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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
األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
القواعد الشرعية يف استمالك األراضي واملعادن والثروات
() 7

()1
ضو اوع ا
قااال هللا العظاايم يف هتابااه ال اار ( ُهو اوو اليووَل اق او اوُ لا ُاو اوم أووا يف ااأل اار امجيعووا) وقااال اال ا ااه ( او ااأل اار ا او ا
ل الاانم)(.)2
يف ه ا ه اةيااة ال رلااة ال اااص ئاان البصااائر ال الئيااة واالانيااة والفقهيااة ،همااا اع علااى ضااوئها لبتاام ال اااص ئاان القواعااد
االقتصادية

(ل الاانم) و(لا ُا ام) تفيد حُ مت ك الاافر كاملس م للراضي واملعادن

البصو وريأل األوىل اع قول ااه لع اااىل (لا ُا و اوم) ل اان اع يع ا ند ئ اان األدل ااة عل ااى اع إحي اااء األرب س اابب ألع لل ه ااا ال ااا ر
هاملسلم (بل وقال مجع ابع حيازهتا ب اله سبب للملك وليس انه يفيد جمرد حق االختصاص).
قاد ههاب مجاع ئاان الفقهااء إىل اع إحيااء األرب سابب للملااك إها هااع ادياي ئسالماك دوع ئااا إها هااع هاا راك ،وههااب
مجع إىل اع ااحياء ئطلقاك سبب للملك حىت لو هاع اديي ها راك ،وئن األدلة اليت لشفع هلم العموم يف اةية ال رلاة األوىل

والاانيااة إه اع (لو اولاانم) عااام وها ا (لا ُاو اوم) و(األانم) ليسااحب جا ااة إىل إييفاااو يف عموئهااا ائااا (لا ُاو اوم) اااع عموئهااا بل ااا
ف تا اا ُف ُرو ان ِب يَّلل اوُك انوتُ ام
نفس اللفظ وبل ا سياق اةايت أييفاك بل اع اجتاهها حنو ال ا ر أوضح أال لرى قوله لعاىل ( اك اي ا
سوماء
اسوتاوى ِ اىل ال ي
احيا ُك ام ُثُي ُُييتُ ُا ام ُثُي ُاُييوي ُا ام ُثُي ِل اايو تُو ار اع ُعوو ان ُ ُه اوو اليوَل اق ا اوُ لا ُا اوم أوا يف ااأل اار امجيعوا ُثُي ا
أ ااأواات فاأ ا
فاسو يوو ُاه ين سو اوب ااو ه
واوات او ُهو اوو ب ُاو ا و اوي هء اع وويم)( )3اان ااار علااى ال فااار وان اام هيا ل فااروع ابهلل لعاااىل ئااع انااه الا
ا ا
ا
أحياهم مث ليت م و ...واناه الا خلاق ل ام ئاا يف األرب مجيعااكر و ااهر (لا ُا اوم) و(ل اولاانم) هماا سابق ائاا امللاك واملاراد باه
املشروط اباحياء وشبه هلك بربهة سائر األدلة ،أو النفع انه ال ريب يف اع ئاا يف األرب مجيعااك بال ئاا يف ال اوع هلاه هاو
لنفع اانساع حىت البعوضة يف اهلواء وال رة يف جماهيل الص راء والنجم ال يف أعماق السماء.
وقد ثبحب هلك يف العلم احلديث أييفاك يف جوث ئنوعة وئتعددة وئنها ئا طرحوه يف ئب ث أثر الفراشة ( butterfly

 )effectهما أشار العديد ئن املت لماني والفالسافة ،ئان قبال ،إىل لاراب ال اوع العيفاو واع هال اءء يف ال اوع ئارلب
( )1سورة البقرة آية .29
( )2سورة الرمحن آية .10
( )3سورة البقرة آية .29-28
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ب ل اءء ياه بن او ئاا ،وقاد يفسار هلاك يف العلام احلاديث نحنااء وئنهاا اع ال اوع هلاه ا ماه القاوة الطااردة وا اهباة الايت
ل اوازع بااني ال ارات ولاانظم ئواقعهااا وحرهتهااا وسااصها جيااث لااو حاادث أدل اخااتالل يهااا ال ااطدئحب ال ارات (هاااألرب
والقمر واملريخ) وغصها بعيفها ببعض ..وليس ه ا حمل الب ث اةع ل ا اهتفينا اباشارة إليه إشاركة ،ونيفاي إشااركة أييفااك
اع القرآع ال ر أشار إىل بعض ئنا ع ال وع حىت البعيد ئنها ،هالنجوم ،لإلنساع ،وههر ئن املنا ع ئا هو اهر لاي ال
ووم لتاو ا تاو ُدوا ووا يف ظُُمووات الابا وور
ِتو ا
ي اااد ين ااره عاقاال هااي ل ااوع احلجااة أت ماااالك قااال لعاااىل ( او ُهو اوو اليووَل اع اعو ا لا ُاو ُوم الن ُ
صو اناا االقت ل اقو اووهم ُاو اع ا ُمووو ان)( )1وقااال ( او اسورير لا ُاووم ال ي
ي
سو يررات
أ
ووم
و
ِت
ن
ال
و
ور
و
م
ق
ا
ل
ا
و
م
وم
و
ش
ال
و
وار
و
ي
ن
ال
و
و
ي
اوالابا احوور داو اد فا ي
ا
ا
ُ
ُ
ُ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا ُ ا
ا
ك ال ه
قت ل اق اوهم ُاو اعق ُو ان)(.)2
ِب ااأره ِ ين يف ذل ا
وقد وردت ( اع اع ا لا ُا ُم )...ستة وعشرين ئرة ووردت ( اق ا اُ لا ُا ام) يف أربعة آايت.
(لا ُا ام) دلي ع ى ان أفعال تعاىل أع ة ِبألغرا
البصريأل الثانية اع قوله لعاىل (لا ُا اوم) ل ان اع يعا ند ئان األدلاة علاى اع ا عاال هللا لعااىل ئعلنلاة ابألغاراب ،قاد اختلا
املت لموع ئن أشاعرة وئعتءلة وعدلياة يف هلاك قاال بعاض األشااعرة ابع أ عاال هللا لعااىل ال يصاح اع لعلال ابألغاراب ألع
هال اعال انااه ئسات مل ب رضاه وهد اه وال اياة ئاان علاه ،ويسات يل يف حقااه لعااىل اع ي اوع ئساات مالك بشايء وإال ل اااع
انقصااك حمتا ااك إىل غااصه وخااالق هاال شاايء لساات يل حا تااه إىل بعااض خلقاه همااا اع وا ااب الو ااود غا ئاان مجيااع ا هااات
يست يل اع ي وع قصاك لل ص ولو يف بعض ا هات.
وأ اب العدلية وغصهم ابع (ال اية) و(ال ارب) لاد ع (العباياة) الايت ال شاك ا اا نقان ين ناءه عناه احل ايم ،وال يشاطط يف
ال اية است مال اعلها هبا بل ي في اع ل وع ال اية وال رب را عة إىل القابل؛ ااع عال الفاعال رة ي اوع لفائادة عائادة
إليه وأخرى ل وع لفائدة لعود إىل الطرف اةخر أ إىل القابل أو املخلوق ئن دوع اع لعود ابلنفع إىل الفاعل.
ولوضي ه اع (ال اية هي علة اعلية الفاعلة) واع (أول الف ر آخر العمل)
أ -اع أول ئا يدور يف ابل اانساع عندئا يدخل يف املدرسة ئاالك هو اع يصبح طبيباك أو حمائياك أو راك أو شبه هلك
مث انه بعد دراسة قد لستمر عشرة سنني أو عشرين سنة أو أقل أو أهار يصبح طبيباك أو حمائياك أو راك.
ب -وال اية هي اليت ارك الفاعل حنو الفعل انه حيث هانحب غايته اع يصص طبيباك أو اراك لا لك اناه يادر ا ند مث

يستأ ر ئ اانك همطب أو ئتجر ..وه ا ...انحب ال اية هي ادرك له ليفعل هلك هله.
وال اية ،هما سبق ،غايتاع اية لعود إىل الفاعل نفسه وغاية لعود إىل غصه ،ماالك قد يصابح اراك ليبا داراك أو قصاراك
لنفسااه وقااد يتااا ر ليبا دوراك للفقاراء ،وقااد يبا ئ سساةك خصياةك لصأسااها هااو أو لي صاال علااى لقاادير النااا أو ليشاابع حااب
الرائسة يف هاله ،وقد يبنيها ويسلمها إىل غصه ليطأسها بل وقد حياول اع خيفي حىت ا ه هم سس هلا.
( )1سورة األنعام آية .97
( )2سورة الن ل آية .12
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ويف هلتا الصورلني جناد اع ها ا الفعال ئعلال ابل ارب (ليبا داراك لنفساه ،أو ليبا دوراك للفقاراء) واناه لايس ابلعباث إال اع
الفائدة يف الصورة األوىل لعود لنفسه ي وع ئسات مالك ب رضاه وهد اه ويف الصاورة الاانياة ل اوع الفائادة عائادة ل اصه ي اوع
غصه ئست مالك هبا.
واحلا ل اع نفي األخن ال يستلءم نفي األعام ،ااع نفاي دع لاود الفائادة إىل هللا لعااىل ونفاي هوناه ئسات مالك ابألغاراب
(وال شك يف ه ين النفيني) ال يستلءم نفي ئطلق الفائدة يف أ عاله وال نفاي هاوع غاصه ئسات مالك ابألغاراب يف أ عالاه ال

ا ه.

وم ِعي لياو اعبُو ُدون)( )1اريح يف اع العبااادة هااي غايااة اخللقااة،
وئاان هلااك يظهاار اع قولااه لعاااىل ( اوأووا اق ا اقو ُ
وْل ا اَّ و ين او ااَناو ا
اخللقة ئعللة ابل رب وهو عبادله لعاىل بصريح اةية خال اك لالشعرية ،ل ن ائدة ها ه العباادة لعاود إىل اخللاق ال إلياه ال

وْ اع او اوي ُا ام اولااو اون لتاو اراُوووا اع او يوي))( )2واةايت
ا ااه ،ويوض ا ه ئااا ورد يف احلااديث القدسااي ((دُو ا لعباووادل اأا أا اق ُ اق ُاو اوم أل اارباو ا
والرواايت الظاهرة بل الصرحية يف اع أ عاله لعاىل هلها حل مة وئصل ة (عائدة للعباد) أهار ئن اع اصاى ،هماا حي ام هباا
العقل ،بل اع اخللق ال لعلة عبث ،والعبث نقن ئنءه عنه احل يم.
والسر يف إ اضته لعاىل هو هرئه اع ئقتيفى هرم ال ر ا ود والعطاء ،ل نه ليس على حنو ا رب بل على حنو االختيار
هماا نارى يف با ل هاال هار (املاال أو العلاام أو غاص هلاك) للنااا اناه لايس جمارباك علااى هلاك هماا هااو أوضاح ئان اع خيفااى.
ه ا.
العدالة يف حيازأل األراضي واملعادن واستمالك ا

وقااد س اابق اع قااانوع اليف اواب يف (( ااأل اار ا يَّلل اول ام و اون اع ام اراه ووا))( )3يع ا ند ئاان أه اام عوائاال القيف اااء علااى البطال ااة والفق اار
والتيفخم واألئراب ،ول ن قد يعطب على هلك ابنه يستلءم الفوضى واهلرج واملرج ،وقد أ بنا عان هلاك يماا ئيفاى ،وقاد
يعطب عليه أييفاك ابنه يستو ب الظلم على الشرائح الفقصة ئن اجملتماع ويبعاث علاى الالئسااواة ويطايح ابلعدالاة يف التوزياع
وهلك ألع (الشرهات العمالقة) و(ال ارلالت) أو (احل وئات) قد لبادر ولسابق إىل حياازة ها اة األراضاي اديطاة ابلنجا
األشاارف أو ه اربالء املقدسااة أو أيااة بلاادة أخاارى ،ااال يبقااى جمااال لعائااة النااا حليااازة أرب ولااو ئاان ئااأ ئااط لبناااء دار أو
لشييد ئءرعة أو أتسيس شرهة أو ئعمل أو ئصنع.
الضوابط يف حيازأل املباحات
ول ن هلاك ااا ي ي ان خا يااك علاى الشاارس األقاد  ،ولا لك وضاعحب الشاريعة لتملناك املباحاات ئان أراب وئان ئعاادع
وثروات ،ضابطني أساسيني هبما يرلفع اا اف والظلم ولت قق العدالة
( )1سورة ال ارايت آية .56
( )2احلسن بن أيب احلسن الديلمي ،إرشاد القلوب ،دار الشري الرضي للنشر ج 1ص.110
( )3ثقة ااسالم ال لي  ،ال ايف ،دار ال تب ااسالئية ا طهراع ج 5ص.279
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السبُ ِلي ا يف ِطار (لا ُا ام)
 -1ان ُاون ا
اليفااب األول اع ي ااوع السابق إىل حيااازة املباحاات يف إطااار قولاه لعاااىل (لا ُاو اوم) ياث انااه لعااىل ( اق او اوُ لا ُاو اوم أووا يف
ضو اوع ا لو اولاانم) ااال ااوز لشاارهة أو ئلياااردير أو ح وئااة أع ا اوز األراضااي واملعااادع
ا األ اار امجيعووا) وحيااث اع ( ااأل اار ا او ا
والاروات هلها إه ال ل وع األرب وئا يها (لا ُا ام) حينئ .
احو ُِ
وبعبارة أ ولية نية اع دليل (لا ُا ام) و(ل الاانم) حاهم على دليل (( اأ ان اسوبا اُ ِ اىل اأوا اع ُا اسوب ُق ُ ِل اايو ال ُام اسو ُم فاو ُ اوو أ ا
ب ))(.)1

وبعبارة أخرى اع (ئن سبق )...ئنصرف (إىل) السبق املتعارف وئنصرف (عان) السابق غاص املتعاارف ،واملتعاارف هاو
اع يسبق إىل حيازة أل ئط أو عشرة آالف ئط ئاالك ،وهلك حسب أعراف هل بلد وعدد سا انه وئسااحة أرضاه وساائر
خصو ياله ،ائا اع حيوز هل الص ار أو ا باال أو األراضاي املاوات أطاراف القارى والابالد ئااالك اناه ئنصارف عناه قطعااك؛

نظاراك ملناساابات احل اام واملوضااوس وبل ااا احل مااة ولااءوم نقااض ال اارب ،باال بل ااا ( اق او اوُ لا ُاو اوم )...أييفااك ول ااص هلااك اااا
يستدعي جاه األ ويل وا واب عما قد يورد عليه إىل عقد جث خاص ختصصي نوهله إىل ئظانه.
أقتطفات أن أوسوعة الفق
ول في ههنا ااشارة إىل ئا ههره السيد الوالد قد سره يف الفقه االقتصاد بقوله
(ال يقال دليل (( اأ ان اسبا اُ )) ...دال على أع ئن سبق هو له ،رداك هاع أو مجاعة.

ألناه يقااال دليال ئان ساابق إ اا ي ااوع إها هااع يف إطااار دلياال (لا ُا اوم) همااا لقادم بياااع هلااك يف بعاض املباحااث السااابقة،
وعلى ه ا الالزم أع يستخرج النف ب لك القدر املعقول)( )2وقال (مث يف املقام األئور
األول إع اانساع للك هل ئا استوىل عليه ،ولو هاع أرضاك ،بشروط ااحياء ،وقد لقدم ه ا يف املب ث السابق.
الااين لإلنساع أع للك ئا يشاء بقدر ئا يشاء ويفعل يه ئا يشاء ،بشرط
 1أع ال أيخ الفرص ئن اةخرين ،ئن ه ا ا يل أو األ يال اةلية.
 2وأع يعطي حقه الوا ب عليه ،ئن مخس وزهاة وحنومها.
 3وأع ال يصر ه يف الفساد ،وال ئنه ااسراف.
وه اع الشرطاع ( )3-2ليسا شرطي امللك ،وإ ا مها شرطاع بعد التملك ،هما هو واضح.

الاالث إع لإلنساع أع حيوز بنفسه أو مبن عله لل يازة ،وهيالك أو أ صاك أو جمعوالك له عالة أو غصهم.
وه ه األئور هلها عقلية قبل أع ل وع شرعية.
أ أ ئانع يف أع للك اانساع ئا استوىل عليه ،إه قد لقدم ة املل ياة الفردياة ،بال لاءوم إ اازة القاانوع هلاا ،واالي
( )1عوايل الآللئ ج 3ص.480
( )2السيد حممد احلسي الشصاز  ،ئوسوعة الفقه  /االقتصاد ،دار العلوم للطباعة والنشر ا بصوت ج 2/108ص.191
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لظهر ال فاءات ،وحسب اال طالو الفقهي املقتيفى ئو ود واملانع ئفقود.
ب هما ال ئانع ئن املءيد ئن امللك بتلك الشروط املقررة ولو بلغ ئلك اانساع ئاليني.
وقد لقدم أع القول نع أسا امللك وسببه هو العمل ق  ،وب لك ال يءيد ئلك اانساع على ئقدار ر اهه قا  ،ال
أسا له ئن عقل أو شرس ،بل العقل والشرس ئتطابقااع علاى خال اه ،وي يتفاوه قياه با لك حاىت ااءت الشايوعية مبنطقهاا
رد عال علاى الرأ الياة ال ربياة أهاار
اخلاطئ ،ولبعهم بعض ئن دوع اطالس هاف على املاوازين والقواعاد ،ولقاد هااع االلبااس ن

ئن هونه عالك دل عليه عقل أو ئنطق.
وروساايا الاايت طبقااحب بعااض ساابل الشاايوعية ي اصااد إالن خنااق ح ارايت اانساااع وأتخاار حيالااه ،هااي ئباادأ اشاال علمي ااك
اجملرب حلنحب به الندائة).)1().
وجتريبياك ،ال ئربر اعادة جتربة الفاشل ،ويف املال (ئن نرب ن
وقااال (الفاارس الرابااع املاااء هاااألرب خلااق للجميااع ،ويصااح لإلنساااع خل ااه مبااا ال ييفاار اةخارين وال أيخ ا الفر ااة ئاان
أيديهم ،إها نءل املطار ئان الساماء ااز لإلنسااع حيازلاه لنفساه ،ساواء أناءل يف ئل اه أم يف املبااو ،ولاو حفار بئاراك يف ئل اه
هاع له ئاؤها.
نعام لايس لاه هلااك إها هاناحب البئار لسا ب املياااه اجملااورة املو اب هلااك حلرئااع ئان يف األطاراف ئاان املااء ،هماا إها أنااءل
ئستوى قعر البئر جيث س بحب إليها املياه ئن األطراف ،أو نصب على بئره ئيفخة رت ئياه اةخرين.
وإها حفر راك يتصل ابلنهر ال بص أو أو ل ابلعني ساقية لصل إىل ئياه األرب ،الظااهر أناه للاك ئااءه ،ولايس ألحاد

ئءامحته ئع عدم أخ ه الفرص ئن يد اةخرين.
وإ ا قيدان املسائل امل هورة بعدم أخ الفرص ،ألنه لعاىل خلق األرب مبا يها ل ل إنساع هما لقادم ،لايس ألحاد أع
أيخ الفر ة ئن يد اةخرين.
ولإلنساع احلق يف أع أيخ ئن ئاء الب ر والنهر ال بص وئياه السيول وئا أشبه ئا يشاء بدوع لفويحب الفر اة ،هماا لاه
أع خخر سفينته أو ئا أشبه يف ه ه املياه ال بار ،و وز لإلنساع بيع املاء وإ ارلاه هإ اارة القلياب والنهار والسااقية ،وإ اراء
سائر املعائالت عليه ،اطالق األدلة بدوع ئءاحم.
قال يف املسالك (ئا خير ه اانساع ئن ر ئبااو وئاا خير اه ئان األرب ئان بئار وعاني ،ئا هب األ ا اب أناه للاك
ب لك ،هماا للاك الساابق علاى العماوم ،ل ان الشايخ (رمحاه هللا) يف املبساوط أو اب علاى ئال اه با ل الفاضال عان حا تاه
لشربه وشرب ئاشيته وزرعه ،إىل غصه ب ص عوب إها احتاج إليه لشربه وشرب ئاشيته عن الساابلة وغاصهم ،ال لساقي الاءرس
والش ااجر ،ئس ااتنداك إىل ئ ااا رواه اب اان عب ااا  ،أع الن اا) ( االى هللا علي ااه وآل ااه) ق ااال ((الن ااا ش اارهاء يف ث ااالث ،الن ااار وامل اااء

وال أل))(.)2

( )1السيد حممد احلسي الشصاز  ،ئوسوعة الفقه  /االقتصاد ،دار العلوم للطباعة والنشر ا بصوت ج 2/108ص ،78-76بتصرف بسي .
( )2الوسائل ج ۱۷ص.۳۳۱
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ورواية ابر ،عنه ( لى هللا عليه وآله)(( ،إنه ى عن بيع يفل املاء)).
وقوله ( لى هللا عليه وآله) ((ئن ئنع يفل املاء ليمنع به ال أل ئنعه هللا يفل رمحته يوم القيائة))(.)1
واملاراد أع املاشااية إ ااا لرعااى قاارب املاااء ااإها ئنااع ئاان املاااء قااد ئنااع ئاان ال ااأل وحااازه لنفسااه ،والفاارق بااني سااقي احلياواع
والاءرس حيااث ئنااع ئان بيعااه األول دوع الااااين ،أع احلياواع حمااطم لروحااه ااالف الاءرس ،وها ه األخباار هلهاا عائيااة ،وهااي ئااع
هلك أعم ئن املدعى ،وئدلوهلا ئن النهي عان ئناع يفاله ئطلقااك ال يقاول باه ،بال وال غاصه اان يعتماد ها ه األحادياث)(،)2

انتهى هالم املسالك)(..)3

 -2ان ُييي األر وع ُ م ا ،فإذا أمه ا قرعْل عن أ ا
ويعمره اا وال يهمله اا ،س اواء أهاااع إحياااؤه بءراعااة أم ببناااء دار أو ئعماال أو ئصاانع أو
الضووابط الثووا اع حييااي األرب ن
ا ااطبل أو حظااصة أو غااص هلااك ،اااع املسااتفاد ئاان عاادد ئاان الاارواايت الص ا ي ة السااند ،والاايت أ ااىت بعااض الفقهاااء علااى
طبقها ،اع إمهال األرب يسقطها عن هو ا (ئل اك للم يي السابق) أو عن هو ا حقاك لل ائء.

نظرأل ِىل الرواقت والفتاوى
وي فااي اع ننقاال ههنااا بعااض کلمااات الفقهاااء ،قااد اااء يف هتاااب إحياااء امل اوات ئاان ئوسااوعة الفقااه (القااول الااااين
إ ا( )4ملن أحياها ديداك ،هما أشعرت به عبارة الوسيلة ،وأ ىت به الت هرة والروضة واملسالك ،وعن ال فاية إنه أقرب ،وعان
املفاليح إنه أو ق اب مع بني األخبار ،وعن ائع املقا د إنه ئشهور بني األ ا اب)( )5و(أئاا القاول الاااين قاد اساتدل
له

أ -إبطالقات ((ئن أحىي أرضاك ئيتة هي له))( ،)6إ ا لشمل الااين ،هما هانحب لشمل األول.
ب -وابملناااط يف هاال الااوك ل ارك حااىت ي يااره العاارف ئل ااك ،همااا إها لاارك الطااائر والساامك يف الب اار وئااا أشاابه ،حيااث
يفارب إئ اااع االسااتيالء عليااه فنيااك ،إنااه ابلصاايد لل ااه ،ااإها أطلقااه ي يعااد ئل ااك لااه ي ااق ل ااصه أخا ه وإع خ اان هااو ئاان
استعادله و رب أنه ي يعرب عنه.
ج -ونع امللك اعتبار عقالئي وال اعتبار له يف ئال األرب املطوهة ،والعمدة الرواايت الدالة على هلك.
ئااال ئااا لقاادم يف ا يح ال ااابلي ،عاان أيب عبااد ا( :عليااه السااالم) (( ماان أحااىي أرض ااك ئاان املساالمني ليعمرهااا وي ا د
خرا هااا إىل اائااام ئاان أهاال بياايت ،ولااه ئااا أهاال ئنهااا ،وإع لرههااا أو خرهبااا أخ ا ها ر اال ئاان املساالمني ئاان بعااده عمرهااا
( )1ا عفرايت ص.۱۲
( )2ئسالك األ هام ج 12ص.445
( )3السيد حممد احلسي الشصاز  ،ئوسوعة الفقه  /االقتصاد ،دار العلوم للطباعة والنشر ا بصوت ج 2/108ص ،29-28بتصرف بسي .
( )4أ األرب اليت أمهلها احبها.
( )5السيد حممد احلسي الشصاز  ،ئوسوعة الفقه  /هتاب إحياء املوات ،دار العلوم للطباعة والنشر ا بصوت ج 80ص.59-58
( )6املستدرك ج 3ص 149الباب  1إحياء املوات و.1
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وأحياها هو أحق هبا ئن ال لرهها لي ند خرا ها إىل اائام ئن أهل بييت))( ،)1احلديث.
ولرههااا لاايس يف ئعاام ااع اراب ،ألع الااطك أعاام ئاان ااع اراب همااا ال خيفااى ،ااإع ئاان لاارك أرضااه ونااءو إىل املدينااة وي
يعرب دق عليه الطك ،وإع ي يصدق عليه ااعراب بينهما عموم ئطلق.
و ا يح ئعاويااة باان وهااب ،عااحب أاب عبااد ا( :علي اه السااالم) يقااول ((ألااا ر اال ألااى خربااة ابئاارة اسااتخر ها وهاارى
أ ارهاا وعمرهاا اإع علياه الصادقة ،اإع هاناحب أرضااك لر ال غااب عنهاا ولرههاا أخرهباا مث ااء بعاد يطلبهاا ،ااإع األرب :

وملن عمرها))(.)2
اإع ها ا احلاديث أ هاار ئان ساابقه ،اإع جميئااه يطلبهاا قريناة علاى عاادم ااعاراب ،نعام الاالزم اادق الاطك عر ااك ،ااإها ي
يصدق أنه لرهها ،وإ ا حياول مجع املال أل ل إعادة زراعتها وعمارهتا ي ي ن للااين هلك)(.)3
واحلا ل اع املالك اع يصدق انه لرهها عر اك وإع ي يعرب عنها ،وقاد يصادق اناه لرههاا إها ئارت سانة وقاد يصادق إها
ئرت ثالث سنوات وقد يصدق يف األقل واألهار ئن هلك ،علاى حساب وضاع الشاخن واملنطقاة واألعاراف وشابه هلاك،
وقد ا ىت بعض الفقهاء ابع املقيا ثالث سنوات إها أمهلها ثالث سنوات سقطحب األرب ادياة عن املل ية.
تفاصي فق ية يف ِمهال األراضي
ادجار علياه
قال السيد أبو احلسن اال فهاين قد ساره يف وسايلة النجااة (ئساألة  24لايس للم نجار لعطيال املاوات ن
واامهااال يف التعمااص ،باال الااالزم أع يشاات ل ابلعمااارة عقيااب الت جااص ،ااإع أمهاال وطالااحب امل ا ندة وأراد شااخن آخاار إحياااءه

ليعماره
األحوط أع ير ع األئر إىل احلاهم ئع و اوده وبسا ياده ،يلاءم ن
ادجار نحاد أئارين نإئاا العماارة ،أو ر اع ياده عناه ن
الع دملاة يمهال مبقادار ئاا ياءول ئعاه
غصه ،نإال أع يبد ع راك ئو ن هاك ئال انتظار وقحب اا لاه أو إ االو آاللاه أو حيفاور د
الع ر ،وليس ئن الع ر عدم التم ن ن ئن هتيئة األسباب لفقره ئنتظراك لل م والتم ن ن،
إها ئيفحب امل ندة وي يشت ل ابلعمارة بطل ح نقه و از ل صه القيام ابلعمارة؛
وإها ي ي ن حاهم يقوم هب ه الش وع الظاهر أ نه يسق ح نقه أييفاك لاو أمهال يف التعماص وطاال اامهاال ئا ندة طويلاة يعا ند

ايال جاااز ل ااصه إحياااؤه ،ولاايس لااه ئنعااه ،واألحااوط ئراعاااة ح نقااه ئااا ي خااض ئا ندة لعطيلااه وإمهالااه ثااالث
ئالااه يف العاارف لعطا ك
سنني)(.)4
وقااال (ئساألة  26ااحياااء املفيااد للملااك عبااارة عاان عاال األرب حينااة بعااد املااو ع وإخرا هااا عاان اافة اخلاراب إىل
وإئاا حظاصة لألغناام واملواشاي
وإئا ب و ا ئسا ناك وداراك ن
العمراع ،وئن املعلوم أ نع عمارة األرب نإئا ب و ا ئءرعة أو بستاانك ،ن
( )1الوسائل ج 17ص 329الباب  3ئن أبواب إحياء املوات و.2
( )2الوسائل ج 17ص 328الباب  3ئن أبواب إحياء املوات و.2
( )3السيد حممد احلسي الشصاز  ،ئوسوعة الفقه  /هتاب إحياء املوات ،دار العلوم للطباعة والنشر ا بصوت ج 80ص.62-61
( )4السيد أبو احلسن املوسو اال فهاين ،وسيلة النجاة ،ئطبعة ئهر استوار ا قم ج 3ص.110-109
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أو حلوائج أخر هتجفي الامار أو مجع احلطب أو غص هلك .ال ب ند يف دق إحياء املوات ئن العمل يه وإ ائه إىل حا ند
ااال أو غصه ااا عن ااد الع اارف ،وي ف ااي ا نق ااق نأول ئرال ااب
اادق أح ااد العن اااوين الع ااائرة؛ نع اادق علي ااه املءرعا اة أو ال اادار ئ ا ك
و ودهااا ،وال يعتاارب إ اؤهااا إىل حا ند هماهلااا ،وقباال أع يبلااغ إىل هلااك احلا ند وإع اانع يااه ئااا اانع ي ي اان إحياااء باال ي ااوع
اجاصاك ،وقاد ئ نار أنااه ال يفياد امللاك ،باال ال يفياد نإال األولويناة .ااإها لب ناني ها ه ا ملااة لايعلم أناه خيتلا ئاا اعتارب يف ااحياااء
ابختالف العمارة اليت يقصدها اديي ما اعترب يف إحياء املوات ئءرعة أو بستاانك غص ئا اعترب يف إحيائاه ئسا ناك وداراك ،وئاا

اعتاارب يف إحيائااه قناااة أو بئاراك غااص ئااا اعتاارب يف إحيائااه اراك وه ا ا .ويشااطط يف ال ا نال إزالااة األئااور املانعااة عاان التعمااص هاملياااه
اتن ها نال ئنهااا باابعض األئااور عنااد
ال البااة أو الرئااول واألحجااار أو القصااب واألشااجار لااو هانااحب ئسااتأمجة وغااص هلااك .وخيا ن
املشهور)(.)1
همااا اااء يف ئوسااوعة الفقااه (مث إع التااارك لإلحياااء بعااد الت جااص إع ههاار ع ا راك و يه ااك يااءول مبااا ال يو ااب لعطياال

األرب ادتااج إليهاا ،أو اساتمهل ئادة ها لك ولااو بادوع ههار العا ر أئهال ،وهلاك ألنااه لايس ئان التعطيال اليفاار ،يشاامله
أدلة ((ئن سبق)) ،وإع ههر ع راك غص و يه وي يرد التعمص ،أو ع راك و يهاك ال يءول بسرعة ،هما إها قاال حاىت أمجاع املاال
ملاادة عشاار ساانوات ،أو ي يبااد ع ا راك وال اسااتعداداك للتعمااص ،همااا لااو قااال ال أعماار وال أعطيااه لل ااص ولااو ابلبيااع ،هاااع هلااك
ئوضع رب اائام ،أو أخ ه عن يده ،وقد ههر غص واحد هلك ئن دوع ههر اخلصو يات اليت ههرانها.
قال يف ئفتاو ال رائة ( إع ههر ع راك يف التأخص أئهله السلطاع مبقدار الع ر ،إع طلب التأخص ئن غاص عا ر أئهلاه

ئدة قريبة يستعد يها للعمارة جسب ئا يراه السلطاع ،هما رو ب لك مجاعة) انتهى)(.)2
وقال السيد احل يم (دام له) يف ئنهاج الصاحلني (ئسألة  3األرب اململوهة إها لرك املالك عمارهتا حىت خربحب از
ل صه عمارهتا ،سواء ي ي ن هلا ئالك عر اك  -هأراضي االئم الساالفة الايت ال بقياة هلاا ئعرو اة  -أم هااع هلاا ئالاك ئعلاوم أو
جمهاول ،وساواء هااع املالااك األول قاد خل هااا اباحيااء أم ب ااصه ،هاااارث والشاراء وحنااوهم ،وساواء هاااع الاطك لإلعاراب عاان
نفس األرب أو عن عمارهتا أم للعجء عن العمارة أم لدواس أخار ،هاالنشا ال مباا هاو أهام .نعام الباد ئان ئيفاي ئادة ئعتاد
هبا ،جيث يصدق ننه أخرهبا.
ئسألة  4إها هاع لرك املالك عمارهتا حىت خربحب بسبب ئناع ااي ئان عمارهتاا الظااهر عادم اواز إحيائهاا ب اص إهع
املالااك .إال أع يسااتمر اخلاراب بعااد ارلفاااس املنااع ،جيااث يصااص بوسااعه أع حيييااه ،يااطك إحياااءه ،يجااوز حينئا ل ااصه إحياااؤه.
وأوىل اب واز ئا إها ار هلك سبباك يف ااعراب عن األرب)(.)3
وئااع العماال هب ا ين اليفااابطني اااع العدالااة ساات وع حاهمااة أوالك وساايخينم الرخاااء علااى اجملتمااع فني ااك ائااا العدالااة ألننااا
( )1السيد أبو احلسن املوسو اال فهاين ،وسيلة النجاة ،ئطبعة ئهر استوار ا قم ج 3ص.111-110
( )2السيد حممد احلسي الشصاز  ،ئوسوعة الفقه  /هتاب إحياء املوات ،دار العلوم للطباعة والنشر ا بصوت ج 80ص.170-168
( )3السيد حممد سعيد احل يم ،ئنهاج الصاحلني  /املعائالت ،2ئ سسة احل مة للاقا ة ااسالئية ص.156
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اشاططنا اع ال أيخا هال أحااد ئان املعااادع والااروات واألراضااي إال ابلقادر الا ال ييفار ابةخارين وي اوع يف إطااار (لا ُاو اوم)
وائااا الرخاااء ااألع ال اال حينئا سااينطلق وينشا اعمااار األراضااي مث اع ئاان لقاااعس وأمهاال يسااق حقااه ااال لبقااى األرب
ابئرة حينئ بل سي وع لل ص احلق يف إعمارها ئن ديد.
تنبي و لاايس ه ا ا الب ااث ئعقااوداك هدراسااة قهيااة – أ ااولية ختصص ااية ول ا ا ي ن ا هر سااائر األق اوال يف املسااألة وأدلته ااا
وئناقشاهتا ،بل اقتصران على ههر بعض الرواايت و توى بعض أعالم الطائفة ،وائا الب ث التخصصي موهول إىل حمله.
ادتصادقت عانب العر

وقاد سابق اع قاانوع (( ااأل اار ا يَّلل اول امو اون اع ام اراهوا)) يعا ند ئاان أهام أساس التنمياة املسااتدائة ونيفاي اع ااساالم رهااء أوالك
وابألسا على ئا يسميه علماء االقتصاد اليوم باا(اقتصادايت اناب العارب) واعتاربه األساا األول للنهاوب االقتصااد
وللتعايف ئن األورام االقتصادية اخلبياة ،وو هة النظر ها ه هاي الايت لبناهاا االقتصااديوع ال الساي يوع وئان أبارزهم ج .ب.
سا يف  1803وري اردو  1817و وع ساتيوارت ئيال  ،1848و يلاد شاتاين ،يف قباال مجاع آخار ئان علمااء االقتصااد،
وئن أبرزهم وع ئينارد هينء ال ين لبنوا (اقتصادايت انب الطلب) والايت لعتماد ،ابألساا علاى افياء الطلاب أو لابيطاه
للساايطرة علااى الاادورات االقتصااادية والبطالااة والتيفااخم ،عاارب ضااخ البنااك املرهااء النقااود يف األس اواق اااا ياانجم عنااه لنشااي
االساتامارات بشا ل اساتانائي والا يعا يمااا يعا  ،لو يا املالياني ئان العمااال ولاو ر خمتلا أناواس البيفاائع واخلاادئات
وبش ا ل هبااص ااداك ،واليفااخ ي ااوع عاارب خفااض قيمااة الفائاادة و سااح اجملااال للتجااار ابالق اطاب بفوائااد ئنخفيفااة لتأساايس
ئشاريع اقتصادية ئتنوعة.
ِ ارأل ِىل اخلالف بني اعدتصاد الاالسياي واعدتصاد الاينزل
واخلالف بني علماء الفريقني طويل هما اع نقاط االختالف بينهما ئتعددة.
وي في هنا اع نقتابس ئلخصااك عان هتااب (الطا اع عان االقتصااد ال يناء ) ملاارلن يلدشاتاين (املصال ة العائاة) اي
 1981للربو يسااور يف ائعااة هار ااارد وهبااص علماااء االقتصاااد يف اادارة األئري يااة حينهااا( )1حيااث يقااول حساابما خلنصااه
هتااب (االقتصااد)(( )2الطا اع عان هينااء ،عناد اياة عقاد الساابعينيات ،لءاياد االبتعااد عان املاانهج ال يناء لادى اتها علاام
االقتصااد وقااد احلملااة ضاد السياسااات الايت لسااتهدف الطلاب ئقاال ئا ثر للربو ساور ئااارلن يلدشاتاين ئاان ائعاة هااار رد،
ال أ بح يما بعد هبص علماء االقتصاد يف إدارة الرئيس ري اع ،دا ع يلدشتاين عن زايدة التأهيد على العوائال الايت قاد
لءيااد لنميااة املخر ااات املم نااة – عوائاال ئااال زايدة االدخااار واالسااتامار ،اا ااالحات التنظيميااة ،وخفااض اليف اريبة علااى
عوائد رأ املال ،ورأى أع على السياساات االقتصاادية ال لياة أع لرهاء بشا ل أساساي علاى النماو االقتصااد علاى املادى

( )1إدارة ري اع.
( )2بول آ .سائويلسوع  /ويليام د نوردهاو  ،االقتصاد.
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الطويل بدالك ئن الطهيء على االستقرار االقتصاد قصص املدى)( )1و(عالوة على هلك ،اعتقد العديد ئن علمااء االقتصااد
الشاائل أع املانهج ال يناء قلنال ئان أمهياة حاوا ء النماو طويلاة املاادى .أخاصاك ،ئاال النقاااد إىل االعتقااد نع املا هب ال ينااء
ابلغ يف أمهية عدم ئرونة السعر واأل ر ،وأع قوى التوازع ال ا قوية نسبياك)(.)2
وال ااالم عاان هاال بنااد ئاان للااك البنااود (زايدة اادخااار وزايدة االسااتامار ،اا ااالحات التنظيميااة ،خفااض اليفاريبة علااى
عوائ ااد رأ امل ااال ،التنميا ااة االقتص ااادية طويل ااة املا اادى ،ئرون ااة األ اار والسا ااعر) وئقارنت ااه مب ااا ورد يف ااسا ااالم ع اان الرسا ااول

األعظم لى هللا عليه واله وسلم وعن اائام علي عليه السالم وسائر املعصوئني عليهم السالم حيتاج إىل هتاب هائل(.)3

التنمية بعيدأل املدى يف كالم اَأام ع ي ع ي السالم
وي فااي اع نشااص اةع إىل أحااد للااك العوائاال الاايت لارلب بب انااا حااول األرب وهااو حاوا ء النمااو بعياادة املاادى إه يقااول
اائام عليه السالم

اخلا اورا ) أ يف لباه
اسوت ات االِ ا
ارأل ااأل اار ) ابلءرس واليفرس والبناء وئا أشابه (أاباو ا اغ أ ان ناظار اك يف ا
( اولايا ُا ان ناظا ُر اك يف ع ام ا
اخلوا اورا ا ب او اوري
وب ا
ومجعااه ئاان الننااا (ألا ين ذالو ا
وك) اخل اراج ( اع ُُو اد ار ُك ِ يع ِبلاع امو ا
وارأل) إه األرابو لتوق ا علااى العم اراع ( اواأو اون طااو ا
عم ه
واد) ألناه أ ارب الناا علاى بياع أئتعاتهم وأهاار يف ليفاعيفهم ااا يهل اوع
ِ الاوب اال اد اوأ ااه ا ا
وك الاعبا ا
ارأل) سابقة لألرب (أا اق ار ا
اا
بسببه وعاك وئرضاك ،وال يقدروع على العمارة ال لعمر البالد بل خترب ( اواأا ُا استاق ام أ ااأ ُرهُ ِ يع دا يال) إه الننا يد عونه ح ناىت
يسااق عاان احل اام وأي ئاان يقااوم بش ا و م (فاووإ ان ا و اا اوا) أ أهاال اخل اراج (ث اقووال) يف هااارة اخل اراج (أ ااو ع يووة) هااا راد (أاو
اع ار ه
ِ) هو املاء ال أي يف النهر (أ ااو) انقطاس ( اِبليهة) أ ئا يبال األرب ئان املطار يماا يساقى ابملطار (أ ااو ِ احالاوةا
اناقطا ا
وف اوا اعطاو ) نع قا نال
اع احو ا
عمهاا (غاو اور ) هلاا (أ ااو أ ا
أ اار ه ) ملاا يهاا ئاان البا ر والااءرس إىل الفسااد بساابب أناه (ا اغتا ام اراهووا) أ ن
ص ُ اْ ب أ ااأ ُورُه ام) حساب نظارك يف قادر التنخفيا .
ابلءرس ال ايف ( اق يف اف ا
ْل اع انو ُ ام) يف اخلراج (ِباا تاو ار ُعو أا ان ُا ا
ئاؤها لم أتت ن
وْل بو ال اامَُوناوةا اعو انو ُ ام) نع لعا ند الا ي أتخا ئانهم ئاان املااال املقاادر علاايهم بعناواع اخلاراج
وك ا و اويء اق يف افو ا
( اواع ُاوثاو ُق ا ين اع اايو ا
وارأل ب اوالد اك) اإع
وودو ان بو اع ااي ا
ثقيال على نفسك ،ألنه أو ب لنقين أئوال الدولاة (فاإنوي ُ ذُ اقور) لاك عنادهم (ُاو ُع ُ
وك يف ع ام ا
ك) و لبااك ( ُح اسو اون ثاوناووام ام) ااإ م
اسووت ات االب ا
عمااارة الاابالد يعااود إىل ال اوايل خصهااا ( اوتاو اوزُني واعُاتو ا
وك) ابلااءرس والعمااارة ( اأ و ا ا
ضة ال ااع ادل في ام) أ نع سببحب إ اضة العدل ول ااصه
ك) أ سرورك (ِب است افا ا
لدحونك بتخفيفك اخلراج عليهم ( اوتاوبا ِتح ا
ت ع ان و اد ُه ام أو اون
ابلنساابة إلاايهم ( ُأ اعتاموودا فا ا
ض و ا دُو يوو ام) أ إنااك لعتمااد ولسااتند إىل قااوهتم املاليااة ووالئهاام للدولااة (ِبواوا ذا اقو اور ا
( )1االقتصاد ص /636ط األوىل 2001م  /بول  .أ .سائويلسوع /ويليام د .نوردهاو لرمجة هشام عبد هللا /لرمجة الطبعة اخلائسة عشرة.
( )2االقتصاد ص /636ط األوىل  2001م  /بول  .أ .سائويلسوع /ويليام د .نوردهاو لرمجة هشام عبد هللا /لرمجة الطبعة اخلائسة عشرة.
( )3وهاو الب ااث اة لنااا إبهع هللا لعاااىل يف هتاااب قاااد م يعقااد املقارنااة بااني اساطاليجيات إنتاااج الاااروة وئ ا ااة الفقاار لاادى اائااام علااي عليااه السااالم
وبني ئناهج االقتصاد احلدياة ،حياث ساي وع ها ا ال تااب إبهع هللا لعااىل ال تااب الاااين املقاارع ،بعاد ال تااب األول الا ا ينااه (اساطاليجيات
إنتاج الاروة وئ ا ة الفقر يف ئنهج اائام علي عليه السالم ).
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وك) أ إراحتااك ( اَلوُ اوم) بعاادم أخا ك الءائااد ( اوالث اق وةا أو انو ُ ام) ااإ م وثقاوا بااك وإها وثقااحب الرعيااة ابلاوايل عملااحب أل لااه
ِ امجااأو ا
وك اوم) وعادم العنا
ب ل إخالص (ِباا اع يو ادتاو ُ ام أ ان اع ادل ا
ك اع ااي ام) إ نع ئان رأى العادل ئان والياه واعتااده وثاق باه ( اورفاق ا
ث أ ان ااأل ُُأور) اليت اتاج يهاا إىل ئااهلم ور ااهلم هااحلرب الفجائياة ،أو ئاا
يف أخ اخلراج هائالك حني ي دوه( ،فاو ُريِباا اح اد ا
احتا ام ُوووهُ)
أشاابه ( اأووا ِذاا اع يولاو ا
وْل) واعتماادت (في و ) أ يف هلااك األئاار ( اع او اوي ام أو اون باو اع و ُد) أ بعااد ختفي ا اخلاراج علاايهم ( ا
سو ُ ام بو ) أ ب اال طياب نفاس ،أو أل ال أع أنفساهم طيباة جتاهااك ،ولا ا يت ملاوع األئاور الايت ل لفهاام
وقبلاوه (طايباوة أاناو ُف ُ
هبا.
(فاإ ين ال ُاع ام ارا ان ُاُمتام اأا امحياتا ُ) أ إها هانحب العمارة قائمة والءرس انئياك ،لما محلحب أهلها ئن اخلراج سهل علايهم،
اِ ااأل اار أ ان ِ اع اواز أ ااه ا ا) اإ م إها ا تقاروا ي يتم ناوا
أل م حيصلوع األرابو يد عوع بعيفها إىل الدولة ( اوِ يَّناا ُُو اؤتاى اق ار ُ

ئن العمارة تخرب األرب ،وهي يريد الوايل ئنهم اخلراج حال أ ن م حمتا وعر ( اوِ يَّناوا ُُو اعوو ُز أ ااه ُ ا وا) أ يفتقار أهال األرب
اخلرا يااة (َ ا و اوراف أاناو ُفووم الاو ُوواعأل اع اووى ا اَّا ام و ) للمااال ( او ُسوووء ظاوون ام ِبلاباو اقوواء) الحتماااهلم أ اام يعءلااوع عاان قريااب ،ول ا ا
يدخروع املال حىت ي وع هلم شيء يعيشوع به إها عءلوا ( اود ية انات افاع ام ِبلاع اب) مجع عربة ،وهى ئا يو اب إيقاا اانسااع
واعتباره ئن األئور اليت ادث)(.)1

ولعلنا نعود ابلتفصيل إىل ه ه النقطة وسائر النقاط ،يف جث قادم بتفصيل واف إبهع هللا لعاىل.
ال رُب ِمهال ع ماء اعدتصاد لالدتصاد النبول ص ى هللا ع ي وال وس م والع ول ع ي السالم!
ويف اخلتااام نشااص إشااارة عااابرة إىل اع ال ريااب ،ولاايس ب ريااب ،اع علماااء االقتصاااد وهاام بعش ارات األلااوف عنااد طاارحهم
النظا ارايت املختلف ااة ونق اادها ولقييمه ااا وئقارنته ااا مبختلا ا املن اااهج االقتص ااادية ،يتج اااهلوع بشا ا ل هائ اال رواايت الرس ااول
األعظم لى هللا عليه واله وسلم واائام علي عليه السالم يف االقتصاد هماا يت اا لوع عان هيفياة إدارهتماا الفريادة لالقتصااد
يف أابع ح ااوئتهم ،وئ ااع اع الناا) االى هللا علي ااه والااه وس االم قاااد اقتص اااداك ان ااك بش ا ل أهه اال العاااي حي ااث اع خمطط ااه
االقتص اااد للنه ااوب ابملدين ااة املن ااورة زراعي ااك وجت ااارايك و ااناعياك أن ااتج لط ااوراك ئ ا هالك خ ااالل ااطة بس اايطة إىل در ااة اع بع ااض
احلاقدين على ااسالم هتب هتاابك ضد الن) الى هللا علياه والاه وسالم حااول اع ياربهن ياه ،بءعماه ،أع س نار لقادم ااساالم
واهتساااحه ألئاام األرب لاايس هااو حقانيتااه وإعجااازه وعلمااه وحلمااه و ...االى هللا عليااه والااه وساالم باال الساار هااو النهيفااة
االقتصااادية املبهاارة الاايت قادهااا الرسااول االى هللا عليااه والااه وساالم والاايت ال يعاارف ئنهااا املساالموع ،لالس ا شاايئاك واع الناا)

لى هللا عليه واله وسلم هاع خمطنطاك ئتميءاك يف التجارة والءراعة وغصهاا .وقاد ههار يف هلاك ال تااب ئالئاح ،غاص ئساموعة
عادة ،ئن ئفردات خمططاله لى هللا عليه واله وسلم االقتصادية.
وه ا لك اائااام ائااص امل ا ئنني عليااه السااالم حيااث ح اام ائرباطوريااة ائتاادت علااى ئساااحة لءيااد علااى النص ا ئاان ال اارة
( )1السايد ئرليفاى الشاصاز  ،اساطاليجيات إنتااج الااروة وئ ا اة الفقار يف ئانهج اائاام علاي علياه الساالم  ،ئ سساة التقاى الاقا ياة ا النجا ط2
ص ،231وهلك نقالك عن (لوضيح ج البالغة) لإلئام الراحل السيد حممد احلسي الشصاز قد سره.
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عم بالد ااسالم ،وقد اء يف هتاب عاي ال د
األرضية حيث شهد التاريخ ابع النمو االقتصاد والرخاء ن
(ُي ع ي السالم أزأة السان وُطعم الناس قبز الب

اصبا اْ ِبلا ُاوفاة أ ا ي
ويف املناقب نقالك عن يفائل أمحد قال علي عليه السالم (( اأا أ ا
احد ِع اانعما ِ ين أا اد اان ُه ام اأ انزلاوة لاياأا ُكو ُ
ِ أ ان اأاء الا ُف ارات))( .)1يع أع عنده الدار واملأهل واملشرب.
م يف الظ اوُا اش ار ُ
الابُو ير اوااَي ُ
ويف رواياة أخاارى و اادهتا يف بعااض املصااادر ،إع هاال أهاال بااالد اائااام عليااه السااالم أ ااب وا ه ا ا يف عهااد اائااام عليااه
السااالم ئااع أع بااالده عليااه السااالم هانااحب واسااعة ااداك ،ختااد حنااو ال اارب إىل ليبيااا ،وحنااو الشاامال الشاارقي إىل داغسااتاع يف
االااد السو ييت.

ي
ويف رواية عن اائام الباقر عليه السالم (هاع عليه السالم ((ُُطاع ُم الن ا
ياس ُق ابو از الابُور اوال اح اوم اوُاو ارعو ُ ِ اىل أ ااه و فاوياأا ُكو ُ
ْل))(.)3())2
ا
اخلُابو از او ال يزُا ا
نق ااول أال يس اات ق هل ااك هل ااه ئ اان علم اااء االقتص اااد املنص اافني الا ا ين يعتم اادوع عل ااى ئعطي ااات التجرب ااة ه ااأهرب بره اااع ،اع
يدرساوا ها ه التجربااة أييفااكر أو اع حيااتج بعيفااهم باابعض ئعطياهتااا علااى األقاالر ل نااه التعصااب العجيااب يف ال اااص ئاانهم وا هاال

ال ريااب يف هاااص آخاار ئاانهم ،إال اع العتااب األهاارب علينااا حناان املساالمني إه يناادر اع جتااد هتاااابك يف علاام االقتصاااد قااام ابستعراضااها
االقتصاااد النبااو االى هللا عليااه والااه وساالم والعلااو عليااه السااالم بش ا ل علمااي ئسااتوعب ،باال ال يو ااد ،يمااا أعلاام ،هتاااب
علمااي اقتصاااد ئقااارع يت فاال ابملقارنااة بااني السااصة االقتصااادية للرسااول االى هللا عليااه والااه وساالم واائااام علااي عليااه السااالم
واألئمااة علاايهم السااالم وأقاواهلم وح مهاام وضاوابطهم ئاان هااة وبااني النظارايت االقتصااادية املختلفااة املطروحااة يف عاااي اليااوم ئنا
أايم آدم يث قبل حوايل  250سنة( )4وحىت اةع.
لناتب بعمُ يف ع م اعدتصاد كما كتبنا ِبستيعاِ يف الصوم والصالأل
وه ا ئا أخ ان على أنفسنا اع نيفطلع به يف القريب العا ل إها رزقنا هللا لعاىل العمار والتو ياق ،ول ان املطلاوب ،وها ه
دعاوة أخوياة ئو هااة إىل هباار العلمااء واجملتهاادين ،اع يتنااولوا ها ا الب ااث اهلاام ابل تاباة والب ااث املساتوعب ،ماا اسااهبوا
يف الب ااث الفقه ااي ع اان ئس ااائل الص ااالة والءه اااة واخلم ااس واحل ااج ...وع اان ح اادودها ،اااع ئ اان احل اار اع يقوئ اوا ابلب ااث
إبساهاب عاان اقتصاااد ااساالم ،هعلاام دوع جماارد الب ااث عناه هما هب اقتصاااد ئقاباال املا هب الرأ ااايل والشاايوعي ئاااالك،

وال ريااب اننااا ي جنااد ،يف اسااتقراء انقاان ،جا ااك علمي ااك اقتصااادايك ئقااارانك حااىت عاان ئااال قااانوع (( ااأل اار ا يَّلل اول امو اون اع ام اراه وا))
نبعاده العلمية املختلفة اليت أشاران إىل بعيفاها إشاارة قا وإىل اليفاواب والقواعاد ،ولا لك جناد اع الشااب ا اائعي املسالم

( )1حممد بن شهر آشوب ،ئناقب آل أيب طالب عليه السالم  ،ئ سسة العالئة للنشر – قم ج 2ص.99
( )2ثقة ااسالم ال لي  ،ال ايف ،دار ال تب ااسالئية ا طهراع ج 8ص.129
( )3السيد حممد احلسي الشصاز  ،عاي ال د ،الناشر دار العلم ا قم ص.229
( )4ئن اع هتب هتاب ثروة األئم – .1776
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إها اراد التخصن يف االقتصاد انه ال د أئائه إال اقتصاد آدم ياث أو اوع ئينااردهينء أو ري ااردو أو ئان أشابه ،وهللا
املستعاع املسدد اهلاد إىل سبيل الرشاد ،وللب ث لة إبهع هللا لعاىل.
وآقر دعواان ان احلمد هلل رِ العاملني وص ى هللا ع ى ُممد وال الطيبني الطاهرُن
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