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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  العودة إلى منهج رسول اهللا وأهل بيته عليهم السالم في الحياة
)٥(  

  
  : الحل اإلسالمي للمشكلة االقتصادية

  ترشيق المؤسسات -١
الحمد هللا رب العالمين، بارئ الخالئق أجمعين، باعث األنبياء والمرسلين، ثم الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي 

سيما خليفة اهللا في األرضين اإلمام الحجة المنتظـر  قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين األبرار المنتجبينال
، واللعنـة الدائمـة األبديـة علـى أعـدائهم إلـى يـوم عجل اهللا تعالى فرجه الشريف ، الذين أذهـب اهللا عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـرًا

  .باهللا العلي العظيمالدين، وال حول والقوه إال 
ــــِذيَن ُهــــْم ( :يقــــول اهللا تعــــالى فــــي كتابــــه الكــــريم الَّ ــــوَن الزََّكــــاَة وَ ْؤتُ ُ يـ ُقــــوَن وَ تـَّ ــــِذيَن يـَ لَّ ِ َها ل بـُ َســــَأْكتُ ِســــعَْت ُكــــلَّ َشــــْيءٍ َف ــــي وَ تِ رَْحمَ وَ

  ـــِذي ـــيَّ الَّ ـــيَّ اُألمِّ ـــوَن الرَُّســـوَل النَّبِ ُ تَّبِع ــِذيَن يـَ َهـــاُهْم َعـــْن الَّ نـْ يـَ وِف وَ ْعرُ ـــاْلمَ ُهْم بِ رُ ـــْأمُ َ اِإلنِجيـــِل ي ِ وَ اة ـــْورَ ـــي التـَّ ِ ـــَدُهْم ف ْكتُوبـــًا ِعنْ ـــهُ مَ َِجُدونَ ي
ـْت  ـي َكانَ اَألْغـالَل الَّتِ ُهْم وَ ْصـرَ ُهْم ِإ ََضـُع َعـنـْ ي ائَِث وَ َ ِهْم اْلَخب يْ ُ َعَل َُحرِّم ي اِت وَ َ ُِحلُّ َلُهْم الطَّيِّب ي ِهْم وَ ـيْ وهُ  َعَل نََصـرُ وهُ وَ َعـزَّرُ ـهِ وَ ـوا بِ نُ ـِذيَن آمَ الَّ َف

ُِحونَ  ْفل هُ ُأْوَلئَِك ُهْم اْلمُ عَ وا النُّورَ الَِّذي أُنِزَل مَ عُ اتـَّبـَ   ١)وَ
اَألْغـالَل الَّ (: الكريمـة اآليـةخر وجد مباحث كثيـرة منهـا مـا يتعلـق بـأالشريفة ت اآلية القرآنيةفي هذه  ُهْم وَ ْصـرَ ُهْم ِإ ََضـُع َعـنـْ ي ـي  وَ تِ
ِهْم  يْ    )َكانَْت َعَل

  داللة اآلية على قاعدتي ال ضرر وال حرج
  المبحث االول 

بمثـل روايـة  هما، وقد جرت طريقة الفقهاء على البرهنة علي)ال حرج( وقاعدة) وال ضرار ال ضرر( قاعدة: هناك قاعدتان هما
ـيْ ( :وبمثل قولـه تعـالى ،)ال ضرر وال ضرار في االسالم( ـَل َعَل ـا َجعَ جٍ مَ ـْن َحـرَ يِن مِ ـي الـدِّ عتبـر هـذه االيـة اال انـه يمكـن ان ن، )ُكْم فِ

  .الشريفة ايضا دليال اخر على القاعدتين
لكن هـذه االيـة ، استدالل تام وصحيح وفي محله ،والرواية اآليةهذه االستدالل المعهود والتقليدي على القاعدتين بمثل ان 
األَ ( الشريفة ُهْم وَ ْصرَ ُهْم ِإ ََضُع َعنـْ ي ِهْم وَ يْ على رفع الحكم الضرري وعلـى رفـع  األدلةيمكن ان تعتبر ايضا من  )ْغالَل الَّتِي َكانَْت َعَل

كمــا ان الحكــم ،  او المجتمــع اإلنســانالن الحكــم الضــرري مصــداق لإلصــر والثقــل الــذي يوضــع علــى كتــف ؛ الحكــم الحرجــي
فــالمكوس والجمـارك والضــرائب والجــوازات وقــوانين ، اإلنســانالتــي تقيـد حركــة  األغــاللالضـرري والحرجــي قــد يكـون مصــداق 

  .اصر وثقل  وهو، وتشريع صحتها حكم ضرري، وغيرها كلها اصار اإلقامة
  :هذه اآلية الشريفة يمكن االستدالل بها على امرينبل ان 

يمتاز عن  اآليةبهذه ل االستدالوبهذا فان ، التي ينشا منها الضرر )الموضوعات(  وأزالته أي رفعه . على وضع رسول اهللا -١
ــةداالســت ــة  إحــدىان  إذ، الل بتلــك الرواي بلســان رفــع انهــا ترفــع الحكــم : هــي )اإلســالمال ضــرر وال ضــرار فــي (تفســيرات رواي

صـلى اهللا (الن النبـي  ؛أيضـًا ولـيس الحكـم الضـرري فقـطاما ايتنا الشريفة فهي ـ لو تم االسـتدالل بهـا ـ ترفـع الموضـوع الضـرري 
                                                             

  .١٥٧- ١٥٦: األعراف - ١
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  .بالتسبيب الطبيعي، تكويناً  ،كموضوعاٍت القيود والحدود والسدود واالثقال   َع فَ اذ رَ ؛ قد فعل ذلك)وآله وسلم

 األحكـاموالتـي منهـا مـا ذكـره المفسـرون مـن  )الضـررية األحكـام(النـاس  وضـع عـن)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم(كما انـه  -٢
 .والتي هي مرفوعة في شريعتنا، إسرائيلووضعت على عهدة بني  ألقيتالتي و ، المعهودة والمذكورة في كتب التفسير
الن هذا الكالم الذي ذكرناه فيـه ؛ وال حرج اصوليا وفقهيا طويل على قاعدتي ال ضرر اآليةوالحديث حول االستدالل بهذه 

  .ة الوجيزة بحثنا التفسيري بهذه المقدمفي فنكتفي ، نقاش واخذ ورد وهو يحتاج الى ايام او اسابيع من البحث
قد فعل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رفع الموضوعات الضررية وان النبي  -أ يستفاد منها  اآليةان : األولالمبحث والناتج من 

وَن الرَُّسوَل النَّبِيَّ اُألمِّيَّ (ذلك وعلينا ان نتبعه في ذلك  تَّبِعُ قـد )وسـلمصـلى اهللا عليـه وآلـه (ان النبـي  -بمنهـا  ويسـتفاد )الَِّذيَن يـَ
 اإلقامـةمارك او الضرائب او قوانين ج المكوس او الالع مثشرِّ وعلينا ان نتبعه في ذلك فال نُ  ،وضع عن الناس االحكام الضررية

هـذا هـو المبحـث االول ، ويغـل ايـدي وارجـل وحركـة وتصـرفات النـاسممـا يقيِّـد  والحضر والسـفر والتجـارة والزراعـة وغيـر ذلـك
  .وعلم الفقهمحله من علم القواعد الفقهية  ىإلوتفصيله يترك  بإيجاز

  اآلصار واألغالل يضعها األفراد والتجمعات والدول
  المبحث الثاني 

وقـد تضـعها  -٣وقد تضـعها الـدول  -٢ قد يضعها االفراد -١على أقسام ثالثة، إذ صار والتي هي االغالل واالثقال ان األ
  .ر واالحزاب والنقابات واالتحادات وحتى العوائلالجماعات المتوسطة بين االفراد والدول كالعشائ

هم رِ َسـأُ غير الشرعية التي يضعها االفراد والتي تغل حركـة  في نفي الحكم الضرري تشمل كافة القيود بإطالقهاالشريفة  واآلية
كما تشمل كافة القيود ،  وتشمل كافة القيود غير المشروعة التي تضعها وتشرعها البرلمانات في الدول، شرعي بنائهم بغير وجهٍ أو 

  .والتي تجعل على خالف قاعدة السلطنة والعائليةوالتنظيمية والتياريةوالحزبية العشائرية 
  :المجال العامبإذن اهللا تعالى إلى ثم ننطلق ، ثالثة وأبعاد بأمثلةذلك في المجال الفردي ولنوضح 

ز له ال واإلسالم، عمال خاصا أبنائهملى ع نالحظ بعض االباء يفرضونفإننا العمل الدراسة و ال في مج -١ ان يجبـره : (يجوّ
نعم له الحق ، بيباان يفرض عليه ان يكون ط لألبمهندسا فال يحق  ان يكون أحبفلو ان االبن ، )على ذلك فان لم يفعله عاقبه

 لـألبيجـوز شـرعا  ي وهـو انـه الالقانون اإلطارلكن كالمنا في ، كما ان على االبن اخالقيا ان يراعي طلب والده،  ان يتحاور معه
 ُ أو ال رجـل ديـن محاميـًا او  ،طبيبـا ال مهندسـابـان يكـون احـد البـدائل اختيـار رعية علـى شفيما كان من حقوقهم ال أبنائهكره ان ي

 .وغير ذلكالعكس، 
ينزل به لم ما ب ابنتهحكما على ابنه او  األبيشرع فيه قد  )الزواج(نجد ان  األعراففي الكثير من فانه في مجال الزواج  -٢

لـة الفالنيـة مـن العائ اان يتزوجـبـ مـاعليه يحكـم او، مـن تلـك العشـيرة الفالنيـة ابـان يتزوجـاو لهـا يسـمح لـه  ال، سـلطانا اهللا تعـالى
قَسر الولد او البنت على الزواج من طائفة معينة او من عشيرة معينة او  ،بالخصوص ُ ففي بعض المجتمعات نجد من المعهود ان ي

عائلة معينة أو على عدم الزواج منها لمعادالت اجتماعية، أو على حسب المستوى االقتصادي المرتفع او المنخفض للعائلتين،  من
 .يجوز شرعًا تقنينُه وال جبر األبناء عليه ال وإصران يكرهه على ذلك فهذا غل يجوز شرعا  مع انه ال

شـئت  او مـا اآلخـراو التيـار  األخرىالهيئة  او األخرىة الجهات مقاطعفي مجاالت العالقات العامة، وذلك مثل فرض  -٣
ُ  ال اإلسالممع ان  لمجرد االختالف في وجهات  األخرى ترض على من حواليه ان يقاطع الجهاز لمن في هذه الجهة ان يفجوِّ ي

ز فهذا قيد لم ينزل به اهللا من سلطان، واالجتهادات ُجوّ او من في جماعته على ان يقاطع  أخاهابنه او  شخٌص ان يجبر ، كما ال ي



ـ١٤٣٤ربيع اآلخر  ٢٣األربعاء .....................................................................)..١٥٢(التفسير   ه
ــر ذلــك رَ تحــاوُ وال  رَ فــال تــزاوُ : الخــتالف فــي االجتهــاد أخــرى ــه تعــالى يقــول وال تشــاور وال تناصــر وال غي ُهْم (: مــع ان ََضــُع َعــنـْ ي وَ

ِهْم  يْ اَألْغالَل الَّتِي َكانَْت َعَل  )وَ
ُ ، تماعياالجالمجال وفي ، اذن في المجال الفردي ع شخص كان ان يشرِّ  ألي يجوز ال، وغيرها واألحزابعد العشائر وفي ب

ُكرِه أحدًا عليهقانونا كابتا لحريات العائلة او العشيرة او التيار والعشيرة مما لم ينزل اهللا به من سلطان    .، كما ال يجوز أن ي
بعد   األرض والثروات للناس، وال ضرائب: الدولة في ُ

 إنسانية أسسمبني على مزدهر متطور ولة فقد سبق ان ذكرنا في البعد االقتصادي ان االسالم جاء باقتصاد سليم اما في بعد الد
  .جنة حقيقية  إلى األرضلتحولت  ما طبق ذلك االقتصاد وإذا، السعادة والفالح إلىتوصل األمة عقالنية 

ا فِي اَألرِْض َجِميعاً (: قولههو ما أشار إليه سبحانه ب نا ان من مقومات هذا االقتصادوقد ذكر  َق َلُكْم مَ فكل الثـروات هـي  )َخَل
تعتبر ان النفط او الكنوز ملكها  اآلنمع ان الدول ، غير ذلك أوكنوز   أولعامة الناس أي من حق عامة الناس ان يحوزوها من نفط 

ليست مع ان الكنوز ، كنز الى خزائنهابحث لو اكتشف شخص كنزا في صحراء او في منزله فان الكثير من الدول تصادر هذا ال
ـي اَألرِْض ( بـل، ملكـا للدولـةليسـت معـادن وغيرهـا  مـن األرضكمـا ان الثـروات الطبيعيـة فـي بـاطن   ،للدولة ملكا ـا فِ ـَق َلُكـْم مَ َخَل

  .)َجِميعاً 
   )االرض هللا ولمن عمرها(: كما ذكرنا ان من مقومات االقتصاد اإلسالمي

والصـناعية تغل الحركـة التجاريـة  وأغاللفانها قيود  عدم وضع أي نوع من أنواع الضرائب: الميومن مقومات االقتصاد اإلس
  .وقد سبق الحديث عن ذلك ..الناس بغير وجه حق أموالفي  وتتصرفوالزراعية للناس، 

ل الدولة مشاريعها والموظفين؟: اشكاالت وشبهات    كيف تموّ
  :فنذكر منها، على ذلكتثار والشبهات التي يمكن ان  اإلشكاالتبعض يدور حول لكن حديثنا اليوم 

الـوزارات والمؤسسـات بل الماليين منهم في بعض الدول؟ ومن أين تدير الموظفين األلوف من مئات  من اين للدولة ان تدير
تعتمـد كمـا ،  هـاد على هذه الثروات من نفط ومعادن وغابات وغير لاذ الدولة تعتمد في ادارتها للبذلك ، والخدمات وغير ذلك؟

 األوليةالثالثة  العناوينعنوان ثانوي حاكم على إذن فهذا ، واذا ما طبق القانون االسالمي فان الدولة ستشل عندئذ، على الضرائب
  .األولى

 التحديد -٣الترشيد  -٢الترشيق  -١منها : هناك حلول: الجواب
 إطـارالدولة فـي معادلة والتي توضح  اآلتية العناوينضمن  ويتضح الجواب عنه في؛ غير وارد بالمرة اإلشكالهذا  :الجواب 
  :قدر من الثروات ةفي حياز  منهماكلٍّ ومعادلة الدولة مع الشعب في اطار صالحيات  ، وواجباتها وحقوقها مسؤولياتها

سترفع  ،الباهظة او اقل او اكثر من تكاليف الدولة% ٥٠وهذا العنوان لو عمل به فلعل ، )ترشيق المؤسسات الحكومية( :والأ
  . عن كاهلها وستعود االموال الى عامة الناس

  .)ترشيد النفقات( :ثانيا
  .مؤسسات القطاع الخاص مؤسسات القطاع العام على نطاقوزحف د دّ تموتحجيم تحديد  :ثالثا

 أرقـامعلـى سـنعتمد ، و األولللعنـوان  اإلشـارةنقتصـر علـى ولكـن سـوف ، مايـأل الثالثـة كـل منهـا يسـتدعي بحثـاً  العناوينوهذه 
  :اليها الشك  ال يرقىعلمية  وإحصاءات

   ترشيق المؤسسات الحكومية -١
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او ) ٢٠٠(كمـا لـو كـان وزنـة   ،مـن الـوزن الطبيعـي أكثـروزنـه  البـدين اذا مـا كـان اإلنسـانفـان ، اقةمن الرشـ) تفعيل(والترشيق 

  ..وينتج قليال، ثيراً كوسوف يستهلك   ،فانه سوف يكون صعب الحركة، مثالغرامًا كيلو ) ٤٠٠(
على عكس والموظفين مبتالة بالتضخم السرطاني للمؤسسات هو انها العالم أنحاء في كل  اآلنل الدوّ وان إحدى أهم أمراض 

، مكـة)صلى اهللا عليه وآله وسـلم( األكرمعندما فتح الرسول ف، )صلوات اهللا عليهما والهما(المؤمنين  وأميرما جاء به رسول اهللا 
قاضيا واحدا عيّن  )عليه السالم( المؤمنين وأمير ..ال غير معاونين اثنينترك معه حارسين و ) عتاب(ها حاكما واحدا اسمه لين ععيّ 

  .حسب بعض المؤرخين ،ربعة ماليين نسمةتضم أفي الكوفة مع انها كانت 
ومن الطبيعي ان هذا الموظف ، بشكل مذهلوموظفيها التضخم السرطاني لمؤسسات الدولة المفرطة و فتجد البدانة  اآلناما 

  .فهو يضر باقتصاد البلد مرتين ،غير منتجمستهلكًا سوف يكون  غير المحتاج اليه
  في بلد إسالمي اإلداريالتضخم مذهل عن  إحصاء

الجديدة لعـالم  الصياغة(في كتاب  )قدس سره(الوالد ال بد ان نشير إلى ما ذكره السيد : علمي  بإحصاءولكي يتضح ذلك 
 أرىتتبعـت لكــي  واآلن، قبــل ثالثـين ســنة، اإلحصـاءمـن هــذا فقــد أشـار رحمــه اهللا إلـى طــرف ) يمـان والحريـة والرفــاه والسـالماإل

  :شيئا مذهال فرأيتفي هذا الحقل  اإلحصائيةالمستجدات 
سنة  ) ٤١(ل أي قب، م)١٩٧١(وفي عام  ،٢مليون نسمة )٩٢( حوالي اآلنة والتي قاربت نفوسها ففي احدى البالد االسالمي

 اإلداريالتضـخم حجـم لجنة من الخبراء لكي يدرسوا  ٣ثم استقدم حاكم ذلك البلد، موظف ألف) ٩٣١(كان عدد الموظفين 
الضـوابط وهذا التخمـين حسـب ، موظف ألف) ٢٠٠(ال يحتاج إال الى  ان هذا البلد إلىالدولة فتوصل هؤالء الخبراء الغربيون 

وهــي ضــرورية حســب المــنهج  مــن المــوظفين، والجمــارك تضــم الكثيــر جــداً  الجــوازات والجنســية ارةإدالغربيــة الخاطئــة الن مثــل 
 ألــف) ٢٠٠( إلــى نحتــاج ال اإلســالميفبحســب التقيــيم ، وال جمــارك ونظائرهــا وجــد جــوازات وال جنســياتتال  اإلســالمانــه فــي 

الـف موظـف ) ٢٠٠( إلـىيحتـاج كـان خبراء الغرب، فـان هـذا البلـد  منا بتقييم سلّ  لكن لو.. موظف آالف )١٠(بل يكفي مثال 
  !! ألفاً ) ٩٣١( لكن موظفيه بلغوا، فقط

كل شـخص   أصبح ،الف موظف بدل ان يكونوا تجارا منتجين او مزارعين او ذوي حرف وصناعات )٧٣١(ومعنى ذلك ان 
والتـي تعنـي ـ بحســب  )البطالـة المقنعـة(ـالحـديث بـ العلـمفـي يسـمى وهـو مـا ! فـي ظـاهره) عـامالً (فـي حقيقتـه، و) عـاطالً (مـنهم 

  !)أجوراوالدولة تتظاهر بانها تدفع لهم ، ان الموظفين يتظاهرون بانهم يعملون(: اصطالح بعض العلماء ـ 
، إسـكاتهمبـل هـي رشـوة الغيـر بهـدف ، ةحقيقـ أجـوراليسـت  التـي تـدفع لهـم األجـوركما ان ،  عماالً منتجينليسوا هؤالء إذ 
وهـذه قاعـدة ، كلما ازدات الدولة قوة ومركزية وعنجهية واستبدادا،  الدولة أجهزةاذ كلما تضخمت ، غير س االستبداد الولتكري
ولـو ، وانهـا متفضـلة علـيهم بـه، هؤالء يعتاشون على المال التي تـوهمهم الدولـة بانـه لهـاألن و ، النها تحس بالقوة الفائقة ؛مطلقة

  .أرزاقهماعترضوا عليها لقطعت 
 األرزاقالقدرة على قطع نتيجة هذه السلطوية والعنجهية حينئٍذ لعامة الناس فان الدولة ال تمتلك  األموالأعيدت هذه  إذا ماأ

  .والتحكم بها
امـا البـاقون وهـم ، موظـف فقـط ألـف) ٢٠٠(يحتـاج الـى كـان فـان ذلـك البلـد  ، الخبـراء صـحيح أولئـكان تقـدير  فلو سلمنا

                                                             
 .وهي مصر - ٢
  .وهو جمال عبد الناصر - ٣



ـ١٤٣٤ربيع اآلخر  ٢٣األربعاء .....................................................................)..١٥٢(التفسير   ه
ُ ولو فرضا ان كل ش ،مستهلكونم لكنه ينغير منتج، قبيل البطالة المقنعةموظف فانهم من  ألف ) ١٠٠٠(له  دفعخص منهم ي

  .والدوامة المفرغةتكريس االستبداد بل تسهم في هب سدى ذمليون دوالر ت) ٧٣١(فان ذلك يعني شهريا  ،شهرياً  دوالر
 األجهــزةمــوظفي عــدد م بلــغ ١٩٨١عــام ثــم حســب تتبعــي وجــدت ان فــي م، ١٩٧١عــام فــي  اإلحصــاء الــى هنــا كــان ذلــك

وحتى على فرضية الزيادة السكانية ، فقط سنوات) ١٠(موظف أي خالل  ألفمأتي و مليونين  اإلسالميالحكومية في ذلك البلد 
وات سن) ١٠(اذ لو فرضنا ان ذلك البلد خالل ، مع النمو الطبيعي للسكانأبدًا تتالئم  ال لذلك البلد فان الزيادة في الموظفين

 ألـف) ٤٠٠(يضاعف عـدد المـوظفين فيصـبح ان  فالمفروض، -وهو فرض غير صحيح أبدًا  –تعدادهم ضعف سكانه  أصبح
  !!موظف  ألفمليونين ومأتي  إلىال ان يزداد بحيث يصل ، موظف

ألـف  خمسـة ماليـين وسـتمائة وسـبعينبلـغ عـدد مـوظفي ذلـك البلـد فسـنجد انـه م )٢٠٠٤(عـام إحصاءات اما اذا جئنا الى 
  . !ماليين مستهلك غير منتجوجود خمسة ومعنى ذلك  !!!موظف

  المركزي عن نصف موازنة الدولةتصريح مسؤول الجهاز 
فـي الدولـة يتقاضـى نصـف موازنـة  اإلداريالجهـاز ( :في ذلـك البلـد واإلدارةيقول رئيس الجهاز المركزي للتنظيم وماذا بعد؟ 

  . !!ال اموال لدينا حتى نوزعها على الناس: ثم تاتي الدولة وتقول .. الحظوا )الدولة
يقسـم علـى النـاس كيف كـان لرأيتم   اآلنكان حاكما في العراق او في أي بلد اخر ) صلوات اهللا عليه(المؤمنين  أمير أنولو 

  .. كما كان يصنع ذلك بالفعل ابان حكومته المباركة  ،عدة مرات ،الثرواتسنويًا أموال النفط و 
  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم( األكرممنه هو المطبق في بلداننا وليس منهج الرسول أو األسوأ غربي اال ان المنهج ال

العامل  إنتاجية(: ثم يقول. !إذنفاعترفوا بذنبهم  )إضافة –أي الجهاز اإلداري  –وال يحقق .. (ثم يقول رئيس ذلك الجهاز 
) ٧(او )  ٨(الن العامـل يفتـرض بـه ان ينـتج ؛ البطالـة المقنعـة وهـذه هـي )!دقيقـة فـي اليـوم) ٢٧(بلغت فـي الجهـاز الحكـومي 

الدولـة لألمـوال وخضـمها للثـروات التظاهر بالعمـل وشـفط ب واإليهاموالبطالة المقنعة في الجهاز اإلداري لكن التضخم ، ساعات
  .وسلطتها واستبدادهالكي تكرس مركزيتها وهيمنتها سائل و نبتة الربيع ما هي إال  اإلبلخضم 

  !!فقط دقيقتان مدة العمل في بعض الدول 
  .دقيقتين في اليوم فقطالدولة معدال  أجهزةبلغت انتاجية العامل والموظف في ، آخر وإحصاء آخروفي بلد 
بعـدد مـن المـوظفين فتكتفـي ، إسـالميةحتى لو لم تكن في التوظيف الدولة وان تكون عقالئية  أجهزةترشيق يجب  :اذن اوال

  .عامة الناس والمحتاجين إلى األموالالمليارات من توفير بذلك يتم ونوعية العمل المنتج و  يتالئم مع كمية
تنالهم الرحمة  اهللا تعالى يقول ان الذين يفلحون والذينوبحاجة إلى مجال أوسع، وبكلمة فان طويل الحقل والحديث في هذا 

ـــيَّ ( :المكتوبـــة هـــم ـــوَن الرَُّســـوَل النَّبِ ُ تَّبِع ـــِذيَن يـَ وِف الَّ ْعرُ ـــاْلمَ ُهْم بِ رُ ـــْأمُ َ اِإلنِجيـــِل ي ِ وَ اة ـــْورَ ـــي التـَّ ِ ـــَدُهْم ف ْكتُوبـــًا ِعنْ ـــهُ مَ َِجُدونَ ـــِذي ي ـــيَّ الَّ اُألمِّ
ُهْم  ْصــرَ ُهْم ِإ ََضــُع َعــنـْ ي ــَث وَ ائِ َ ِهْم اْلَخب ــيْ ُ َعَل َُحــرِّم ي ــاِت وَ َ ُِحــلُّ َلُهــْم الطَّيِّب ي نَكــِر وَ َهــاُهْم َعــْن اْلمُ نـْ يـَ ــ وَ اَألْغــالَل الَّتِ ــِذيَن وَ الَّ ِهْم َف ــيْ ــْت َعَل ي َكانَ

ُِحونَ  ْفل هُ ُأْوَلئَِك ُهْم اْلمُ عَ وا النُّورَ الَِّذي أُنِزَل مَ عُ اتـَّبـَ وهُ وَ نََصرُ وهُ وَ َعزَّرُ نُوا بِهِ وَ   )آمَ
الطاهرين واخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين ، نسال اهللا تعالى ان يجعلنا من المفلحين

. 


