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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
 *ؤمنونَ ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا ي( :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي

لِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عن الْمنكَرِ ويحلُّ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة واِإلجني
يثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملَهعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عوا ض

   ١)النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
  اىل منهج الرسول االعظم واهل بيته االطهار العودة 

وهاتان االيتان ، يف ادارة شؤؤن احلياة واهل بيته  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول العودة اىل منهج الرسول كان احلديث ح
فان اقتفاء االثر احملمدي ، هذا املنهج الرباينمن اتبع اال ال يناهلما كمحصلة ائية  )الفالح(و )الرمحة االهلية املكتوبة(تدالن على ان 

ثا هـو  وحترمي ما حرم من حرام وكذلك فيما اعتربه طيبا او خبي، ما احل من حاللعن املنكر، وحتليل  األمر باملعروف والنهييف 
لألمر باملعروف والنهي عن قد بعثه اهللا تعاىل االكرم فان هذا الرسول  ؛صفة املؤمنني الذين تكتب هلم الرمحة ويكونون من املفلحني

   .لشديدة عن اكتاف الناسلوضع تلك االغالل الثقيلة واالصار ااملنكر و
  سنخان من الرمحة 

 (: تلك الرمحة اليت وسعت كل املوجودات فقد قال تعاىلفهو اما النوع االول : ان االية الكرمية قد ذكرت سنخني من الرمحة
  .وهي الرمحة االعم )ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء

وهي اشارة اىل رمحة ثانية غري االوىل  )فَسأَكْتبها( اآلية عرب عنها تعاىل يف واما النوع الثاين من الرمحة فهي الرمحة االخص واليت
  .يكتبها تعاىل للذين يتبعون املنهج احملمدي احلقيقي الواقعي

  يف احلياة نبوياملنهج المواصفات 
 )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (مي للذين يتبعون الرسول االمتنح ن الرمحة املكتوبة هي تلك الرمحة اليت كذلك ا اآليةلقد ذكرت 

فان من مل ، وعليه ظهور بين االنسان وضع االصر واالغالل احململة على ، من أهدافه وغاياتهومنهجه يف احلياة فان هذا النيب العظيم
ضـعفاء  عن النـاس ال  ،قدر املستطاع ،حذو الرسول االعظم يف منهجه العملي يف رفع تلك االثقال ويف حتطيم تلك االغالل حيذ

يكون من وال الفالح واحة يدخل فانه سوف ال ومن جهة اخرى وكنتيجة لذلك  ،فسوف ال تناله الرمحة اخلاصة املكتوبة من جهة
هذا االميان هو فان  )فَالَّذين آمنوا بِه (من االميان الكلي والتصديق التام ذا النيب العظيم الكرمية  ما ذكرته االيةذلك هو و ،املفلحني

من عند اهللا تعاىل  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لكل ما جاء به الرسول االعظم والكامل االتباع الفعلي والواجب كلٌ ال تبعيض فيه 
  .ومن ذلك تلك الغايات اليت ذكرا االيات الشريفة وصرحت ا

الرمحة اخلاصة هم الذين عزروه وعظموه م من تناهل إنّومبا جاء به فحسب، بل  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وال يكفي اإلميان به 
 فهـو نفـس   وتأويلهواما باطنه  ،وهذا النور هو القران ظاهرا، النور الذي انزل معهوأيضاً هم الذين اتبعوا  ،كذلك ونصروهأيضاً 

  )عليه السالم( حممد وصنوه وهو امري املؤمنني

                                                             
  .١٥٧- ١٥٦: سورة األعراف - ١
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ومل اثره ومنهجه وقوانينه  ع منهجه الرسايل القومي ومل يقتفمل يتبو )صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعليه فمن مل يعظم رسول اهللا

قدر استطاعته، فليس والعلوي الباطن ومل يضع االغالل واالصر عن الناس ، ين الظاهرآومل يتمسك بالنور القرينصره يف ذلك كله 
  .من املفلحني

  قواعد فقهية مستنبطة من االية املباركة 
جمموعـة مـن   تستنبط منه ميكن ان  )ويضع عنهم إِصرهم واَألغْاللَ الَّتي كَانت علَيهِم(املباركة  ان املقطع الشريف من االية

وقواعد اخرى سنشري هلا الحقا ان شـاء اهللا   )قاعدة ال حرج(و )ضرر قاعدة ال(و )قاعدة السلطنة(ومنها  القواعد الفقهية املهمة
  .تعاىل 

  
  اقاعدة السلطنة ومعناه

الناس مسلطون على امواهم وانفسهم وحقوقهم وهذه : وهي) قاعدة السلطنة(ىل بعض احلديث عن على اإلشارة إونقتصر االن 
ق تشري اىل حقائق ثالثة وهي ان الناس مسلطون على انفسهم اوال وعلى ظاهرها اا قاعدة واحدة ولكنها من حيث املتعلَّ القاعدة

  :وهذه املتعلقات الثالث هي ذات ادلة خمتلفة  ،لثاامواهلم ثانيا وعلى حقوقهم ثا
  رواية واردةاما ان الناس مسلطون على امواهلم فذلك هو 

ناس هلـم  لفاا تدل على ان ا )النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم ( اآليةواما ان الناس مسلطون على انفسهم فهو منتزع من 
   .حاكمة على واليتهم وهو اوىل م من انفسهم )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كن والية النيب الوالية على انفسهم ول

؛ وله اىل اخرةمن ا متصيدة من خالل تتبع الفقه الفقهاء هو قاعدة واما ان الناس مسلطون على حقوقهم فان ذلك وبتعبري بعض
  .يصح الحد ان يزامحهم يف ذلكبكله ينطق بلسان واضح ان للناس سلطة على حقوقهم وال فان الفقه

صلى اهللا عليه (على حقوقهم ـ هو نص حديث اخر قد ورد عن النيب االكرم   ونضيف ايضا ان هذه القاعدة ـ تسلط الناس 
   ٢)اليتوى ـ أي اليضيع ـ حق امرئ مسلم( :حيث قال )وآله وسلم

شخص أن مينعهم عن حقوقهم او عن التصرف يف أمواهلم فال حيق ألي واالية املباركة تدل على قاعدة السلطنة بشعبها الثالثة 
  .كما ال حيق له إعمال سلطنته على أنفسهم بدون رضاهم فان كل ذلك إصر وثقل وغل، موضوع عنهم

  وعلينا إتباعه النيب هو احلافظ واملطبق للقواعد
نهجيتها وتطبيقها وذلك من خالل وضـع  مبهمة احلفاظ على القاعدة وماضطلع هو الذي  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ان النيب 

االرض (اليت تقيد حركة االنسان وحتد من سلطنته على امواله او ما ميكن ان يتملكه فقد جاء يف الرواية املباركة  االصر واالغالل
رها وداللة هللا تعاىل ـ حقيقة ـ مث ان االرض هي ملن عم  األرض هي وهو ناطق بان ال شك فيه، وهذا احلديث  )هللا وملن عمرها

  .واإلعماراالية واضحة يف هذا التمليك بدون قيد سوى التعمري 
 ،واالعمارباالحياء فان كل قيد وضع من احلكومات الوضعية يف خمتلف ارجاء البسيطة ملنع الناس من متلك االرض وعلى ذلك 

صلى اهللا عليه (الضد منه ويف قبال هدف النيب ب وهو خمالف للقران الكرمي ويقف غري شرعي فان هذا القانون جائر وهذا القيد ظامل
ولكن  ،القيوديرفع والرسول ما عمروه  ك الناسملِّفاننا جند ان اهللا تعاىل ي ،وحركته لوضع االغالل واالصار والقيود )وآله وسلم

  .احلكومات ختالف منهج السماء وحتارب دستور القران

                                                             
  .وتوجد روايات أخرى عديدة يف هذا احلقل - ٢
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من حريات االنسان فهو حمرم شرعا كما  املباركة ان كل بدعة بتقنني جديد حيد هذه االيةعموم ان املستفاد من  :وزبدة املقال

فكلها بدع وراي خمتـرع   ،هو احلال يف اجلوازات واجلنسية واهلوية واحلدود اجلغرافية املصطنعة والكمارك واملكوس اىل غري ذلك
وعليه فكل من يقـنن هكـذا    )مستعملي الرأي املخترعو(يف دعاء مكارم االخالق  مام زين العابدين يف زبوره املقدسبتعبري اال

ال تشمله مث بعد ذلك اليكون من املفلحـني بـنص    )الرمحة االهلية املكتوبة(عمليا فان ميارسها نظريا او عنها او يدافع تشريعات 
  ، االيةالقرانية الكرمية

  : على ضوء اآلية الشريفةحبوث 
   ت للناساألرض والثروا: حبث تأصيلي: البحث االول 

ذلك وهذا االمر  الدالة علىوكتأصيل للقاعدة املذكورة وهي ان االرض هللا وملن عمرها فان هناك العديد من الروايات وااليات 
 )خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً(: وكذلك قوله تعاىل )من احيا ارضة ميتة فهي له(متيسر جدا يف املقام كما يف رواية واضح و

  .ثروات هي ملك للناس ال للحكوماتفكل ال
كمـا ان الكـثري مـن    تصرح بذلك احلقيقية وبنحو القضية ذلك الروايات تذكر الكثري من العديد من االيات وان : واحلاصل

 )سالمعليه ال(وسرية امري املؤمنني  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب االكرم  ةالقضية اخلارجية يف سريتدل على ذلك بنحو الروايات 
ومن هذه الروايات ما جاء يف  ،هي اكثر من ان حتصى حيث تبني السياسة اليت كان يتبعها املعصوم يف توزيع الثروات على الناسو

 )عليه السالم( اعطى علي :ون بن مسلم البجلي عن ابيه قالعن حممد بن ايب عمر النهدي عن ابيه عن هار(: الوسائل حيث يقول 
  )الناس يف عام واحد ثالثة أعطيات

للناس كافة وليست للدولة غاية االمر ان حق متاح وقد ذكرنا سابقا ان كل ما يف بيت املال وكل الثروات واملعادن وغريها هي 
اء من هذه املستأثر باملال لنفسها وحترم الناس والفقرهي ال ان تكون توزيعها للدولة حق االشراف على انتاج هذه االثروات وحسن 

باخلمس والزكاة واجلزية واخلراج جيئ من ضرائب اسالمية وهي حمدودة كان كل ما ولذا جند ان احلقوق وما جعله اهللا تعاىل هلم 
 –البنك املركزي االن ما يقارب وهو  –شيئا يف بيت املال يدخر كان يوزعها على عامة الناس وال  )عليه السالم(فان االمام فقط 

  )يا ايها الناس اغدوا فخذوا فواهللا ما انا لكم خبازن: )عليه السالم(مث قدم عليه خراج اصفهان فقال (: واية مث تقول الر
ولكن يف قبال ذلك جند ان احلكومات االن هي عبارة عن حكومات اكتناز وخزن  عليه صلوات اهللا علياإلمام هذا هو منهج 

بيت مث أمر (: مث تقول الرواية. يف هذا العصر  )لَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَا(هي من اظهر مصاديق بل للذهب والفضة واالموال 
   )املال فكنس ونضح وصلى فيه ركعتني

احلقـوق  يف إيصـال  املسؤولية واالمانة امللقاة على عاتقه أدى  )عليه السالم(كونه الشكر كانتا ركعيت ولعل هاتني الركعتني 
  .هلهاأل

عليه (أي بضاعة معينة على باب املسجد فقال  –او جببال  –مث خرج فاذا حببال ، يا دنيا غري غريي(: )يه السالمعل(مث قال 
   ٣)اقسموها بني املسلمني: )عليه السالم(فقال  ما هذه احلبال؟ فقيل جئ ا من ارض كسرى )السالم

. والفاقة عن بـني البشـر   رفع الفقرواليت تتضمن لناس يف توزيع الثروات واحلقوق على ا اإلسالميهذه هي الطريقة واملنهج 
  .من موسوعة الفقه ١٠٧فقه االقتصاد ج  دلته وبعض حبوثه فراجعأوبرواياته قد تطرق بالتفصيل هلذا املوضوع  لسيد الوالد وا

 واإلشـراق نضارة واحليوية ال إىلالكاحل والبائس قد تغري  األرضوهذا هو املنهج الذي نصبو اليه والذي لو طبق لرأينا ان وجه 

                                                             
  .جملد ٣٠الطبعة ذات  ٤٠باب  ١١٠ص  ١٥الطبعة ذات العشرين جملد، او مج  ٨٤ص  ١١وسائل الشيعة مج  - ٣



 هـ١٤٣٤ربيع اآلخر  ١٦األربعاء .......................................................................)..١٥١(التفسري 
   أفواجاالرباين وعندئذ سيدخل الناس يف دين اهللا 

وكالمنا هو ان نكون قدوة يف تطبيق اقتصاد السماء حىت يعرف الناس مجيعاً ان الذي حيقق ) ١٠٨كتب الفقه االقتصاد مج ( 
  .ه األطهار وال غريالرفاهية والسعادة لالنسان والبشرية مجعاء هو اإلسالم ومنهج الرسول وأهل بيت

النبويـة   والسريةوالروايات  اآلياتوهو ثابت ملا دلت عليه  ،وهو التأصيل الشرعي ملا ذكرناه املبحث االولموجز اذن هذا هو 
   .بكال حنوي القضية احلقيقة واخلارجيةوالعلوية 

  شبهات ضد املنهج االسالمي : البحث الثاين
اهـل الـدنيا    نحيـث ا املنهج اإلسالمي جه ما ذكرناه من اليت ميكن ان تثار يف و ان هناك العديد من االشكاالت والشبهات

لوجـود  يستثقل ما ذكرنـاه   ،يعرف معادالت الدين االقتصاديةوكذلك من مل  اءمالسواحلداثويني ومن مل يرتبط مبنهج القران و
  .شبهات عديدة وهذه إشارة لبعضها

  يتناسب وروح الزمان احلاضر ال قدمي التشريع االسالمي : االشكال االول
وتلك  ،فاننا قد ابتعدنا عن عصر التشريع باكثر من الف عام ،اما االشكال االول فهو ان الزمن قد تغري واالوضاع قد اختلفت

عرب الـدعوة لتطبيـق تلـك    وانتم تدعون اىل اجلمود على احلدود الشرعية  ،لزمنها وقد تطور كل شيءجيدة النصوص كانت 
   .هذا العصروال يقبله علماء اقتصاد ال ميكن تطبيقه يف عامل اليوم ا ذا موهالنصوص، 

   :وهناك عدة اجوبة لرد هذه الشبهة منها: اجابة الشبهة
  التشريع حيوي وثابت واآلليات متغرية -١

 ،دياتن واملهيمن عليهافان االسالم هو خامت اال ،التشريع االهلي والقانون االسالمي هو مما ال ميكن ان يقال بنسخه او نسفهان 
ال ناسخ هلا  )خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً(تشريعات اهللا تعاىل ومنها ايتنا الشريفة وهي ، فكل وعليه فال تشريع يعلوه وينسخه

لعـاملي احلـديث   إال ان االنسان احملدود الوضعي وبعقله احلداثوي القاصر يريد ان ينسخ تك االيات بدعوى ان االقتصاد ا ،مطلقا
  واالنظمة اجلديدة ال تتناسب وهذه االية

القوانني قد ختتلف من زمان اىل  نعم ان اليات التطبيق لتلك ،ان القانون الشرعي والتشريع االهلي مما ال يبدل او يغري :واخلالصة 
  .ان اخر وهذا مما نسلم به وهو صحيحمز

وال وسـائل   ،على الناس خميماً ل كان تلك االزمنة وذلك ان اجله احدهم ان احلج الواجب قد شرع يفوهل يصح ان يقول 
تلك يعيشوا عاملية لالتصال واالعالم تشد الناس اىل الكعبة بصورة مباشرة وتربطهم ا ولذا فان الناس كانوا يساقون اىل احلج كي 

عل االنسان يستطيع ان يعيش يف تلـك الـديار   مما جت ،واما االن فنحن يف عصر التقنية احلديثة والفضائيات يف كل مكان ،االجواء
   !هذا الزمانعن أهل فوجوب احلج وحكمه مرتفع  ،املقدسة حلظة بلحظة

 ،كالم ليس بصحيح وال ميكن ان يقال فان التشريع االسالمي صاحل يف كل زمان ومكان وهو باق ال يتغري وال يتبدلالان هكذا 
سابقا كان على البغال واخليل وقد تغري اىل الوسال احلديثـة كالسـيارات   مثالً النقل فان نعم ان االليات والوسائل لذلك ختتلف 

  والطائرات وغريها وهذا مما ال اشكال فيه 
الية فهذه قوانني ثابتة ال تتغري وال تتبدل إال ان  )أَوفُوا بِالْعقُود(و) أَحلَّ اللَّه الْبيع(: يف باب العقود فان اهللا قال واألمر كذلك 

  .مع الزمان كما يف اجراء العقود عرب االنترنيت فان ذلك مما ال اشكال فيه ايضالتتناسب تتطور قد التطبيق 
وكذلك قانون  )خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً(و )ان االرض هللا وملن عمرها(واحلال نفسه فيما ذكرناه من تشريع اهلي يف 



 هـ١٤٣٤ربيع اآلخر  ١٦األربعاء .......................................................................)..١٥١(التفسري 
فانه يف ذلك الزمان كانت النفـوس   ،ون اهلي ثابت ايضا ال يعتوره التغري ولكن الية التنفيذ قد تتبدلفهو قانتقسيم ما يف بيت املال 

وهذه االلية غري مناسبة االن وغـري   ،معدودة وحمدودة فكان باالمكان ان جيتمع الناس خارج املسجد فيجمع املال ويقسم عليهم
ـ توزيع ما يف بيت املال يف عصرنا احلاضر فمثال يكون ممكنة ولكن توجد الية اخرى تتناسب والتطور احلاصل  ل يف اعرب وضع امل

  .حساب كل شخص يف البنوك
اما نفس القانون والتشريع فهو ثابـت   ،ر االليات والتطبيق والكيفية للقانون االهليواذن ان كان هناك شيء قد تطور فهو تط

 . هذا اوال ،ودائم وباق ال يتبدل
  هد ودليلالتطبيق املعاصر، شا -٢

ان بعض الدول يف عـامل  : وجنيب ثانيا عن الشبهة املذكورة ملن ال يقبل ما قدمناه من كالم او ال يكتفي به وال يطمئن فنقول 
وان كان بشكل ناقص وقد رحبت من ذلك اميا  إسالميالدول تطورا قد طبقت ونفذت ما ذكرناه من قانون  أكثراليوم وهي من 

 أمريكامس ومساحتها تشكل خ ،ت املتحدة املعروفةاالواليات التابعة للوالي إحدىوهي ) أالسكا(ينة هي وهذه الوالية واملد ،ربح
وجعلت الكثري مـن   )صندوق الدعم الدائم(باسم صندوقاً  أسست ١٩٧٦في عام ف ،تهقفاا قد عملت ذا القانون وطب ،تقريبا

يف م بدفع العوائد من منو الصندوق السنوي للمستحقني، و١٩٨٢ت عام مث بدأواردات النفط فيه واضافت اىل ذلك االستثمارات 
لكل ) اًدوالر ٣٢٦٩( ٢٠٠٨مث بلغت عام  ،دوالر لكل انسان ٣٣١كانت حصة الفرد الواحد من هذه القسمة هي  ١٩٨٤عام 
  .وهذا منوذج مصغر لتطبيق قانون إسالمي هجرناه حنن املسلمنيفرد 

يختلف بصورة كليـة  كان سالوضع فان مني يف العامل لو قسم على عامة املسلالبالد اإلسالمية  يفوارد النفط وهنا الحظوا ان 
وهو دون الواقع بكثري كما سنذكر األرقام  –ويكفي هنا ان نفترض . ، كما سنشري الحقاً إىل بعض اإلحصاءات يف هذا احلقلمتاما

فهذا يعين ان كل  ،من املعادن والثروات املوجودة) دوالر ٣٠٠٠( ان كل شخص قد حصل مثال .-األسبوع القادم بإذن اهللا تعاىل 
يف البالد اإلسالمية، بـل  ئذ فقري دومعه فهل يبقى عن) اًدوالر ٢٥٠٠(فان واردها الشهري سيكون  أشخاص ١٠عائلة مؤلفة من 

الناقصـة املشـوهة    األرضقوانني والتمسك ب اإلهليةاالبتعاد عن التشريعات هي ولكن املشكلة كل املشكلة ! على وجه البسيطة؟
العمـل بقـوانني اإلسـالم     رايةنسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا وإياكم كي نكون ممن حيمل .. فحصل ما حصل من فساد وفقر وجور

   .االقتصادية وغريها وممن يضع عن الناس آصارهم واألغالل اليت كانت عليهم
 .لى حممد و اله الطيبني الطاهرينعدعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا  وآخر


