َ ل ي َه ُْور ء ُعَ ان حياتميم الدنيا هاه، وهي بينهما  بني املبيدأ تما   -، ج( ُذ َُي يي

وم  يوا ) ومثيواتمواملعاد، بيد هللا تعاىل حيث تيان منيه رزقمييم ويف نعمتيه قيرارتم وئيت :ائيه مسيتقرتم  ُْ َ  الذو خ خ ل ول  ل  ُهو
وت َ  يعوا   ُذ اس  واوا ف  َ :    يف األ  ر َض    ووب ع  َس  َذاُهنذ س  و يع  فميييع تميفيرون ابهلل تعياىل وحلقيا  نة  (السذو اَء ف س  ه عليييميم ال مة
 تنقط  بدواً ووسطاً وختاماً؟
 يربرا  الْفر ثالثة
ي ووت  )، ولييو فيمييا قييد يتييوهم الميييافر ألن اخلطيياب  ييم ان مييارا  الميفيير ، فيمييا يستشييم  منييه،وذلييجل يعييا فيمييا يعييا ك 

َ  َو ذَ  ُفووُرو  ْ أو مل يمييين  ،أو مل يمييين هييو الييرزاع وامليينعم ،)إذا مل يمييين هللا تعيياىل هييو اخلييالق واملبييدأ  هييي هيياه الثال يية (...ْ 
حلقيا  ليل ا:يه حمييم أاينسان ال مق له عقاًل ان يميفر ابهلل تعاىل وقيد مادام ان إليه احلشر والنشور واملعاد واملصري( 

ض الفالسفة أو تاحلميوميا  ا يائرة، احيدذ هياه احللقيا  فانيه يفيت  بيالجل اينعام عليه.. فإذا استهدف أحدهم، تبع
 !على مصراعيهللميثري من الناس ابب الميفر على هللا تعاىل 

دفة واننا خلقنا ال بسيبب فاعيل  علقة وادأال ترذ ان الفيلسوف إذا انمير مبدأ اخلة  عياً إممييان ئقيق ال بعلية ميد  و ى الص ة
 اتً بال سبب، فانه يعب د بالجل الطريق إىل الميفر ابهلل العظيم؟املعلول بال علة واملممين ذا

َايِ الْفر يصادر  حل الناس يف األرض!  وين ع
وحجبيييييتهم عييييين زراعتهيييييا  فمنعيييييتهم عييييينيف اسيييييتثمار األراضيييييي وإحيائهيييييا حقهيييييم فمييييييالجل إذا  يييييادر  احلميوميييييا  

، فااييا سييتفت  بييالجل، عملييياً، البيياب اسييتثمارهاواسييتاراج معاداييا و  رياهيياخباستصييالحها وإحيائهييا وعمرااييا واالسييتمتاني 
                                                             

 .285سورة البقرة  آية  (1)

 .29- 28سورة البقرة  آية  (2)
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را  ))  عليه السالمللميفر ابهلل العظيم؛ أمل يقل ايمام  َ  ُكف  َُْ َ  ي  رُ ))و (1)((ك اد  ال ف ق ُر أ  بو  ُ  األ  ك   َ َ  ال    ُر ُه  .(2)((ال ف ق 
ا ال بو ي وَ  ه الذوو خ أ  )ويشيهد عليى ذليجل العميييا أيضياً إذ يقيول لييل ا:يه  ط ع   ُهوم  َيون  ُءووََف و  ي ونو ُهم  َيوون  فو ل يو ع بُوُدوا ر وذ هوو  

َ  ف  وو َ  ف )فييان  (3)(خ  وو ألن لييمير امليينعةم هعظييم  (فو ل يو ع بُووُدوا)تأنييه واقيي  موقيي  التعليييل   (الذوو خ أ ط ع   ُهووم  َيوون  ُءووََف و  ي وونو ُهم  َيوون  خ 
 ادة.ال يميون إال هعظم درلا  الشمير وهي العب ،درلا  النعةم حيث تنتهي إليه تعاىل تل النعم

و فوة القول  ان هللا تعياىل خليق اخلليق وضيمن  يم أرزاقهيم وميا بيه قيوام معاليهم وحيياهم إذ خليق  يم ميا يف األر  
حميمتييه ، وتييان ميين مقتضيييا  وميين حيييواان  برييية ومرييية وميين معييادن و ييروا   تلفييةواطيييار مجيعيياً ميين ألييجار وأ ييار 

ََ  و يا)البالغة ان يصب تل ذلجل يف ا دف من اخللقية  َ  َ الذ َليو ع بُوُدو ي و نذ و اإل َ ولياا عياقبهم وأنميير علييهم  (4)(خ ل ق ُ  اْلَ 
َ  َو ذَ )بقوله   ُفُرو  ْ  .(ك ي ت  ْ 

ووا))وعلييه  فييان نقييض قييانون  وون  ع   ر ه  يعووا  )و (5)((األ  ر ض  َ َذ و َل   ووم  يووا يف األ  ر َض    ُْ هييو نقييض لواحييد ميين  (خ ل وول  ل 
 لرمييييةً  ،حنييو ئقييييق الغييير  مييين اخللقييية، فليسيييت لرمييية هيييدم هييياا القيييانون ونقضيييه سيييري بييياا اينسيييانالييي  ت أهييم السيييبل

فميييييع  ثيييل هييياا  ،)وإن تيييان نقيييض أا قيييانون هلل تعييياىل فانيييه لرميييية ال تغتفييير واحيييدميييدود نقيييض قيييانون إ يييي  حميييدودة
سيري اخلليق لعرقلية دفها األ:يى تونيه عمليية وبي( بل هو إخالل ابملنظومة اي يية ؟القانون الاا وض  لسعادة تافة البشر

 إىل عبادة الرب الاا اعتاه لل ا:ه الغر  من اخللقة.
 االءتهاد يف يقابِ حْم رو العباد!

و   )وقوليه تعياىل  َِّ ش  و ُْ َ  َب ُهو عني مرليد عظييم إىل ميدذ لهيل البشير إذ مياولون تغييري القيوانني اي يية متيار   (ءف ع لويمد  و 
وألييع حجيية وحجيية، بييل يقومييون بييالجل فعيياًل، مسييتندين إىل قاعييدة )االلتهيياد يف مقابييل الييرب لييل هلييع دليييل ودليييل 

يعا  )قال هللا  ( قال هللا وأقول!)ولسان حا م يقول   !ا:ه( ُْم  يا يف األ  ر َض     ه العظييموقال على لسيان رسيول (خ ل ل  ل 
ووووا))  يييلى هللا عليييييه والييييه وسييييلم وووون  ع   ر ه  لل ميومييييا ! سييييواء أقييييال ابن األر  ملييييجل  وأقييييول  األر  ((األ  ر ض  َ َذ و َل  

مييي  انيييه، وتميييا سيييبق، مل تيييرد آيييية وال روايييية ابن األر  لل ميوميييا  ملميييياً أو  ،سيييلطنتهاأم قيييال ابايييا ئيييت لل ميوميييا  
وم  يوا يف السذو اوا َ )و (و األ  ر ض  و ض وع ها لَوْل  انمَ )م  انه ورد  عشرا  اآلاي  والروااي   ضيمون  ،ةنسلط ُْ وَّذر  ل   و س 

َذ يف يعا  َين ُه َ  َ    و يا يف األ  ر َض    ُرو ْذ مف يو تو ف   َ اي ف َلق   .(6)(كَلإ  آل 
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 هِ ينايف يقام االيتناَ يقام التشريع؟
يعوا  )ان قوله تعاىل البصري  الثايية   وم  يوا يف األ  ر َض    ُْ َ  الذ خ خ ل ول  ل   قيام االمتنيان فيان هللا تعياىل ميين  وارد يف م (ُه

لقييانوا االسييجاتيجي هييو  ييا ا ويتفضييل ابن خلييق تييل مييا يف األر  لنييا وابن وضيي  األر  لييرانم، فييالجل التشييري  اعلينيي
 به تعاىل علينا مجيعاً. امت  

وقد توهم بعض األعالم التنايف بني مقام االمتنان ومقام التشري  فقال  )بيان  اآليية الميرميية مسيوقة يف مقيام االمتنيان 
خللقيييه بمييييل  ميييا متيييالون إلييييه يف معاليييهم وحيييياهم، واآلاي  اليييواردة يف سيييياع االمتنيييان ال يصييي  أن أا إتراميييه تعييياىل 

أن  مجييي   (و األ  ر ض  و ض ووع ها لَووْل  انمَ )يسيتدل  بييا علييى حل ييية ليييء مين مييوارد االمتنييان، فييال لييوز أن يقييال يف قوليه تعيياىل  
وم  فيهوا َد   )ثرية منها قوله تعاىل  ر  على حد  سواء. وتاا اآلاي  الميالناس مالميون لر ُْ ءد و ي نواَفُع  و األ  ي عام  خ ل ق هوا ل 
  َ  .(1)(و َين ها َت  ُكُلَ

 وتم فرع بني ما ورد يف سياع االمتنان وبني ما ورد يف مقام التشري .
شييرني ابلنهييي ولييائز ويف هيياا دالليية علييى أن  األ ييل يف األلييياء ايابحيية إىل أن مينيي  ال"  فمييا ذتييره يف لواميي  ا ييام 

  "لميل أحد أن يتناو ا ويستنف  با
 يف األ ييييول –رضيييوان هللا عليييييهم  –ل مسيييل م آخيييير ذتيييره الفقهيييياء  يييييف اايييية الضييييعع فيييإن ايابحيييية مسيييتندة إىل أ

 .(2)العملية(
 يقام االيتناَ يؤكد يقام التشريع

تشييري  مثييل هيياا هييو مقتضييى مقييام االمتنييان  بييل ان ،فانييه ال تنييايف بييني املقييامني وال تضيياد ؛لمينييه  ييري اتم بييل  ريييب
ِ  ي ون  ) ال  خلقها ألللهيم ل على البشر أمور معالهم ويتي   م احلرية يف االستمتاني خبريا  الدنياالقانون الاا يسه   ُق
ِ  َهو   َللذو ين   ي    ح رذم  زين ة  ا َذ الذيت ر ج  َلَعباَدَه و  الطذيَّباَ  َين  الرَّز َق قُو م  ال َقياي وةَ أ خ   َ َا يف ا   يواَ  الوِدي يا خاَلص وة  يو و  (3)(نُو

مَ ))أال ترذ ان األعالم استدلوا مديث  وال  يوليد حمييم ال  هاليوارد ميورد االمتنيان عليى اني (4)((ال  ض ر ر  و ال  َضر ار  يف اإل َس 
 (ال ضييرر) السييتة( ولامعهييا ان  يف ايسييالم أو انييه نفييي لل ميييم بلسييان نفييي موضييوعه أو مييا ألييبه )ميين األقييوال  ضييررا
 .امتنااي 

َن الرذحيمَ )انيه  ذلجل تله إذ مين ناه ان   مقتضى رمحته وفضله ومن  وبعبارة أخرذ ور  و  ال )و (الرذمح  وُم ال ُيس  ُْ ُ َب يُريوُد ا ذ
                                                             

 .16سورة الن ل  آية  (1)
 1طهييران  ج –والنشيير وزارة الثقافيية وايرليياد ايسييالمي حممييد ابقيير امللميييي املييياجي، منيياه  البيييان يف تفسييري القييرآن، م سسيية الطباعيية  (2)

 .191ص

 .32سورة األعراف  آية  (3)
 .220ص 1قم  ج - عليه السالمابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداء  (4)
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ر   ُم ال ُعس  ُْ ُْم  َو   ن َفيذَة السذ  ح ةَ ))و (1)(يُريُد َب  .(3)(ُْم  َين  يَع   ةف ف َ ن  ا ذَ و يا بَ )و (2)((بَُعث ُ  َ ل ي 
، ان تونييه تشييريعاً يقتضييي ان يميييون النيياس مجيعيياً مييالميني لميونييه امتنيياانً اليياا دفعييه إىل تييوهم انييه ليييا تشييريعاً  وتييأن  

ان الييالم للنفيي  ال   لييرر  علييى حييد سييواء! وقييد ألبنييا عنييه سييابقاً هلوبيية عديييدة، فراليي  لمييين إمجييال عنييوان بعضييها
علي أو هي للعاقبة ال للملجل الفعلي، وااا لو تانت للملجل مليا أفياد  مليجل النياس ابلفعيل لمييل األراضيي، إذ للملجل الف

ووا)) مثييل  ييا تيياتره سييائر اآلاي  والييروااي  ةهييي احناللييية مشييروط وون  ع   ر ه   تعيياىل األر  فقييد خلييق هللا ((األ  ر ض  َ َذ و َل  
 يازها وإعمارها في)من حاز ملجل(.أو ليملميوها لمين بشرط ح لينتف  با الناس

 وفضاًل ي تد تشريعه وال يضاده! هاا ةن  واحلا ل  ان سياع االمتنان فيما تان تشريعه مة 
ََ )األرض للناس(   طالق واإلدياَ والْآبة وااليتحارعلى اليقض  قاي

ووا))وقييد سييبق ان قييانون  وون  ع   ر ه  ر األر  وتطييور الزراعيية والتجييارة يشييميل أحييد أهييم عوامييل إعمييا ((األ  ر ض  َ َذ و َل  
ان هييياا   إىل حيييد تبيييري، ونضييييعو ، عليييى الفقييير والتضيييام والبطالييية، وحيييد عليييى األميييرا  ليييداً  والقضييياء، بدرلييية تبيييرية

يييعلييى حيييياة البشييرية هتملهييا، فانيييه، لييدذ التييدبر، مييين أهييم عوامييل السييييطرة علييى الن ة إلابييياً ج القييانون اي ييي يتميييو    بس 
ميين أهييم عوامييل اسييتقرار يعييد  واحييداً انييه ، وبعبييارة أخييرذ  يف االرتفيياني ميين الطييالع وتفميييجل العوائييل اآلخيياة واملعييدال 

بشييميل تبييري لييداً، تمييا انييه، إضييافة إىل  تقليييم مسياحة الطييالع ييا ييي دا طبيعييياً إىل سييعادها و ورفاههييا األسير والعوائييل 
ىل ذليجل عاميل مين أهيم عواميل القضياء، إىل حيد  وهيو إ ،عامل من أهم عوامل ئجيم إقبال النياس عليى املايدرا ذلجل، 

 ذلجل. ولبهتبري، على أنواني عديدة من الفساد األخالقي واملايل وايدارا 
 مين أنيواني سيوء اخلليق والتيوترا الميثري وحد  فان الطالع، ومر  الميآبة، واالنت ار، ؛والسبب يف ذلجل واض  لداً 

البيييو  الضيييقة ولييو  املييدن اخلييانق وفقييدان فييرص العمييل عيييش يف الميين عنييه تيينجم فيمييا تيينجم  ،ولييبه ذلييجل يف العوائييل،
وا)) تطبيق قيانون وقد سبق ان ،ولبه ذلجل ون  ع   ر ه  مسياحا  هائلية مين األراضيي للنياس وبيالجل  ييوف ر ((األ  ر ض  َ َذ و َل  

حظيائر أو ميزارني أو ا وبنياء دور ومنيازل عليهي أو أقيل أو أتثيرامتالك أراضي  سياحة أليع ميج  للعوائليميون من السهل 
وع اد  َ  َيون  ))للدلاج أو للمالية و ري ذلجل ومن الواض  ان  ور ءَ  س  وَلمَ  ال    نُ  ال ُ س   ْ و اَسوعُ  ال   س  ومين ليقائه اليدار  (4)((ال َ 

أو لييبه ذلييجل، وانشييغل الرلييل وزولتييه يف الزراعيية  حظييريةفييإذا تانييت الييدار وسيييعة وتانييت إىل لوارهييا مزرعية أو الضييقة، 
ذلييجل  مثاليية، تمييا جيدالعوائيل يف حاليية  يي ة وسيتميون بشييميل تبيري لييداً،  ستن سيرري ذلييجل، فيان األمييرا  والرعيي و ي

إذ تيوفر الزراعية  ؛عصياب هادئيةتميا سييتمت  أعضياء األسيرة هيف القرويني وأ  اب املزارني ابلقيياس إىل احلضيريني،   للياً 
                                                             

 .185سورة البقرة  آية  (1)

 .548ص 30العالمة اجمللسي، مار األنوار  ج (2)
 .53سورة الن ل  آية  (3)

 .526ص 6 قة ايسالم الميليا، الميايف، دار الميتب ايسالمية ي طهران  ج (4)
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إذ متييتم األلييجار وا أوتسيييد الميربييون ونقيياء ا ييو ئيية البيسييالمة تمييا تيي  ر علييى   ،بيئيية نفسييية مرميية إىل أبعييد احلييدود
 وتعطي األوتسجني النقي..

 ببسييياطة إذ سيييميون  قيييدور الشييباب اليييزواج حينئييا   سيييفقد ماراتيييه إىل درليية تبيييرية لييداً ان الفسيياد األخالقيييي تمييا 
املنيييزل فيييوع طاقييية عمييييا ميييا ليييو تانيييت االر  لل ميوميييا  إذ ترتفييي  أسيييعار املنيييازل ويمييييون ليييراء األر  أو اسيييتئجار 

يف   فإمييا لييو تانييت األر  متاحيية ابجملييان فييان الييزواج سيييميون حينئييا  ميين أسييهل مييا يميييونبينمييا الشييباب، ميين اليييني امل
ميا يف بيييو  إو  ،فر ية حييازة أرا   تبييرية عياانً  معلييى املفيج  إذ اتي يت  يي والي  ال بييد ان تمييون واسيعةبييو  الواليدين 

وهيييي ليييراء األر .. وقيييد أوضييي نا ذليييجل فيميييا مضيييى  ليييداً تميلفييية مرهقييية  أعبييياء مليييوا يبنوايييا هنفسيييهم مييين دون ان يت
 إن لاء هللا تعاىل.وسيأيت مزيد 

وبييالجل أيضيياً يتضيي  لنييا بمعييد آخيير ميين أبعيياد البصييرية األوىل اآلنفيية يف اآلييية الشييريفة  ميين ان هيياا القييانون اي ييي هييو 
ان  وهييو عبييادة هللا تعياىل وإطاعتييه، حييث  هيير لنييان اخللقية، ا يدف مييتيسييري ئقييق ليزء ميين منظومية متميامليية تصيب  يف 

االنت ييار وايدمييان و ييري  ويقضييي علييى أتثيير مييارا الفسيياد ويييزي  األمييرا   وما ييرتنفيييا هيياا القييانون يسييهل الييزواج 
 ذلجل.

 ََ  ين برهاَ جترييب؟ (األرض للناس)وهِ لفاعلية قاي
عليييية هييياا القيييانون عليييى املسيييتوذ التطبيقيييي ويقيييول  ان يف ميييدذ فاالنييياس قيييد يشيييجل بعيييض ومييي  ذليييجل تليييه  ولميييين 

تييير  عييين لدوائيييية )األر  للنييياس( وفوائيييدها ومنافعهيييا، ميييا هيييي إال ميييث نظيييرا لميننيييا ال نعتميييد عليييى الفلسيييفة الييي  ذم 
 بل نريد دلياًل جتريباً ملموساً..والب وث العقلية اجملردة! النظراي  واألفميار 

اننا سل منا ذلجل )وان االستدالل العقلي واآلاي  والروااي  فرضاً  ري تافية تاهيان عليى  ي ة  وهنا نقول  م  ه ب  
هيياه النظرييية بشييميل ميياهل! وقييد استشييهدان لصيي ة نظرييية أو فميييرة أو مبييدأ أو قييانون( لمييين التجييارب التار ييية تشييهد 

وا))ميومية قاعيدة ن حاب  إ زراعتها وعمراااواملدذ املاهل الاا و لت إليه سابقاً ابلبصرة  ون  ع   ر ه  قبيل  ((األ  ر ض  َ َذ و َل  
قيييانون األر  ملييين عمرهيييا يف القيييرون  ه، فلنستشيييهد اآلن  صييير لنيييرذ بوضيييوح األ ييير الميبيييري بيييل واملييياهل الييياا ترتيييقيييرون

وذلييجل أ ياًل!  اخليييال املعا ير مين األراضييي ال يرقيى إلييهاملاضيية عليى توسي  الزراعيية واتتسياحها ملسياحا  لاسييعة ليداً 
ابألمييوال ا ائليية ور ييم التطييور التمينولييولي يف احلييال احلاضيير ر ييم تسييل  احلميومييا  ر ييم بدائييية آالهييم إىل أبعييد احلييدود و 

آال  الييرا واحليييرث والتعقيييم وحفيير ا ييداول والييجني واآلابر ولييق األاييار وبنييياء عوامييل اينتيياج تييالميبييري لييداً يف  تلييع 
 لتالية السدود و ري ذلجل، فلنالحم األرقام ا

َراعة يف يصر اآلَ وقبِ ألت عام  يقارية ال
ان )والفييدان يسيياوا 1800فلقييد تانييت مسيياحة األر  املزروعيية يف مصيير حييوايل عييام  -أ مييجاً(  4200م مليييون فييد 
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 ميل مرب . 1600أا حوايل 
وقيييل سييتة إىل  انييية ماليييني فييدان )م 1910فو يلت يف عييام قييرن ميين الييزمن حييوايل مث ازداد  املسياحة خييالل  -ب

 مياًل مربعاً... 12.976ماليني ونصع املليون( أا ما يعادل 
م( يف اضيية مالييية تضيياعفت فيهييا الثييروة 1910يف اتريييا التمييدن ايسييالمي )القطيير املصييرا اليييوم )حييوايل سيينة  قييال

زاد  مسييياحة االر  يف األسيييعار، مفالئيياً مل يعهيييدوا مثليييه، و  ألايييم رأوا  يييالءً  إىل حييد اسيييتغربه النييياس وخيييافوا رد الفعييل
مسياحتها يف أايم املمالييجل حنيو ملييون فيدان وبعيض امللييون  يار   تانيتالزراعية ستة أضعافها يف قيرن واحيد. فبعيد أن  

 (1)(اً أو أتثرهنيأو مائة ومخسني لم  ي   ائة لنيهاً بة هني انية ماليني فدان. وبعد أن تان الفدان يباني ببضعة عشر لم 
زروعيية قبيييل ذليييجل هتثيير مييين أليييع سيينة، تانيييت عييدة أضيييعاف ذليييجل حيييث بلغيييت فيييجة لمييين مسييياحة األر  امل -ج

 1910مليييون فييدان أا حييوايل أربعيية أضييعاف عييام  30 (هييي 107عييام )فييجة أولهييا وبلغييت مليييون فييدان  24ترالعهييا 
لثيريان والي  اجتيره ذليجل اليزمن مل تميين تتجياوز حميراوً بسييطاً ليداً يف ! وذليجل ر يم ان اآلال  1800و ال ني ضعع عيام 

يديرها املزارني، اما األلهزة احلديثة فصار  قيدورها زراعية مائية ضيعع بيل أتثير مين األر  يف نفيا امليدة الزمنيية و دارة 
 لصاحل الزمن القد ! ذلجل نرذ هاا الفرع املاهلمزارني واحد فقط! وم  

م اسيييتارلوا مسييياحتها ابيحصييياءا  قيييال يف اترييييا التميييدن ايسيييالمي )ويقيييال حنيييو ذليييجل يف األر  الزراعيييية، فييياا
هيي فبلغيت مسياحة االر  الزراعيية  يا يرتبيه 107الر:ية أللل تعديل اخلراج. منهيا إحصياء لعبييد هللا بين احلب ياب سينة 

فيييدان، أا حنيييو أربعييية أضيييعاف ميييا بلغيييت إلييييه مسييياحتها الييييوم، مييي  التهييياد حميومتنيييا يف تعمييييم  30.000.000النييييل 
ر واخلزاان  وما لدينا من آال  احلرث والزرني. فإذا سيبق إىل أذهاننيا االسيتافاف بروايية العيرب وسائل الرا ببناء ا سو 

حميمنيا ألول وهلية وبيال تيردد اايا ممياوبية أميا إذا نظيران فيهيا نظير الناقيد ا قيق فيال نعيدم الو يول إىل احلقيقية فيياملقريزا 
قيييو م التباسييياً، وذتيييروا يف أممينييية أخيييرذ أن األر  الزراعيييية و يييريه مييين رواة هييياا ايحصييياء مل يقوليييوه عرضييياً وال ترتيييوا يف 
فيييدان، ومل يميتفيييوا بييياتر املسييياحة ولميييينهم  24.000.000نقصيييت يف أايم ابييين امليييدبر، أا بعيييد قيييرن ونصيييع قيييرن، إىل 

 (2)(ذتروا عدد العمال الاين تانوا يشتغلون ابحلرث والزرني، والجطوا عدداً معلوماً مينهم فيإذا نقيم نقصيت  لية األر 
وقيييال  )ألن مسييياحة مصييير ا غرافييييية الييييوم، وفيهيييا الواحيييا  والبادييييية الواقعييية بيييني النييييل والب يييير األمحييير والعيييريش، حنييييو 

مييييياًل مربعيييياً،  ييييرج منهييييا  17.826ميييييل مربيييي ، معظمهييييا  يييي راء قاحليييية. أمييييا األر  الزراعييييية فمسيييياحتها  400.000
مربعيييييياً، أا حنييييييو  ميييييييالً  12.976 ييييييريا  وحنوهييييييا، فالبيييييياقي مييييييياًل مسييييييط ا  النيييييييل والييييييجني واملسييييييتنقعا  والب 4.850

 وهي األر  املزروعة اآلن فال سبيل إىل املزيد. فدان 8.000.000

                                                             

 .101ص 5لرلي زيدان، اتريا التمدن ايسالمي، دار ا الل بتعليقا  الدتتور حسني م نا  ج (1)
 .103ص 5لرلي زيدان، اتريا التمدن ايسالمي، دار ا الل بتعليقا  الدتتور حسني م نا  ج (2)
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لييه العييرب عيين أحييوال مصيير يف اابن متييدام، و ييا ليياء ميين أخبارهييا القدمييية، أن حييدودها الزراعييية  قولمييين ي خييا  ييا ن
تيد ميين الغييرب وراء  يي راء االسييميندرية إىل برقيية وتتصييل ميين الشييرع ذتييروا أاييا تانييت مت –تانيت أوسيي  ميين ذلييجل تثييرياً 

لزعفران والعصيفر وقصيب ابمدود السويا إىل العريش، ومعظم املسافة هناك اليوم رمال قاحلة ولمينها تانت تزرني قدمياً 
داء زراعييية يعرفهييا ميين السييمير وتييان ماغهييا  زيييراً، وال تييزال آور العمييارة ابقييية يف تلييجل البقيياني، فييان ئييت الرمييال تربيية سييو 

 .(1)اختا األر  ابملسبار(
ومل يميييين السيييبب وارد ذليييجل إال ان احلميوميييا  يف ذليييجل اليييزمن مل تضييي  أايديهيييا عليييى تليييجل األراضيييي الشاسيييعة )وإن  

تثييرية للم سييوبني عليهييا لمينييه تييان االسييتثناء ومل يمييين األ ييل ان متيياج ميين يريييد   أراضييي قليليية أو تانييت تقتطيي  أحييياانً 
ر  أو إعمارهيا إىل ان خخيا إليازة وإذانً مين احلميومية وان ييدف  رسيوماً وأن يطيارد األوراع الر:يية مين دائيرة إىل حيازة أ
ان احلميوميا  تانييت  خيا اخلييراج مين األراضييي هياه )وتثييرياً ميا تييان ع فياً( إال ان النيياس اقبلييوا  ر ييم هيياا تليهو  (أخيرذ

تلميا ، والقاعيدة العامية هيي انيه  هناك إ ر و ل مينعهم من زراعتها على عمارة األر  وزراعتها بشميل ماهل إذ مل يمين
تلمييا انطلييق النيياس حنييو الزراعيية والبنيياء والعطيياء والتقييدم أتثيير قييال تعيياىل   ،أو خفضييت وقللييترفعييت األ ييالل واآل ييار 

ُ  الذيت) ُهم  َ ص ر ُهم  و األ  غ ال  .(2)(كاي    ع ل ي َهم     و ي ض ُع ع نو 
وإيييران و ريهييا رفعييت يييدها عيين أراضييي هللا الشاسييعة ومل متنيي  النيياس والعييراع السييودان وسييوراي و ر ولييو ان حميوميية مصيي

ليرع الييبالد  تعيم  ، ليرأيتم اضية ماهلية الشيروط والقييود واليروتني والرسيومعين زراعتهيا واسيتثمارها إال  ذن وإليازة والغيت 
ملالييييني لزراعيييية األراضييييي ولبنييياء املنييييازل واملصييييان  يف النييياس تافيييية فينطلقييييون ابفجييييأة  سييييتجدون احليييياة تييييدب  ، و وعرضيييها

العمييل بييبعض القييوانني )ميي   ال متضييي مخييا أو عشيير سيينني إال وتت ييول األر ، وسييوف  ييري ذلييجلو  وا ييال  واحلظييائر
ِ  ال ُقور )اينعية قيال تعياىل    ن ياء خضيراء إىل لنية (تما سينت دث عنهيا يف ميث قيادم  –األخرذ املعاضدة  و َذ أ ه  َ  أ     و ل و

َا ي   انُهم  َاووا كوواُي وو   َا ف ك خ  ُب وو ذ َْوون  ك  وو اَء و األ  ر َض و ل نووا ع ل ووي َهم  بو ر كووا ف َيوون  السذ ا ل ف ت ح   َ َا و اْوذق وو َ   ي نُوو َسووُبَ ميين وإن  (3)(ْ 
التميييايب وميين تقييوذ هللا تعيياىل العمييل بييا وميين  ايميييان ايميييان بقييوانني هللا تعيياىل احليوييية اليي   ييرح بييا يف القييرآن المييير 

يعووا  )منهييا اآلييية مييورد الب ييث ايعييرا  عنهييا و  ووم  يووا يف األ  ر َض    ُْ  وذلييجل مييا سييي دث يف زمييان ايمييام احلجيية (خ ل وول  ل 
 ،وهيي ماليية ،فيميتر عليى رأسيها حيث ورد ان املرأة خترج من بيتها ومعهيا زنبيلهيا عجل هللا تعاىل فرله الشريع املنتظر

 هاا. الطريق، ال  تتساقط من األلجار املثمرة على حاف  من الثمرا 
  وقد سبق يف الب ث السابق

                                                             

 .104ص 5، اتريا التمدن ايسالمي، دار ا الل بتعليقا  الدتتور حسني م نا  جلرلي زيدان (1)
 .157سورة األعراف  آية  (2)

 .96سورة األعراف  آية  (3)
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َي  يُفَسد أكثر مما ُيصَلح، ْلها ف مخَ  )التدخِ ا ْ
أواًل  ألن احلميوميية متيييل بطبعهييا إىل التمرتييز وإىل املزيييد ميين االسييتئثار واالسييتبداد في تمييير املسيي ولون، ليييئاً فشييييئاً، 

 م.األراضي الميثرية ا يدة  م وألقرابئهم وأحزابم ومجاعاه
 وحمسوبيا  ومنسوبيا .ورلوة  ونياً  ألن احلميومة بطبعها متيل إىل قول )ال( ألا طلب يطلب منها، إال اببتزاز  

 ولثاً  ألن احلميومة بطبعها متيل إىل املزيد من البريوقراطية والروتني والتعقيدا  والتقييدا  ايدارية.
والشيييرطة واالسيييتابارا  هلييية  تقيييوة السيييالح، عيييا ا ييييش رابعييياً  ألن احلميومييية تجتيييز يف أييييديها سيييلطا  وقيييوذ ما

وتسلطة الت ميم يف العالقا  م  سائر دول العامل عا وزارة اخلارلية، وتالقوذ املاهلية الي  ختو  يا إايهيا وزارا   ولبهها
واليت ميم  الزراعة والتجارة والصناعة و ريها، فميلما أضيفت  يا  يالحية لدييدة وقيدرة لدييدة )تقيدرة ضيبط األراضيي

يي ووُبعا  ض وواَراي  )) عليييه السييالميغتيينم أتلهييم تمييا قييال األمييري    ضييار  بم فيهييا( تييان خطيير انقالبييا إىل س  َي نذ ع ل ووي َهم  س  وو ُْ و ال  ْ 
ل ُهووم أتييا فييأتا، وقييد فص ييلنا طريقيية تقسيييم السييلطا  بشييميل أتثيير تطييوراً يف تتيياب )السييلطا  العشيير  (1)(( ْو غ ت ووَنُم أ ك 

 ال .والاملاان  املتوازية( فر 
شيييرتا  األهلييييية والنظييييام وخامسييياً  ألن احلميوميييية هيييي أقييييل تفيييياءة، بيييدون قييييياس، ميييين م سسيييا  اجملتميييي  املييييدا وال

 .(2)للسوع( الالمرتزا
َيا   )ال( للطلبا  والع ِ واإليتاج! َءية ا ْ َل  سيْ

  ميا يميييون.. إذ ويوضي  النقطية الثانيية  اننيا عنييد دراسية سييميولولية احلميوميا ، نشيهد هيياه احلقيقية تتجليى تأوضي
وإال بعييد  ،وإال بييروتني وبريوقراطييية ،ان ليياتلة احلميومييا  هييي قييول )ال( ألا طلييب يطلييب منهييا، إال هلييع لييرط وقيييد

 احلميوما  تتميز ابلبال الشديد تألد ما يميون البال!وبعبارة أخرذ  ان ا.. هرلوة أو لبه
 ،م  يامشروني أو مبادرة تقيد  طلب أو الرفض ألا لأاا االستبدادية يقول  ابن احلميوما   وتان السيد الوالد 

تمييا سييبق(   و ييري ذلييجلرفض )إال بشييروط وتعقيييد و خييري ورلييوة يميي %  ييا يقييدم لل ميومييا  واملسيي ولني98ولييالجل فييان 
 اخلدميية والتجاريية قدر املستطاني و سييا املشياري الظاملة تان يو ي الميل بتجاهل ولود احلميومة  ولالجل فانه 
وبييدون  ةتييأمر  واقي ، والتجربيية تقيول ان ذلييجل ليو    مميمييلتميييون  دون اسييتئاان منهيا،  وايسيالميةنسييانية ايوامل سسيا  
على العميا  يا ليو ليرذ اسيتئاان  % منها فقط2ستبقى وستغلق احلميومة ستستمر و % من املشاري  98ضجي  فان 
يف  سييا حيوزة علميية اجملياورة بالد .. وقد لربيت ذليجل لاصيياً حييث استشياران أحيد العلمياء يف احيدذ الياحلميوما 

ألنيه  ال تسيم فاايا سيوف هناك.. فشجعته على الفميرة لداً.. فقال لمين احلميومة ال تسم ! فقلت  إن استأذنتموها 
                                                             

 .126قم  ص –احلسن بن لعبة احلراا، ئع العقول، م سسة النشر ايسالمي  (1)

 (.317الدرس ) (2)
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، مث ابدأوا الدروس فيها بدون ضجي ، مثالً  لاصي .. ولمين ابدأوا ببناء املدرسة، بعنوان سمين  نون بزعمهما الع للق
عمى أبصارهم عنميم.. وقد فعل تما أو يته.. وقد مضت حيوايل عشيرون سينة عليى بنياء تليجل املدرسية ان يم واألمل ابهلل 

 ج منها املئا  من اخلطباء والميتاب والعلماء ومل تغلقها احلميومة وهلل احلمد!وقد ختر  
َقراطيا  املعاصر ! َرب َية الْ  حْ

ليسيييت  نيييأذ عييين القاعيييدة الميليييية الييي   مل اليييدميقراطيومييين الضيييرورا يف اخلامتييية ان نشيييري إىل ان احلميوميييا  يف العيييا
ذترانهييا )وهييي ان احلميومييا  تفسييد أتثيير  ييا تصييل ، ألتثيير ا هييا  اخلمييا السييابقة( وهيياا  ييا متيياج إىل عقييد مييث 

قيييد  مسيييتقل ومسيييتوعب ومطيييو ل، ولميييين نميتفيييي ههنيييا  ليييارة واحيييدة مقتضيييبة فقيييط، وهيييي ان احلميوميييا  الدميقراطيييية
إذ أضييييي ت مزلييييياً مييييين ئيييييالع احلميومييييية )السيييييلطة التنفيايييييية( والشيييييرتا  الميييييياذ العصييييير احليييييديث يف تطيييييور  ليييييداً 

فهيياا اجملمييوني هييو اليياا يييدير، يف الواقيي ، الييدول املسييماة ابلدميقراطييية، وهيياا اليينمط ميين  ،)الميييارتال ( والبنييوك املرتزييية
حجيييم ا يييرائم ميييق اتتشيييفنا ن إا لنيييمييين املييياهل حقييياً سييييميون و  Corporatocracy بوقراطييييةر احلميومييية :يييي ابلميو 

  القضية التاليةومنها  ،توربوقراطيا  عامل اليوم  ااضطلعت ب ال اينسانية 
َادور!ْري  شركة شيفرَو  َييا  ياليْي النفااي  الساية يف االك  ي

لفييياً مييين م تقيييدم عموعييية مييين ا يييامني األميييريمييني ميثليييون حيييوايل  ال يييني أ2003ميييايو عيييام  7فعليييى سيييبيل املثيييال يف 
األهييايل يف ايتييوادور، ورفعييوا قضييية تعييويض  ليييار دوالر علييى لييرتة ليييفرون تميسيياتو، وت تييد القضييية انييه بييني عييامي 

مة ابلبييجول يومييياً مين النفييااي  املسيم   (1)م تيان هياا العمييالع البيجويل يلقييي حيوايل أربعيية مالييني ليالون1992و 1971
 350ترتيييت وراءهيييا  ةويف حفييير يف األر ، تميييا أن هييياه الشيييرت ،يف األايييار واملعيييادن الثقيلييية و لفيييا  حييييواان  قشيييرية

تصييوروا ت)ولمييم ان  (2)سيواء( حفيرة مميشيوفة مين املالفيا  والي  ميا زاليت تتسييبب يف مقتيل البشير واحلييواان  عليى حيد
 .املاليني من البشر واألطفال والشيوخ والشباب املتضررين بالجل التسميم الرهيب للمياه وللبيئة(

ولييوال ان  !لمييين مييا خفييي أعظييم فييأعظم ،شييع لنييا إىل لييوار بعييض القضييااي األخييرذ يييض ميين فيييض  ييا تم وهيياا هييو 
مبييال   األتييوادورعموعيية ميين ا ييامني األمييريمييني تصييدوا للملييع وفضيي وا الشييرتة )بعييد ان دفيي   ييم موتلييوهم ميين أهييايل 

 .ملا :  باه ا رمية المياذ مق اينسانية أحد (ليدة
اخلرافيية أو علييى األقييل لشيميجل النيياس يف  ييدع روايتييه واتتفييوا اليوهم و انقييل الهييم ابلمييياب أو مثييل ذليجل و نقييل بيل ليي

  ابننا ال جد دلياًل عليها فال نصدع وال نمياب!
َاان اَ ا  د هلل رو العاملْي وصلى هللا على حم د واله الطيبْي الطاهرين  و خر دع

                                                             

 لج.  3.8ا الون األمريميي يعادل   (1)
 .25لون برتنز، اال تيال االقتصادا لرمم / اعجافا  قر ان اقتصاد، مميتبة األسرة، سلسلة إنسانيا   ص (2)


